
idare itleri telefonu: 20203 Fıab S Kunlf . 

Azılı Bir Canavar 
Bir Köylü iki Kadını 

Bıçakla Kesti 
Katil Cinayeti Yaptıktan Sonra 
Karısının Evine l)e Ateş Verdi 

----~--......--- -------ı ile evlenerek içgüveysi girmi~. ara'dan 
bir zaman geçtikten sonra da Ayşe is
minde ikinci bir kadınla yaşamağa 
başlamıştır. lşte bu ikinci bir kadın 
evinin tadını bozmuş, mecburi bir ge
çimsizlik başlamıştır. 

Geçimsizliğe de en fazla sebebiyet 
veren Ayşedir. 

Evinin fazla geçimsizliğine taham-
m.ül edemiyen Kamilin karısı Feride Falcı/arın Her yılbaşın - r ' hilde karıgnklıkla'r olması ihtimali çolt· 
talak için mahkemeye müı;acaat ctm~- ,.,..ahminleri da, Avrupanm "SON p O S TA,, tur. 
tir. ~ j me9hur falcıları Sovyet Ruaya - Köylüler tarafını. 

Zavallı kadın mahkemeden köyü .. gelecek yıl için bir takım tahminler .. Okuyucularına dan suikastler tertip edilecektir. IUC 
ne dönerken kendisini dava ettiği için de bulunurlar. Bu tahminleri bazıları Yeni Yllı Kutlular ve sonbaharda büyük feyezanlar ola· 
kocası Kamil tarafından yolu kesile - yıldızlara bakarak, bazıları rakamla - caktır. Kıtlık olması ihtimali çoktur. 
rek feci bir surette öldürülmüftür. rın manalarına müracaat ederek ya - Stalinin bir seyahat esnasında tehlike 

Canavarlığını tatmin edemiyen Ka- parlar. Bu falcılar gelecek yıl için da grevler olacak, Hazı"randa kabın" e geçirmesi muhtemeldir. 
Katil Ha.an oilu Kamil J 1 

.. mil, Ayfeye de «seni anan ve karde - fUnları tahmin ediyorlar: düşecektir. aponya - lk ve sonbaharda ;.... 
Vezirköprü, (Özel) - Dun şin istiyor» diye aldatarak köy harici- Amerika - Bu yıl yeni muvaffa - İtal ba M l da ponyada harp havası esecektir. Sene 

. . "k" t f d Teberük k b . •_1!LI ld d k " l'"kl . y ya - Şu t ve art ay arın d 1 l "h . li d Ş L_ rımıze ı ı saa mesa e e ne çı armış ve ütün geçımsı:uuuere kıyetler e e e ece , guç u erın çogu- . . . . . . ortasın a ze ze e ı tuna var ır. uoat 
yünde benzeri pek az bir cinayet i~- sebebiyet verdiğini ileri sürerek Feri- nu halledecektir. Haziran, ikinci teş~ Musolinı nazık dakikalar geçırecektir. veya teşrinievvelde bir ecnebi devletle 
miştir. deyi kestiği ayni bıçakla Ay,eyi de rin ve ikinci kanun aylarında mali Ani felaketlerle karşıla~mıf ve da~ çarpışması muhtemeldir. 

Bir müddet evvel Teberük köyünde kesmiıt, öldürmüştür. buhranlar geçirecektir. 
san oğlu Kamil ayni köyden Feride (Devamı 8 inci yiisde) İngiltere - Yazın çok hastalık ola-
•••••••••••• .__.. ........... -·••••••••••••••••••••••n•• .. --••• ................................ - .... w • cek, bir çok mühim §ahsiyetler ölecek-

Doktorlar Kadınların Niçin Uzun Ôkçe 

eşi k f aŞ ikinci Maçını Kazanamadı tir. Bir deniz harbi olması ihtimali Giymemeleri Lüzumunu Anlatıyorlar 

A~ina, 31 (Özel) - Beşiktaş takımı bugün ikinci maçını Olimpiyakos 
ımiyle yaptı. OJimpiyakos 2 - 1 kazandı. 

çoktur. Şarktaki müstemlekelerden ba-
zıları iç~n ~iuac.tH t~birlere ihtiyaç ha
sıl olacaktır. 

Almanya - Mart ve Ağustos ayla-
Yüksek Ökçe Sıhhati 

Y raclır 
• rında eski müstemlekeleri geri almak 

ak e ra 
Muharebeler 

a t 
Oluyor 

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

Ita)yan Uçakları lsveç Kızılliaçını 
Bombardıman Ettiler 

için teşebbüslere girişecek, siyaseti 
hariciyesi gerginleşecek, dahilde de 
yanlış kararlar yüzünden bir çok güç -
lüklere uğrayacaktır. 

Franıa - Yeni bir ittifakla vaziyeti 
ni kuvvetlendirecektir. Yılın başlangı -
cmda güçlüklerle karşılaşacak, Ağus -
tosa doğru vaziyeti düzelecektir. 
Harpten kurtulmak için çok ihtiyatlı 
bulunmağa mecbur olacaktır. ilkbahar· 

Doktor Saim Hocaya Göre Kadınları 
Çirkinleştiren, Rahim Hastalığtna 

............................................................... 
lrlandada 
Bir Facia: 

Dört Çocuk Ve iki 
Kadın Yandı 

Uğratan U~un ÖkçeJerdir 
Morgun değerli müdürü Saim hoca 

anketimin mevzu unu öğrenince: 
- Pek ala, dedi, sen bana fCSyle 

sor: Biz doktor değiliz. Fakat kadın -
ların bir karış ökçe ile dolaşmalarını 
sıhhi bulmuyoruz. Sen ne dersin? 

Güldüm: 
-Sordum! 
O da güldü: 
- Öyle lafla değil. Evvel! suali be

nim söylediğim şekilde yaz sonra ,.J 
Reyjavik ( İzlanda) : 31 ( A. cevabını!. ' 

A.) - 180 çocuk ile haha ve anne· Yakın bir dostunun ·· led•Y• ·· 
l 

.., b" ı d soy ıgıne goı .;, 
erin bulundugu ır aa on a Yangın kadınların morfin kullanmalarını bile 
çıkmııtır. Salonda hazır bulunan - yüksek ökçeli iskarpin giymelerin; 
lardan bir çoğu pencereden kaç • tercih eden Saim hoca, sorgusunu iate-
mı§lardır. diği şekilde not ettirdikten sonra : 

Ate§ o kadar ıiddetli idi ki aa~on _ Ha dedi, şimdi yaz bakahm ı 
t · · nk halıne ' yarım ~aa ıçınde e az Ve her mülakat verişinde oldu~ 

gelmiıtır. . . .. .. gibi, radyo oparlörü önünde ceket ka-
Dört çocuk ı~~ ~ kadın, koın~r vuıŞturan acemi bir spiker edası takı • 

Ha'1ef ordu•unda aon •İıtem blT telıis iıta•)'onu salıflr~'" ~aline gelerek olmuılerdir. 20 kı .. narak söze başladı: 
J\disababa, 31 (A.A.) - Ras Se- tının.dü~ <?gaden nııntakasında ~:it t• Yaralannııttır. Sinema Artistleri Uzun !Bir fU bi7im operetlerdeki baletlerin, 

um ile Ras Mulegattanın kıtaatı, ya yırmı kıloınetre kadar ınesaf Ökçe Kullanmazlar bir de Avrupa r ··ı · d ki d 8Ö l 
akalleye doğru yürümektedirler. 1- talyan uçakları tbarafından boınb~rclı - lhglltere Çine Arazi - Yüksek ökçe mocbsı kadınların rin vücutların ebvuk ekr~nf" e an z e-

k y d"l . ve u t k'I"' finın ya- d• 1 . . k ' a a a ı !yanlarla Habeşlerin ço agır zayia - ınan e 1 mış ~ l at şe ver 1 sıhhat erını etniren korkunç bir ya - o l .. 1 ·.:. . • • · ld gu"' nu bıld" k J: Be <t nar vucut arının guzellığını to-
uğramıs oldukları söylenıyor. ralanmış 0 u ll Ö ırme tewr• Şan L (A A) _ J . . radır... n otuz kırk senedenberi ölil- kJ b k il ' ' 9 lıveç ldü lhıay, 31 · · ngılız dü Ü kalktı y • • • • pu u pa uç u anmamalarına borçlu· 
lıveç Kızılhaçı Bombardıman Ad" b b 31 (A.A.) _ R Des- memurları, 30 ıenedenberi idare et- lerle ş p l k h fı01. ı?m, hızım ~ - durlar. 

Ed"ld" 188 a a, be b as k dınların çıp a a erını herkesten ıyi (D 8 · . 
ı ı .. ,. tanın ordusunun ra erinde bulunan m.e t~. ~ldukları Kuling ~raziaini bilirim 1 Eğer bebek Yüzlü kadınları - -·---ne~':1.'_ ~. :~:ele) ' 

Adisababa, 31 (A.A.) - Hukumet İsveç Kızılhaç seyYar sıhhiye teşkilatı Çın hukurnetine teslim etmıf olduk. ücutları hakkındaki k . · ---
K ıh hh. t kT· 9 kişin· ı b'td· ı· mızın v anaatımı KAR.KAT u·· R s~~~ .. ~~ .. ~ç •. s~~~r .s~ .. ı!~ . . ~ .. ı .a: mensuplarından . ın telef oldu ~ arın~ ı ~rınitlerdir. l(u mg, yaz. sorarsan cevap vermekten korkarım!. 1 

Heyecanll Geçen 
Bir Yllbaşı 

Gecesi 
1 inci •aylada okuyunuz. 

ğu bildirilmektedır. bk hır şehır olmakla maruftur. 1-Iem benim cevap vermeme ne hacen * -·. 1... .... ........ . . :rıı• ... 1 1 .... _ ........... . 

gö~d:::::ı~~tht,·~.;~-: ~=~::; r Ye~~ ... ~~~ T alihl~~~~~- . ~nlaşıl~~ ..... ·-
1 l .. 1 . · üç Habeşlının . h 
sveç ı ı e yırrnı d' k un a 1( 1 11 1 d edilmiş olduğunu bil ır~e "tedir. ezanan Numara ar ncı Sayfamız adır. 

(Devamı 6 ıncı yuz e) 

Bugiin çıktı, çok beğenildi, Y J her· 
keı tarafından kap .şıltyor. Bu em
ealıiz mizah ga:utesinin bu nyıaı.ııı 
alımı Ye kolekıı ıyonuna. baıl~yınıa. 

llerde kütUphanenlzin en uei'eli 
vt canlı .. erini te~kil edeceküı. 



2 ·Sayfa 

(Halkın Sest) 1 

}'eni Yıldan 
Neler 

Bekliyorsunuz? 
Bugün. 19 36 yılınm birinci günü

ClüT. Dün gece, bütün latanbul, ha 
yeni yıla giriti te!l'it etti. Bu müna • 
aebetle dür. bir muharririmiz rast • 

geldiklerine yukanlr.i euali 80nnUflUr. 
Aldıil kal"fllıklan aşağıda bulacak • 
eınız. 

* Aksaray, Şebit Refet aokail 19 No. lı 
ıw.e, Seyfullala: 

- Azizim, bir yıl geçirdik ki sorma! 
1935 yalında, dünya, 1935 türlü varta at
lattı. Uzak Şark ufuklannda kanla bulut
lar beliriyor. Habeş çöllerinde kan gövde
yi götürilyor. Çinde isyan, Mısırda ihtilal 
çıkıyor. 

Ve ne garip tezattır ki, Habefistanda 
ateı. Pariste serpantin yağıyor. Habeşia

tanda bomba. Beyoğlunda f8Jllpanya pat
lıyor. 

Hüliaa azizim, eade bir yıl geçirdik de
ğil, bir yıla girdik ki sorma azizim. 

Dilerim mevladan ki, bu yıl, ineanlan 
ateşe ve kana sürükliyen ihtiraslar durul
sun, ve cümlemiz rahat soluk buhramndan 
kurtulalım 1 

* Bakırköy, Cevizlik, Bayraktar aobğı, 
11 No. b hane, Cevat: 

- Hocanın meşhur hikayesini bilir -
milin bilmem? Hazret bir gün keçisini 
kaybetmiı. O köıe senin, bu köşe benim, 
habire arar dururmuf. Fakat buna rağmen 
de eoğuk kanlılığına bir 18.hza kaybetmez
mit- Bir aralık karşısına çıkan bir bildiği: 

- Yahu hoca, demiş, sende hiç te ke
çieini .ltaybetmiı biY insan hali yok. Baksa
ne. benden sakinsin 1 

Hoca pannağile az ilerideki tepeyi gös
tennit ve sülerek cevap varmif: 

- Aramadığım bir ıu dağin arkası 

kaldı evlit. Eğer orada da bulamazsam, o 
zaman cör sen bendeki feryadı!. 

Ben de, yılbqı piyangosundan haber 
bekledim: Boş çıktı. 

Şimdi bütün ümidim asıl listenin neşri -
ne kaldı. Eğer bizim numarayı o listede 
de bulamazaam, een o zaman gör bendeki 
feryadı! 

* Arnavutköy, Alipqa sokağı, Zafer a • 
partmanı, 3 numarah daire, Galip: 

- ııGclen gideni aratın> derler hocam. 
Ben, içine girdiğimiz yılın, geride bırak -
biımız seneyi aratmamasından başka bir 
ıey beklemiyorum 1 

* Şehir tiyatrom aan'atkirlarından 1. 
Calip Arcan: 

~ 

-Yeni yıldan neler beklediğimi ne sen 
sor, ne de ben söyliyeyim azizim. Çünkü 
eana cevap olarak meseli. bu yıl Şehir 
tiyatrosunu T epebap" aala11ndan kurtul • 
muı görmek istediğimi söylesem, y-Wümü 
bilmem kaçıncı defa boıuna kızartmıı ola
cağım I 

Eğer gelecek yılbqında da bir anket 
açıp ayni suali sormak merakına diifer • 
sen, beni ayınp bulmak zahmetini göster
meden ayni cevabı tekrar yazabilirsin 1 

* Teksim. Slnaelviler, Anlan yatajl IO • 

katı, lpk apartmana, Fethi: 
- Yeni yıldan, geçen sene bekJedilde

rimizi bekliyorum azizim. Ve korkanm bu 
sidişle. on sene sonra da ayni şeyleri bek· 
liyeceğizl 

Geçen sene beklediklerimiz ne miydi) 
Geç azizim, timdi bana muazzam bir liste 
doldurtup ta. daha yılın birinci gününden 
elalemin gözünü korkutmal 

1500 

SON· POSTA 

• 

Şoförler Şikayetçi 

Şoför Meslekten 
Çekildi 

f 

Deniz Müzesi 
lstanbula 

Nakledilecek 
Deniz Müzea.İ eaki bahriye nezareti 

biaaında idi. Buraa mektep yapddık • 

Şol'örl.r .... ederiaill ıitı•te f-ı.,. -- ....... ldadar. tan sonra kıymetli uerler Kasımpaf& • 
makta olııluiw ileri liirerek tefebbiWer- Soa yarnan .. nla iflerin bilhütiin azal. da rütubetli bir ambara kaldanlmııtı • 
de bahınmeLted ....... Şaför1erin ICm sin- mua 1500 bclar toförlerin de meslekle • Bu müzede Türk c:lenbciliiioi ve tarihi 
ler içinde plib niıimleaiıııia illdiııilmeli we rinden aJTl)malanm mucip olmuftm. Bun- alakalandıran bir çok loymetli yadi • 
lüka telgy'lerin kaldllllmma içia ~e d.a '-ika batriin ifliyebilen 500 t.bi de garlar vardır. 
yaptddan mincaatlanla da ._.. birli,i it ,...,.aıamaktadw. Ve toförler an im- Semtin uzaklığı yüzünden seyyahlar 
netice çdanamafbr. Şof&leri • sipde • rap admn lafınrne .... müsaade edilmesi ve tetkik erbabı hu müzeyi gezemedik
zen plika neimleridir. Otomll'lliller .._ için yeaid• tefebbiialae airifmeldedirle. leri alakadarların nazan dikkatini 

----~-----~-----.-.----- celbetmiıtir. 

OlÜm Müzenin lstanbul tarafına nakli ve Şüpheli Bir 

DDn Soğan iskelesinde· 
Yaralı Bir 610 Bulundu 

bir kısım etyuınm da .A.keri Müzeye 
verilmesi tasaVY111' edilmektedir. 

Bir kıamı etY• da Gülhanecleki pav • 
yonlara yerlettirilecektir. Yalmz büyük 
tarihi kadirganın Sarayburnu sür kapı· 
aından ve ıimendifer köprüsünden na• 
aıl nakledileceği tetkik edilmektedir. 

Adananın Kurtuluşu 

Ydd6nUmU llUna•ebetlle Rad· 
Jod• Bir De Koaferan• VerUecek 

5 ikinci kanun pazar günü Adenanın 

' 

t 

1 ( Gilnün Tarihi) 
Hir ıki 

Sahrla .• 
Kiliaeden Diifen Kadın Öldü 

Valensiya adlı bir kadın enclisi s611 
Beyoğlunda Kahyabey mahalle9İrıdr.ki Ruın 
k.atolik kilisesinin 18 metro yüluıekliiin· 
deki damından düşerek yaralanmıt Ye Ha• 
seki kadın hastanesine kaldırılmıştı. 

Kadın dün hastanede ölmüıtiır. Poliı 
tahkikat yapmaktadu. 

••• 
Elbiıe ve Çamaıırları Çalmıt 

Sult1anahmet sulh birinci cezıı mahke. 
mesi dün Yusuf adlı bir genci tevkif etmit
tir. İddia edildiğine göre Yusuf Beşikta§• 
ta dükkanında çalıştığı agı Mustafanuı 
elbise ve çamaşırlarını çalmıttır. 

• • • 
Yumurta Fiatları Dütük 

Yumurta fiatlannda düşüklük vardır, 

1440 yumurtalık sandıklar 33 liraya satı}.. 
maktadır. Anadoludan yumurta gelişi a • 
zalmış, elde mal olmadığı için ihracat dur• 
muttur. Yalnız dahili piyasaya kifayet e
decek miktarda yumurta vardır. Fakat aaJ 
yumurta fiatı hariç piyasalara göre tanzim 
edildiği, dahilde de büyük parti satıılar 
yapılmadığı için piyasa durgundur. 

••• 
Haatahanelerde Tetkikat 

Şehrimizde bulunan Sailık Bakanlığı 
Hıfzıssıhha uınum müdürü Aaun, dün şeb.. 
rİınizdeki bazı hastahaneleri ziyaret etmit 

Dün sabah Müdcleium•ımilik bir fiipbeli ölüm tahkikabna el koy • 
muıtıır. Polis dün Soğan iskelesinde lranlı Seyfullabın yaralı ve ölü 
olarak bulunduğunu gömıüt ve Müddeiumumiliğe haber vermiıtir. 
Seyfullahın bumunda ağır bir yara vardı. Seyfullabın düıerek ansızın 
öldüğü de iddia ediliyordu. Müddeiumumilik tebibi adli Bay Enver 
Karanı göndererek cesedi muayene ettirmittir. Alacağı rapora göre 
tahkikat yapılacaktır. 

kurtulut bayrıuwdar. 
Bu mijn.e ... .betle lstanbal radY-...da ve tetkikat yapmıttır. 

. 1 • • • 

Gümrüklerde 
Yeni Teşkilat 

Kasım paşa 
Cinayetini yapanlar 

her yıl olduğu gibi, Toroslu seDÇ erden 
Tabi T oroa tarafmdan saat 20. 20,30 da 
bir konferans ven1ecektir. 

Taha Torosun vereceği bu konferansın 
hu ünlü gÜnle ilgili balanen Adana • Tar
sus - Menin tebirlerincle de halk tarafın • 
dan dinlem1mesi için tertıöat ehnecalmr. 

lstanbul Gümrüğü, Nü- Suçlular l ug ::n lz~irden 
mune Gümrüğü Olacak Getir.lecekler Şirketi Hayriye De 

Bu ay içinde latanbul tümrüklerin- Esma adlı Mana•tırll bir kadın (22) G • 
de yeni tefkil&t yapılacak, .. yeni ha- gün eYVel Kaumpapda lağım içinde Devlete eçıyor 
zırlanan kadro tatbik edilecek~ ·• ölü olarak bulunmUfhl. Polia Esmayı irk tih . •• d beri, purlannı 

Y . kil" ti 1 b 1 .. "ki • •---- - AL.:ıı ilahi Ş e aynye, ole en va enı teı a a atan u gumr • erı , para.ama tamaen 1UK:aal uau a d vlet d vredenk ba İflen çekilmek İs • 
nümune siimriiiü haline konulacak.~ır. ı Kıpti Arifin öldürdüğünü ve bunlarm 1 ew• . eh el ekte idi. ~-..1-- laaber 
G.. ""ki k"k ""d"" ·• M f N d İ • ka tıkl t -L" •w• • •- tegını ea em _.. umru er tet ı mu uru usta a u· I a zmıre ç annı "1:ı.r·• ~t.t•s" 11'i... rildi .• _ .:ıı • • 1 inin tamamen 

• ki' l b .. . . 1 . ""dd • • ve lglnt &vt-...»eDIZ ış er ri Ankarada yenı te m eaaa arını a- mu<idd .. .,..,.u.'&Julik zmır mu eıumumı· d 1 . ilin . • •~.._ _ _!1 k , __ 
· • · d b ·• • · · b ı · ·ı 1 . . . b. ev etleştar esmı esas IUINU"Ue arar&a!' -

zırlam.aktadır. Yenı ıekilde ıtler a a ~ıgmı un ar~~ getır~ me erı ıçın 1 ır~r bran lktısat Vekaletinin bu arada Şirketi-
kolay bitecek, muameleler daha sür'at- ıhzarname gonderm11 ve bunlar zrrur· • 1 da tm alarak "', __ baynye vapur arma sa n.-Y 
le sörüJecektir. de yakalanmı,lardı. id . .-!L.! L!- idare __ w,r..;.;de :..•etme-

sil h .. b ··ı . --··-•::mu. ~. uç u ar enuz uraya getın memı§· . ib • 0 · '--eti _._... d' • • • sı tıma en n;uyy enmaue ar. 

Ayaaofya Müzeai için Rehber 
Müzeler idaresi Ayasofya müzesi içhi 

bir Alınana yeni bir rehber yazdırmıştır. 
Bu rehbere müzenin eski ve yeni bir ço~ 
fotoiraflan konmuttur. 

••• 
Betiktaıtaki Gümrük Anbarlan 

Gümrük. idaresi Beşiktqtaki antTepo • 
lanna eşya almamaya başlamıştır. Bura ,. 
daki memurlar Galata gümrük ambarla " 
nnda çalışacaklardır. . . .. 

Buğday F!atlan 
Dün Ticare~ ve Zahire Bonamna 109 

ton baiday gelmiştir. Fiatlarda istik.._ 
vardır. Satış pek hararetli değildir. Yal • 
nız un satışı yüksektir. Dün borsada 103S 
çuval un -tthnlfhT. 

• • • 
Portakal İhracatı Kütüphanelerdeki 

Eski Eserler 

lerdır. Suçlularm bugün getınlmeleri B b b ş· k tib • hias d ı 
b idi u a er ıır e aynye e ar arını Bu yıl yabancı memleketlerde portakal• 

mu teme r. · dirmeldedir 

Kütüphanelerdeki eski kitapların 
kurtlar tarafından kemirildiği ve bu 

Ilk Yılbaşı 
Tatili 

suretle de milyonluk eserlerin mahvol· D .. ilk d f la ak lb tili' 
k .. bul d • 1 t Kül" un e a o r yı qı ta ma uzere un ugu yazı mıı ı. • . . • . .. .. • • 

·· B k 1 i k-t- h ı • kurta ı , tatbık edihnlfbr. Bulun daıreler, malı tur a an ı ı u up ane erın n • t . 
k 

._.. B • • d ve ticari müeueseler_., yazıhaneler, lına-
maaına arar vermı~.ır. unun 1Çm e .. •. . • • 

1 lathaneler oğleden sonra tabi edilmlf-
Müzeler Umum müdürü Aziz ve Top • t" K 'Jk t tbiki' ld w • • '--

ır. anunun ı a o ugu 1Çm ua-
kapı Sarayı Müdürü Tahsin ve Kültür .. • 

. he zılarının tereddude düımelerıne mey • 
Direktörlerinden mürekkep bır yet 
kurularak bu buıusta alınacak tedbir - dan vermemek üzere de belediye zahı· 

tası memurları alakadarları ikaz etmİ§· 
lerdir. 

lerin bir raporla bildirilmesini İatemİ§· 
tir. Heyet tetkikata baılamııtır. Vere-

Bugün de daireler, müesseseler, ya
ceği rapora söre temizleme ameliyesi-

zıhaneler, imalathaneler kapalı bulu
ne batlanacakbr. -----

Deniz lf Kanunu Projesi 
nacaktır. Pazar ruhsatiyeıi haiz olan 

dükkanlar açık bulunabileceklerdir. 

Birdenbire OJUm Limanlardaki tahmil tahliye amelesi ile 

gemi tayfaları hakkında hazırlanan deniz 
iş kanunu projesi hak.kında Deniz Ticaret Haliç vapurlanndan biri Kaaırnpata is-

Müdürlüğü tarafından hazırlanan esaslar keleaiııe yanqtığı .arada vapurda bulunan 
lktısat Vekaletine gönderilmiştir. İ&ak Levi adında Hasköylü bir ihtiyar Ü&e· 

sevm • lamnız fevltalade rağbettedir. En 

Y B la 1 çok mal istiyen memleketler Al .. 
angın 8Ş ngtC manya, Mısır ve Rusyadır. Almanyayeı 

So•• guw .. tlu"" ,. • ..,Z--1- Manaat 1 SaimiJS .... -..--.ı ır 1 gönderilen nümuneler çok beğenilmiştir. 
kahvesinde gecr · yansı ocakta söndüriil· 15 gün sonra gayet geni§ miktarda ihracat 
meden bırakılan ateşten yangın baş göster· baş~acaktır. Şimdiden hazırlıklara baŞ"• 
mişse de vaktinde farkma vanlarak sön • lanılmıştır. Portakallar Alrnanyaya ve Mı· 
düru"'lmü .. tür. 

y .. ra orijinal ambalajlar İçinde gönderile " 

Bir işçi Yaralandı 
Cibali Garvant Wwil eemcla ~ 

Durınut oilu Ali uç ialif ederken istif aya· 
iına diqerek ,.............. Ali butahene-
ye kaldtnlmlfbr • -----

,, Ararken Para Çalmıf 
Eminönü lzmir .,bimda teni Antre • 

mğin diildtinma il ....- heh.-elile P. 
ren seyyar teni s.ffet diikkin sahibi itile 
me,..W olurken dllftl'da ...h ceketin ce

binden 10 lira apailUfbr, Antraniğin ınii • 
racaati ~ Saffet yeke .. nmqbr. 

(Haberlcrimi7 burada bitmedi lGtfen 
8 ınci sayfamıza bakınız.) 

cektir. 

Belediyenin Yeni Bir Müracaab 
Belediye hakem komisyonuna mura .. 

caat ederek evkaftan yeniden 1 00 bin Ji. 
ralık zarar ve ziyan iateınİftİr. Bunun ae
'bebi evkafın bütün mezarlıklan belediy~ 
ye devretmemiş olmasıdır. 

••• 
Para ltlali 

Hükumet 2 5 liradan fazla Türk para • 
suıın memlekete ithalini yasak etmiştir. 

• • • 
Samsunda Bir Film Y uak Edildi 

Kanunun bir aya kadar Kamutaydan rine fenalık selerek diifmÜf, kaldarıldağı 

çıkarılarak tatbik edileceği umulmaktadır. hastahanede ölmüıtür. 1 

Dost Sovyet hükumeti aleyhine çevril .. 
mit bazı kısımlan ihtiva. ettiji için Müd .. 
deiumurni T anenberg harbı adlı Alman 
filminin Samsun l(izıın pap ainemasınJa 
balk• gösterilmesini menetnıiftir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Eh, Hasan Beyciğim f. Gözün aydm •• •.. Eaki yılı dün gece yoku ettik.. . .. Yenisini ka)"!ıladık. Sana da, bana 
da, cümlemize de kutlu olıunJ 

Huan Bey - Olaun, tııiruıı. ol•un . Bir 
muharebe filin çıkıpa2aa. ea kutluau bu 
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SON POSTA Sayfa J 

r ' Resimli Makale il Yeni Yıl Geliyor a Her gün 
--·------------------,_,, ___ __ 

Sözün Kısası 

Yerıi 

Yıla 

Girerken 

Yılbap 
Yılbap insanların müşterek bayramıdır. 

Dün gece bütün dünya hep birden bay-
ram yaptı. 

Tarihin başladığı gündenberi imıan!a · 
nn yılbaşında bayram yaptıkları görülür. 
Yılbaşına en ziyade ehemmiyet veren mil
let Çinlilerdir. Çinde yılbaşı, bayramların 

en büyüğüdür. Geçen yıl bitmeden "!Vvel 
herkes borçlarını öder, alacaklarını tahsil 
eder. Yeni yıl , borçsuz ve alacaksız gİTer. 
Evler baştan başa temizlenir. Fakir zengin 
.herkes yeni elbise giyer ve üç gün üç gece 
fasılasız surette eğlenilir. 

Amerikada, lngilterede. F ransada da 
)'llbaşına büyük ehemmiyet verilir ve iki 
)'Ilı birbirinden ayıran gecede emsalsiz eğ
lenceler tertip olunur. Bu memleketlerde 
11lbatı ayni zamanda hediye günüdür. 
Herkes birbirine muhtelif hediyeler gön
~erir. 

Bu beynelmilel bayram bizde de yavaı 
yavaı yerletiyor. Biz de yılbap gecesini 
bayram gibi tes'it ediyoruz ve yılın birin· 

ci gününü tatil günü olarak tanımıı bulu
nuyoruz. 

* Yeni yıla girerken yeni kararlar alınız. 

~n yıl yapamadığınız itleri bu yıl ba • 
prmaia azmediniz. 

Yeni yılınız kutlu olsun. 

* ,. 
Harp Yılı 
Geçen yıl harp baılangıcı yı]ı idi, bu 

)'lhn harp yılı olması ihtimali vardır. Ye· 

ili yıla ufuk.lan kaplıyan kara bulutlar i•;İn· 
~e giriyoruz. 

lnsiliz • İtalyan ihtilafının nereye va • 
1acağı tahmin edilemez. 

)aponyanın Uzak Şarktaki istila hırsı • 

nın neler doğuracağı bilinemez. A1rnaııya
nın harp hazırlığının bu yıl dünyanın ba-

pna yeni bir felaket 1retinniyec.eği iddia 
olunamaz. 

Kararsızlık •• karanLk lçiııwlwılL Yo • 

lumuzun bizi nereye götüreceğini kestire -
meyiz. 

Şimdiki halde bildiğimiz ıudur: 

İngiltere ltalyaya Habeıiatanı yuttur -

mamak azmindedir. Yeni hariciye nazırı 
Eden zecri tedbirlere kuvvet verecek, 1tal-

yayı karadan ve denizden çevirecek, ve 
Musoliniye aman dedirtmeğe çalışacaktır. 

Musolini bu vaziyete düıünce bütün :lün • 
ya11 ateıe verebilir. 

Japonya, Uzak Şarkta ıiındi de Mogo

liatana saldırmak taaavvurundadır. Daha 
fimdiden tatbikata geçmiştir. Öte taraf • 

tan Sovyeder Mogoliatanla askeri bir it
tifak aktetmit bulunuyorlar. İngiltere ve 

:Amerika da, Japonyamn Uzak Şarktaki 
hareketini beğenmiyorlar. Bu halde bir 

Yeni yıl 1reliyor. Eski 11lm bütün ujurausluldan birer kö,eye 
aİnİp kaç1117orlar, yeni sene bize ümit, hayaJ vait ve saadet ce· 
tiriyor. Bunlardan istifade ebnek bizim elimizdedir. Fırsatlardan 
istifade etmesini bilenler, yeni yılm öatimüze aereceji bu imün
lan elden kaçırmazlar. 

Busün yeni yıla ,irerken, seçen ydlarm hayatınızda rol olyı

yan kötülüklerini, ujunuzluklannı, talihsizliklerini silip bir 

8qün yeni yıla girerken, geçen yallarm hayatınızda rol OJDI• 

yıla girin. Saadet sizi bekliyor. 

MUHTELİF HABERLER 
Makedonya ihtilal Ko- 1 
mites?nin Cinayetleri .. 

Orta Avrupa 
Ve Almanyaya 

lhracat 

Çıkan Yılı Tezkigt1 

----------- Ek • T• 

Bir yıl daha göçtü .. 1935 te, öm
rünün sayılı günlerini tamamlayıp, 
artık hayatı hem kendine hem de- et· 
rafındakilere yük olmağa baflayan 
müsteski ihtiyarlar gibi dün gece ya
rısı rahmetliler silsilesine kanfb. 

Arkasından bir damla göz Y8f1 a· 
kıtmak ,şöyle dursun, ondan kurtulan
lar, sabahlara kadar şenlik ettiler. 

Hiç bir ölü, bunun kadar insanla
rın nankörlüğüne uğramamıttır. 

ZavaJlının, halbuki, ne kabahati 
vardı). Kendinden evvel gclmif geç· 
miş iki bine yakın yılın içerisinde da
ha fenaları, daha korkunçlan, da.'ıa 
felaket ve musibet doluları varken, 
1935 insanların bu nankörce hareket· 
lerine layık olacak ne yapmıfb~ 

Buhranı o getirmedi: Hazır buldu. 
Siyasal sıkınblan da o doğurmam: 
Bu sıkıntılar, daha önce hüküm eür
mü' zorlu hrtınalann serpintileriydi. 
İtalyan - Habef harbi eğer onun za· 
manında patladıysa, bunun da eski ee
nelere ait evveliyatı vardı. 

O halde~. Hiç l Nankörlük eaeen 
sebep ve saik aramayan bir duygu
dur. Onun içindir ki, dün gece, y~ 
zünde mütemekkin insanların bette 
üçü, zavallı 1935 in, kendilerine elbet· 
te az çok temin etmiş olduğu mes'ut 
anları hiçe sayarak, arkasından l&net 
yağdırdılar .. Tepindiler.. Zıpladılar .. 
içtiler.. Eğlendiler. 

Bir Katil Daha Y itkalanciı 

Şimdi, «giden ağam, gelen paf8JD» 

kaidesince, o insanların her biri 1936-
nın taptaze, yepyeni manzarası brfı· 
sında, kendilerini kocalanna beğen• 
dirmeğe çalışan yeni gelinler gibi bin 

İmıir, 31 (A. A.) - Orta Avrupa ve türlü iışve ve cilve yapıyOl'lar. 
cenubi Almanyaya yapılacak ihracatın . . w •• • 

K&tence yolundan seçirilmeai için biiki- 19:35, kendısıne baglanılan ümitle-
~ 31 (0...) Geçaa .... bl ·ıyapncla Ounan otlu Hiilqin Ali admda metimizle Romanya hiildbneti wumda ri boşa çıkarmaz mı dersiniz} Allah 

dınlan Makedonya ~ •lilll komite • Wr Tllrldl Blıla.eai ....._ y•k•lemlfb". bir-'-'""' projesi hamrlenıımt idi. An • bilir. Eslafına bakılacak olursa. onun 
sinin iılemiı olduğu cinayetler birer birer Katil, Makedonyanm Kavaklı köyünden kara Türkofia merkezinden tehrimiz tecim da bir müddet sonra cılk çıkması, 

ve 48 ya§lannda Nikolay Hristof Leovıki odasına bu huıusta gelen bir yazıda deni- k" yılları aratması çok muhtemeJdır. 
mevdana ,.akmaktadır. Bu cümleden zabı- d d b" B l d c· t" Maked es 1 

1 y a an a ır u gar ır. maye ı, on- liyor ki: o·. l l da halden hnımut ol-.. B ı- • tanın K-_. _.._ • k • • . ·ı . 1 • ld··~·- • • y e o masa , -r-ta, geçen gun u .. aru uaLencu IS• ya omiteslDln emrı e lf emlf o _ .... u ıü- u20/10/1935 tarihinden itibaren tat • k AA d lAd d ..1-!:.il· 
f · · ma em ev a mm ~nın an uÇI§ 

tasyonu yanında bir kaç sene evvel 35 ra etlDlfür. bik edilmekte olan Köıtence tranait an • d. O • k. ·kı yaransa""•m1J1br 
lqmaama bağlı bulunan ve Berlin, Drea- ır. na ımsecı eı _ ____,, 

Sovyet Azerbaycanı
nın 15 nci Yıh 

Büyük 
Gemisi 

Bir Holanda 
Atat Aldı 

d F nkfurt • ~ . . Münib· . V ki yeni yıl yaransın! 
en, ra , ı...ayıpzag, , arto- ' ----------------va, Prag ve Viyana tehirleri için teabit e-

dilmit olan nakliye tarifesine orta Avru • Çerez kabilinden : 

Motkova, 31 ( A. A.) - Sovyet Az.er· 
parun mubetlif diğer tehirleri İçİD ikinci 

Londra, 31 (A. A.) - Amaterdam • bir tarife ilive edİlmiftİr. Dedikodu 
bacanınm on befinci yıldönümü için yapı- Hollanda Hincliatan seferini yapan <ı Tara

lacak tenliklere İftİrÜ edecek olan Kali- kan ıı adb sekiz bin tonluk bir Hollanda 

nin Bakü'ya gelmittir. 

Sovyet Uruguvar lhtlllfl 
Moskova, 31 (A.A.) - İzveatiya ga-

seteai Uraguvay hükumetinin Sovyetler 

Bu yeni tarife tecim odaama aelmit ve 
ilsililere maliımat verilmeye haflamn•fhr. 
Bu ikinci tarifede zikredilen tehirlere ib • 
raç mallarımızın kaç sünde sidecejinin 
teabiti için çalıf1lmaktad1r. 

Yeni tarife Köatence transit anlapnaa 
esaslan dahilinde aynen tatbik edilecektir. 

yılbaşı münasebetiyle dün aece. Be
yoğlunun en yüksek sosyetesine mensup 
bir çok baayanlar, - ismi lizım deiil • 
belli başlı lokaantalardan birinde toplan· 
rruşlar, cünbüşle, kahkahalarla, yeni yılı 
karıılıyorlaıdı. 

harp kıvılcımmm da oradan çıkması ihti • birliti ile münaaebahnı kesmek gibi 
mali yok değildir. 

gemisi, Mant'dan seçerken ateı almıttır. 

Gemi, patlayıcı maddeler tafımakta oldu

iunu telsizle bildinnittir. Tayfalar yangı. 

nı aöndürmeie çalıfmaktadır. Kumandan, 

bir iftial olmadan Plymouth limanına var
mak ümidindedir. 

lstanbulun en namdar terzilerinin ma• 
Adanall Talebe kasından çıkmıı. karihasından doimut bi-

Almanyanın hazırlığı bu defa siyasi an
lapnalarla kuvvetleniyor. Japonya ile Al
manya arasında SoYyetlere kar§I bir as • 
keri ittifaktan bahsolunuyor. 

Demek ki dünya siyaseti yeni yıla teh • 
like ihtimalle · ile dolu olarak giriyor. 

Macarlar Bugün 
Pera ile 

Karşılaşacak 
Macaristanın Üpeşt takımı bugiin 

ilk maçı Taksim stadyomunda Pera ta
kımiyle oynayacaktır. 

Dört gündür fehrimizde bulunan Ü
peflli oyuncular birinci müsabakala • 
nna çok ehemmiyet vermektedirler • 

Pera takımı meşhur Macar takımı 
karşısında iyi bir derece alabihnek 
için Arnavutköy ve Kurtuluş klüple • 
rinden takımlarını takviye etmeği ka
rarla,tııtırmıflardır. 

Kıymetleri teker teker yüksek o1an 
oyuncuları bir araya toplayaca kolan 
Peror.ın bu müsnbakada ümit ettiği -
miz oyunu gösterebilmesi, bugünkü 
maç n -.:.evkli olmasına büyük bir yar· 
dım ehıııt olacaktır. 

mühim Ye mea'uliyetli bir karar için 

söaterdiii aebeplerin tamamen uydur· 

ma §eyler olduiunu kaydetmektedir. 

Llndberg lngilterede 
Liverpul, 31 ( A. A.) - Albay Linci • 

bere, kansı ve küçük oğlu ile birlikte bu
raya 1relmittir. Buradan meçhul bir istika-
mete hareket edecektir. ·· 

lngllterede Madencllerln Grevi 

Londra, 31 (A.A.) - Glamor1ran 
bölıesindeki F ernhel kömür ocakları 
amelesi, bazı yevmiye meselelerinden 
dolayı pazartesi günü grev ilin etmit • 
)erdir. 

Amelenin bir kısmı grev aktamı yu
karıya çıkmıf, fakat ocakta kalan 13 
amele bütün geceyi orada 1reçirmifler
dir. 

Londra, 31 (A. A.) - Tarakan adın

daki vapur, biç bir hasara uiramadan 

Plymouth yakınındaki Cawsand körfezine 
V&rmlfhr. 

Hindistanda 18Kadın 
Ve Çocuk Boğuldu 
Şolapur, 31 (A.A.) <•Hindistan» -

içinde 25 müalüman kadın ve çocuk bu
lunan bir motör batmııtır. Bunlardan 
18 i boiulmuttur. -----

Alman Elçllerl Ara•ında 
Dell,lkllk 

Paris, 31 (A.A.) - Figaro sazeteai. 
Paristeki Alman sefirinin deiittirilme

ainden batk• Bükrett Atina, Brükael 

ve Kopenba1ra yeni elçiler tayin edile
ceğini yazmaktadır. 

l • d ribinden güzel, zarif, pahalı tuvaletlere 
zmır e bürünmüı inc.e, mütenasip endamh bdm-

lzmir, 31 (A. A.) - Adana tecim O • ların manzarası göz kamaıtıracak p"biydi. 
kulu talebeleri bayram tatilinden istifade Masadan masaya dedikodular oluyor, 
ederek bazı tetkikatta bulunmak üzere takdirler, tenkitler duyuluyordu. 

h · · bn" J d" Talebeler mual Bir aralık, kocasiyle orada bir masa 
f 1 nmıu ee lf er ır. • L--L-la 

i gal eden terzi Bayan C ... , .,...... nnın 
limleriyle birlikte tecim odaama giderek · k b 1 .. fıdet esvaplannda daıma usur u mlllrJ 
Eie ekonomik ve tecimsel durumu n Ü • edinmis olan maruf bir hanırru gö.tererek: 
rünleri baldonda usun boylu izahat alnut-1 _Tuhaftır! dedı; bu kadın bir enabı 
lardar. ne kadar beğenirse, o kadar çekiftirirl. 

lngilterede ltsizlerin 
Sayısı Eksiliyor TAKViM 

TIFU 

Londra, 3 (A.A.) - 16/12/935 -----IKl_N_C_t_KA_N_UN ____ ., 

tarihinde ipizlerin adedi 1.868.566 ola- •-----------,-·-----• 
rak teabit edilmitti. İpizlerin adedi 

25.11 tarihindenberi 49.997 Ye bir ae

nedenberi de 217 .250 eluilmittir. 

R•uot sene 
13Sl -:Kasıw 
ss 

1 
Araht eeoe 

1354 -Ht smi sene 1 iocı kanun 
1936 19 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! ÇARŞANBA 

Geçen akpm NitanlatJDdan Kadıköy iakeJesine gitmek üzere 
bir otomobile bindik. Birimi% ıoförün yanına oturdu. Açıkta 
kalan toför yamağı da otomobilin arkasına a•ıldı. Şoföre 
sorduk: 

- Bu çocuk arkada dütmcz mi? 

- Acı patlıcanı kıratı yakmaz, merak etmeyin, dedi. 
- Gelip ıeçen 1rörae indirmez mi? dedik. 
- Bi%de yasak üç gündür, efendi, dedi. Aldıran bile olmaz. 
Eier elde bulunan nizamnameler ve emirler tamamen tatbilı 

edilebilseydi biz otomobil yürütemezdik. Si% İfİnİze bakınıa. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

SABAH 
S. D. 
2 86 
7 OJ 

()•it> 

S. D. 
7 "1.7 

z. 12 17 
E. 

Şevval 

7 

iMSAK 

s. D. 
12 49 

S S9 

Yatsı 

s. ın. 
J 39 

181 !8 
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HKEHElERDE • 

Dilenci Parasile 

Rakı içen 
Sahte Polis 

Ceza mahkemesinde bir phıs anlatı

yordu: 
Rüzgarlı bir ıonbahnr ak§amı... Tepe

başını geçiyordum... Mütehakkim bir ses, 
'döndüm: 

- Ne oturuyorsun burada. bilmiyor 
musun ki dilenmek yasak. 

Öteki yalvarıyor: 
- Aman beyim. Vallahi dündenberi 

açım. Bir lokma ekmek parnsı çıkarnca -
ğun. Sataşma bana. 

· Yımk gömleğinin örtemediği yan açık 
kollarını rüzgardan üıümüş göğsünde ka
vufturuyor. Kurtulmak ister gibi duvarın 
dibine büzülüyordu. 

Tekrarladı: 

- Hayır olmaz, kalk seni karakola gö
türeceğim. 

- Aman beyim, İn&lf et, zaten ne ka-
zandlUl kL. 

- Ne kazandın bakayım?. 
Dilenci avucunu açtı. Sonra: 
- lıte. hepııi bu.. 2.S.. kuruı deC:li. 

Jği1di. Dilencinin avucundaki parayı 
aldı ve yürüdü. 

Bir dilenciyi dolandıran bu adamın yü
pinü iyice görmek istedim. Arkaeından 

yürüdüm. 

Beyoğluna çıkacak sokaklardan birine 
daldı. Büyük eski bir apartımanın altında 

:_ · kapı açtı. Karanlık bir meyhane idi. 

J ezg~ :un önüne doğru yürüyordu. Gir -
aim. 

Elindeki bozuk paralan, bir dilencinin 
bütün bir gün el açarak topladığı parnle.n 

çinkonun üzerine muhtqem bir ıııkırtı ile 
attı: 

-Rakı ver. 

Bu, bir kaTI§ boyun taşıdığı başa iğrc -
nerek bakıyordum. İlk kadehi içti. Kınk 
di§li koca aizı neıe ile yayıldı. Bir yum
ruk gibi alnından çenesine kadar inen bur
nunun yanlanndaki küçük siyah gözleri çir
kin yüzünün birer lekesi gibi duruyorlar
aı. 

Anlatan §ahit çıktı. Suçlu yerinde bu • 
lunan adamın kabahati kendine memur 
süsü vermek.ti. Suçu sabitti. Hapse mah
kum oldu. 

Bir Doktorun 
G··nlük sAu 
Not arından (*) 

Titizlik Hastalığı 
Günde yüz defa ellerini yıkayan ve ha
la elinin temizliğine inanmıyan bir has
ta kızı mü§Bhcde ve muayene ediyo • 
rum. Vaktile sokakta düşerek bir pis
liğe eli temas eden ana ve babası da 
oldukça sinirli olan bu aile kızında o 
ya~tan itı'baren başlıyan bir pislik kor
kusunu bir türlü geçirememişler. Ayni 
ıekilde içinde kurt ~ktığı için arbk 
Ömründe kirazı yemiyen ve çok faz • 
la vehimli, vesveseli olan bu hastamda 
titizlik hali bir inat ıekline giriyor. Ek
seriya böyle 8.ııabı zayıf olan aile kız
lannın bu hususiyeti yuva kurmaları
na varıncıya kadar aksi tesir ederek 
bir çok geçimaizliklere meydan açıyor .• 
Muayenemde ainirlerini pek çok bo • 
zuk olarak &ördüğüm bu kızın tedavisi· 
ni üzerime aldım. 

Mikroplarla uğrapn biz hekimlerin bin 
bir hasta içinde kendi hayatımızı ira
demizle nasıl muhafnzıı ettiğimizi ve 
büyük bir tehlikeye maruz kalmadan 
nasıl ıakin ve müsterih yaşadığımızı an
lattım. 

Bir taraftan ruhi kudretini telkinlerle 
takviye ettim. Diğer taraftıın da asabı
nı bcsliyc:cek kuvvetli gıdalar, taze 
meyvalar, açık hava ve güneş ve su 
banyolan, spor hareketleri yaptırttım. 
Meşgalesi artan hastamın artık elini yı
kıyacak zamanlan o kadar azaldı ki 
bu titizlikten nihayet vaz geçrneğe mec
bur oldu ve iyileşti. 

{ *) Bu notları kesip saklayınız, ya• 

but bir albüme yapıJbnp kollclaiyon 

yapınız. Sıkıntı zamıınuu.zda bu notlu 

bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 
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z 
une Hastanesi Bütün Havalinin 

Allah 
Evleneceklere 
Selamet Ver in 

htiyacına 

Cevap Ver-
m tedir 

Erzurum (Özel) - Bir taraftan Er • 
zurwn • Sivas hattının yapılması karan, di· 
ğer taraftan Erzurumun da iman için ça • 
lqmalarm baılaması yalnu Erzurum hal
kını değil, bütün bu havali halkını sevin • 
dimıi§tir. 

«Teyzeciğim .. 
ccBelki bilirsiniz. Bir hikaye vardıı'( 

Bektaşi dedelerinden biri, beş on yolct( 
ile yelkenli bir gemide bulunuyormu§"I 
Tam deniz ortasına gdince, birdenbire 
hava bozmuş, gemi dnlgalnr üstünde yu " 

varlanmağa başlamış. Yelkenler fırtınadwj 
parçalanıp batmak tehlikesi artınca her .f 

kes ağlayıp sızlamağn ve kurtuluş dualaıt 
nna başlamış. Bu sırada Bektaşi de elle ~ 
rini açarak: 

- Aman Yarap, karadaki insnnl 
sen .elamet ihsan eti diye duaya l-;lılamlf.< 

Gemidekiler, boğulurken Bekta~~nin ka.1' 
radakilere selamet duasını İ!jitincc: 

- Be adam, demişler. Biz kurtuldufi 
mu ki, sen karadakiler için Allaha ynlva,1 

nyorsun? 
Bektagi hiç istifini bozmadan yolcular~ 

dönüp: 

Erzurum p.rktald en mühim merkezle· 
rimizden biridir. Şehrin bayındırlaıtınlması 
için önemli ve hızlı bir çahıma ıöze çarp
maktadır. Sağlık ve aoyaal yardım saha
sında da geliıme vardır. Erzurum Nümune ha8tane.inin 8ÖrÜnÜfÜ 

- Elbet ederim, demiş. Biz nasıl ols4 
boğulacağız. Bari karadakiler kurtulsun .• 

Erzurumdaki nümune butanesi bütün 
bu h valinin sağlık iflerini üzerine alımı 
vaziyettedir. Bu müessese muhit için çok 
faydalı olmaktadır. Bilhassa köylüler has-

Ilgında Eski 
Kervansaraylar 
Ilgın (Özel) - Kasabamızın hudutla

nna ilk giren yabancının burada görece • 
ji ıeylerdcn biri kervansaraylardır. Eski 
devirlerin Ilgına bıraktığı bu eski eserler 
cidden görülecek binalardır. 

Kasabanın tam ortasında, çarJıya ya • 
kın ve damı çarııdan görülen gayet bü • 
yük bir kervansaray vardır. Kalın tahta
dan yapılml§ iki cesim kapısile bu ker • 
kervansarayın içerisi iki taraflı dükkan gi
bi gözcüklere ayrılmıı, hava ve ziya için 
de dam üzerinden ( 2) ter metre murab
baında delikler açılmıJbr. 

Kervansarayın cenup kısmında da, nis
beten çok büyük üzeri be§ münhani tekle 
aynlJlll§ ( 15) metr yükseklikte bir ker
vansaray daha vardır. Bunun, kar111ıklı o
larak renkli taılardan yapılmlf büyük ka
pısı, çarıı dükkfullnn içerisindedir. 

Bu büyük kapıdan girilince iki metre 
murabbnında tavanında ziya ve hava için 
açılım§ üç, ikinci kapının üstünde de üç 
küçürek delik görülür. Buradan büyiik tli
nel gibi bir avlıya girilir. Bu avlı içeri • 

1 

taneden çok istifade etmektedirler. Haata
ne 75 yataklıdır. Yatan hastalardan baıka 
her gün bu miktarda da ayakta hasta te
davi edilmektedir. Hastanede bir de ÜC • 

a 
Bütün Köyler Telefonla 

Biribirine liağland' 
Kahta (Özel)-

Kahta Malatyayı 

bağlı 35 bin nü -
fuslu, dört nahl • 
yesi, 200 parça 
köyü olan eski bir 
it aza merkezidir. 
Kaza merkezi on 
be§ yıl önce ası 1 
Kiıhtaya 25 kilo -
metro mesafede o
lan Kölük köyüne 
nakledilmiıtir. O 
zamana kadar he
men hemen yer al
tındıı evlerden mü
teşekkil denebile -
cek kadar iptidai 

Kahta kaymakamı 
Kadri 

bir köy olan Kölük 15 yıl içinde o ka

dar değİ§mİ§tİr ki bu havalinin en ıü

zel kasabalarından biri olmuştur. 

retli kısım vardır. T emizljğe fevkalade iti
na edilmektedir. Hastanenin ileride ihtiya• 
ca göre geniıleb1mesi im.kanlan da mev• 
cuttur. 

Bigada bir 
Kamgon Kaza ı 

Biga (Özel) - Kereste tüccan Yaku
bun k myonu kereste Jiikile bayır aşağı 

indiği sırada frenleri tutmaml§, takla ata· 
rak yuvarlanmıı ve bir kayaya çarprak 
param pQJ'ça olmuıtur. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

Bigade e i Bir 
Panay r 

İgte bunun gibi, 29 tarihli gazetenizi.( 
(Teyze) sütununda Kadınlara nasihntı ı 
nız) o kadar yerindeki aorma. Hele o b~ 
şinci maddede: • aKocanız hakkında de t 

dikodulara kulak vermeyiniz .. » nasihaO. 
Gördün mü lafı? Cevher gibi söz. Jyi ani( 

ma ben bunu ( 18) senedir bir türlü ka 
nma anlatamadım. Ve böyle dedikod( 
yüzünden her akşam bizim ev adeta Ha c 

bcşistan hükumetine dönüyor. Hiç yok-1 
tan birbirimizi yiyoruz. Dün akşam gen< 
Cidet üzere muntazam bir kavga icrasın ı 

dan aonra Bektaşi gibi ben de ellerimi Ol. 

çarak: 
- Yarap, dedim. (18) senedir bu gÜA 

riiltüden boğuldum. Bari ıimdiden sonr< 
evlenecekler Teyzenin bu nasihatini tut • 
aalar da ölünciye kadar ynşnsalar .. 

Bu candan duayı işiten karım merha f\ 

mete gelmiş ve ( 18) aencyi ~~fi gönnül 
Biga (Özel) - Karanti köyünde cu • 

ma günleri kurulmakta olan pazar, hafta 
olacak ki: tatili münasebetile aalıya çevrilmiıtir. Bu 

köyde ilbaylıktan alınan müsaade üzerine - Peki. dedi. (936) se esinden itibn ~ 
ren beşinci maddeyi kabule söz veriyo 4 

ilkbaharda bir de panayır kurulacak ve . . • 

ıl cak f brik d ıcktrik al arak 
rum.. Bu ecvınc;lc çoluk -:,ocuk ıkı bııyran1, 

yap a a a an e ın k F k b k .. ··tı: 
akınd b"f' k'" halla ka cak bir arada yaptı . a at u a şam huyu., 

Y 8 u wı oy nura VUfa • bir (veda) kavgasından korkuyorum. 
br. V 1 T • v • 

Midyatta Suya Ka
vuşuyor 

Midyat, (Özel) - ilçemiz, ezeli 

dertlerinden olan suya kavu§mak üze-

aro eyzecıgım. 

Sarıyerde Z. l\. 

Paıa Kazun İleri 
31/12/ 935 

ıinde ateı yanmak için dört baca vardır. Kahtanın arazisi çok verimlidir ve redir. Bunu, doğu gezisine çıkbğı sıra.

Avlunun tam ortasına isabet eden kıs- bu araziaen yılda iki kere mahsul a • da kasabamıza da uğrayan değerli 
mına da oturmak için iki tarafh merdiven lınmakta, iki kere hıırman yapılmak- Baıbakanımız ismet İnönü sağlamsı • 
gibi ıralar lıı:onulmuıtur. Oturacak yer • t 

Derhal nişanlanmakta ben mahzur d 
ğil fayda görüyorum. Hiç olmazsa görü,., 
meler me§ru şekil almıı olur. Yalnız geni 
hakkında hissini:z.e kapılarak hüküm ver J 
meyin. Önce ciddi tetkikat ve tahkikat ytı4 

pm. TEYZE 

Müreftede 
lerin yanlarında cümle kapılan büyüklü -

tadır. Köy kanunun tatbikı sayesinde ır. 
Baıbakanın buyrukları üzerine bu-

ğünde iki kapı daha göze çarpar. Avlu
bütün köy yolları birbirine bağlanmıf, 

nun cenup kısmında bulunan ve yukandaki 
odalara çıkmak için yapılan merdivenin 

her köy düzgün bir yola kavu§muştur. 

son kısmındaki baca üzerinde (992) ta -

Şimdi de kasabada, nahiyelerde ve 

köyler arasında telefon tesisatı yapıl-

rihi kazılnllftır. Bu methal içinde görülen maktadır. Kasabanın ve köylerin ba • 

büyük kapıların içerisi gene yukandan de- yındırlapnası yolunda kaymakam 

likler açılmak surctile tenvir edilmiştir. kadri çok çalışmaktadır. 

Antalgadan Güzel Görünüşler 

Kadınyarığı, Bekçikaya 

Bekçi haya 
Antalya (Özel) - Antalya sahilleri tabii güzellikleri ile meşhurdur. 

baıka bir yerde eıine rastlanması imkanı olmıyan güzel manzaralara 
edilmektedir. 

Burncfa 
tesadüf 

Kadınyanğı ve Bekçikaya bu ıüzel manzaralann pheseri vaziyetindedirler. 
Kadınyarığı 7-8 metre genifliğinde çolıı: derin bir yarıktır. Eski devirleTde 

kocasına ihanet eden kadınlar bu yanğm baJına getirilir ve oradan apğı atılıırak 
öldürülürmüı. Dunun için bu yarığa kadın yanğı adı verifmittir. 

raya gelen Nafia bakanlığı sular yar 
genel direktörü mühendis Nrunıkla iç-

me suyu komisyon reiai bay Ratip İn· 
celemelerde bulunarak dönmüılerdir. 

25 kilometre mesafeden ve 150 bin 
lira aarfiyle a-etirilecek olan temiz au· 

ya ait proje ilkbaharda mühendisler 
tarafından tanzim olunacaktır. 

Midyatta Belediye Çalıfmalarr 

Midyat, (Özel )- Belediyemiz ça • 

hımalarına devam etmektedir. Un 
fabrikasındaki cereyandan istifade e

derek kasabayı nurlandırdığı gibi Cu· 

muriyet meydanmda bir spor sahası 

vücuda getinniı ve burada bir park ya-

Bu Yıl Şarap Bol, Fakat 
·Fiatlar Düşük 

Mürefte (Özel) - Bu sene Mürefted 
ıeçen senelere nisbetle ıarap imalah ço . 
fazladır. Bu fazla imalat karıısında tara~ 
çılar satıı imkanlannı aramaktadırlar. Fa· 
kat istihıakin azlığı yüzünden §81'aplarm ko•• 
lay kolay satılarnıyacağı anlaıılmaktadır. I 
lıtanbul piyasasında toptan §81'ap satıılan 

ehenınıiyetli miktarda dütmÜJ ve 12 ku • 
rup kadar inmi§tİr. Maliyet fiatından ço~ 
llflliı olan bu satıılar ıarapçıları düıündür• 
mektedir. 

pılmak için yer de ayrılımftır. r 
Estel ile Midyat yolu üzerinde iki Nöbefçi 

yüz kişilik bir konferans salonunu ca - Eczaneler 
mi iki katlı ve betonarme bir belediye 
binası yapılmıştır. 

Belediye, bunlardan baıka bir çok 
yollar açmış ve bazı kaldırımlar döıc· 
miştir. 

Mersind 
Memleket Hastanesine 

Yeni Bir Pavyon Ek'enecek 

Mersin - Bu yıl hususi bütçeye konu
lan 41 bin lira tahsisatla memleket has
tanesine yeni bir paviyon eklenmesi ka • 
rarlaıtırılmııtır. Bütçe tasdikten gelir 1tel
me:ı inpata batlanacaktır. 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler funlardır: 
Eminönü: (Ali Rıza). Küçi.ıkpıızar: ' 
(H. Hüsnii) . Alemdar: (Cnğaloğlu). i 
Beyazıt: (Sıtkı). Şehzadebaşı : (İbra
him Hnlil). Fener: (Emilyndi). Ka - 'ı 
ragürnruk : (Arif) . Şehremini : (Na -
zırn) . Aksaray: (Ziya Nuri). Samııt -
ya: (Rıdvan). Bakırköy: (Hilô.I) . Ga
)şta: ( Karaköy). Hasköy: (Halk). 
1'asımpaşa: (Merkez). Beşiktaş : (Re- ~1 

cep) . Sarıyer: (Nuri). Beyoğlu : (Del- • 
la Suda, Ertuğrul, Baronakyan). Şiş

li: (Nargilddyan). Üsküdar : (imra
hor) . Kadıköy: (fnik İskcndcr ve 
Namık). Büyükada: (Mehmet) . Hey• 
beli: (Tanaş). 
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Yıl Geçen Bir 
Olup Biten er ••• 

Heyecanlı Bir 
Yılbaşı Gecesi 

Işıklar Sönünce 
Bir Kız Kaçırdılar 

1935 Tam Bir Harp Havası içinde 
Geçti. Yeni Yıl Mühim Hidiselere 

Gebe Kalmış Vaziyettedir Heyecanlı Vak'a Bir Dans Salonunda 
Olmuştur. Nişanlı iskemlesinde 

Bağlı Bulundu 
1K1NCIKANUN 

ispanyadan yeni bir denizaltı ııemisi •· 
hndı. Yüksek müdafaa ıurası taplandı ve 
dağıldı. lıtanbulda büyük bir zelzele oldu. 
Zayiat olmadı. Bursa, Edime, Marmara 
havzasında da zelzeleler oldu. Marmara 
köyleri harap oldu. Zelzele şehirde kor -
ku verdi. Rauf Yekta öldü. Marmara zel· 
zelesi devam etti. Dil komisyonuna Ata • 
türk iştirak etti. Saylav seçimine bqlandı. 
Donanmamız Karadeniz manevrasından 
döndü. Atatürk lstanbula geldi. Eclimede 
Meriç Arda taştı . Kastamonu mebusu Ali 
Rıza öldü. 

ŞUBAT 
Saylav seçimi için Atatürk bir beyan • 

name neşretti. Yunanlılarla askeri konuş· 
malar yapıldı. Yeni saylav namzetleri ara· 
sında 17 kadın var. Saylav seçimi bitti. 
Hacı Adil öldü. Aydın demiryollan devlete 
geçti. Kisve nizamnamesi neşredildi. Ata• 
türk Antalyaya gitti. 103 Halkevi yeniden 
açıldı. Yeni meclis açıldı. Atatürk Cumur 
Reisi oldu. İsmet İnönü yeni kabinesini tq
kil etti. 

MART 
Profesör Baki öldü. İsmet İnönO, Baı • 

vekilliğinin 1 O uncu yılım kutluladL Mu -
sikişinas Ali Rifat, Ali Nazima öldü. Ke· 
nan Paşa öldü. Yusuf Akçora öldü. Ver-
1ıilcrde değjşmeler yapılması kararlaştırıl
dı. Damat Muhtar paşa öldü. ... 

NiSAN 
Bakırköy hastahanesinden 1800 deli 

yersizlikten çıkarıldı. Gazeteci Vartan öl
dü. Süvarilerimiz Nise gitti. T evfil: Rüıtü 
Cenevrcye gitti. Feministler kongresi Dol· 
mabahçc sarnyında açıldı .. 

MAYIS 
Katsta büyük bir zelzele oldu. Milasta 

Saidülkürdı isimli bir yobaz ya~alandı. 
Ankornda Türk Kuşu kurumu açıldı. Parti
nin dördüncü kurultayı tes"it edildi. Ata
türk mühim bir söylev verdi. Parti kurul -
tayında yeni inkılaplar programı hazırlan· 
dı. Atatürk lııtanbula geldi. İsmet Pa§B ha
va tehlikesini İşaret etti. Ankarada birinci 
basın kurumu toplandı. Tuz fiatlan 3 ku· 
ruıa indi. 

HAZiRAN 

Hnfta tatili pazar oldu. Vasıf Çınar öl· 
dü. Atatürk Ankaraya döndü. Şeker fiat
ları indi. Floryanın imarına başlandı. Saf
fet Arıt.an Maarif Vekili oldu. Yükack mü
dafaa meclisi hava ordusunun artınlma -
sına karar verdi. Tramvay şirketi itilifna
mesi imzalandı. Atatürk lstanbula ııeldi. 
Jımet Paıa Şarka gitti. 

TEMMUZ 
Süvnrilerimiz Viyanad• · iyi dereceler 

aldı. Eski Başvekil Rauf geldi. Papbahçe 
fişe fabrikası açıldı. Ekmek 11 • çdtb. Ro· 
manyadan 1 130 göçmen ;eldi. Celil Ba
yar Rusyoya gitti. Kırklarelinde bir mev· 
ki müstahkem kuruldu. Derincede bir cep
hanelik patladı. 

ACUSTOS 
Ergani demiryolu açıldı. İsmet Pa~ 

geldi. İstanbul telefonu hükUınete seçti. 
Doğu vilayetlerinin iman kararlatbrıldı. 
Nazilli fabrikasının teıneli atıldı. Temyiz 
Ankaraya nakledildi. Ordumu~ Trakyada 
büyük bir manevra Yaptı. 

EYLOL 
Bir hava turu yapıldı. Güref tabını -

mız Balkan şampiyonu oldu. Yunan filosu 
geldi. Atatürk Ankaraya &itti. Balk.an o· 
yunlan bitti. 

BİRİNCITEŞRIN 
Haçlara bandırol yapı§hnldı. Zecri ted· 

birlere biz de iştirak ettik. Atatürke .uikast 
hazırlıynn bir şebeke tutuldu. Sayım yn -
pıldı. Ekmek pahafılandı. Suikast tel'in 
edildi. 

IKINCITEŞRIN 
Knmutayın açılışında Atatürk bit ıöylev 

verdi. Caz maskesi fabrikası açıldı. ilk yağ 
gemisi indirildi. lneholu vapuru battı. Ce-

r 
1935 te 1 

yanın askeri aevkiyatı devam etti. Çindeki 
su baskınlarında (200) bin, koleradan 

ı ( 100) bin kiıi öldü. Uluslar kuru~u top -
landı. 

Ağuatoı Hatiçe Hatip 
Aramızdan 

1 Bir Sovyet denizaltı gemisi battı. Şeh • Bu sabah çıkan gazetelerden biri nın bozulmayıp bütün "ehir telefon!~ 
Çeki len er zade Abdülkerim Nevyorkta intihar etti. böyle yazıyordu : rında da bir arıza olduğu anlaşılmış i4 

Geçen yıl içinde ebediyete ka- ltalyan adalannda örfi idarf' ilan edildi. «Dün gece 935 senesinin 936 se - tır. 
vu,arak aramızdan ayrılanlar Arnavutlukta ihtilal çıktı, bastırıldı . Bc1 - nesine yerini terkettiği dakikada ga- • Bunun üstüne ilk polis noktasına lil· 
ıunlardır : çika kraliçesi otomobil kazasında öldü. yetle garip bir hadise olmuş .• 1stanbu- ri koşturulmuş, hadisenin cereyanın • 

Beıtekar Raul Yekta, Kaata- Eyliil lun çok tanılmw bir ailesine mensup dan bir çeyrek, yirmi dakika sonra 
monu ıaylavı Ali Rıza, Hacı Balkan antantı toplandı. İtalyanlar Ha- olan bir genç kız nişanlısının yanın • ancak polis vaziyete el koymurtur. 
Adil, Proleaör Baki, muriki§İ • beş hududunu geçtiler. Ôluslar kurumunda dan kaçırılmıştır. Kaçırılan Genç Kız Kimdir? 

toplantı işe yaramadı. Balkan festivali ya- B. b · · ' · · b K l k h · · · naı Ali Rilat, Ali Naz.ima, gene· - ır sene aşı gecesının neş esını o- açırı an genç ız şe rım~ın ta • 
pıldı. Alman bayrağı değişti. Her tarafta zan bu inanılmaz vak·a büyük bir ba- nılmış tüccarlarından Bay Ahmee 

ral Kenan, Yusul Akçora, gaze- harp hazırlığı başladı. Ö 
l "l rın dans salonunda cereyan etmiştir. zgerin kızıdır. Yirmi yaşındadır. 

leci Vartan, Vasıl Çınar, Ce a 1 Birinciteşrin Saat on ikide ışıklar sönünceye ka - Çok zeki, çok güzel ve ince bir geng 
Sahir, Zehra Aylin, Necip Aaım, Habeşistanda harp başladı. İtalyanlar dar nişanlısının yanında pek neş'eli kızdır. Beş gündenberi eshabı akar .. 
muallim Ahmet Cevdet. yürüdü. Türkiye bitaraf.. italyanlardan bir bir surette oturan bir genç kızın ışık- dan Bay Latif ile nişanlanmış bulunu• 

kısmı Habeşe geçti. Zecri tedbirler karar· l k 
d · ar yeniden yandığı zaman masada i yordu. Bay Latif Şişli Nişantı:ı_<ıı kiba~ lal Sahir öldü. Muhacır akını evam ettı. lnştırıldı. Taarruz devam etti. Yunanistan· " 

k ld .. o· b k' yerinde olmadığı, yanındaki erkeğin mahafilinin tanıdığı çok asil bir zat • Atatürkün manevi ızı Ö ~· ıyar~ . e ır 1 da cümhuriyet ,kaldırıldı. İtalya sevkiyatı 
yolu açıldı. Bursa ve Gemlıkte fabrıknla· ve yürüyüşü devam etti. Harp sürdü. de bulunduğu iskemleye sıkı sıkı bağ- tır. Herkesin teveccüh ve muhabbe-

11 • ld lanmış ve ağzına da bir fular tıkılmış tini kazanan bu zat hadiseyi polise rın teme en atı 1• J kinciteşrin q 
BIRINCIKA- NUN olduğu görülmüştür. Qöyle anlatmıQtır: 

Ekmek ucuzladı. Necip Asım öldü. Ha· 
va hücumu tecrübesi yapıldı. Rum patriği 
öldü. 

lkincikanun 

Yunanistanda reyi fünı kral kazandı. M ha-la ... d T T 

Her cepheden İtalyan taarruzu başladı. asasının g nmış ve ~gzı a tı- Nitanb Ne Diyor? 
Makolle nlındı, mukavemet görülmedi. Şi- katılmw olan bu kırk beş eUı yaşlann- - Ben beş gündür Esma ile ninan· 
mali Çin istiklalini ilan etti. Mısırda çor _ da görünen zatın ağzından fular çıkar lanmıştım. Kendisini uzun senelerdir 
pışmalar oldu. Yunan kralı Yunanistana çıkmaz il ksözü: tanırdım. Adeta elimde büyümüştür. 
vardı, umumi af ilan edildi. - Aman koşunuz, nişanlımı kaçır- diyebilirim. Bu gece çok neş'eli idi. Fransız - İtalyan görüşmeleri suya düş-

Ln l R Bı.rı"ncı'ka"nun dılar.. Kendisi bu bara gelmemizi istedi. Ge-tü. Kral Zogoya suikast yapıldı. va o· 
k · k · l Yunanistanda Demı"rcı·· kabı"neyı· kur • Diye bağırmak olmıştur. ce yarısına kadar dansetti, egwlendi.Taın maya gitti. Balkan e onomı onseyı açı - ~ 

dı. Roma görüşmeleri başladı. Hindistan- du. İtalyanlar yürüdü. Mısırda karışıklık • Kapıdan dışarıya fırlayan halk dı • gece yarısı lambalar söndüğü zaman 
da, Amerikada soğuktan yüzlerce insnn !ar devam etti. Pariste, Londrada, Roma- şarıdaki gardiropçunun ve garsonların ortada kalmıyalım, diyerek gelip yanı· 
öldü. Japonya Çine doğru yeniden hü - da tam bir heyecan hüküm sürdü. lngiliz bağlanmış olduklarını ve ağızlarının rna oturdu. Kendisile tam birer kadeh' 
cum etti. 12 adalılar isyan etti. Bulgnris - dış bakanı çekildi. Heryo do istifa etti. Ha- da tıkanmw bulunduğunu büyük bir şampanya içiyorduk ki birden lamba • 
tanda kabine düııtü. İtalya kabinesinde bü- beşistanda ciddi bir harp bnıılndı. Lavııl hayretle görmüşlerdir. lar söndü. Ve lambalar söndüğü anda 
tün nazırlar çekildi. Frnnsn. Jngilt~re. Al· rnedistc ekseriyet kazandı. Alman • Jııpon Kapının önündeki kapıcı da antre • da benim ağzıma şiddetle bir ~ey tıkıl-
manya araslndn mu"zakercler ba .. Jadı askeri ıınJn .. rnaları ynpıldıg·ı so"'yl\ndı·. · d" l · ·· ·· d k ba• 

" · " nın mer ıven en ustun e sımsı ı g- dı. Sesimi çıkarmadan ağzım kapatıl .. 
Şubat la~mış ve .a~ı tıkanmış bir surette l mıştı. _Ellerimi de. ani de bağladılar. 

Japonlar Moğolistandan ilerle?iler. Elektrik Ve lramvay Ücretleri yatmak ta ımış. Bu ara yanımdakı masa da hafif bir. 
Fransız Başvekili Londraya gıttı . isyan Elektrik, tramvay ve bavagazı fiatları- Bağları çözülen ve ağızları açılan boğuşma işittim. Sonra bir ipek hışıl· 
12 adalıların hepsine sirayet etti. 6 şubat nı teabit edecek olan tarife komisyonu, ö- insanlar ortalık kararır kararmaz bir tısı salon kapkaranlık olduğu için bir 
yıldönümünde Pariste nümayişler oldu. nüm~zd.~ki .hafta içinde toplanacaktır. hücuma uğradıklarını ve ağızlarını aç- şey görülmiyordu. Ve düdükler, kay • 
ltalyada seferberlik ilan edildi. Eritre ve Komur fıatlarında ton başına görülen mağa vakit kalmadan ağızlarına birer 1 nana zırıltıları büyük bir gürültü çi 111 

Somaliye asker sevkine başlandı. İtalya ile 730 kuruş tenezzülün elektrik fiatlarında k k d • ·· 1 · 1 h" k d • · · · ·ı ·ı · · d · 'd 1 
B 1 • tı aç tı an ıgını soy emış er ve ıç ar ıgı ıçın mı tı erımı e ışı en o " 

Habeşistanın arası açıldı. u garistan kılovat başına ancak 20 para gibi bir te • b" .. d"kl · · d T" t • d 
Nöyyi muahedesini bozdu, Almanya A - nez.zülü icap ettirebileceği ve bundan do ır şey gorme ı erını ~ ı ave. e mıi - rna ı. 
vusturya hududuna asker gönderdi. ltalya layı da tramvay fiatlarınd d 1 b: lerdir. Kapıdan dı,şarı çı an ınsan ar Genç Kızın Bir Düşmanı Var mıydı? 

S Al l d w• ikl'k" ı a a esas 
1 ır kapının önünde sıra bekliyen taksile· Ni=nlı buna şu cevab vermiştir: hududa 2 tobur sevketti. ar man ara eglf ı yapı amıyacagı anlaıılmaktadır. r-

geçti. rin şoförlerine kapıdan genç bir kızın - Hayır, genç kızın nişanlısı yoktu. 
Mart Efgan Dıt Bakanı cebren çıkarılıp çıkarılmadığını sor • Çünkü kendisi henüz yirmi yaşında 

Yunanistnnda ihtilal koptu. Bahriye Efgan Hariciye Nazın bu oyın dördiin- dukları zaman, onlar imdadı sıhhi oto- bir çocuktu. Hayatla hiç bir teması ol• 
isyan etti. Asiler harp gemilerini zaptetti- de Meydanıkebirden Türkiyeyc ayak ba - mobili ile nakledilen hastadan gayri mamıştı. Kimseye bir fenalık yapma • 
ler. Venizelos asilere iştirak etti. Seferber- sacaktır. Nazır, memleketimizde bulundu- kimsenin çıkarılmadığını ilave etmiş - mwtı ki onun bir düşmanı olsun .• Ka-
lik ilan edildi. Tam bir harp başladı. Ve- ğu müddetçe misafirimiz olacak, Türkiye- lerdir. çırmaktaki saik ancak genç kızın ebe-

]d den sonra Avrupanın bnzı "ehirlerinı· · k 
nizelos Radosa kaçtı. Asiler mağlup o u. " zı • İmdadı Sıhhi Otomobili veyninden bir fidyci necat isteme e-yaret edecektir. \. 
Almanya Versay muahedesini yırttı. Al • Hangi hastanın, hangi imdadı sıhhi meli olabilir. 

manyada mecburi askerlik tesis edildi. So ' Posta otomobilinin mevzuu bahsolduğu 80 - Genç Kız Dün Gece Kıymetli 
ftalya ordusunu iki misli artırdı. Çinde sey· B' G d tık T 

ru1unca şoförler bunun saat tam on ır er an atıyormuf 
landan 5 O bin kişi öldü. 1 d 

Niıan 

Avusturyada krallık lehine nümayişler 
yapıldı. Strezede Fransız. fngiliz ltalyan 
ııörüşmeleri yapıldı. Konferans neticesiz 
dağıldı. fngiltere boğazlan tahkim edece -
ğimizi iddia etti. Japonyada müthiş bir 
zelzele oldu. 24 kişi öldü. 12122 ev yı -
kıldı. Yunanistanda Papu)aa idam edildi. 
lranda büyük bir zelzelede yüzlerce insan 
öldü. 

Mayıs 

Ruı - Fransız misakı İmzalandı. Pil • 
ıudski öldü. Yunanistanda idarei örfiye 
kalktı . Habeşistan heyecan içinde. Yuna
nistandn krallık taraftarlan arttı. Lavrcns 
öldü. Fransada kabine düııtü, Blücistanda 
ki zelzeleden otuz bin kişi öldü. 

Haziran 
Fransız kabinesini Lava] kur _ 

du. Blücistanda Efgnnistnndaki zelzeleden 
binlerce kişi öldü. lngilterede yeni kabine
yi Baldvin kurdu. Vehip Paşa Habeş or • 
dusunda baş kumandan oldu. 

Temmuz 
Jnponlar Çinde ilerlemeğe başladılar. 

Habeş meselesi büyüdü. Y evtiç kabinesi 
istifa etti. handa §apka inkılabı oldu. 1tal-

iki de barın kapısına gelen otomobil ol- Gene polis yaptığı araştırma ar a 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi d k b k biı 

duğunu söylemişlerdir. genç kızın ün gece ço üyü 
Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 Ve sorgular neticesinde anlaşılmış- kıymeti haiz gerdanlık takmakta 

· ı S TAN BUL tır ki saat on ikide bir imdadı sıhhi oto· olduğunu anlamıştır. Genç kız boy • 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. -----

mobili bann kapısına gelmiş, içinden nundaki bu g ... rdanlığı çalmak istiyen 
beyaz gömlekli iki adam çıkmış •. Sed- bazı insanlar tarafından kaçırılmış • 
ye ile içeri girmişler ve biraz sonra tır. 
yanlarında uç kişi ve sedyede üstü imdadı Sıhhi Otomobili Nedir? 

ABONE FIA TLARI örtülü bir hasta olduğu halde otomo •

1 

Yerinde yapılan tahkikatla, dün ge-
- _ _ bile bindikleri ve büyük bir sür•atle ve ce imdadı sıhhi otomobilinin hiç bh 
1 6 3 1 çanlarını çala çala, Şişli istikametine yerden çağrılmış olmadığı tesbit et· 

Sene Ay Ay Ay doğru gittikleri görülmüştür. miştir. Halbuki kapının önünde hl • 
_Kr_ ._ Kr:_ Kr. Kr. Kapının önünde biriken bir iki rne - rikmiş halkın ve bekliyen taksi ~oför • 
ı4oo 1750 400 150 raklıya içeride bir kadının bayılmış ol- ]erinin şahadeti ile bann kapısına im • 
2340 1220 710 270 

TOR KİYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBi 2/00 l_JOO duğunu söylem~erdir. dadı sıhhi otomobili geldiği ve bardan 

~OO 3oo On lki de Şehrin T elefonlan sedye ile bir hasta alıp çıkardıkları sa· 
Abone bedeli peşindir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 laıanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

İşlememittir hittir. 
Bir kısım insan bu araştırmaları ya- Beş kişiden veya daha büyü~ bir 

parken, bazı insanlar da telefona koş - kala~lıktan mürekk~p. bir çctenın Es
muşlar ve imdadı sıhhi otomobiJi ile 1 ma Ozgeri kaçırmak ıçın evvelden ter· 
bir geç kızın kaçırılmış olduğunu poli- tibat almış olduğu muhakkaktır. 

"hba k · · 1 d b"' ··k (Arkası var) se ı r etme ıstemış erse e uyu 
bir hayretle telefonun işlemediğini 
görmüşler. 

Dışarıdan başka bir yerden de yapı -
lan böyle bir teşebbüs akim kalmış -
tır. O zaman yalnız barın telefonları -

l<ömUrda ı Zehirlenme 
Salmatomruk Kasım bayatı mahallesin

den Ali kızı Bahriye mangaldn kömür ya

karken-kömürden çıkan gazla zehirlenmit. 
hastahaneye kaldırılmııtır. 







8 Sayfa 

Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgraf Haberleri 

-
Fransız Cumur Başka

nının Sözleri: 
Fransa, Karşılıklı Yardım Ve TesaPÜt 

Vazifelerine iştirake Hazırdır 
Paria, 31 (A. A.) - Cumm bafkam Lebrun, kendiıini Jenİ aene mi

nuebetile tebrike ıelen .efirler heyetini kabul etmiftir. 
Sefirlerin en eakiıi olan Papa vekili Monaen7ör Kardinal Maılione, 

bilhaua fU aözleri aöylemiftir: 
(cBizler, hükümetinizin Milletler arumda derin ve devamlı bir au

rette uzlaıma temin etmek için aarfetmekte olduiu Jorulmak bil'iniyen 
pyretlere hararetli temennilerimizi terfık edyoruz.n 

Lebrün, bu hitabe7e cevap vererek tö1le demiıtir: 
((An'aneleme aadık olan Franaa, mazide olduiu sibi timdi de kartı· 

lıkh 1ardım ve teaanüt vazifelerine ittirak etmeie hazırdır. Cummi • 
Jet hükUmeti, emniyetin bütün bu prtlannm tahakkukunu mütterek 
olarak 7apılacak çalıpnalarclan beklemektedir.>> 

IO!t Peaı~ 

• 
SON DAKiKA ·• ' 

TELGRAF, TELEFON, ~Lstz HABERLERtj 

Musolini, Habeş Macerasının ltalyaya 
Çok Pahalıya Mal Olacağını itiraf 

Etmiye Başladı 
Fransa Kendisinden tseklenileni Yapmaz Da, Milletler 

Cemiyeti Çökerse, lngiltere Siyasasını Değiştirecektir 
Londra 31 (A.A.) - Gazeteler, kurnazca manevralanndan bedbin o- Corriere Della Sera gazetesi ezcüm-

Muaolininin bakanlar kurulundaki lan İngiltere, F raneanın, Milletler Ce- le diyor ki: 
sözlerinden hararetle bahsetmektedir - miyetinin prestijini kurtarmak için in- ((Süel harekat IAzım geldiği kadar 
ler. giltere ile çalışmak isteyip istemediği- uzablacaktır. İtaiyan d~manlannın 

Bu söylevin verdiği umumi tesire ni anlamak üzere beklemeye karar bu hususta emin olmaJan ve bot 6-
tercüman olan Times gazetesi, Mu- vermiftir. mitlere kapılmamalan gerektir. Doğu 
aolininin hakikati daha müdrik ve Ha- Eğer Fransa, kendisinden beklenil • Afribauun ifgali lr.at'idir. İtalya, Af. 
bet macerasının balyaya çok pahalıya leni yapamaz ve Milletler Cemiyeti in· ribdalci tefebbüeün nihai muvaffakı· 
malolacağını anlamıf göründüğünü kıraza uğrarsa lngiltere dıt aiyaaaamı yetinden kat'iyen emindir.» 
yazmaktadır. değittirecektir. Süel harekatın durdurulmadığını ve 

-ı:::s::ıı-============-=ı::ı::m=-===-====--=---=~-===-- Daily Telegraf ezcümle tunları ya- Böyle bir halin vukuunda lngiltere- buna mukabil aiyual aahada bir te .. 

Mısırda Ye11i Nümayişler • zıyor: nin arbk antant kordyal politikaaı'a vakkuf teabit edildiğini yazan Gazetta 
((MU801ininin sözleri İtalyan ihtiras- dönmiyeceii iddia edilebilir. İngiltere- Del Popolo diyor ki: 

'' lannı tadil etmittir. Bu sözler, harbin nin imparatorluk politikasını güttüğü ((Eden henüz. yeni vazifesine batla· 

Talebe• Kahrolsun aylarca devam edebileceği hakkında günler artık geçmiftir. İngiliz ıiyaauı mamıfbr. Bazı iÇ ve dıt vasıtalannm 
• ilk resmi itiraf teşkil ettiği gibi, gitgi- ileride bilhassa ahlakt noktalara ve im- yardımiyle Lavala kartı hazırlanan u-

V de ehemmiyet keabeden ltalyan zayi- paratorluğa bağlı olan devletlerin yar- m_.umt ~ • m~vaffakıyetaizliie 

lngiltere! Diye Bagl rdl ab hakkında duyulan enditeleri de art- dunına istinat etmelidir. » ugramıfbr. 20 ikincı kanuna kadar Ce-
brmlfbr. ltal.,. Mes'ul J>eiilmit nevı:ede ıükGn hükümran o~~br, 

Diğer taraftan, Paris sulh teklifleri- Milino, 31 (A.A.) - Mu10lininin V-.ıngtonda, ltalyan aleyhtarhgı aı~-

Son nllmay;,lade ,,.U. 
tertibat alırlıen 

bakanı k ı dak. ··z1 · · aaaına kartı bulunan cereyan ehemmı· nin muvaffakıyetsizliğe uğraması ye- ar uru un ı so ennı mev -
. b" F 1 ·ı· 1 ile zuu bahseden oso.,..-.teler İtalyanın Pa- yet keabetmektedir. S~aaal. aüel ve 

nı ır ransız - ngı ız an atması ·- • ' . . 1 • 
neticelenmiftir. Bununla beraber son ris tekliflerinin muvaffakıyetsizliğe ekonomik hadiseler talyanın vazıye • 
haftanın hadiselerinden funu göz ö- uğramasından hiç bir suretle me•ul ol- tin~e hiç bir kantıkhk tevlit etmemek· 
nünde tubnak da ıerektir ki, Lavalin madığını yazmaktadır. tedir.» 

Yeni Fransız· Sovyet 
Ticaret Muahedesi 
Paria, 31 (A.A.) - Bu ak,.m dıt 

1t1-i bekenbia* Fransız - Sovyet 
ticari münaaebetlerine dair olan 1936 
tarihli muahedename imzalanacaktır. 
Yeni muahedename, 1 Kinunuaani 

Venizelos Kral Taraftarı 

Yunanistanda Seçim 
Geri Bırakılıyor 

1934 tarihli muahedenameyi tecdit el· Atina 31 (Özel) _ Kral yılbatı partiıile birlikte. aeçime pmezlerae 
mektedir. Bu IOD muahedename, bazı münaaebetile yunan uluauna çıkar· kazanma lan ihtimali olmadıimı 
:::.: .. ~: ile 1935 senesinde tecdit dıjı beyannamede kendiainin mil• sören terakkiperver partiıi lideri 

Kahire, 31 (A.A.) - Ro7ter ajan·ı Neal111 Pa .. ••• Oto111oblll let araıında hiç bir fark ıözetmek- Kafandaria partilerin birle,meaine 
..danı Çewlldl p • 1 ki Al ıizin bitarafane çalıtarak memle • ~ftar buluna1amaktadır. 

Cerralat konsresine selen deleseler, . ~0~.a. sı __ (Özel) - Londradan bil- aErıls le I 
0 
.. ld~an ketill refahmı elde etmeie uir•ta· Ven;.eloa Kralcı 

koqre binaanun methalİDİD ild tara • dırildıgıne ıore ~u ~açılacak olan Ç S U ca .. ını aöylemittir• Atina, 31 (Özel) - V-eniseloa 
fmda topl•n••ı olan talebe tarafm • ~~~aht ko?gresıne gıtmekte olan ~ P • 31 (A.A.) Alman bü..::L 1 V ·--' Kar 1-..:-ı- Pariıten ıönderdiii bir mektupta 

1 
.... an Neaım Pqanm otomobili yolda ana, - ,-ua en1:5e1omn ıaı ..--·• '----

•an ckahrolaun nsiltere, Mı .... Mıaır- talebe tar f d ·ı k k d" . elçlai Roland Koester ölmGftür. Para Göntlertli kral timdiki sibi bitarafane aan: • 
•larmcbr, kahrolaan lqilis lll komiae- h 1__ eclia"lmın. an çe~.~-~--- en ıaıne ket ettiği takdirde kendiıinin de -1• __ ,.-:..:le .___, __ ___.__ a1U1ret •t ve 1J1111UU1ın kon· Atına," 31 (Özel> - Venizeloamr kral ~-- la ... b"td• • 
n - 9 ~-· • • A • 1 G l•kt <" t ın tara....-• o caam• 1 ırDHf" 

Bu n&ma,;,ıer, arbeclel..t intaç et. ar~e i1bn~~-;:ı1cı: unmu~ur. O em l fJ ..;,l ma karııı Yunaniıtandaki ipizlere tev- tir. 
•mniı ._ abalama mtidahaJeelne laa • • o~tgrlin~n~ t uklifi ?. ~nç ır .: Mı.. Jı l i zi edilmek üzere hükUmetc: • 5.000 ~--!-in 1 elriri Jlalatemeldir 

nıveraı e m e uzenne geçen nu- uca e es . .. d • • ~ ..... 
cet kalm••ııbr. Cerrahi koqnainin a- mayifte Mıaınn istiklali için ölen ar. clrahmı ıoa ermııtır. Atina, 31 (Özel) - Yeni eeçimia 
...... ....-n..1e ne Kral, ne ele d kadatlannın ruhuna hürmeten bir da- Cemlilc (Öael) - Burada utma mi • Küçü' Partiler 15 sfbı aonraJ• tehiri muhtemeldir. 
komi.- laamr buhmmam11ı.cbr0 kika ıük11t edihniftir. cacleleai iJi neticeler •enneie batle•lf • Atina, 31 (Özel) - Kiçük cum- Seçim Mlrhmclaki kanun ha,anldi 
---------====-=-=-=:z:a::--===-=====-==-==-- tir. G-nliiha ebnall en bol yeri olarak huriyetçi partiler hürriyetperver reami pzeW ile nepedilcli. 

Makalle Etrafında Şiddetli ~ ....... °':" =k~ ...... -•bol - . . - . . u·· ·-· . d---
Muharebeler Oluyor ~ ~::.. .- ...; Büyük!Vı enderes zerin e 

~~ :;:ı::' Kızıl_ .babaya götürü1m;,ı0r. • Armu~luda Yeni Bir Köprü Yapılacak 
haç murahhası tarafından Cenevreye lıtokholm, 31 (A.A.) - Adiaaba- lhtıyar Heyetı Azasından Nuilli (Önl) - Nedlinin ...U. ova- & ~ hir,... ......., • ...., baJIDChrWs 
bir proteatoname gönderilmiftir. badaki leveç konsül cenerali Henner, Biri Korucuyu Ôldi rdü ~ ~· a,.... <Bii71k ~) ~ ~:-"" ••-..;· llba,hk ta ita 

He7et Reiai de Yaralandı laveç seyyar kızılhaç aıhhiye tqkilatı. G.nlilc (ÖUI) _Armutluda Uy ih· n lwincl• bet~. ~-~~ köpriilü) itle• dal ol...9lded • . 
lstoldıolm, 31 (A.A.) - leveç Kı- mn olduğu yere l(ibnek üzere bullln. tirer lırıe,eti Heanclen Mehmet Ali ile ko- ile ~ta. (Hemzelli köprmu) nden betka (Ya..ı. ~) .... 1la yıl IDfM• umu-

duğunu telgrafla bildirmi tir seçil,_. yoktur. Yum pamuk terlalanna ...,_.O ı.Wirde ,_..pamuk terlalanaa 
zılhaç aeyyar aıhhiye tqkilibnın Dolo Son uharebelerde 'o.. racu Huen enamda bvse çdmut, Meh- PliP ,.._ binlerce emele, ilÇi peçelen ... ,.,.ıen N..u& ._. ısc;,ı. iKiainin ol-
yabımda bombardıman edilmif oldu- Ad" babam 31 (A A ) Ga . met Ali koruca Huem tobtlamlfbr. Ne- .. ,. Menderesten yaya seçmeie mecbur len bir _ .. 1: .;;.-=± itleri L---- :... 
X....- • ed ısa • . . - yn res- ticede Mehmet Ali tabenc:a ile Huem aı- la --L:- • ---·--- ~ ... _._. ...,._ •uuu teyıt er maltlmat -'-·---. ... b" bad b"ld" ild"'"" .. bhrlar. Bam tar --...,len ele ça......-.- L-•--LLı_ ~ ele -L•--11!.... K"" ı.ı:.ı....: . . .. 7.'"" .. mı ır mem an ı ır ıgıne gore diirmiiftiir. Tehkikat yepılmektad... m bJJlda brp tarefa 1 · · ıer. Yemrh ~----. -ecn..-. oy-., 
Aynı membadan bıldırıldigme gore timal cephesindeki bir muharebede yir- E D 1 1 _ . ~ İKİYİ aevindiren ita köpriinün mehaul • • 

yukanda zikri geçen teşkilatın reisi mi üç ltalyan zabiti ölmüftür. rzurum em ryO U koyü ile Nuilli enamda eskiden ~cut o- ...,.... ...._ Jeliftiriline çok iyi olacak· 
hvlander yaralan --L il Ad" H "ki t fın . .. rdı Sivu - Sivu. Enwwn yolu üzerinde len Febt bet aene evvel Mencleresm tat-

mıt ve u~ e ı- er ı ara zayıatı agı r. BoatenbJP ve Becer iataqonlen eruın • maaile ,.kılen (Yuırb köpriili) nün hu br. 

deki fimenc:lifer iflemeie batlanuthr. Bu yıl yeniden yapdacaiı haber elm"Mfbr. Bu U f • V 
Tayyarecı· Lı· -dberg Fransaya Gı.dı·yor ha~ fimclilik puart~i •• perfelll~ .sün- köprü Evkefe eittir. K~prüniin Yuırh °'" r ada Ekım aziyatl 

lerme mebaua olmek men haftada iki de· YUmda evkefa blen b1r çok tarlalan ve Urfa (Özel) - Siirekli •• bereketi 
Roma, 31 (Telsizle) - Tayyareci Lindberg ailesi ile birlikte bugün öğ- fa muhtelit btarlar ifletilmektedir. varideh Yerd1r. Evkaf idueainin ~ .e-- JaimurLıı devem etmektedir. Ekim ve • 

le üzeri Londraya varmıf ve Liverpol otelinde oturan bir Amerikalı bankere Antalyada Bir Mecmua ne 'bu köprü için yapbrdıiı ketif raporu ıdJeti ~ iJiclir. •bahenla de Jetmurı. 
mieafir oJmuftur. Otel polis tarafından muhafaza edilmektedir. Antelya (Özel) - Muallim ve münev- kili ıörülmecliii .._ ....,.k_,_ iftil'llk ha ...... ...,_ eltili takdirde bu Jll 

Linc:lbera bir müddet Niste oturmak istediğinden orada kendisine müna • verler birletenk bareda çaibyan aclh bir eden ... ....,.,....,. Bu Jtl NMilli ..W llic bir Jl s&P' 8D'1it bereket olecaia .. 
aip bir kötk aranılmalıta •lduia ela Nilten bildirilmektedir. ...... ... ~ batle•1flenhr. www .... illwli ld ...... Jla .. ...,,_ -hddr ... 



POSTA 

Yazan: Ger hart EUert 48 - l/J/936 Çeviren: 

Attila; Altın r<aseleri Çalan Adamı 
Bizzat Sorguya Çekmişti 

- «Üneges, sen de ölüme mahkum
dun da Attila sayesinde kurtuldun.>> 

Edeko homurdandı. O, Onegesin o 
zamanki vaziyetini büsbütün başka su
rette telakki ettiği için Yunanlıyı kati
bin yaptığı mukayeseye kapılmaktan 
kurtarmak istiyordu. Fakat bunu anlat
mak için söylenmesi lazım gelen keli -
meleri çabuk bulamadı. 

Ya Kral Ölürse? 
- «Kostantiüs, senin için yalnız bir 

şey yapabilirim. O da seni, Attila iyi 
oluncıya kadar mevkuf tutmaktır. 
Hakkındaki kararı kral versin.» 

- «Ya kral ölürse? Ya iyi olmaz -
sa? O zaman heni mes'ul tutmazlar 
mı? Halim ne olur?» 

- «Kostantiüs, şayet Attila iyi ol_, Ko•tantiüa: - Sen de ölüme mahkumdun Onege.1. dedi 

mazsa, hepimizin ne olacağını Allah - «Ben Samara nehri sahillerine - «Konstantiüs sen hıraızhk yap-
bilir.» kadar hiç gitmedim. Fakat nerede ol- tın.» 

- «Hayır, hayır! Olmaz!. Attila be- duğunu biliyorum: Galyanın timalin • - «Piskopos kaseleri kendi ihtiya -
ni affedecektir. Sen yalnız heni onun dedir.» ri1e bana verdi. Kendisine dedim ki:» 
huzuruna çıkar!» Attila, göz kapaklarını kapıyarak hu Konstantiüs kendisini müdafa et -

Yunanlı başını salladı: sözü tasdik etti, sonra homurdandı: mek için bu sözleri aöylemeğe başladı. 
- «Ya Attila seni affetmezse?» - «Aetiüs bu nehir civarında Frank- Fakat Attila onu susturarak: 
- «Affedecektir! Ben kaseleri harp j ]arı mag~lup etti.>> Kısa bir fasıladan _ O dedin dedin. Her 

· · t Iakk" · ı A ·ı · b I « na ne se g:ınaımı : ı ettım ttı a ıse atı sonra: «Franklar Roma devleti hudu- halde piskoposu aldattın, yalan söylc-
itıkatlara ın~~ma~.' )~. .. . . . duna doğru ilerleyince Bagodlarıda kı- din.» 

Konstantıus butun umıtlerını gen~ yama kalkmıslar. Fak.at Aetiüs onları 
0 iki noktaya bağlamıştı. da mağlup et~iş.>> 

_ «~neges, bir zamanlar kendinin Şarkta Ve Garpta 
de Attila tarafından kurtarıldığını dü- A t'l" ·· ·· d t d } 

. t ı a sozune evam e me en evve , şünerek benı onp.n huzuruna çıkart I» ll . b" ı· k 1 'b" b" 
B · K l c·· .. 1 e en, ır çenge ın anca arı gı ı ır -

em ra a otur. b" . . d' B · ı d A ··· k" 
O h d b .. .. k b" _:ı ırıne gır ı: >> u ış er e etıuse ım-

- «Kaseleri aattığım zaman.» 
(Arkaaı var .............................................................. 

( Toplantll•r, Davetler~ 
Balat TUrk KüHUr Blrllğlnln 

T alililor Aranırken ..• 

Gazeteci:erin Geçirdiği 
Garip Bir Macera 

Dün 1rece Asri sinema salonunda çeki- biri de JsQnbuJ Maltepes.i ukeri lise 10 uı. 
len yılbatı piyangosunun en büyük lkra - cu sınıfına çıkmıştır. Bu bileti talebe müı· 
rniyesi olan ( 500,000) lira ( 1411 O) sa- terek almıştır. 
yılı bilete isabet etti. l 00,000 liraltk bilet (13516) Kadı • 

Bu bilet sahihi talihlilerini öğrenmek ve ' köy Y eldeğinneninde esnaftan 20 tane 
onlarla komqmak uğrunda İstanbul gaze- ortağa çıkmıttır. 
tecileri dün gece çok tuhaf bir macen ge- Büyük ikramiyeyi Niluarda Bir 
çİrmİ§lerdir. Kilip Kazandı 

Bu hadiseyi muharr~ ajJmdaa 
Niksar, 1 (Özel) - Tayyare piyan ... 

• lere gosunun büyük ikramiyesi Niksar hu· 
sqe . susi muhasebe katibi Halide isabet et· 

dinleyiniz : 
Beyoğlunda tanmmlf bir çok 

uğruyoruz: 

- 14110 aayılı bileti m mi sattınız? miştir. 

... - Hayır. 50 Bin Lirayı Kazanan 
Eminönüne iniyonrz. Servet Ye Zeqia 50 bin lira kazanan bilet Deniz-

giıelerinin önleri bklıın tıklmıt Ba ıırada yolları kooperatifi memurlarından elli 
bap açık. urtmda san bir pardesü, baca kisiye aittir. Bu bilet (Milyon) gişesi 
boylu ve bir ayağı sakat ~ 24 Ya§larm- ta~afından satılmıstır . 

da bir senç hizi öaJiyur: -Bir Avukat 50 Bin Lira Kazandı 
- Biiyiiık ikaaauiyeJi ı...,...., mı 111"1 -

youuaaa:? Büyük ikramiye 50 bin lira avukat 
- Evet! Fevziye isabet etmiş ve gece para ken• 

- O talilali t...iıı:n! disine teslim edilmiştir. 
- Yok~ Bi1etM m kaç? 

... - 14110 ........... .. 
Da.emdı istiyora: 

- Be,.hade aeviıwne f lliJ'ik ~ 

Patrikhaneye Gelen 
Taziyet Telgrafları 

14114 e çdrb. Dün şehrimizdeki Yunan konsolosu 
- Yazık öyle ise ... Benimki 14110 du. ile Lehistan konsolosu ve ermeni pat· 
EtraftnJ sarıyoruz: rik kaymakamı pıatriklmneye giderek 
- Adın ne7 taziyette bulunmuşlardır. Bütün orto-
- Ekrem. Ve .anlatıyor: doks patrikleri ile müstakil ortodoks 

Bilet Evde kiliseleri tarafından patrikhaneye ta-
- Taksime çılmııf arkad•ılarla kah • • 1 ·• d ·ı · · 

ed :..:•--biJ d Arkada lar zıyet telgraf an gon en mıştir. 
v e G111UU11 oynuyor um. Ş - p ·-. · d b l k ü-
d L!-' elip ··"del di. Ben d L atrıgın cenazesın e u unma an uvı g muı e e aOfUP . b' 

ld. Bil t d ..ı_x.:ı ~ F zere Yunan hükumetı tarafından ır ge on. e yanlDl a ._...., evue. a - • 
tihte Kıztap:nda Necmettin Bey apartma- heyet gönderileceği yazılmışsa da ~tı
nmın ikinci katında oturuyorum. Ankara- nadan Çugün gelen telgraflarda boyle 
da Kamatay matbaasında miirettibim. . . bir heyetin gönderilmiyeceği bildiril • 
... Bu sırada çok kalabalık bir merali. yı- mektedir. 
ğnu bu talihli ırencin etrafmı ıardılar. Ek- İtalyaya ihracat İçin 
remin bem kalabalığın verdiği bunaltıdan BedelJeri serbest dö~ iz veya peşin pa· 

neges, ayatın a uyu ır oe - l d ·.. B" 1 y· · t 
ı , er yar ım ettı r ır zaman ar ızıgo -ğişiklik doğuran o geceyi hatırladı. kı ] l be b C l ·d H·· I e 

. . ar a ra er a yaya gı en un er v 
Hün prensının, karsılarındaki iki Ro - Al l 

hem de binlerce liranm tahayyülünden ra ile tesviye edildiğine dair kambiyo di· 
MUsameresl b•ın do""ndu·· ve &..-L-L tuhaf -'"'-'er so""yleme- b dil 

-y· uu:Mu MQ.I rektörlüklerinden vesika alınıp i raz e • 
Balat Türk Kültür birliği evvelki gün ğe bqlam. Kendisine otomobille evine medikçe İtalya ihracat yapılma ına müsa-

l·ı be b · f. d an ar ... » ma ı e ra er zıya et masasın a otur-
AttiJa gene sustu, sonra tamamladı: dukları gözünün önüne geldi. Atti.IA - y d k ti · eh · 

Balatta birlik saionlannda büyük bir top· mderek resim çekmeyi teklif ettik. Şiddet- ka ı K f" t 
... ade edilmemesi rar a~ıştır. ey ıye Jantı yapmış ve çok canlı bir gün geçiril • le reddetti: gümrüklere bildirilmiştir. Bunun sebebi 

· b" - « ar ımcı uvve erın emmı -nın esrarlı bakışlarını, bırden ıre: . "k' . d d k lı N · · 1 
yetı ı ıncı erece e a r. etıceyı e -

- «Hayatını ne ile ödiyebilirsin, d d ek kumandandır. Attila nasıl 
mittir. Toplantıya istildal marşile b.,Jan- - Y4*, yalı.. Blrakm beni Allah atkı· tüccarların zarara uğramaması ve ihraç 
mış, müteakiben Fener Halk Partisi baı - na .. Feıa oluyonım.. Ba esnada sencin 

ettikleri malın paralannı alabilmelerini te· kanı Dr. Hulüsi söz alarak canlı bir söylev yüzü terlemekte ve gözlerinin baı,..·11 du -
l d" .. .. ~ e e ec 

Yunan ıl~> . ıye sormasını goruyor ve şarkta galip geldiyse, Aetiüs te gari:>ta 
işitiyor gıbı oldu. muzaffer oldu .. n 

«Gaddarlık etmiye!~~· bel~i Ko~s- Atti1a birdenbire öyle bir bağırdı ki 

ııut min etmektir. vermiştir. Doktor Hulusiden sonra J. Das· dakla.rmın hareketleri hakikaten msanı ••••••••••••••-, 
sa söz almış, Türkün barış severliğini an~ ıüpheye dütürecek haller almaktaydL , 
latmışbr. Müteakiben kürsüye gelen Lem'i Polialer kalabalığı dağıttılar. Ekremi H A S A N 

tantiüse yardım edebılırım» dıye du - Oneges bir iki adım gerilemeğe mec -
şündü. Gaddarlık ve hayırhah1ık, af ve b ld . 

Gülman verdiği çok heyecanlı söylevde güç bal ile kandırarak bir kahve içine o -
ezcümle demiştir ki: turttuk. 

B l h . l"h b v l ur o u. şiddet.. un arın epsı ta ı e ag ı şey- A ... G l d 1' r k 
lerdi. insan oğlu bunlardan birini yap- - « etıus a ya a ga ıp ge ır en 
mak isterken belki diğerini yapardı. Bi· ben burada hasta yatıyorum 1» 

risine yardım etmeğe te;şebbüs olunur Kral, ıztıraptan yüzü bumburuşuk 
da yardım yerine 0 kişi cellada teslim olduğu halde yastıkların üzerine düıŞ -
ed·ı· d" tü. lztıraptan gerilen dudakları arasın· ğümJeneceğiz.» l ır ı .. 

«- Türkün epiz gücünü ve güresini 
doğudan batıya giden bir güne~ gibi gö -
türeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi yara -
tacağız. Türk blıliği İçinde kuruşacağız. 

Türk özü içinde kaynaşacağız. Türk duy
gusunda inanacağız. Türk ülküsünde dü-

Konstantiüs hala: dan düzgün, köşeli dişleri belirdi. Bundan sonra cazla ulusal parçalar ça-

- «Beni krala götürh> ıye ısrar ~· neges, ra ı es ın e ıcı soz er a -d . O k 1 t k" d" · ·· J lınmış, hava kurumu için müzayedeler ya-

diyordu. ramakla meşgulken katip Konstantiüs ~.::~.:.~ , , , ___ , ___ , ----, 
Bunun üzerine Yunanlı bütün dü - dizüstünde sürünerek Attilaya yak - ··-

şüncelerini bir tarafa bırakh: ıaştı ve dedi ki: Aşcı Aranıyor 
_ «Mademki bu kad&r ısrar ediyor- _ <C T anyü, sen iyi olacaksın 1 Tan· Fabrika müstahdeır..ltırine gUnde 

sun, Konstantiüs, o halde gel!)) dedi. yü, sen yeniden hayat bulacaksın! Fa· otuz kadar yemek Yerecek küçllk bir 
Oneges korkusundan titriyen Kons· kat beni de affet, T anyü !)) lokantanın kendi hesabına idaresini 

tantiüsle birlikte Attilanın odasına gir- Kral yan bakı~la katibi süzdü: hlmak üzere Kdğıthırne mm takas nda 

mek üzere iken kapının ônünde Ores - _ «Bu köpek ne istiyor h diye sor- bir fabrika içio bir aş9• iııtenmektedir. 
tese rastgeldi. Orestes cüce Zerkona d 

u. Ahçının oturacağı yer. ıııomaaı Ye refakat ederek Romad~n geldikten Oneges vak'ayı kısaca anlattı. Niha-
l ışığı meccani olup bu yer bir eve sonra getı donmiyerek P.tti anın hiz-

yet te dedi ki: de el•erişJi ola bilir. Teklifler acele 
metine girmişti. - «Konstantiüs o kaseleri sattığı za-

Samara Nehri k d I "Memur:n dairtsi, Beyoğlu .Poeta ku· 
Oneges hayretle ona sordu: 
_ e<Kral seni huzuruna rnı çağırdı? n 
Orestes eğilerek cevap verdi : 

_ «Galyadan bazı haberler geldi. 
Sen burada değildin. O haberleri oku
mak ve tercüme etmek içiıı heni çağır· 
dılar.n 

Oneges hafifçe başını eğdikten son· 

k 1 Odasına girdi. Attila, bırak -ra ra ın . 
- . tte yatıyordu, göılerı yarı a-

tıgı vazıye kl 
k .. .. Ü de tamamile yastı arın 

çı tı, yuzun . .. .. 
. . k"" ··ştü Kralın Koııstantıusun 
ıçıne ommu · l 
d · · · dig~inin farkına varmış 0 -e ıçerıye gır . . 

ı " d fakat Onege;ın tahmın ması azım ı, 

•w. 'b. h" yerinden kımıldamadı. ettıgı gı ı ıç 

yalnız kısık bir sesle sordu : 
- «Samara (1) denilen nehrin ne

rede olduğunu biliyor muslJll ?n 
Yunanlı biraz yaklaşarak cevap ver-

man Hün rahiplerinin iti a ınca on a- ruau 2248,. adreıine gönderilmelidir. 
rın sana şifa vereceğini bilmiyordu. Fe- • ·-··-·.. ··---· •.• ..,,rn ···
nalık yapmak için değil, para hırsile 
sattı.>> 

- «Tanyü, ben de bütün Hünler, 
Oneges ve senin gibi harp ganaimi al· 
dım? - Şayet bir kusur, yanlış bir ha
:-eket yaptımsa, kase paralarının ta -
mamı yanımdadır - desiseli bir te -
reddütten sonra - hemen hepsi ya -
nımdadır. - Onları sana vereyim mi? 
Memnuniyetle veririm. ->> 

Kral: 

- ı(Kasclerin piskopos tarafından 
sana emanet edildiği söyleniyor.>> 

Konstantiüs uçuk yüzünü kaldırdı, 
dudağını çirkin bir şekilde buruşturdu, 
dedi ki: 

_.. son Posta ._ 
İLAN FİATLARI 

1 - Gazetenin esas yazıııile 
bir sütünün iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir aan _ 
tim ilan fiab şunlardır: 

sayfa sayfa ıayfa ı.ayf ı 1Diğer Soa 
1 2 3 5 y11rlcr . .. yfa 

4oa '2so 200 100 &o ao 
Krfo Kr•. Krş. Krş. K-.. ---_______ ...,;,__.;:,.. __ _. 

3 _ Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 _ lnce ve kalın yazılar 

tutacaldan yere göre 

Apartımanda Sevinç 
Gencin garip hareketleri devam etmek

te idi. Eminönü merkezine götürülerek, 
istirahati temin edildi. Biz bir otomobile 
atlıyarak Fatih yolurm tuttuk. Ve Nec • 
mettin bey apartımanını bularak zili çal • 
dık. Piyango sözünü jpten bütün apartman 

balkı heyecanla fırladılar. Fakat Ekrem 
adında bir gencin O a.parlı:nanda buhınma. 
dığı söylenince bütün ümitlerimiz u 

kal'lm suya diifecekti. Bereket apartman 

halkından bir doktor: 1 
- T anıdun; dedi.. Bilifikteki apart -

manda oturur. Hemen biti§ik apartmana 
kofluk. O apartman balkı da heyecanla 
ayaklandılar. Ve ikinci kattan İneq 17. 18 
yaşlarında bir kız bizi karplayarak sordu: 

- Kimi anyonunaz? 1 
- Bmada Ekrem adında bir genç otu-

ruyormuf. Kendisine tayyare pİyango.unua 
en büyük ikramiyeai vurmu§. 

Genç kız sevinçle haykırdı: 
- o benim kardeyim ! Demek Mnsin 

olduk? 

Biz bu genç kız Hikmetle lll1lıeaİaİ ele o
tomobillerimize alarak Eminönüne geldik. 
Fakat bir de anladık ki Ekrem bırakıhmt. 
Haydi tekrar Fatihe.. Eve baktık, Ekrem 
gelmemi§. Yeniden Ekremi aramağa ko -
yulduk ve onu Beyantta C<Güven» gişe
sinde bayile konuturken bulduk. Sonra l 
hep birlikte eve döndük. Bu gidip, gelme
ler gece saat bir buçuğa kadar devam et • 
ti. Fakat iıin bütün tuhaflığı Ekremin bi -
Jeli göstermemesidir ve biletten kardefinin 
ve annesinin de haberleri yoktur. Güven 
gişesi sahibi de 14110 sayılı biletin kendi 
gişesinde olup olmadığını bilmemektedir. 

Ekrem eve döndüğü zaman ilk 5Öz ola
rak : 

Diğer T alilıliler 

Acı Badem Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgünlük ve taravet 

verir. Cildin kirlerini, zehirlerini, 

fena yajlarını temizler. Buruıuk· 

luldannı, lekelerini, çillerini, er • 

genliklerini, sivılcelerini izale e

der. Çirkin çehreyi l'Üzelle§tİrİr 

ve ihtiyarlığı gençleıtirir. 

Fakat acı badem kremini her· 

kes yapamaz ve bu kremi mut

laka acı badem yağile yapmak la
zımdır. Bu hem müıkül ve külfetli, 

hem pahalı bir it olduğundan bi

raz acı badem, esansile vazelin 

yağını kanftırarak yapılan krem

leri kullanan bay&Diar cildlerini 

bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek büyük 

f edaki.rlıklarla istihaal edilen ha -
kiki acı badem yağanı krem hali

ne ıetinnit olan lr.olonyasile ve müs

tahzaratile ~ eczacı Hasandır 

ki: ltriyatr Fransızlann ( Koti) si ka· 

dar nef'ıs ve cazı'bdir. 

Hasan act badem yağı kremile, 

Hasan yağsız· kar kremini ve Ha

san yarım yağlı gece kremini ba • 

yanlar seve seve kullanmakta ve 

eczacı Hasanı tebrik etmektedirler 

Sabun, kolonya, losyon, lavan· 

ta, briyantin, saç sulan, sürme, 

pudra, tra' bıçağı, diJ fırçaları, 

di~ suları, dit macunları ve her 
türlü ıtriyat ve müstahzaratta 

mutlaka Hasan markasını isteyi -
niz ve arayınız. Hasan deposu r 

Ankara, İstanbul, Beyojlu. 
di: 

(1) Somme nehri. 

- «Emanet edilmiş olsa bile gene 
harp ganaiminden sayılmaz mı? Sirmi
um piskoposu bizim düşmanımızdı, sa
na düşmandı.» 

, _______ _ 
- Anne beni tebrik edin, zengin ol • 

dum. Demek olmuştur. Ve odalarına çı • 
kınca da ( 50) bin lirayı harcamak yolları 

1 üzerinde konutmU§tur. l 
Büyük ikramiyen.in diier parçalarından '-ı ............... mı-.:z..ı .. ı' 

1 
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1 RADYO 1 
Bu Aktamkl Program 

BOKREş 

HİKAYE 
Yazan: Ragıp Şevki 

ALIN TERi \ ;~ · 12,35 Motzoi orkestrası, 13, 15 spor, 

Muharriri: Freemım Willa Cro&t - 61 1/1/936 
13,30 konserin devamı, 14, t 5 haberler, T Ah opuz met, kn.~kün pencerele-
14, 30 konserin devamı, 15 son haberler, · · d k -JT rını i katle gözlüyordu: 

Viktorun Dizindeki Yaranın Sahte 18, 15 Constantinesko orkestrası, 19 söz· y 
- ay canına 1 Ul • 'd k' ler, 19, 15 konserin devamı, 20 haberler · an ıçerı e ım-

Olmadığı Anlaşılmakta idi 20, l 5 yeni plaklar, 21,30 koro, 22,05 Si- seler yok be, ışıldak, mışıldak yakan 
biceanu tarafından piyano ile modern da olmadı. Eh artık, burada çivi kese
danslar, 22,30 haberler, 23,45 plak, 23,55 cek değiliz af. Girmeli! •. Doktor, biç te memnun görünmüyor • 

du. 
- Evet gazetede gördüm. Demek ko· 

miser onun için geldi idi öyle mi? Hiç te 
izahat vermedi de... dedi. 

- Komiser İyi adamdır. Bittabi fazla 
izahat veremezdi.. Her ne ise, haber aldı· 
ğunıza göre bu dört cani o gün sabaha 
karıı saat iki buçuk ile üç arasında Lam
da karaya çıkmıılar.. Amma anladınız mı 
doktor? .. Dördünün de çıkmq olması la
zım. Bu münasebetle de iıe Viktorun di- ı 
zi meselesi karıııyor. 

- Anlıyorum Mister Frenç.. 
- Eğer Viktorun ayağı hakikaten to • 

pal idise, demek ki dördü de karaya çık
madılar. Halbuki benim nazariyeme göre 
her halde Viktorun da çıkmıf olması li
zım. Bunun için de, dizindeki yaranın aah
te olduğuna ihtimal veriyoruz. Onun için 
size müracaat ettik doktor... Bize bu hu· 
susta yardım edebilir misiniz?. 

Yara Sahte Miydi? 
Frenç, sabırsızhk.la doktol'llD cevabını 

bekliyordu. Doktor Magregor evveli kı
zacak gibi oldu. Sonra bundan vaz geçti. 
Bqını ka§ıyarak: 

- Vallahi Mister Frenç, yaranm sahte 
olduğunu iddia edebilirsiniz, amma bu id
dianız doğru olrriaz. Yarayı gözümle gör
düm. Yaradan maada ıİfİ de vardı. Hal
li etrafı tamamile morarmqtL Haydi mo
rarmayı boya ile yapsınlar diyelim. Şif te 
sahte olamaz ya!. Hayır Mister Frenç ... 
Yaranın sahte olmadığına hangi mabke • 
mede isterseniz yemin ederim, dedi. 

Frencin fena halde canı sıkıldı. 

- Eyvah doktor.. . Benim bütün ü • 
mitlerimi kırdınız. . . T amamile sizin yar • 
dımınıza güveniyordum. Şimdi ne yapa • 
cağımı ben de ıaıırdım, dedi. 

Doktor omuzlannı silkti. Fakat Frenç 
maksadından kolay kolay vaz geçmiyor • 
du. Gene doktora sual sormağa baıladı: 

- Anlattığınıza bakılırsa, Viktorun to· 
pallaması lazım, değil mi doktor? 

- Yalnız topallamkla kalsa, iyi ... İlk 
günler biç te yürüyemezdi 

- Nasıl yaralandığını size anlatb mı? 
- Anlattı. 

- Y aranm ıekli, anlattıklarına uyu • 
yor mu idi? 

- Tamamile .. 

Alıngan Bir Adam 

Frenç doktora adeta yalvarır bir sesle: 
- Çok rica ederim, doktor .. Bana biraz 

da yardun edemez misiniz? Size meseleyi 
bütün tef errüatile anlatsam, yaranın sahte 
olmasının ne kadar muhtemel olduiunu 
siz de takdir edersiniz. 

Doktor gene öfkelenir gibi oldu: 
- Size söyliyeceğimi söyledim. Fazla 

bir ıey söyliyemem. Yarada sahtelik fa • 
lan yok. Sözüme inanmıyorsanız, o da si
zin bileceğiniz İf.. Müsaade edersen.iz, ben 
de hastalarıma gideyim, dedi. 

Frenç ayağa kalktı ve karhnı uzatarak: 
- Sözünüze tamamile inanıyorum. 

Maamafib siz de bu meseleyi biraz ince • 
leyiniz. Şayet aklınıza bir ihtimal gelirse, 
lütfen bana bildiriniz. f ıte adresim, dedi. 

Doktor büsbütün hiddetlendi. Kartı al
dı ve kaılannı çatarak: 

- Ben size bir ıey ıöyliyeyİm mi? E
ğer o zatm ayağındaki yaranın sahte ol
duğu iddiasile mahkemeye müracaat eder 
ve onu itham ederseniz, bizzat mahke • 
meye gelir ve sizin iddianızın sahte oldu· 
ğuna yemin ederim, dedi. 

Maklangla Frenç sokağa çıktılar. Frenç 
hern batını sallıyor, bern de bomurdanı • 
yordu: 

- Arnma da alıngan ·adammıt 
dedi. 

Maklang: 

ha! .. 

- Kendisi de emin değil de onun için 
kızıyor. Kendi hatasını itiraf ebnek iste
miyor, dedi. 

Doktorun H ataaı 
- Öyle mi zannediyorsun? Ben hiç te 

o fikirde değilim. Bana kalırsa söyledikle
rinden tamamile emin... Zaten oldukça 
usta bir doktora da benziyor. O kadar bir 
bata işliyebileccğine ihtimal vermiyorum •.. 
Fakat bu iıte her halde bir sahtekarlık ol
duğunu da bir türlü aklımdan çıkarama • 
yorum. Haydi, şöyle dolaşıp biraz bava a
lalını. 

son haberler. Bahçenin fundalıklanndan çıktı, 
V ARŞOV A ayaklarımn ucuna basa basa köşkün 

1 3, l 5 Fitelberg idaresinde geçenlerde iç kapısına yaklaştı. Kapı da aralıktı. 
verilen senfonik Avrupa konseri tekrar Bu ge~e Topuz Ahmedin talihi açıl
neşrediliyor. 14,20 radyo piyesi, 14,40 mıştı. iki saat maymuncukla açacağı 
plak, 15 mizah, 15,20 plak, 16 çiftçiye, bu ~amlı kapı, cennet kapıları gibi 
17 çocuklara, 17,20 viyolonsel konseri, emrıne amadeydi. Topuz arka cebin-
17,50 sözler, 18,05 dans, 19,05 Ş. sözler, den kırık elektriğini çıkardı ve yavaş 
19, 15 şarkılar, hafif havalar, 19,40 rad· yavaş koridora girdi. Etraf zifiri ka-
yo piyesi, 20, 1 O muhtelif, 21 Lemberg - ) kt A ki b ran ı ı. ya arının ucuna asa basa 
den şen program, 22 Şopen konseri, 22,35 d. J • k m er ıven erı çı tı ve karşı odalardan 
sözler, 23,05 dans, 24,0S dans plakları. b" · ırıne girdi. Bu köşk te amma yağlı 

BUDAPEŞTE 

18 çift piyano cazı, 18, 30 konferans, 
19 salon kenteti, 20, I O konferans, 20,40 
«Gümüş marb» adlı operet (Butty kay), 
23 haberler, 23,20 Macar müziği, 24, I O 

parçalardan biriydi. Tevekkeli alya
nak Ayşe burası için: «Tereyağ için
de baH» dememişti. Etrafta bir sürü 
sandıklar, komodinler, camlı dolaplar, 
mükellef bir yazıhane duruyordu. T o-

VlY ANA puz Ahmet, gözlerini yumarak: 

18 oda müziği, 19,30 Kafkas muzıgı - Bu kış karıncayız, bahara aJlah 

caz. 

(plak), 20 haberler, 20, 1 O plak, 21 muh- kerim! .. diyordu. 

Doktor ku;mqtı: • Eğer o yoranın •ahte 
olduğuna iddia ederaeniz ben aizin 

telif orkestraların iştirakile karışık. eğlen- Y azıhanaye doğru yürürken bir
celi müzik, 23 haberler, 23,30 yeni Avus- denbire durdu ve kulak kabarttı. Yan 
turya müziği, 24, 15 dans müziği. odalardan birinden ayak sesleri geli- Topuz Ahmet henü~ yae efilmlfti lıl 

d T 
arkaaındaki kapı opldı oe •• .., 

BERLİN yor u. opuz bir sıçrayışta pencereye 

17 Frankfurttan, 19 şarkı ve şiirli rad- yanaıŞtı ve büyük kadife perdenin ar- şım var. Biri yolda gözcülük yapİyor. 
Tam iki saat, sisin içinde dol1J!lılar. yo yayımı «Einmal Erster sein», 20 Trio kasına saklandı. Oda kapısı hızla a- Biri de kamyonu bekliyor. 

aleyhinizde fehadet ederim 

Frenç hem yürüyor, hem dÜ§Ünüyordu. piyano konseri (Şubert), 20,40 spor, 21 çılmıştı. Başında bir kasket, üstünde Topuz gözlerini açb: 
Maklang ta biç bir ıey söylemiyordu. Ni- karışık büyük konser, 23 haberler, 23,30 spor ceket, ayaklarında kırmızı A- _Vay canına, senin kamyonun Cl« 
bayet Frenç birdenbire durdu. Maklan • Kolonyadan (dans). merikan ayakkaplariyle içeriye biri mı var?. 
gın kolundan yakaladı ve bağırarak: girdi. Elektrik düğmesini çevirdi ve o- N - e zannettin. Zenaati yapacaJi .. 

- Onu da buldum. Maklangt •• Daha S daya şöyle alıcı bir gözle baktı: san, bütün yap .. Üstün körü i•...le bet 
doğrusu, doktor kendi sözlerile meseleyi + OD P O S t 8 + Eh h d d B k f"' 

1 
- • e !. e i. u gece ısmeti· bereket olur mu). Lafı 1-*-t!'-leme de 

itiraf etti. Haydi, gene doktonm evine ka- · km E ae lA 
dar gidelim, dedi. Bet on dakika sonra İstanbul Gelir ve Para mız açı ış. v sahipleri köşkte kal- beni dinle .. Gördün ya, ben kibar hır· 

B 
saydılar, bu kadar rahat çalı~amaz-

gene doktorun muayenelbanesindeı idiler. O R S A S 1 T sızlardanım. Seni bir kulpunu bulur, 
Frenç özür diliyerek: dım. Hele şu sandıkları bir yoklaya-. polise de verebilirim. Amma, bunu yaP, 

hm bakalım !.. 
- Sizi gene rahatsız ediyoruz, doktor, 81 - 12 - 19 3 5 mıyacağım. Şimdi bana yardım edecek".. 

amma aklıma bir teY geldi de, sizden onu Türk Devlet Borçlan Topuz Ahmet kulaklarına mana- sin. Eşyaları, bavulları, 8811dıklan kam· 
soracaktım, dedi. Lira Lira mıyordu: 

Doktor gayet soğuk bir tavır ile: i % 7,5 T. B. I 25,30 o/o 5 Hazine B. ı;s,oo - Vay ölüsü kandillil. Bu herif yonala ta,.~1?drac~sınp. iki, bitince do hakkl-
d 

1 o/c 7 5 T B II " o D hil. . • nı ır, gı ersın. e ' m0. 
- Ne imit o aklınıza gelen? edi. o • · · 2"•3 a ı istikraz 99,00 bızdenmış.. H ele hele, hem de kibar 
Y H na' s tt H~-ı Oldu~ % 7•5 T . B. m 2• h ı Pek' ... ara a._ı aa e .... • ırsız ardan .. Duuur bakalım, ne yapa- - ı r .. 

Frenç te lakayt bir eda ile: Devlet Demiryolları Borçlan k T pu Ah t · · Lıı l tath ca ı.. o z me , ışın uuy e Y• 
- Dizdeki yaranın nasıl sahte olabi • Lira Lira Kibar hırsız cebinden bir sürü a- bağlanacağını hiç beklemiyordu. Hem 

leceği aklıma gedi. .• , dedi. . Erganl HS,00 il Anadolu Ivell 43,50 k b 
- Nasıl olabilirmit? I Sivas Erzurum9~,oo Anadolu M. 47,2~ nahtarlar çıkarmış, sandıklardan biri- de i ar hırsızla bir arada çaİıfmÜ 
_ Siz yaranın iddia edilen saatte ve Sosyeteler Eshamı nin önüne diz çökmüştü: bir n evi şerefti . Elbet te bu yailı 8"'.1-

anlatılan tekilde basıl olduğunu söylüyor- Lira Lira ' -Bu sandıkta yaıŞlı kadının elmasları dan kendisine de yağlı bir parça çıka .. 
dunuz değil mi? İş. B. M\t 9o,8:1 1 İst. Tramvay 22,71 , olsa gerek. Bari işe yarar ~eyler olsa ... caktı. 

- Öyle olmuı olması muhtemel.. • " Hft.. 9,Sj ı Bomonti S,00 1 Topuz Ahmet, perdenin aralığın- Topuz Ahmet, kollan ııvadı, kf .. 
- Yaranın iddia edildiği gün ve saatte I ~e;ke~~~~. ~:~~ ie1;ı:ento 1~~~ 

1
1 dan kasketli adamı seyrediyordu. Ha- bar hırsızın verdiği her plU'çayı bir bq 

olduğuna tamamile emin misiniz? ıı-------ç--EK--=-ı-=.E=-=R:--------11 . ni hırsızlığın kibarlığı da göz alıcı şey kamyona taşıdı. Terledi, yoruldu. 
Doktor gene hiddetlenmeğe başladı. Krş. I . T. L. için 1 oluyor .. H. e.r. if, ne de sakin sakin, siga- ~erdivenleri inip çıkmak.tan, aırtında 

Homurdanarak: il k 1 T -isterin 618,2S Liret 9,9ı'5 

1 

rasını tutturere ça ı~nyor. opuz, ta- agır yük tasımaktan nefeı nefese kal· 
- Ncı dem~ istiyorsunuz? Yaranın F Fr 12 06 D ı 1 1 1 1 k k T 

Hangi saatte olduğunu ben değil, biç · angı ' 
0 

ar 0
'
797

(1 .i~ine. ~:.t ediy~rd~ . .. ~ bu_çu uruş dı. Nihayet bütün e,ya tamam oldu. 
kimıe kat'iyetle söyliyemez ... Olsa olsa, NAKİT 1 ıçın gırdıgı evlen duşunuyordu da u- Kibar hırsız paltosunu giyerek 8f81i 
iddia edilen sj.tte hasal olmut olabilece • Krş. I 

1 
k Krş. l tancı~dan boğulacak ~ibi oluyordu. indiği zaman Topuz Ahmedi bekler 

gın .... i söyliyebilirim, dedi. 20 F. Frangı 167,oo Mar 32 ı Kıbar hırsız sandıgı açmış, kutu b ld El. . l .... . b' · 
Frenr son derece memnundu. Oyunun- ı istedin 617 20 Leva "4 utu e mas arı bavuluna do urmaga 'k' · · b 1·1. k d 

ı Dolar u~.oo 

1

20 Drahml 24,00 k l l ld ... u u. mı ye egının ce me atb n 
y ~ • • • ı ı yırmı es ı&o çı ar ıı 

da muvaffak olmug bir hokkabaz gibi sevi· 20 Liret 170 20 Ley 13,00 başlamıştı. Bır aralık bırdenbıre dur- v ' l I bek ) 
niyordu: Borsa Dışında du ve hızla ayağa kalkarak elini arka B - .?glum,_ 

8 ~~ a~, baı 8 ım~ 
- Yaranın, muayene ettiğiniz gunun L. K.

1 

cebine attı, kocaman bir rovelver çı- u koşk benun oşltüm, qyalan btC 
ıababı basıl oJabilmesi ihtimali yok mu? Kredi Fonsiye L. K. ı Mübad!l Bon. 73 kardı. Topuz korkudan gözlerini ka· gece İstanbula taşımak 1hım gel~ 

Doktor ıert bir tavırla: 1888 senesi 111;00 Gayri » ı> l6,2S J pamıştı . Kibar hırsız dehşetli bir sesle: adam bulamadım, kaıwıma sen çıktnı.. 
- Zannetmem .. Fakat kat'i olarak ~:~~ ; !!:!~ \ !:!~diye !!~oo _ Oynaşma diye bağırdı. Bir adım Emeğinin hakkını aldın, haydi u.bl-

söylenemez ki J.. Yaranın etrafındaki kır • \.. J atarsan ateş ederim. Haydi, ellerini )ar olsun. 
ımzılığa, morluğa da güvenilmez, çünkü - - ık S kaldır ve dışarıya ç !.. ana söylüyo- * 
ba:ıı insanların eti daha çabuk morarır.. y • N • t 
Maamafih dediğiniz adamın dizi adama- elli eşrıya : rum be!. Dışarı çık diyorum. Bu elli kuruş Topuz J\hmeC!ln lia-
kıllı morarmıştı. Bu da en apğı yaradan Topuzun çeneleri atıyordu. Taban- t d 1 teriyle kazandığı ilk pa1' 

İliç'in Ölümü - Meşhur Tolstoy'un en cadan mu··this, korkardı. Namluyu bı'r ya ın a a ın 
otuz saat, batta bir kaç gün sonra basıl ld nefis bir hikayesidir. Hayatı en canlı saf. , . . . ·· b d.. .. 1.. 

0 u. olabilecek bir çürüme idi, dedi. 
1 1 

ld sanıye ıçın gorse, ası oner, gon u .................................. _ .. _____ _ 
ha ari e gösterir ve ne o uğumuzu, ne ola- b ] d D k ı' 'b' ·· 1 · · 

Altı Saatlik Yara cağımızı ibret levhaları halinde aksetti.-ir. u andır ı. eve u~ arı gıdı, dgoz erını Ası• Pı-N KENAN 
F h nl d T 

·· H d R.f t d açma an yavas yavas per e en dısa-
renç yavq yava§ eyeca anıyor u: ercume ay ar ı a ın ır. ' • T 

- Sizden bir sual daha soracağım, dok- , n çıktı ve ellerini kaldırdı: 
tor. Morarmayı ıimdilik bir tarafa hıra • D • J J ' l - Ayağını Öpeyim abi. O mereti 
kaltrn. Fikrinizce, gördüğünüz yaranın, o e ll 1 Z Y 0 8 r l koy cebine !. Va1lah oynaşırsam, iki 

sabah, yani muayene etmezden bet Rltı 1 Ş L E T M E S I gözü~ önüme ak~ı~ !. . 
saat evvel basıl olmuı olması ihtimali var Kıbar hırsız guluyordu: 

Acenteieri: Karaköy Köprübaıı mı? - Dem ek korkuyorsun hal. Pek 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Doktor düıünmeğe bqladı. Frenç te ala .. İşte koyuyorum. Amma, ufak 
Han Tel. 22740 

Maklang ta nefes almıyorlar, sabırsızhkla I••••• bir hareket yaptın mı öldüğün gün-
doktorun cevabım bekliyorlardı. Nihayet 1 "' dür. Beri gel!. 
doktor. mroz Yolu T opuz bir kaç adım attı ve gözleri-

- Evet, yaranın o sabah basd olmu§ A 2 J0 k' •k" sya vapuru ıncı anun ni açtı. Kibar hırsız parmağını sallı-
olması ihtimali de vardır, dedi. 

Frenç sevinçle: PERŞEMBE günü saat 16 da y ordu : • 
_Öyle ise mesele halledilmİ§ demek • İMROZ'A kadar. (8159) - Anlayorsun y a, omuzdaşız. Ben 

tir. Yaranın, sizi çağırmazdan altı saat ev- ıqa·ım•••CIWRIBll!lila•••m:••••' de buraya araklamağa geldim. Amma, 
vel basıl olduğunu ve etrafının da boya sen pek geç kalmışsın. Atı alan Üskü-
sürülmek sul·etile morartıldığını farzede • Fransızca dersi veriyorum - darı geçti. Dinle b eni .. Köşkü bu ge-
biliriz ... Ne dersiniz doktor? istenilen yere de .gidebilirim. Sabahları cc tamtakır edemezsek ba~ka gece hiç 

(Arkası var) (41470) Bayan İren telefon ediniz. edem eyiz. Benim aşağıda iki arkada-

Gri.>, 
Nezle, 
soğuk 
argınhğı 

va 
bUtUn 
eOrllara 
kar,ı 
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1 - 1 - 936 24 - Yazan: .... Ş. 1936 
Hırisantos, Bir:cnebi Kadını Ortadan 

Yok Etme~i Üzerine Almıştı TURYAG 
Despina, derin derin içini ç;, ay-ı yük bir sükunetle geri çekildi ı TUrklre Yea Ve Mamulltl Sanarll . 

LiMiTED ŞiRKET• 
ni fısıltı ile cevap verdi: - Konuıacağunız bitti •• 

- Bize de büyük bir iyiliktcak; 1 Dedi. Ve sonra, çevik bir vahti hay· 
Beşir ağa.. Biliyor musun ki, ?•adar van hareketiyle yandaki odaya girdi. 
sı.~ıntılı bir surette yaşıyoı:.uz .. ~zan, Despina ıordu: 

SA YOIDEÖEB MCŞTEBILEBININ 
gunlerce aç kalıyoruz. Damadıı böy- - Nasıl, ağa efendi .. Memnun oldu-

\ YEN i SENELERiNi 
le aylardan beri kaçak gezmcsi,teh • nuz mu?. 
likeli işlere Rİrişmeai ... Ve aonr•u İJ- _ Teşekkür ederim, Despina. Eğer 
lerin tehlikesin göre de eline k az damadın bu i~te muvaffak olursa ,sen 
bir §ey geçmeai; bizi her feyi mı ya de ayrıca mükif at göreceksin.. Ben 
mecbur ediyor .. Sarayda iken ~ ra • §İmdi gidiyorum.. Oç gece sonra tekrar 

KUTLULAR ve SAADETLERiNi DiLER. 

battık. Vakin, gördüğüm if, adr ça- ı w · ge ecegım •• 
mn§ırcılıktan ibaretti amma gibi Dedi, ve, geldiği gibi aeaaizce kulü· 
geçinip gidiyorduk.. Fakat ıydan b d k k k l ki k 
k ld kt 

e en çı ara arnn ı ara arışıver • 
ovu u nn sonra.. . d. 

• L 
Despınanın baca\cları arasıı0tu • * 

ran küçük köpek, bit iki defa fk ke· 
1 

sik havladı. Kuyruğ'Lİ\ıu sallıy~Jlıya Şehzade Ali Efendinin ze,•ceai sarayı 
kapıya doğru fırladı.. Il~spinn, ~l ye- terketmiş; babasının evine gitmişti .• 
rinden kalktı: 1 Ali Efendi, o geceyi Pavlanın aparhma-

VAZIHA ELERI ~ FABRIKASI 

3 • 14 NURHAN • SiRKECI TURAN· IZMih 

Yı aşı osu 
- 1ıte .. Geldi.. . 

1 

nında geçirmiye karar vermişti. 
Diy~ ~ırı~~anarak, lopıyı ı, Pavla, şehzadeyi görür görmez, çıl- Kazan an 
İçerı hır golge kaydı. EHeıianta- gınca boynuna atılmı§: Nomaraların Tamamının Aşağıda Bulacaks1nız 

lonunun ceplerinden çık~ıyk:, sır- - İki gündenberi sizi görmediğim 
tını duvara dayadı .• Deriı veiipheli için ne kadar müteessirim. sevgili pren· 
bir nazarla Beşir ağ&ya hktı sim ... Bu teşrifinizle bana hayat verdi-

Despina, tekrar söyleme~ ladı: niz .. 
- Gel bakalım, Hrisant<. ı te a . w • 

.. l d"w• B . w b t• ' a- Dıye bagırmıştı .• Fakat, ıehzadenın 
na soy e ıgım e§lr aga uc1 ara . k k · • d 
d ik k · 'liw• . .. d"" Y - rengı pe uçuk ve hare etlerının e 

a en ço ıyı gını gor um. w •. .. .. 

- ... ız e ona e ı"'ız 'geleni N . H ? 
yaparız .• Söyle bakahm Beşi~ ne -. enız var.. asta mısınız • 

100000 Lira 200000 Lira 
Kazanan Kazanan 

5 
Kazanan 

2 • E 8 . d r . d pek durgun oldugunu gorur gormez: 

1 • ti" un? ' j Dıye sormuıttu: ıs yorıı .. ~ 

Beıirin bütün vücudunda ık • Şehzade Ali Efendi, salona girdik • DU numaranın yüz numara yukarı- Bu numaranın yüz numara yukan· 

l Y k d . • hır ten sonra başındaki kalpağı çıkararak B ·· k .. d ·· w k d el cfo a§lı· avaş yavaş en ıs w • u numaranın yuz numara yu arı- sından yuz numara &§ağısına kadar sın an yuz numara aıa11sına a ar 
•
1 

. b k k d ogru bir koltuğun üzerine atmıt• ve anlat • d ·· - k d • . .. .. . ı 'k" ·· b ·· ı· ı erlıyen u or unç a amın . ' · sın an yuz numara aşagısına a ar , olan ıkı yuz numara beter yuz lıra, I o an ı ı yuz numara eıer yuz tra, 

b k t 'd k' d d 1 e mıya başlamıth: l .k. •. b •. )' 1 . . . . . . . b' d b" •t·b • J 11" • "d b' a b.. çerı e ı o a an ge en • j ~. . o an ı ı yuz numara eıer yuz ıra, onda bır ıtıbarıyle ellıter, yırmıde ar on a ır ı ı arıy e e lJer, yırmı e ır 

dınhk bu adamın yüzüne yandr~,! F - Ha;ır, Şarlot. · · Hasta degılım. onda bir itibariyle ellişer, yirmide bir itibariyle de yirmi be,.,.r lira mükafat itibariyle de yirmi bqer lira mükafat 
., lıt' 1• akat hır k ·· ·· t•·ı • · d · :ır- 1 • yor; bu zayıf ve kuru çehreYtır cı 'o .. ~~ .. uzun .u. er ıçm cyım. • itibariyle de yirmi beter lira mükafat alacaklardır. alacaklardır. 

bir kurt manzarası v ri du. ı - zuntu mu dedınız?.. Prenslenn alacaklardır. 1 5 . L ı 
H . t d ~ yor 1 

1 
ne gibi §Cylere üzüldüğünü öğrenmek 5 o L ·ı ra o o o o 1 ra rıann osun sor ugu aua , anc... . L • : 

Beıirin kalbine büyük bir kor~rmi; ute~im.:. Bana ~~yle~~~ caiz olan ıey- o o o o R ra 
t . ç·· k.. . d. k d 1 ıer ıse aoyleyebılır mısınız?. ı Kazanan 
ı. un u o §ım ıye a ar, ne e birı . _. . . K J 

adamla temasa gelmi§; ve neböyle - ~r §~~ degıl kı •• Bır çok fCylcr... K azanan ar 
bir adamla gizli İ§lere giriımAdeta - A ese a.. aza Da 0 2 2 9 . . - aaa.. 21145 12934 304 29286 26575 
dışlerı çarpa çarpa cevap veıi: 

_Madam, aize söylemedi?. - Hiç fÜphesiz ki pek büyük se • 13157 10808 7089 5359 6290 
_ Evet .. Söyledi .• Amma. adam bepler olmnlı. Maamafih, çok rica ede- 4650 7935 18529 29619 1641 l ı ı• ra 

akıllı anlatamadı.. rilll, bana bu meseleden hiç bahsetme- 9445 9648 1743 18242 19980 
Despina, söze karı!tı: yin~. Zevcinden mahrum kalmlJ bir ka- 3 o o L ı' r a 24862 20586 28505 3444 16222 
- Canım, anlatamıyacaJ var! .. dın olduğum için buna dair hiç bir §ey 

Söyledim ya •• Bir kadın varı'Bu ka- iıitm~k istemem .. Baıka ?. 5470 21777 25075 
dm, ortadan kaybolacakmı§ - Yaverim Nuri Beyi tevkif etmisler. Kazanan 27139 15533 5607 16692 14910 

Diye mırıldandı.. Pavla, hissettiği sevinci, güçlükle gizli- 26962 4432 12805 19985 18667 
Hırisantoa, Be§irin kartıı dura • yebilmi§ti. Fakat büyük bir hayretle isti • 6 52 6191 2698 11632 29396 1440 

rak omuzunu duvara dayac\ır ağır zah etmi~ti: 11801 6037 14667 27720 23836 
aormaya baıladı: - Sebep?.. 20839 16636 24600 16505 17651 

- Ortadan nasıl kaybolQ ... Ka- - Sebep, fevkalade mühim ... Enver 2 5 o o 1 r·a 1621 13570 3273 1467 2101 
çırıhp ta bir tarafa nıı sak1ak?.. Paşaya yapılması tasavvur edilen bir sui- 28586 .. . 115 17232 29488 22332 

- Hayır.. kastta alakadar İmİJ. 
_Öyleyse büsbütün yoka.k. Kaz~-; nan 25818 21578 28489 28496 2670 

- Ne söylüyorsunuz?. ... 10311 20546 19872 23303 9142 
-Evet. 

Kazananlar 
21606 14927 15298 6080 
5164 17491 4385 14569 

12248 16208 19372 24084 

2000 lira 
Kazananlar 

7779 16856 24812 
7 3274 9001 13157 

- Bu kadın yerli nıi?. - Maalesef, böyle. . . 576 13103 Ş378 20902 17152 
_Hayır.. - Acaba hakikat mı?.. 9400 29475 16496 18251 27172 26401 11104 10390 1480z 
_ Ecnebi mi? - Hakikat olup olmadığını bilmiyo • 17824 5345 5297 26453 26032 4190 12902 19486 23472 24030 
-Evet. 
- Hangi milletten?. 

- Galiba .. Alman .• 
- Vay canına .• İşte bu f Zaten, 

Türk polisinden göz.ümüıltığımız 
yok •• Şimdi bir de Almanb\>eJimi. 
ze takacağız .. 

Bir kaç • niye ııükut ile • Tek • 
rar Hrisantosun sesi i~itildi 

_Ne yaparsın? .• f, .. K~0 gel
mez .. Pek ala .. Söyle bakal.Je ve _ 

receksin?. . . ') 
_ Sen ne ısterııın · • 

- Yüz lira •• 
- Kabul.. 
- Yirmi beş lirasını da \ı.ıırım. 
-Pek ala .. 
- Üst tarafını da bir ye~o et -

mek lazım .. Çünkü .• Şayet Yıtıır da 

hapse düşersek .• 
_ Kolay, nereye istersen 

- Mesela •• Bizim .k~~n~~anı§t•, 
yoraunuz .• Tabii, birıbırrnız'yeti -
• 1 

nız var.. 

1 
- Evet .• 
- Ona bırakırsınız .. 
- Hay, hay .. Fakat bu it mıın 

olup bitecek?. 
- Sen parayı ne zaman 1hae • 

ccksin? .• 
- Üç güne kadar .• 
- O halde .. Bir hafta 11:a da 

kadın yer yüzünden kalkacı 1 
Betir, bir daha titredi. Hri~ bü-1 

rum. Biraz evvel saraya bizzat merkez ku· 
mandam geldi. Uzun uıman refakatimde 
bulunan bu adamın böyle bir hareketini 
hissedip etmediğim hakkında beni istic -
vııptıın geçirdi. 

- E, bundan size ne? ... 

(Arkası var) 

1000 L'ra 
Kazananlar 

25291 8473 24104 18928 1448 
11318 2133 23235 13501 5753 
22396 1859 18500 18766 17196 

4235 6329 8440 7781 8345 
2361 12302 28933 7573 18214 

15186 3372 26663 22721 8664 
14127 11343 8664 14978 2529 
11124 5289 25428 27606 12574 
23387 2251 11669 10663 21644 
25349 24670 7909 5382 21216 

90 19622 26159 1659 14255 
23901 21530 6444 2708 2798 

2537 15567 6815 24645 7789 
24904 9779 22830 18960 10864 
21147 29254 12085 28972 1832 
9659 26802 16339 26342 17820 

23783 5883 
21081 11871 21321 6997 17621 
29499 11055 29875 6849 

2 O O O l I• ra 5205 7594 20447 4247 151 ıı ' 311 18998 10146 11236 22000 
18802 2938 18229 14488 

25265 28424 14769 2948 19863 22548 21458 12480 16660 12029 

azanan 

' 
Kazanan 

5939 
10000 Lira 
Kaz~.nan 

15145 
7000 lira 
Kazananlar 

17255 26207 
25376 25628 

23389 22285 1943 9850 7559 2032 29895 8638 
27670 7056 23973 3464 23210 - ~ •..•... ~ .... ·- ... - =--
6612 26946 15434 24964 5737 

17116 18374 10553 13458 4267 
15926 21172 23800 8720 16212 
23237 22062 26799 18903 19090 
23486 16775 12949 7544 27254 

1215 17888 8119 29863 4761 
23256 18407 19793 1961 21375 
6477 10948 3893 7119 27927 

20951 27683 9107 28032 15155 
21469 27108 17692 1657 7085 
5132 4493 11273 19349 15308 
9549 3182 24265 1337 24347 

16904 19259 2340 7790 18875 
17629 4353 8564 15201 71 
26397 10980 15164 16940 12568 
28511 27990 4431 25399 19634 
19810 12662 4137 11747 14139 
3352 23069 20135 4158 13304 

417 18352 22064 8592 13655 
28549 12870 11209 11597 25332 
5713 18273 3119 28902 13712 

23890 28740 6621 7513 27865 
28730 8977 1635 6255 15803 
29445 26321 23734 19016 23474 
19111 6492 5841 12333 20709 
9691 22834 6347 8221 17639 

21718 9592 9541 8474 23774 
27255 8457 29773 5208 4632 
29782 2200 1225 14752 5519 
11898 14637 20458 7482 2679 

1851 2i785 12274 11297 2279 
28453 13251 4897 8852 13071 

1600 7484 27151 26376 19288 
2346 18218 11678 1391 19950 

27530 2671 29019 17366 13513 
8691 19388 20501 28183 19348 
4616 2349 9102 9677 3076 

23811 22977 2451 13689 7902 
22188 2261 4797 15492 23712 
5852 10066 20334 4060 3381 
8137 12677 15486 7391 9757 

14761 14279 16060 14357 26177 
7349 10809 23526 26860 5942 

Amortiler 
İkramiyelerin çekilmesi bittikten 

gonra (O) dan (9) a kaadr olan ra-
kamlar bir sandığa konulmu§, bun
ı~rdan 2 tanesi çekilmİ§tİr. Bu iki 
numaranm biri (O) diğeri (3) tür. 
Sayıları bu iki rakamla ni ayetle • 
nen bütün bletler (50) ıer lira a • 
morti alacaklardır. 




