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Suikastçıların Muhakemesi
Ikinci Celsesi B~ş adı • Dl 

IS,ı ltalyan tayyarelerinin geliıini dikkatle 
lirıcfl takip eden iki Habef muharibi 
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uf 
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Maznunlar, ara ile mahkeme hu:unında (z) İfaretlui Urla meb'uau Ali Saiptir 

Bu Sabah Ankarada Açılan CelsedeŞa
Adisaba~ ' 10 (A.A.) - Röyter d.irildi~ine göre, Dolo yakininde . yanıdı.kkat B·ır Çok Şeyler Meydana Çıktı 
nsından. ııddetlı muharebeler olmuı ve her 

Dolo bölgesinden biribirini nak.. iki taraf ta ağır zayiat vermittir. ı 

&eden bir takım haberler gelmekte.. İtalyanların bir kaç mil ilerlemiı iddia Makamı 3 . 
ir. Dolo'daki Ha ükumct erki- oldukları sanılıyor. E • t M 1 
~ Kerelle'de İtalyanlara karı• Ha- Raa Deata, takviye kıtaatı iste- mnıye 1 emUrU-

~ beşlerin bir znfer kazanmıı olduk- miştir. Otuz beı bin Wallamas ile nu Şahit Gösterdi 
)arını iddia etmektedirler. Koloı, Sidomo'ya doğru ilerlemek· 

, 

İtimada değer kaynaklardan bil- tedir. (Devamı 6 mcı yüzde) 

J--=======================================ı 

Yeni Bir Tröst 

Ankara 11 (Özel) - Suikastçıla • 
nn durunmasına saat onda başlandı. 
Salon evvelki günküne nisbetle çok 
daha fazla kalabalıktı. Salona sığamı· 
yanlar sıra ila koridorlara ve merdi • 
venlere, adliye sarayının önüne yı .. 

d' Bu Da, Kundura Levazımı O • d ğılmışlardı. 
ZefJD 0 Saat 10 da hak'imler salona girdi • 

. Taht Kurmuş, Hüküm 
ler, sonra maznunlardan sırasile Yah· 

Sürüyormuş. ya, Hüseyin, Arif, Şemsettin, idris, Şa 
ban, lsmail, Üzeyir ve Ali Saip içeri 
girdiler. 

Başkan evvela bazı vesikaların o· 
kuna~ğını bildirdi. 

Ve Ankara emn'iyet direktörlüğü 
sivil memurları tarafından tevdi olu .. 
nan raporlardan bazıları okundu. ilk 
önce Ali Saibi takibe memur olan Şev .. 
ketin raporu okundu. 

Rapor şöyle başlıyordu~ 
«6·10-935 tarihinde yanıma bir 

yardımcı inemur alarak Ali Saibin ar
dını kovalamıya başladım. Çocuk sa • 
rayı caddesindeki evinde 10·10-35 ta· 
rihinde ve saat 9 da Çerkes Musa ile 
beraber gördüm, ayni gün saat 1 O da 
Çolak Aziz ile beraber karşılaşmış ve 
on dakika konuşmuştur. 

Boyacı Rahminin dükkanında ayak-
Bir kundura labrikasıncla meaai I Az. f d kabı boyatmakta o an ız tara ın an 

Bir aydanberi, kundura levazımı sa· nın iddialarına göre fiyatlardaki bu gene çağrılarak beş dakika konuşmuş-
Jan mağazaların şikayet ettikleri bir yükseliş tamamen sebepsizdir ve mem· 1 lardır.» 
ıtokta vardır ki, o da kundura bağları leketimizde kundura bağı işini rakip .. ~evketin raporundan b~ka bir ra· 

fiyatlarının paket başına on kuruş bir· siz olarak ellerinde tutan üç fabrika ,,. porda da: .1. k f 
'..1 d . . . .. «Her gün tebdı ı ıya etle Lozan 
Qen artması ır. aralarında anlaşıp hır ıstıhlak tröstü k lk Al" S ·b· k" E: palasta yatıp a an ı aı ın es ı 

~ele; 60 kuruşa satılan bir paket kurmak suretiyle piyasayı oynatmağa olis müfettişi Şevki ile beraber gider-

Hôklmla hey.ti 

Mahkeme .alonana bir bakıı 

Ma:nunlardan bir diier kısım flmdı ıO kuruşa satılmaktadır. lbaşlamışlardır. ~en kendisinin takip edildiğini bildiri-
J3ir kısım kundura levazımı tüccarları - (Devamı 12 inci ~Ü%c/e) yor. Çolak Azizle beraber Cumhuri • 

yet oteline gittiği ve orada şüpheli ra kalmak üzere gitmekte olduğumu I lunduğu müddet içinde cenuptan bazi 
Bugün her elde bir bir tekilde iki saat kadar kaldığı söyle .. söyledim. O da bana Urfayı tavsiye et- kimselerin hududu geçtiği şayi olduğu Afgan Dıt Bakanı 

niyor. ti. j cihetle çiftlik adam lan na milteyakkız 
Bankalarl Gezdi K ARİ K AT Ü R Şevki isminde bir başka polisin ver- Reis Ali Saibe: jolmaları lazım geldiğini ve şüphelen· 

Ank ra, 10 (A.A.) - Afgan dış • diği raporda da şöyle deniyor. - Bu raporlar hakkında bir şey dikleri takdirde jandarmaya t~li?1. et• 
itleri bakanı Serdar f eyz Muham- var. ll~inci sayısı 0 kadar zengin yazı ve Ankara emniyet müdür muavini .öylemek ister misiniz diye sordu> meleri hakkında bir talimat verdıiüıı W 

ınet Han bugün İı: ve Ziraat Banka resimlerle dolu olarak çıktı ki saatlerce Behçet ve Osman ile beraber Adana • Ali Saip cevaben: Anknraya geldi~ten sonra bu 9 e~-
1 ır herkesi meşgul ediyor. Bugün siz de bir ya gittim, istasyonda vali Tevfik Hadi Şevkiyi 22 senedir tanıdığını ve e·v.. fm~a bazı ~ayıaların dola9hA'ını soy• 
ariyle Sümer Bankı ve Yüni§ fabri .. KM · TÜR olınız ve kollekaiyonuna ile karşılaştım. Gene istasyonda AU velce arkadaş olduklarını, eyllün 14 ne ledı. 
kalarını gezmi!lerdir. ; . de:. Şaibi buldum, Ali Sai~e Marap kıs .. kadar !.Jrfada kaldığını ve burada bu- (Devamı 15 İci yüz.de) 

• 



SON POSTA 

Suika&t DABILI 
-Dava&ı Hakkındaki 

/ntibaınız Nedir? 
Suikast mütqcbbislerinin davası· 

na ba,landı. Bu münasebetle dün bir 
yazıcımız, rastgeldiklerine yukanki 
suali sormuştur. Aldığı karPlılian 

Bir Kadın Kundakçı!! 
apjıda bulacaksını~. 

* lstmlil caddesi, Tomtom sokağı. 10 
namara, Nuri: 

Mahalle Bekçisi, Onu, Gazlı Bezleri Bir 
Evin Kapısına Koyarken Yakalamış. 

_ Vatam d.ÜflllaD pençesinden kurta- iddiaya gÖl'e 22 ~Necmiye• ~tı Yardir~ Necmiyeyi hl! ı,e •ede- lrat edilmenrif, Necmiyeye de yüz ve-
ran Atatürke hazırlanan suikastin ınahke· dmda bir kadın bir evi kundaklarken den bir gönül macerasıdır.Zabıtaya ha- rilmemeğe batlanılm'fbr. 
mcaini alaka ile takip ediyorum. yakalan1111fbr. Necmiye Fmd•khda, ber TeriJdiiine göre mahalle arasmda Bundan ü~ ay önce genç kız evlen. 

Milleti can evinden vurmak isteyen Pürtelit mahallesinde, Vlflle aokaim- plkanan fÖyle bir rivayet vardır: mek istediği, fakat redeclildiği gencin 
hainlerin cezalannı bulacakları muhak- da oturan Fatma adında bir kadının Necmiye genç ve dul bir kadındır • evine gitmİf, fabl orada gene istiaka-
kaktır. kızıdır. At-e vermek istediji ev İle ~undan aylarca evvel At~pare ma • le uğramıf, hatti e.-den kendisine: 

Bütün Türkiye vatandaşlan gibi ben ..,. • • -
de, mnhkemenin adil kararını heyecanla 

ayni semtte Atqpare .okağmda Kül· ballesinde oturan bir gençle tanıtmıt • - Artık buraya gelme! denilmittir• 
tür kaleminde ~ Nailin oturduğu 8 tır. Bu bmlflD& nihayet evlenme ka~· Necmiye Lu IÖzlerden çılgına dön-

beklemektcyim. 'i 
sayılı binacıır. rarına kadar ilerlemİf. Fakat erkeğin, müt ve hemen o gün bütün mahalleyi 

1f.. Necmiye evvelki gece uat 3 ura.la- ailesi tarafından bu izdivaca muvaia • dola.tarak: 
Sultanabmet, Cevahir~ 12 DU• -----~------·-------rmda Lu evin kapısiyle dunn an.ama ,,,,,.- "" Ben gitmezsem, evin tahtalan 

marah hane, Hidayet: I 

hainle· gazh paçavralar ~ Çir'& ile o " ı diıllenirmif, bana böyle söylendi. Hiç 
- Bu hadise, vatan dıpndaki at-Jfllft'lia-e iddia" ...:L-.L.::...- nazaran ogru se ak 1 h 

rin henüz fena niyetler gütmekten vaz- ~ ---r" ... uau.uıuuguu. mer etmesin er, bu gece o evin at. 
geçmediklerini ispat etti: Bende en bü- tam kaçacağı esnada mahalle bek • Çok Yazık ta bu mahallenin bütün evlerinin tah-

ıri•ı ..... _L_dan g~-"!.1 -.-1... -L-yı ele taları .ı~1-n---1• Ben !-t...!_ar edı"yo -yük teessüfü uyandıran noktalardan biri- r- lllnlllll onı-=n:a ~- wn1e ~ UUlla • Dün matbaamıza, Haydarpap· 
si de budur: vermİftir. rum, Allah bu inkiaanmı kabul ede • 

da. eski Tıbbiye binasının bir kıs-
Bu mahkeme neticesinde. hainlerin Zabıtaya Terilen mal!ımata nazaran cek; demittir. 

-1.L bir ·-'! IDf'A yerJqtirilmi~ olan muallim 
uğrayacaldan ikibetler onlara da muhtaç bu meselenin üç, dört a~ ...... • e.-Teu - (Devamı 7 inci yüzde) 

mektebi talCbcsinden bir grup rnÜ· 
oldukları dersi vemıif olacaktır. racaat etti. Bu talebenin dedikleri 

Türk milletinin, Önderine kal'Jl duy- Kibrit Şirketi tmılardır: 
duğu sonsuz .ev~i; bu acı suikast tqebbü- Mu-du·· ru- 1 - Mektebimiz.in ahvali sıh-
sü etrafında yapılan tezahüratla bir daha 

hİyellİ bozuktur. Bunun delili 80D 

tebellür etti. ... üç ay içinde üç arbdapn söileriııi 
Kadın. erkek. çoıu1t. çocuk bütün bir Dün Mahkemede hayata uymamatandu. 

millet, tek ağız.dan alçaklara ti.net okudu. 
B t Etti 2 - Yiyeceklerimize bir diye-

ve Atatürke uzun ömür diledi. erae 
ceğimiz yoktur. Buna mukabil te- . 

Bu acfiline tc1ebbüsün alçak faillerini 
ı neffüs yerimiz yoktur. Teneffüs ye-

müstnhak olduktan akibete götüren mah- Türklüğe hakaret ettiği iddiasiy e 
ri olarak 300 küsur talebeye, boyu 

kemenin kararı, hepimizin yüzlerimizi .rül- Aaliye Driinrü ceza mahlceıneaine ye-
-T-- 25 küsur metTeyi ancak bulan bir 

dürecektir. rilen Kibrit Şirketi Direktör muavini koridor tahsis edilıniıtir. Bütün bir 

... _._.. _________ --·-··----·····--·········-
Azasız 

Cemiyetler 
Biribirlerile 

Birleıtiriliyorlar 

Bazı esnaf cemiyetlerinin gelirleri mas
raflarını koruyamam8ktadır. Bunlar 
leblebiciler, ~er, meyvacılar gi. 

hôncikinun 

Gllnfln Tarihi 

Bir iki 
Satırla .. 

Abdulhamidin Oğlu Ni§anlan 
Kral Zogonun kız kardeşle ' 

prenses Seniye Abdulhamidin oilu 
ile ru§llnlanmııbr. 

• • • 
Bir Gecede Doğan Dokuz 

Kartalda 20 • 30 evlik bir maha 
bir i:ecede 9 doğum olmuş, vakaların 
sinde de çocuklan belediye ebesi 
doğurtmuştur. 9 yavrunun dokuzu da 
kektir. 

••• 
Sigara ikramiyesi Kazananlar 
İnhisar idaresinin sigara paketi 

koyduğu ikramiyelerden şimdiye k 
ancak. iki kişi 100, iki kip 50, 3 ki~i 

17 kişi de beşer lira kazanmışlardıT . .. . 
Dün Un Gelmedi 

Dün lstanbula civar liman ve istas 
lardan hiç un gelmemiştir. Buğday g 
devam etmektedir. Dün de 5 30 ton 
day gelmiştir, fiyatlar normaldir. 

• • • 
Eski Hal Yıkıldı 

Belediye eski hal binasını tama 
yıktırmıştır. Şimdi burası tesviye edilıtı 

tcdir. Baharda yeni halin bulunduğu 
ile bu sahayı biribirinden ayıran bii 
yangın duvan dn yıkılacak ve hal bu 
ma doğru genişletilecektir. 

• • • 
Elektrik Fiyatları 

Elektrik tarif esini tetkik edecek 
misyon önümüzdeki hafta içinde topl 
cakbr. Fiyatlann on para kadar indi 
ceği umulmaktadır. 

• • • 
Yılın ilk Seyyah Vapuru 

* M. Hommanm dün 11111lwlremeai bi- haftayı burada bpaL olarak geçiren 
Kumbaracı yokutu, Kürekçi sokaiı tirildi. Muhakeme auçu sabit görmediği talebenin sıhhi durumu elbette ki 

bi azalan az olan cemiyetlerdir. Bunun Providans seyyah vapuru bu a 

ıçin yeni bir tetkilit daha yapılması 23 ünde İngiliz ve Fransız seyyah! 
ve ıebzecilerle ıııeyvacılar, leblebici • hamil olduğu halde limanımıza gelce 

10 munaralı llane, KemaleltİD: için benet bran ver.i. daha .iyi olamaz. 
- Atatürkümüze karp tuavvur celi- 3 - Geçcnkrde bir arkadaı v~ 

len alçakça cinayeti hatırladıkça, tüylerim Bir Otomobil Kazası fat etti. ölümünü tahkike gelen mü-
nefret ve dehfctle Ürperiyor. fettiş mektebe ayak basar bumu 

lede kuru blwecil« gibi küçük ve bi- tir. 

ribirine JDÜ9abİb eauaf cemiyetlerinin 
birlqtirilmesi kaıarlqbrılUUftır. Bu 
yeni tetkilat yakında yapılacaktır. 

• • • 
Milletimin bu 9Cfi1 tasavvur karpsmda 2016 numaralı tabi TWLepndm mektepte hava değifti. Yemek por-

gösterdiği huııaaiyet. benim de hislCTime gqakeaı Perçine .dmdıa lııir kaa aiyonları fazlalattı. Kaplar dörde 

Antropoloji Enstitüsü 

tercüman oldu. çarpmlfbr. çıktı.. Bittabi. bu saha·vet. bi1ihara 

· Vapurcuların 
Vapurları 

Ankarada kurulan Dil. Tarih ve 
rafya Fakültesinde yeniden teşkil olu 
Antropoloji Enstitüsü profesörlüğüne 

yin olunan İstanbul Üniversitesinden d 
tor Şevket Aziz Ankaraya gitmiştir. 

Ben. bu İJ<le. tcıkilabmızın sonsuz U• haftalık por.aiyonlara taksim edile-
yanıklığını gurur iftihar ve emniyetle ha- Şehri Baıan rc'lc :mulıucbesj yapıldı. Halbuki 
brlıyorum. böyle bir ziy.dde,tinneğe lüzum 

Zabıta tqekküllerinin muvaffakiyetle- Sisin Sebebi yoktu. Tcftiıe gelen müfettişten c:le 
rini anlatan bir çok mübaligalı ve hayali bittabi. talebeye. tek bir aual te:v- Vapurculuk Şirketinin, Devlet De-
hikayder vardır. ETYellô ain ub-lmwl.nberi devam cih edilmedi. • 11 d · l · b 

İstanbul Üniversitesindeki Antropo 
ji Enstitüsü de Ankaraya naklolunmu 

Türk emniyet tqkilatırun bu alçak .. _. eden e.ia evvelki aL--ma mühim bir ke- 4 - Mckteb"ı.mı"zuı· iki doktoru nız yo arına evn muame esıne u 
-w- __, -T- ay sonunda derhal bqlanacaktır. Cerrahi Kongresine Giden 

teıebbüa karpsında gösterdiği büyük ba- aafet onat ..... ;. Te ......... - .--L vnrdır. Fakat sıhhi munyenemı·z Ş M hh J .--......,. •- ~ Du··n kend;•iyle gn.ü..:imimu""z ir- ura as arımız 
si ret, bu hayali ve mübalagalı hiki.yelcri ........ .tw. • Sia dün .-:-_-._. __ artmak SU- muntazam yapılmıyor, mutad sıhhi ... ..,. -r-o-

-~ g~ ket Umum Müdürü Mustafa demiııtir Kahirede toplanan onuncu arsıuhı 
gölgede hırakml§tır. -a!yle .. ..s....:.. --L-·n-1-~-- ı_.ıı __ ..... t.cdbirlerin tatbikı ise, hasta ba'-cı- "T 

•~ ~aaa ID&DIUICICDDe ....,. .1 ıu ki: Cerrahlar kongresine iştirak etmiş o 
TCf)ülatımızm bu basireti içimi: bu ~Jmut, gece de gene __ L _ ___.:_ı_ ların eline bırnkılıyor. O · f l d 

.1 • .. .,. cuuı.u:ıı.a .. u~ı,.ııc: (( _ Va-....1---·- .:1_Vı_ .. _ __... nıveraite pro esör erin en operatbr Kii 
kabil bütün tehlikeleri uzak görmenin 5 - "J'.c--~__ı - e(iy)uy--0"1Z", eı·- !J'U1 ... UHA~I UC 1QD ~ 1 

devam etmiftir. euunc smail ve Tevfik Remzi dün şehrimize ' 
emniyeti ve huzuru ile dolduruyorl ze, ha..,.atta -1·-a :zevk ve .• --1.:m· tık. Arada pürüzlü hiç bir nokta 

Sigara Fiatları 
Şubattan itibaren 

inecek.er 

Rasathaneden verilen malumata " ~ ..,.,.... k imam A 
22 

• d khlec det etmişlerdir. Murnhhaslanmız kon 
göre bu sene havai.na milliyim git- nplamak vaziyetinde bulunanlann _ ~ • 1fbr. .. J'1ll • ~ e a e • müzakerabna asli aza olarak iştirak et 
---!-.l- • • ....._ olması dola ağzından. kaç defa «tufeyli» olmak- gımız umumı heyet ıçtımaından sonra ler ve büyük bir hüsnü kabul görınüşl 
~,.~~~ ~esiili~: ln itham ediliyoruz. Tufeyli isek h- devir muamelesine baflıyacağız ve bu dir. • 

1.1'., uug... pı dışarı edilelim. Değilsek, lüzum- itin çarçabuk bitirilmesi için çalıpca • • • • 
sık ve devamlı sislerin doimuma se • suz hakarete yer verilmesin. - H h ·• gız. Trakya altında ııci Kaza 
bep Olmalrtachr Te han TBZi:Jetinde, Bu ve buna benzer ahval, bizi Ş!._J- • --·'-- lmt. 1r lan J 
bir dejitildik olmachiı hlr.:G-1. bu, hem bugün yeise düşürmekte, hem UKelm ~ca o memur- Dün Çerkea köyünden stanbula 

,_,,...- larına icap eden tam>inat ve ikrami • len maraandiz treni Çatalca ile Hacl 
1 • böylece deYun edebilir. de istikbale ait ümittr-rimjzi ö1di:ir- r-
mnisarlar idaresi Şubat" ayı bqm • mektedir. KültiiT Bakanlığından, ye de verilecektir.» köy arasında dört yerinden kopll1 

dan itibaren si.gara fiyatlannı indire - Bir Yangın Başlangıcı vaziyetirnizin islah edilmesini mar- d yol bpanm1fhr. Bu yüzden Avr 
cektir. Yeni fiyatlara göre Sipahi ocağı Narliyaıı apartımamnda 8 numara- !a rica ediyoruz. Evkaf Umum MU uru ekspresi 87 dakika teahhürle gelmit. 
34, Samsun 29, Salon 34, Yaka 29, da ütü yapan Madam Redosenin dik- Son Posta: İfadderini yukanya latanbul için hazırlanan yeni evkaf Dün sabah lstanbuldan Edinıeye gi 
Çetit yüz tanesi 140, Ankara 26, Bo- kataizliğinden yangın ç:ılanlf, bir kı • hulasa ettiğimiz bu gençler. belki kanununun tatbik tekilleri üzerinde den trenden de bir vagon yoldan ç~ 
ğaziçi 24 buçuk, Yenice tütün de aım oda ~yası yanm.... doğra .öyliiyorlar. Belki, iftira edi- tetkikatta bulunmak üzere, Evkaf U- llllf, fakat gene hatta konulmuştur• 
22 kuruşa satılacaktır. yorlar. Fakat yapılacak etraflı bir mum Müdürü bugünlerde htanbula • • • 

(Haberlerimiz burada bitmedi lutfcn 
7 inci sayfamıza bakınız) 

Bir Adam Denize Duştu . tahkik hak.ikatı meydana çıkaracak gelecektir. Nafia Tahakkuk Bqmemurluğd 
Uğur npınma ıiamek istiyen Sst.. ve çalı~mak gayretlerini kaybettik- Umum Müdür icariyeli vakıflar Nafia Bakanlığı birinci müme 

!erini iddia eden bu gençlere, eski '-- H (20) lira J" J j lo denize A.-:..miit Te kurtardmlfbr. haldmıda tatbik olunan 1UUJUDUD, mu- asan u ı llUlaf a at ~ u..,. neş' e1erini iade edecektir. Cözönü· • 
iddiasına göre bir 11wnwl tarafmdan amele aafbalan üzerinde de tetkikler mmtakaaı tahakkuk bat memurl ne koyuyoruz. 

--------------·de bulunacaktır. na tayin edilmittir. c1en· • il •• 
m! ifrmifbr. 

Pazar Ola 

• 
- Haberin var mı Hasan Beyciğim! Şe- l 

birdeki kazaların en çoğu .•• 
. . . Nakil Taaıtalan 

bakmadan atlamak ••• 
si derken, etrafa l .· .. Dalgın, dalgın yürümekten ileri re- 1 Haaan Bey: - Tramvaylara davul, r 

liJormUf. Buna ne çare bulmalı 7 tomobillere de birer zuma koJID&h. . 
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1 1 İkincikinun 
= 

Her gün " Resimli Makale Beşiği Sallıgan El a Sözün Kısası 
Muhteri Çocuklar 

• 
El Altından Çalııanlar 

... 
Muhteri Çocuklar: 

Büyük dehalar kendilerini daha çocuk· 
ken gösterirler. Bunlar Clerste. oyunda, 
gösterdikleri rndhtelif alakalarda, inki .. 
§afn müstait zekalarını haber verirler. E -
ğer onlann verdiği bu haberi anlıyan O• 

lur. ve onlara aradıklan yolu gösteren bu
lunursa, yarın bir deha kazarulmıı olur. 

BabalaT ekseriya bu deha nişanesini 

anlıynm1yacak kadar cahil, çok defa ço· 
cuklnnna bu imktını veremiyccek kadar 
..fakirdirler. Bu yüzden parlamak istidadını 
gösteren bir çok kabiliyetler vaktinden ev
"l.•cl söner, bir çok dahiler daha çocukken 
ölür giderler. 

Sovyet hükumeti çocuk meaclesine çok 
tüyük ehemmiyet verdiği için bu küçük 
dahileri yctiıtinnek için de husuat terti • 
bat almnk lüzumunu hissetmiftir. Bu 
maksatla Moakovada büyük bir teknik 
müessese kurulmuı. Müessesenin içinde 
muhtelif fen aahalannda tecrübe yapma~a 
müsait laboratuvarlar tcaia edilnıiı. Mek
tep çocukları, mektepten çıktıktan sonra 
hu ltıboratuvarlnra gelerek orada daima 
emirlerine ômade bulunan mürebbilerin 
:nezareti altında muhtelif tecrüblcr yap • 
mnk salihiyeti haizdirler. Her ırün yüz • 

'erce Ç<>cuk bu laboratuvarlarda makine, 
kimya, fizik sahalarında bin bir tecrübe 
)'apnrlar. Küçük ihtiralarda bulunurlar. 

Senede bir defa bütün So t b" lik • 
11 • dah"l' d vye ır ~en ı ın c mahalli acr.....ıl l Ç 

• • 6' er açı ır. o • 
cuk muhtenler ıhtiralannı b .1 d u •eraı er e 
teşhir ederler. Beğenilen ihtiralar Moako-
1rada toplanır. Bunlar bir fen heyeti tara

fından tetkik olunur. Ha'-,,J' d-L . 
JUJU -a esen 

gösteren çocuklar seçilir ve bunlar Moako· 

tvayn getirilerek hususi bir terbiyeye tabi 
~utulur. 

Yalnız bu seneki serııiye binlerce muh • 
teri çocuk iştirak dmi~r. Bu küçük muh-
terilerin yann fen sahasında birer harika 
3aratll\(yacaklarııa kim idclia edebilir) 

* Dahi ve muhteri çocukların huaust bir 
\erbiyeye muhtaç oldukları hakikati garp 

memleketlerinde de anlaıılmıştır. Orada 
<la bunlar için ayn sınıflar açılmıı ve bu 
çocuklara zekalanna uygun bir tcdıU usulü 
~atbik edilmcğe başlanm1§tır. 

Fakat -görünüyor ki bunu en pratik bir 
surette halleden Sovyet birlikleri olmuı • 
tur. 

* El Altından Çallf'llllar: 

Kadın ana old~u için yüksektir. Onu yükselten en büyük 
muiyeti anal - dır. Bu ıneziyclini unutan ve ç~uk yapmaktan 
kaçan kadın korkunç ve iğrenç bir mahliıktur. 

Yazı Çolc Olduğu için 

Bugün Konamatlı 

Zehirli Gazlardan 
Korunma Proğramı 

Ankara, 10 (Özel) - Kültür 
bakanlığı bütün mekteplerde tat
bik edilmek üzere gaz ve gazdan 

korunma dersleri ve tatbikatı ıçın 
bir proğraın hazırlamı§tır. Talebe
ye muntazam bir §Ckilde gösterile
cek olan bu proğramın ihtiva ettiği 
bahisler ıunlardır: 

Gazın nümune kutusu ve muhte
viyatı, küçük gaz tabancası, sis nÜ· 

mune kutuları, yangın bombaları, 
yakıcı bomba, büyük gÜzgeç, maa-

gös· ı ke başlığı ve teferrüatı, lastik eldi· 
=-=-=~~~-= ven ve elbiseler, Oksijen cihazı, 

_.•a•••••mmma:ımz3&:Jii!;;:::::;:;m:~=:ıc~~~.~;ı::;;:=ı••m•••ammmmm;li:iielı:;miliiil-•aaııı.. gaz miyarları, ilk yardım ve tedavi 

sandığı ve kutusu. 

Bcıiği ıa'Uıyan el dünyayı idare eder, derler. Ana yar:atan 
mahlUktur. Dünyanın büyük adamlannı onlar yelİftİnniJtİr. 
Her doğan çocuk binbir imkan tqıyan yeni bir ümittir. Bu 
ümit tahakkuk edene o çocuk bir di.hi olabilir, bir aiinı ya
ratabilir. Onun için ana yaratıcların yaratıcısıdır. 

Beşiği sa1lıyan eli öpünüz ve ona bir yaratıcı hürmeti 
teriniz. 

MUHTEL 
r • 

Hauptman Hakiki 
Mücrim Değil Mi? 

lngı.~iterede fır

tına Yüzünden 
... ervisler Durdu 

Bir 

R 
Muallimin 

Tevkifi 
Lise Öğretmeni Süleyman 

'l ev 'df Edildi 

Mekteplerde küçük bir oda tec· 
rübe odası olarak tahsis edilecek, 

duvarlarına muhtelif şekillerde ze
hirli gaz hücumlarını, korunma şe-

killerini gösteren levhalar asılacak
tır. 

Ortaya Yeni Bir Mektup 
Daha Çıkarıldı Londra, 10 (A.A.) - Şiddetli Antep, (Özel) - Lise tabiiye öğ-

Nevyork, 10 (A.A.) - Deyli Nevs, 'bir fırtına ol~uş~ur. ~ütün. d_en.iz I retmeni Süleyman, gazinoda çlkardı • 

Foullaıer isminde bir~in Ne; - Jer. • ı ve hııva ~ervı~le.~ı t~tıl edılmıştır. •ğı bir vak'a üzerine ısulh hakimliğince 
sey valisine göndennıf oldugu bır Meıuleketın buyuk hır kısmında te- tevkif edilmittir .. Süleyman, bazı etha

mektubun metnini nctretmektedir. j lefo:ı ve telgraf muhaberatı bozul- sı ve zabıta memurlarını tahkir etm k-

Ame~ikada Tutu
lan Haydutlar 

• M~ktup sahibi, ~~up~_man1:?. kendi- muştur. ten suçludur. e 
a~e ısnat olunan curmun faılı ol~a: Rüzgarın sür'ati saatte yüz elli 

Nevyork, 10 (A.A.) - Bir banka 
soyucuları çetesine mensup oldukları 
zannolunan yedi kişi tevkif edilmişler
dir • 

Bu çete 1934 yılında, Brooklyn'in 
tarihinde misli g~memit o1an silahla 

soygunculuğun en cür' etkaranesini 
yapmış, mitralyözlerle tehdit etmek 

dı!1n~ beyan etmf~d e .velaronkun h~lkı~ı kilometreyi g·eçmistir. 
mucrıme necat ı yeaı o a ven mıf ~ 

olan banknotları sarfedebilirim üıni .1 Yağmurlar yüzUnden Taymis 

eliyle ondan aabn alımt ol«Juiunu ili . l nehrinin sulan tekrar kabarmıştır. 
ve eylemektedir. Kcnt'tc genit bir çok sahalar, su 

Llndberg1n Annesi Ye altında kalmıştır. Hararet derecesi, 
Kız Kardeşi Londrada • · ~ 1 k "'k k · K 

Lo dr , 0 (A A ) Llndbe • ıslısnaı o ara yu se tır. 1yılarda 
n a,11 .• - rgın • 

annesi ve kız kard~i Sutapmtona gel- bir çok nokt:Uarda kazal~r. vuku 
mitler ve otomobille Londraya hare • bulmu§ oldugu haber verılıyor. 
ket etmitlerdir. Bir lsveç Vapuru Ye:nyor 

Iranda ilk 
Muallim Mektebi 

Brest, 10 (A.A.) - Sumatra is
mindeki be§ bin tonluk lsveç vapu-

ru, Ouessant açıklarında fırtınaya 

Paris Hukuk 
Fakültesi Kapatddı 
Paris,.10 (A.A.) - Hukuk fakül- .suretiyle bir :zırhlı kamyonu durdura. 

tcai talebeünin profesör Joze aleyhin • rak 427 bin dolar gaspederek ıkaçmıf
deki numayifleri profesör üniversite- tır. 

den çıktıktan sonra da vahim bir te.f- Zikri geçen yedi füpheli fa)ııı, polia 
kınlık derecesinde devam ebnİf oldu- tarafından yapılan tahkikatın ncticcle. 

ğundan kültür bakanı hukUk fakülte- rine intizaren mevkuf bulundurulmak. 

Sı.n'ın '- 1:ıl • • tadırlar. Kapa masını emretmıs'hr. . 
• Polıs, bunların Nevyork bankaların. 

Bir Kurt Sürüsii-
.da yapılDDf bir sürü hırsızlıklarda da 

elleri olduğundan 'üphe etmekte • 
dir. 

yakalanın•, olduğu gibi aynı za- nün Marifeti 
Tahran, 10 (A.A.) - Şehinşah ilk manda yanmaktadır. İki romörkör Sofya, 10 {Özel} _Geçen gece Ftndık Piyasası 

defa olarak beraberinde kraliçe ve imdadına kotmuştur. Trabzon 10 (A.A) N el 1 
Siyaset sahnesinde ilci cmm~ngiz adam preruıesler ve İran kadınları olduğu V amada Galata denilen mahallin . ~ .... • .. -

0 
:ve yı • 

belirdi: Biri Romada Riket. dıg'V en· Lon • '"'nında bul b"" "'k b' w l 1 batı tatıllerınden ötW"U uzun bir tevak-
halde dün ilk muallim mektebinin kü- 1 ( 250 ) K - unan uyu ır agı a kuf d . . 

drada Bazil Zaharof. ••• . • t .sveçte 1·ş1• bir kurt .. .. .. . k 70 k . . ev:resı geçıren fmdık piyasaları 
r- resmmı yapm1' ır. surusu gır.ere eçıyı henüz açılmamıştır. 

Riket ~ir petrol komisyoncuaudur. Ba- Hükümdar, talebeye diplomalar dıı- K J ld bir saat içerisinde parçalamı§tır. Avrupadan talepler varsa da -&ok • 
nn Amerikan, bazan Jnmliz petrol Jrum. w JS]f aşfJYJ ] ., 

... 1tlm1fhr. Ağıldan pek uzak olmayan bir 1 cuların piyasaya mal arzetmemelerin-
Panyaları namına çalı§ır. Hah~ harbi ba~- (A J 
ı d Stokholm, 10 .A.) - sveçte yerde uyuyan çobanlar hiç bir den alını sahm olmamaktadır. Dün 
am.a an evvel İmparator Snlcai ile Ha- Kamutayda Dün Kabul 

h t 11 _,1 1935 senesi -zarfında 250 kisı .. · lcıcır- , şey duymamıılardır. ı boraada iç fındığa 53 .ı...·-·-- kadar c~ıs an pctro annın imtiyazını aımıı ve • 1 ... '° UfC" 
ortalığı altüst etmişti. Şimdi .de bu adam, Edılen Kanun ar lnştırılmııtır ki, bunun 230 u kadm-ı Sabahleyin kalkbklarJ zaman alrcı ıç.ıkmlfA da sahalar yanatmamıt-
Jngiltcrenin hnJyaya petrol ambargosu Ankara, 10 (A.A.) - Kamutay dır. Bunların 51 i kanun mucibince ağılda. c.anaız 30 - 40 keçinin yerde lardır. 
koyduğu bir zamanda Romada bulunu • b .. R f C ,. b k 1 hh' he ._.... . k . 1 tt 11 .. .. 1e d' v 'l . 1 Kabuklu fındık 26 kuru,a aahlmıt-

1 
ugun e et anıtez m aş an •· ve ısı ıye y.ç&.mın arany e yıı- ya ı i arını gormuş r ır. n.:eçı erın 

yor ve taJyaya Petrol vcnn k . • kal b.. ille b. ._ tır • 
lık y e ıçm pazar- g .. ında toplanmı§ ve hudut ve sahil- pılmısbr. Dimı.rlerininki 'ı:rönül arzu- an uy ır ıasmı da kurt sürü- 5 hah h ı b'"tü"' t tlıl -· l apıyor. • e.-· • .. f _ on ar ava ıırı u n a ıgıy e 

Diğer taraftan Sir Bazil z h f :ler umum müdürlüğü 1935 yılı büt- su ile olmu§tur. suw tara ından daga kaldırılmı§tır. devam ediyor. Günefİn her günkü par-
Londrada tekrar sahneye çık a ~o :n çe kanununun 5 inci maddesiyle Agılın etrafı kıpkızıl bir haldeydı. laklığı bu yı1 kıfl unutturmuttur. Şef-
şistann silah, mühimmat ve sa:sı~cv~ i~~ sarfına mezuniyet verilen 300 bin Balkan Birliğinin taliler çiçek açmı,, fındıklar mcyva 
alakadar görünüyor. liranın 450 bin liraya iblağına dair lktısadi Konseyi Markoni De vermiftir. Fındık bahçelerinde hüm • 

Bu me!nnda ıFransada bir silah fab • kanun kabul edildikten sonra Zon- Albnlarını Verdi malı çahpnalar vardır. 
·ı: ı ı Bükr-, 10 (A.A.) - Balkan an - H l . d' k d k rı a ının ta yaya siluh sattığı ıhabe.r · _ :guldak saylavı Celal Sahir Erozan "T Roma, 10 (A.A.) - Markoni, .ava arın şım ıye a ar sıca geç-

liyor. F abrikntörün ve kapitali t" ven J N Al> ~ tantmm iktuat konseyinin bir karan D , 660 - l w d b. mesınden bu yıl fındık mahsulünün 
ve namusu yoktur, derler. Nit:~: v~~anı ile Erzurum say 8 

• ecip ını a- ile Balkan antantı 17 son kanunda l~çe ~~l . gram .ag_ır ıgBın akü)• ır tehlikede olacağından korkulmaktadır. 
harbinde de Fransızlann Almanı cı _-n zıksız'ın vefatları bafkanlıktan teb- Bükr te bir toplantı yapmağa da • a ın u çeaı vermı§tir. u çe, 
Iah sattıklarını r.i\.·ayet ederler. ara •1 

• liğ edilmif ve ölülerin hatıraiarını vd. ed1.miftir •• Tahmin edildiğine göre bir çok madalyaların ve kıymetli eı- Karsta Da Sis Var 
Devlet ne ynparsn yapsın miU- taziz için bir dakika sükut edilmit- toplantıda Balkan antantı devletleri yanın eritilmesi sayesinde elde edil- Kars, 10 (A.A.) _ Altı günden • 

fnnt neyi icap ettirirse cttir~in kı 1:ıtenı· - tir. arasındaki ekonomik münasebetlerin miftir. Markoni, gerek kendisinin beri ,ehir ve civarını ırnk kesil bir ıis 
. apı a ıat K k lk :r-

J almz kendi menfaatini dü~ür. 0 yal _ e.mulay pazartesi günü toplana- inkisafma ve turizme müteallik olan ve a-ere arısının aıJyanılarmı da kaplallllf ve geceli gündüzlü devam et-
nız mcnfruıuen emir alır, başkasının .. _ caktır. p~ müzakere edilecektir. parti sekreterine vermİ§tir. nıİtttİr. 
zünc bılak asmaz. so ~ --,.:B d f k 1 d l 

asır ltaJyayı 
Prot sto Etti 

Londra, 10 (A.A.) - Ka:hirede.n 
bildirildiğine göre, Mısır hükumeti 
İtalyan hükumetine bir nota yolla: 
Yarak Mısır Kızılayının Oagabur 
Yakınında bombardımanından do
.la71 Pl'Oteato etmittir. 

~ u .sıra a etra öy ere gi İp ge me 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
1 kesilmiştir. Sis dün ve bugün keaafe
j tini azaltmış ve kuvvetli soğuklar baf· 
' lamışhr. 

Bir gazetede okuduk: 

«Son günlerde Anadolu yakasında bir sucuk imafatbanesi 

açılmııtır. Bu imalathane yaptığı ;auculdara cıbaytarlarm neza· 

reti altında en sıhhi dana Ye sıiır etinden yçılmJflır.» diye 

bir de -etiket yapııttrmaktadır. Belediye bu sucuklardan nü
munelcr alarak kimyabanede tahlil ettirmiştir. Kimyahane bu 
sucuklann yeniloniyecck derecede ;bozuk ve sıhhate zararlı ol
duğu ve e;ucuklann kesilen hayvanların etinden yapılmadığı 

hakkında bir r&por ver.mittir. 

iSTER {NAN iSTE~ 1NANMAl 

Evkaf Meclisi idare 
Azalığı 

Ankara, il.O (Özel) - Açık 
bulunan evkaf meclisi idare azalı
ğına sabık Eski§ebir valisi Hakkı 

tayin edilmittir. 



4 Savfa 

HAHKEHElEIDE 
GöRDÜKLlQiMiz - - -- -- - - - . 

Bir Hıdrellez 
Sa fasının 
Sonu •.• 

Geçen senenin hıdırellez günü.. latan -
bulun muhtelif semtlerinden bir çok aile
ler yemekler hazırlıyarak kırlara açılmış
lar.. Hele Hürriyet abidesinin arkasındaki 

tepeler insan dolu .. 
Küçükler çiçek topluyor, 

salıncak sallanıyorlar .. 
Ve i§te bu naşeli dakikalar arasında 

siyah bir ata binmiş 16- 1 7 yaşlarında bir 
mektepli genç yollarda yürüyen halkı iki
ye bölerek son hızla uçuyor. O anda acı 
bir feryat : 

- Annedğiiiim 1 •• 
- Vah yavrum! .. Yaralandın mı) 
7-8 yaşlarında bir kız başından kanlar 

sızarak yere seriliyor ve her tarafı mos -
mor kesiliyor. Yanı başında da annesi ba • 
yılıyor •. Süvari delikanlı hiç seslenmeden, 
yolunu değiştirmeden, atını da yavaşlat -
madan bir insan kafilesini yanp geçmiş. 
Fakat bu arada at küçük Necmiyeyi altına 

vacı. 

Süvari delikanlı Necdet te suçlu .• 

rak hadiseyi anlattı: 
- Kmmı elinden tutmuştum. Konu 

komşu hep birlikte gidiyorduk. iki adım 
arkamızda birden bir patırtı oldu. Geriye 
bakıp: 

- Ne oluyor) 
Derneğe kalmadan yavrumu atın ayak

lan altında gördüm ..• 
Vak• aya phit bir kaç kadın dinlendi. 

Bunlar: 
- Çocuğu çiğnedi. Fakat gene ayni hız

la ilerledi; arkasına bile bakmadı; dediler. 
Hakim: 
- Atın üstündeki k.imdi) diye sorun

ca ıahitJerin hepsi de suçlu Necdeti ıös
terdiler. 

Fakat burada mesele bir tereddüt u • 
yandırıyordu: 

Hakim bu noktayı, vak' ayı gören bü· 
tün şahitlere ayn ayn sordu. Şahitler: 

- Yel gibi gidiyordu. Kendi mi koş • 
turuyordu, yoksa at mı koşuyordu bile -
meyiz.. dediler. 

Necdet bu phitlerin sözlerini kabul et
medi ve: 

- Ata bindim. Fakat daha bq on a -
dım gitmeden at koşuya kalktı ve beni 
bir hendek içine yuvarladı. Her tarafım 
yara, bere içinde kaldı. Arkadaşlarım ge· 
lip beni kaldırdılar. At beni bırakıp git -
miş. Kimseyi çiğneyip çiğnemediğini bil
miyorum.. İddiasında bulundu. 

- Bu at kimindi? 
- Orada bir atçınındı. Daha bir çok 

atlan vardı. Para ile herkesi bindiriyor • 
du .• 

Peki sen böyle huyunu bilmediğin 
ata binmeğe nasıl güvendin~ •• 

- Böyle çıkacağını bilmiyordum. 
Bundan sonra suçlu Necdetin şahit gös

terdiği arkadaşları dinlendiler. Bu phit • 
lerin de hepsi: 

- Necdeti at fırlatıp kaçtı. Necdet 
kimseyi çiğnemedi, dediler ve çekildiler. 

Necl:lete evraka bağlı bir resim göste
rildi. Necdet resmi tanıyarak: 

- Bu, atını kira ile aldığım adamdır, 
dedi. 

Mahkeme at sahibi Andonun çağınlıp 
dinlenmesi için ba~ka güne bırakıldı. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tanlardır: 
Eminönü : (Hüsnü .Haydar). Küçük • 
pazar: (Yorgi). Alemdar : (Sırrı Ra -
aim). Beyazıt: (Cemil). Şehzadebaşı: 
(lbrahim Halil). Fener: (Hüsamed • 
din). Karagümrük: (M. Fuat). Şeh • 
remini: (Nazım). Aksaray: (Şeref). 

Samatya: (T eofilos) . Bakırköy: {lste-

SON POSTA 

• MEMLEKET HABERLER/ 
Gaziantep Doğumevi 

Muhit için Faydalı Bir Müesse Haline 
Geldi 

Gazi Antep doğamevi ve 

Dahili tetkilitma da itina edilmİftİr. 
Yurdun baı ebesi Aliye de kıymetli 

meslek kadmlarındandır. Yurtta bele
diye tarafından aevkedilen veya kendi 
kendine gelen fakir kimseler parasız 

tedavi edilmektedir. 

Bugüne kadar 775 kadının doğumile 
uğratmıt olan yurt villa teklinde kurul-

orada doğurtulmuf bir garibe 

muıtur. Hariç ve dahilinde ilk göze çar
pan nokta temizlik ve intizamıdır. 
Özel ve genel odalar büyük bir intizam 
ve temizlik içerisindedir. 

Yurt açılı.tından bugüne kadar tek 
bit- ölüm vak'ası kaydetmemiıtir. Mev
cut iki ölüm henüz kapıdan içeri girme
den vaki olmuttur. 

Merzifonda 
Elektrik 
Neden Pahalı? 

1 lzmitliler Lise istiyorlar 
İzmit (Özel) - İzmitte bir lise 

açılacağı haberleri her gün biraz 
ilçelerinin çokluğu, memleketin li . 
seye olan ihtiyacını daha vuzuhla 
gözönüne serer. 

M 'f (Ö l) B d 1 k• daha kuvvetlenmektedir. 
erzı on ze - ura a e e • 

trik fiatları pahalıdır. Bunun sebe- ~ütün kö~!~z .bölgesi~.in çoktan.: ~ .. İzmitte. lise açılması dütü?üldü • 

b . .. 1 · h d'lm ktedı"r• berı bekledıgı bır çok luzumlu mu- gu anda, ılk hatıra gelecek bına me-

934 1 d t · d"l f brı'ka eaaesenin ıehrimızde açılması ıçın selesidir. 
ı ıoy e ıza e ı e • . . . . 

1 
yı ın a esıs e ı en a _ . 

0 yıl bir buçuk ay çalıımıı ve hesa- vakit vakit teıehbüsler vakı ol • Şimdiki orta okulun bulunduğu 
hını zararla kapamııtır. 935 yılın- mu§tur. yapı bütün manasile leyli bir lisenin 

k Kültür Bakanlığının bu hususta da abone miktarı iki yüze çı mıı, ihtiyacına cevap verebilecek bir 
esaslı incelemeler yaptıktan sonra buna rağmen fabrika bu fıl da kar durumdadır. 
kat'i kararını vereceği söyleniyor. kaydedememiıtir. 1936 da biraz 

Yalnız lzmit orta okulu, her yıl ~~ar temin edileceği umulmakta -
orta bir hesapla 40 mezun talebe dır. Belediyeye ıokak lambaları 
vermektedir. 

için elektrik kilovatı 20 kuruıa ve- b . b" w '"k k 
. 'd k il l I k Bu tale enın ır çogu yu se rılmekte, sanayı e u anı an e e • . ' . . . . 

Yeni yılın baılangıcmda, yalnız 
İzmit halkı değil, baıtan bata bü • 

tün il çevresi halkı da, bu hususta 
verilecek kararın müsbet olmasını 

bekliyorlar. Ve umuyorlar ki, iz • 'ki d ·· d 60 t ·ıA t 1 tahsıle devam etmek ıatedıklerı gı-
trı ere e yuz e enzı a yapı - . . . . . 

kt d B · · · d'l"k l k bi, bir kısmı da hseyı bıtırmek nı • mitin yeni ve değerli ilbayı Hamit ma a ır ~ unun ıçın tım ı ı e e • . . 
'k f' l · d" · kA -· yetile yetiımek iatedıklerınden 

trı ıat arını ın anneye ım an gv-- • 
··1 kt d' mektepaizlik yüzünden büyük ım • ru meme e ır. 

----- kansızlıklarla karıılaııyorlar. An-

Pozantıda 

Oskay bu iti de baıarmak imkanını 
bulacaktır. 

Gelibolu da 

Evlenirken 
Kızı Tanımıgan 
Başına Gelenle 

ccDört ay evvel evlendim. Evlcnrn 
evvel kız hakkında kafi derecede 
mat alamamışım. Benden bir çok h 
katleri sakladılar. Evlendikten sonra 
zın sinir hastalığına müptela olduğunu 
düm. O derece ki bir arada bulunın 
za imkiı.n yok. Kız adeta aptal. 13ir 
masraf yaptım, borca girdim. Hiç bi 
ne acımıyorum. Kısmetmiş çekec 
Fakat nasıl bütün ömrümü bu kadınla 
sıl süreyim) Kendilerine aynlmnyı t 

lif ettim. Razı olmadılar. Bana bir 
gösteriniz. 

B~mak için gayri kabili tedavi 
hastalık bir sebep teşkil edebilir. Eğet 
kadının hastalığı kadm1ık ve analık 

zifesini yapmasına mini ise, ve eğer 
davisi münlkün değilse, mahkemeye 
vurarak boıanma davası açabilirsiniz. 

* cc İki aydanbcri bir gençle sevişiyo 
Bunu nasılsa ailem haber almış. Bır 

söylemediler amma, beni sıkı bir ko 
altına aldılar. Yanlanna çaktığım 2.ll 

bir günahkar gibi gözlerine baknmı 
rum. Çok mahçup ve üzücü bir vaz' 
teyim. Onlara itimat telkin etmek için 
yapayım) 

Y a,ınm bilmiyorum. Eğer evlenme 
ğında iseniz ve bu gencin sizi sevJ' 
eıninseniz ıevgilinize sizi ailenizden 
meai lüzumunu bildiriniz. Eğer daha 
cuk denecek çağda ise, ailenizin bu 
birine baı eğiniz ve onların t A.. , en 
tecrübeli ve daha bilgili olduklanm 
ıünerek dediklerini yapmağa çallfınız. 

* İzmitte D. Çağlar T. 

~ahsiliniz yok, İfİniz yok. 
çin evlenmek istiyorsunuz anlama 
Hem de öyle bir kadın anyoraunuz ki 
raıı olsun da siz hazır yiyesiniz. Böyle 
olur mu ve bu hareket bir erkeğe y 
fır mı oğlum 7 

Havzada Yeni Postane 
Havza (Özel) - Burada bir 

mune poatahaneai yaptırılması 
rarlaıtırılmıştır. Havza bu ha 
telgraf ıebekesinin merkezidir. 

Fakir Yavrular Menfaatine 
Eir Müsamere Verildr 

cak bir kaçı İstanbul liselerine gön
derilen bu, çocukların büyük bir 
çokluğu da orta mektebi müteakip 
tahsil hayatına nihayet vermek 

Bu Yıl Ekim Vaziyeti Bir Doktorun 

Pozanti (Özel) - Nahiyemude 
yetim ve fakir çocuklar menfaatine 
bir müsamere tertip edilmiı ve bu 
sayede 45 lira hasılat temin edil • 
mi§tir. Bu müsamerenin tertibin • 
de ilk okul öğretmeni ön ayak ol • 
mut ve yoksul yavrulara bir baba 
§efkati göıtermittir. 

mecburiyetinde kalıyorlar. 
Lisesizlik yüzünden talebe veli -

lerinin büyük dert ve istekleri var
dır. 

Bunun içindir ki, Körfez bölge • 
sinde açılması istenen lise için iz • 
mitin seçilmesi büyük bir isabet o • 
lacaktır. 

İzmitin aydınlık bir çevre olması, 

Karamanda Ortaokul 

Çok iyi Olacak Günlük Cumartesi 

Gelibolu (Özel) - On bet gün- Notlarından (*) 
dür havalar düzelmit ve bütün çift- ,ı-----------------._. 
çiler ekim işine baılamııtır. Kaza. 
mıza gelen yeni göçmenler de f aa
liyettedir. Tohumluk buğday teda
rikine çalııılmaktadır. Hava bir 
müddet daha bu suretle müsait gi • 
derse ekim vaziyeti çok iyi olacak-
tır. 

Geredade Bir Ayrıhk Ziyafeti 
Gerede (Özel) - Batka vazife

ye tayin edilen Gerede hususi mu
hasebe memuru Mehmet Aydemir 
ıerefine Halkevinde bir ayrılık zi
yafeti verilmi,tir. Mehmet Aydemir 
Halkevi köycülük ıubesi ve Hilali • 
ahmer reisi idi. Bu vazifelerde bu • 
lunduğu müddet zarfında çok bü • 
yük hizmeti görülmü§tü. Ziyafette 
kendisine te§ekkür edildi ve yeni 
vazifesinde muvaffakiyet dilendi. 

Kaleaza Humması 
Zayıf, sapsarı renkte b ir çocuk an 
ne kucağında taşınarak muayene od 
ma getirdiler. 
Üç aydanberi her gün ve fasılası 
süren ateşten bitap düşmüş, ateş 

kasından biraz ter, gene ateş devanı 
dip gidiyormuş. Yemek yemiyor, u 
ku muntazam uyumuyor, hali günd 
güne fenalaşıyormuş. Müracaat etti 
yerlerde: 
Sıtmadır~ 

Veremdir~ 

Diye tedavi altına alınmı~. hastane 
)erde yatmış, çıkmış. fakat hasta 
bir türlü geçmemiş. 

Kocaman bir dalak. 
Yüksek bir ateş. 
Seri ve uf ak bir nabız. 
Hastalığın seyri 
aıtma arazının menfi o 
vereme ~it bir gizli nokta ve a 
bulunmayı§J beni daha çok bir kal 

Haydarp&f8 • Adana humması karşısında bulunduğum 
A hesini verdi. Dalağına yapılan bir 

Treninde Arıza teksiyonla bu hastalığın rımm rna 

Karaman (Özel) - Haydarpa • olan arazı mikroskop al 

pan) . Galata : (Kapıiçi). Hasköy: Karaman, (Özel) - Muhit gençliğinin tahsile devam hususundaki a• 
(Halk). Kaıımpaşa: (Merkez). Be -

p • Adana • Eliziz postasını ya • ıördük. Hastayı tednvi altına al 
Tartr istibyaya devam etti. Kinini pan katar istasyonumuza geldiği za-

§iktaş: (Ali Rıza). Beyoğlu: (itimat, teşli arzusunu karşılayan orta okulda talebeler bilhassa hayata atıldıkları 
Kinyoli, Tnrlabaşı, Tepebaşı). Şişli: zaman zahmet çekmiyecek şekilde yetiştirilmektedirler, mektepte talebeler 
(Nargileciyan). Sarıyer: (Osman). arasında soysal ve ekonomik teşekküller vücuda getirilmiştir. Temsil kolu 
Üsküdar: {ittihat). Kadıköy: (Ala _ tarafından muntazaman müsamereler tertip edilmekte, bu suretle halkın da 
eddin ve Rifat). Büyükada: (Halk). aydınlatılmasına çalışılmaktadır. Resim Karaman orta mektep talebelerin .. 
Heybeli~ (Yusuf) . den temsil kolunda çalışan gençleri göstermektedir. 

_______________ ..,,; 

tik. Ateşi düştü, zafiyeti yavaş ya 
man lokomotifte bir arıza olmuı, telafiye çalışıyoruz. 
bu yüzden trenin hareketi bet saat 1-------------
teahhur etmittir. Tren Konyadan ( *) Bu notlan keıip aaklayuus. 

bat bir albüme yapıfhnp kolle 
gelen bir yedek lokomotifle götü • Japuuz. Sdontı zamanınızda bu 
rülmü§tür. bir doktor ~bi imdadınıza :rctite 
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BARiC·i TELGRAFLAR 
Muahedeler Tekrar Gözden Geçirilecek Mi? Auruntularda 

1 1 ı B• S Ih K f Tenasüh! · . ngi iz er, ır u on eransının ,e::,h:;·~uk:~~::.!·:~::!-;:~ğ~:;._·~: 
Toplanmasını ileri Sürüyorlar ~:~ıpk::ğ~:~::ao~::~:a~~:u ~::r s:~ 

Otomobil ka. İngilterenin Sheffield Posta yazı odasına gelip, karnına yılan 
%alarına kartı şehri belediyesi oto • Eski Japon - lngiliz ittifakı Da Yenilettlrilecekmiş. kaçtığını söyliyen çoban Mustafayı störün-

tedbirler mobil kazalarından Londra, 10 (A.A.) - Nüfuzlu bir çok mahfeller, mütemayil olup olmadığının §İmdiden kestirilemiye- ce anladım. Niçin mi diyeceksiniz) .. Çün· 
---·-----'yüzde yetmiş beşinin kü Mustafa, karnı yılanlı adile anılıp uzun 

.-a. ı İngiltere hükumetinin mevcut muahedenamelerin, ceg-ini beyan etmektedir. IJ"lece eri ve bilhassa karanlık şoseler üze- yıllar Yıldız sarayını, Babıaliyi, vükela 
inde vukua geldiğini görmüş, ve binler- Milletler Cemiyeti paktmm 19 uncu maddesine tevfi- Eski Japon • tnglllz ittifakı konaklarını karnındaki yılan hikayesile 

sii'w: kilometrelik şoseleri elektrik fenerleri kan tekrar gözden geçirilmesi maksadiyle bir «Sulh Paris, 10 (A.A.) - Bir habere göre İngiliz ami- güldüren rahmetti izzet Beyin mütenasih 
· le aydınlatmanın imkanı olmayınca bu konferansı» toplanması lazım gelmekte olduğu mü- rallığı eski İngiliz - Japon ittifaklarının yenilettiril- bir nüshas1dır da ondan 1. • 
•. !ehlikenin önüne nasıl geçilebileceğini dü- taleasında bulunmaktadırlar. mesi arzusunda bulunmaktadır. Esasen amirallığın Babılali kalemlerinde izzeti Mari diye 
t#ıiiomüş, §imdiki halde yaptıgıw deneme "O- Alın ·ı 1 l I d b b d"I . . adlanan izzet Bey on dokuzuncu asır Tür-
~l "' Bu konferansın gayeai, anya ı e ta yanın ge- bütün toplantılarında bu mese e en a se ı mııtır. erin geceleri en aydınlık bir şekilde gÖ• kiyesinin tanılmış kalem sahiplerindendi. 
~nmeleri ile muhtelif renkl~re boyan _ rek araziye ve müstemlekelere ait ve gerek ekonomik Amirallık, Japonyaya yeni bir muahedenam~ tek- Ağdah osmanlıcanın en güzelini, en mü _ 

nalandır. Bu maksatla beş kilometrelik mütalebatını teskin etmektir. lif etmek tasavvurundadır. Bu muahede mucibince kemmelini yazardı. Ziya Paşa, Kemal Bey, 
ar §ose (800) zer metrelik kısımlara ay- Bu meseleden bahseden havas ajansı muhabiri, -Çin ile Mançuko arasında diplomasi münasebetleri Ametçi Kenan Bey gibi yüksek yazıcılar 

f}arak muhtelif renklere boyanmıştır. Bu İngiliz kabinesinin meseleyi tetkike amade olmakla teessüs eder etmez- İngiltere, Japonyanm Çin'deki da onun Veysi ve Nergis ayarında bir 
fene~e neticesinde şose pembe renkte beraber bu kabil mütalebatı nazarı itibara almağa ekonomik üstünlüğünü tanıyacaktır. münşi olduğunu teslim ederlerdi. Bu yüz· 
~~p~kili~ek~Qblıfun~~~ ~ ~--==-==~=====--=~~~------~----===================-d~dlıkiM~~Pqak~d~~m~~~ 
~ydınlık görüneceği kanaatine vanlmış - Macarlstanda Alman Ordusu Awni Mi !<.tarda çulukla Tuna vilayetine götürmüş ve ida-

t:.;ır. Fenni şekilde ölçücü aletler ile ince _ F&flS~ ReJ·lml MI J re mesleğinde yetiştirmek istemişti. 
11'\eme derinleştirilecektir. Deniz KuvvetJerİ Fakat izzet Bey, karnına bir yılan kaçtı-* Kuruluyor ? Büyük Bir Haırbiye Mek· ğına ve onun midesinde bir yuva kurup c;o 

ı
r-:K~ı-•':"k_a_n-~-0~1m-,-_-

1
lngiliz dış işleri baka- tehi Daha luk çocuk yetiştirdiğine inanırdı. Arasıra 

~ ya baflıyan bir nı ~is~e: Edenin zev- Peıte, 10 (A.A.) - Baıbakan A ld Jngillzler Japonların Tek· bu ailenin kucak kucağa gelip dansa baı-
tıt kadın cesı Mtsıs Eden İngi _ Gömböş valilerin idari mıntakaları· Çl 1 lifine Muvaffakat Ediyorlar ladıklarını söyler ve o sırada çılgına dö • 
.L liz kadınlarında ger- • b k l ~ .11 ... b• ı· Londra, 10 (A.A.) _ Japon ve nüp ne yaptığını bilmezleşirdi. Tuna va 
"'iCkt ·· ı l nın partı a• an ıgını ve mı ı ır ı-

L en guze 0 duklan takdirde eş bul • :s- 1 Halep mektupçuluklarından bu sebeple a• 
o uaz dereceye va · 1. w g~ i temin etmelerinin vazifeleri İca· ngiliz deniz heyeti murahhasalıın ld b b 1 k d 
Jın )eki::::. ran ınce ıge, zarafete, ve h ı, gene u se epe va tin en önce te-

1 . e. ~e sa~iden sahiptir. Fazla olarak hından olduğunu söylemiıtir. arasında yapılan hususi bir müza- kaüt edildi. 
4ivn bır. zekası,. derin bir kültürü vardır.' Bu beyanattan anlatılıyor ki, kerede Japonlar, bütün devletlerin Ben onu doksan yaşını geçmiş olduğu 

Nı ~ocasa ale edebıyat ve sanat eserleri üze· Gömböt rejimi Fatist teklinde bir ayni miktarda deniz kuvvetin~ ma- bir sırada gördüm, yılanlarını uyutmak 
ı _:nde mübahaselerde bulunmayı pek se - lik olmaları hakkındaki Japon tek- İçin güzel ve körpe yahudi kızlanna fıstık 
,...er. Fakat anlaşılan bundan sonra ko - devletçiliğe doğru gitmektedir. dağıtıyordu ve onlardan ufak tefek buse-

·1 b _ı lifinin tekrar ele alınmasını ileri 

~ sı 
1 e u uerin mübahaselere pek te va- Diğer taraftan Macar ajansi ler topluyordu. 

amayacagını an amış 0 malı ki ga _ ·· I d F • · · • • ık l :ı Ayni kuruntuyu taşıyan Mustafaya da t bul w ı ı l sürmü•lerdı"r. İngilizler buna mu-
let ·1 1 soz er en aııst reJımınm ç an - f k . l d" o•w h . 

ecı er~ şunu söy emi.§tir: va a at etmış er ır. ıger eyetı İzzet gibi davranmasını ve güzellerin cü-
tJ Ed kt · · b" k ması düaüncelerini reddetmektedir. . hh l d" d d b b - en gerçe en ıyı ır ocadır, fa- :s- mura asa ar nez ın e e u apta veleri arasında yılanını UJ'U :ıasım söyle-
~at mo.alesef şimdi bir metres edindi, işit- istimzaçta bulunulacaktır. mek istedim. Lakin zavallı çobanın gü -
il tim ki bu metresin evine «dış işleri bakan- Amerlkada Çiftçiye Yardım zellere dağıtacak fıstık şöyle dursun. ağ • 
bğ:rn diyorlarmış. iti U Laval' Go·· U el 1 zuyor ın r ,m er zına koyacak ekmek kırıntısını bile güç bu-
r- -, Vaşington, 10 (A.AJ _ Demok- Paris, 10 (A.A.) - Laval Fran· lacak bir durumda bulunduğunu görerek 

Çinde Bir Haftada 8 kh sanın Roma sefiri Kont de Cham- fikrimden caydım. Şu kadar ki onun şah-rat an id dün senatoda, temyiz 400 Kişi Aslldı bronu ve ondan sonra da Fransa sında karnı yılanlı İzzet Beyi görmek.ten de 
Pekı"n, 1 O (A.A.) - Bu hafta ı·- mahkemeainin çiftçi kanunu aley- kendimi alamadım. h hükumeti taraf mdan takip edilmek-

çinde 400 ki•i idam edilmiştir ve o··nu··- indeki kararını tiddetle tenkit et- I . 1 Demek kuruntularda da tenasüh var!.. ,. te o an sıyasaya o an güvenlerini 
müzdeki hafta daha fazla adam asıla- mİ§ ve demİ§tİr ki: Son manevralarda Hitler" e izahat bildirmek üzere gelmi~ olan «Fran- M. T. Tan 

• caktır. Bunlar yalnız canilerden mü- Hükumetin çiftçilere yardım için verilirken sa - İtalya)> sabık muharipleri birli- Sovyet Rusyada iki idam 
rekkep değil aralannda ihtilalciler de Potsdam 10 (AA ) Ordu hac w • fi M k 
vardır. başka vasıtası vardır. O da tedavül- ' · • - Y gı ıe erini kabul etmittir. os ova, 10 (A.A.) -Mahkeme 

J d k • b k h kumandanı general Fon Fritsch, Po- • · · • · · · · · · .......... ..., . . .... . . ·- iki sene zarfında seyahatlerde, ... . aponl11r1n Tazylkı e ı an notu azinede mevcut al- -. 
Tiyençin, 10 (AA.) - Japonya· tadamda yeni harbiye mektebinin !ebesine hitaben bir nutuk söylemiı natoryomlarda bir milyon rubleden 

tın ve gümüş karşılık tutularak ye- k · · M k ı 
n1n yeniden ileri sürdüğü talepler dola- Ü§at resmını yapmııtır. e te?, ve ezcüm e ş'" le demi§tir: fazla paranın altından girip üstün .. 
Yısıyla Japon ordusunun yakında Ku- niden çıkarılacak banknotlarla art- yirmi iki binadan mütetekkil olup ((Almanyanın az~meti, ordusu- den çıkmış olan bir kürk tröstünün 

~ey Çin muhtar idaresi üzerinde yeni- tırmaktır. Cumur ba§kanı bu selahi- on rlört hektıır bir sahayı kapla-
1 
nun temsil etmekte olduğu askeri direktör muavini ile mubaaebeciai-

en bir tazyik yapması ihtimali vardır. y t' ' k il J d kt d f Frı"tsch kt t f '} ti ' · d 
r~==~:;;:::;:;;;;;;:;;::;;;;;;;::;;;;;::;:;;;;;;;:~~e~ın~ı~~u~a~n~m~a~ı~ı~r~. ~~~~~!""""~m~a~~a ır O on J me ep a- azı e e-:-r_e-:ıs~t-ın_a_t _e_e __ r_._» ___ ~~~n_,,i ,,_i_d.,.a_m ____ a_m.,,....a_hk~u-A. m __ e_tm_i..::ş .... ti .... r_ . ...,...._~ 

KERVAN YÜRÜYOR 

1 

Şimdi içinde tatlı bir sevinç var<lı. süz, bilgisiz kalacak ve yine bir köy 1 gün kültür direktörlüğüne gitmeleri ıa: 
İstanbul. İstanbul diye adı bütün delikanlısının hayatına karııŞıp gide-ı zımdı. 

kasabalının ağzında bir masal gibi ge- cekti. Gülten pek çabuk ısındığı bu sa· 
zen büyük şehrin artık içindeydi. Orada kadınlar hep dağlarda, tarla- mimi aile köşesinde yıllarca bilmiye

F ahirenin annesi kapıdan başını u- larda rençber gibi çalışırlardı. Ne gd- rek şuurunun altındaki duygularla 
zatmış ona i,şaret ediyordu: ripti ki Elmalıdan çıktı çıkalı bir kere hasretini çektiği sevgiyi bulmuştu. A-

- Gel kızım. Bekleme onu. Çayı- ~lsu~ oraları şöyle candan özlememiş· !na kız biribirine ne kadar bağlanmış-
-

21 
- Bürhan Cahit 11 -1- 936 nı iç! tı. Lısc hayatı kat kat açılan bir ipekli lardı. Fahire annesi için kardeşi için 

, .. 
1 

Birkinci kaptan bu neş'eli kafilenin Genç kız heyecan içindeydi. Ne tatlı konuşuyordub bu kkadıkn. ve çiçekli kumaş gibi genişledikçe ona çalışıyor, annesi de hem kız hem er-
me ten, söylemekten kuruyan du- Seyahatinin bu ilk durum yeri 0 _ Ayaklarının ucuna asara çı tı. daha cazibeli görünüyordu. Fakat ar- kek evladım diye ona dört elle sanh· 
klannı serinletmek için surahiler do- nun b~ını döndürmüstü. ihtiyar kadın yu~ar1ak bir masu- ı kadaşları gibi hayaller, erişilmesi güç 1 yordu. 
su portakal şerbeti yollada. 1 İlk aksam Fah' ' . ..t' .• nın üstünü bir çok yıyeceklerle don<.ıt- emeller beslemiş değildi. Küreksiz. Gülten böyle bir sevgi tatmarnıııtı. 

Fakat ı...n .. • ı 1 • ıre onu evıne go ur G"'l .. .. .. k d ld" ı d·· . b" k k . . . . T 
i a"fi'am uzerı zrnir körfezine ı dü. Bir iki gün dinleneceklerdi. F ahi- , mıştı. u ten yu_zunu yı ~ a, ge ~ · umensız ır ayı gıbı ke~dını haya- Annem, babam diye o içten gelen gö -
rerken. vapu.run .. zengin yolcusu A- re annesi ve daha ilk mektebe giden : F ahirenin annesı hazırladıgı çayı elı- ı tın dalg~~~rına bır~k~ıştı. Yalnız o- nül dolusu sevgi ile kimseyi seveme-

alı bır ~arıkatur dayanamadı: 1 küçük kardeşiyle beraber Cağaloğlu ne tut~şturdu: A • kumak, ogrenmek ıçın heyecan duyu- 1 mişti. Fakat şimdi artık anlıyordu, i-
e- Haydı çoc~~lar, ~edi: Bu akşam tarafında bir evin yalnız bir katın:d,\ 1 - iç kızım .. İç evladım. Ne ıst~ sen yordu. Daha lisenin beşinci sınıfına nanıyordu, o kimsenin kızı değil, mil-

mekte bendesınız. Şımdi geminin oturuyordu. Gülten İstanbuldaki bu' ye, reçel, peynır, bak bu. reçellen. hep yazılırken kaymakam beyin hanımına letin kızıydı. Ona kucağını açan ve e-
çı ha;.ıısma haber yolladım. l:stife de "Ik · d · d' F h' · kendim yaptım. Analık ışte. Fahırem verdiği sözü unutmamıştı }inden tutup yu··rümesine yardım eden . . . . . . ı geceyı ora a geçır ı. a ırenın an- b'l · · ı 

nırınızde, ısteyen hıra ıçsın, isteyen · k' ·· l · · d 1 b" k gelinceye kadar tadına 1 e bakma- Nazık kadın ona: milletti Daha Antalyada ku""ltu··r dı"rek 
rakı nesı sa ın, goz erı sevgı o u ır a- .. .. • .. . . . · -

• · ... . . . . . dmcağızdı. Kocasından kalan bir par- dım. Her sabah .kuçugun ka.hvalt.ısını -. ~u mektebı bıtıreceks~~ Gü_lten.
1 
törü onun harcırahını verirken başını 

. ~u mu1~e yırmı beş otuz kışılık bi- ça aylığa kızının yolladığını da kata- hazırlarım. Yer, ıçer, mektebıne gıder, , dem aştı. ~~ kadar çok şey ogrenırsen sevmi.ş, okşamış ve: 
~~1 mevkı yolcularını artık tam ma- rak geçiniyor, küçük kızı Sumeri o- benim boğazımdan .geçmez. 0 kadar ıyı yaışarsın. - Bu para ve bundan sonra senın 

llasıyle kaynaştırmıştı. kutmag·a çalışıyordu Gülten neler işitıyordu. Bu söz bütün latif musikisi ile ha- k t . d k .. d 
O · · . fk · A • • o umanı eman e ece para ıçın e 

kadar kı vapur uzaktan ışıkları Gülten bu sıcak aile yuvasınd l Bu ne sevgı, ne şe attı. ]a kulaklarında ıdı. d w b" .. d... .. b .11 . b" ld k"" · 'b· .. .. I a.yo d" ... l .• N . k d . ogup uyu ugun u mı etın parası 
ırer yı ız umesı gı ı gorunen zmir yorgunlugv unun tesiriyle rahat bir ge· O, böyle ken ını oz eyen, cıgerine e ınce, ne a ar nazık bir kadın- , d k B f _1_ k l 

liın d · v . ki w d d 1 ır ızım. unu sar e-:ıcr en ıatırın • e anına emır attıgı zaman etrafını ce geçirdi. basan bır ananın sıca ıgını uyma- ı o. 1 • •• 
alan d ı ı "d b. d... .. l ı E k l b 1 d G··ı b" . . . k" F h" dan çıkarma kı her kuruc::u gunecı al-- san a cı ar gemı e ır ugun 0 • Gözlerini açtığı zaman kendini mıştı. n ya ın arı ona ya ancı ar an u ten çayını ıtırmıştı ı a ıre .. .. ~. .. .. ' 
d~guna hükmettiler. Ve bu neş'e, bu bir başka alemde sandı. daha uzaktı. Fakat bir genç için, hele gözleri hala uykuya kanamamış, oda- 1 tında k~v:ulan !~r~ koylusu.~un yok-
eglence sırf biribirine uygun do· 'rt E dd k d b'l b' k ·ç·n bo'"yle bir aile havası ana ısın dan çıktı Annesi· suzluk ıçınde dısını sıkan T urk esna· , • . v ca eye ya ın ı, otom o ı gü- ır ız ı ı .. . . • · w · · ~. · . . 
aenç kızın candan duydukları samı- rültüleri satıcı sesleri ayak t d 1 baba ateşi ne büyuk ıhtıyaçtı. - Uyandırmaga kıyamadım. Bak fının emcgı ve alın terı ıle kazanılmış--, . _ . , pa ır ı a- . 1 d' 
lnıyetten dogmuştu. ırı onu şaşırttı. Korktu. Sonra kendini Yudum yudum çayını ıçerken hep- hanım kızım senden evvel kalktı. di- tır. Onlar bu parayı seve seve ver ı-* * * topladı. Elmalıda ve Antalyada geçirdiği ök- yordu. l ler. Buna karşı senden yurduna bilgi 

. Lisedeyken dinleye dinleye haya- 1 Fahire daha kalkmamıstı. Karsıki süzlük hayatını düşünüyordu. Şimdi hep beraber bugünkü proğ- getirmeni 4bekliyorlar · Bunu bir za· 

lınde garip bir alem gibi yer eden İs - yatakta uykusunu alamam~ş gibi ;or- O biribirini tutmaz yarı akraba, ramı hazırlıyorlardı. Fahirenin anne- man unutma! 
~nbul (Gülten) in pek hoşuna gitti. !sun yatıyordu. yarı yabancı elleriyle kör topal, rast- sı: Demişti. 
uaha vapur Ad l k 1 t b 1 O d k l t" b'I · t" Daha zı"yade tesa. - Daha dı"nlenmedı.nı"z. Bı"r kaç Onun sevgiye susamı"' yüreğinde b· a arı geçer en s an u nu uyan ırmama için gürültü ge e ye ışe ı mış ı. - T 

~~. fir'17e etrafınıt serpilmiş pırlantalar etmemeğe çalışarak kalktı. Pencere- düfler ona dost olmuştu. Yoksa El- gün istirahat edin. diye çıkışıyordu. bu sözler derin bir iz bırakmıştı. 
~ ıeı 1 gC., .. derini almıştı. l nin yanına ·oturdu. malıda, bütün köy kızları gibi görgü - Fakat vakitleri yoktu. Hemen oJ · (Arka .. var) 
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Babalı Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

-- SON DAKİKA 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE 
'ıiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİ .. . 

Petrol Uzerine Am'1argo 
Konulması Geri Bırakılıyo 

INGILIZLER DE ALMANLARIN GENİŞ MiKYASTA SiLAHLANMASINDAN TELAŞA DÜŞ 

lngillz Yüksek Komiseri, Vefd Partisi Londra, 10 (A.A.) - Muaolini- r- 2 - Franaız donanmaıın 
Şeflerile Siyasal Görütm•l•r Yapıyor Din Habeıiıtanda herbansi bir mu-1 Fransız, lngiliz Filo- reketleri ve Amerikanın bi 

' vaffakiyetsizliğe uğraması takdirin- lannın Manevralan karan, vaziyeti ne tekilde d 
Kahire, 10 (A.A.) - Royter ajansı de İtalyanın Avrupadaki nüfuzunun mittir? 

muhabirinden: Romada Nasıl ne auretle muhafaza edileceği me- Almanlma Cevap 
İngiliz yüksek komiseri Sir Milee aeleei dıt iıleri bakanlığı mahafili- K&'fll&ndı? Paris, 10 (A.A.) - Bütün 

l..ampson, Vefd partisi -fleri ile İngil-
T- Dİ çok metsul etmektedir. Roma, 10 (A.A.) - Selihiyettıır teler, Alman baıınınm Franııs 

tere ile Mısırın müstakbel rnünaaeba· Bianetice bu ayın yirmisinde Ce- İtalyan makamatında aöylendiğine sil.iz itiliflarmı tefair edifleri 
b hakkındaki siyasal görütmelerine newede toplanacak olan ıııecri ted- aöre. İngiliz Ye Frama filolanmn Ak· hinde bulunmaktadırlar. Bu 
devam etmektedir. birler komitesinin petrol 1izeriDe denizde manevraları. hiç bir endite teler, bu itiliflann Lokarno ile 

Siyaaal havada aaJAh haaıJ olmut gi- 1 uyandırmamaktadır. İtalya hiç kimse-
ambaqo konu meaı tarihini geriye yi tehdit etmiy· or ve hiç kim.ae tara- pna alakası olmadıjını yaz 

bidir, Mınrlılar, meselenin zorlukları- "h · li d ç kü R d J atması ı tıma var ır. ün uz- fındaa da Akdenizde tehdit edilme- ır ar. 
na daha büyük bir dikkat atfetmekte- veli o tarihe kadar kafi aelilaiyetle- mektcdir. /11gilU • ltalyan Göriifm 
dirler. ri almıı bulunmıyacaktır. . Londra, 10 (A.A.) - Bir 

Ytikaek komi.erin Büyük Britanya• Bundan baıka Londradalri ineç mütekabilen ihtiyatb clawanılmak· dettir burada istirahatte bulu 
mn 1930 tarihli İngiliz - Mısır muahe- mahafili, Dolo bombardımanının ta olduğu zannolunmaktadır. ta olan lngilterenin İtalya bü 
denamesini imzalamağı samlmt surette intikamını almak istiyorm111 sibi gö- Nihayet lngiliz Jiikıek mahafili, çisi, evveli batbakan B. Bald 
istemekte olduğunu söylediği rivayet rünmemek için lsveçin ambarıo ko- Alm•nyanm senit mıkyuta aili.b- ve sonra da dıı bakanı Eden'I 
edilmektedir. nulmumı istemek taaaVYUl'Ullda ol- lanmaamdan tedebhüt etmektedir- zun müddet görütmüıtür. 

Mıaınn emniyeti için lazım olan İn· madıimı beyan etmektedir. ler. Milletler Cemiyetinde 
giliz kıfalanna ve hava kuvvetlerine Buna mukabil Sovyetlerin anı- lnpa KabinainJe Neler Londra, 10 (A.A.) - Reami 
mu .. teallı"L büt1'n m·-leler, ltalyan • barso konulması lehinde müdaha- Görüfiilecelı? hafilde zannedildig" ine •öre, 

s; u .....,. /qili• ;yük.ek komi.eri, lıabin• • 
1 ~ 1ıef ihtillfı yüzünden çıkmıfbr. Baıkanı Ne.im pGf'I ile beraber lede bulunmaları ihtimali yok de· Londra, 10 {A.A.) - Momina ler Cemiyeti konıeyi baıkanı l 

liu~larm dikkatle tetkik edilmesi 1&- bir toplantıdan rskarlren iildir. Post sazetesine söre, selecek haf. ve 18 ler komitelerini içtimaa 
zımdır. Büyük Britanya, M111r lider - ı ni açıkça tarif etmelerini arzu etmek· Maamafib Eden ile Sovyetlerin ta petrol hakkında göriipnelere bat- rarak zecri tedbirlerin kuvvet 
lerinin bu husustaki hattı hareketleri· tedir. Londra sefiri Maiski araamdaki ilk layacak olan lnıiliz kabinesi, •ta· rilmeai ve petrola ambarao k 

görüımede her iki tarafm TU.kuatı ğıdaki noktaları nazarı itibara al- meseleleri hakkmda bir karar su 

AKDENIZDE BiR TEHLiKE HALiNDE 

Fransanın Ne Gibi Tedbir
ler Alacağı Anlaşıhyor 

tacil etmemek arzusunu söatermit mağa mecbur olacaktır: mesini isteyecektir. Bu suretle 
olduklan zannolun.maktadır. Ja- 1 - Petrol üzerine konulacak Hz ve diğer hey'eti murahh 
ponlann deniz konferanıında göı- ambargo, İtalyayı, geçen kanunuev· petrol ambargosu tetebbüıünil b i 
temıekte olduklan itililıirizlikler- velden fazla askeri mahiyette mu- zerlerine almadan bu mesele M 
le ehemmiyeti bir kat daha tebarüz kahil tedbirler almaia ıevkedecek kmda vaziyet almak imkinmı 

e 
g 

l°RANSA, HUDUIT AKI BÜTÜN iT AL YAN ULUSUNUN HARP -ZAMANINDA GİBİ YAŞAMAKTA OWUCiUNU GÖZ ÖNÜNDEN 

UZAK 11.Tl'MUYOR 
~--------------

Paıil, 10 (A.A.) - Petit Parisyen na çağırması icap edecektir. 
gazetesi, Akdenizde bir tehlike halin- F ranaa, huduttaki bütün İtalyan ulu
de F ranaanm alabileceii müdafaa ted· sunun harp zamanında gibi ya,amak· 

eden Uzak Şark meselesinde de midir? · lacaklardır. 

lmpara~or Tigre Cephesine Gidiyo 

Çetin Çarpışmalar Oluyor 
birlerini anlabyor: ta olduğunu gör önünden uzak tutma- (Bat taralı l ind Yüm•) , ..., Ru Nuibu kuvvetlerine ka 

uFransa, halen bütün birinci filoyu makla beraber, Franaada da buna ben· Habeıler 6 Tanlı Daha ltalyan BafkUman• br. 
Akdenizcle bırakmakla iktifa etmekte- zer bir tedbire müracaat edilmesi Zaptettiler d go 000 A k Kaılhaf T ahkilıat Heyetin· 
Clir. Eğer lnai}terenin yaptığı gibi bu mevs'imsizdir. Fransızların, bu ted • Adisababa, 10 (A.A.> _ Röy- anı • S er • Raporu 
denizde fevkalade durum ilin edecek birlerin gecikmeksizin tatbik edilebile· ter ajansından: Daha istedi Adisababa, 10 (A.A.) _ 
oluna, evvel& bu birinci filonun Ü· ceğinden emin olmaları kafidir. Buraya gelen bir habere göre, Londra, 10 (A.A.) - Pertinaksın seyyar sıhhiye hey'etinin bom 
çüncü ve dördüncü deniz fır~ı:ı * . ,. Sorahai'ye takriben elli mil meaaf e- Daily Telgraf gazetesinde intipr eden man edilmit olduju yere si 
mürettebabm tamamlaması, yanı bır Roma, 10 (A.A.) - lyı malumat d k"" K il 'd B 1• 1• . • k bir yazısına göre, Doiu Afrikası İtal· l H d I d 

. . . . alın k la ah fil F h d e aın ere e e a ı va ısının ı- lan arsıuluaa aç e eıeai kruvazörle, üç torpıdo muhrıbı, yedi a ta o n m a , ransız u u- . . . yan kuvvetleri bat kumandanı mare· 
torpido ve 25 denizaltı eernisini harp dundaki İtalyan kuvvetlerinin yakın • taatı ıle bır ~talyan kuvvetı arasm· tal Badoglio'un 90 bin kişilik bir yar- Junod, Cenevreye bir rapor 
edecek hale koyman ve sonra da 6.000 da arttırılacağına dair olan haberleri da geçenlerde vukua gelen çarp~f- dımCl kuvvet iatemit olduiu haberi dermiıtir. Mumaileyh, bu ra 
k~iyo yükselen mürettebatı silah altı- tekzip etmektedir. mada Habeıler altı tank zaptetınıt- mevauk bir kaynaktan Parise gelmittir. da İsveç sıhhiye hey'etinin u 

lerdir. tarafından mükemmelen ıö 

Yunanlstanda Yeni Seçim 

Rey Verenlerin Bir 
Parmağı. Boyanacakrnış 

ltalyanlardan dokuz mitralyöz maneviyatı yükaelmit bulunmakta· leceiini ve binaenaleyh bom 
ile bir çok mühimmat ta zaptedil- dır. manm arsıulusal kanunlara 
mit olduğu bir ltalyan zabitiyle /mpmator Tigreye Gidiyor bir hareket olduiunu beyan 
yüzlerce askerinin telef oldukları da Şiddetli yağmurlardan dolayı tedir. 
haber verilmektedir. Deaaiede kalmağa mecbur olan İm· ltalyanların Yeni Kııooetl 

ltalyanlar Taarruza Botlıyor parator, yakında Tiare cephesine Napoli, 10 (A.A.) -
f.ondra, 10 (A.A.) - Cenupta, harek~t ~ekt~. Ha!>4:ılerin Ma- fırkasına mensup 37 zabit ile 

Kerelle ve Gibi de ve Gorahai gar- kalleyı :J~den ıııal ıçı~ harekete aaker dün ltalia vapuru ile -
Atina, 10 (Özel> - Hükimet r '\ bında çarpıtmalar olduiu haber ı~el~ bek~tedır. Bu ara- rikasına sitmiftir. 

9000 kadar sahte aeçim hüviyet Harp Çıkarsa.. verilmektedir.. da, timali ıarbıde, aJ'UI tutulmasın- Roma, 10 (A.A.> _ Daı 
ciizdanı bulundujunu haber almıt- Arina. 1 O (Özel) - Bugün baş- Adiaababadaki bitaraf müphit- dan istifade eden Habet kuvvetleri run hava bombard~ı ha 
tır. Rey -erenı"n --çe pannacn u·· ,._ bakanın riya.eti alhnda toplanRcak I . A ka t" .. G ltal•an hatları arasına aokulmutlar- .. bl".. clilm" • 

" ...... •· y erın umumı naa ıne sore, ene- 1 ıu reamı te ıs neıre ıttır. 
~ J km k bil Jm olan mecliste bir harp zuhur ettiği tak- d 
•uuuen ene çı ası a 0 a· ı ral Graziani Dolo'dan ıınır timali 11'. Ecnebi matbuatın yapbı .. ı bit 

dirde Yunaniatan demiryollanrun İ· Do.. b • kaynaktan haber aJ 
:JllD bir boya ile boyanacak 'Ye par- dare•İ , ekli tespit edilKektir. sarbisine doiru ff, Adisababaya .. ~ ır m- bet tebliği İtalyan ta77arel • 
maiı boyalı olanın tekrar rey ver· müteveccih kuvvetli bir taarruz ha- dııına gore, Raa lmru Takkaze neh- 4 kinunuaani sabahı içinde iki 
mesi mümldin olmayacaktır. kararnamenin tatbikini istemek için reketi tasarlamaktadır. Söylendiii· rini aprak timdi Maideri •adisini aırh bulunan bir seyyar ha• 

Kral Tanare lataayononJa ıilibh bir cösteri yapacaklan hü- ne söre Ginir'de ve Goraihinin yüz takip etmekte olan Habeı muharip- bombardunan ettiklerini bild" 
Atina, 10 (Özel) - Kral, dün kiim~t~e ha~r alı~d~iından toplan- on kilometre sarbıncla çetin çarpıt- (erinden mürekkep kıt' alan .. timale teclir. Somali ltalyan kuma 

Tatoyi tayyare istasyonunu teftit taya azın .venlmemııtar. malar olmufbir. yollamııtır. Ru lmrunun aaı cena- ianclan ıelen rapercla bu h 
ebnit ve bu teftit eanaamcla pek Resmen haber Terildiiine ıöre. hı ise Ras Seyyumun kuvvetleriyle ve buna müteallik Yerilen ta ~ 
çok alkıılanmıftır. 50 Amerikan Harp Babi ilbayı Maç Be,.nemeredin irtibattadır. kat'iyyen asılsız olduju b" 

~ral Ko•tantin için Ayin Tayyaresi Deccaz kuVTetleri Kerellecle bulu- Muhtelif Habet . kuvvetleri~in mektedir. Habetlerin iddiaıı 
Atına, 10 (Özel).-. Ya~m. mite: Kuantiko, 10 (A.A.) - EIJi Ame- nan bir İtalyan lntaaı ile çarpıf1Dıt bu damııklı har~eti Maka~le ıle na olarak. İtalyan tayyareleri 

Yeffa Kral Kostantının ıstırahati "k d . h . K .. ba ve bir çok ltalyanları öldünnüıtür Adua arasındakı ltalyan munakale HaL-- mubariplerinin beyn 
• • • • A .. • rı an emz arp tayyaresı u ya uç· • , A • • 1n09 

ruh~ ,.•çın b~.r dı~ı ayı~ yapı!acakt.ır. muftur. Bu tayyareler orada yapılacak Hobqlerin Maneoiyatı Yiihek vaııtala~ına k~rıı cıddı. bır tehhke kaideleri bozarak hastaneye 
Silalalı Go.tnıye lzın Verılnuulı manevralara i,tirak edeceklerdir. Ma . Şimal cepbeainde Tembien böl- ve tehdıt tefkil edecektır. etmek üzere oraya cloiru si 

Atina, 10 (Özel) - Eski muha- nevralann hedefi pek uzaktan gelen seainde ye Takkaze nehri ho,an- Harrardan bildirildiiine ıöre, ni ıörmiif olmalarına rajm-
ripler Cemiyetinin Kondilil kabine- tayyarelerin ne dereceye kadu müe • ca YUlnabulaa çupıpaalarcla IDUftf. bir muharip koluna kumanda eden tane civarına bomba 
ai zamanmda lehlerinde çakardan ıir olabileceklerini tecrübe etmektir. fakiyet eld~ etmiı olan Habetlerin Maç Deccu Dqalmaclo Yararak dlJ'. 

le 
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ağın Eski Is anbul 
ıl Giy.nirl rdi ? .. 

Sayfa 7 

Yeni Evkaf Teşki 
iş ş • 

Yeni Kurum ün sebetile 

Gül Pembesi, K narı Sırmalı Damisk dan Şalvar .. Göğsün 
Bütün enklerini Gösteren Elmas Düğmeli Tül Gömlek ... 

Muvakkaten Durmu 
şler 

V ziyett dir 
latanbul Evkafı evvelki günden iti- ' işine batlamışlardır. 

baren yeni bir lefkilatla idare edilme-
1 

Beyoğlu evkaf müdürü Abdülhalim 
ğe başlamıttır. Yeni teşkilata göre I Baki henüz gelmediği için müfettiş -
İstanbul evkafı iki müdürlükle bir ba9 lerden Cemal kendisine vekalet et. 
müdürlük tarafından idare edilecektir. mektedir. 

. Eski lstanbul kadınlarının yaıa· 
Ylf tarzını, giyinit ve kupnıtlannı 
bize en canlı bir ifade ile anlatan, 
on ikinci asırda İngiltere sefirinin 
karısı olan Madam Montegüdür. Ma

( dam Montegünün mektuplan (*) 
·~ başlı başına bir hususiyeti haizdir. 

Bir ressam fırçası gibi O~manlı ka- · 
dınmın bütün güzelliğini çizmi§, 
bütün zarafet ve inceliğini tespit 
etmiştir. 

· 1205 e doğru Üçüncü Selim ka
,Jı dınların açık renk ve uzun yakalı 

ferace giymelerini menetmiıti. Ziy
net taşımak, sokaklarda elmas, pır
lanta ile dol şmak memnu idi. Bu. 

. nun içinde Üçüncü Selim fU batb 
hümayunu çıkarmışh: 

Baş müdürlük vekaletine Evkaf Mü- Beyoğlundaki müdürlük Telgraf so-
dürü Niyazi tayin edilmiştir. kağmdaki Evkaf apartımanmda, Ka -

Niyazi tekaütlüğünü istediği için dıköydeki de Kumlukta belediye d İ· 
bir ay sonra vazifesinden ayrılacak ve resi yanında kiralanan bir binada 
yerine bir baş müdür tayin edilecek- yerleşmektedir. 

tir. Başmüdürlük İstanbulda şimdi- Baş müdürlük bu müdürlerin tah • 
ki evkaf dairesinde kalacaktır. Ayrıca silôt işlerini mürakabe hakkım haizdir. 
Kadıköyle Beyoğlunda da birer müdür- Dün eski müdürlük memurları yeni 
Jük kurulmuştur. Kadıköy evkaf mü • kadorlara göre tayin edilmiye başla • 
dürlüğüne lstanbul cvlu\f varidat mü- mı,tır. 
dürü Hilmi ve Beyoğlu müdürlüğüne Yeni kadrolar dar olduğu için beş 
de lzmir evkaf müdürü Abdülhalim altı memur açıkta kalmıştır. Evkaf U
Baki tayin edilmişlerdir. mum Müdürlüğü memurların mnğ ur 

Bu yeni teşkilatın kadroları evvelki olmaması için bunl rın b şka yer-

«-Nisa taifesi çar9ı bu.arda i~=--.:..:__~::._:::.._.. ___ ___,__--=-~----~-
açık renk feracelerle . gezip e • I b 

1 
k d l bir cami önünde 

gün tebliğ edildiği için eski teş\rilata lere tayinini düşünmektedir. Bugün • 
dayanan bütün encümenler fa liyelle- den itibaren taksim edilen eşya yeni 
rini durdurmutlar ve tasfiye ve devir müdüriyet binalarına nakledilecektir. 

d · ı·k · . , E•ki .tan u a ın arı 
epsız ı ettıklen mesmu um ve man- • • d'. • J or. O zerine ne yakışırsa, mesela çi-

zurum oldu. Fimabat açık renk fe. ve sar~. Oz~rıne takriba~l ort par :ek veya sorguç konuluyor. Mama-
race hadde • d ka · mnk enmde bır kemer i anıyor. . . . h lif . . 

· h k n zıya ~ ya gıy~e: z . kadınların kemerleri hep fih şımdı en çok moda olan, mu te (Baştarah 2 inci yüzde) 1 saat sonra bır kadının, aynı mahalle • 
yıp ;r ~ ırzuedebıyle olması ildi • I er;gın ba ka kıymettar laflarla laflardan yapıbnıt büyük bir demet Ve hakikaten o gece saat ikiden &on· de (8) sayılı evin önüne geldiğini, 
zh~ be en ere tenbih ve terzilere da- e.~1~ arF kvet ~sraf etmek istemiyen- takmak. inciden çiçek goncaları, ra bu gencin eviyle bitişiğindeki Bay !üstünden paçavralar çıkarıp kapının 

1 
u makule d · l aus u. 

8 
a m uh elif enkt -1-- ··n l · · d b" d b' kı la d - - ·· · l . . . e epsız esvap arı m t r e ynKUttan gu er, e • Mekkinin evı ara&JD an ır en ıre • arasına sı ştır ıgını gorunce gız en • 

il d~ktirmeyıp şayet men'il yasağ ede· mastan yaseminler, san yakuttan fül· ı zıl alevler baş göstermiş ve bir iki saat diği yerden koşup kadını ynlmlamışbr. 
3 sın. Bu makule şeylere aralık ara· yalar var. Bütün bunlar okndar sa - içinde 0 iki evl bmi~e civardan daha işte bu kadm Necmiyedir. Üstünde de 
ç,: lık bakılmak ve yakalar kesilmek natkarane yapılıyor ki, bu kabilden ( 4), (5) ev kül olmuştur. gazlı bezler bulunm~tur. 
eıt ve bazı edepsizleri nefyübilat eyle· bu derece güzel bir fCY tasavvur et • Bir müddet sonra Ateşpare mahal- Necmiye, annesi Fatma ile birlikte 
~ nıek 18.zım iken niçin bakma yor • mek imkan haricinde. Saçlar bütün lesinden ( 4) numaralı evin önünde zabıtanın bu if le alakadar merkezine 

sun. Her kim olursa olsun men ve uzunluğu ile arkaya dökülüyor. İnd- 1 gece yarıaı bez parçalarının alevler sa- teslim edilmiştir. 
fıı: elbette defeyleyüp balkı edebiyle lerle, kordelilarl süslenip birçok Ör· I ça saça yandığı görülmüf, söndürüle • Tahkikat devam etmektedir. Her iki 
61 gezdiresin.» gülere aynlıyor. Ömrümde buradaki rek tehlikenin önü alınmıttar. Bir gece suçlunun bir ,iki gün içinde dliyeye 

Buna rağmen Osmanlı kadınları kadınlar kadar güzel, bu dere.ce gür sonra da ayni hal bitişikteki (6) sayı- verilmeleri muhtemeldir Bir arkadaşı 
v bildikleri gibi geziyorlardı. Ledi saçlı kadınlara tesadüf etmedım.» 11 · baııma gelmi~tir. mız Fındıklıya giderek ateşlenmek is • 
v B f . . • .. I . h ı evın T ""' 

Montegü özenip bezenmiş, o zama. u en eı gıyınış ve su~ emşe ay-1 iki gece ü tüste vuku bulan bu 
nın kadın elbiselerinden bir to.no ran kalan Mndaın Montcgu dostlnrınn hald .. h d.. mah il bek .• 

Ö d d·-· b••t·· kt '- d O en şup eye ufen a e çı de kendisi için yaptırmıştı. Diyor g n er ıgı u un me upınrın a s • . . w •• w 

· manlı kadınını öğmüs, durmustur. sı evvelki gece o sokağı gozetlemege 

tenen mahalleyi ve evleri görmüştür. 
8 sayılı evin kapısı kenarında yanar· 
ken söndürülerek brarml.f bir kısmı 

kı: A • • HükUmetin sırmalı ve ipekli b.-u~af • karar vermİf ve gece yarısından (2'5) t - Evvela gayet genış hır plva- la • · 1m t k tr 1 Ih d V A ı B• Ad •• 
n, ıncı ve e asan on o 8 na s· .. ır am omu·· 

nm var. Bu şalvar bacaklarmı ör- bulundurmasına rağmen kadmlar bil- JOQ e l8Z1 r-
terek terliklerime kadar iniyor. dikleri gibi giyiniyorlar, «Yasağ» için Vergi e i den Ze irlendi 

vardır. 

Şalvar gayet ince, gijl pembesi, çıkanlan hah hümayunlarm tesirleri 

kenarı sırmalı damiskadan. Terlik· kalmıyordu. Mesela 1128 de Bürün - Yeni bir kanwıla bina ve arazi ver· Kadıköyde Melek aparttmanı bek-
lerim beyaz deriden ve ıırma i9le- cük üzerine sırma işlemeli kumaşlar, gileri idarei bususiyelere gcçmişt\r. çisi Hüseyin geceleyin yaktağı kömür-

ld sırma püskül ve saçaklar, saçakh sır- Yeni kanun vilayete ve maliyeye teb- den zehirlenmiş ve sabahleyin baygın ıneıı·. Şalvarın u··zerine beyaz ı·pck- L d' Mont•.L.:: 12 111· ...: a- l•tanbul il w • l b I H" · l tah 
A • • • • •• e 

1 ~~u .... :·· ma ve yemen er, agır sırma lf eme liğ edilmiştir. Hazirana kadar bu iki u unmuştur. useyın ıas aneye 
ten, etrafı kamılen ıslemeli hır tül kadını kıyalctınde rekmeler bükme kaytanlar menedil. . . tah-'-'--k . 1 . l l' yatırılmıı.tır 

·11 .. • w• ~ , vergının UH.Ku ış eny e ına ıye T • 

gömlek rkıyor. Gomlegın kollan ler, kemerleri itlemeli satenden yapı- mişti. Çünki «lhadullahın büyücek memurları meıgul olacaktır. Polis lnıtihanlar1 
lı< genit ve kolumun yarısına kadar. yorlar. Kemerler önden elmaslı bir lo· akçelerinin elden gitmesine» sebep Finans Bakanlığının maliyeye yaptığı D" ··-ıec1 O · 't k 

Yakası bir elmas düğme ile ilikli. ka ile bağlanıyor. Kürk, bazen kul • oluyordu. Fakat buna rağmen kadın- yeni bir tebliğde de idarei hususiyeye f un °f ~ son7 nıversı ~ on
s!' Gömlekten göğsüm renk ve tekli ta- landıklan bazen de hiç k~Uanmadık • llar yine bildikleri gibi giyiniyorlar, devredilecek memurlar bazı gazetele- terfie~~ staihonunlar a po ısı mt em!ırtarihmm 

, - r ek"'b' ' d 1 b 1D1 an 1 yapı mış U'. mı an nıamen görünüyor. Entari, adeta VÜ· ları bir şey.. Kürkler agır, kıymet 1 hele saray ve 8
• ~ Ka ın an u ya- rin yazdığı gibi bir komisyon tarafın • giren polis memurları beş yüze yakın-

vude göre biçilmiş bir ceket. Fakat Dibadan, içleri kakım ve samur kapla. sağa başlarını çevırıp bal"lllıyorlardı dan seçilmiyecektir. dır. 
bile. . A Bugün maliyede bu işi gören me· 

Zarif, göz alacı, hankulade 1· dm murla.r Haziranın birinci günü idarei 
ıb• el · lmrııısında softalar gene ka- . eki d' K e ıs en T hususıyeye geçec er ır. anun 

barıyorlar, sıkı şık hattı hümayunlar, bunların her türlü mü!rtesep haklan-

TAK 
fKINCIKANUN 

yasaklar çıkartıyorlardı. Onların naza. nı tanımnktadır. ı 
lb. l R•ıınt seue rında bu çeşit e ıse er namusu payı- Hazirandan .anra bu iki verginin 1351 ı 

Arrhi ı;crıo 
HS4 

mal eden nesnelerdi. Hele P~~~ ~er • tahsilini belediye yapacak, fakat kont
lerinde, köşed~ bu.cakta .. g~:Ununce rol vazifesi gene maliyede kalacaktır. 
kendi hallennde~ . muslumanları Bina ve arazi tahrirleriai de belediye 
ccmel'un ~ytanlar gıbm başun çıkanp yapacaktır. fakat bunlara yapılacak İ· 

Ra un 
65 

Rt 8 rı\ sr e 1 inci kfuıun 
1936 2U 

CUMARTESi .. l . . karartıyorlardı. . l ı· k . 1 t fı goz ermı . . . . tıraz ar ma ıye omısyon arı ura n • ı------
1 Nakışlı yemenilennı fe~lerıne veya dan tetkik edilecektir. SABAH 
serpuşlarına bağlayarak mce yaşmak . . B .. I k S. ı D. 

--ı-lMSAK Şevval s. D. 
1 ve rnukrimeleri altında Osmanlı kadı- denilen bır gömlek vardı. u gom e • 2 2;, 
nı bir harika idi. Yakaları iki arşın lerin kaftanlardan farkı, kollarının da- 7 25 

6 12 40 
5 3H 

enliliğinde ve <czenceili han ve sof ha uzun ve yukarı doğru sıvanmış ol- 1 Ögl" lkind 1 Al ş&m Yatsı 
çuhadan sıkma feracelerı> giyerlerdi • masıdır. Rengi kırmızı, boylu boyuna , ::;. D. s. JJ. :::-,. D. s. D. 
Bu yüzden göğüsleri az çok açık du • yakasından eteğine kadar ve kollan- ı 7 ~~ ' 47 12 ı 38 

d nın etrafı buradaki kadınların eavap- .... ı· '2 14 .. 7 16 59 18 36 
rur u. ı da • • •f ----......,===========-* larındalri düğmeler ka r ırı ve zan 

E.Jli latanbal kadınlarından bir kaçı f l l ı- ·d· ··ı d b kı d K'0 1 udı~ 
• . . . Memleketin yüksek smı ından tu- elmas ar a süs u ı ı.. . .. .. go ge e .. ı~a .. 1-~~ u. . ~pe er nrm .. 

ı1' benımkinın kenarı ırma if1emeli, ı Kollan omuzlardan Rfagı mmıyor. t d aşağı tabakaya kadar lstan- 1 Gömlek, saplan m elmaslarla suslu fındık buyüklugunde iki elmMb. Goz· 
,9 beyaz Şam kuma.tından .. Bunun kol- Benimki y~il, ke?an gırmalı: • ~ftfa b:~ k=d~:ıarında bir giyinip kuşanma daha küçük ~-iğn:.He kemere tu~tu • ~wenin saçla.~ı ~am~len ~Ü~lt'Ül ~c elm s 

lan uzun olmakla . beraber kenarı da !Hotoz denılen bır se~uş _gıyılı~or. merakı vardı. Fakat ekfıbir ve vüze- rulmu tu. iç gomle.~~ b~lav~. şeklın~e ıgnelerle &usluydu. Bilezıklen hep el. 
gayet kalın sırma ıtlemeli. Düğme1er Klflll inci veya elmas ışlenmış kndife- kadınlarının ziynet 9e ihtişamı her iki büyük e\mas dugme ıle ılıklenmış- masb.» 
elmas ve inciden. Bu kollar arkaya den, yazın çok ince ve çok parlak sır- ra d ··stün ve baskındı. Ledi ti. Kemeri çok geniş ve baştan başa el- Madam Montegü mektubunun ao • 
doğru sarkıyor. Entarim de talvarı- malı bir kumattan yapılıyor. Hotoz ~y ;n .. u Padişah üçüncü Selimin maslarla süslüydü. Gerdanında üç dizi nund diyor ki: . . 
rnın kumatmdan. Bu svap vücudüme yalnız başın bir tarafına konuyor, bi- .. 

0
nd ~g~ den birini ziyaret etmiş 0 • vardı ki dizlerine kadal' iniyordu. - Vakıa bizim imparatonçenın 

t d w . d"' .. ··ı·· Ü goz e erın ' , . d l U .. h b et .f de gözde· amamen uygun. Uzunluğu ayakları· raz da yana ogru uşuru uyor. ze- · · itine takındığı zinet eşyası- Biri, iri incıler en yapı mı~tı. cun- mucev era gay zan se :: .. 
k d 1 • l l b" ") t . nun gıyın ' ' w l ad . . . b . . d pek sonuk k • hla a ıır. Onun da koları uzun, dar rın~ ya e ~as. ı ır gu: veya gaye ın· na hayran olmuştu. Haseki !;ultanın da bir hind tavugu yumurt sı c ar ın nın u :zıyneti yanın a 

ce ıtlenmış bır çevre ıle beraber ahın tb• l · · 0··yte tarif ediyor. 1 bir zümrüt sarkıyordu. hr.u • e ıse erını . . . . 
("') Bu mektuplar tarih enci.ımeni mec· J,ir iğne takılıyor. Batın yarı açık ka-ı « _ Gözdenin arkasında dolama! Küpelerinin ta' pası öteki zıynetlcra ı 

rnuasında ne§redilmıştir. lan öbür tarafında da saçlar toplam· 
Ragıp Şeuki 



Amerika Zabıtası Gerçekten 
A 

Aciz Kaldı •• 

"Thelma Todd,,un Nasıl Öldürüldüğü 
Meselesi Elin Halledilemedi 

Amerika gazetelerinin anlattıkları -ı ki onu bir defa da (Hollyvood) ta de- tacak bir hayat yaşamıya koyuldu ve 
na göre Amerika zabıtası, garajının ö- nemiye karar verdiler. Oraya yolla - bir gün de bir dostun, belki minnettar 
nünde ve otomobilinin içinde ölü ola- dılar~. . . . . bir zevk arkadaşının tavsiyesi ile Hal 

k b l l . ld Gorenlerın ıfadesıdır: Thelma T odd Roach tarafından kabul edildi Artık bu ra u unmuş o an sınema yı ızı . . . · 
trene bınerken sevmemden çıldırıyor - defa sinema toprağına gerçekten ayak 

Thelma T oddun ne maksatla ve kimin 
tarafından öldürülmüş olduğunu elan 
anlıyamamıştır. Tahkikata ilk nokta • 
dan tekrar başlıyacaktır. Fakat bu ikin-
ci safha incelemeden de bir netice çı
kacağına dair ortada hiç bir ümit yok
tur. 

Ortaya atılan muhtelif faraziyelere 
gelince, bunların en kuvvetlisi şudur: 

Thelma T oddun fazla miktarda iç

ki içmek veya heroin gibi uyuşturucu 
bir ilaç kullanmak neticesinde kalp 
durmasından öldüğü söylenemez. İkin 
ci bir şahıs tarafından esrarengiz bir 

~ekilde öldürüldüğü muhakkaktır. Ka
til Gangster çetelerinden birine men • 
sup tur, ve bu suçu ya kıskançlık aai • 
kası ile, yahut ta artistin şehir civarın
da açm.,, olduğu barda geçmif bir ha
dise sonunda ıztırari olarak yapmıttır. 

* Bu münasebetle sönen yıldızın ha • 

yatı hakkında bir çok tafsilat verilmek
tedir. 

du. Fakat bir defa sinema diyarına a - basmı.ştı, stüdyodan stüdyoya dolaştı. 
vak basınca bu sevinçten eser kalmadı, Bir çok filimler oynadı. muvaffak ol-

herkes gençti, herkes güzeldi, horkes du1darının başlıca1an sırayla Hip Hip 
şendi. Hurrd, Wheeler, Horse Feathers, Fra 

Thelma T odd bu gençlik, güzellik Diavolo, Cocheyed Cavalier isimleri -
ve neto arasında kaybolup gitti. ni tafır. 

(Thelma T odd) a ıinema diyarında Bununla beraber Thelma T ocld si-
«ahlakça hafif» ııfatı verilmiştir. Fil- nema hayatından pek memnun değil-
h k.ka Th 1 Todd hl b. dl, dıfal'lda da kendisine bir iş arıyor-a ı e ma ç ır zaman ev-
i • bew diğ" iht• ~ du. Bunun için de zevke düşkün olan-
enmemıf, gen ı ve.. ıyaç gur- . . . 
düğü ,ekilde zevkten zevke sürüklene- lan toplıyabılecek hır bar açmıftı. Kım 
rek y8f8II1ıştır. Bunun içindir ki Ho • bilir belki ölümüne ıebep olmuf olan 
livutta çok geçmeden adı (kara Ha .. da bu bardır, bu barda geçmi9 olan 
te- ye geçti. Artık, hiç bir yerde hiç bir gizli hadiselerdir. 
iş bulamıyordu. Derken eline bilinmez * 
nereden biraz para geçti, bununla gö- Resimlerimizde sönen yıldızin iki 
zü çek.ecele elbiseler yaptırttı, göze ba- pozunu görüyorsunuz. 

•• 
"Prağlı Talebe,, Uçüncü 
Defa Olarak Sahnede .• 

Jkincikinun 11 
= 

Haftanın Filimlerl 

lngiliz Kralının Dinlemei 
istediği ilk Masal 

Londra gazeteleri İngiliz kralı ile 
kraliçesinin «Hayal garba doğru gi • 
diyor »adını taşıyan filmin ilk tem -
silinde bulunduklarını haber veriyor
lar. Bu filim Fransız rejisörü Rene 
Klair tarafından yapılmıştır. süjesi bir 
hikAye değil ,bir masal, bir efsanedir. 
Fakat bu efsanenin fUrasına burasına 
o kadar ince İskoç esprisi serpiştiril -
miwtir ki, görenlerin söylediklerine ha-

gindir, ,atonun enkazını alacak, A' 
rikaya götürecek, orada yeniden kıl 
duracaktır. 

Mutabık kalınır ve ,ato enkazı .,., 
pura yükletilir. Fakat alınıp götür; 
eşya arasında o, asırlardanberi ~t~ 
ayrılamıyan hayal da vardır. Ve Afi. 
rikaya ayak basmadan evvel orada 
şöhret bulm~tur. Resmini almıya 
toğrafçılar, sözlerini zapta fono~ 
çılar sökün etmişlerdir. 

Senatoda bile müzakeresi geçrnif 
viski ünyasmdan içkisiz Ameri~ 
bir hayal gelmesinin kabul edilero" 
ceği söylenilmiştir, fakat geliniz de 1 

bir hayale söz geçiriniz 1 

Nihayet eski dünyanın şatosu 1'. 
Amcrikada kurulur, içinde ziyafe 
verilir, ve hayalin de mahiyeti anllf 
lır: Bu hakikaten eski lortlardan t7' 
rin parasız kalmış bir hafididir. 

* Bu filmin başlıca sanatkarı Roiı' 
Donattır. Fotoğrafını ve sahneler 
birinin görünüşünü de yanda ve ~ 
karda görüyorsunuz. 

* Pola Negrinin uzun bir sükuti' 
sonra bu resimde göründüğü ilk f 
Mazurka adını taşıyor, süjesi gerçJ 

Thelma T odd on yıl önce Maasachu
settsin küçük bir şehrinde mektep ho
calığı ediyordu, açık mavi gözleri, so -
luk altın saçları, pembe beyaz bir teni 

nan ikinci filmin kah. ten heyecan vericidir: Varşovad~ 
ramanı ise seslidir ve kılırsa seyirciyi zevkten zevke sürükler, genç kadın ahlaksız bir adamla ttıJl' 
temin edildiğine göre hele seyirci İngiliz, daha doğrusu Is - ~ııyor ve hiç sevmediği bu adamın 
ilk iki filimden çok gü- koçyalı olursa. bahati ile şerefini, haysiyetini, aile" 
zel olmuştur. *ı ni, bilhassa kızını kaybediyor ve ~ vardı, fevkalade güzeldi. Çekiciydi. 

Bunu kendisi de biliyordu. Ve parlak 
bir istikbal bekliyordu. Aradığı fırsatı 

bir sinema müsabakası temin etti. Bu 
müsabakada kazananlar mükafat ola
rak (Nevyork) un Long İeland stüdyo# 

16 ıncı asırda skoryanın göbe -Filhakika filmi oy - JI' larca sonra bu adamı Viyananın 
ğinde eski bir derebeyliğin genç bir 

nıyanlar arasında A -
dolf W ohlbrüch, The-

barında görünce öldürüyor. Kadın• 
veliahtı ' vardır ki, babasının pek .ı 

tup mahkemeye veriyorlar. O bu v mukaddes bildiği kabile, komşu, 
dar Loos, Dorotha Wi- düşman kavgalarından ziyade ka- nayeti niçin yaptığmı anlatacaktır. 
ech gibi Almanyonın dına ve içkiye düışkündür. FalCat kat kızının adı geçmesini, duyulıtı' 
vücutları ile haklı ola- günün birinde ister istemez kaybolur. sını, mahvını mucip olmasını istcı1" 
rak iftihar ettiği üç ta- Çünkü yanıbaşında bir barut fıçısı pat- yor, gizli cels~ talebinde bulunuyor 

8Una angaje edileceklerdi. Thelma 
Tood müsabakayı kazandı ve Nevyor
ka gitti, orada ona aylarca staj yaptırt
nlar. Sonra Fascinating Youth ismin. 

ne sanatkarı vardır. lamış, her tarafı toz dumana katmış • her ~eyi gizli celsede anlatıyor. .) 
tır. Fakat iııin bir can kaybından da fe- Görenler filmin fevkalade mu 

deki filimde küçük, sönük bir rol verdi
Filmi sahneye ko - T 

na bir noktası var -
dır: Genç veliah tı 
yer yüzü olduğu gi
bi gök yüzü de ka • 
bul etmez ve onun 
ruhu yukarıda yer 

yan ise geçende bir 
ler. 

kalp sektesinden öl • Thelma T odd bu rolde muvaffak ol-
du mu, olmadı mı söylenemez, fakat ka Alman gazeteleri' <ePrağlı Talebe» müş olan Robinsondur. 

k la adını taıııyan romanın üçüncü defa Yukarıda bu filimden bir sahneyi 
nı amçı yıcı öyle bir güzelliği vardı T 

--·------------·------ olarak filme çekildiğini hahcr veriyor- görüyorsunuz. Şurasını da ilave ede· 

Lilgan Harve11 
Büyük Bir 
Tehlike Atlattı 

lar. Birinci çekiliş 1912 tarihinde, bü- lim: Viktor Hügonun Sefillerini istis
yük muharebeden az evveldi, ve bun- na ederseniz kısa bir zaman içinde 
da esrarengiz doktor rolünü Paul «Prağlı Talebe)) den başka üç defa fil-
Wegener oynamı~tı. 1926 da oyna - me çekilmiş roman yoktur. 

/ 

Sessiz Filmlerin En iyileri 
Sanım Alman yıldw Lilyan Harvey, B F J f • s 

dört aydan beri çevirmekte oldaiu aSiyab Pari11 Sinemacıları u i m erı eçip 
piler» adındaki büyük filmi nihayet ta· 
mamlayabildi. Göstermeğe Başlayacaklar 

Fakat filinin son aahneleri çevn1irken, Şimdi de Pariste, sinemacılar garip bir 1 muayyen bir gününde Pariateki bir sine· 
biçare yıldız, büyük bir tehlike atlatmıı. tqebbüae giriıtiler: mada gösterilecektir. Bu suretle sessiz 
ve bindiği attan yuvarlanmıJhr.. Tanmml§ sinemacılarm, teıkil ettikleri filmlerin seslilere tercih edilip edilmediği 

Yıldızın bu feci sukutu ufak bir inciniı· bir &TUP sessiz filmleri gözden geçinneğe bilfiil meydana konmuı olacaktır. 
le atlatdmıı bir mucize sayılmaktadır. ve bunlar arasında klasik kıymeti olan ister misiniz, bu denemelerle bir gün 

Söylenildiğine göre, sevimli yıld121n SÜ· filmleri aymnağa karar verdiler. bu sessiz filmler, şİnemacıları sesli film çe-
zel bacakları üç milyon dolara ıigortah Sıkı bir tetkikten geçirilip aynlacak o· virmekten vazgeçirecek kadar rağbet ve 
imiı !.. lan bu filmlerden en güzelleri haftanın 1 alaka görsünler? 

bulamayınca aşağı -
ya iner, babasının 
şatosunda dolaşmı -
ya, bir hayal gibi ge
zinmiye başlar. 

* 
Eski lortların bu • 

günkü varisleri pa -
rasız kalmışlardır. 

Atadan kalma şato· 
1ardan birinin enka· 
zını satmıya karar 

vermişlerdir. Bir de w •• •• 

8
,J 

müsteri bulmuslardır. I fak oldugunu soyluyorlar. Yuk. 
t. ' · • 1 N · · 1\1 k fıl Bu müşteri eski dünya eserlerıne resım Po a egrının azur a 

diişkün olan yeni Amerikalı bir zen -1 de alınmış bir fotoğra\..."1ır. 
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1 KARIKA TÜRLER FIKRALAR 1 

SON P'OST ~ 

-

iskarpinlerin Mitingi 
Aleyhlerindeki Neşriyata Nihayet Veriliyor 

Nasıl Karar Verdiler? 1 yokuıunu tırmandılar. 

Günlerden perıembe. Vakit ge • Miting Baılıyoı 

ce yarısı. Nihayet saat on olmuıtu. Mey • 
Niıanta§lı Bayan Neclanın Kro- danda iğne atsan yere düımezdi. 

kodil derili iskarpini yanıbaıında Belki milyonlarla çift yüksek ök -

duran Bayan Jalenin siyah podö • çeli iskarpin vardı. Sağlamcaları 

J ökçeli iskarpinlere vaziyetimizi bil

direceğiz! 

2 - Son Posta matbaasına gidip 

aleyhimizdeki neıriyata nihayet 

vermelerini istiyeceğiz. 

3 - Ötekine berikine hakkımız • 

KARİKATÜRLER FIKRALAR 

«Sayın Hemtopuklarım, 
. Lisan hocası - Ben virgül, 0 cinayeti 

hılerek yapmış değilim nokta. Çünk.ü ik.i Burada toplanmamızın sebebini 

Son Postaya Baıkın 

iskarpinler Divanyoluna 
Beceriksiz - Nasılsın, iyi misin sevgi

doğru lim~ 

nokta üst üste... etti. . biliyorsunuz. Son Posta gazetesı e-
- Yarın saat onda bütün yük -

yürümeye ba~ladılar. Son Postanın 

önüne geldikleri zaman, matbaada 

büyük bir panik bat gösterdi. Mu -

harrirler niye uğradıklarını fatır • 

dılar. Yalnız bir kiti cesaret edip 

balkona çıktı. Bu, methur f eminiıt 

resaam Orhandı. Sordu: 

Beceriksize - Teşekkür ederim, iyi· 
yim sevgilim, ya sen de iyisin ya 1 ---··-···--························---···---·--

Anlayış 
Boyacı dükkanında "'alııan ltac - • 

.zın .. .. "' agı 
kdl yu~."· cludaklan boyalı değildi. A

ı muıteri İfİ anladı: 
-Bu ·· 1 

1 
. gun erde, dedi, çok boya •ar-

etmıı olacak•ınız ki .iz.in için 6il• kal
rnam'f. 

* 
Güzelletmek ~ .... 

Çirkin kadınları güzelleftİrda mü
e••eaenin müdürü anlatıyordu: 

- Bizim müeaaeaeye gelen lradınlar, 
çıkarlarken aynanın karıınna •eçer 
lıendi kendine konufUrlar. 

- Neden? 
- O kadar gü.zelleım&flerdir ki lıen

dilerini tanıyama~. karıılarında 6afka
.. var •anırlar. 

--···········································-······---·· 

k pey zamandır bizim aleyhimizde 
sek ökçeleri Beyazıt meydanında i 

yazılar yazıyor. Bu gazetenin ya • 
mitinga çağırıyorum. 

Telefonlar itledi, telefon olmı - zılarmdaki maksat, bizi imha etmek 

yan yerlere ökçeler bizzat gidip ha- ve yerimize ökçesiz denilen o çir • 
ber verdiler. kin, hantal iskarpinleri koymaktır. 

Hatta Taksimde oturan bir lcaç Halbuki biz bütün bayanların be • 
iskarpin, İstanbul radyosunu açıp, ğendilderi vüksek ökçeli iskarpin • 

bütün yüksek ök • /'~ 
çelere radyo ile ini· 

tingin saatini ilan u===!:' 
ettiler. ef P 

'( ~ ' 
Mitinga Hazırlık 

Sabah olmu§, or-

talık aydınlan • 
mı§tl. Şiıli, Nitan

tatı ve o civarda 

bulunan yüksek 

ökçeli iskarpinler 

otomobillerle Be

yazıt meydanına 

gittiler. 

Şehirde hemen 

hiç taksi otomobili 

kalmamıştı. O ka • 

dar ki her gün oto· 

mobille itine inen 

- isteğiniz nedir? 
Yüksek ökçeler 

ökçelerini göste • 
rerek bağırdılar: 

- Aleyhimiz • 
de bulunulmama • 
sını! 

- Selim Tevfi· 
iin timdi bi2e tes
limini! 

ReHam, ökçele

ri görür görmez 

korkmu§tu, cevap 

veremedi. Cevap 

alamıyan iskarpin· 

er kızdılar, pen -

.:ereleri kırıp içeri 

girdiler. 

Bu hali gören 

muharrirlerde kor

ku bir kat daha 

H•UH•OHUOü;"üi";ü·şt·ü;••••••••H•H 

Hizmetçi bir vazo kırmı§tı, bay~n 
gördü: 

- iki yüz. •enelik vazoyu kırdın. 
Hizmetçi aevindi: 

- Ben de, dedi, yeni 6ir fey kırdım 
diye üz.ülmüıtüm. 

* 
Saat Kaç 

Alıkla, aptal oturuyorlardı; alık ap-
tala •ordu: 

- Saat kaç? 
- On bir; niye •ordun? 
- Merdivende bir ayak •e•İ duy-

dum da •• Hırsız mı diye merak ettim. 
Halbuki •aat on birmiu hır•ız. değil
dir. Bu aaatte ben eve gelirim . ....................................................... -.... 

- Geh, geh, gch, geb, geh, geb, geh, muharrir Selami 
- Bak bakalım annemle babam oyun• 

arttı. Herkes ka • caklarımı bırakıp yatmıyn gittiler mi?, 
reh... izzet bile otomobil çacak bir delik, - · ·--.. - ' ·~ ·5·~-h İ 

Dilenci 
Dileniyordu: 

- Ben hem •ağır, hem diC.ı%bn, ne 
olur bir •adaka verin! 

Avuç açtığı adam durdu: 
- Ben de •aiır dil•iz.im bu 

0

yiizden 
ne elediğini anlayamad " 

V 
ım. 

e yürüdü. .. 
Gelse 

Güz.ellik iddiasında bul l uncrn ar ko· 
nuıuyorlardı: 

- Niıanlım beni her geli "ncl bir 
kat daha güz.el buluyor. fi e 

- Bari aık aık geue / 

- Kcndisile evlenmek istemediğini a
çıkça söyledin mi) 

- Evet, parasız bir İnsanım, dedim. 

bulamayıp tram -

vaya binmek mec

buriyetinde kaldı. 
Kadıköy dekiler 

s~kiz buçuk vapuril~. lsta~~ula i~ -ı ler kendimizi yok ettirmeye razı ol-

dıler. Vapur yüksek okçelı ıskıırpın· ı mamalıyız.» 
1 ı ki ki d l t 1 k Bu söze bütün iskarpinler bir a-
er e tı ım tı ım o muş u. s ar -

P
inler birinci mevkiin koltuklarına 1 ğızdan cevap verdiler: 

~ ' kurulmu )ardı. Erkekler ve o gün - Razı olmıyacagız · 

k 
· ı · · bulamadıkları · · Yılan derisi iskarpin söylevine is arpın erını ıçın 

ayaklarına ııp §IP terliklerini giy • devam etti: 

saklanacak bir yer 

arıyordu. 

Fotoğrafçı Ce • 

mal fırsattan istifade etti: 

Karanlık odaya bir liraya adam 

sakladı. Ercüment Ekrem korku • 

dan dilini yuttu. Ragıp Şevki avcı • 

dan kaçan tav§An gibi batını yazı

hanesinin çekmecesine soktu. Sait 

Kesler üç ihlas bir fatiha okudu. 

Selim Tevfik acınacak bir halde mit olan kadınlar ayakta kaldılar. «Dünyadaki yüksek ökçeli iskar-

b. d k' ld ö pinler Son Postanın bu ne•riyatı idi. Bu arada ır e va a o u; • 3' 

mer Rıza vapura binmİ§tİ. Otura - kartısında teessür duymutlardır. Hatice Hatibin kendisini müda • 

k 1 · B' d.. bir vazife var: Bu ı· • f d v• • F k H cak bir yer aöremeyince ö çe i ıı • ıze uıen tın aa e ecegını sanmıftı. a at a • 
karpinlerden bir kaçına: önünü almalıyız.» tice Hatip gözle kat arasında iskar-

- Bayan pabutları ıöyle bir Yılan derili iskarpinden sonra pinlerle uyutmuı Selim Tevfiği 
himmet edip bendenize kuut ede söz ıöyliyen ince bir krep Birman kendi batına bırakmııtı. İskarpin • 

bilecek bir mahal tefrik buyursa iskarpin oldu. ler zavallı arkadatımızı yakaladı • 
nız ! Ökçesi en atağı on dört santim lar ve bir temiz ökçelediler. 

Diye teklifte bulundu. Sen mi • vardı. Yüzü bir kadın yüzü gibi PÜ· Bir daha da ıivri ökçeli iskarpin-

ıin bunu söyliyen. iskarpinler bir- rüzsüzdü. Ozerin~eki yetil bir ta§, ler aleyhinde anket yapmıyacağı • 

denbire hiddetlendiler; az kaldı üs- bir yetil göz kadar iç açıcı idi. na dair ıöz aldılar. Meramlarına 
tadı ökçeleri altına alacaklardı. - Bayan iskarpinler. nail olmuılardı, matbaadan çıkıp 
Ne ise aralarından insaflıları hid • Diye söze baıladı: gittiler. 
detlenenleri teskin ettiler. - Size miting komitesinin karar- Taarruza uğrıyan arkadatımıza 

Aksaray, Şehremini tarafların • laıtırdığı esasları okuyacağım: ve hepimize geçmit olıun deriz. 

da oturanlar yayan olarak Beyazıt 1 - Bütün dünyadaki yüksek lMSET 

Y aflı, la kat genç görünmek 
•undaki kadına iltifat etti: 

- Siz.de öyle bir lıal var ki, 
ce:z.bediyor. 

- Sahi mi? 

arzu· 

beni 

- Tıpkı büyük anneme benziyoraı.· 
nuz. da .• .. 

Niçin 
Evlendikleri .zaman reaim çıkar• 

tan karı kocalar niçin daima rea;mlerİ• 
ni güler vaziyette çıkartırlar? 

- Sonradan gülüp gülmiyecek· 
leri belli olmadığı içini 

- Kedinin kuyruğunu çekmesenel 
- Ben çekmiyorum anneciğim, • 

çekiyor. 



10 Sayfa 

Çocuk daha doğduğu günden iti .. 

baren itiyatlar edinmeğe başlar. Eğer 
çocuk doğduğu gün ağlar ve hemen 

kucağa alınırsa, hemen kucağa alın-

mak için ağlamak lazım geldiğini öğre· 

J01J 

or 
Elbise 

Tavuğu haşlayın. iyice piştiktef 
sonra ateşten indirin. El dayan& 
kadar soğuyunca etlerini kemikler 
den ayıklayın. Sigara kağıdı gibi irı 

ve o biçimde ekmekler hazırlayın. 
't nır. 'I ğer yemeğin hafif olmasını istersen" 

Yemek meselesi de ayni şeydir. E- bunları kıtır yapın. Eğer ağır yen1 

ğer çocuk ağladığı, uslu durmdaığı va- ten hoşlanıyorsanız, o zaman sade 
kitlerle veyahut laalettayin zamanlar- ğm içinde kızartın. Ye sıcak sıcak 
da beslenirse artık anne için rahat yü· yağın dibine sıralayın. Üzerlerine yi 

zü yoktur. Hele gece çocuk ağladığı sıcak tavuk suyu gezdirin, en fü:tün' 
zanıunlar herkesin kulaklarını dinlen- de tavuğun etlerini koyun. Ye h 
dirmek için ağzına meme sokulursa ladığınız beyaz salçayı sıcak sıcak 
artık mesele kalmamı;?tır. Çocuk her vuğun üzerine dökün ve soğuma 

zaman bunu arayacak. Ve aramak için sofraya çıkarın. 
de yegane yol ağlayacaktır. Ağladık- / Beyaz salçayı bu sütunlarda 

/ 
ça ağzına meme tıkılacak ve bu suret· 

1 
çok defa anlattık. Fakat okumay# 

le çocukta tashihi güç hir itiyat haeıl kar"ilerimiz bulunur diye tekrar ediyo' 
olacaktır . ruz: 

Bundan dolayı gece memesi hiç Bu sene ppkalarda en göze batan l pil de vardır. İki bütün pilden ve birin- Bir tavanın içerisine yarım yernt! 
doğru bir şey değildir. Eğer çocuğu- hususiyet tepelerinde fazla bir takım cide biizgülü makine itinden yapılmıt ka~ğı yaA koyup eritcceksinİI' 
nuz sıhhatliyse ve mütemadiyen kilo parçaların bulunmasıdır. Bunlar da olan bu gece tuvaleti pek tıktır. Ren- Bunun içerisine bir buçuk kaşık ıı' 
kazanmakta devam ediyorsa akşamın o k · k d" d ld v k k k k b l L 

1
"' e senya en ı parçasın an yapı ıgı gi koyu mavidir. oyup o usu ay o uncaya -.aor 

nundan sa~ah:n alhsına kadar uyuma- için ppka gayet zengin görünmekte- Fakat üçünün de en tıkı biç fÜP'" bir kaç kere çevrilir. Eğer yumurta cif 
masında hıç hır sebep yoktur. d" h · ilave etmek istiyorsanız, onu ateşte' 

İster ana sütü ile isterse emzikle ır. . , esiz ki kolları ve önündeki parçası 
beslensin, çocuklara muhakkak muay- Resmimizdeki ppka bunlann bir büzgülü olan ıpor elbisesidir. Kemeri indirirsiniz, soğuyunca içine iki 
yen zamanlarda süt vermek laznn<lır. nümuneıidir. Bilhassa genç kızlara ya- yanlara kada• gelmiş önünde bir a- murta kırar ve iyice karıştırırsın 
Bu intizamı hiç bir şey bozmamaltdır. kıtuı bir biçimdir. Kahve rengi fotr- çıklık bırakmıthr. Bu~uı elbisenin ku- Tekrar ateşe koyar, yarım kilo soğ 
Hat•u eğer çocuk uyuyorsa uyandırma- den yapılmıtbr. Gormtürü ise sarı fo- matından bir bağla bağlanm1fhr. Fa- .süt? yavaş .Y~v_aş k~~arak ~mur~a 
lıdır Tabii bununla gündüz uykusunu trdir. Bu fBpkada aarı ve kahve renk- kat bu elbiseyi giymek için muhak- kesılmemeslı ıçkın mlu~emdad1yeln a • 
kastediyoruz. Bu şekilde beslenen ve u tınr, ve sa ep oyu ugun a o unca 
yutulan bir çocuğun fena itiyatlar ka- lerin birleşiti aynca bir güzellik yap- kak vücudunuzun biraz düzgün ol· dirirsiniz. Bu miktar bir kayık tab 
zanmasma mani olunur. Anne de ra· maktadır. ması ve karnınızın fazla büyük olma .. ı örtmeğe kafidir. Daha fazla istersen" 
hat eder. Elbiselerde yine büzgü ile beraber ması lazımdır. ununu ona göre fazlalaştırabilirsiniz . 

.. •••o~••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..., 

Orii. nal Bir ye k' 1 G~zlerin • 1 
•• 

~ Guzelleşmesı un Bluz 
Kışın palto altından süveter giy

mek gayet çirkin düşüyor. Çünkii hem 
elbiseyi buruşturuyor. Hem ele palto-

nun biçimini bozuyor. 
Halbuki ufak bir yelek vücudü ( 

hem üşümekten korur, hem de bu çir· 
kinliklere meydan vermez. 

Modeldeki yelek kırmızı deriden 

yapılmıştır. Üstünün işleri ve arkosı
nın astarı ise fötrdendir veyahut ke
çedendir. 

Eskimiş dıra mantonuz varsa keço 
nin yerine onu kullanabilirsiniz. 

Cep ağızlarının da dıradan yapıl

mış olması icap eder. 
Bu yeleğin arkası ela küçücük bağ .. 

lariyle hiç şüphesiz önü kadar güzel
dir. 

.. 

Yeni Moda Kristal Takımları 
Bayram, yılba

fı veyahut her
hangi diğer özen• 
diğiniz bir gün
de yeni takım al
mağa keseniz uy
madığı fakat bir 
yenilik yapma
ğı düşündüğünüz 
zamanlarda, ço
culdarın, çıkart-

ma kağıtlarından 

alıp bardakların, 
sürahilerin üzerine yapıştırın. 

Eğer bunları bilmiyorsanzı, o :zaman güzel yazı ile şık kağıtların üze
rine mesela: H8ayramınız kutlu olsunn tarzında yazılar yazıp kağıdın 
altını zamklayın ve bardaklara yapıştırınız. Bu gayet orijinal bir şey oldu 
ğu için misafirlerinizin de ho~una gider. 

Resimde görrJ:iğünüz takım bu kabil resimler ve yazılarla yılbaşı için 
hazırlanmış bir t •. kımın parçı:ıl..mdır. 

için 
Seri Kompres 
Eğer gözlerinizin güzel, canlı ve 

kuvvetli olmasını istiyorsanız!, her 

gün soğuk suyun içerisinde müte -

Uzun 
Bir Kazak 
Modeii 

addit defalar gözlerinizi açıp ka - Bir zamanlar yün bluzlara kazak 

payınız. Soğuk su hem gözlerini - derdik. Ve bunlar hakikaten o ieme 

zin güzellC§mesine, hem de kuv .1 fayıktalar. Çünkü uzun olurlardı. Ve 

vetlenmeıine yardım eder. kemerle giyilebilirlerdi. 

Bundan başka göz banyosuna Bir ara bluzlar kısaldı. Bele ~ıktı 

mahsus olan kadehlerden bir tane 1 ve kemersiz giyilmeğe başladı. 
alınız. Bunu ılık su ile doldurunuz. Halbuki bu sene yün bluzlar ara

İçine de biraz bora.sik pudrası ka - sında bu her iki çeşide de tesadüf edi

tıp, zaman :zaman gözlerinizi ban- liyor. Ve hiç biri göze batmıyor. 

yo ediniz. Geçen nüshalarda kısa bluz örnek· 

Gözleriniz fazla yorgun olduğu leri koyduk. Bugün de bu uzun kaza

vakitlerde de birer pamuk parçası- l ğı koyuyoruz. Örgüsü gördüğüııiiz gi

na ılık süte batararak göz kapakla- 1 bi ajurludur. Yakasına arkalı önlü yu-

rınızın üstün~ yerleştirin ve yarım 1 varlak bir roba yapılmıştır. Kolları ~,~ 
saat sartüıtü uzanınız. Uzandığınız eklidir. Yani omuzdan geçmedir. Reğ- ~,, . 

zamanda da bütün vücudunuzu bı-l lan değildir. Dirseklerinde yakasının ~ • 

rakıp geYıetiniz. Bu hem gözleri • elraf ında ve robasında daha koyu 

nizi, bem de vücudunuzu dinlen _ renkle işlenen kısımlar vardır. Ve biu-ı de bir de baş harfla yapıimış bir tdl 
d" . zun güzelliği asıl bundadır. Kemerin- vardır 

·r::: "ki . . . 1 . . ==- . A: 
~ırpı erınızın uzun o maıı :açın 

c:1e alqam yatmadan evvel parma - Nezmeden Çabuk 
Kurtulmak için maması için ... · 

Patateslerin 
ğınızın ucile köklerine biraz va - . 

zelin ıürünüz. Yalnız vazelinin et

rafa yayılmamasına dikkat ediniz. 

Çünkü vazelin kıl büyütmeie çok 

müsaittir. Gözlerinizin etrafının 

kıllı olmaıma sebep olur. Yalnız 

kirpiklerinizin köklerine aiirünüz ve 

erteıi aabah yıkayınız. 

w Bir çay fıncanı sıcak suya ç<ıy ka-
1 

Bazen kesilen patatesler falzıı fı, 
şıgı do1usu karbonat (yemeklere ko- lir. Su içine konularak ertesi gürıe 
nan karbonat) koyup yirmi dört saat 1 k 1 F k t b"" l 1 k er' ra ı ır. a a oy e soyu ara 
zarfında bunu dört defa içerseniz nez- .. I . . k 
1 d b k k 1 B .1.. gune bıraktlan patates erın rengı 
e en ça u urtu ursunuz. u ııaç 

henüz nezleye yakalanmak iizereyken nr. Buna mani olmak için ertesi 
kullanılırsa nezleyi karşılar ve tutul.. pişirirken suyun içine bir parça ek 
manıza mani olur. 1 koyunuz .. 
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ob ks 

Havva her gün bir köy ağası· 
nın keçilerini otlatıyordu. Küçük kız ar
bk bu iıten uannmışb. «Aman ıu keçi • 
leri otlatmaktan artık bıktım. Ben de 
§Öyle bir küçük bayan oluverscm ne o
lur~» dedi. 

Önden giden çingeler kayboldular. 

Havva çadırlar arasında dolaşırken o· 
rnuzuna bir el dokundu ve «yakaladım. 

Artık bir yere kaçamazsın, bizle otura
caksın ıı sözlerini duydu. 

Ba11nı çevirip baktı. En çok 'sevdiği 
keçiyi görmesin mi~ Keçi güzel çoba • 
nından ayrılmamış. arka.sından gelmiş-

ti. Hemen Havvanın bağlı ol -

O sırada şarkı söyliye söyliye 
çalgı çala çala bir çingene ırupunun 
geçtiğini gördü. aNe kadar da eğleni • 
yorlar, böyle keçi çobanı olacağıma keş· 
ki çingene olsaydım, daha iyi olurdu» 
diye düşündü. 

«Bütün işleri de sen görürsün. Ben de 
azıcık rahat ederim». Bunları aöyliyen 
ihtiyar, cadı kıyafetli bir kadındı. Ar
kadan kocası da yetişti. Ve Havva), 
kaçmasın diye bir direğe bağlayıp git· 
tiler. 

duğu direğe yaklaştı, ipi kemire • 
ıek kopardı. 

ikisi beraber kimseye görünmeden 
kaçmağa başladılar. Çadırların arasın • 

Keçilerini bıraktı. Onların ar • 
kasından gitmeğe başladı. cBelki beni 
de aralarına alırlar» diyordu. Gidip 

«soracağım» öyle öyle giderek bir ta· 

kım çadırların önüne geldi. 

Havva yalnız kalınca hem daha çok 
korkmağa, hem de üzülmeğe başladı. 

Kim bilir beni ne yapacaklar. Asacaklar 
mı, kesecekler mi, hem de «keşki keçi· 
lerimden ayrılmasaydım» diye üzülü • 
yordu. O sırada bir ses duydu. 

dan kurtuldular. 
Köye dönünce başından geçenleri a
ğaya anlattı. Ve bir daha şikfıyet et· 

rnemeğc de karar verdi. 

Bu Masalı 
Dikkatle Okuyun 
- Çocuklar hep buraya koşun 

Küçük Hüsnü mahalle arkadaşla-
rını çağırıyor köyün dışından gelen 
askerleri karşılıyorlardı. 

Bir harp dönüşü idi. İçlerinde he
nüz görmedikleri ve tanımadıkları ba
baları olduğunu bilmeyen bu yavrula
rın mektep hocalarından dinledikleri 
askerlere karrşı derin bir sevgileri var
dı .. 

Terhis edilen bu asker babaların 
en ucunda Mustafa çavuş köye hedi
ye edeceği Türk bayrağını omuzunda 
taşıyordu. Çocuklar hep bir ağızdan 
bağırarak: 

- Yaşasın askerler, yaşasın bayra
ğımız diye el çırpıyorlardı. 

Bu canlı çocuk sesleri Mehmetcik
lerin göz yaşlarını akıttı. Onlan sevin
dirdi. Henüz görmedikleri ve mektup
larla dôğumunu işittikleri yavrularına 
doğru koştular, kollarını açtılar ve ku
cakladılar. 

Köşe başlarında köy kadınlan, kar
deşlerine ve kocalarına, hasret anneler 
ve kardeşler çocuklariyle babalar ara· 
sında geçen bu buluşmayı ayni sevinç
le seyrettiler . . 

,, 
.............................................................. 
Arkadaşınızı 
Aldatmak için 
Yağmurlu soğuk havalarda anneniz af .. 

zi sokoğo blırakmadığı zamanlard vakit 
geçirmek biraz güç olur. Ne ynpacağıuıza 
bilemezsiniz. Böyle zamanlarda en iyiai 
arkadaılarınızla toplanıp, oynamak ve ya· 
but takalar yapmaktır. Size her zaman b11 
sahifede arkadaılarınıza yapac ğınız bir 
çok pkalar öğretiyoruz. Onlardan bir la· 
ne de budur: 

Arkadqmı.za deyin ki. 
- Ben senin ellerini kavuıtursam, biç 

çözmeden kapıdan dl§an çakabilir misin? 
Arkadl1§1nız tabii hemen: 
- Elbette yaparun. lıte diyecek ve 

hemen ellerini kavuşturup açık kapıdan 

dıfarı çıkacak. 

O zaman siz arkadaıınızı kolundan hl· 

tar, masanın yanına getirir ve ellerini ma• 
ıanın aye.ğına kavuşturursunuz. Ve gene 
arkadaıuuza: 

- Haydi bakalım. Ellerini çözmeden 
kapıdan dlf8n çık ta görelim diyecekd • 
ruz. 

Nasıl güzel bir toka değil mi?. 

ihtiyardı. Gözleri zor seçiyordu. Para~ 
sızdı. 

Bugün köyde bayram vardı. Her 
evde ocak başında toplanan anneler, 
babalar tatlı tatlı, konu(?uyorlar, ge
len geçen günlerin hikayelerini anlatı
yorlardı. Bu köyde yalnız bir ev vardı Her ev o gece Hüsnüyü düşündü. Ve 

Bilmece: 

ilhanın 
Kadar 

ardan 
Va 

j Geçenki 
Adama Bilmecemizde 

ki ocağı tütmüyor, bir tek gözlü evin- karar verdi. Hüsnüyü okutacaklardı. 
de ışık yanmıyordu. Bu Ümmiye ni- Köylüler sözlerini yaptılar. Hiisrıüyü ~e 
nenin kulübesiydi. Asker dönüşünü, hirdeki yatı mektebine gönderdiler, o
oğlu Mustafayı bekliyordu. Gelen as- kuttular. Sonra lstanbulda tahislini bi
kerler, onun ölüm haberini getirmiş- tirdi. Ve bir gün köyüne hekim olaraK 
lerdi. Ümmiye ninenin torunu Hüsnü döndü. Ve köyünün hemşerilerinin 
boynu bükük babasız kalmıştı. Hilsnü !hastalıklarına parasız baktı, borcuntt 
öksi.izdü, babasızdı, kimsesizdi. Ninesi ödedi. 

Oyun: -
ze ye Sev sın 

a 1 

ilhan köprübaşına gelince kar~ıda ~ın. Yalnız unutmayın ki ağaçlar yük
Doğan1a Şeydanın kardan adam yap- sektir. Üzerlerinden atlayamazaınız. 
bklarını gördü. «Aman ben de koşup Çimenlerin otların üstünden falan at· 
yanlarına gideyim. Oynarız» diye dü- lamak ta yasak. Hep beyaz çizgilerden 
\'Ündü. giderek şu zavallı ilhanı arkadaşlarına 

Bunu söylemek kolay amma, yap- ve kardan adama kavuşturun. 
mak güçtü. Vakit geç idi. Ortalık ala- Bundan başka resmin içinde İlha
ca karanlıktı. Yolların çoğunu da kar nın yedi tane daha arkadaşı var. Hepsi 
ka~.a~ıştı. Zavallı lıhan nereden gide- birer köşeye saklanmışlar, ilhanın kar
cegını '8Şırdı. Fakat belki siz ona bir lar arasında bocalamasını seyrediyor· 

P~~ yardım edebilirsiniz. Onun için lar. Bunları da bulup işaret edin. Bil
elınıze kaleminizi alın, tlhanın önün- meceyi kesip bize yollayın. Yardım et
dcn başl yın köprüden geçin ve kar- tiğiniz için elbet ilhan da size güzel 
dan adama çıkan yolu bulmağa uğra- güzel hediyeler yollayacaktır. 

Kazananlar 
28 birinci kô.nun 

birinci ikramiye • 
miz olan bir konsol 
saatini İstanbul er· 
kek lisesi 2/F den 
985 Tevlak Ayhan 
kazanmııtır. Talihli 
okuyucumuz1a İs • 
tanbulda bulunan 
diğer kazananların 

pazartesi, cumnrte • 
ıi öğleden sonra 
hediyelerini bizzat 
idarehane· 
mizden almaları lii-

tarihli bilrnecemizde 
mca 

Oyunun adı «amcam bezelyn sev
mez» dir. Tuhaf bir isim değil mi?. 
Oyun da tuhaf ta onun için. Oyuncu
ların hepsi sıraya otururlar. içlerin

den oyunun sırrını bilenlerden bıri kal
kar. Birine sorar. «Amcam bezelya 

sevmez, onun yerine ne pişirelim?» 

Farzedelim ki çocuk, «fasulyeıı diye 
cevap verir. Sual soran çocuk ta he

men <<doğru» der. {Bu cevap doğru

dur. Çünkü fasulye kelimesinde B har
fi yoktur.) 

-····· ......... ......_ .. 
Bebeğin 

Çamaşırlarını 
Kurutmak için 

z 

mndır. Taıra o· 
kurlarımwn be • 

Geçenki bilmecemiz • 
de güzel bir mektep 
çantası kazanan Eren
köy 38 inci mektepten 

t ı o Eşref Rifat Ebe ikinci oyuncuya gider yine Sizin çamaşırlarınız yıkanır, kurula-

d 
«amcam bezelya sevmez, acaba ne pi- nır ütülenir de bebeğin çamaşırları kir-

diyeleri posta ile ıön erilir. şirelim» diye sorar. lenmez. yıkanmaz mı? Elbet te kirle-

Oyuncalı Mesela: ikinci oyuncu da «nohut» 1 nir ve yıkanır. Fakat bu küçücük şey• 
latanbUI 7 inci mektep 5/A dan 213 diye cevap verir. Buna da ebe ((doğ- leri rüzgarın uçurması çok koloydır. 

1 A 
-'-L t '-t 

112 
d ç·· k.. h k 

1
. . d d Onun için siz bebeğin çamasırlarını 

Sakip Yüce, yvau& ora mea ep ru» er. un u no ut e ımesın e e . . . . .b. . k 

B h f
. k kurutmak ıçın rcsundekı gı ı b:r urut· 

d .. n 267 Recai, KumkaPl orta mektep ar ı yo t ~ ur · ma yeri yapınız. 

'

ube• 4 tn 504 İrfan, Karaman Gazi mek- Ebe üçün ·· · · cu oyuncuya aynı şeyı so· Evvela bir kutu kapağı alın, iki de 
tebı. 3 u··ncü sınıf 239 Ertuğrul. O ·· ·· d 1 b" ı rar. çuncu oyuncu a mese a: ı< 1- b~ makara.. Makaraların bir uçlarını 

Dolma KurfUn Kalem hem diye cevap verirse hemen ebe çengelleyin ve kutunun kapai mn ya• 

fıtanbul 14 üncü mektep 3 üncü aınıftan «~.ani'.~» .der· Biber demek yanlıştır. p~ştırın. Deli~l~rine. ~yni u~.u '~kta !· 
245 

Yusuf, Zeyrekte No. 39 da Sadi, İs- Çunku bıberde B harfi vardır. 1 kı çubuk geçırın. Bırınden otc.. .ıne hır 
tanbul 44 üncü mektepten 271 Saliha. Oyuncular eğer oyunun sırrını bil- ip geriniz. Bir de çatal1ı ağac." parçası 

ml
.yo Iar d bazı l d ~ bulup ipin ortasına takın ki ip ,ırkmn· 

Dolma MfirelJıepli Kalem 
r sa ne en cevap arın og· H · 

sın. Çamaşırları yıkayıp asın. anı 
ru bazılarının yanlış olduğunu bir tür- t ld k" - · 1 · d } ] ı· · .. e en agıt raptıyc erı var ır. t">ı ( ınız 

fıtanbul 11 inci meldep 5/A dan 339 lu anlayamazlar. Meraktan çatlarlar. mi?. Eğer bilmiyorsanız annenize, ba· 

Celal, latanbul 43 üncü mektep 2/A dan Oyun da eğlenceli olur. Oyuncular banıza sorun. Onlar bilir. lştt: onlar· 
45 Vedat, Kuzgunciık No. 75 te İhsan, bu sırrı anlayıncaya kadar oynanılır. dan alın. Mandal yerine çan .ı ırlarm 
Yedikule Hız.ırılyu sokak No. 8 de Yor- Veyahut biraz oynadıktan sonra on- uçmaması için bunlnrı kullan•rı. 
ıi km Vilisiya. } lar bulamayınca sırrı, siz söyleyiverir- Nasıl beğendiniz mi~ ÖyL ise hiç 

(Sonu yarın) siniz. l durmayın hemen siz de bir tarn~ yapm. 
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Yazan : 
Kadircan 

Kallı Akde iz incisi 
Pu at, ine· ·n Evleneceğini Du_/ı 
yunca Beyninden V 

- O kadar yakın değilmif ... 
- Bereket versin ki iki bayram 

y • 
nı Bir 

(B~ı taralı ~ :nci yüzde) j sek te, ayni it}le uğraşan üç fabrikarıJ11 
B~. vazıyetten şıkayet eden alaka- piyasayı, istedikleri gibi kullanabilıt'e' 

dar tuccarl~r, ayrıca, bu üç fabrikanın leri için bir tröst anlaşması ile birleŞ 
aralarındakı bu anlaşmayı noterlikçe j mclerine kanuni mesağ olmadığı c1' 
de tescil ettirerek aralarında anlaşma muhakkaktır. 
harici iş yapanın 1500 lira ödemesini Bu itibarla, bir çok Türk tüccarıfl1 

de şart koştuklarını iddia etmektedir- mutazarrır edebilecek olan böyle b~ 
ler t ·· t ·· · b. ·h · l d ) lk ' · ros uzerıne, ır ı tıma e o sa tı 

Biz bu· iddiaların doğru olup olma - sat vekaletinin nazarı dikkatini ' cellr 
dığı hakkında kat'i bir şey bildiremez - ] etmek isteriz . ,. . • __.; . .- Aman, bir an önce kurtulalım. 

Ne biçim yerınif? bunca yol aıtım 
kimse (Höt!..) demedi de Osküda
ra girer girmez yakama yapııtılar, 
atımı aldılar. Üstelik bir gece de 
kuru tahta üzerinde yatırdılar. Az 
daha zindana atacaklardı da. Kafa 
tutmak kir etmeymce iti çingeneli
ğe vurduk ta yalvardık, yakardık. 
Ömrümde yapmadığım it... Hep 
seninle küçük hanımın hatırı için ... 
Vallahi böyle ... 

arasındayız. 
Pulat hemen hatırladı: Ramazan 

ve kurban bayramları arasınd~ dü
ğün yapmak uğurlu sayılmazdı. Bu 
uğursuzluk Pulat için uğurlu olu • 
yordu. 

Bilecikte Yol Faaliyeti 
Bilecik (Özel) - Yollarda ilk - pılmıı, amele miktan artrırılmııtıf• n 

bahar faaliyeti için hazırlıklara, Bu yolda 3 silindir makinesi .-ılıJ' . 
t k t . . 'r" )1 
o~ra esvıyesıne ve tat kırma iı - maktadır. Sorgun köprüsünün bll' 
l~nne batlanmıttır. Söğüt • Eskite- lunduğu kısım da kısmen doldurııl· 
hır yolunda yeni beton köprüler ya- muı ve köprü tahkim edilmiştir. ; 

;;___.-
Kötü Bir 
Uğur.uzluk 

,! _____ .. 
Bugün .................. Q 

g 

Hem yürüyorlar, hem de konut
malarına devam ediyoralrdı. 

Kelet hala parasını çalanlara kü- T o R K C' 
für ediyordu: ,.;,inemaaında 

- Sahi. .. Yapabilir misin bunu? 
Kele§ Mehmet bu sorguyu sevinç

le sormuıtu. 

- Allah belalarını versin! «Sal-
ma» mı dediler, ne dediler bilmivo- ANNABELLA - JEAN MURAT 
rum, bu herifler beni yakaladılar 

0

da CHARLES v ANEL-J. P. AUMONT 
hem atımı aldılar, hem de tahtalar tarafından temıll edilen 

- Elbet ..• 

, .Kuı Kanadına 
Kondurup 

üstünde yatırdıkları yetmemit gibi s o N u ç u ş ~ 
paramı çaldılar... , 

Pulat lstanbulun kenar tarafla • 

Arnaoat Ferhat Pa:tı:z Ahlat •ancağı nnda «salma» adı altında böyle soy- .. . . ( L'Equlpage ) 
Keelet Mehmet birdenbire de· beyi iken afİret rei•lerinden birinin gunculuklar yapan serserilerin bu- Buyü~ Yt gıızel film ba~l~y?r. Bir harp tayyıreainin efradı, ölüm Ye nzi· 

ğiıti: kı.zım almqtı lunduklarını da duymuıtu. Bunlar fe~~ bırleıe~ .Y~. fakat, bmsı avıkı n diğeri zevci bulunan bir kadın kalbi 

L k

. d I d b' k yhıtündeıı bırıbırınd~•. ayn!an. ik.i doıt, ayol tayyare efradından bulunan 1·w 

- a ın atımın da hızı kalma- mıı ta benı'm aevgı'lı·me mı' ao"z koy- a on ar an ır açı olmalıydı. ı,. ada hl d k - b &ı 
0 

:r- mın ru arın a ı ınıanı 1111yatın kaynaımaıı beşeriyet hud d 

mııtı ya... Şaka değil, içelden bu- muı? te burada bir uğursuzluk, hem de çirmabizin bir bllyüklük tanirini veren KESSEL'in me h u u~u ır~ 
d l ld 

k k
••t·· b' "' l k d. · d b"' 'ti h. . ş ur ıa11eeen, 

raya örtna ge im. Kaç günde - Gözü çıksın keratanın... ço 0 u ır ugursuz uk vardı. ea ııııı e U• n ı111yatı beoeriyeyl rizleyen bir eıtır, yerlerinizi nveldeo 

vallı hayvanın canı çıktı. Bir deri Pulat çıkııtı: aldırınız. Tel. 40690 
bir kemik kaldı. Elli Altınlık - Bırak diyorum sana ... Ara. ~·-------iıiıiıiıiı;----------===--------Kemel" - Bugünden itibaren 

- Bu kadar acele edecek ne var· maktan ne çıkacak? Elbet bir ko • dı? Üç gün aonre. geleydın!. imana gelmezse ben çıke.rırım el- !ayını bulacağız. Be.na anlat, olan. Şehzadebaşı H İ L A L sinemasında 

- Ne diyon? inci Hanım elin· bet .. Anlat bakalım ıu iş, nasıl ol • ları!... . iki mUstesna harikalar fllml birden ı 
den gelse beni kut kanadına kon· du. Şimdi ne haldedir? Biz oraya Hem medreseye doğru yürüyor- Sımem~ .ı~emiui~ '?-11RNALOY-KLAHK GABLE -WlLLİAM POWELL,, 
durup ta göndereyazdı. varıncıya kadar her ıey olup biler- lardı, hem de Kele§ Mehmet anla • gıbı üç sevımh yıldızı tarafından büyiik bir kudretle başanlan 

Pulat merak etmeğe baılamııtı: se?.. tıyordu. Onun sözlerine bakılırsa so AH - O da niçin? Hasta mı yoksa? Keleı Mehmt bu sorguya cevap bir ay kadar Önce bir akşam geç va-
Bir şey mi oldu? vermemiıti. Demindenberi ku§8.ğı • kit lçel kapılarında bir toz bulutu 

- Hasta olsa daha kolaydı. El- nın arasındaki meıin kemerini yok- yükselmiJ. Bir de bakmıılar ki kale 
bet iyi olurdu. Fakat İnci Hanımı luyor, orada bir ıey arıyordu. kapısına koca kavuklu, samur kürk-
evlendiriyorlar. Kuıağını bir hızda çözdü ve bir lü, sarkık bıyıklı, uzun boylu ve ız-

- Ne?... Evlendiriyorlar mı? küfür aa vurdu. ban dut gibi bir herif dikilmİf. Ar-
- He!. Pulat hayretle sordu: kasından da çe§itli kılıklarda alt • 

Keleı Mehmet batını acı acı sa- - Ne oldu? Ne arıyorsun? mıı kadar baıka adam varmıı, ön-
ğa sola sallıyor, diılerini sıkıyordu. - Altınları... incinin verdiği elli d.e~i adam kapıya bir mızrağın ter-

Pulat ise meraktan çatlıyacak ei- altını... Burada idi.. . sı ıle vurdurunca kapıcılar mazgal 
biydi. Son sözü söylerken kemerin iki aralarından bakarak sormuılar: 

- Seni o mu gönderdi? tarafından dikitli olan oluğunu gös- Aç More 
- He!... teriyordu. Bu oluğun kenarların • Kapıyı 
Ahmet Ağa daki veya yan taraflardaki diki§ler - Kimdir o? Ne dilersiniz bu za-

v 
sökülmedikçe altınların çıkmasına manda? 

e Demir Bey imkan yoktu. Fakat bu oluk boy • Kapıcılar bu adamı bir Osmanlı 
- Ne diye? Beni bıraktığını bil- dan boya keskin bir bıçakla kesil • valisi, arkasındakileri de onun mai-

dirmek için mi? mit ve içindekiler bu suretle alın • yeti kılığında görmekle beraber he-

- Lafımı ne diye kötüye yorar- mııtı. men şehre haber uçurmuşlar, valiye 
sın, bey? Onu kurtarasın diye yol- Kelet Mehmet: ve subaıı ile sipahi ağasına bildir • 
ladı. Çünkü zorla evlendiriyorlar. - Vay namussuz herifler! ... Bu- 1 mitler. O sırada paıa kılıklı adam 

O sırada iki tarafı yüksek duvar- nu dün gece yaptılar. On iki gün at çatlak bir sesle bağırmı§: 
lı bir yoldan geçiyorlardı. Pulat ol- üstünde geldikten sonra kuru tah- - Aç mori kapıyı... Ferman ge-
duğu yerde durdu. Keleı Mehme- tayı kuı tüyünden yatak gibi bul • tirdim bre ... 
din yakasını tuttu: makta hakkım vardı ya? Leş gibiy- O zamanlarda Anadolunun bir 

- Ulan Kele§!.. Benimle alay et- dim vallahi..· Vallahi onlar yaptl- ç~.k ıehirleri böyle sessiz uyurken 
me, yoksa... lar, ~nlar .. a~.dılar:·· 1 boyle ansız.ın atlılar görünür, bir I 

- Vallahi alay değil... Alaya Dıye kufur edıp duruyordu. ferman getıren ceHat gelir, valinin 
gelir mi bu? Beni inci Hanım yol- incinin ı kellesi sorgusuz uçurulurdu. Yahut 
lada Düğünü bir paıa gelir, eskisinin yerine ge • 

- Ben de Ahmet Ağa veya De- Bu görünüı Pulatı beyninden vu- çerdi. 

Fransızca aözlD bUyUk his ve heyecan fllml 
ÇARLES Pİ_K~ORD n RAKEL TORES tarafından dünyanın en btıytlk 

ve hısın hayvanat •ırkında munffaldyede oynaomıı olu 

KIRMIZI V A G O N 
Deh,et, herecan ve harikalar flhnl 

. Bugün talebe matine1i vardır. Httr yer 15 kuruştur. . 
Matıneler : 2 buçukda n beşde, ıu • 20 buçukda. Dühuliye 20, paradi 

15 kuru~tur. 

,.. Fransız sinemacılığının zaferi 
Şahane bir filmde ıahane bir roman 

KÖNiGSMARK 
Pierre Benoit'nın şeheaerl 

BugUn 

MELEK Sineması 
BOyClk iki film birden 

göıtermektedir. 

N i N ON 
Jean Kiepura - Jenny Juıro 

ve 

MARiETTA 
Jeanette Makdonald • Nelıon Edrly 

Seanslara dikkat: 
Saat 1 de NİNON 2,30 da MARİ
ETTA - 4,15 de NINON - 6 da MA· 
RİETTA • 7,45 de NINON • 9,30 da 

MARIETTA 
Bugün 1&at 1 de talebe matlne1l 

PEER GYNT 
Sinemanın f&he•erl 

Emsalslz manzume 
Şayanı hayret senfoni 

PEER GYNT 
GRIEG musikiıi ile ahenkdar 

zeorin Ye rengin bir fUm 

Bu hafta: 
mir Bey parayı getimen için gönder- rulmut gibi sersemletti. Ferman okununca Mustafa Be • 
diler ıandımdı. Yanındaki tek altınla İçele dön- yin azlolunduğu ve yerine Ferhat 

- Bu ·§ten Demir Beyin haberi menin imkanı yoktu. Bir taraftan Pata ismindeki bu Arnavudun gön- ~------•••••••' 
1 

d 'ld' ~ · ı ı Tepe batı Şehir 
yok... nci Hanım yirmi altın gönder- da canı gibi sevdiği incinin batın - erı ıgı an atı mı§. Bu haber Mus- Tiyatrosunda 

SARAY aln•mııındı 

görülmemit bir munffakiyeUe 
devam ediyor. 

di. Pulat parasız değidir amma, ge- da gezen felaket vardı. Acaba ona tafa Beye vardığı zaman zavallı ih- 11/1/ 936 Cumateei 
ne götür!..» dedi. Kuıun kanadına yetiıecek miydi? ti yar birdenbire olduğu yerde k~tı- cündüz 1aat 14 de 

b
. · d 1 · ... p · lıp kalmı". Çocuk Tıyatroıu 
ınsın e ge sın, eger geç kalırsa ve ara ıtini bir kenara attıktan :r- Gülmeyen Çocuk 

o zamana kadar beni Arnavut Fer- sonra her §eyden önce JU Ferhat Ferhat Paıa hemen o gece iıe bat· akşamı s&llt 20dtt 

hat Pa§8.ya verirlerse ya onu, ya PaJ&nın yaptıklarını öğrenmek ge . lamı§ ve sabahı beklemeden tehir- 1. G A L 1 P 
kendimi öldürürüm!» dedi. rekti. de metaleli tellallar dolaıtırarak Arcan'ın san'at 

- Arnavut Ferhat Paıaya mı? - Bırak ıunu ... Olan olmuf ... halkı toplamıf ve hepsinin önünde h•~rj~~ı!!ıln· 
Bu da kim oluyor? Bana Silifkede olup biteni anlat? fermanı okutmu§. Ayni zamanda 

1 l l ı . . d .. .... . ıehri nkadısını, subatısını, sipahı' a-
- çe va isi... Eski sadrazam ncının ugunü ne zaman?.. .... 

R
.. p gasını ve diğer bütün memurları az-
ustem &§anın kahyası imiı. (Ah- Kelet düıündü. Parmaklarile he-

lat) ta beylik etmiı!.. sapladı. Sonra cevap verdi. )ederek yerlerine kendisinin getir -
diği adamları geçiı:mif. Şehirde he-

- Mustafa Bey? - Bugün zilkadenin yirmi do"r • d men o an an sonra bir dütman baa-
- Bir ay kadar o"nce azledı'ldı'. dü Kurban bayr 'lk k · · · amının ı per - anına uğranmıt gibi ağır ve kötü 
- Nasıl adam bu Ferhat Paıa? .• ıembesinde düğün olacak. Demek bir hava esmeğe baılamıf. 

Dünya yüzünde baıka kız bulama- ki yirmi üç gün var. ( Arkaaı var) D E N iZ 

Beyoğlu Jı~ran&ız 
Tiyalroıunda 

Halk Opereti 
Bugün matine 16 da 

aktam ~0,30 da 
Emir Seviyor. 
operet S perde 

yakında.: 

H AVA Si 

Gidiniz, bu harikayı göriloilı. 

S 
Bugünden 

ltib3ren 

• • 
evgının 

F E R A H sinemada ba,ıadı 

Natlt • Ertı.:trul Sadi • Halide 
Şehzadebaş1 TURAN 

tiyatroıunda 

Bugiin mbtine ıs te 
akşam 20.~.0 da 

Bir RUya GördUm • 
vodvil 8 perde 1 tablo 

Ü 

n 

v 

c 

o 

• 
8 
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Spor 

Lik Maçları 

Günde Kaybolan Baston Sayııı 
30 Bini Bulu· r. 

Yukarıda gördüğünüz resmin, dünyanın en büyük baston mağazasında 
çekildiğini sanırsanız yanılırsınız. 

Resimde, Pariste, kaybolan ve bulunan eşyaların getirildiği yer görül
mektedir. Asıl hayret edilecek nokta, burada bir günde biriken kayıp baa
tonların (30) bini bulmasıdır. 

Bu büyük rakkam, sade F ransadaki baston ta\jıma modasının fiJUmullili· 
ğini değil, Fransızların dalgınlıklarını da anlatmaktadır. Pariste, sokakta bul· 
duğunu götürüp teslim edecek kadar namuskar 30 bin insan çıkması acaba 
istatistiklerin azalışından mı, yoksa kaybolanların irtikA.ba değmeyişinden 
midir dersiniz} 

Mançuri-Sovyet Hududun~ 
da Yeni Hidiseler Oldu 
Bir Japon Uçağı Sovyet Toprağına indi. 

Japonlardan Biri Yaralandı 



Sayfa S O N PO S TA lkincikinun ~ 
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Öl Dm 
Yolcusu 

Muharriri: Freeman Will• Orofd - 70 11/1/936 

Frenç, Arkadaşlarına Verdiği Konfe-
ransı Uzattıkça Uzatıyordu 

...... : 1-Kan_· _Me_lctııl>lı_an__,...\: 1,.---B-İ -.-,-Y-E __ __.-t 

L ____________ Türklüğe Ait _ R. S. Çavdarlı _,/ 

Tarsusla Bilet 
Gişesi Vaktinde 
Açılmıyor Mu? 

- Konya okuyuculanmızdan biri yazıyor: 

llk Mahacirler 
- l - min üzerine dikilse bu kAhhar ı,.I 

((Çin rivayetlerinde §İmali garbi altında onu eritiyor, bitiriyordu· 
<1barbarlarının», yani Türklerin dd -"' mü et etrafına bakındı. Ve ""' 
asırlarca Sibiryada mahsur kal-
d ki . • gürliyen sesile bağırdı: 

ı arı, bılahare ıeytanların yar- Ç kil. b 
Frenç hayretle: 
- Elbiseler mi? Kimin elbiıele -

ri? dedi. 
- Tabii Viktorun elbiseleri e • 

fendim ... Viktor trene bindiği za· 
man her halde soyundu ve trenden 
inerken de Sir Conun elbiselerini 
(;;yindi. Kendi elbiseleri ne oldu? 

dımiyla bu e.aretten kurtularak 1 - e ın. uradan 1.. • !tA 

dünyaya yayıldıkları ve ondan Onun demır koluna, çelikten °': 
ıeytani e§yaya, yani madeni ai- ne mukavemet edecek kimse Y"' lavı 
liha sahip oldukları 5 öylcnmek _ Harikulade kuvvetin sahibi (Toııı) anl 
tedir. Türk menkibelerinde ue karşısında kim söz söylemek c~ lar 

du. Tren makastan girdi ancak istasyonda Türkler Altay, Ural ve havaliai a- 1 tini gösterebilirdi?!.. Kabile itıİ ğin 

aAdanadan gelip Mersine hareket ede
cek katarın gelmesine 50 dakika varken 
istasyona geldik. Saat bir elli altıda gelip 
'ikide hareket edecek bu trenin biletini al
mak üzere benim g.-bi bekleyen daha bir 
çok yolcu var. Nihayet saat bir elli altı ol-

4 dakika duracak trene o zaman bilet ve- rasında, _büyük demir kay~larile I kalktılar .. Biraz evvel tatlı tatlı tJJ her 
rilmeğe baılandı. Yolcunun kısmı azamı dolu dagJarın arasında bınlerce salını nakleden ihtiyar da ftlf~ de 

Sir Conun Elbiseleri. 
bilet ve bagaj muamelesini ikmal etme • aene mahaur bulundukları ve an- 1 balıklarını bile unutarak gitmek W Ka 
den hareket eden trene bileti biletsiz atla • cak aralarından çıkan bir demirci kalkmıştı. T om kuvvetli dile ih~ ha 

Frenç omuzlarını silkti: malt mecburiyetinde kaldılar. Zira bilet ustasının bu kayaları erilmesile ' b"l w. d 'k l d Jh . (..,.fi 
k rın ı egm en ya a a ı. tıy&r J' 

verme zamanı va tinden çok sonra başla- esaretten kurtularak dünyaya ya- • k d" . . d"" w. )' 
- Bu huıuıta hakikati bilmiyo • 

ruz amma tahmin edebiliriz. Vik -
tor, ya otomobilde ıoyunmuı ve el
biselerini Tierin otomobilinde bıra
karak kadife pelerine bürünerek 
trene atlamı§ ve yahut ta, trende 
soyunarak esvaplarını, bavuluna 
yerleştirmek Ü'zere Cosa bırakmıf -

mlJ, bu yüzden yolcular biletlerini tama· yıldıkları rivayeti vardır. Bana da u~d en ısını ovecegı zehabına 
men almamışlardı. Bunu trende Tarsuslu (Tomski) de bir (Hakaa) fU pı ı: . . . .. "" sa 
yolculara sordum, her zaman biletin böy • masalı (Tom) nehri için naklet- - Kabılede ıhtıyara hurmet j 

le tren geldikten sonra verilmeğe hqlan • miıti.» yen ve onu döven bir kimse gelın"' 
dığını söylediler, bu hal karşısında Mcr - Bundan belki yirmi bin sene evvel, Bu hususta sen birinci olmak isti1' 
sine kadar yokulardan 2 1 kuruş yerine Sihir (1), asırlardan beri burada ta • san istediğin gibi hareket et!.. lep 
bilet almamıı diye ceza ile bera - vattun eden Türkleri artık i<ı§e ede • T om, nadim, ihtiyarın kuvvetle se 
bcr 61 kuruı alınması dog·ru mudur~ Ala- · k k d d l · k l d • b"l w · · b aktı Ço 

m~yece a ar aramıştı. Biiyük de • a a ıgı ı egını. ır •w. . . ··J . 
~=-., mnkamm- nazan. dik-k-atini celbede· ı rnır kaya)ar, bu mahsur kavmin hariç- - ilk defa ışledıgım hır gu hır 
;· _ le olan alakasını kesiyor, onları içinde ikinci~ini ilave edem.~~ 1.. dedi. ..l pa 
ı , ' ' kaldıkları bu dar muhitte yaşamağa İhtıyar hayretle yuzune bakıyaP hu 

tır. Maamafih bu elbiselerin Luri- Frnıf anlattıkça arkadaflan ona 
dikkatle dinliyorlardı. 

ganda karaya çıkarıldığına ıüphe ların bulunmuı olması da tamamile 
yok. Çünkü cesedi giydirmek ıçın b" t d··f "d" ded" 

ır eaa u esen ır, ı. 

Sir Conun elbiselerine ihtiyaç. ha • M ki F · ·· ·· ·· k 
+ 8 OD p O S t 8 + mecbur bırakıyordu. T omun biraz evvel ,imşek gibi ~ bir 

Yirmi bin sene evvel; biitiin dünya gözleri, birdenbire mülayim bir f ka 
vahşet ve iptidailiğin en karanlık bir 

1 
aldı. Su1andı. Ve sonra bu sular nu 

a ang, rencın ıozunu ese - İıtanbul Gelir ve Para 
aıl olacaktı. Her halde, elbise me- rek: 

selesinin izah edilemiyecek bir ci- M f"h Vikt b d bı"r - aama ı or ura a 
het olduğunu zannetmiyorum h t • 1 • t• d d' 

BORSASI --' bi devrinde yaşadığı bir zamanda, bu göz yaşlarına tahavvül ederek r 
mahsur kavın, güzel, sayedar 1 delikanlının lcırmızı yanaldan üıJ po 

ormanların altında, at ve ko- lden dökülmeğe başladı. Mühim ka 
Türk Devlet Borçlan b" f }~'- t d V "ht" 

il Lira LJrn y~n sürülerinin arkasında, muntazam ,;;ey, ı~ e ~e var. ı. e ı ıyar ~ 

a a 1§ emıı ır, e ı. 

Ormsby. Bir yolunu, izini bulup bu F ki renç mera a: 
iti halletmi§lerdir, dedi. N ·b· b" h t ? d' d 

1 
10 - 1 - 1936 

k 
- e gı ı ır a a • ıye ıor u. 

Büyü Bir Hata M ki h" · "f" • b d a ang ıç ıatı ını ozma ı: 

Ormsby, mahcubiyetinden kızara T b"~ h ta tt• çünk· ·• b , - a ıı a e ı. u u ef -
>ozara bu fikri kabul etti ve Frenç 1 ki d w d b Jd k B . ,. . . ya an sa a ıgı yer e u u • un-

% 7,5 T. B. r 25,37 1 o/o 5 Hazine B.~s,OJ bır cemiyet hayatı düzmüşler, bu kü- 'ı defa böyle bır va~ıyct karşısında 
o/o 7,5 T. B. II 22,87 Dahlll fstUcrazgg,oo 1 çük cemiyetlerin intizam ve irtibatını lıyordu. Kabilede erkek değil, ~ 

il o/o 7.5 T . B. m 21~5 1 temin edecek reisler, kanunlar vücu - bile ağlamazdı. ta 
Devlet Demiryolları Borçlan 

1 
da getirmişlerdi. Burada yalnız tabiat Fakat T om, sakin a~ göz ~a' lar .;ene hıkayesıne devam ettı: l C l" C ta tak ·ı 

arı osa verme ı ve oı ımı e 
Llra Llra 1 güzel değildi. T abiatin güze1liğine, be- rına, hıçkırıklarını da ılave ettı. 

Ergani YS,OO il Anadolu Ivell o,os · 1 şerin bu ilk medeni kavmi, çiftçiliğile 1 yar şefkatle T omun omuzlarından 1 se 
Sivas Erzurum93,00 Anadolu M. 43,0'.\ · I d•w b" ·· ll"k d h k 1 d 

ıger ır guze ı a a veriyor, etrafı a a ı: w . J 

- Lama varınca, Viktor, Bel • d • t 1 ·d· ded" 
enıze a ma ı ı ı, ı. 

fastta istasyon otelinde yaptığı gi- F b" ··dd t d"" ·· d"" · renç ır mu e Uf Un u ve nı-
bi, takip edilebilecek bariz bir iz hayet: 
bırakıyor. Otel kapıcısına bir takıi T k N il K ld 

Sosyeteler Eshamı • sulayan bi1lur suları, tıpkı cennet ne· -:- Gel, çocugum, sakın ol.. Şu hil 
Lira Llra hirleri gibi, yurtlarının altından geçir- cın altına oturalım da anlat 1 opra e e azı ı 'Ve 

ısmarlıyor. Fakat bu esnada da bü- Belk" h-'-lı M ki H - ı aa sın a ang... a-
yük bir hata iıliyor. Bunun, daha k.k t b ı d . · tm ı 

İ§. B. Mtı. 
:a :a HA. 

9'1,0il I' İat. Tramn.y 22,1:> T b" k "b" · ed" ....4. terek akıtıyorlardı. om, ır çocu .gı ı ıtaat 11...-~ Ya 
9,8) Bomontl 8,Q!J d Se . k" • d" k" .fi 

• • Name 9,60 ı Terkos 29,~0 Fakat bu cennet yurdun medeni sa· u. ssız ve sa ın, ~ım ı ırn 1' 
Merkez B. D. 60,so A. Çimento JO,OJ kinleri artık mes'ut ve bahtiyar değil- ormanın bir ağacı alt~na.o~urdular. /, a g 

ÇEKLER j 1 1 

di. Çoğalan evlatlar, çoğalan hayvan • mun hıçkırıkları k~ılmı~ı. Fakat ~ 
Krş. I. T. L. için lar, sürülerin, yurtların adetlerini tez- ı Y~. lan bir türlü durmuyordu; bof" ni 

621l,Oil ıı Liret 9,l4 ' b } 
"t d" 1 d"" b" k k" . . ır ses e: k ı:ı,o5 Dolar o,;97_~ yı e ıyor ar; un ır te ışının ma- Ö .. _ · 

- ---- likanesi olan büyük bir . di - Vurdum l ldurdum 1 !. 11 di 
NAKİT orman, şım Ded" İh . h . d b" " 

yüzlerce halkın sürülerine bir mer'a ı. tıyar ayretın en . ır i-1'_ 
20 F . Frangı ı~;~IJ [I 1 Mai'k 3~'· oluyordu. ı kesildi. Kaçmak ve çekilmek ust 

ı Dolar 1'4,00

1

20 Drahmt 24,oJ ,! Sakin, temiz bir hayat yaşamışlar _ du. Fakat nadim olarak ağlayan / 

2~ ~~~lln :;~ 1 : ~;a 's ı • dı . Evlat babaya, baba evladına hür • 1 gencin, af ve me~ham~t. dilenen ıııif di 

Do D d Y ecavuz en T k b"l •· ilk ka ·ı· d" 

ı a en un arı enıze a ıı o sa • 
evvel farkında olmamız. lazımdı lard b ı __ ,__ k ·ı 

ı, u UDDU161Uına anca mı yon-
amma, her nasılsa olamadık. Sir da b" "ht" al lab·ı· d. M f"h 'ı 

ır ı ım o ı ır ı. aama ı , 
Con olsa idi, iıtasyon oteline değil, b ·ı d b. •ht" l" d b 1 u mı yon a ır ı ıma ı e ya ana İsterin 

Grand Santral oteline inerdi. Her atmak doğru değil; 0 vakit te belki F. Frangı 
ne hal ise, otelden çıkıp Sandi Ro - b 1 b" b lık w takı 1 -un ar ır a çı agına ı ır ve ge-
va gidiyor. Bunu yapmakla da iki d k d H Mak 1 ne mey ana çı ar ı. ayır, - 1 maksat takip ediyor. Sandi Rova 1 tam ·ı hata · l · d ı ang, ona, amı e ış emıt e-
gitmeıi, fayet o zamana kadar bir ·1 Ol 1 b" ı b" 1 

nı emez. ıa o sa ıraz yan 1! ır 

fÜpbe hasıl olmamıpa Sir Conun hak ·· •·tın·· d ·ı b"l" d 1 mu eme yuna Uf enı e ı ır, e-
hakikaten ötedenberi tanıdığı mü • di. 1 

hendiı müe11eaeaine gittiği Te Bel
f asta da ıırf kendi ihtiraını ikmal 
için geldiği zehabını kuvvetlendi • 
recek, ve eğer fÜphe hisd olmuşsa 
da Cosun bilahare vereceği ifadeyi 

--------- ____ 
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_•00_ met kar; kom~u hakkına t .. yaşları, onun da nkkatmı celbe~t 
na qın a '* büyük bir cinayetti. Kabilenin ak sa- om, a ı enın tı ıy ı. 

Maklang: L . K. L. K. k d 
Kredl Fonslye \\ Mübadil Bon. 73 kalı (2) kabilesi halkı arasında kü • ~ ın sor u: , . . 

- Hata deyiniz, yanlıt muhake • 1888 senesi ıoı;oo Gayri • • 16,25 1 çük bir haksızlığı bile görmeğe taham- 'ı -:-:- Kimi}! Ve nasıl 1} KabıleniJI 
me deyiniz .• Bizim itim ize yaradı [ 1903 • 83,00 il Altın !Jj5 ı mü) edemezdi. O, her hangi bir hak _ katılı sen mı oldun T om?.. . ,_, 

a ' A b ı lıkl rt d ,ı 1911 9 sı,so Mecidiye s•,oo ı 1 ı Heyhat ben oldum• lhtıyarl"' y •••• ca a, ça ı ann o aıın a, \:. " A sız ığa göz yumsa, onu milJi an'aneye - ··· ftl 
toprağı ne ile kazdı dersiniz? tecavüz ettiği i5in (malka) (3) te _ mas~ll~rın~ ~e~t:u1 ~pacak, en 

KBli Miktarda Yiyecek Pamuklarımız dipte zerrece tereddüt etmezdi. en çırkin bır ışı ışledım. ~ 
Frenç gene omuzlarını silkti: Almanyanın pamuk fiyatlannı dün- Kabile her ~m büyük ormanına- Durdu .. G?zllerini•w. ayırmada~· I 

Fre nç gene hiki.yeıine devam e- _Bunu da tahmin etmek mecbu- ya piyasasına uydurmak için indirmiı ol- ğaçlan altında otururlar aulak .1 noktaya dıktı. ııledıgı en fena 1~--' 
derek· ması Adana pamuk piyasasına tesir etmi• ' ' ycşı ·· ndan u··rku""yor gı"bı" titrW 

· ' t• d · Belk" d ta d "' ovaya karşı, destanlarını okurlar, .... n ruyor, ve 0 

V "k . d' k nye ın eyız. ı e, çan sın a, pamuklanmız bı"r '-aç kuru d- .. .. .... 
-. ı t_orun .ıı.ım 1 a ıı.ama kadar yapı ustalarının kullandıkları ma - ~ ıı uımuııtur. h l d ır ır Fak J ·1 · k i ti yar arının cetlerinden ögv rendikleri, u · .. .. .. ,. " 

ak 1 at spanya ı e tıcaret mu avelcainin A J y k .., ' 
v ıt geçırmesı azım, dedi. Çünkü 1 1 b b. l t" . t" . l b . . d h l masal1an dinlerlerdi. - tarım; . a an·ı·n .. surusuna _lı& . a ara enzer ır ma a &'e ırmı§ ır. ımza anıııı u vazı.yetı er a değiştirmiş. D b h P"'" 
Belfastta Sır Conu tanıyan bir çok Her ne hal iac, bir kolayını bulup bu ve pamuklarımız eski yüksek fiyatını bul- Bir akşam gene toplanmışlardı. Ka- nşmıştı. ar yerı~, ,. ulun a~ ~ 
adamlar vardır ve Viktorun umumi . .. _ b""t·· .. .. d muştur. bilenin en ihtiyarı, nehirden tuttuğu 

1 
rımı beslem~e ımkanB v~dıy , 

1 d .. .. . .. .. . • eJyayı gomuyor ve u un o gunu e bal ki On d dardı ı u yuz en~"' 
yer er e gorunmesı dogru deeıldır. k . . d l l kl cJ Diğer taraftan burada bilhaaaa balıkçı- ı arı temizlerken anlatıyordu: 1 un 8 yerı ·· 
Hatta bu esnada bir otele bile uğ • sı. ılntı ıçıkn e ~~ ı 1 darıd~ arasın a lar tarafından kullanılan Mesina ve man- - <cBu büyük iri kayaların, bu a- mızda k~vga çıktı .. Onu. korku oJ' 

d w b" h k gız enere geçınyor, e ı. tnr fiyatlan İspanyadan idhalat olmadıgv ı Rtlmaz dagwlann arkasında da du··nya- ıçı·n· a .. tt.ıgım taş •• başına ısabetle raması ogru ır are et olmaz.. F b" ""dd t tu k. b" Y 

B •lAh b renç ır mu e ıus , san ı ır için çok yükselmiş, bilhassa yahudi tüc- lar varmı~ı Akan nehirler, hayvanları munu mtaç etti!.. 
ı a are gene a§ vuracağı Sir Con k" b b. f I b"t. · ·b· ı il · d k y k f . • w• . ıta ın ır as ını ı ırınıJ gı ı ar- car ar e enn e i malı piyasadan kaldır- besliyecek y~il ovalar, mer'alar, onla-
ıya etını degı§tınnek te olamaz. k d l l · d k d d 1 mıcılardı. Şimdi bunlar da pıy" asaya çıka-

? a aıı. arı yer erın e ıpır a ı ar, .. kı tI · · b·ı · · l 
Şu halde 1 Y 1 k ır 1 fi 1 rın yme erını ı mıyen ınsan ar e • Bir DUzelt--'e ,/ ne yapma ı. apı aca . l . . d ... t" d"l t k rı mıs. "yat ar birdenbire düşmü•tür. 111 A • vazıyet erını egı• ır ı er ve e rar .. lı"nde kims~-'ı"z ve ı"ss·z w l 1 ı · yegane ı§, saklanmaktır. Viktor da, F • .. I . . ırd. l ~ h ......................................... ~.................... • I ~b · ı ag ar armış · Bundan evvelki hikôyr.yc ait s 
k w • .. rencın ıoz erını ın emege azır • • S p t Bir zaman ar iZım de ovalarımız ten- . .. l 

urdugu planın gostereceği lüzu • 1 d 1 H ... k h 1. t k" ,.. OD O S 8 •ı• h . . 1 s·· .. 1 . . b bır du%e tme: _ J 
.. an ı ar. atta mera 1 ay ı es ın •1111 a ımış ... uru erımız ser estçe dola- . . . . . . . . •~- d 

ma gore, tekrar ortaya çıkmak Ü • edilmi§ olan Karter, piposunu bile I fLAN FlATLARI şır, hiç bir kimse birbirile hudut kav • Yınnı bınncı satırda, bınnCl H:J ~ 
zere muvakkaten saklanıyor. Na • akt ? F k t b ·.. ' Liyeukyang; birinci Hakan (Liyee1"" 

l ? c·· 1 1 k d 1 ı. 1 - Gazetenin esas yazısile gası yapmazmış .. a a ugun ... » wl L" k 1 ktıt• ı 
sı • um e par a eğil mi? F İht" .. .. n b" . . . K hay) ın og u ıyeu yang o aca ı"d A k d I . renç gene hikayeaine devam e- bir sütünün iki satın bir ıyar, sozunu ıtırememıştı. a -

r a aş arı, Frencıo bu suali kar- d k· . (aanti!'l) myılır. bilenin en genç, en kuvvetli tomanı, I Otuz befiiıci satırda: fmparato' J' hı 
şısında gülüm~ediler. e_re_ Viktorun, işlediği küçük hata- 2 - Sayfasına göre bir lan • T om, deli gibi g~ldi, g_özlerinde ~i~ • ı tihap edildim, cümlesi, f mparatorl/ şa 

Saklanabılecek En /yi Yer lardan biri de, yanına kafi miktar • tim ilan fiatı ıunlardır: şekler çakıyor, hıddetlı nazarları kı • kumandan intihap edildim ve ba~ di 
Ve Frenç. te tekrar &Özüne devam da yiyecek almamış olmasıdır. Bu - (llEn eaki Türk lisanında etrafı 1vekili oldum, olacaktır. J rı 

etti: yüzden de istasyona kadar inerek - sayfa aayfa sayfa ~ayfa IDJier Soıı dağlarla kapanmıı mahsur bir yer ma- Kırk beşinci satırda; terketme•,; k 
- Vik tor, Belfa stta saklanılabi1e- yeni bir iz bırakıyor. Bittabi, cadde-

1 2 3 5 
yt1r lcr eıı7fa nasına gelir ki, bu kelime Akatların Ji- ain? ~ihay~t.i~e bun~ bab~ da er 1ı' ~ 

cek yerlerden en 1·y· · • b 1 B •-4-0-a--11 250 200 roo (:71 30 aanında da ayni manayi ifade etmek- dır cumlcsı ılave edılecektir. V ,1 n: 
ısını u uyor. u- deki .:ckerci ve pastacı dükkanına Kr,. ' ay "d J b d k k ır • • "'rs. K r!!. •ı ltr• Krt- te idi. rada bir de hi§İye var: Degüvinye -,ı sı 

r a gı er <en ve ura an çı ar en gı"rdigv inin farkına varabileceg .. ini ak- - - - f'· k 
(2) En eski Türk 1tn'anesinde ka • ven bu atkı (Liyeeyüenhay) a at / 

görülmüş olması, sırf bir tesadüf e- lına bile getiremezdi. Dükkandan a- 3 - Bir santimde vasati (8) bilenin reisi demektir ki elin Kazaklnr Hakikatte bu, il-i birader araaanct~ h 
seridir. Yanında Sir Conun evrak lacağmı aldıktan sonra, istasyona gi- kelime vardır. arasında bu kelime bu manad11 muha- (Liyeeyüenhay )son zamanlarda ti 
çantası, kahve renkli pelerin ve tre- diyor ve 8 trenine binerek Vaythede 4 - ln~e ve kalın yazılar faza edilmektedir. tün imparatorluk İ§İni (Liycuky•"' 
ne tırmanmak için kullandığı ip geliyor. Burada, ka&ten bir iz tertip tutacaklan yere göre (3) Malka, prens, hükümdar demek- havale etmişti. Bu cariyeden hasıl 

d . d E IA b ) santimle ölçülür. tir ki·, araplar bu kelimeyi Türklerden çocuk ta (Liyeeyüenhay) ın mer ıven e var. vve a un arı ediyor. 
alarak (mülk) demiılerdir. (Liyeukyang) andı • toprağa gömmekle ite baıhyor. Bun-

teyit edecekti. 

Muvakkaten Salılanmalı 

(Arkası var) 
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Suikastçıların Bugünkü 
Muhakemesi 

Bugünkü Keşidede Kazananlar 
------- - - -

20 nci Tertip Tayga.re Piyangosunun 
•• 

Bir Emniyet Memurunun Gizli 
Olarak Dinlenmesi Kararile Celse 

Perş .... mbeye Bırakıldı. 

Uçüncü Keşide~i Bugün Başladı 
- -- -

KAZANAN NUMARALARI AŞACiIDA YAZIYORUZ: 

. (Baı taralı 1 inci yiUJe) ısalona geldi ve reis şunlan söyledi: 
Hatta bir gün Mecliste Denizli say-

1 
Şahitlerin raporları olması ve va -

JJ lavı Mazhar Müfidin hadiseyi kendisine zifelerini ifa etmelerinden dolayı baş
) anlatara~ iki firari tutuld~ğunu,_ bun.- I k_a bir sebep gösterilemiyeceğinden it· 

~~rı~ Azizle Yahya oldugunu soyledı-ı tıfakla bunların dinlenmemesine ka • 
gını ve kendisi Mazhar Müfitle bent - rar verildi. 

ı' her Şükrü Kayaya giderek bunun ne . Bu karar üzerine müddeiumumi a· 
,. demek olduğunu sorduğunu, Şükrü 

1 
yağa kalktı, dedi ki; . 

50000 Lira 
Kazanan 

29533 
• Kayanın t ı__, •w• • k J' · B · .:.ı CKZ.ıp ettıgını ve en ısı - u a1an dinlenebilir. Fakat cel- 750 

11t hakk d ·· h · 1 1 Bu numaranın 750 yukarısından ·~ . ın a şup esı o madığını söyle - se hafi olmak lazım. Fakat bir çok giz-
,,, mış Ve· 1 aşağısına kadar sonu ( 3 ) rakkamilc · · ' i ajan isimlerinin zikredilmesi lazım . 
il' - Eğer benim bu işte dahlim \."il _ 1 geldiğini, bu ise devletin bir çok gizli biten bütün numaralar yirmişer lıra amor-

saydı hududa bir saat mesafede bulu- memurlarının isimlerinin meydana çı- ti alacaklardır. 
n~yordum, hududu geçip kaçabilir - kacağını, bunun ise doğru olmadığı - 3 o o o L ı 
dım. '"k k ı .. :'leci' 1 ra Bu a i I w nı yu se ses e soyı ı. • 

Ş. Y a an duydugum zaman Ha- iddia makamı aynca, raporlardan 
lep yolıle Ankaraya geliyordum. iste- hClıŞka 1zzet isminde birisinin daha 
seydim, oradan da kaçabilirdiın demiş, 1 dinle~mesi lazım geldiğini söyledi ve / 
~lak ~zizi tanıdığım, bunun hem ı Ankarada bulunmadığı için davetinin · 
hır polıs memuru, hem de Evkaf a • icap ettiğini ve hafi bir celsede, bir 
pa~ımam direktörü olduğunu, Cum -

1
kaç gün sonra dinlenmesi icap eyledi

h~rıyet otelinde iki saat kalmanın hiç ğini beyan etti. 
hır ~y ifade etmediğini, buranın An-

1 
Bu sözlere, ı\,VUkat Hamit ince ce· 

karanın tam ortasında bir yer olduğu- vap verdi: 

n~ :e 1?~.urlarm verdiği raporlarda - Bu dava yalnız bizi değil, bütün 
hırbırlerını ıurnal ettiklerini, Ankara Türk milletini alakadar etmektedir. 
Polisinin iç yüzünü gösteren bir vesi- Kulağı duyan, aklı eren on yedi mi] -
ka olduğunu söyledi. yon Türk bununla alakadardır. Biz 

Suçlulardan Üzeyiri eskidenberi ta- 168 inci madde mucibince iddiana • 
nımakla beraber dört buçuk seneden- mede mezki'ır madde ile huzurunuza 
beri görmediğini, aksi isbat edildiği sevkedildik. Bu maddeye göre f!ilah -
takdirde kendisine isnat olunacak suç- l lanmış, bombalanmış bir çete vardır. 
ları kabul edeceğini ilave etti. Ve Türkün göz bebeği olan Atatürkü 

Bundan sonra nahiye müdürü Şem- öldürmek için toplanmışlar, deniyor. 
seddin ayağa kalkarak: İleri sürülen deliller, bunun varit ol • 

- Eğer bendeniz bu komploda da- madığını gösteriyor. Eğer yeni delil 
lıil olsaydım tanımadığım bir muhitte varsa çıkarsınlar. Fakat iddianame da
ve tanımadığım htr adama tellalhk mı va ilcaınesinden evvel ihzar edilmiftir. 
yapardım, dedi. Reis bunun üzerine: 

Kazananlar 

28312 
27019 
1000 Lira 

Kazananlar 

11100 

500 lira 
Kazananlar 

Nahiye müdürü bunları söylerken - Bu delil ikamei davadan eonra 
10727 15179 

296 
ağlıyordu. I gelmiştir. Deyinc.e: 

27
o65 

A k k d 27055 25350 19841 Biraz sonra Ali Saibin avukatı em- vu at no taı nazarın an vaz geç-
niyet direktörlüğüne rapor veren Şev- miş, fakat bu esas dahilinde hakkını 12249 
ket adındaki memurun adresini iste - mahfuz tuttuğunu söyledikten sonra 16010 13492 

3531 
26034 7314 

di. Atatürkün ülkesinde her şeyden evvel 

.~ Müddeiumumi de ayağa kalkarnk: l ka~~?un hakim olduğunu, b~ kanu~ 
iT _ Biraz sonra arzedilecektir, dedi. degışınceye kadar mahkemenın alenı 
/. Ali Saip, Atatürkün kendisine ver- olmasını söyledi. 

diği Ursavnş adını taşıyan vesikayı ela Bu sözlere, müddeiumumi cevap 

200 lira 
Kazananlar ınahkemeye vermek üzere getirmi,ti. verdi. 

Reis, sonra Ali Saibin evvelki bazı 1 - Bizim takdim ettiğimiz raporlar 15304 21056 29163 10377 
ifadelerinin okunmasını söyledi. Mü - behemehal okunması ve şahitlerin be-
teakiben Ali Saibin lstanbulda, Ka - behemehal okunması ve şahit izzetin 7774 22420 

1ıJİ dıköydeki evinde ev sahibinin Üskü - behemehal dinlenmesi lazımdır. Bun· 27663 22176 23018 11112 
'ft/ dar müstantikliğinde alınan ifadesi o- lar, her medeni memlekette olduğıı gi- 7619 2715 29207 

5o Lira 4o Lira 
Kazananlar 

2679 
9134 

18993 
4421 
7607 
8307 
6185 

25952 
5038 

17857 
4897 

27801 
9666 

18036 
14593 

20415 

9491 

29869 

2185 

28239 
11647 

5819 

10903 
19228 
18820 

3384 
25038 
15982 

23940 

24843 

28999 

12583 
17567 
3145 

17522 
2964 

20323 
26099 
21725 

7785 
16987 
15146 

4791 
16926 

1751 

12014 

3940 

8902 

11938 

17638 

29251 
24992 

28361 

27648 
7981 

18549 

29501 
8787 

998 

28787 

10302 

8191 
24056 
10902 
6567 
4980 

14850 
1449 
4967 
1529 

14507 
11785 

11871 
13205 

8707 

365 

15861 

4092 

12774 

13901 

9573 

13526 

26364 
8000 
6643 

28854 
22100 
28030 

17287 

22640 

23665 
17800 
4348 

18506 
5300 

5284 
19684 
22855 
19029 
1165& 
16739 

2998 
7101 

28167 

10239 

6202 

23409 

21044 

11111 

29371 

5939 

22389 
5470 
2858 

26216 
26220 
8737 

24842 

26990 

Kazananlar 
20226 12189 3555 
9267 4913 20929 

28058 17848 27751 
20170 19495 19075 
22469 10321 24830 
18260 17092 26062 
2878 9555 14457 

24258 3057 21034 
29106 29868 7751 
27200 5237 22426 
22754 10467 11147 
10624 22293 27863 
11597 12911 9897 
12222 20346 24956 
11872 . 10954 7094 
1217 698 6414 

16559 12639 20865 
14775 13785 1510 
7107 206 16838 
3692 15881 19204 

13179 12606 19184 
3353 . 10676 19404 
1548 13639 28707 

10633 12427 29357 

29630 474 9878 
11531 22237 3155 
24299 5184 5064 
9167 16340 10638 

28365 15944 27185 
19862 24133 25861 
13820 6825 3041 
12552 8970 25768 
21267 24318 17316 
29055 20075 12164 

12030 
3621 .. 

10406 
4753 

29639 
26209 
16649 
22522 
25870 
7386 
9947 

1027.4 

7958 
242 

24264 
3615 

19979 
26270 

204 
22178 

4112 

6457 

5705 
5903 
2714 

11689 
13968 
27238 
7251 
9800 

22937 

Japonya Deniz konferan
sından Çekilecek Olursa ... 
Alman Ve Sovyetlerin Londra Konfe
ransına Davet Edilmeleri Muhtemeldir 

kundu. bi teşkilatı mahsusaya dahildirler. 

1 ll• r Londra, 10 (A.A.) - Deniz konfe-{ İtalyan ve Fransız delegeleri deşim-Bu 1smail Hakkının kansı Saadet- Hepsinin fedası doğru değildir. o o a 
tir. iddia makamı bu talebinde ısrar e- ransı mahafilinde söylenildiğine göre, diye kadar buna muhalif olduklarını 

eğer Japonya konferanstan çekilecek 1' bildirmw değillerdir. Binaenaleyh Ja • Kadın, ifadesinde, Ali Saibi say • dince ~akimler heyeti aşağıdaki kara- } olursa lngilterenin Uzak Şark siyasa - ponların pazartesi günü bu meseleyi 
lav olarak tanıdı~ k d' . . k ... verdı ve muhakeme ayın on altıncı Kazanan ar d b b k ı b ı ı grnı, en ısını pamu .. .. . . . sı eğişe ileceği gibi u mınta ada n· tekrar mevzuu ahsetme erine ve mu l• 
tüccarı ol"'ra,_ b.ld'w. . d Al" S . perşembe gununc talık edıldı. ·ı 'l A "k d b' k 1 l'f d 1 l . 'h . l b' 

.. ır. ı ıgını, ev c ı aı • gı tere ı e merı a arasın a ır mu a- te ı ev et erın ı tıyaç arına göre ır 
bin bir ay kadar oturduğunu bir ara Mahkemenin Karan 12182 13384 7383 29848 renet hasıl olacaktır. silah müsavatı tesisi hakkındaki Japon 
büyük kızı ve kayınvalidesile' Bursa- 1 . 13603 Bundan başka Vaşington muahede- tezini anlatacaklarına muhakkak na • 
Ya ··r· d··w.. .. « ddıa makamından mahkemeye te:v-

go ur ugunu, sonra Adanaya dön- . l ·zı· k'] • d 13491 22351 27228 21076 sinin tahkimat yapılmaması hüküm - zariyle bakılmaktadır. Maamafih diğer 
düğünü söyledi. Bu arada müddeiu -ıdıloblunan rap~r alrın g~ .1 t1eş· 1 ·a~aht" a- 3688 143 24749 leri_ de. terkedile. bilecektir ki, bunun I devletlerin silah müsavatı prensibini • ·ı Al' Sa"b' hi ir ço aıan arın ısım erını ı ıva 15957 l 
:u~ı ı ~. ~ ı ın avukatı arasın- etmesi dolayısile gizli bir celsede o - 29429 14377 22378 26500 nctıcesınde ngıltere Hongkongu tah- kabul edecekleri meşkuktür. Buna bi-
aB ır muna aşa geçti. kunması ajan izzetin suç mevzuu et- kim edecek ve Amerika da Filipin a- naen Japonların bir kaç güne kadar 
. unun üzerine müddeiumumi, eın· rafındaki bilgilerinin dahi ayni gizli 21055 19777 19903 20694 dalarında bir üssü bahri yapacaktır. deniz konferansından çekilmeleri ö • 

nıyet memurlarından Çolak Aziz, cel--.ıe dı"nlenmesı"ı1"ıı 'ddia makamı 201 10646 24392 17946 * .. ·ı b" h.d. d" M c sca Lo d lO (AA) D . k t' nune geçı emez ır a ıse ır. 
J ustaıa ve Şevketin dinleneceğini · · bu talep ceza usulü rnuha • 4854 5138 nd rak'. A ika. • -d l en~z Non c- Bu takdirde de deniz silahlarının kn· 

' söyledi. ıstemı.ş ve f k .... 1 ransın a ı mer n e egesı or -
Al" S 'b' . kemeleri kanununa nıuva 1 goru • .. _ ............ - ...... - ........... - ... !.............. D . b .. "gwl yemegıw 'ni E lite bakımından tahdidi müzakereleri • ı aı ın avukatı ıse, bu ışahitlcriıı müş ancak izzetin { :~-4) gün sonra man avıs ugun o e - k • . Al S l 

dah.a _evvel, mahkemede, niye dair Ank.arada bulunacağı anlaşıldığından Vapurcularm TeşekkUrO denle yemin ve Amerikanın Japon ne iştira ıçın manya ve ovyet e • 
şahıtlık yapacaklarının tasrihini t l fi l . 1 cek duruşmada ya _ planını tekrar tetkike amade olduğunu rin konferansa davet edilmeleri muh ~ 
· d" B .. I 1a ce senın ge e V luk t ld' ıste ı . u muta eayı mi.iteakip. h k . Ankara 10 - apurcu tirketi aöy)emittir. eme ır. 
'dd' _ı__ ___ .. ld pılmasına ve mu a emenın aym on 
ı ıa mUKa1I11 soz a ı ve ceza mu- b .. .. d"" d hissedarlan Ekonomi Bekam C'.elil 
h k . .. .. • . . altıncı persem e gunu saat on or e 

a emel rı usulune gore her nangı bır . . k · "ld' Bayara bir telgraf çekerek vapurculuk 
h'd' · · talıkıne ·arar ven ı.n 

şa ı ın her hangı bır zamanda istenil- .......................... ~. · ·······-······ .. •irketinin hük\ımet tarafından satan a-
diği gibi mahkemeye şahit olarak çağı- Yl'ı'.<S ıl< ar e'<te ı iM zunlan n -~: . ı 

l J '1 ~ )ınmasından dolayı t~~r etmıt er • rı acağını söyledi. Avukat Hamit Şev- I I ..... 
k ' " ' - - d" · "(O"ıl~l dir et ıse ,1lerı surulen ken ı noktaı na. - · ........................................ . 
zarını teyit ettiğini beyan eyledi. Ve Ankara 10 - Hazırlanan bir layiha ..................... -) 

mahkemenin, bu hususta bir karaı ita- esaslarına göre yü'isek mektep me - (_!oplantllar, Davetler 
sım rica etti. Heyeti hakime, bu ara ' zunları mekteplerini ikmal eder etrne-z Konferans 
kararını vermek ve mti7.akerede bn - gelecek ilk tc9rinde ihtiyat subay mek
lunmak üzere celseyi muV<lkkaten ta- tebine. gönderileceklerdir. Bu su~;:tle 
til etti. aske liklerini çabuk bitirerek sürat le 

Verilen Karar devlet hizmetine girebilmeleri temin 
Mi1 7 :\kt-reden sonra heyeti hakime olunacaktır. 

Balat Türk Kültür ve yardım cemiyc
Lİ salonlarında yarın saat 1 6 da Bay Vi
tali Soryano tarafından Türk hava kuru
mu hakkında bir konf«"rans verilecektir. 

Tatdelen Kaynağı Düzeld·. 
Evkaf idaresi mühim miktarda bi~ para sarfiyle T aşdelen suyunda yeni· 

den sıhhi tesisat yaptırmıştır. İdare ilk iş olarak suyun kaynaklarının bu • 
lunduğu civarda geniş bir koruma m ıntakası tesis etmiştir. 

Suyun şişelere doldurulması i,şinin . tamamen. sıhh~ _bir. ş~kilde yapılma
sı için eski galeriler yenilenmiş _ve be.41 metre derın~eştırılı:nıştır. ~yrıca ga· 
lerilerin kubbesi ve duvarları 2b santimetre kalınlıgında ıdr~tekslı. .betonla 
yapılmıştır. Galerinin içi kesme camlarla ve cam plakla doşenmıştır. 

Bu arada alınacak sular için getirilecek şişeler de o~d~. e~kafın memur
ları tarafından temizlenerek doldurulacak ve üzerlerı muhurlenmek sur~ 
·ı ·· d ·1 kt" Membadan timdilik ')4 saatte 70 ton su alınmaktadır. tı e gon en ece ır. -
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Be9erlyete beti olen terelerl imha ediniz 

Far Hasan 
Fare zehlrl macunu 

Bir par9a ekmek n7a pastırma nya 
yağh gıde.lara ıürillerek farelerin tulun
duklıra yırı bırakınız. Bilha111a ııçan• 

· lar derhal ölür. 

25 kuruıtur 

MACUN ve BUÖDA Y 

Fare Zehiri 
Fare zahiri buAdayları 

Farelerin bulundukları yerlere Hrpioiı. 

Bilha11a ktlçlik f arılerle hndık fart• 

leri derhal ölGrler. 

26 kurut 

IK181 BiR ARADA 

Baıı fareler buğday r:ehlridea lteılaaır •e taııları •aoun yemek iıter. Bazı 
fareler ıabah yediklerini akıam yemezler. auauu içi• farelere htr iki 01tldi 
nrmek lazımdır. Bunun içindir ki her ildılni lı'*al 17leaek çok munfıktır n 
bu nretle farelerin ana, baba •• ıilıileıi •ulııakkak •• kat'I ıurettı öUlrltı n 
kokmazlar. İkiıi bir arada 40 kuruıtur. 

Hasan depo•u : Ankara, latanbul, BeyoQhı. 

------------------~------·---··-

Fena boyanm19, tene 
pudrelenmıt, fena tuv•
let yapllmıt yUzler, sizi 
böyle slllk gösterir. 

BOtUn verhlınızla, •P· 
açık, epeydınhk görU· 
nebllmek için alz de 
herk•• gibi uPERTEV 
PUDRA81,, "Pertev ltrl· 
ratı,, ve "Krem Pert•v,, 

kullanınız. , 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkeıf: Berliıı 

Türlclg•ıl•kl ıubel•rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoıu ı lst. !'ütün Gümrügıi 

~ H•r türlü 6anlca iıl .-

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mOteha11ıaı 

Pazardan maada lıergün 3 • 6 
Divanyolu (113) No. Telefon : 21898 

l
r Ankarada s AK BA l 

Her dilde gazete, mecmua Ye 
kitap. Bütün mektep ldtaplan ve 
kırtasiyeyi. Tele fon: 33 71 

\-. - J 
Kiralık Fırın 
Penı:llktei ılmtçl veya börek· 

~iliğe ıayet mnıalt kirıir fırın 

gayet ucuzdur. Mahalline mllra· 

caat. ( 541) 

,. Dr. lbrahlm Zati J 
Belediye karı ı a la Pıyer!otJ 

cadLH.nde No. 21 
Herırü• ~tledH •onra butaluıaı 

ka ul eder. 

'ı l I mi~n~ V~d~:~~~•~•I~•~ nd 
hnıtı:la · nı kı: bul eder. Te. 24151 

~ ~ .................... ,. 
Zonguldak Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Zonguldak Evkaf idaresinin Zongul· 
dnkta Mithatpaşa mahallesinin Gazipaşa 

caddesinde 3 7 - 39 numaralı dükkan ki
llurma ubunu U nya 12 adetlik 

racısı Abdülvehhap ve kefili aleyhlerine 
kutularda .atılır. 

açmış olduğu 185 lira alacak davasının 
Gayet mühim muhakemesi esnasında Abdülvehhabın 1 

Hurma sabununun kokulu bir öldüğü ve veresesi olan kansı Azime ile 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

eabun olmayıp tabit kokulu n oğlu Zeynel Abidinin İstanbulda Topane· I Teoeffüe yolhm·• iCÇen haıtalıldara 
emsalılz ciıııte herft)' için kulla- de Karabaş mahallesinde Kahveci Molla karşı koruyucu, teııiri kati paıtiller· 
nalan bir e• aaLunu olduğunu, Cedih nezdinde bulundukları bildirilmesi 1 dır. Nez e, Bro•ıi t. Gr;p ve Bo~az 
bllha11a •• kadınlarının dikkat rahalı:ıızl klıırın in, ieıı k ııııklılında 

üzerine o adrese yazılan davetiyeler mer· pek {6lydalıdır. 
naurlarına arzederiz. Bir tecrübe 1 
ıiıl iknaa kAfidfr. Hurma ıabunu kumların mezkur mahalleden çıkmış ve j fNGİLfZ KANZUK ECZA~ESI 
TURAN mamulatındandır. elyevm nerede bulundukları meçhul bu- I 

..._ ı ld v h" ı d d ı · ~-~ Beyoğlu, ı~taııbul 
~1••••••••••••••'• unmuş o ugu ger ıy e ia e e i mış ve I ........ ••••••••••••••~ 

~ı ................... .. 

Denfzyolları 
IŞLETMF;SJ 

Acenteleri: Karaköy Köprübqı 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel 22740 ·---· Trabzon Yolu 
Karadeniz vapuru 12 ikinci

kinunun PAZAR gilnü Mat 20-
de RIZE'ye kadar. «175» 

Dr. ETEM 

hukuk usulü muhakemeleri kanununun • 
142 inci maddesi mucibince ilanen teb- 1 
ligat icrasına ve muhakemenin 23/1/93 6 j 
tarihine müsadif per§Cmbc günü saat ona 

tnlikine karar verilmiş olmakla mezkur 
gün ve saatte mahkemede hazır bulunmn· 
lan ve aksi halde haklannda gıyap kararı 
verileceği ilan olunur. 

Ankara için 

DAKTiLO BAYAN 
aranıyor. Türkçe ve Almaaca ~il
aeıi n Tllrk vatandaıı olmaeı 

ıaritır. İstekliler 4614 No altıatla 
yası ile Turkift Poı\ ganteılae 

·-~ mtlraoaat edebilirler . .__.., 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON.M ş;RKE1J 

TESlS TARlHl: 1863 

Sermayeıi: 10.000,000 İogiliı lirası 

Ttirkiyeain batlıoa eehirlerile 
Pariı, Marıilya, Niı,Londra n 

Maaıeıter'ce. Mııır, Kıbnı, Irak, 

lran, Filiıtin n Yunaniltan'da 
Şubeleri, Yuroıla v ya, Romanya, 

Surin ve Yuaaaistan'da Filyalleri 
Yardır. 

CajıaloJlu JC•çi Ör.o apartıınaaı TcL 220H Ev. Kadı .öy ihbariye Uer so ı&k "fe. 6J7 Jl 

Her IUrlU banka muameleleri 
yapar 

-
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Öksürenlere : KATRAN BABBI EBBEM 

Ağrımıyan baş 
ol~3dığı gibi ..• 

GRİP İN 
• 

ile dinmiyen baş 
aA'rısı da olamaz! 

-----------------------~ r 
GRiPiN 

BUtUn ağrı, sızı •• ıancılan 
kıaa ıamanda •• en katı 

ıekllde geçirir. 
Kırıklık, aede, grip neaire gibi nA 
mekten miltenlfü haıtalıklara kİl 

da ıon dereoı mltısairdir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • 1dare merkezi 

lat•nbul ( Galata) 
Türkigeliekl ıubelerl: 

latan bul, ( Galata, Y ınioaml ); 
İzmir, Mersin . 

Yunanisl•ndakl ıııbel•rl ı 

Selioik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 

-~ .............. ..-..-...... ------
Yeni Neşriyatı 

k&.nun sayısı intipr etmİfdr. 

----·-. -------
Son Posta 

Yevmi, Siyasi, Havadb .. Halt d 
Eski Zabtiye, Çatalçeıme IOUjı, il 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yuı 1 
resimlerin bütün ~ 
mahfuz ve gazetemize aitti' 

ABONE 

TORK1YE 
YUNANiSTAN 
ECNEBi 

FIATLA~~ 
1 6 3 

Sene Ay A1 
Kr. Kr. Kr. 

1400 71'i0 400 j 
2840 1220 7JO 
2100 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adret 
değiştirmek 25 kuruıtur. 

G efen evrak gnl veri im es. 
ilanlardan meı'uliyet alınmas. 

Cevap için mektuplara 1 O kuru 
pul ilavesi llzımdır. 

Poıta kutuıu: 741 1ıtanbul 
Telıraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

&on Po•ta Matbaıaat 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp. H. 


