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Fransada Kabine Çekildi ... 

.Laval, Heryo Ve Buison 
Yeni Kabi~eyi Kurmuyorlar 

1 Cumur Başkanı 
Temaslarına Bugün 

-

Devam Edecek .. 
Pariı, 22 (Huıuıi) - Günler • 

denberi beklenen kabinenin iıtifaıı 
nihayet bugün öğleden sonra ta • 
bakkuk etmittir. 

Kabine bugün ıabah ve öğleden 
ıonra olmak üzere iki defa toplan
mııtır. İlk toplantıda Heryo, ticaret 
bakanı Bonnet, ticareti bahriye bakanı 
Bertrand ve İç itleri bakanı Paganon 
iıti~alannı vermitlerdir. Radikal aoı : 
yalıat bakanlardan Senatör Reginer 
ve Maupoil bu iatifaya iftirak ebne • 
mitlerdir. 

Bakanlar, genel ıiyua vaziyetini 
tetkik etmiıler ve kabinenin istikbali 

l' hakkındaki kat'i karan öileden oonra 

eni lngili:.z kralı dört kardeıtir. Kendaht Dülı Dö y ork ve onun yanındaki yapilacak toplanbya talik eylemtiler • 
toldaki Dük dö Kent, •altlaki yeni llelil•İ ortadadır. Rea1r1e llalıtığunı:.z :zaman dir. , 

, ;. dördüncü lrardeıleri Dük dö Glo•e•terdir Öjleden sonra yapılan iküıd top • 

Y 
• ,1,. • ı • K ı c •• lanb çok hararetli ve münakqalı ol • 

enı ngı ız ra. ının u- :.::urçd.;!~ ~! =:.:~~ 
lUs Merasimi Dün Y8pıldı ::::.c-ı;.p....M.Lebnuı'• Cumur betbni, bbineniıı tefldlini 

d M V 
tekrar Lanla teklif etmİfH de, Laval 

Kral Sarayların a atem ar... hu teklifi kabul etmemİflİr. 
....-...... ··-····· .. ········--· .... ···---··· .. ···--

• 

idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

V ~bip ''Pasa'' nın Karargahında 

Cicigaga Giden Fransız 
Gazetecisi Anlatıyor ... 
Vehlp ''Paşa,, ile 
Gayreti Boşmuş. 
tirmek MUmktln 

Arkadaşlarının 

N etlceyl Değlş
Değilmlş, Miş. •• 

1. Kon.tantine•ko adında bir Fran •. ve b "'t.. h •ız B'a.Zefecıaı, Habefidana ~· 
lôka:, un arp ... ha~m dolafGrak, bir ~k temaılarda bulunm- m':. 

. ar yapmıı, Te .. mler çeluniffir. "71 

Bı:.z onun ga.zete•inc gönderdiği b • nında bulunan bazı e•ki o.m l ır ~a.zu_aın, ~ehip cıPaıa» ya, H )'0-
yoru:.z. an ı .zabıtlerıne aıt kıamını iktıba ecliyo-

Fakat Framı:.z muharriri ya.zı••ındalr" .. bitaraflığını :.zerre kadar la I ı muıahedelerde, ve intihalarda 
mu a a.za etme · b · b' tarlığı gütmÜftÜr. mıı, arı.z ır Habeı aleyh • 

Bu itibarla •iz bu •atırlaır okum kl A 

ha görmüı de olacakamı.z. a a, B'are.zkarlıiın bir nümuneftni ela-

J!alleılerin .on muharellede elde «tilıl . it 1.1 lı 

1 
erı a ı tan lordan biri 

lr•• Nasıran Nezdinde b" k 

Türk Heyeti 
Londraya Gidiyor 

1 ır me tup uzattı . 
l~as Nasırl~ (Ogaden cephesinin Mektubu gözden geçiren ev eahiblf 

Surigede Kanlı naklıye _şu~ı .. lr.uın~danı) konUfUr, - Yemekte yalnız değiliz! de<h 

Londra, 22 (Hususi) - 13cfinci (Deuamı 6 ncı yüzde) 

Jorfun ölümü üzerine saraya vebaf ve
kalete binlerce taziyet telgrafları gel-

miştir· . 

ve ertesı ııu?ku p~ogramımı tasarlar • Vehip «paşa» da gelecekmiş ı. 

~&sekr0fugMk•=~~~=y=a=g=ı=re=n~~-r=g=e=~=·=m=~=a=~=b=ı=m=a~~==(=D=e=~=m=ı1=1=~=c=i=y~==d=e=J=~ 
Ankara, 22 ( A.A.) - Kral Beıin

oi Jorjun, ayın yirmi Hlti~nde ya• 
Jtı_lrnaı 'lrararla,ttırılan ceruue töre
llıntl• hültiimetimi:i tem•il edecek 
•laıa lacyet a.zaft lrararlaıtırılmlftır. 

Dııiıleri Bakanımız Dolrtor T eu
lik Rüıtü Ara• Ceneureden Lon
draya gidecek 11e heyete 6aılıanlılr 
•dece1ttir. Heyetin diler azaa : 

Kralın vasiyetnamesi resmi bir 
mahiyette olmadığından ne9redilmiye· 
cektir. Vasiyetname yalnız krallık er-

kanına dairdir. 
Cenaze merasiminin salı günü ya -

pılması kararlaşml§lır. Merasimde bu· 
lunmak üzere Norveç kralı ve kraliçesi 

hareket etmişlerdir. 
(Deoamı 10 uncu yü:z:Je)) 

Şemda Tramvaylar 
Yaklldı. Birçok Kiti 
ÖldU 40 Polls Yarah 

(T alıilat 6 ıncı saylamu.Jadır) 

Bazı Yabancı Mektep
Propagandası •• lerdeDin 

Bir Rüşvet Cürmümeşhudu 
1 - -,4.ööö. Li~;;-·-·--

(Devamı 10 unc11 yüdeJJ 

--
Bunu, Son Yapılan 

Tahkikler De 
Meydana Çıkardı 

Dün Adliyeg• 
Üç Genç 
Yerildi 
Polis dün geç vakit müddeiumumi .. 

liğe Samih, Mehmet ve Hüseyin adlı ü9 
genç teslim etti. Bunlardan Samih 
Şehremini tahakkuk tebliğ memuru .. 
dur. Hüseyin de ayni şubede memur
dur• Mehmet ise bir fırıncıdır. iddia ise 
bir ·· ·· 1 ruşvet cürmümeşhududur ve şoy e 
tasvir edilmektedir: 

Tebliğ memuru Samih seyYar eı • 
haftan Hüsnü hakkında kırk liralık 
C«zıyı İstilzam eden bir zabıt varakası 
tutmuş ve kendisini de ikametgaha Blr lraç kitapçı bir arada 

Kaybeden eaı ••• d.ki Sen Jorj mektebindeki 
son tanassur hadise;i etrafında tahki • 

Tütüncü... katta, diğer bazı ecnebi ve akalliyet 

.. A k 22 (T 1 f l ) . mekteplerinde de dini telkinatta bulu-
n ara, e e on a - Anka - ld w • • 

rada Aziz isminde bir pul ve t""t"" nu ugu netıcesıne varılmıştır. Bun -
bayiinin börek almakta iken iç~n~: 1 d_an dolayı, bilhassa papas mekteple • 
tahminen 14.000 lira bulunan para ı rınde de sıkı bir teftişe haf lanmıştır. 
çantasının çalınmasına ait tahkikat Dini hareketlere yol açtığı değil, 
devam ediyor. (Deuamı 8 inci yü.zde.!_ j hatta ~~sait ~ulunduğu görülen mek .. 
____________ ._ _ tepler ıçın dogruClan doğruya sed ka • 

"'\ rarı verileceği anlaşılmaktadır. Sen Jorj melıtebl 

Altın 
Nallar şoförler cemiYeti-·ucuz 

Taksiye Aleyhtar .. · 
Nefis Bir Mogol 

Hikayesidir., 
.Şoförler c:_:emiyetinin yeni teşekkül eden idare heyeti, 927 den beri öden .. 

~ıyen aza aıdat borçlarının tamamen affına karar vermiştir. Bu ara 28 bin 
lıra tutmaktadır. p bağlatmıştır. Hüsnünün anlattığına Kitapçılar Şirket 

&öre Samih evvelisi gün Şchreminin .-
de bir kahvede kendisini bulınuf ve Kuruyorlar ••• lıir kenara çekerek: • Evvelki akıanı Hilmi kitaphaneai- Hatice E. Talu 

((- Senin zabıt varakant ~za e .. nin kuruluşunun 40 ıncı yıldönüm .. 1 nun kalemiyle dilimize nak-
derint. fakat bet lira .-ermek 'lizıP1 • idi. Bu münaeebetle Babıilinin .: leclllmlftir· 10 uncu oayfamız.. 

:,aksi .~rabala~ını~ ~laka vergilerinin indirilmesi hakkındaki tefChbüsler 
henuz musbet hır netıce vermemiştir. 
• Taksilerin, tesis olunacak muayyen hatlarda on kuruşa yolcu t8fımalari 
ıç.~ yapılan te1ehbüsler · Şoförler Cemiyetini telBıışa düfürmÜftÜr. Çün .. 
ku, yap~l~n heaaplara göre, bu itin astarı yüzünden çok pahalıya malolacak.• 
tır. Bu ıtıbarla, otomobilciler bu iti kat'iyen arzu etmemektedirler. cbr, dem; .. · kı8llD emek.tar kitapçılan, Hilmi ki- da okuyun••• "T.ır. ( Dewrıru a · ..... 

,,,..,,,,,.. • ;,.d ~·> Ulcİ )'Ütl•) ~-----------' 



z Sayfa SON POSTA 
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(~H-a_l_k_ı n_S_e_s_I) 

Köpek Eti 
Satılmasına 

Ne Der&lniz? 
Bcyoğlunda köpek eti satan sey

y r bir ciğerci yakalanmışbr. Bu mü
nasebetle dün bir muharririmiz rast
geldiklerine yu1'.anki suali sormuş -
tur. Aldığı karşılıkları aşağıda bu -
lacaksınız. 

icarE t Odasında ünaka

* 
ş Bir To antı Yapıldı 

Pangaltı. Deiirmen sokafı, 104 nmna· 
ralı dükkan sahibi Muhtar: 

.............................................. ·-············· ı ··········-.. ··· ... ·····------····.·········· .......... . 
'Ormanlarımız , !40 Kadar Tüccarın Tramvay 

- Söylenildiğine göre köpek etinin 
cinsi kabiliyeti artbrıcı hassnlan varmış .•• 

Geçenlerde bir yerde dinlemiştim. Vak
tile ihtiyar bir paşa, kendi ya~ındaki dost· 
larını bir kuzu ziyafetine çağırmış.. 

Niçin Döviz fs~e~ Arabalarında 
lşletilmigorlar? Reddedıldı. lnfilô.k 

Paşanın ahçısı kuzuyu doldurup hazır
lamış. Fakat o sırada mutbağa giren ve 
ahçının dalgınlığından istifade eden bir 
köpek. kuzuyu temizlemİJ. 

Memleketimizin orman i.§lerinde 
büyük bir durgunluk olduğuna dair 
hayli neıriyat yapıldı. Bu işle ıılakadar 
bir kaç kimseleri dinledik. HüHisa ola
rak fU maJUınatı topladık. 

Ticaret Odası meclisi dün toplan- Harbiye Fatih arasında i§liyen 
mı§, bütçeyi tetkik ederek Ekono • tramvay arabası Şiıhane yokuıun
mi Bakanlığının hazırlayıp gönder- dan inerken arabanın elektrik mo -
diği formüle göre tadil etmiştir. Büt- törü birdenbire patlamıt bu infilak 
çe tasdik edilmek üzere tekrar E • 

Ahçı döniıp te kuzunun yerinde, keyif
li keyifli yalanan köpeği görünce çileden 
çıkmış., ve sabn kapbğı aibi köpciin ca

nına kıymııı. 

Devlet: Ormanlanru kendisi i,let - konomi Bakanlığına gönderilecek - tramvayın bütün yolculannı korku 
ve tela! içinde bırakmıtbr. Araba • mek aTZUSUDdadır. Ve bunun için yeni tir. 

O saatte kuza bulduramıyacnğım dü • 
§iinmüş. ve azardan. hatta kovulmaktan 
kurtulmak için kuz.uyu doldurtmuıı. 

lhtiyar paşalar. köpek dolmasım kemıı· 
li iştiha ile yemişler. Hatta yemekten son· 
ra da hep birden Esir pazarına giderek 
birer odalık bD almışlar. 

Ertesi sabah hane sahibi ahçıyı sıkıştı· 

rınca hakikati öğrenmi~ ve kulağınn eği

lerek: 
- Sen, d~ arada sırada ayni ye -

mektcn p~r. Ben senin bah işini sı.lda§ -
tınnml 

Fakat siz bu baaycyi yazmayın. Çünkü 
bir ay sonra kilosuna on lira verirsiniz de 
yüz dirhem köpek eti bulamauınız. 

Bana kahı-sa.. btanbulu §ikayet edilen 
köpek bolluğundan kurtarmak için bu hi
kayeyi herkese duyurmak. kuyruk baıına 
yirmi bq kuruı vermekten daha mÜCS3İr 
olur. 

orman kanunu projesi hazırlamıştır. 

Fakat iki senedir bu kanun bir türlü te
kemmül ettirilemiyor. 

Memleketin iı sahasına büyük tesiri 
olan bu durgunluk bununla geçinen 
halk üzerinde olduğu kadar orman -
lanmıza da zararı olmuştur. Nitekim 
bu seneki orman yangınlannın çoklu
ğu mühim ormanlarda çalı~n ame· 
le olmnmasına hamlediliyor. Vaktin -
de kcsılmiycn ağaçlano hem çürüme
ğe yüz tuttuklanm ve hem de yeniden 
orman yet.İ§Incsinin müıküllqeceğini 

söylüyorlar. 

Bu sene d1§3n ihracat olmamıısını, 
mal olmama.sına atfediyorlar. Yoksa 
Mısu ve Beyrut için bizim katran keres
telcrimiz rokipzizdir. Keza gene mal 
olmamasından bu ~ lzmirde kutu
luk kereste buhranı oldu ve dı§andan 
mal getin1erck sıkıntının önüne ge • * çildi 

Kuzguncuk, Dergah sokağı, 9 numaralı Meııllcketimizde çok bulunan ıhla-
hnnc, Ferit Atkm: mur ağacı kı'"brit "rketi tarafından Ro-

- Ben. köpek eti satan ciğercinin tev- manyadan. kavak ta Rusyadıın satın 
kif cdiliJini hnyrctle karpladun: alındı. Yeni qliyecek kağıt fabrikasının 

Belçikada. Çindc. F romanın bazı la - kullanacağı bam göknar tomrukları 
aımlannda, ve eğer yanılmıyorsam Efga - Rusyadan alınmak üzeredir. 

nistanda köpek eti gayet makbuldür. Halbuki Türkiye orman memleke • 
Hatta Çinde, sade köpek kesen mezba- tidir. Ve ormanlarımızın bir an evvel 

halar bile varmııı. iııletilmeye ba~laması, başlıca iktisadi 
Bütün bunlar gösterir ki, _köpek eti. in- vazifemiz olmalıdır, diyoruz. Siz ne 

sana muzır değil hatta faydalıdır. dersiniz"? 
Köpek eti satılma&Jru bir cürüm 1ay • -----------------

mamak lfız.ımdırl k• S 
Bu itibcırla. ciğercinin yakasına zabıta 1 pOrC U 

memurları değil. olsa olsa vergi memur _ Arasında 
ları yapışabilir. 

Bu İgt.e dikkat edilmesi lazım gelen tek 
nokta, köpek etinin mesela tavşan, kuzu 
eti diye yutturulmaması, ve köpek eti ola
rak satılmasıdır. Eğer mevkuf ciğercinin 
cürmü köpek eti a.tmak değil de, köpek 
etini başka bir nesne diye yutturmak, yani 
sahtekarlık etmchc diyeceğim yok. 

Bedestende .• 
Bu Yılın ıv. üzayedeleri 

Çok Düşük 

Biri Öbürüne Hakaret 
Etmiı .. 

Sporculardan Bay Ahmet dün 
müddeiumumiliğe bir istida vere • 
rek Bqiktafta Şeref stadında Bey
kozlu sporcu Sait tarafından haka
rete uğradığını iddia etmiş ve ken
disinin cezalandırılmasını ve beş 
bin lira da tazminat vermeaini iste -
miştir. Müddeiumumilik tahkikata 

Sandal Bedesteninde, bu yılki ba§lamıştır. 
müzayedeler, geçen seneye nazaran - .......... -- · ____ .,,... --- -
yan yanya düıüktür. Son aylar için- .. · , ~ -
de en çok hah satııı yapılmıştır ki Habederimiz. burada bitmedi 7 in • 
bunun miktan bir ayda bini bul • ci aaylamu.da da devam ediyor 

Bundan sonra fındık nizamname
si görü§ülmüş, bir kısım tüccarların 
Avrupaya seyahat için döviz iste -
dikleri tetkik edilmi§tir. Bu mesele
nin müzakeresi çok münaka§alı ol
muştur. Neticede döviz istiyen kır
ka yakın tüccarın seyahat için gös
terdikleri esbabı mucibe zaruri gö
rülmemiş, 3 rey müste&na olmak ü
zere istekleri reddedilmiıtir. 

• 

nın motöründe arıza çıktığı anla -
şılınca yolcular baıka tramvaya a -
lınmı§ ve o araba da tamir edilmek 
üzere depoya sönderilmiıtir. 

· lnfaatta f azlahk Var 
Şehirde bilhassa son ay zarfmda 

inıaat pek fazla arbnı§br. Bu artı§ 
geçen aya nisbetle yüzde elli nisbe
tindedir. 

anlı ır Vak'a ... 
Bir Berber, Metresinden Bahseden 
Adamı Makasla Öldürüyordu .• 

Evvelki" akpm Kasımpa!Ada kan- metresi olduğu anlatılan berber Ah-
lı bir vak'a olmuftur. dullah bu söze tahammül edememit 

iddiaya göre hadisenin şekli ve ve ani bir kıskançlıkla Muzafferin 
sebebi &§ağıdadır: üzerine saldırarak elindeki makas-

Berber Abdullahm dükkanında la hasmının sol börüne daldırmıı, 
arkada§ları ve Muzaffer ofürurlar- bu kadarla da hırsını alamıyarak 

ken konuıma mevzuu kadın üzeri- bir de omuzuna saplamııtır. Muzaf
ne çcvrilmi! ve müsahabeye kan • fer aldığı iki yara ile vücudünden 
ıan Muzaffer de: kanlar akarak yere yuvarlanınıf, 

- Leman mükemmel bir kadın • berber Abdullah Muzafferi yerde 
görünce aklı batına gelmiıse de it 

dır. Onunla geçirdiğim günleri ö -
işten geçmiıtir. Yaralı hastahaneye 

lünceye kadar unutamam! diye bir kaldırılmı§tır. Suçlu Abdullah ta 
kadından bahis açmııtır. Lemanın, yakalanmıştır. 

Bebekte Bir Ceset 
Boynunda Salip Bulunan 60 Yaşların
daki K dın Bir Cinayet Kurbanı Mıdır? 

Polis dün öğleden sonra Bebekle leğinin üstüne iılenen bir ıalipten 
Rumelihisarı arasında sahilde (60) bunun hıriıtiyan olduğu anlaıılmıt
yaılarında tahmin edilen bir kadın tır, 

.lkincikinun 23 

( Oftnftn :rarı@ 
Bir iki 
Satırla .. 

Ankarada Tıp Mektebi 

Ankarada bir tıp mektebi kurulıı1 
için 1936 bütçesine tahsisat konu~il lı' 
haber verilmektedir. Sağlık Bakanlığı~ 
hususta bir proje hazırlamıştır. Tıp fil 

tebi için erkek lisesinin bulunduğu >"~ 
Sağlık Bakanlığı tarafından alınması. 

d b• k • ekteP raya mo ern ır me tep ınşası, rn 

nümune hastahanesinin bir köprü ile bit 
birine bağlanması muhtemeldir. 

Bugün memleketimizde 2 700 dokl 

vardır. Bunun bini lstanbuldadır. Meıtı1' 
kette altı bin nüfusa bir doktor isabet ' 

mektedir. ' Tıp mektebinde yetiştirileC' 
doktorlar memleketin doktor ihtiY8~ 
kar§ılamak üzere muayyen bir planla ç& 

lı§tınlacnklardır. 

* "'* 
Acele Arazi Tahriri 

Kamutay ruznamesine alman bir J,:ıı ' 

nuna göre arazi vergisine tabi bulurı~ 
arnzi ve araalann tahriri ve kıymetlerirıl~ 
takdiri maksadile her kazada üçer kifİ 
komisyonlar teşkil edilecek, köy tahrir ' 

lerinde muhtarlar dn bu komisyonlarıı ısı' 
olarak iltihak edeceklerdir. Bu koınısY011' 

·rit'iıı lar tarafından yapılacak arazi tahrı 
en çok iki yılda biteceği tahmin edilrn~ ' 
tedir. 

•• * 
Ölen Patriğin Borcu 

Öl "k F . ..-erıı en patn otyosun mırasmın ~ 

patrik Bünyamine kalacağı tahmin edili ' 

yor. Ölen patriğin kıymetli bir kütüphıırı& 
ve dini ayinlerde giydiği merasim elbise ' 

leri, ve çok kıymetli olduğu söylenen şııb~ 
ama ait bir altın saati vardır. Bunların ye~ 
patriğe kalıp kalmaması bir mesele teşl: 
etmektedir. Zira, bu takdirde, ölen pnt ' 

•V• b" ı• k b d~ ngın otuz ın ıraya ya ın orcunun 
varis olarak, yeni patriğe devri ve on°11 

tarafından kabul edilmesi icap edecektir· 

'**it: 

Romanyaya Mukabelei Bilmisil 
\' Göçmen nakleden vapurlanmızm nıı 

lun dövizlerini vermeyen Romanya hiİ • 

kUnıetine ayni suretle mukabele olunr111151 

t ~ ka arlaştınlmıştır. Bundan sonra Rorn11 

ya vapurlarının yolcu navlun dövizleri .,.c " 
rilmiyecektir. . "' .... 

Deniz Mahsulleri 

İkinci beş senelik endüstri progrnınındıı 
deniz mahsulleri ve deniz sanayii ınühiı:t' 
bir yer olmaktadır. 

••• 
Küçük San'at Erbabı 

lleri Avrupa memleketlerinde olduiıl 
gibi küçük san'atleri bir meslek haline gc• 
tirmek ve küçük san' atler erbabını ıno • 
dem usuller dairesinde teşkilatlandırı11" 
gayesile Ekonomi Bakanlığı bir kanun prO' 
jesi hazırlamaktadır. Projede aım'ntkiit ' 
lara mesleki bir terbiye verilmesi de gcW 
önünde tutulm~ştur. 

~** 

Liman Hanının Geliri 
Liman hanını 9 ~ bin liraya satın alı.ıfl 

Eskiııehirli tüccar Mehmet Ali bu htıfl1rı 
yıllık geliri olan 1 1 bin lirayı Eskişehirdı: 
yaptırdığı hastahanenin masraflarına tah· 

cesedi hulmuı ve derhal müddeiu • Cesette henüz ölüm katılığı zail 
mumiliği haberdar etmiştir. Müd -olmadığı için denizde fazla kalma
deiumumi muavinlerinden Feri -dığı da tesbit edilmittir. Müddeiu • 
dun la tabibi adli Salih Hatim cese- mumilik bunun bir cinayet olması 
din bulunduğu yere gitmişler ve ihtimali üzerinde durarak tahkika
tahkikata baılamıılardır. Cesedintını ilerletmeğe batlamııtır. Cese • 
dün akşam geç vakte kadar hüvi -din hüviyeti teıbit edildikten sonra 
yeti anla1ılamamıştır. Yalnız göm -vaziyet biraz aydınlanacaktır. maktadır. sis etmiştir. 

=====================-=====================~======:~==~======:::===:==:===========================~=====ı::===============~ 
Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Ne der.sin, Hasan Beyciiim? ~ . . • Köylüle,rimizin fikirlerini aydınlat • . 
mak ınaksadilc •• 

••• Köylere ıeyyar sinemalar gönde
rilecekmitl 

o o 
o o 

Hasan Bey - Burada gördüğümüz iha
net ve cinayet filimlerini gii • termek içinse, 
hiç zahmet etmesinler. Temiz özlü köylü· 
mUz bunlardan ne anlar, ne de zevk alır. 
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er gün 
Bir Çocuğun Kıymeti • 
:iyerlotinin lstanbulu 

Pahalılık 

Bir "'O v k • :r cugun ıymetı 

Bir Çocuk bize kaça mal olur) 
~knklara atılmış sekiz on yaşında kim· 

lesız bir v 
1. • çocukla knrşılaştıgınız zaman 
11:endı ke d' · b 

b 
n ınıze u suali sorup bunun ce • 

Va ını araştırdınız mı) 

~ Kadının dokuz aylık gebelik hayatı do
lIUın zahmetleri ve doğum masrafları. 

Doğuştan itibaren ananın babanın ve 
cemiyetin b k . . f ov• dd"ı u çocu · ıçın sar ettıgı ma 
Ve ınan • h evı za met, pnra ve işkence. 

b" Sekiz Yaşına gelmiş bir çocuk belki de 
ıze beş on bin liraya mal olmuııtur. 
s~~ra bu çocuğu biz, üzerinde hiç bir 

Cinegımi., h" L" h . . k • d .., ıç ır za metımız yo muş, on 
~~ bu cemiyet için bir şey bekliyormuşuz 

g 1 sokağa atıveriyoruz. Sokakta nhlak· 
aıı, serseri, hırsız olmasına lakayt kalıyo· 
tuı. 

O halde neden kendimizi bu kadar 
lnahnı . h kGtn m~yetlere ve fedakarlıklara ma • 

cttık) Neden senelerce onu yaşat • 
inak · · h· ~çın çırpındık) Bütün bu emeklerin 
ıç bır değeri, hiç bir içtimai kıymeti yok 

mu) O Çocuk bizim için artık bir varlık 
llaYılmıyor mu) 

b Sokakta arkalarında küçük sepetleri ile 
~den iş ve para istemek üzere yanıma 

10ııo.ulan b .. d"k k u metruk çocukları gor u çe, 
kendi kendime hep bu sualleri sorar, fa· 

at cevab l d .. .. "d . ını n ama an yurur gı erım. 

* Piyerlotinin l .tanbula 

. Piyerloti lstanbulu perişan halile ve pe• 
t•tanlı v • • f k b' . gı ıçın severdi. Şehirde u a ır te· 
:nızlik, küçük bir imar hareketi görse, ha· 
ıı:aret ·· .. ·· ı·· C0 nnü§ gibi rencide olur ve uzu • 
Urdü. 

b ~İzim müzeciler de Piyerlotinin latan • 
Y tıldl a vekilleri gibi düşünüp hareket edi· 

or ar. 

aa :- Şu türbeye 
n at csen"d" 

dokunmıyalım, bir 

ır. 

) d- Şu duvarı yıkmıyalım, tarihin bir 
a 1ııandır. · 

<f - Şu mezbeleyi temizlemiyelim. filan 

C\trin hatırasıdır. 
l' aribi hatıralara hürmet yüzünden ls

lanbulun dar sokaklarını açamıyor, şehri 
tcrn· ı· ~ ız •Yemiyor, harabiden kurtaramıyo • 

B" ·· F k b d utun bunlar doğru olabilir. a at u 
cfa da: 

)ı - Asma köprü yapmağa razı olama • 
2'.. 1atanbulun bu güzelliğini nasıl feda 

CdehUiriz) 

.,Diyorlar. Bunu söyleyen de yine bir 
~Utc müdürüdür Tarihi eserlerin onlar ta· 

'.~ bekçileri olabilirler. Fakat lstanbulun 
l!:Uzcll•v. b k l ıgı bahsini de bıışkalanna ıra sın· 

~~· Elimizi, ayağımızı bağladıkları yeti~r. 
ıç olrnazsa zevkimize karışmasınlar. 

* Pahalılık 
li'·k~ k ·ı • u urnet hayat pahalılığını giderme. 

Çın .. k . d' d' a .,e er, tuz, kömür fiatlarını ın ır ı. 

unu İndirirken bütçe varidatında açık vü· 
Cude getirmek tehlikesini bile göze aldı. 

Fak d 1 .• ,... at diğer taraftan gıda mad e erının 
~unden .. h 1 1 v .. •• '( gune pa n ı a§tıgını goruyoruz. 
ih . ağ, zeytin yağı, sabun gibi en zaruri 

tıya 1 dd 1 d ·· d . ç nra cevap veren rna e er e yuz· 
c Y•rmi beşten fazla bir fiat yüksekliği 

"ar. 

li"k• ti • u Umetin hayatı ucuzlatmak siyase • 
p~:at~ik etmek mecburiyetinde olan, bu 

lılıga neden lakayt kalıyorlar~ 
... ·-
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e$imli Makale 

Uykunun üç vazifesi vardır: istirahat, tamir ve rüya alemine 

dalmak. Uykuda geçen ilk beJ saat istiralaat ve tamir ihtiya

cını tatmin eder. Beı aaatten sonraki uyku müddeti rüya için-

de ıeçer. 
Napolyon gibi, Edison gı"bi dola bir bayat yaııyanlar, bu 

rüya saatlerine muhtaç değildirler. Çünkü onlar rüya ihtiyacım 

il Uyku a 

uyanıkken ıördükleri rüyalarla tatmin ederler. Beı saatlik 

uyku onlara yeter. 
Uyanıkken ne kadar dolu bir bayat yatanamz, o kadar az 

rüya görürsünüz. Gündüz rilya göremiyenler &'ece rüyasına 

muhtaçtırlar. Hayatı soğuk, manasız, fena bulanlar, gece rü
y&larile bu noksanı teli.fi ederler. 

Tam ve kamil insan gündüz rüya ıörenlerdir. 

MUHTELİF HABERLER 
ir Çocuk Ocağın Önün
de Cayır Cayır Yandı 

iki Kanun 
Layiha ı 

Devlet Memurları Ve 
Banka Ve Müesse eler 
Baremi Tetkik E,.iiliyor 

S özün Kısası ' 

Palavra Kralı 

'------ E.Ekrem·Talu -
- «Amerikanın en kurnaz sıçanmı 

şu gördüğünüz termometro sayesinde 
yakalayabildim. Yıllardan beridir ken
d.isi için kurduğum tuzaklardan }~iç bi· 
rıne tutulmamıştı· O çok iri, çok ihti
yar ve çok açık göz bir Geme faresiy
di. Bütün bunlara rağmen onu ensele· 

1 meğe muvaffak oldum. Keskin koku
lu bir peynir parçasının yardımıyla, 
kendisini şu termometruııun altına ka
dar getirdim. Baktım ki, oturmuş, pey
niri kemiriyor. Yaman bir çığlık ko
pardım. Fare donakaldı. O zaman, bir
denbire sıfıra düşen civa sütunu onun 
başına indi ve cansız, yere serdi I.» 

Tarihe adları geçmiş en meşhur 
aptalların bile ağızlarına yakıştıramıya
cağımız bu saçma sapan sözler, ge
çenlerde, yine bu hezeyanından dola
yı Amerikada: «Palavra Kralı» ün va· 
nını hak eden Cim Cordan adındaki 
bir herzevekil'in yumurtladığı cevahir· 
dir. Bunu, herifin resmi ile beraber sÜ· 
tunlarına geçiren Fransızca Vu mec· 
muasında okudum. 

Her ti'eyin mutlaka bir kralını bu • 
lundurmak merakını besliyen demok
ratik Amcrikada, meğer petrol, demir, 
otomobil, haydutluk, kaçakçılık ve 
daha bunun gibi biribirini tutmaz nice 
şeylerin kralları yanında bir de palav• 
ra kralı seçmek zaruretini duyuyor· 
muş. 

Zevkten, tabiatten, meraktan, adet 
ve an' anelerden bahsolunmaz. Her
kes, dilediği şeyde bir fazilet arar, en 
pestcnkarani, en münasebetsiz, en 
çirkin nesneye önem verir. 

Fakat iyi ya, a mübarek Amerika-Kızılcahamam, (Özel) - Bura- bakarken eve girmif, ocaktaki ateş· 
ya bağlı Çeltikçi nahiyesinin Bağ - le oynamağa baılamıştır. Bu sırada 
viren köyünde çok feci bir kaza ol- zaten uzun etekli olan entarisi tutu

muftur. Aliettin isminde 4 yatların· tarak zavallı yavru bağıra bağıra 
da bir yavru anaıı ahırda hayvanlara yanmı§ ve ölmüıtür. 

A k 22 (ö ı) D ı lılar; madem bir palavra kralı seçe • 
n ara, ze - ev et me- k b ·· l b" · · ce , u unvan a ırısıne mutlaka şe • 

murlarının baremi hakkındaki ka- ref bahşed"p t k" d eks" · ı onu ev ır c ec anız. 

Tekaüt Olmadan 
Ölen Memurlar •. 

Bir Kız Kaçırma 
Hadisesi ... 

nun layihası maliye encümeninde, ne diye böyle adı sanı belli olmayan, 
devlete ait banka ve müesseselerin sözlerinde hiç bir hususiyet ve hiç bir 
baremi hakkındaki layiha da Baı. çeşni bulunmayan ndamlarn kadar gi· 

kanlar heyetinde tetkik edilmekte- dersinid. 
dir. Gelin Avrupaya .. Siyasa mahafili • 

B 
"k' · lA "h .. banka ni güzelce bir dolaşın. Cenevrede şöy· 

K lcahama....ı (Özel) Kaza u ı ancı ayı aya gore l b" k 1 . ızı ıu, - · .. d.. A e ır o açan ettıkten sonra, \><lrka 
ikramiyeleri Ailelerine mızın Çeltikri nahiyesine bagvlı mu ur ve erkanının maaşları tah- be . 1 b"lh ha .. ' ;1' gar , şıma e ve ı assa cenu ıyıce 

Verilecek.. Bağlıca köyünde evvelki gün bir dit edildiğinden bir çok itirazlar kulak verin. 
Ankara, 22 (Özel) - 30 ıene kız kaçırma hadisesi olmuıtur. vaki olmuıtur. Bu arada yeni le§· Sizi temin ederim, kendinize öyle 

hiznıet edip de tekaüt olmadan ve- Köye yarım aaat mesafede bulu- kil edilen Eti Bank memurlarının bir palavra kralı bulmağa muvnllak o

fat eden menıurların bir senelik ik- nan Kırkızca köyünden Hasan oğlu kadroau da Maliye Bakanlığı tara- ! lursunuz ki, şöhretini gölgede hırakn· 
. haklarının tekaüt maaıları Muatafa, köyden Ağça oğulların - fından fazla ücretli görülmüt ve c~k her hangi bir adam asırlarca ye • 

ramıye d M h t k N · A k 1 iadeıine karar verilmi•tir. t_ı_şm .• e. ~ı. . . . . . . . . .. ·- .• _ 
ile birlikte ailelerine verilmesi için an e me ızı arıne &§1 o • :r _ __ 

mu Ve kızı babasından ı'st · t" Maliyenin noktai nazarına göre Çere• kabı"lı"nden •• 
Kamulaya bir kanun layihası tek • § emı§ ır. ,., Fakat ret cevabı alınca da aık ateşi bu kadronun yeni hazırlanan ban • 
lif edilmiştir. k bacayı sarmıştır. a ve müesse~elere ait barem hü • 

Kamutayda Kabul Delikanlı nihayet yanına bir kaç kümlerine müvazi bir şekilde hazır-
Edilen Kanunlar arkadaıını katmış, gece yarısı lanması lfızım gelmektedir. 

Ankara, 22 (A. A.) - Fikret Sı- Bağlıcaya ıevgilisinin kapısı • Hayvan Vergisi Cezalar1n· 

ı b 
·· na gelmi• dayanmııtır. Mustafa deki Beled!ye Hisse 1 

layın başkanlığında yapı an ugun- :r 
kü kamutay toplantısında 1935 yılı zorla içeri girdikten sonra arkada§· Ankara, 22 (Özel) - Evvelce 

umumi müvazenesine giren bütçe • larile ev halkını tehdit ederek Na • hayvan vergısını saklayanlardan 

}erin muhtelif fasılları arasında rini kapını§, atının terkisine vura • bu verginin cezaen beı misli olarak 

236 
bin küsur liralık münakale ya- rak dağa kaldırmı§tır. alınmakta ve bundan belediye his-

pılmall hakkındaki kanun kabul e- Fakat vak'ayı haber alan jandar- sesi yalnız verginin esası üzerinden 

Y
. b t ı t d J b" k . . . d verilmekteydi. 

dilmiıtir. ıne u op an ı a ...... - mamız ır aç saatın ıçın e Musta-

d l
.w • d b J • • Dahiliye ve Maliye V k" l ti · 

mutay gün e ıgın e u unan .~..ı • fayı yakalayarak adlıyeye vermiştir. . . . . . e a e erı 
nunlardan pamuk ıslalu ve :oebatla- 1 bunun tef sırını ııtemışler ve dabili-

rı haıtalık ve zararlı böceklerden lngiliz Sefiri Roma ya ~ Y~ encümen! d~ ~elediye hiaaeleri-
koruına hakkındaki kanunların bi- D .. d .. 1 nın yalnız vergının esasından de • 

k ı . l k k b 1 on u v•1 .. b . ı· rinci nıüza ere erı yapı ara a u gı , uç veya eş mıs ı olarak alınan 
edilınittir. Roma, 22 (A. A.> - İngiltere cezadan da alınması icap ettiğine 

Kamutay cumartesi günü topla •

1

. büyük elçisi Sir Drummond dün ak- ve tefsire lüzum olmadıgv ana k 
l..ıı. • • arar 

§am buraya ge mı§tır. vermiştir. 
--=== 

iSTER iNAN fSTER İNANMA! 
f stanbulun bir tehir kütüphanesi vardır ki, insan buraya kü· 

tüphnne demekten utanır. Bu kütüphanenin ne muntaı.am bir 
fihristi, ne oturup okuyacak bir veri. hatta ne de ışığı vardır. 
Burada aradığınız kitabı bulmak, bulduğunuz kitabı okumak bir 

meseledir. 
Dün gazetelerde fÖyle bir haber okuduk: 
, Yeni şehir pliinı yapılırken lstanbul muhtelif mıntakalıırn 

ayrılacaktır. Bunlardan biri ilim ve kültür mıntaka 1 olncnktır. 

Belediye bu mıntakanın münnsip bir yerinde bir şehir kütüp· 
hanesi açmak niyetindedir. Belediye şehir kutüphanesi için bir 
çok kıymetli kitapl..r satın almıştır. Bunlar şimdilik Beyaz.ıt 

kütüphanesinde bulunmaktadır. Büyük tehir küıuphnnesi ya· 
pıldıktan sonra bütün kitaplar oraya nakledilecektir. u 

• O vakte kadar da kurtlar ve haıereler mevcut kitapların 
ıcabına bakacak ve okuyucular fimdiki kütüphaneden istifade 
edememekte devam edeceklerdir. 

iSTER iNAN lSTER iNANMA! 

Harunürreşidin 
c;ocuk;uğu 

Harunürreşit, yalnız mütekamil bir İn• 
san olup ta koskoca bir ülkeye hükümran 
olduğu zamnn değil, fakat henüz pek kü
çiik bir çocukken de zeka ve dirayetine 
herkesi hnyrnn ederdi. 

Dokuz ynşlarındn iken, bir gün baba • 
sını ziyarete gelen, Bağdadın en yüksek 
ülemasındnn Şemsettin, oralarda oynıyan 
Hıırunü görüp, zekasını ölçmek maksndi· 
le ona şu suali sordu: 

- Cenabı Hakkı biliyor musun> 
- Evet, biliyorum. 
- Bana, onun nerede olduğunu söyle, 

sıınn bir sepet yemiş vereyim. 
H run, başını kaldırdı, gözlerini Şcm • 

sellinin gözlerine dikti ve: 
- Siz. bnna Cenabı Hakkın nerede ol

madığını söyleyin, ben size iki sepet he • 
diye ede:»im 1 

Ccvnbını verdi. 

TIFLl 

Bir Japon Konsolos 
Memuru Ôldiirüldü 

Tokyo, 22 (A. A.) - Yubari a. 
dmdaki Japon kruvazörü, Amoy' • 

, dan Svatov'a gitmek emrini alını§. 
tır. Dün Svatov'da Japon konsolos
hanesi zabıtası efradından biri Çin
liler tarafından öldürülmüştü. 

~---------------------------------------------~.J 

Yeni intihabat Yaklaşıyor 
Tokyo, 22 (A. A.) - Umumi İn· 

tihabat tarihi 20 şubat olarak teabit 
edilmiştir. 
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~HKEHElERIE 
•• •• • • 

GOQDUW]IMIZ E 

Afyon Güzelleşiyor 

• 
J E 

Bir Caket, · 
Bir Yelek Ve 
Bir Tornistan 
Meselesi 

Bu Uğurda Hızlı Bir Çalışma 
- Adınız nedir~ 

- İsmeti 
- Ne iş yapıyorsunuz? 
- Posta maaş memuruyum. 

- Nedir davanız"> 
- Terzi Yusuf Ziyaya çevirtmek üzere 

bir ceket, bir yelek vermiştim. Beni ay • 
• 1arca oyaladı: en sonunda da ceketle ye -

leği vertniyeccğini bildirdi. Malımı gas • 
betmiı sayılır, hem cezalanmasını, hem 
de elbisemin iadesini isterim .. 

* 

Yapılıyor 
Afyonkarahisar (Özel) - Bir 

kaç sene evvel Karahisarı görenler 

şimdi tekrar görseler tanımazlar. 
Bir çok yeniliklerin bir kaç sene • 

nin eaerleri olduğuna hayret etme
mek mümkün değildir. Afyonda her 

gün bir varlık ve yenilik meydana 
getirilmektedir. Atatürkün çok CÜ· 
zel bir heykeli hükUmet binasının 

- Sizin adınız nedir), meydanlığmı süslemektedir. lstas· 
- Yusuf Ziya. 
_ lıiniz) yon caddesi bir Avrupa ıehri bul • 
- T erz.iyim. ' varını andırmakta, uzaktan ıehre 
- Bak, Bay ismetin ceketle yeleğini bakılınca seyrine doyulmaz bir gü. 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım . 

bia11 
«Bir kızla konu§uyorum. Ta ~ 

:ılıngan ve hırçın. Onu üzmekten ıe 
yorum. O zamanki hali o kadat ~ 
gidiyor kil Fakat korkuyorum, bu 
ketim sevgimi yıkar mı dersiniz"> f 

M.& 

Karıısındakini üzmek ihtiyacı ·~ 
üzülmesinden :zevk almak an.usu 

talığın ifadesidir. ı.,11 
İnsanlar vardır ki üzülmekten, 

d 
. . ......... _ .... _ 

erkek tarafın an ezıyct go.-.... ea• 

alırlar. Bunlar da hastadır. 
Nonnal bir insan sevgilisini ~ 

Nonnal bir kadın da üzülmekten 
maz. Buıün kı:z sizi seviyorsa bir 
bu ifkenceye tahammül edeb~: 
nihayet bir gÜn dayanama.z, ıiSI 

* 
iade etmemi .. iniz ·, ne diyeceksiniz? llik l . k k d B Al on'un a•n•l go''ru··nu··1u .. -w-· ze göz en amaıtırma ta ır. U· Y ......... 

- Mesele öyle değil efendim. Bay h- nunla beraber ihmal edilmiyecek da getirilen bu bahçenin bahçıvanı Burada Lir de asri mezarlık ya • ullti aydır nivanlıyım. 
met tam bir buçuk sene önce bana bir çe. bir kusur da vardır: ve yahut muhafaza edecek bir bek· pılmııtır. Memleketin bir kenarın- çılgan gibi aeviyor. Beni memnun t 

ketle bir yelek yaptırdL Otuz liraya pazar· çisi yoktur. Her nedense bu düıü· da yapılan bu mezarlıkta bir de te· için elinden geleni yapıyor. fak•, 
lık etmi,uk. Yirmi lirasını ödedi, on lira· Burada çok büyük bir emek ve nülmemittir. Bu yüzden bu güzel bitler abidesi kurulmuıtur. Mezar- tuhaf bir adam. Konuşurken kaşını • 
sını vermedi. Sonra ayni ceketle yeleği k b""yük' b' fi .. d nü oynatıyor. Öyle tavırlar alıyor ~ 

ço u ır maara a vucu a ge- bahçe bakımıızlıktan harap olacak- lıg~ ın yakında kü•at reımi yapıla • ··ı tornistan edilmek üzere dükkana gönder· • 3' rıyorum. Evlenirsem bu adamın yu 
miı. tirilen bir çocuk bahçesi vardır. Bu tır ve belki de İstifade edilemiyecek caktır. Memleketin varlığı uğrunda bu garip hareketlere tahammül ~cJ. , 

Tornistan ettim. Yalnız kendisine: bahçe emıali bulunamıyacak dere- bir bale gelecektir. On, on beı lira canlarını feda eden ıehitlerimizin ceğim zannediyorum. Siz ne dersın~ 
_Ceketle yeleiiniz hazır! On lira bor· cede güzel olduğundan bütün mem- aylıkla bir bahçıvan veya bir bekçi hatırasını tiziz eden bu abide ik • ~ 

cunuzu ödeyiniz, elbisenizi vereyim! de • leket halkı yazın bu bahçede serin· kullanılmaıı, emek mahsulü olan mal edilmif, timdiden çelenkler ko· Bu bir nevi hastalıktır. G ~ 
güçtür. Bazı inaanlar bu vaziyete 

dim. Kalkmış beni dava etmiş. Fakat ha· lemektedir. Maaleıef bu kadar e • gÜzel bir eıerin idamesini temin e - nulmu•, etrafı çok gu"zel bı'r •ekilde Faka ~ 
3' 3' ten tahammül edemezler. t ~ • 

na borcu bulunduğuna dair elimde •enet mek ve büyük bir masrafla vücu· dehilecektir. süılenmi,tir. her ,eye alııılır. Kör bir adam .,..... 
var ••• 

Hakim Bay ismete sordu: 
- Bu terzi Yusuf Ziyaya on lira bor • 

cunuz var mt sizin) 

- Bilmemi Belki var, belki yokf 

Kuıadalılar Çalı Kuşu F eridenin 
Evini Buldular 

Uşakta 

Bu Yıl Bir ilk Okul 
Yapılacak 

- Camın; ya vardır, ya yoktur. insan 
alacağını da bilir borcunu da .. 

-Var amma .. 
- E.. Amması ne> 
Davacı cebinden zımbalı bir defter çı· 

kararak bir sahifeaini açb. Bu sahifede 

altalta aıralanmıı bir tak.mı isimle!' ve rak· 
kamlar göze çarpıyordu. 

Şöyle cevap verdi: 

Kuşadasi, (Özel) - Edebiyat i· 
lemimizde alaka ve önemle karfılana
cak bir hidise .. Kutadahlar, Çalı Kutu 
F eridenin tarihsel kıymeti biiz evini 
meydana çıkardılar. 

Beyoğlu valaf itleri direktörlüğüne 
atanan İzmir Evkaf Direktörü Hallin 
Baki ıeçenlerde Kutadasmdaki tarih· 
ıel eserleri gözden geçirirken romanlık 

- Ceketi ~el dikmiıti. Ona arkada§-

1 d .. . . d v. • •• 1 d' bir hadisenin hakikat anlamı ifade e-ar an muıten temın e eccgımı soy e ım. • • 
O da bana yüzde iki komisyon vadetti. den bazı delillenle karf datmıttı. 
Kendisine tam u239» liralık müıteri temin Kupdasmm Hacı Feyzullah ma
ettim; işte isim ve hesapları! Bu kadar İ§ lhalleıinde, ~ ~luldu ~~~ ~pgma İ· 
on liraya değmez mi>.. nen sokak uzennde buyük bır ev na· 

B J ti zar lan çelmit ti. Şimdi «Hacm Is mail - Bay Yusuf Ziya; siz ay •me e 

Uşak - Kütahya ilbayı Sedef Er 
ile kültür, aağlık, baytar, muhasebei 
hususiye direktörleri tehriınize geldi
ler. Akse ve BözgÜf köyü yatı mek
teplerini gezdikten sonra memleket 
hastanesine gittiler. Hastane doktor 
ve operatÜrünün çalıtmuını takdir et
tiler. Orta ve ilk okulları gezdiler. Bu 
sene bir ilk okulu yapılacağını söyle· 
diler. Resmi ve husuıi 
ve atlı klübü gezdiler. 

müesseseleri 

böyle bir pazarlık yaptınız mı? aia veresesine ait olan bu evin dıt tez· 
- Böyle bir komisyon iıinden haberim yinatında, ahtap yapı ile meydana ge- Muğla da 

Yokl tirilmit kut resimleri vardır. Bu ev bu-' Çalı Kufu Feridenin evini bulan 
lundugw u zaınan bır' çok dedı' kodular v.,·ı· ıı u·· r Sulh ceza hakimi kısa bir mülahaza • Beyoğlu Evk•I Direktörü Halim 1\,.. ı 

dan sonra kararı bildirdi: olmuf, ancak hakikat bir türlü aydın· Baki ile macerasını anlatan 

lanamamıttı. Bayan Müfide ~Op lan fısı - Bay ismeti Biz bu davada cezai bir .1. 1 
''- H k kA b" h kit Ku-dasmm yarım aıırlık tarihini sanılan Çalı Kutu macerasının bu ka- .. . kul 

:::t ::~::e!~hke;e~e~ ~:sıt:sil:n :ı7;: yap.ya~-Bayan Müfide isminde bir 
1 
dar ıarih bir tekilde hakikat oluverme- Mugla -.!f~lk~~ı ve or~ o kül~~ 

bilirsin. Biz Bay Yusuf Ziyaya beraet kn.· kadın, bütün bu gizlilikleri ortaya at· 
1 
si Kutadahları yakından alakadar et-

1 
her on ~ gu~ .e ır yapacagı tur 

ran veriyoruz: siz de üç lira mahkeme ı mıtbr. Bayan Müfidenin ağzından 1 mittir. toplantısının ilki orta okul salonunda 
masrafı ödiycceksiniz. dinlediklerimi aynen yazıyorum: - . . . - . . . . "'~ ~ . . Zehirli- yapılmıtlır. Salon battan bata dolmut· 

Yusuf Ziya bir reveranıla salondan çık· - «Çocuktum ben .. Çalı Kutu Fe- Giresunda tu. Toplantı edebiyat ve yeni dil etra-
tı. Fakat davacı Bay İsmet hiç dava gör- ride burada muallim iken ben onun Gazlar Konferansı fında idi. Mektepliler COfkun türler 
mcmİf imıanlann gafletile şa§kın pşkın mektebine devam ediyordum. Feride- Giresun - Halkevinde doktor Öz- okumutlar, Canavar piyesinden iki 
eordu: nin hoppalığı, serbestliği ve yaramaz- kayanın zehirli gazların önemi ve ko- l perde temsil edilmif, diyaloğlar söy· 

- Niçin) lığı o zaman fena halde göze batıyor· ' runma çareleri hakkında verdiği çok lenm~tir. Bu ıuretle Muğla çok iyi bir 
- Kanun öyle yol iÖ•teriyor da onun du. Akşamları sahildeki zeytin yağı istifadeli konferans bütün ityarlar ve gece geçinnittir• 

içini 1 fabrikasının önünde serbest dolatan kain.balık halk tarafından heyecanla -----
Bay ımıeti bu cevap ta ikna edeme - kıza burada iyi gözlerle bakılmıyor- dinlenmiftir. Doktorun bu mevzudaki G; r.e sun da Kö g 

miıti: du. O zaman Kutadası debboy me- konferansları devam edecektir. 
- Sakın yanlıılık olmasın? murlarmdan «İsmail efendi» Çalı Ku- r-
Hakim, haklı asabiyetini gizlemeğe c;a- tUDU himaye ediyordu. ıfilihara dok- ' N .. b l . ...~por Klübü 

1ı18rak ıülümscdi: 1 tor Hayrullah Çalı Kutunu himayesi- 0 e Çl 
- Temyiz etmek hakkınızdır. Yanlıı • ne aldı. Feridenin doktor Hayrullah ile [ 

lık varsa ora81 düzeltir. ııkı fıkı alakadar olutu. ikisinin bir ev- E ezan e _, r 
Fakat Bay ismet ısrar ediyordu: de otunnalan gözleri ısırıyordu. Ço-

Giresun - Vilayet merkezine on 
bet kilometre mesafede ve Giresun • 

-A : ahkikat noksan yapıldt. efendim 1 cuğum, 0 zamanki telakkilere göre bu 
Hakım de artık aabredemedı: · t• b' d azur go""rmek la 

vazıye ı ıraz a m · 
- Nezaketle muameleden anlamıyor - zımdır. · 1 

sunuz galiba 1 Bize muhakeme usulü öğ -1 Sonra naııl oldu bilmiyorum. Çalı 1 

retmek .Ue düpez. Memur olacaksınız! Ku,unun doktor Hayrullah ile evlen· 
Duruf111aruz bitmiştir, bafka duruımalara d•w• hitte yayıldı. Herkeı doktorun 
bakılacak; gidebilirsiniz! ı ıgık mud b' t"" l" ded' kodu yapı 

Bay ismet dışan çıkar çıkmaz: ar aaınB~n ~ddur u 1dokt h t -
yordu. ır mu et sonra OT aa a-

- Haksızlık oldu 1 diye iddia etti ve landı ve bir hafta içinde yuvarlandı. 
müddeiumumiliğin yolunu tuttu. d 

O zaman doktoru deniz kenarın aki Hlbuki hu duruıma bütün kanuni saf· 
halardan geçmiş ve kanuni neticeye er • Şehitler mezarlığına gömdüler. Benim 
mittir. Ve hakim de yapılması icap eden bildiğim bu kadardır. 
şeyleri davacıya bir avukat gibi anlatmıı· * 
tıı. Şimdiye ka~ar bir hayal mahsulü 

Bu geceki nöbetçi edaneler ıunlardır: Şebinkarahiaar tosesi üzerinde bulu-
• nan Cılmyama köyünde apor klübü 

Eminönü: (Hüsnü Haydar). Küçük · 

E f N Vali, vilayet erkanı, piyade alayı ko-pazar: (Yorgi). Alemdar: ( şre e-
şct). Beyazıt: (Cemil). Şehzadehaşı: mutanı, Halk partiai ilyön kurul, 
(Asaf). Fener: (Hüsameddin). Kara· Halkevi ve uray bafkanlan daha bir 
gümrük: (M. Fuat). Şehremini: (Ham- çok kimseler, yalan köylerden gelen 
di). Aksaray: (Sarım). Samatya: yüzlerce halk hazır olduğu halde ö
Rıdvan). Galata: (Asri ittihat). Has- nemli bir törenle açıhmt ve iandarma 
köy: (Halk). Kasımpaşa: (Merkez). lokul bandosunun çaldığı lstiklil mar
Bcşiktaş: (Nail). Beyoğlu: (Garib, Li- lıi dinlenmittir. Köy spor klübünün 
monciyan). Şişli: (Kurtuluş). Üskü • lbu açılıf töreni köy delikanlılarını 
dar: (İttihat). Kadıköy: (Alaeddin, 1 çok ilgilcndirmif, sevindirmif ve diğer 
Rifat). Büyükada: (Şinasi). Heybeli: köy delikanlıları üzerinde de heves u-

1 
•_.;,.< Y~us_u_f;..) ._E.;.y-üp;..:_<_ı-_ıi_km_e_t >_. ----l yandırmıtlır. 

zaman ile körlüğünü kaybeder. #_ 
Maamafih evlenmek için acele r/J 

yiniz. Kendinizi altıtırmata çalııınJS. 
vaffak olamazaanız o vakit aynlı.rt ...... 

* 
Ankarada A. S. Çidem: 

d mki •ı • # d•v• • artÇ" Ma c aı enız sev ıgmız g .. 
d iid• lenmenize ra:ıudır. Artık tered 

bqkalannı araya katmağa ne 1~ 
Bahusus ki ikisi arasında biır sebebii1f' 
cib bulunmadığım aiz de kaba{ ed 
sunuz. Sevdiğinizle evlenmeli tercib 
niz. 

Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarından 

Perşeın~ 

(*) 

Mikrop Korku•ll b" 
Muayene odama giren hasta etraf•.._,,. 
kınarak oturacağt yeri intihapta 111" 

reddit, ayakta duruyor. gori# 
Etlerini birbirine kilitliyerek 

y~ ~ 

Şikayetini soruyorum. A~kadaşla;., 
bir kaçının veremden, tıfodan. 

1 
.. , 

·· lo" zatürreesinden arkası arkasına 0 it" 
ğünü düşünerek her hastalık salg;:;.,
berin.i ~şittiii zaman daha fazl d~ 
milcrop korkusundan, hastalık eıı ~ 
sinden bahsediyor. Ev hayabnd• , 
pının tokmağını mendilile tuta~a1' e1" 
viren, içtiği su bardağını kendı . "' 
yıkayan, taba\ ve çatallarını te~i$ _,> 
ğildir diye içine biraz alkol dok el' 
ve bu alkolle yakarak mikroplarıtıl , 
mizlemek hevesinden kendini kurt' ... 
ramıyan bu genç kadını muayePcı 

tim. . . ı.ıl 
Korku ile, vesvese ile bozulan tıııif ~ 
ve eksilen uykularını tanzim ed ~ 
müsekkin ilaçlar verdim. Her gü~ it" 

l ..... tı 
•u banyo arı yapmasını ve sun ....... ciJI' 
valarda kırlarda bir ilci saat g~ 
re devam etmesini tenbih ett:İID• J,I 
Kendimi işaret ederek biz bekirnl~ til 
mikro.p~arl~ ~ğraşıyor~~·. Fakat ~~ 
gün sızın gıbı fazla bar sırayct e il" 
geçirmiyoruz. Her hastalığa karfl• 1.,-

• •'cıJO 
mikroba karşı, ekserıyetle vu. 

10
( 

tabii faaliyetleri vardır. Bazı ını1'dıJ • 
lar büsbütün zararsız olarak vüc" fi' 
muzda yaşarlar. Temizlik yapınıJo dif 
kat her şeyden mikrop geçecek 
korkmayınız. diye tenbih ettiın· 

( *) Bu notları kesip saklayın~~ 
but bir albüme yapıfhrıp koUe~ 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu. b•tı' 
bir doktor gibi imdadınıza yetı,C 



23 İkincikinun 
c=-- =--

•·m::,vı;• 
1#\albu el lı n d .ı 
(J Ö~[)[J ~ Ll121 ~il -Üzerinden 
Otomobil 
Geçirmeyen Şoıe 
R Moskova gazeteleri -

uayada bir 
I nin anlattıklarına ~ö-
en hiidiaeai re Arkhangelesk cİ -

varında yeni yapılan bir şosenin muayyen 
bir noktasından otomobillerin gelip geç • 
meleri adeta imkansızdır. Motörlü vası -
talar bu noktaya gelir gelmez. manyeto -
lan derhal hareketten sakıt kaldıklan için 
istop etmektedirler. Hadise ortaya bir fi
zik meselesi çıkarmıştır. &• ınesele üze -
rinde inceleme yapılacaktır. Şimdiden sa
nıldığına göre yolun bu kısmının altında 
büyük bir miknatis madeni va ... ır, bu 
madenin sızıntılan yolun üstüne kadar çık
ma'k suretile motörlü vasıtalann man -
Yatolan üzerinde tesir yapmaktadır. 

* E Fransız gazeteleri td • 
ararengiz. bır" M 
h •• nema sanatk&n ona 

- olum daha L . . ··ıu .. mü bak -
ysının o 

kında tafsilat ile doludurlar. Anlattıkla • 
tına göre sanatkar o gece bir ziyafete da· 
Vetli idi, hiç bir şeyi yoktu, şendi. gülü -
Yordu, fakat birdenbire bir sıkıntı hissetti, 
düşerek bayıldı. Hemen doktor çaiırdı -
lar. Fen adamı geldi, fakat yaptığı teY 

nabzının durduğunu tesbit etmekten iba -
ret kaldı. Sanatkar bir kalp durmasından 
mı ölmüştür, yoksa fazla kokain kokla -
inanın kurbanı mı olmuştur} Burası morg 

raporu ile anlaşılacaktır. 

* ~~~-----:= F ransada gözleri gör-
Göz.leri gör• miyenler, kulaklan 
rniyenler ıçın işitmiyenler bizde ol-

bir icat.. duğu gibi hususi bir 

İtaret taşırlar. Bu hususi ipretler gündiiz 
llzak mesafeden göze çarpar. Fakat ıe -
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43.483.000 
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lan istatistiklere göre, fta1ya nın 3.. ı 
kanun 19 35 tarihinde genel nufusu 

43.483.000 e baliğ olmuştur. 

1935 yıh içerisinde. nüfus, binde 
9 / 4 nisbetinde artmıştır. 19 34 yılında 
bu nisbet binde 1 O idi. 

··························· ·-····························-· 
Amerikanın 
Bitaraf lığı •• 

Beynelmilel Anlaımalar 

Yugoslavya Meclisinde 
Balkanlılar için Dostluk 

Sesleri Y Dkseldi ••• 
• 

Stoyadinoviç Bet 
Ayrı Ayrı 

Dostluk Mukavelesini 
Müdafaa Etti 

Ne Bilmez 
Tükenmez 
Servet Bu? 

1 

Ve iki kadın aesi sazlan bastınrcası •

1 

lundaki bağ kc;,künde Giillü Nerminle mağa ba,lamışb. 
na deva~ ettiler : . geçirdiği üç gün üç gecelik alemden 1 Serde hacılık, hatta hafızlık ta var-

Kadıfeden ke~e•ı, • sonra çürük bir portakal gibi dönmeyi dı. 
Kahveden gelır ...., kendine yedirenedi. Bir iki gün daha Bir çokları: 
Oturmuf kumar oynar, · t" h · 

•v . . - . ıs ıra at etti. - Hay yere batsın böyle hacı. di· 
Cıgerımın koıe•ı ! B d M T u sıra a elahat ta Da- yorlardı. Mübarek zemzemle ıslannut 

-Çakramh ' ram. -'-·- b. '-°' . . laman çiftliğine yaptığı seyahatten sakalını rakı tenekesine batırıp kirlet • 
ır emen ÇClp&Uı ır Kirızcı nıa- d"" .• b" .,.ı, ..... 

B:;...han Cahı"t 28 -1 • 93t: .
1 

ı..~ .. ı.- b" h t " . onmuş, ır 0Af7"m karanlığında kom· 

1 
ti· T uuuh, yazıklar olsun, diyorlardL 

33 ... nevrası e """"'°~ ır avaya geç ı. d ı· ~' - . . . 
- - .. lam" ı geçtigv ini farketmedi. 8 . au 11ibi aü.2iil ak şu an ge ır gıın evme grrmıştr. Bu havadisleri iışittikçe o şatafatlı 
Ç k 1 h. b" ey çakbr• aoz se ır ' Z h" · lbra"h l bu "ftl"k h ı 

KERVAt!_ YÜR0YOR 
a ır Hacı bra mıe ır ş Melahat artık açılmış, serbestlemişti. Çapkın çapkın canlar yak, a ırecr . ı. m e çı ı atıra- sofuzade, hacızadelere bir kat daha 

ınarnak için rast teline basıp yayı çek- Akşamın ilk kadehini Hacıya kendi /•ter öldür, İ•ter bak, smı tazelemek IÇID fırsat kaçırmryacak- kızan 'övalye Hasan Bey, Ziya Pa~· 
ti. d" Kalplere var bir zımba, lanna SÖZ ke91Di,lerdi. nın meşhur: 

- Sana~ düşmiyecekl verNı. . her dakika teklifsizl~en Rumba ela rrımba, rumh/ Hacı İbrahim ona on tanelik birdizi ı Çok lıacılann çıktı laaçı mlHwalde 
Ça . . be ber ge- urı çavuf -;r L d . ı........:ib · JiL L _ _ı· • - M·-ı;o,L 

kır Esmayı oyun ıçın ra . . n yanında ilk çekingenlikten Bu oralara dana yeni g mış garip "'9'• u .. naııye etmışti· cıa.oat: 

1 

Mısramı tekrar edip alay ediyordu· 
tirrnişti. Halbuki Melahat te gayet ıyı pkatro~un~ arasıra doldurduğu kadeh~ bir oyun havası idi. Öyle bir oyun ha _l - Ne zahmet etmifıin Hacını, eli- Hacı Sadık kasabaya döndükten 

urtu muT, -~ı.. -~- il N ı d G··U"L ~ 1 _ı~L b ı·· L~- ~!....! d L--~ l L baL___ 1 0Ynardı . ,. . ) d kendi de çakarak hizmet ediyor- vası idi ki ana. a,--.... sa anan uri . yor u. UKlU&, eg en<l.Ul, una ne u- l aoıua oiı- i&i gün e ~a •• 1HUJC & 

Ha~em daires.in~e.halvet ale~~::a: ;~.en f çavuş bile ~e?dini tutamadı. iki avu - ı' zum vardı. . . . t dere~ mağaza'a .gitmedi.. . . 
Pan hır derebeyı. gıbı tok ve ~or rahim Böyl~ ın clıslerin havasını, kıvamı· cunu birleştırıp pa~aklarını kaşık ya- ~rtı~ o~u Y~.e~leJ'ile ok,fİ~CI1 İkı k.arıaı_ ~olanı bW:W hıç du!: 
lerle boyuna emır veren Hac~ ·~- tinin ince bir hüneri gibi ezberli- parak tempo tutmaga başladı. zahırecı gazletmm ıçme bakarak iba - mamtflar gibi onun hastalıgına bayagı 
dün gecedenberi ayılmadan ıçtıg; ıç~n nı saç:kır hafiften bir kaç ~rkı geçtik- Artık meclisin kıvamı geldiğini anlı- det eder gibi KÖnülden bir sesle inledi: üzüldüler. 
çalgıcıların arasında geçen fısıltıyı his- yen sonra, kadehlerin boşalıp dolma- yan çakır bir çok perdelerden dolaşa • , -Sena diiDya feda olsun. Bir gülü- Melahat: 
•etrnedi. d G .. t ken- ten öre yavaş yavaş hafif parçalara rak işi çiftetelliye getirdi· 1 şüne bin altın değer arslanım. Bu se - - Vah Hacım vah, arslanıma ne ol-

- Ha bakalım, diyor u. os Y b sı;. g Melahat yerinden kalımı.., oyna- fer tedarikli olamadık. Bir dahaya bu- du~ diye dizlerini oğuyor. Emektar 
dini koca herif. Çek kemaneyi. 8 u g K~ra Esmanın yanık, fakat pürüzsüz mağa başlamıştı. 1 rasını kendine layık bulacaksın. Sen , kaneı: 
kara kız da oynar mı? . . ka· sesile okuduğu: Hacı lbrahimin gözleri fe!°bef olmu_f- lhemen fırsat kaçırma: Atr?1, arabam, · -Bağda ayaz.vye~işsi~dir hacı. Sır· 

Çakır, bütün bu taraf beyle1?nın) _ Kadifeli 6elin çaydaıa mı 6•çtin tu. Nuri çavu"1n doldurdugu kadeh- mahm. menal.n emrındedır. tına kantoron yagı sureyım. 
dın alemlerinde hizmet etnıenın 8 1

' . Yanakların al al olmut. Jer artık sahibini bulmadan rastgele bo- ı Melahat evine geldikten 00 gün Diye etrafında pervane oluyordu. 
tırdığı bir terbiye ile bafını ;:~~a çal- Konyak mı .iç~inİ ah, ~alıyor, meze tabaklan durmadan yer I sonra Hacı Sadık ta mev- , Hacının bağda ne halt yediğini ikisi 

- Emriniz olursa oynar. Konyalı mı •stm. . deği~iyordu. f siın aonu haaadmı yapmış bir bahçe sa- · de pekala bildikleri halde ona bu tatlı 
gısı da üstündür. . Şa_rk~sı Ha~ı lbrahımın pek ~oşuna Çakır ,Melahatin yorulmadığını, git- hihi gibi kasabaya döndü. ı dilleri dökmekten de ayrı bir zevk du· 

Hacı salına salına odada dolapn~~r- gıtmıştı. ~elahat ta berabe~ hır daha tikçe artan bir iştınayla oynadığını Güllü Nermin otelde bir kaç gün yuyorlardı. 
tık bir ev sahibi gibi ka~e~l~iil!aişare; tekrar ettıkten ~o~ra Çak~ ~~den pese gördüğü için kesmiyor, en kıvrak nağ- dinlendikten sonra Esat Beyin köfküne Şimdi Güllü Nermin bir başka bağ 
ları yerleştiren Melahatı goz ine~ek h~men a a oyna ır şarkıya melerden, en ince yollardan dolaşarak gidecekti. Hacı Sadığa bin liradan faz- kÖfkünde daha ince zevkle hazırlan -
etti: H l geçıvKer~.=1 t v L oyunu açıyor. luzı.ttırıyordu. laya pathyan üç gün, üç gecelik eğlen- mış bir eğlence alemini şenlendirirken 

· düşmez. e e auı e ya• ıgun )lo«, . . . . .. 
- Senin kara kıza 1f Odana bıutıfun yok. Geç vakit saz durdu. Herkes yenne bnın dedıkodusu kasabada çalkanıp manifaturacı Hacı Sadık ıçı saman 

aiz çalgınıza bakın 1 Kitab• .ı baanm, çekildi. duruyordu· \ doldurulmuf bir tilki ölüsü gibi kea-
Dedi. Ça Senden ~afka ycirun yoltl * Hacı Sadık şimdi ayık kafa ve yow-1 dini bırakmış, dinleniyordu. 
Ve bunu söylerken gençhka~ı~~ bi; - Ooooh. yaşal Manifaturacı Hacı ~ık Alanya yo- gun sinirle b. dedikodulardan utan -1 (Arkası var) 

kır arasında eski aşınalığı atır a 



6 S....yfa SON POST~ 

,. SON DAKİKA l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ -
Suriyede De Ortalık Karıştı .•• 

. •• 
Şamda Tramvaylar Yakıldı, O/enler 

Çoktur. 40 Polis Yaralandı •• · 
Soka.klarda Tanklar, Havada 1·ayyareler Dolaşıyor. 

Karışıklıklar Talebeye De Sirayet Etmiştir ... 

Sabah Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgraf Ba;,erle 
-

Italyanlar ikinci Bir T 
arruza Hazırlanıyorla 
Habeşistanda Yeni Seferberlilf 
Orduya 300 Bin Kişi Temin Edecek 

. L~n.dra, 22 (A.A.) - General Gra- deşi, Habeşlerin mümtaz bir ınii 
zıanının cenuptaki taarruzu şimdi dur- sine kumanda etmekte olduğu ~ 
muştur. Maamafih İtalyan ileri kolla- rada ölmüştür. 

Berut, 22 (A. A.) - Mısır hadi- dır. Şamda da bu sabah sükUn hü - mi grev devam etmektedir. Karıtıklık· rı_ ile Ras Desta ordusunun ric'atini Cesedi bir kalede bulunmu11tdl'• 
aelerinin tesiri altında kalan milli- küm sürüyordu. larda §İmdiye kadar bir çok ki§i öl- hı~aye eden ufak Habeş muharip • kale, mitralyözlerin himayesi 
yetperver talebe Şamda tezahürat- Kudüs, 22 (A. A.) - Şam'daki müttür. Bunların arasında bir kaç len arasında bazı müsademeler olmak- bulunmaktaydı. 

b l k !L• b k ıklıkl H 1 b d d k d v tadır 15 u--L Dü· .. ""ld"" ta u unara uu tramvay ara asını arıt ar a e e e sirayet et - a as er var ır. aziyetin vahame- · \4A turu u 
yakmıılardır. Bunun üzerine vuku mittir. Vaziyet çok gergindir. Şam tine binaen Fransızlar Şam'da Fas- Ras Desta yeni takviye kuvvetleri Adisababa, 22 (A.A.) -

almaya baı:ılamıı:ıtır k ti · · ·· k d h d"" ·· bulan müıademede iki kiti ölmüt - ile telefon muhaberatı kesilmiıtir. lı süvariler ve tanklar dolattırmak- .. ." " · uvve erının uç uça a a uş 
tür. Polisten de 40 kadar yaralı var- * t d Ş h · ·· · d d l Gonderılen takviye kuvvetlerinin oldukları bildirilmektedir. Bu s 

· a ır.k edrın uzerın e e tayyare er miktarı :ıo ila 60 bin arasında olduğu muhasematın başlangıcından betİ 
dır. Halep ve Berutta sükUnet var· Kudas, 22 (A.A.) - Suriyede umu- uçma ta ır. tah · d"I k d" .. mm e ı me te ır turülen uçakların sayısı on üçe 

Etti Mısır Kabinesi istifa 
lngiltere, Bir Koalisyon Kabinesile 

Müzakereye Geçecek.-
Müzakereler 

Siyasetini 
Kesildiği Takdirde lngiltere, Mısır 

Değiştirecektir ••• Baıtan Aşağı 

ikinci Bir Taarruz Mu? olmuştur. 
Habeş makamatının kanaatin göre, Mu•olini'nin T elgralı 

bazı ecnebi mahafili, general Graziani- Roma, 22 (A. AJ - M 
nin geçen haftaki muzafferiyetini istis- general Grazianiye çektiği bit 
mar etmek üzere sür'atle ikinci bir grafta son zaferin ltalyan ulu 
taarruza girişmesinden endW. etmek- ·· v •• •• • ft"h 1 k b tt "' .. , 
ed

. "Tf- gogsunu ı ı ar a a ar ıgı.-

t ır. d" dilet b .. ·· d 
• • A ır en sonra utün or uya 

Yemden sılah altına alınanlann bü- l w b"ld"-..1. k d" 
• .::L b" kı R N "b nettar ıgını ı ınue te ır. 
y ~ ır smının as ası unun or - H "l Sav 
dusunu takviyeye gönderileceklerine . aı a g 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır. Adıaa~a1!8, 22 (A. ~.) -
Nasibu ordusu iki aydanberi müdafaa Rası Haılu nun katlı hakklll 
kabiliyeti mütemadiyen arttırılmış o- pyialar durmadan devam eyi 
lan mevzilerde yer almış bulunmakta- te olduğundan Habet impara 
dır. bugün, yanında üç gazeteci ol 

etmi!ftir. kereler kesildiği takdirde lngiltere'nin lediği gibi bir koalisyon hükUınetinin 300 Bin Asker Daha halde, sarayın veliaht daire 
Kahire, 22 (A.A.) - Kabine iatifal Sir Milea Lampson, timdikl müza- sal cephe toplanmış ve lngilterenin di-

Kahire, 22 (A·A.) - Yüce komi - Mısır siyasasının baştan -.ağı değif • kurulmasını ğörüşmüştür. Adisababada yarı "resmi mahafil ye- bititik bir dairede bulunmakta f 
eer, ulusal cephenin 1930 da Nahhas mesini mucip olacağı hakkında nazı- Kudüs, 22 (A.A.) - Mısırın ni seferberlik emrinin üç yüz bin kişi lan Raı Hailu'yu ziyaret etmi~ 
Pafa ile Henderson arasında münakit rı dikkati celbetmittir. suallerine cevaben İngiliz hü • temin edeceğini tahmin etmektedir. Oç yıl önce tevkifindenberi 
ancllatmanın tatbiki hakkındaki dileii- Yüce komiser bu sözlerinin bir tehdit kılmetinin müzakereler akim kaldığı Tigrede iki ordu teması muhafaza Hailu'nun nerede olduiu bil--': 
ne İngiltere hükumetinin vermiş ol - mahiyetinde olmadığını ve sadece ha- takdirde Mısıra karf1 olan vaziyetini ediyorsa da mühim bir hareket yoktur. yordu. Bu suretle kral sara 
duğu cevabı, Vefd partisi ~kanına disatı tesbit etmekten ibaret bulundu· değiştirmek mecburiyetinde kalacağını Acliaababadan Haber Ahnamıyor olduiu da öğrenilmittir. 
tevdi etmiştir. ğunu ilave ve lngilterenin yalnız Vefd bildirmiş olması Vefd ve milli birlik Adisababa, 22 (A.A·) - Hükumet Vehip PQfG Kumandayı 

İngiltere hükumeti, Sudana taalluk ile değil, bütün partilerle bir andlaşma tarafından hoşnutsuzlukla kartılan • lt~lyanların cenup . cephesinde ilerle .. Aldıktan Sonra 
eden meselelerle İngiltere - Mııır itti- imzalamak arzusunda olduğunu teyit mıştır. ~ış olduklarlı~a daır olan habe~i t~ • Tigre cephesi, 22 (A. A.) -
fakının süel hükümlerini halletmek eylemilftir. Kahire 22 (Telsizle) - Nahhas yıt eden ma umat alınmasına ımkan dA · 1 ·· 1 GraSİ' 
üzere bir koalisyon kabinesiyle derhal Nahhas Pa,a ile Sir Miles Lampso- Pap ye:i kabineyi tetkil etmeii i:elm~dığını bildir~ektedirj :un~~~ n;,:;-:ı~:::f::~~e:ien~:rine 
müzakereye geçmek arzusundadır. nun bu ııörütmelerini müteakip ulu • kabul etmemittir. f ra er kyarlı r~s~ı çeve~l er.' . ask~ Desta'nın azli ve yerine oeneral 

tanın as er erının mevzı erını ta vıye • 
etmek üzere bir az gerilemiş oldukla- bip Papnın getirilmesi, f imal ctflı 

lngilizler Cenevrede Bir Tebliğ Neşrettiler 

Eden, Akdeniz Devletlerilc Yapılan 
Muhabereleri Anlattı ..• . 

rını kabul etmektedir. besindeki Habet kuvvetleri aratll 
Raa Destanın Kard~i Ölmüt da büyük bir tesir icra etmiıtir· 

Roma, 22 (A.A.) - Somaliden betlerin maneviyatının bozu 
gelen haberlere göre Dolo mu- üzerine harekatta bazı deği§ikl 
harebesi esnasında Ras Destanın kar· ler yapılması muhtemeldir. 

Fransada Buhran, Kabine Çelcil 
Cenevre, 22 (A. A. )- lngiliz dıt hasemat ihtimallerine kartı müıte- mektdir. L J H V 8 • 

itleri bakanı, zecri tedbirler konfe- rek hareket tCflöl eylemittir. Hiç lngiliz muhtırası ile birlikte, a Va , e ryo e Q) S 0 
ransı baıkanına bir mektup gön • bir zaman baıka bir ihtimal nazarı Fransız delegesi Leger tarafından 
dermit ve bu mektubunda İngiltere dikkate alınmamııtır. zecri tedbirler konferanıı baıka - y • K b • • K 
hükimetinin Fransa, Türkiye ve Muhtıra bundan sonra Yunanis. nına lngiliz muhtırasına temas ede- enı a lDCYJ. urm uyo 
~unani~tan1 1a. ~apb~ıi~ f~i~ teatisi • tan,

1
Türkiyebv• Yuglokslatvly~M.cle- rek yazılan diğer bir mektup ta ne.ı- (BG§taralı birinci yüzde) lmİf oldukları istifanamede, 

nın netıce erını ıldırmıttır. vap annın, u meme e erın ı • rolunmaktadır. Bu mektupta da bil· B .. • k b" . k -L Bonnet ve p · b!n.. __ 
Cen 1_ .....!J!_ l l Ce • • kt d d v • • • • unun uzerıne a ıneyı unn--., aganon unuaa 

evre, 22 (A.A.) _ uıguu et er mıyetı pa ın an ogan ta- hassa denılıyor kı. IA b k B . kl"flyazmıt1ardır· 
a-L.1::.:_..1_ denili" ki hhü I • • .. I • I v h F bük" A . . 1.• par amento at anı uısuna te ı • .._,......,... yor : a t ennı uzer erıne a maga azır ransız umetının ro u ve va • . . B . d b kl"f" d H ..... ...: • dik h .ı-

ln ·ı· F • • • .. • I . . ehnıttır. uısun a u te ı ı re • em .-. ... mıze sa em uı;-
11 ız ve ransız erklaı harbı - olduklarına hıç bır tuphe bırakma • zıyeti hakkında ngılterenın de • d . . L--1 ..J-!:-. kail- • • • • ·"-~ 

ı . d k" .• k 1 • d .. b"ld" k 1 1 h ---LL-- he etmııtır. ,-, uugna ____ ma. IÇm sıze ıstıfllP:.i ye en arasın a ı muza ere enn e- ııını ı ırme te ve ta yan ü • diklerine Fransız mUJ"lllllMl9 ye- zı vermekle si ...ı bir mÜI • 
auıni, yalnız, Akdenfzde zecri ted- kumetinin bu fikir teatisinden ha- tinin hiç bir ilave edecek teyi yok • Cumur bqkam tem~slar_ma dev~ : hareketi yaptılumzı sanıyoruz. 
biri• yüzünden vukua gelecek mu • berdar edilmit olduğunu da söyle· tur. ~ek H~oyu kabmeyı kurmaga kika, aaylavJar kurulunda size I~ 

Petrola Ambargo Konul
ması Y akın imiş .•• 

Cenevrede, Vaziyetin Yeni Bir Uzlatma 
Tetebbüsüne Müsait Olmadıitı Kanaati Var 

vet etmiftir. lu b" _, ___ _! • k ~ 
Yunanletanda Serim Yak- H •uı· eti" •• • '--- ır ca.erıyet ıarantı etme .:ı11 

T eryo mes ıy uzenne &Ja1111ya- dostlarım IZem • b:..I:::::.!-: tİfll ""~ 
la9tıkça Hld~aeler Artıyor caimı bildirerek teklifi kabul etmemİf- tık t . ~~ . 1!. ·aa_&&11~ - _M 

. emm CK1Cmıyeceıumz ~' 
Atina, 22 (Hususi) - Bazı asker • tir. deyiz. 

lerin seçim gününden evvel bir kıyam Laval Bir Beyanname Neıretti 
ya~mağa hazırlandıklar~na dair çıkan Paris, 22 (Huausi) - Laval istifa. • 
fayıaların aslı olmadıgını 00,,bakan llDI verdikten sonra nqrettiği bir be- Parıs, 22 (A.A.) - Lebrun 
gazetecilere bildirmittir. yannamede buhrana radikallerin aebe- nenin istifaaım kabul etmİf ve 

* 
Seçim günü yaklaştıkça artan hadi- biyet verdiklerini söyledikten sonra yi yeni hükUmet tetkiline kadar 

selerin önüne geçmek için _hük~~et a- ,imdiye kadar vatani borçlannı ifa et- itleri tedvire memur eylemiftir. 

Londra, 22 (A.A.) - Royter ajan- komitesi İtalyan • Habef davasının çık yerlerde nutuklar verılmesını ya- tiğinden müsterih bulunduğunu bildir
eına Cenevreden gelen bir telgrafa bugünkü durumuna dair konseye kı • sak etmiştir. Bugünden itibaren nam • mittir. Trakyada Yaban O 

muzu ile Mücadel 
.. k" l k . . l b. . k l zetler ancak mensup oldukları parti - La I be • d dikal gore on se ız er omıtesı petro am - sa ır rapor vermeyı arar cwtırmıştır. l k l . d k b"l va, yannameaın e, ra 

bar 1 . I l l k B d .. l . d"k. . er mer ez erın e nutu vere ı e • 1. ti .. k ka l l k ta • gosu mese esıy e meşgu o ma u rapor a, ezcum e tım ı ı vazı - k . 101ya 11 ere aogu n ı ı vsıye et-
üzere bir tali eksperler komitesi teşkil yetin, yeni bir uzlaşma te~ebbüsüne ~~ .t~r; ·- - . ·· - -··--·--- mektedir. Edirne, 22 (A.A.) 
edecektir. Petrola ambargo konması - müsait olmadığı söylenmekle beraber poratif komitesi Musolinin başkanlı - Cumur batkanı yarın sabah (bu sa- ziraat teşkilatı yaban domuzu ile 
nın şimdiye kadar tahmin edildiğin - yakında anlaşma imkanlarının zuhur ğında olarak, dün gene toplanmıştır . bah) temaslarına devam edecektir. • cadeleye başlamıştır. On beş t 
den çok daha yakın olduğu zannedil - edeceği hakkında ümitler izhar olun - Bu toplantıda tarım işleriyle, yanıcı Son Posta: - Laval kabinesi üçün· içinde yalnız Lalapaşa çevresinde SlJ 
mektedir. maktadır. maddelerin zecri tedbirlere karşı yapı- cü defa olarak 7 ikinci kinun 1935 te domuzla bir kurt öldürülmüştür. 

)t/. ltalyada Tedbirler lan mücadele meselesindeki vaziyet gö- tqekkül etmitti. vıw şubat sonuna kadar devam 
Cenevre, 22 (A.A.) - On üçler Roma, 22 (A.A.) - Merkez kor - rütülmüştür. Puis, 22 (A.A.) - Lavale ver• tir. 



S<Mf PO T~ 

Büyiik Kır Koşusu 
Bu Hafta 3 Ve 5 Bin Metreler Dahi
linde Bü~k iki Koşu Tertip Ediliyor 

Vapurculuk Şirketindeki 
DOnkO Toplantı 

Şehrin Maruf 1 
Mukavemetçi/eri 
Bu Y arıılara 
Giriyorlar 
lttanbul atletizm heyeti tarafın· 

. t~bit edil~n kır koıularmm bi· 
1~1 ı-zar aünü Şiıli - Hürriyeti· 

, ıye yolu üzerinde yapılacaktır· 
lcateıori olarak yapılacak bu 

akalann biri 3, diieri 5 kilo • 

Vapurculuk Şirketi Umumi heyeti ldareahıce eabn ahnmaktadır. Deniz• 
dön Liman hanında toplannuf, ve Va· yollan İdaresi firketin açıkta kalacaW 
purouluk Şirketi vapurlarının Devlet dahilt memurlarına birer maaş nisbe .. 
DenlZyollan İdaresine atılmaaı hak. • tinde ikramiye verecektir 
~ında yapılan anlaf1Dayı tetkik etmİf - Şirketin vapurlannda • ÇÜf&n kal>' 
tir. tan k .. L- _1 _ _;: 

B h ta L - --lan fe edil , çar çı, muretteUBt ve gar&OIUllQ 
u usu• IUlZll' ıp para en De I D · 1 . t.: 

mukavele tasdik edilmiftir. Bir' de ~et enızyollan dareame geçmeP 
tasfiye heyeti eeçilmiftir. T uflye hey- tedir · 
eti tirket müdüni Muata6- ile Sümer Mukavele taadik edilmek üzere E.. 
Banktan Nihat, avukat Cevdet Fahri- konomi BakanJıima gönc:lerilmiftlr. 
den mütqekkildir. Bakanlık taeclik eder ve mukavele im~ 

Tasdik edilen mukavele mucibince zalanır imzalanmaz tasfiye ifine haf ~ 
tirketin on yedi vapuru Denizyollan lanacaktıı. 

"-ll~·ir. aalh 

P-&.e ve federe olmıyan bütiin ll•yccanlı bir "O: ~ı .• • ••• 
--.19111ıri"in atletlerine açık olan bu .. • h bına oyuncu seçmek lelik kulubu Galataaray kulubuıw 
;.......uaı.,lr,alara uzun mesafe kop.o kulupAnklen esa "tnıiılerdi. Ankara müracaatla önümüzdeki nisanm 10n 

için araya ıı haftu d y . ..J- b" tl6--
atletler ittirak edecektir· • Jannı özden 1eçiren ve ku· ın a unanı.tanuıı- ır a 

• Dörder kitilik takımların iftira • 1~ ;:;.: tema! eden antrenör ve tizm müsabakası yapacakJannı, a~· 
hpılacak bu müaabakalann en lup . tikleri oyuncuları tesbit e- dette lstanbulda da müsabaka J&•· 

Uln aeç 1 d' mak . t diki .• b"ld" • ..:. IUIUpUDu (3) ki1olDetre • k lıtanbula döıunit er ır. ıs e erını ı ırmıı~u· 
J&rıKılar tefkil etmektedir. d~ tle söylendiiine göre Aıı- Altıncı Blllcan oyunlarında <el l» 

'1'!-bakalarda ferdi birincilik • kar:,.:e en iyi 0yuncularından b~ •11 ~bi pek az bir sayı farkil~ ~~- DünAI toplantula ..,.....,_ 
ai)acle bir takunm kannmuı e- k 

1 
i . prtlarla lıtanbula ıelmeıı kiyeyı mailup eden Rumen timının -=-==--=------=-=-=ıı:-=---==--=-===---===---==• 

• olcluiundan her kofUCUDUD ken- .;~uı':tmiılerdir. lıtanbulda yapmak isted.i~ müaa· Mahlut y agvlar Nihayet Boyanıyor 
t.loaıı beaabma yarıım IOD met· taeertlflft Mulltemel bakalar Galatasaray kulübu tara • 

• kadar büyük bir aarret lal'• Gel~ k ra .. ,ahatl fından kabul edilmiftir. Mahlut yai aabflanna nihayet verilmek için yapılan tetkikler eona ennifr 
~-...llA6:· tala""d· n • 1 K tir. AIAkadarlar üıahlut yağların 1&Dayide, bilhasea dericilikte ve kalafatçı .. 

(""--) 11 ır. ı..aa....lr .bd hafta enel An)parada maç nglllz Llk Maçl•rl ar hkta kullanlıclığmı ileri 9Ürerek mabldt yai ~Alinin zaruri olduğunda ıa· 
wvvu ~etrelik "J&l'lt& .,-- • __ ,_ üzen GalataaaraJI davet Altında Ornanıyor . 1 dir 

Dicla •al Be • J&PUll'a r le ku • • rar etmıt er . ı 
llleyan unan llalb .._. Gençler Birliii ve ~n aya • lqiltere lik maçlanmn 25 IDCI Bunun üzerine halkın mahl4t ,ait an kolayca anJ'ıyabilmeai için boyan-

·--- Mebm~ ft RemZi. .; lüpleri tekrar GalataaaraJ kulübüne haftası bütün aabalan örten kar al- maaı muvafık ıörülmüf, fakat bu tef er de boyalı yağlann bilhaaaa beyaz. 
• Nurecldın, Galatuara:f müracaat etmitlerdir. Gala~S&l'ay tında yapılmııtır. derilerde kullanılamıyacağı mütaleaaı ileri aürülmüftür • 

.._ ....... ·.--. Ginetten Rıza ~se- ~b.ii bu hafta Betiktqla lik maçı Haftanın en mühim maçı Arae • Alakadarlar bu iddialan ve mütalealan da ıöz önünde tutarak tetkikat 
lsta. ll'illcilik ve ıerelue ta • an oldupnu, arzu ettikleri takdirde nal ile kupa f&lllpiyonu olan Şefild yapmıtlar, neticede mahlut yağların boyanmasının sanayide kullanmaaına 
lla~ ~üc:adele ecleCelderdh"Ş· H gelecek hafta için bu teklifi kabul Vanzdey takımı aruıncla olmuttur• engel olmayacağına karar vennitlerdir· 
1ta:~ pazar •bahı ıt .ecleceiini bildirmittir• UJUtulduiu 35,000 eeJirci &MM ;rapdan ha Bwıdan eoara deri ve kalafat aapqünde kullanılan mahlut yqlar boya• 

~~~~~~~~~~~~·~~~~=~·-~~--~-~--------=~~~~~ ,,.~hyacaktır. takımı An)paraya aidecektir. kaybetmiftb'. Likte tiafta tiden S... Ankarade •• B D -kk "' ı 
~••t KulllbUn• Yeni Put• Atletlerlnln derimci tlılmm da, ilde dtirdiinc6 o- azı ll anıartı . 
bol aı ......... ,. AIHllJOP Ru;.:nMUracaatl lan Anenalı böyleçe «ll» puvan Sekizinci Halk Giı• Yanılacak 
~ kulübü aatrenörii ile fut • Bükret amatör at• pbi bir farkla ıeri bırakmııtır. r -'llllli kaptanı eski kaleci uı.;, RomaaJUlm . . • Konseri Belediye boğaça, pasta, ıimit, ha.. 

u DUn Ulud•O• Beledıye ~e K~~tariya ~ırk~tı . . . . rek sibi yiyecek aatan fınn ve dük· 
Bir Onlversltell Grup H ket Etti Belediyenm mıllı kantanye ıır • Rıyasetı Cumur Fılarmonjk Orkea- kanlarda bu yiyeceklerin konuldu. 
Gitmek Oz•r• fehrlmlzd•n ar• ketinde alacalı nrclı Ye bunun için t~aaı.nın ((~)) ne~ k~rini Şef ,Em., iu yerlerin IOkak cihetinden olduğu ! 

tirket aleyhine bir dava açılmııtı. tın ıdareaınde dınl~ ~ . aibi fırının iç cihetinden de came • 
Fakat belediye bu davJld&n vaz • B~ kon~ •.. tabıt hır ihtıyacımızı kinla kapalı bulunmaıı meçburiye
seçmeie karar vermittir, çünkü tir- tatnun ettı~ı ıçın orkestramıza ne ka- tini koymUftur. Bu camekinln anı:ali 
k • ·-L. • et" hükm' 1·y • kalma dar teşekkur etsek azdır. Yalnız An- l .. l l--'-ettn paasıy ı esı • . . . . aatıı yapı acaıı zaman ma a ~ 

karanın artistik zevk.inı tamamlayan • • . . 
mubr. ~ k . bizi' . . kad 

1
.. 

1 
ıçın açılacak, l&Jt vakıtlerde mut • 

onsenn m ıçın ne ar uzum u lak l ak ka h b ı d ı k 
bi 'h . ld ... daha ka da b' o ar pa u un uru aca • 

Bir Ahar Yanıyordu r ı tıyaç o ugumı pı ı- t 
riken kalabalıktan görüp anlamak il- _ır_·---------~--, 

Büyükderecle kalafat yerinde 7 zımdır. Bu, bizim müzik severliğe dı. • . -
ayılı ahırıa bizmetçiıi Huan ahı- kartı yegane te,ellürümüz oluyor. (Peter Mou.onkiy) in (Çıplak dal 
'mi bir odumda limbayı yanık bı- ı Dütünüyoruz ki, eğer memleketin batında im pce) isimli prelüdü şim
rakarak dıpn çılonlf; bu esnada her yerinde böyle konser yerleri olaa diye kadar hiç bu kadu 8'izel çaka. 
llmba parlıyarak pnsm husul~ 19- halkımız ne kadar memnun olacakbr. mamıftı. 
tirmittlr. J>iteaaenin llir parçuı Parmakhmmız arasıııda konser proğ- Eserin bir çok baımlarım ihtiva., 
Janmııaa da daha fazla sirayetine ramını çevirirken c:lüfüncemiz hep bu den, flüt, klarnet, komü solaları o kat 
meydan verilmeden halk tarafından yolda idi. Salonunun akort 9eeleriyle dar güzel çalındı ki eserin güzel b~ 
IÖndüriilmlttfir• dolması bizi dü,üncemizden ayırdı. muvaffak.iyet kazanm~ sebep ol .. 

dağa "tmek üzere fdırimizden Şimdi daha tatlı bir hayal alemine gi- 1 du. Mouaaorakiy'nin diğer eserleri Lrihl 
~ ollivereite talebeefnden bir grup diln Ulu leri 

11 
vapur pvateeinde ve Hırsızlıklar riyoruz. Yayların sert çekiflerinden, 1 ifade kudreti serbest bırekılarak yazı.. 

tl...~Y& hareket etmiftir· Rennimis,bu .genç canlı bir melodinin güç takip edilebi- Lm ve kencliabıin ince ve haaaU ruh"" 
.:,,111\'eraite rektöriyle bir anııda F-terıyor 1 • • Selçuk admda bir adam Tabim • len f8flrbcl najmelerinc:lea k•dimizi nu .Pteren (dal batında bir gecede) 

T 
~bir MecllSI de Talimhane ..,danmda Sofi a • lı:urtanmuyoruz. Antdıa Brucknerin hem Mouaorakiyi, hem de orkeatnw 

erkoı Suyu .,-__ H ftuına d0:cta bir m•d•mıD el çantaamı ... dördüncii ro~~ emfo~ ~ nuı muvalfakiyetini allat~: . ~J\ 
'b - L y l · Bu Şubat a b fakat u soma yakalan- yor. Bu esen tımdıye kadar hıç çabna- parçanın bestekinnı daha yenı lfltiyoo 
... &teplerd~ a DiZ Toplanıyor pıp -ÇJPlf, clığını orkestra bize söylüyor· Biz. eseri lruz. (Zoltaa l(odaly) yeni Macar san• 

Su lçılecek.. bir .-.~ı 3 pbat pazartesi IDlfbr. * tartabilmek ve y~ ~niyi ilçebilmek a~daa olduğuedan bize çalı· 
latanbwun ı-:ı-L:Jecek JePae Şe '"'r•c•lrtar· Sab-'--I Bur--' Cemal Balık • için dikkatle dinliyoruz. Brucknerin nan eeerinde de milletinin ruhunu te-

lh.__ !ıfUV""' ~ii .... b .. h la ıaa 1 lllUI pa . il . b' .. 1 h tli üm . v. • .. •• B' d 
•• -"'llllUll terkoa olduiuna tehir__. •- hDi -~ ütçeyi azır • • d dak" b" d anatı evve erı ıze guze Te ~me renn ettiiiDı ıoruyoruz. ır atı• 
il.hain kanr . tlzerİB8, .-k• Da. . . Bütçe bu hafta içhıde zar~da N-C:ıp a ID 

1 ır a amm ıeliyor. Sert ve kekre najmeler ara ıı· havası olan eserde en mükemmel olan 
t.plercle talebv-:-~ız bu ..,_ Dllf sıJ-•~~ ve tehir meclisi cebınden c~~mı qırırken JW· ra eükut1ara inkıllp ediyor· Tasviri bir feY· orkestranın fevkalade ehemmiyet 
lsih.aea· eyL ··~· ~ ınatbaaP da~· 11 ele vermıftır. senfoni olan bu eserde fırtınanın uğul- alan çalışıydı. Bu da bizde (Kodoly)• 
~ ınb:tünbqmektan lırerde -•-• asalaJ'ID& • • 

0
• kt b" F" la d * "f tura Vik dayıtını, kutların kaçmasını hisaimizle nin her şeyden önce orkestrayı d~ün· 

......_ u ep 7- .,.... • _,_ . .-;;yeti mua ım me e ı mcancı r a manı a cı • b'l' F' ld f d"..... .. ·· · ......_ • • • • lerm ___. • • .• ... • takip ede ı ıyoruz. ına a za ere eren ugunu gosterıyor. 
&uyu ıçınlecektir· mezuDd olmıJ&D velu1 muallimlerle tonm dukkumdan mute~ bır zat bir kuvvetin gür melodileri bizi kendi- Salonu terkederken velevki kısa bir 

Ecneb· I ki I 1 Hocaları idar• ecftlmekteclir. • • tarafmdan abnıyormuı ııbı parası ne çekiyor. Uzunluğu, üzerimizde yor- zaman olsun süren bu hülyavi hayat• 
iL .• 8 •P .• leri • Buaclan dola~ ders adetlennm az IODI'& verilmek mere ((283:> lira- gunluk bırakıyorsa da bu eserde aza- tan, hakiki Y8'8Y1'8. dönmenin verdi~ 
lliQlebı ve akal~~ m~ mual- arttırı1muı 0talebı~~ bul~nan ~u- lık kumaı alınmıf, fakat .. bır saat metli ve tanan bir kuvvet, daha doğ· iç sıkıntısını hiasedı~o~. Yaln~ bir 

'li.ı Cirkçe muallımlikl~ ihaD allimlerİn dıleklerınm yerme seti • sonra Vıktor dolandınldııınm far· ruau Vagner'vari bir stil var. Orkestra daha haftaki konsen dmleyeceğimizl 
"1.· •ektebi mezunJaruUD ~ ritln•~ iJlıılCln buTumnadıfınclı&ıi. lema .annıfhr. Manifaturacmm tf· eeerin giizel çalınmasında bihakkın bü- ~k~bu iç~ -~ 
\?~:..mel4'i. •*a~ . f bu _,ibi muallimler, Kiltüf B.kaa P karetl tiZerine Kiz• adında lairiai yük kudretini gösterdi. lkinci partiye yor, teaelli buluyoruz ... 

~ ;~iit ..... ~..: bjiııla ........... ı.ı.-.ı....ıır. ııW1enık ,~ olakib .ımı-.e.r.n - biı-1 SolGak Galip • Anlrııra 



8 Sayfa · IOtc: POST~ 

Akdeniz incisi 
-28-Yazan : 

Kadircan 

Ka!:lı 

23/1/936 
, ............................ .:1 ......................... . 

Pulat, Ferhat Paşanın Uşakla- ·' 
rı a Bir Pusu .,, urmuştu 

/ B·r Rüşvet Cürmümeşhudıı 
(Baı taralı 1 inci yüzde) ı raber kendiıcine doğru 

Hüsnü yanında üç lira olduğunu görmüş ve hemen Samihe 
~:Ie~iş'. fakat Sam~ bu I>:~ liranın vermiş ve Samih de zaptı ~ 
uçunu bır arkadaşıma vrecgım, ba- Bu sırada polise işarete 

- na ancak iki lira kalacaktır, dem~ ve mih yakalanmıştır. 
beş lirada ısrar etmiştir.Hsnü evine git- F k t ·· · d ·ıen . 

1 

a a uzerın e ven · ıl 
mış ve refikasında bulunan bir lira ek- l t H , __ ... aJJll" 

unamamış ır. ava ~ 
mek parasını da almış, sonra polise, ve · · b' l ktr"k f · }e ..m 

ıçın ır e e ı eneny ~ -_lılJ 
tahakkuk baş memurluğuna uğraya - l 1 r 501"' . . . . ma yapı mış ve para a -' 
rak Samıhın bu talebını anlatmıştır• .. · ld w h ld b ] nro\JfP" 

mu~ o ugu a e u u 
Komiser Mehmet Ali ile tahakkuk et 

Keleş Mehmet Sözünü bitirmek gibi Pulatın bir kaç adım arkasın • tan bıyıklı, sakar bakıth bir adam- baş memuru Osman paraların numa - Müddeiumumilik Mehrrı 
için vakit bulamamı§tı. Çünkü rah- dan gibneğe yeltenmİ§tİ. Fakat Pu- dı. Eniıteaini bir defa daha hatır • ra]arını tesbit ebnişler ve: seyini serbest bıraktı ve 
van gelen iki atlı yakındaki döne - lat hemen ona hatırlatmııtı: ladı ve bu yüzden yazıklandı. - Sen git, kahvede bu paralan Sa- kanunu mucibince müsaade 
meçte görünmü§lerdi. - Kelef, kendine gel .. Şimdi sen Dört sipahi kocaman kapının iki mihe ver, öbür tarafına karışma! de- üzere Samihi vilayete gÖ 

Tam ipin hizasına geldikleri sı • yalnız efendim değil, ayni zaman • ta f d d 1 • • girenle- mişler. Hsnü kahvehaneye giderken, Samih bu işin garaze to 

rada Pulat Onun bı·r ucunu bu"'tu··n d k , • ra ın ali uruy~~ ard ' ıçerı. . I Samihin yanındaki arkadaş1ariyle be - tertip edildiğini ileri sürroe~ 
a ocamaın. n ve ma arını goz en geçırıyor ar- _ •' 

kuvvetile çekerek gerdi. Önde gi - - Aman, bey, bırak ıu lafları ... dı. 14.000 Lı·ra Kaybeden T·ÜtÜDC 
denin atı ansızın kapaklandı. Üs • - Bırakalım da iıler karma ka - Keleı Mehmet kalabalığın arası-
tündeki ile birlikte yüzüstü yuvar • rııık mı olsun?.. Aklını baıına al na karıftı. {Ba~ tarafı 1 inci yüzde) hırsızın paralan bankadan 
landı. lkinci atlı da onların üst • da oyunu iyi yap ... Bir pot kırarsan Pulat ta onun arkasından gidi • Çalınan çantanın içinde (100) tane ğı tabiidir· 
lerine yıkılınca Pulat haykırdı: halimiz neye varır ... Geç ,öne ..• Ben yordu. onar liralık, (100) tane beşer liralık, Çünki.i bankaya ayrıca t 

- Çul~an ... Göreyim seni!.. arkadan gelirim. Geçtiler. Soran olmamııtı. Onla- (8) tane (50) şer liralık kağıt para oI- 1 pılmıştır. Bu rakamlar, pa~ 
Kele§ Mehmet bu emri duyma • Kele§, oyunun böylesini kafasın- rın terkilerinde yük olmadığı için ~ak üzere ~ I 900) lira !le (11) tane 

1 
Azizin ifadesine göre tesb~ 

dan önce davranmııtı. da eritmek için güçlük çekiyor, fa- o kadar göze çarpmamıılardı. Fazla bırer altın liralık ve (lb) tane beşiltir· 85 yaşında bulunan 
Şa§kına dönen iki sipahinin bo - kat baıka çare de göremiyordu. olarak o sırada ürken bir katır or - birlik olmak _üzere. (900) lira kadar 1 tayı acaba dükkanda mı ~. 

... ·k· k 1 l ·b· d. . . b' l ... k . . . para vardı kı nakıt paraların mik.tan yoksa başka bir yerde mi el 
gazına ı ı ap an sarı mıt gı ıy ı. Pulat genıı hır p.lvarın, dar ır ta ıgı arııtırınıf, suhatı ıle sıpahı- (2SOO) liradır. tür~ Bu ihtimaller de araşt 
İkisi de haydutların pusularına düt· cepkenin içinde vücudunda erkek ferin gözlerini o tarafa çekmi§tİ. Bunlardan başka beheri (5.000) dır. Şimdilik 2 kişi zannaltın' 
tüklerini sanıyorlar, can korkusile kabalığını elden geldiği kadar giz- ( Arfuuı var) liralık (2) tane banka çeki vardı. Bun- tır. -* 
kurtulmağa çabal~orlardı. Pulat lemeğe çabalamııtı. Baıına attığı T--Lkür owı N .b. .., .... lar da (10.000) lira tutmaktadır. ~==--======:::::-:11~ 
k d. d"" b 1· d k" h ~ - g umuz esı ın o umu T 1 t la Da~• 

en 1 payına uıenı e ın e 1 an· çiçekli ve geni§ bir örtü hiç olmazsa dolnyısile gerek bizzat gelerek ve gerek Maamafih bu çekleri ele geçiren op an 1 r' 
çeri almış, boğazına dayamıftı: omuzlarile göğsünü kapatıyordu. yazı ile teselli ve taziyede bulunan dost. Fatih Askerlik f

1
; 

- Uslu dur, yoksa geberirsin!.. Bu örtü onun yüzünü de gözlerin - akraba. ve arkadaşlanmıza ayn ayrı cc • Kitapçılar sine Çağrlla" 
Demek ki U6lu durursa bir ıey ol- den ha,ka her tarafını kapatıyor - vap vermeğe ve yazmağa teessürümüz ma- ('f k Fatih nskerlik şubesinden: 

mıyacaktı. du. Kele! Mehmet gibi bir uşağın alnİ old~ğf•undd~n teşekkür. ve saygılanmızlı v İr et isimleri ve knyıt numar.al~"ı 
K 1 M h • k d" d"' enen ı n e ıyoruz. k b ) • . tııJ e eş e met ıse en ı uşma • Muttan getirdig"' i karı da bundan /(ı l yede su ay namzet cnnın sı . 

Kardetl Aauı HWınUtııblat matbaası aa· uru 110F QT ] Jeti 
nının şakağına bir yumruk atmı§ daha ince, daha yakıııklı ve sülün Şeklp Atiye lılplerlndea babaıı A11m .91' • • mak üzere acele şubeye ge ıne 
yere sermişti. gibi olmazdı ya!.. (Baş tarafı 1 inci yüzde) bulunanlar bulundukla~ ycrleriı' 

~ taphanesinin hazırlattığı bir çay masa- şub~ine hemen müracaatları iliı' 
Şimdi onları yere dü11ürmeg"" e ya- Şehre yaklaştıkları zaman önde hrıdar lrldtCiil' Tepebaıı Şehir fı l 1 b Mehmet oğlu Mustafa 308 .. , .. 
- 3' ,~•h'-"'"" f sı etra nda top andı ar ir ara- , ... 

rıyan yuları ikiye ayırmı11lar, ikisi- ve arkada pazara giden köylü ka- ... ır ı Uja l'M Tı'yatro•unda l k k 1 k .. k b"" 1 7213 kayıt numaralı, Nıızif 0 ı w: 
3' ., ı onuşu ur en soz, pe ta ıı o- w 1 ı 81 J"' ,...-

ni de sımsıkı bağlamı•lardı. lki6i de dın ve erkekler aörünüyorlardı. uıııııı~ııı larak Jek 1 ki b' met Mansur 3 14 dogum u 'JfJ'. 
3' 28/1/036 Perıombe mes zoru arına ve ır l M h t ·ı S dettin . .i 

Demir Beyin upğı Keleı Mehmedi Bunların kimi5i eıeklere binmişler- la;ak meslek zorluklarına ve ve bir ~a:ı~· 23:9~~a;ı~ :un:aralı. rıl' 
tanımışlar, iıi anlam~lardı. Fakat di. Çok azı at ıırtında idiler. Çoğu ı~ ~I akşam saat 20 de kısım bayilerin alış, veriş mübalatsız- ::ttin oğlu İbrahim 316 doğuıııl' 
Pulat Beyi henüz görmemiılerdi. ise yaya yürüyorlardı. Aralarında .... H "'u• L L E c •ı lığına intikal etti. Kitapçılar, mernle - kayıt numaralı, Kemal oğlu A~ 

ikide bir kurtulmak için çırpın • veya kucaklarında, yahut atlarla e- - kette, okuma ve okutmanın en bü- 326 doğumlu 32038 kayıt nutıl 
dıklarını gören Pulat onların kar • teklerin terkilerinde çocuklar da 111111 Yazanı Re§at Nuri yük düşmanı olarak bu mübalatsız· ban oğlu Mehmet 316 doğutıll~ 
şılarına geçti ve son defa §Unları vardı. hkları tanıdıklarını bildirdiler. Bu ara- kayıt numaralı. Hüseyin oğlu lb 1'_ 
söyledi: Şehrin kapısına geldikleri zaman da içlerinden biri, dikkate değer bir doğumlu 22889 kayıt numara!~ 

b k l b 1 k b'' b''t'' t t Şehıadebaşı TURAN tiyatroau fikir ortaya ath. Büyük sermayeli bir Mehmet Celalettin 3 l 6 doğu~ d 
- Biz sizinle degw il, sizin Ferhat u a a a ı us u un ar mış ı. ı I H · l ·ı .. ııı __ J N 1 · t b"' k k M'' k'' kayit numara ı, acı smaı of> VJ, 

Paşanızla uğra§ıyoruz. Tekrar edi- Yolla~da. ça~~arın ve çıngırakların Bf t • He ilde nb~rkıya .. urob~u ,. urm] kah: um unse Abdülaziz 3 l 4 doğumlu 19635 . ' 

1 6eslerı bırbırıne çarpan bakırdan Bu akşam 20,30 da ır aç yuz ın ura ı ır sermayeye 1 l .1 wl M f 5 .. btı yorum, us u durunanız sizi mandı- . marn ı, smaı og u usta a .. JJ 
rada bir kaç gün misafir ettikten süt veya yağ güğümlerinin sesleri- Tecdidi Nlklh dayanacak olan büroya, bütün kıtapçı- ğumlu 19914 kayıt numatalı• 

ne karı11.ıyordu. Sol taraf ta ki Göksu ve ların iştiraki istendi. Bu \Jİrketin bir sa- oğlu Mehmet Sadi 3 15 doğurt\~ 
sonra savarız durmazsanız birer ;s' ı k kJ d b 41 

' h · b''t•• 1 b" ] d l' Bey Atladı tıı:: mağazası o aca • orta ar an u - kayıt numaralı, Ahmet Safıı 0'-=ıı. 
k •• k "b' ... d •• k r • d d" ne rl U Un 0 Up iten er en, ge ip T pr ope gı ı o urme e ımız e ır. rada vazife alanlardan maadası, mem- 315 doğumlu 19521 kayıt nurtl11 to 
Bunlardan her hangi birini beg"" en- geçmişlerden habersiz olarak akıp d l b . d ~urıı d d p 1 Beyogw lu Fransı.ı leketin içinde o aşıp ayı ve satış met Tevfik oğlu Halit 31 6 og. _J. 
mek sizin bileceğiniz feydir. uruyor u. u atın da Kele! Meh • te,şkilabnı kuracaklar. Ayrıca, bir de kayıt numaralı, Sabri oğlu MehP"" 

Delikanlının şakası olmadığı medin de gittikçe kalpleri daha hız- Tiyatroaunda büyük bir n~riyat kataloğu meydana di 315 doğumlu 20337 kıı.y~t-1' 
besbelli idi. ~ lı çarpıyordu. Çünkü kalenin kule- Halk Opereti getirecekler. Rüstem oğlu Ahmet 314 doğ\111~ 

lerinde gezinen askerler, kapıda Bu akıam ~0,80 da Şı'mclilı"k hır· tcmennı"den ibaret ka - kayıt numaralı, lbrahim oğlura'· 
Dağa çıktıkları zaman onları da- "' 

bekliyen sipahiler iyice görünm. ü~- Denı·z Havası ı b fik . ah kk k . . k doğumlu 22164 kayıt numa ha kalın iplerle bağlıyarak Kara ;s' an u rın t a u u ıçın pe az K~ ·ı wl A t il h 3 J 6 
lerdi. Lakin heyecanlarını bastıra - sonra fiili temaslar ve faaliyetlere baş-

22
a
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m
6

1

6 
okg u ye ula 

Memişin kulübesine kapadılar. Bi.ıylik Operet ayıt numara ı. 

P 1 h T biliyorlardı. layacaklardır. * ~ u at emen ununa §U emri ver-
Keleş Mehmet arasıra onu tanı - , 1 111 

di: 1 İıtanbul'da ı"lk d f } k" ti t Fatih askerlik şubesinden: $ 

Yan köylül t ld 'k JA e ı:ı. olarak: En geno fakat en de ıa ar ar B 1 h - Çabuk köye git. Hasan kah • ere ras ge ı çe se am • ı saray Oruçgazi smnil ağa ına 

yanın kulağına bizim geldiğimizi ~:;:::r:~~l~r:m~a:a;i;a;~!~;d~f~ ı1 Film başına 300.000 Dolar Ücret a!an küçük kız ~!:r:ec;::;h~~;;~i~0:;~~ 
söyle. Oradan bir kat kadın elbi • SHIRLEY TEMPLE ( 6 yaıındaki yıl-ız) k k 7 N ı h d Ah og•" malı ki yanıba§ındaki levent gibi I a o. u ane e met . 1,-t 
sesi al da gel... Geceye kalsan da endamlı kadına yan gözle bakarak: ğumlu lsmail Hakkının askeri ış ~ 
onu buraya yeti§tirmelisin. Bu itten s A R A y sı·nemasında mek üzere hemen şubeye geltıl - Bir yastıkta kocayın! .. 
hatkasına bahsetmemek lazım ol • _ Uğurlu kademli olsun!.. · olunur. ~ 
dugw unu D k - t ·ı · b ı ak l lıtanbul 5 inci İcra Memurl d U' · · · _ Böyle birdenbire nasıl oldu u a şam gos ererı mıye aı anao . o ao j k t 11 

Küçük delikanlının ka!ları hemen Evvelce stanbulda Yeni aP 11 

Keleş Mehmet? Amma, durdun dur- G un L o U" R E N G o" z L E R sokakta 19 m\maralı evde ik~..J çatılmış ve Pulatın sözünü keserek d d l ıy-un 'l turnayı... di oturduğu yer belli o tıl 
tamamlamııtı: Diyorlardı. lbrahim Aliye ~ 

- Elbet biliyorum. Bilmez olur Pulat bu sözlere 0 kadar sinirlen- filminde bUyüklcrjo takd;r:ni ve kUçUklerin memnuniyetini Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk ,. 

muyum?.. mekle beraber susmak için ditleri- kazanacaktır. sinin 23/1/934 tarihli 93318
42 

.ti 
Af · H d" ·· · • ilamı mucibince Singcr kumparıfV' ..ıl 

- erın.. ay ı, goreyım senı. ni ıanki birbirine geçiriyordu. Ke- Hamit ı Çocuklar için husu•T flratlar ı ._ 1 b f . .;e 

Y "d 1 1 32 buçuıı; ira orcunuzun ıı•:Z.. _-11 
arın pazara gı en er e beraber ı M h t · ··ı k · · k 2 noi Balkon n fotöylttr 20, Lüks balkon ve huıust koltuklar 25 kurut. Sirır eı e me ıse gu meme ıçın en- larla birlikte tahsili yolundıı ·p 

§ehre girmeliyiz... d" · k "lk O k• ısini zor tutuyordu. Bu. filmi görece ı 3 00 çocuğa SHIRLEY TEMPLE'in panyası tarafından yapılan ta Jı jeJ' 
Durmuş küçük çalıların arasın ·' Pulat uzaktan yeni subaııyı el • resmini havi birer ıtbel broı bediyo edilecektir. tanzim edilen 935/3286 nuınPr• 

dan ve çamların gölgelerinden a!a· biıeıinden tanıdı: Uzun boylu, kay- ' ri tebliğ edilmek üzere tarafuıı.t
11 

~ 
ğı doğru koımadan önce kartıki ya- rilmiş ise de mübaşir tarafında" 1'~ 
maçta otlıyan sürüye bağırdı: arkasına verilen meşrubattan 1" 1'.J 

Al .. ' Al ·· ' ı• p E K M E L E K sinemalarında zılı ikametgahı terkettiğiniz ": '-• - agoz. . . . agoz.... Bu aece d ;ftl • ve birden metgiihınızın da meçhul ol 0~- .. 1 

Sürünün etrafında dolacan kö • ' h' de•· 
;s' mı§ olduğundan bu ilan tııri ırı 0 

peklerden biri bütün hızile ona doğ- senenin en bOyük filmi bir ay içinde yukarıda yazılı bor' 

ru gelmeğe ba!ladı. Fakat Tursun A. masraflarile birlikte ödernerıiı eı-

onu beklemiyordu. Çoktan uzaklaş- s 
1
• L A H B A 1 N A Bu müddet içinde borcu öde~ mıştı. Köpek te onunla buluşacak §C· merciindcn veya temyiz yııhut Z 

kilde yolu değiştirmiıti. hakeme yolile ait olduğu mııhk ~ 
E ranın geri bırakılması hakkında i' ~ 

rtesi gün erkenden yola çıktılar. getirmezseniz cebri icra yııpılacJl~ 
Kele§ Mehmet vaktile Silifkeden bu müddet içinde rnal 

kt - k ı k "d ANN ABELLA VIKTOR FRANCEN - Bu fllm lçin davetiyeler muteber değildir. k o çı ıgı ı ı ta ı i. Yalnız kalbinin • bulunmazsanız haps ile tazYi p 
yüzüne vuran heyecanını bastıra - Numerolu bileUerin eneldeıı aldtnlmaıı. Tel lpek '4289 • lııfelek ı 40868 ruz ve hakikate muhalif bey~rırııl 
yor, fen görünmeğe çalışıyordu. &Iİ.AH BAŞINA filmi bu 11bah saa* 10,15 de MELEK linımumda matbuat erkimııa ıöateıllecektir. sanız hapa ile cezalandın~gı ı,, 

Y ı k rinin tebliği makamına kaıın ° 
o a cı tıkları sırada e-ene eskisi l ~------. Sinım•larımıııo eerb11t dllhuliyı kaıllArıw han 11nü.D tıoriflırl rloa oluııuı. 



o 
NLEI 

KAPILARI 
23/1/936 Çeviren: Arif Cemil 

Yazan: Gerhart Ellert - 70 -

Genç Kadın : Neden Bana Istırap 
Çektirirsin Kral A ttili? Diyordu 

Sonra Atfl" 
acldi, faka 1 anın aklına bir ~y daha 
inak . t Yorgun olduğundan kalk
ına~ ıateınedi, aklına gelen ~yi unutaO: çalıştı. Bununla beraber bir türlü 
bt~ ne uyku girmiyordu. Bir çok kır
tıltıı::rak Ve nıavimtrak yıldızların pı
Yal ı>encereden girip gözlerini o -

ıyordu D la •ıluy d · uvar r ve tavanda ruhunu 
Çadı : u. Çünkü alıştığı gibi dışarıda 
ler· r .. yerl~ceği yerde etrafındaki -
aahnk aozünü dinliyerek ~hirde karar
hrıldı urınuftu. Stepte, kırmızımtrak 
deri Yan yıldızlar yağmur getirir, 
~Bu yıldızlar da pırlantalar gibi 

35 Yaşında Bir Kadın 
19 Yaşında Bir 

Nişanlısını 
Sarışın f{ızın 

Kaçırıyor 
Mahirane blylesl 

35 yaşlarında bulunan Ba
yan Sacide, l 9 yaşlarında 

bir sarışın kızın zengin, bir 
tüccar olan nişanlısını a • 
yartmağı ve aşkına rakip 
olmağı kurmuştu. Bayan 
Sacide zeki ve des as idi. 
Maksadına nail oldu. Çün• 
kü, o da rakibesi kadar 
ienç ve tayanı arzu gori.m· 
meğe muvaffak olmu tu. 
O, Biocel tabir edilen ve 

her bqereye gençlik ve güze1lik veren 
kıymettar bir cevherin Viyanada keşfe -
dildiği hakkında yazılan makaleleri oku-
muştu. Cilt için elzem bir unsur olan işbu 
cevherin Tokalon kremi terkibinde bu - Viyana Üniversitesi profesörü doktor 
lunduğunu öğrenince hemen her gün mun· 
tazamen Tok.alon kremini kullanmağa 

başladı. Bir ay zarfında buruıukluklan ta· 
mamen zail olduğu ve cildi her ııenç kızın 

K. Sıejskal, bu kıymettar cevheri dikkat• 
le seçilmiı genç hayvanlann cildinden is " 
tihsale muvaffak olmuştur. Her akşam 

«-- ıntr~k parıldıyorlar. 
tıra Ban kalkıp biraz sandığı kal'lf • 
~rn. Belki o zaman uykum selin> 

lldelıo oynOf"ralı: -Kral Attilô, henden ne İstİYoraua1. J.di. cildi kadar taze ve açık bir hal aldı. 

H .. :_ •• lel r hazırlıyordu. Bun • ı' aldığın için sana ten-1.küı edecektim, Cilt, Biocel cevherini kaybedince yü • 

yatmazdan evvel eild için elzem bir un .. 
sur olan Bioeel Tok.alon kremi kullanıldık• 
ta her kadın, bu çizgi ve buru,ukluklardaıa 

zı JilUllce cum e fak ~ ·· d ı ı · n Pftkopoaın Hasineüri 1 Attilaya söyliyecek ve hürriyetinin at görüyorum ki bu himaye hakiki zun a a e en zayı ar ve buruıukluklarla kolayca kurtulabilir. Solmuı cildini genç "' 
l\ıaı -·-· L_ıL ___ L .adrı . . dan diliyecekti. bir himaye değilmi~ )) çizgiler meydana çıkar ve cilde bu cevheri leıtirebilir ve 10. 20 ya• daha genç gö "' 

at-: ....._ızce ~b. cx:aa.ta yanan ıa esını on T.. • • • ,, 

-.._,. iUJiy••-'- ı· d-1_: v kandili' • B d n N• J-•ivnr•n? Attila L~ı~ ce . d Kadı ıade edınce bunlar tamamen zaıl olur. rünebilir. 
Yalr. .• . ..... .::& e ın CJU yag nı en e .. R .,- •• ~~ vap vennıyor u. -
~~:fu~üğü. için •kla~n ~ ~ı: fakat kapıaı önün~ kadar ~kl_~fan nın soyl~ıgı aözl~ mü~im: ~t ~- Meccanen. - Istaubul 622 poıta kutuıu adreıiae T S/.J. rumuzile 12 
Çol rı _ıpeklı kürkünü gıydı. Attıla adımlar gelip geçmedi. kapının ~~unde laması ~ç ola~ aozlermış gıbı dınledı. kurutluk bir poeta pulu ıönderildiği takdirde derununda bir tip lftindüs TOKA • 
... _ ,lanbcrı deri elbisesini yalnız at ü- efordu· Kadın, «Attila burada değil, At- Jıdeko bırdenbıre: «Belki kral söyle - LON k . b' tü T L 1 L....- • ( d'I ı... ) 
"""Cl'lnde · . . . H'' . k d' d'' d"kl · · 1 d' d'' .. d" rımı, ır P gece O&& on ~mı •e arzu e ı en renue bir kutu To-
~ . gıymcğı adet edinm1'tı. un tila beni himaye edemıyece »· ıye u- ı erımı an amıyor>> ıye uşun u. . . . 
~r fıındi sandığın büyük kilidini ka- tünerek bir korku ve endişeye düştü. Fakat sonra Attilanın o gün latince ~on pudraıı ha•l lilke bır kutu mecouın hediye edllecektır. 
~dı Ve açmağa çalıftı. O sandık Ka ı ılcb, eşiğin üzerinde bizzat konuşmuş olduğunu hatırladı. O hal • 
1\1 • • rnahsus olan harp ganaimi ile do- Attilinı~durduğu görüldü. Kapı tek- de neden ağzını açıp bir şey söylemi -
lbı~: Trevirorüm peskoposunun ha- rar kapanarak kral kadına doğru yak- yordu? Neden kendisine cevap verrni • 
~den çıkarılan altın paralar, Sar- la ırken kandilin ziyası hafifçe pınl - yordu? 

~ Met~le geçirilen altın bilezik}~, ~on- ~. llJekonıın Gö~eri 
ler B ıste bulunan ağır altın yu~uk • 1ldeko ayağa kalktı ve korku için • K d w kalkın v 1 tı At • 
L •• u yü .. ki k Mogontıya - a ın ayaga aga ça ış . 
~Unıda rnı ~u er. ~o .~.? Her ne ise .. de: tila nazik, fakat kat, bir tavırla işaret 
AttiJl b'·t·~ ebgeçırı ~ış .ı b. tarafa bı- - «Kral Attila!» diye fısıldadı. Fa - ederek oturmasını emretti. Kralın o -
bl.__ • - u un u ganaımı ır . d k d 1 d ~ aab l ki d ğın dibini ka- kat aynı zaman a a ının asa et a • muzundaki kürk yere düştü, çıplak 
l'I-.. ırsız ı a san ı l 1 l k yüksek sesle. d kır :7\lfdı. Orada bir altın köstek vardı mar arı ga eyana ge ere · mat derisi ve deri üzerinde erin, -
~o harp ganaiminden değildi, babası - «Benden ne istiyorsun, Kral At- mızı bir yara izi göründü. 

~uhdan miras kalm!flı. Bir riva- tilah diye sordu. . _ Kadın: 
l'etc ""-- baba k·'steai ı:uuktaki Attila cevap vermedi. Düz, soluk Nede ha ızt -Lı· . ~ ... ~ ·~ran aı o o 111 ~ •• •• akla k - « n na ırap ~~ ınyor • 
-.4'Uılrl dan birinden almıştı. yüzünü kadınını ykuzdune yk fbrara.1 sun kral Attila?» diye bağırdı. lldeko-

... b ciddi bir nazar a a ının oyu y~ı • . 'd 1. k b' k k l''e urada ı d l ] I k'k nun gurur ve ıtı a ı, sıca ır or u 
A. •• • .. lerini sarı a ga ı saç arJnı tet ı . . .. "l'" d' d fı 

• ~tila, sandıktaki yüzükleri ve bıle- go~ ' ' dalgası ıçınde çozu uver ı, ışanya r· 

~ bir tarafa iterek alt taraftan o ettı. N den odama geldin. Beni kor- lıyan gözleri yaşla doldu. 

~eii çekip çıkardı. Köste~in ~i~ hal- ku~a~ ~in mi? Bani himayen altına (Arlıcra oar) 
ltoptu. «Zarar yok, dedı, kafı de -

~e uzun.» Kösteğin kilit yerine • · 1 M · "" d • 
~. Biraz evvel uykusuz geçirdiği latanbul 7 ıncı cra emur.ugun an .. 
~tlerde hep kösteğin o kilit yerini dü- s d v 

~Ü.tü. o kilit bir ~ap~nın. bir at Emniyet an 1gı 
~e hücum etmesinı g~ter~y~rdu. 

• ha,ını arkaya doğru çevınnıştı. 

Ula Tann 
, ı!!:.run delikleri korkunç bir surette 

~ ftı: Atın. ~e~esi, k~pl~nın bafı ve 
Çelen çok ıyı ışlenmıştı. Hayvanla -

::;ı btafsallanna kırmızı taşlar kakılıy
til• faJtat vücutlarına gene iyi şekil ve
~~ltıeınifti. Bununla beraber gene gü
deti :<'ttila soğuk sarı altını sarımtı~ak 
~ li Yeleği üzerinden yere d.~gru 
~dırdı. Tekrar: Köstek çok iuzel 1 
... Ve onu hiç sakınmıyarak avucu· 
... Uıı ir. d ka d·ı· t ~ -,ıne aldı, diğer elile e n ı ı U• 

it odadan dışarıya çıktı. 
) Buraonyalı lldeko dahi o iece uyu
~ıttı. Kapısına doğru yaklaşan 

'Yelt ·- l . . . . . k lıgınw _ı __ 
~ . ...,~ ennı ışıttı, apı ara . aau 

dıl zıyasını da gördü. Dua ettı: 
~ «Ulu T ann, kapıma doğru yak
~ ayak eealerinin içeriye girmeden 

ı p aeçtiğini dilerim h~ .. .. 
· . ldeko, kardeşi Gondikarı oldurmek 
letiyeıı aencin Ellak ve kurtaran atlı -
~·da bizzat Attila olduğunu çoktan· 

1 biliyordu. 
ltiın Aradan günler geçtiği hal -~ir 
tü lenin yanına yakl&fmadıg . go : 

1 
ncc, kadın kral Attilanın hımayeaı 

8 tında cınniyet içinde olduğunu his • 
8ct~~ğe başladı. .. 

Kadında bazan Attilayı tekrar gor. • 
lllek kar•• bır t arzusu uyanıyordu ; ona T l 
~~~kkür borcu olduğundan artık .~ra -
'44tll korltmuyordu. Mademki Attıla o
tıu b· k · · bundan ır ere himaye etmıştı, 
~nra da himaye edeceğine fiiphe Y:: 

N D
a birinci derecede f pot ekli olup Yeminli ftç ehli wkuf tara-

amı B w • • d K 
f.ndan tamamına 3965 lira kıymet takdir ed'leo ~gazıçı ı e. uı-

kta eski Çarıı yeni Paşa.imanı caddeaınde eskı 128 
ııuncu bilb . ı 143 No. Jı maa müıtemilat ahşap aa Gnenın ta• 
::mı açık art rmaya vazed lmit olduğundan 25/2/936 
tarihin• müıadif Salı gflnü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede b~rincl arttırması icra edilecekf r. Art• 
t rma bedeli kıymeti mubamn enenl ı % 75 }n~ bulduğu 
takdirde mOıteriıi üzerinde bır .ık lacak~ır. A aı takd rde 

100 
arttıraLID taabh;jdü baki kalm k tllere arttırma IS 

•D 
0 

müddetle temdit edilerek 11/3/936 tar.hi:ıe m is;\dif 
gl ba gOnD ıa:ıt 14 ten 16 ya k dar keza dairem ıde 
Çarp• · k ı· h 

1 Cak ikinci açık arttırma11nda arltırma bedelı ı1me ı mu amme· 
yapı• · k bk· · % 75 ol balmadıiı takdirde aatıı 2280 No. h aııuo a amı 1a 
neD.D . l.,&:.·k k ı. 

fi
kan ıerl b rak lır. s .. t' peıındır. Arttırmaya ., .... a etme ~t.-

teY ha • GL 7 • b • d k • al rin kı1meti mu mmenenın 7W 15 aıı ebD e peJ a çeaı ve, a ,. ut b r bank•••• tem·aat mektubunu hlm:l bulunmaları lizımdır. 
:~ldarı Tap11 ıici.li Ue aabıt olmayan ipotekli alacaklarda dljer 
al"kadirbı• •• irt fak hakkı ıablplerinio b;.1 haklarını Ye husuı le 
f ~ e maaar.fe dair olu iddialannı enakı mOıbitel ri ile bir~ıkte 
.~ ~bi. den ltlbarea nihayet 2() rDa zarfında biri kte da remhe 
~i::irmelerl liıımdar. Akai takdirde hakları Tap11 aicilli ile aablt 
laaıyaular aatlf bedeli .in pay:aımaa ndao hariç kalırlar. Mllterakim 

0 rfi, teuYirl;e, tan ... l"iyeden mlleve.lit Eeled.ye ruaumu 
ye Vakıf lcareıl ile 20 ,.nelik vakıf lcareal taTiıi be
~:ll mlza1ededen tenıU olu11ur. Daha fazla mal6mat al-
111ak uteyenler 4 .. 2 • 936 tarihiad.-a itibaren herkesın 16rebll· 
metl için dairede açık bulundurulacak artbrma .. rtoameıile 

934rz894 No. lu dosyaya mllracaatla me:ıkir doayada •••cat •eıa
lki ııörebileceklerl l.in olunur. "370,. 

-or. ITBll V ASSA .... ..!~': :a-:.~! ..... 
Cai-'-·• ~ O ... apartaıaaaı Tel. LOJl Eır. Ka ... ı, 8alııarl.r• lı.rı .. kak Te .. 607Jl 

-
[ Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 

Galatasaray'da Avrupa 
Pasajı Satılıktır. 

Bankamızın mafı olan, lıtanbulda Galataıarayda yirmi iki dükki· 
nı müıtemil, Avrupa Pasajı nam ile maruf çarıı, peıin para ile ve 
kapalı zarf uaulü ile ahlmak tizere arthrmaya konulmuıtur. ihalesi 
29/1/1936 tarihine tesadüf eden, çarpmba aünü aaat on dörtte An· 
karada idare Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

isteklilerin ıubemize müracaatla tafaili.t ve bir lira mukabilinde 
bir prtname alarak prtnamede yazılı hükümler dairesinde bedelin 
be§te biri niıbetinde (34,400) lira depozito ve teklif mektuplarını 

nihayet 27 /1/1936 pazartesi aünü aaat on bire kadar tubemize ver• 
meleri ve yahut 29/1/19'36 tarihinde saat on dörde yetitcbilmelC 
üzere poıta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel Direktörlü • 
iümüze aöndermeleri. (297) 

1 

Asipia Kenan 
Sizi •oluk elgınhOınden, nezlede•, gripten, ba9 
ve dl' •lrllar1ndan korurecek en iri Hiç budur. 

ismine dikkat buyurulmaıı 

lst•nbul Beledlyeal lllnl•rı 1 
Senelik muhammen muvakkat 

Silimde Yalı yolu maballeainde bet bin e ili bir 
metre murabbaı tarla. 

Silivride Kale arkaaı M. iki bin altı yüz :rirmi aekiz 
metre murabbaı tarla 

Silivri de Fatih M. fırın aokaimda ahpp iki odalı Ye 

kirası teminab 

3 0,23 

8 0,60 

bir mutbaklı ev. 6 0,45 
Silivride Alibey M. Akçef1De s. ahpp ahır. 6 0,45 
Y ukarıcla aemti senelik muhammen kiraları ve muvakkat teminatla

n yazılı olan mahaller 937 veya 938 senesi mayıa aonuna kadar ayn 
ayn kiraya Terilmelc üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnamele • 
ri levazım müdürlüiünde aörülür. Arttırmaya airmek iıtiyenler de hi· 
zalarında s&terilen muTakkat teminat makbuz veya mektubile bera • 
ber 24/1/938 cuma sünB saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. 

(1) (119) 

.....__ln_h_iı_a_r_Ia_r _U_. _M_ü_d_ür_l_üg.;..w _}n_d_e_n_:_I 
Şartnamesi mucibince 600 ton tüvenan maden kömürü 27 /1/936 ta

rihine raıtlıyan pazarteai günü aaat 11 de pazarlıkla aatın alınacaktır. 
istekliler prtnameyi ıörmek üzere her gün ve pazarlık için de tayla 
olunan liİD ve saatte Kabataıta Abm Komisyonuna müracaatlara. 

a341» 

\l, lıdck ·· ·· ·• en arada 11rada 
=---~--~~--~----~--~~--~~~~~~ 



10 Sayfa SON PO~T~ 

Yeni lngiliz Kralının Cü- 1 • 4 nYo 1 

1 A M • • D •• y Jd Bu Akfamkl Proslram 
us erasımı un apı ) 18: Tokatliy~:~~~~~il, telsiz caz. 

( Baf tarafı 1 inci yüz.de) r- 119: Haberler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: 
Buraya gelen haberlere göre Nor. Türk Heyeti Halk musikisi nedir (konferans) Mes'ut 

veç ve Romanya saraylarında ikişer • • Cemil, 20,30 : Stüdyo caz, tango ve or -
ay, Japon sarayında da üç haftama_ Londraya Gıdıyor kestrn grupları, 21,35: Son haberler. saat 
tem tutulacaktır. (Baı taralı 1 inci yüz.de) 22 den sonra Anadolu ajansının gazete -

CUIQs Merasimi Londra büyük elçi.i Fethi Okyar, lere mahsus havadis servisi verilecektir. 

Londra, 22 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra toplanan özel saray konseyi, 
kralın ölümü ile oğlu sekizinci Ed
vard 'ın cülus keyfiyetlerini tesbit et • 
miştir. 

Bundan sonra, mutad merasimi mü
teakip yeni kral konsey 1;alonuna geti
rilmiştir. Bir saatlik bir toplantıdan 
sonra konsey dağılmıştır. 

Sekizinci Edvardın kraUığı, bütün 
döminyonlara ilan edilmiştir. Kral, 
kral ilan edildikten sonra basvekil 
Baldvini kabul etmiştir. ' 

Yarın (bugün) uçakla Sandring -
hama dönecektir. 

Kabinenin mutat toplantısı bugün 
(dün) başvekalet dairesinde Makdo -
naldın başkanlığı altında yapılmıştır. 

Çünkü Baldvin o sırada kralı ziyaret 
etmek üzere Bukingham sarayına git
miş bulunuyordu. 

* 

Kamutay aabaıkanı ve Kütahya BERLİN 
•aylavı Nuri Conker, birinci ordu 17,30: Müzikli radyo piyesi, 18: Yeni 
mülettiıi orgeneral Fahrettin Altay, müzik, 18,30 Müzik bahsi, 19: Bariton, ke
üçüncü kolordu komutanı korgene man, orkestra konseri, 20,45 : Aktualite, 
ral Salih, •Ü bakanlığı deniz. mÜ•· 21.10: Dans, 23: Haberler, 23,30: Dans. 
teıarı albay Sait Halman, hava mÜ•· MÜNlH 
teıarı yarbay Celal, Cumur baı- 18: Piyano • şarkı, sözler, 19: Bando 
kanlığı baı yav~ri Celal Vnerdir. mızıka, 20,45: Aktualite, 21, l O: Mozart 

Heyet bu akıam Ankaradan ay• konseri, 22: İki çocuk operası, 23: Hn
rılacak ve yarın akıam l.tanbuldan herler, 23,20: Ara. 24: Oda müziği. 
Londraya hareket edecek, ayın 26- V ARŞOVA 
ancı pazar günü 1taat 11,20 de 16,30: Küçük orkestra, 17: Sözler, 
Londrada bulunacaktır. plak, sözler, 18, 15: Salon sekstöoru, 

18,50: Sözler, 19: Piyano (Frescobaldi, 

yük Britanyanın uğradığı ziya ha- Skarlati, Hendel v. s.), 19,30: Sözler, 

hük d ıık f t d
. 2 1: Şarkılı kentet, 21,45: Haberler, 22: 

na ·· üm ar vazi elerini ev ı Piyes, 23: Leh şarkıları, 23,25: Dans. 
etmittir. Benim matemim bütün te- VİYANA 
bealarımın ve müıahedeme göre 18, 30: İngiliz §Brkıları, 19: Sözler, 20: 
bütün dünyanın matemidir. Haberler, 20,20: Radyo orkestrası, 21: 

Bundan yirmi altı ıene evvel ba • Klasik yayım: Şekspir'in «Kral Jan» pi
bam ayni bu yerde hayatının hedef- ycsi, 2 3, 1 O: Haberler, 2 3, 30: Plak, 2 4, 30: 

Danı. 

lerinden birinin metruti hükilmeti BÜKREŞ 
idame etmek olacağını söylemiıti 12. 30 • 15, 1 O: Plak ve haberler, ı 6: 

BiKAYE 
ALTIN . NALLAR 

- Bir Moğol masalı -
Uzun müddet, sırtüstü yatıp, gök 

kubbenin üzerinde, bir ufuktan öteki
ne ağır ağır seyreden yıldızlara bak • 
mıştık. Bura halkı, · bu yıldızlar için 
Jeal'ın kırk atının altın nallarıdır, der: 
ler. Bunlar, efendileri, aşk uğruna, 
Jamsung adındaki derebeyinin elile can 
verdikten sonra, gök yüzüne çıkmışlar
dır .. 

~ Bu masal, benim çok hoşuma gid(.:1. 
Kızgın ovanın ortasından geçen hem -
beyaz yolu, yorgunluktan bitap olarak, 
ölmek için yere serilen at1arı ve niha • 
yet, gecenin ilk serinliğinde göğe doğru 
atılıp orada kırk tane altın çivi gibi e
bediyete çakılı kalan o sadık hayvan• 
farın ruhlarını hayalimde yaşatırım. Er 
vet, bütün bunlar beni gaşyeden çok 
güzel şeylerdir. 

Bana yol gösteren adama seslen ~ 
dim. Bu başkaları gibi değil, sessiz, 
fakat çok bilgiçli bir dosttu. 

Uyumuyorsunuz, değil mi~ 
Jeal'ın atlarının masalı ıizin ilinizin • 
dir sanırım. 

- Evet. 
Bu huıuıta babama imtiıal etmeye Çocuklara, 18, 15 : Stefanesko orkestrallı, 
ve onun gibi bütün ömrümce tebe. 19: Sözler, 19,15: Konserin devamı, 20: - Siz onu hoş bulmaz mısınız? 

Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler alarımın bütün ıınıflarııın saadet Haberler, 20, l 5: Plak, 21, l 5: Senfonik - Çok h~ bulurum. Çok ta seve-

Hariciye Bak•nımızın 
Sözlerl 

Cemiyeti konseyinin dünkü toplanb • ve refahları için çalı§maya azmet • konser, 24,45: Almanca ve fransızca ha- rim. Bahusus ki, o atlan .. Şu yıldız • * 
sında Tevfik Rüştü Aras; İngiliz kra - mit bulunuyorum.» herler. )arı gök yüzüne çıkaran benim. Yavaş yavaş ilerliyorduk. 

lının ölümü münasebetiyle Türk hü • Ordu ve Donanmaya Beyanname BUDAP~TE - Siz mi? mütemadiyen yoruluyordu. Y~. 
k

... t" · · 1 · · b 'ld" · 18,30: Salon kenteti, 19,30: Konfe • E p J , . ] u ume ının tazıye erını ı ırmw. ve L d - vet· rens arat ın amcası ve ve gö gesiz olduğu halde, o, il"" 
.. ] d .. k · on ra, 22 (A. A.) - Kral, or- ranı, 20: Plak, 21,10: Haberler, 21,30: 

ezcum e emıştır i: duya, donanmaya ve hava kuvvet • Konservatuvardan: Koro oda aosyete.i, saray nazırı, derebeyi Jamsung be • saatte bir attan inip çadır k 
«-Bu hazin hadise münasebetiyle 23 30 s nim; delikanlıyı hen öldürdüm. yor ve dinleniyordu. Bizimle 

lerine bı0rer beyanname ne•retm" • : özler, 23,35: Çingene müzig"i, 
•unu da hatırlamadan geçemı'yeceg"un" 3' lf • H k"k t " d k k' b Y 24,20: Caz. a ı aten o, ayni adı taşıyordu. Fa- ugu a yo tu ı, u tatsız Y 

k . fh 1 d be · tir. k "k" h"" l "dd ı, acı sa a an, ne onun, ne e nım at ı ısinin arasında bir münasebet a- oy. e, cı. __ en yorgunluktan ııı~~ 
mcmleketlerı·mız· ı· esı0rgememı'" olan • Orduya beyanname.inde diyor k ki d d d d · T + S p rama a ım an geçmemişti. Jarat' • garıpse ıgm en mi sürdür ü 
hadiselerden sonra, bütün ihtilaflan o- kı: OD O 1t8 + nın saray nazırı Jamsung ile babamın lıyalım. Her halde, arzuların• 
nun devrinde hallettik, ve Büyük Bri - Genç bir zabit olarak yaptığım latanbul Gelir ve Para emektar adamı Jamsung demek ki bir- getirmek benim için borçtu 
tanya ile açık, samimi dostluğumuzun askerlik hizmeti bana hayatımın en B O R S di. Neden olmasın? Hem hazır, bu ak- Uliastay'ı bizim ilimizden~ 
esaslarını kurduk h*> mühim tecrübelerinden birini ve İn- A S 1 şam dili çözülmüştü. Belki bu mühey- çöle sapmış bulunuyorduk. Bu~ 

·ı· d • H' d' 21·1 - 1936 yiç yaz a.kşa. mının tesiri, belki de yıl- neşin. ve. rüz.garların kavurd~, 
H b 1 D M t d 1 

aı ız omınyon, ın ıstan ve müs- t-----..-=-.--=-====--=--·---' • •t er • a em • t mi k k I ·ı . . b" k T dızların, ıstısnaen pek yakın görü - yerdı· Hıç hır yolcuya rastlarnJ . .ı. 
e e e aı er erı e ıyı ır ar adat- ürk Devlet Borçlan G d · İP'" ~disababa 22 (A.A.) - SarayCla lık yapmak fırıat ve iıtifadeıini Lira Lira nüşü ... Her ne ise : Benim ısrarıma da- ün üz sıcak, geceler buz gib•~ 

8 gun matem tutulması kararlaşbnl • verdi. % 7,5 T. B. I 21130 1 % 5 Hazine B. u,so hi hacet kalmadan, o uzak hadiseyi an- zakımız tükenmeğe yüz tu j "-• 
mıştır ı H" d. I b % 7,15 T. B. II 21,25 Dablll istikraz 99,tt ' latmağa başladı. hunları idare edelim diye, çaYll ~ 

* 
a ııe er, an~ aıkerlerimizin o/o 7,5 T. B. m21.20 y l k · d k B ... n ~ 1 l!--~=---=---=~-:-;._-------11 - e inimetim Prens Jarat'ya mü- me yıyor u . una ragı:ne 

Necati Ve Ölen Krala ngiliz tarihinin en buhranlı anla - Devlet Demiryollan Borçlan nasip bir zevce bulmak için memle • hiç istical etmiyordu. ,1 
Dair Bir Halara rında yüksek vasıflarını layık oldu- Ltra Lira ketimden çıktım. o benim ayni zaman- Uliastaydan çıkalı yirmi gÜtl \\ 

Dessie, 22 (A.A·) - Nece.fi, fU be- iu ~erecede anlamak ve takdir et • ::~~urum:;;: il ::~~i~ IveII42,20 da yeğenimdi ve oğlum gibiydi. Ana yordu. Bir sabah, çadırlanını7:1 ' il 
yanalla bulunmuftur: meli llinlmlttlr. M. '"" ve babası öldükten sonra onu elimde ken, arkamız sıra, yolun üzeriııd' 

1924 senesinde misafiri bulundu - Donanmaya olan beyannameıin- Soıyeteler Eshamı büyütmüştüm ve hem kendine, hem cecik bir toz sütununun yük 

g 
... umuz z k d" · · t ak de kral donanmanın kudret ve seli t 1!.aoo ıs· t. Tramva• L1r& de milletine layık bir ,.ıa bulup gene oJduğunu gördük. . 

. ~an en ısını anım fO .. • • .. .. • • • • ş. B. MU. ..,,. J 22,li> --r B ~t 
refme naıl olduğumuz İngiltere kra • metını butun ımparatorluk ıçın en • • Hl. 9,60 Bomontı a,oo kendi elimle evlendirmek istiyordum. - u yolcu bizim gibi des-

lının ölümünü büyük bir teessürle öğ- mühim bir it telakki ettiiini söyle- ~e;ke~~~. ~:!~ !~~~~ento Jt,~O Nereye gideceğimi önceden kestirmi~- edi~~r 1 diye ~öylen.dim. . . . 1 
rendik. Kralın şu sözlerini hiç bir za • mektedir. -------:=~=----•....:01_:.4.:_w5 tim: Dünya güzeli bir kızı bulunan es- Öglene dogru bıze yetışrnıfll' 
man unutmayacağım: ÇEKLER ki dostum Durung Belek.in yanına va- ma ile tanıştılar. Kız onu ban~ 

M d 
Krala Sadalr.at Yemini Krş. I. T. L. tçln k Sa k ı· h d' sinin yeg-enı· olarak t-Ldım" etti-

« e eniyeti kabul ediniz. Hudut· İsterin &2ı,so il Llret raca tım. yısız ve ıymet ı e ıye- ~ larınızın emniyetine ehemmiyet veri • Londra, 22 (A. A.) - iki meclis F. Frangı 12,06 Dolar !:~~ lerle, ve bir alay atlı ile beraber yola kendisini orada görmemwtirn· .~ 
niz. İngiltere hiç bir zaman sizin i.. yeni krala sadakat yeminine devam NAKİT çıktım. On gün sonra, Uliastay bölge- biz ayrıldıktan sonra, başka dı '' 
tiklalinize dokunmıyacaktır. I» etmek üzere saat 14.45 de toplan • Krş. Krı sinin en zengin adamının yurdu önün- gelmiş, halaza~esinin ge!i~ oıu-;,, :. * mıılardır. Toplantıda ecnebi mem- 20 F . Frangı t67,00 11 M"•k 32 · de atlarımızdan indik. haber alınca, ugurlamak ıçın pef'"""ııf 

Bereylerde Matem leketlerden ııelen taziyet telgrafla- ~ J:'ı!:~ın t2>,00 
20 

Drahmi "•°' J Yirmi yıl vardı ki Durung ile karı- den koş~uştu . . on". kervanı!ll~ ~ 
S f 

'>2 (A A rı da okunmu•tur. 20 Liret ::: 1 ~~ J::;a 25 sı benim yüzümü görmemislerdi. Be- tık; ve bırdenbıre Jılma çok n b 
o ya, - · .) - Kralın ölümü 3' 

13
•90 ı -Y d " A k b ··ı·· d ~ ıranın Ta•ı0yetı• ıı-------:B:-0-,-... -

0
-.. -ın-d-.---....:..:..~ıı ni bir öz kardeş gibi kar~ıladılar. Geç- bı.n drtı oyuna gldu uyor ue. ~ .ı 

münasebetiyle Bulgar kral ailesi ile .. - .,. T " 

k ı T hr 22 (A A) P · 11 mi~ zamanları konuştuk. Yirmi yıl ev- e e memnun ° um; .,, 
saray er anı a tı hafta yas tutacaklar· a an, • • - ara ajan- L. K. L. K 1 ,. b. k b b l d k k n e d aından: Kredı Fonsıye il Mübadil Bon 73 · vel. yazları geçirmek üzere ben bura- ır a ra ası u un u ça, ızı 
ır. * I 188l senesi 109;00 Gayri • • · ll,lS 

1 ya sık sık gelirdim. O zaman beni bu- cılar arasında kendini o kadar t" 
ngiltere kralı be•inci Jorı'un ve- 1903 •3 so ı Alt l ı h" · · b'" · d"' ;! •~ :s • " • 1 ın "' k h ·· ı·· b" d k d · ıssetmemesını ta ıı gör um· ~ 

Lizhon, 22 (AA .. ) - Hükumet üç fatı münasebetiyle, Şebinaah İngi • 1911 U 82,00 Mecidiye raya çe en a u goz u ır e a ın \ :r- 42,50 vardı. O ne olmuştu, acaba} Sorama - Gidişimizi hızlandırmıştık; 
günlük bir matem kararı vermif ve liz valide kraliçesine bir taziyet tel- ~-----======~----=-.J k" · 'b" k k 1 ord"' -1 ·ıı 1 h f dım. Esasen ben buraya eski hatırala- es ısı gı ı sı sı yoru mu}' I · , 
mı et mec isi a ta sonuna kadar ton- ıırafı çekmittir. Kralire de, ı'lk de- Tatlı ve kaygan olmaaı ve ... ·· b kt k ~, ,.. 3' ' rı ihya irin değil, efendime kız seç - gun sonra uraya varaca 1 

• 

lantılarını tehir etmiştir. fa olarak bu taziyete ittirak etmı't- terkibinde hiçbir yağlı madde bu- :ı ' ba tba be be "d' rlardı-~ 

* 
meg-e gelmis, tim. Vazifem çok müsait ra a şı ra r gı ıyo 

tir luomamaıı n suda halloluamaıı d ·d kal h" eıtl 
Buenos - Aires 22, (A.A.) _ Üç • hasebile 

1 

bir şekilde başlıyordu. Senası, çölün ö- zan a gen e ıp, za ır rn. dof * te tarafında bana kadar akseden kı • dair konuşarak, gülüştüklerinı tı 
gün müddetle bayraklar yarıya çekile- CR ' d J ' cektir. Pariı, 22 (A.A.) - Cumur batkanı EME ' zın güzelliği beni asla sukutu hayale yor um. J1lf'f'.J * Lebrun dlf itleri bakanı, bahriye baka- 1 düşürmemişti· Durung ile karısı, e - Delikanlıdan ben de hoşlan '· 

Y 
nı amiral Durandvil l P t · s IMON 

1 
fendı"mı·n talebini iftiharla, minnetle Bütün dünyayı dol~mış, bir ~. ç_ ~~ unanlatanın Tazlyetl•rl 1 

' mareta e aın, d ~' Af 22 (Ö l) İ< l J . b. general Gamelinle muhtelif sınıflar karşıladılar. Kız da, bizzat bu izdivaca savaşmış, koç yiğidin biri i ı .• l'I 
ına, ze - ra OTJ ız- dan ayrılacak a k .. k t Iar kral be ı razı oldu,· ve ertesi aybas,ı için düg-ü • Jilmadan ayrılıp benim yanıııı,_.ı' 

t b d k" 1 T 1 ·ı·w. "d k 1 erı 1 a ' • hP""" za ura a ı ngı ız e çı ıgıne gı ere · . J . .. . . . Hiç bir iz bırakmakeızın tamamen nü kararlaştırdık. yordu ve şundan, bundan so 
kralın vefatından dolayı taziyette bu- fltncık~ıun ceLonazed tore~md e ıttıra.k ·ıa f d b j d k J 

1 
. k l .

1 
.
1 

. . e me uzere n raya gı eceklerdır cı e nU us e er ve u auretle be- Ben çok bahtiyardım. Aile, düğün yor u · tJ:j 
u~m~r ve yeknı . r~ ı Me ~ı esınfef takzıyet Hitler De Cenazede Bulunacak • ıerenin yumu9aklığ1 ve aıhhi vazi- hazırhklarile meşgul oladursun, ben -Size yetişeyim diye hayval' 1 "-. Ji 

te gra arı çe mıştır. uteve a ra - B }' 
22 

(A A ) I . yeti için muktezi eliıtlkiyetini temin de bu munis diyarı yeni baştan gez • dan inmedim·. Kırk at çatlattııtl ~ 
im cenazesinde veliaht Yunan kraJını k ler ın,, . . ngıltere eder. Tuvaletten ıonra Ye cild he- dı"m. Hiç bir tarafı deg"işmemi~ti. Sa· - Bu kadar uzaktan ve bıJ .ti 

·ı d k . ra ının cenaze töreninde Hilter ile nüz nemli iken hergiln muntazamen T l ıo"r temsı e ece tır. Al h .. k.. . . de ben 1.11tiyarlamı~tım ı. mahza halanın kızını uğura 
S k · · · Ed d Krallık man u umetını temsil etmek üze- kullanıldıkta tene beyazlık Ye cilde rr 

e ızıncı var ın re, dış işleri bakanı Yon Neurathın yumuıaklık ve tuelik verir. Şimdi, bu memleketin en güzel kı- geldin? 
Mecliıinde Beyanatı b k 1... d b' h L d H L t d l zını alıp, kendı' u··ıkeme götürmekle, bu- - Uğurlamak mı?.. Hayır./ .ı 

aş an ıgın a ır eyet on raya gi- emen auru unuz ve pu ra aoııuı. " 
Londra, 22 (A. A.> - Reımi ga- decektir. Her yerde sabhr. rada gömülü bütün o mes'ut mazimi - Ya? .,. ' v 

zete yeni kral sekizinci Edvardın Heyetin diğer üyeleri, Dük dö Ko- SİMON KREM, l'UDHA VE de birlikte götürecekmişim gibi geli • Cevap vermedi;~akırdıyı el . ,J d 

dün krallık meclisindeki beyanatını burg, general Yon Rumdsteat, amiral ~---_.SABUNU 41•••rl yor ,için için haz duyuyordum. k ~ı h 
neıretmektedir. Kral, fU beyanatta Albrecht, tayyareci Kaupisch'dir. Al • Son Posta Metbaaaı Yeni ay doğdu; düğünü yaptık. Du- Nihayet buraya yaklaşmı~, 
bulunmuıtur: manyanın Londra büyük elçisi Yon Ne§riyat Müdürü : Selim Ragıp rungun kızını bilvekale tezevvüç et • ğimizi müjdelemek için, ef 

«Sevgili babamın ölümüyle bü • Hoesch da bu heyette üyedir. Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü tim. bütün Uliastay bölgesinin ileri ge- (Dc11amı 11 inci y;;J•) 
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Vehip "P şa,, nın rargihında 
(d/ 

Ciciga'ya Giden Fransız Gazetecisi Anlatıyor 
Ş. müdafaa tarihinde bir ihtilal uyandıra-

28 " l • 936 'l:aıan: ·- cakbr. Ve Ciciga ikinci bir Verdun 

[)iv h - 43 
- • • B 1 Mahrem tıöhreti kazanacaktır! 

anı arp Müstantiğı az . Ben, askeri bahislerde mütehassıs 
isticvap. r lçı·n Mu·· saade Istıyordu olmadığım için, bu hususta, seıahiyet-

tar bir muhatabın fikrini yoklamak is-

Bir k . . Almanya sefareti meıe- tedim. Ve yüksek rütbeli bir Avru -
ı apının önünde duran kız, 1 bebı şu kı, d el biz ken • pa zabitine, Vehip «paıın)> nm sözleri-
&apıyı t k · h b alma an evv ' r-1\ aç ı tan sonra geri çekildi. leyı a er . h berdar ede - ni anlattım. 
kapının aralığından, beyaz saçlı bir dilerini vazıyetten Bu sözler; omuzlarında o siper}~ ... · 
adın :yü·· l 1 Y\iksek _ u ~ ümsedi. Bir mabette im. .. müdafaa vazifesini taşıyan muhata -

... &oz soylemek hürmetsi2 1i - - Dogru. • d 1 ::. Ba· bımı güldürdü ve: ı 
itnden k rk v d" rm kı Ma am L4 c· · · 'hk~ l d d d o an bir inaan gibi fısıl· - e, ıye ı •• d •• ve - ıcıga ıstı am arı mı? e i. 

118.rak: 1 ron Hubıtayn namı altın ~ ızı hl". Emrime bir piyade alayı, yetmiş beş -
- BuY\lrun .. . b" • ald tan bu kadın, meger te 1 lik bir batarya, bir düzine mitralyöz 1 
De . uz, aga efendı. ız~ . a • • Nasılsa, tdızade ılı dı. Odanın k pıaınd n ta§an kelı hır casus ımıf. . Onun bu • Vch• • .., <•.PO.fO>~ nın erkônıharbiye v.~rsinler: ~.iciganın üç saatte altını üs-

b'k ~e tkcnson kolonyası kokan Ali Efendiyi elde etm•§· . . reı.i Faruk tune getırırıml • Habc§ orduaunda çalı§an eaki Oamanlı 
,_ır 1ıa~ 'bir anda B,..ııirin iliklerine dalnlığından istifade ederek, s~~n (Baı taralı 1 inci yüzde) • * * zabitlerinden Sudanlı Tarık 
"adar · ~ ı h" · de fınld&U\ • ff k · k k · d'Y" · d ha •!ledi. Bir saniye durarak de, bizim de a ey muz. b · • Ve ilave etti: ır aç resım çe me ~ste ıgımı u- 1 lfıklara kumanda etmek betbaht .. 

ıta od b .. k birdenbıre u cına _ B h . . l'b '\ yan kumandan, askerlenne, tankların I . . . ha sının u ılık ve muattar lar çevınr en, . • u oşunuza gıtmedı ga ı ar d d k l al . lıktırl talyanlar vazıyetı bılselerdi, her 
lo "aıını ciğerlerine kadar çekti. Ve yete kurban olup gıtmıf· . Aldığım '1aberin büyük sevniciyle aTmeykl ana çı darı m kanannlıdekrnrettı · gün tayyarelerini havalandırırlar ve 

nrel ell · • k f1 kirn • dıye so- ede · h b b an ar mey ana çı ı tan son- . ' • İç • cnnı göğsüne kavuıturarak _ iyi anıma, a ı ' 1 ner ıse mu ata ımın oynuna aa - ban 1 1 . k h Habeşıstanı bir ayda tertemiz ederler-
erı girdi. rarlana ki, buna hiç !üphe ebne. nlacaktım. Bu arzumu gizlemeye ça - ra a, on. a~ı. ~ e geçıren, a rn- di 1 

~ ··- P k'"l'" Buna nasıl lııııntak sadece· manlardan ıkısını tanıttılar: y 2500 .. 
~ S * · Dogru.. e a a.. ı r- · 8 . . . . eh At M l h t d" arım saat sonra, metre ırtı • 

ad ,.. - Rica ed . 1 d d" be . .. ınsının a o ou oug e a, ı- f d l 
.. razam Talat Paşanın kona .. b" kulp takmab?.. - erım e ım, mm yu- y • • d d At Mak İk" . a a uçan iki talyan tayyaresi görün-
&ınd .. L· ır ·· d "t' I w. • k d gerının a ı a, o onen. .• ısı ~• telefon ı" ııledı" Paıı.a telefo- N l kulp takılacak? .. Kadın, zum en ı ıyat arımzı degıştırece e- d il N d 1 d 1 dü, ve şehrin üzerinde iki devir yap • 
lla l :& • :s - ası 00 ·1 · · } H V . l e yas asırın a am arın an ... •sıı d ile di Haf f l 

1
. b" · an h mu• Ahbaplarından gı sınız ya em ahıp «p8fi"l8» Y a 1 T kl l l . d'kl . . tıktan sonra, tek mermi savurmadan 

lP' lt ._ • ı nez e ı ır sesı • bir gece sar oı ::r• tanışmak b . .. b 'lAk. . di an an nası e e geçır ı ennı ga- ki 
o1t1 an ıs:o • f b lunmus Bu- em uzmez, ı a ıs sevın • d b 1 l uza aştı• pır _ nuşuşu ıle: birine bazı i taatta u ... :ı· rirl. yet sa e ir lisanla an attı ar: * * * 

'f" Alooo? b • şebekeıını ıdare e- .. .. .. . . T k N c \ El 
nedi M ·: . nu da, u.c.asu mu Gece giz- Duşunun bır kere; cenuptakı Habeş an ları a ... ı e Bir sabah, meydnnda talim yapan 
_ p• akıne cevap verdı: den her kımse 0 du_: .. ş.d . B ordusunun hakiki kumandaniyle, ya- Geçlrmı,ıer askerler arasında resimler çekmegv e 

t- a•a' s· . . . ' B n . b' f daı aon ennış. u ' . k d. . . . . f &:.l\\1 ~ ••• ız mısınız... e ·•• bce saraya ır e D b" • 1 nı, en ısınc rastlayabılmek ıçın ır- K 1 · l b" l'kt 5 b t' gitmiştim r: er. • k erelerinden ınn· .. • Y . • k amyon arıy e ır ı e asa ane e · 
J' _ E fedaı, alt at penc •. .. _ . sat gozledıgım hır adamla konuşaca • çıkıyorlarmış· Kamyonlardan birisi Nazarı dikkatimi, bir Hab~ grupu 

ı.r' _ Ş:et. .. Ben~? •• N~ ~aber?.. den girmİJ. ~anyı oldu~vennış. bm. Ya~ı1:'1 saat sonra onunla karşı bozulmuş. Onu tamir ederlerken, içle- ortasın.da kalmış bir Belçikalı zabit 
bit )ındaJri ~ade Ah Efendmın sara.· _ Acaba ınanırlar mı···. karşıya ıdık. ı rinden birisini, beş yüz metre ilerideki celbettı. 

ti te'kı • ~ayet, büsbütün başka bır _ ister inansınlar, foter ınan?1~- Vehiple K rşı Karşıya kuyudan su getirmeğe göndermişler . Aralarında duyamadığım bir mü -
otl ı:ı: gırdı. lar Elverir ki, gerek bu herıfın Vehip «paşa» elimi sıkarken güldü Çok geçmeden su götürmeğe gön _ nakaşa geçiyordu. Mesleki tecessi.isüm 

1 ... , Q.l~ ı_ • • h" ın · kJ · b l k l "~ bir ıQtr §eye hayret ebnıyen, ıç ve gerek bu karının casus oldu a .. ve: derilen adamın, koşa koşa döndüğünü eni on ara so u maya, ve konuşu-
, '~ ti ~eseledc fazla bir heyecan ese- dair elde kuvvetli vesikalar ol- - Ben, dedi, bir gazeteci ile konuş- görmüşler. Anlaşılmaz işaretler vere - lanları dinlemeğe sevketti : 
·ııll &oıt · rına -'- k ·f d f k h Bel 'k 

1 
b. H b k 1 · ,,,f bii b' Cf!nıycn Talat Pa§a, gayet ta· sun. ma.Ktan eyı uy~rım. a at arpten rek yanlarına gelen bu arkadaş, soluk çı nu za ıt, a eş as er erıni, 

r ır tavırla devam etti: M k z kumandanlığının ra • bahsetmemek şartıyle ! soluğa, dört tane canavarın ( ! ) yaklaş- dağdaki siperlerde çalışmaya gönder-
- Yaaa. - ~: ti" Ö l delail var Bu tanışmadan sonra Vehip «pa - tığını haber vermiş! mek istiyordu. Diğerleri bu emre inkı -
-. Evet poru ço uvf~e ı:. y ke l b" şan yla bir çok defalar konuştuk. Bir Şoför Makonen ve arkadaşı, cana • ya t etmiyorlar ve üç gündür aç olduk-
-. ~ • ki bunları se ır gorece o ursa, ı- ı l il N . d b' l .. 1·· l ı:.., nasıl bir şekle girdi? ' .. d k . çok defa ar yas asırın evın e ır - varların tanklar olduğunu anlamışlar . arını soy uya r ar : 
-. "- ze teşekkur e ece tır. l'k k d"k b" k ı d Çal k · · k K . nıeğe k d b etli bir casus ı ·tc yeme ye ı , ır-ço gece er e Topu on kişiyi bulan bütün adam· - ışmaya ta ·atımız yo .. ar • 

. lf. r arı, e § _ Şu halde, mesele yoktur. Ben şehirde uzun gezintiler yaptık. lrırını alarak, tankların geldiği bildiri _ nımızı doyurun, gidelim 1 diyorl,ırdı .• 
id1• -. l'uJı f §İmdi hariciye nazı~ına söyle.rim Vehip «pnışa >>, bir istihkam m.?~~ - len istikamete doğru yollanmışlar . ~ ~bit, _onları ı<yarımı }~emek d ığıtı• 

ılJ -. li §ey. . .. Sefarete böylece malumat versın. hassısıdır. Altmış yaşlarında goru - Tepeye varınca, İtalyanların su ba- lacagınn ınnndırmaya ugraşıyor , ve 
İ)(ı • kem de bu karı, evvelkı gun _ K fiden ne haber?. nen bu kumandan. sempatik, sade, ~ında duracaklarını düşünmii;ller, ve bu vaitle kandırıp çalıştırmak istiyor-

J ~lt1 .. 1' •• elesinde köylüler tarafından Ha 
1 

• k t"lden çok okumuş, ve çok zekidir. lkuynun arkasına gizlenmişler. dul 
Ut\il • d 1~1- d nnış - angı 8 1 

• • k b. "dd · en casus ıle e a 1ına a • K ··ıd·· kat"ld Pilavn hele bıraya bayılır. YavJu;ı yavaş yakla~n İtalyanlar Bundan ısa ır mu et sonra hır J ' I> . "ki h te - arıyı o uren 1 en. ' - l . . d ha .,. y- ' •• veh· ll . . k de esene kı, bu ı casus, 8 re k .
1 

d . Beraber geçen gun erımız e na çeşme yakınlarında hakikaten durmuş- gun ıp «paşa» e erını çırpara 
# ~ el - • P k~ ('" b • ayet - Canım artık buna atı enır k d . ··ı fi el d V . . . l ld" t ile gıtti... e a a, u nv . . . • ... arşı aıma mu te .t. a~ran~ 1• e. 1.şı- lnr, ve tanklannın kapaklarını kaldıra- sevınç e yanıma ge ı: 

dev ~en?.. .mı? •. Ben, §ımdı emır. ver-~cegım. mi kolaylaştırmak ıçın, ımkan dahılın- 1 rak etrafı gözden geçirmişler. - Bugün, dedi, ilk defa iştahla 
•'-' Şinıdi bana, merkez kuman • Tahkikata bit m verdırecegım. 1 de saydığı yardımlann hiç birini esir - Ortalıkta tehlike alameti görme - bir yemek yiyeceğim. Çünkü Daga -
'44llllı'" b" B kalırsa aratıp huldursa- d' b d ı...~ k k " d ·1· / l>o il tarafından mufaHal ır ra- - ana geme ı. yinoe de,, tanklnrdan inmişler, ve ku - ur an U9i' amyon erza gon en ı • , b: ~eıildi. Bu raporu, resmen Ba- nız. Fakat ben onun Habeş ordusu 0: yunun l>aşına oturmuşlar. Onlar otu • yormuş ! 
rl~lıYe göndereceğim. Fak at size - Niçin?.. gaden isti.hkam.la~ı v~ har~ ha~~~~a~ı n.ır oturmaz Habeşler gizlendikleri On bin insana beş ~~myon erzak!.. 
~ evvel maliimat vernıemi.6 se- (Arkası var) kanaatlerıne, fık~rl.erın~ ~ır turlu ıştı- yerlerden fırlamışlar ve tanklara doğ- Onun da çabuk gelecegı meçhul. 
~ :rak edemedim. fıkırlerımız ancak bun- ru koşmaya başlamınlar. Az evvelki vak"a, Vehip «paşan nın 

A L T J N N A L L A R lann. dışın~a ~ahın mevzular etrafın • ltalyanlann b":nu görüşü, göğüs bu ~abere bu . derce~ sevi~iş_i, Ciciga· 
. da bırle ebıldı. göğüse ve kanlı hır kavgaya başlangıç dak1 Habeşlerın vazıyetlennı anlatır 

re.t' (Ba.c;tarafı 1 O uncu yüzde) , ~artile.. F k ilahın var mı? Clclga ehrl oldu. Neticede zafer zencilerde kal- sanırım 1 
tıc a bir ulak saldım. O gece, kocasile . - Haklısın .. ·a at Vehip «paşal> nın bulunduğu Cici - mış.. • * * * 
dl) tar~da karşılaşacağını izah edeyim dıye sordu7· k· ga, şehirden ziyade kasaba~a, ve ka- Fakat o sırada bir rnotör gürültüsü Vehip «paşa n, Habeşistanda vazife 
~Ctı~.Jdrnanın çadırmn vardığımda, 1 Cev~p 0 ara, ·d d'. . · b kliyorum sabadan başka her eye benzıyor. duyan Habeşler, korkularından sahip- almak teklifini kabul ettiği zaman Ha-
bl.l)d 1sini delikanlının kollan arasında G u~ur~n · ~ w

1
' ~ızı :zaklaştık · Bu dağlarla çevrili kasabanın çok siz kalan tankları bırakıp savuşmuş - beşlerin erkanıharbiyesi, ve planlan 

"urn. G kec.~n-~n .. ar.an ~gmh kaa, dı"fesı"nde pır. basık evlerine bakınca insan kendisini far ve sekiz gün sonra gidip alarak Ci- bulunan muntazam bir orduya sahip 
v ö yuzunun sımsıya • . .. G "']' • be · ' dlttı anda, dünya başıma yıkılıyor ~an· ibi ıldızlar ışıldıyordu. Tfı öte- cüceler elme duşen u ıver c nzetı- cigaya getirmişler. olduk\arını sanıyormuş! . 

{!~tı· ~fendime ne cevap verecektım? ~an~a ~ir {öpek uludu. Jea1 bıçağını yor. . .. .. Ben, bütün çıkarılan haberlere rağ - Faknt bunda ne kadar yanıldığın 
tak.ı 'kı, Yolda, bu iki genci haşhaşa hı- er 7 B f ık bıçakla kendini mü _ Evlerın basıklıgı, tayyare hucumla- men, Habeşlerin ellerine, bunlardan anlamakta hiç geçikmemiş: Çünkü 
~ l>, llıuaşakalannın devamına fır - çektd f ı. e~~s:e imkan yoktu. Zaten rmm tehlikesini azal~ıyor. .. başka tank geçiremediklerine kaniiml Habeşler, askerliğin «a» sını yeni he-

\>erın· b"l · k ·· mmuş - 8 aa · · · C " k .. (? O - 2i>OO) metre yuk • B · b h"k'" · d' l d'Y• l · fl · · l d ~ % ı mıyere goz yu k ·yetinde de değildı, bunu bılı - . un u - b . enım u ı ayeyı ın e ıgım ce eycn acemı (?e erın emrı a tın ay• 
.. etme nı _ .. L_ .1 t n ta"-~relerden, u bınaları d kla f ··zı k n· d Onun bu gosterışı ilana ı e - s en uça J J- • "d. sıra a, tan rın etra 1 yu erce as er mışlar. 

Sa~!taz sonra jd geldi, beni buldu. Y.~r u~dan azabı ç ktırmr-mr-k içindi. seçmek imk'"nsız gıbı ır: . . . tarafından sarılmıştı. Kolordular arasında telefon teaisa-
Unetle: Ti e v~ 

1 
dedi. Şehirde sivile rast gelınmıyor gıbı Hepsi de tankları gözlerile, elleri- tı bile yokmuş: Ve muhaberat koşucu• 

i); lşt~, böyl ı dedi. :=_ oi~lr-:u:~uğuml ded' . Sen ~ ey, bii~~n ~erliler. teped~ .tarı:a- le, ve garip bir korku. duyarak yoklu - lnr tarafından idare olunuyormuş !. 
tı~ ~ dık yüzüne baktım: Çok yakı- . ben ihtiynnm. Benim ölmem ga kadar muscllah. Faka~ hepsmm :>e· yorlardı. Az sonra bır haber, ortalık- Fakat «Vehip» paşa, bütün bunla. 
•tt ıdi, kafiri Velinimetimin na.mu· ~e~ÇS;~ • ru olur· f kat bu işi ben. hp-

1 

kCınu be altı bini geçmıy_or.: . ta bomba gibi patladı: Dagabur' dan nn az zamanda temin edilebileceğine 
~~ el sürmüş, emniyetimi suiistımal 8 a . g ·bı" koç yigy it bir delikanlı 0 • Beni en foz.la hayrete duşuren bıl - bildirildiğine göre iki halyan tayyare - k ... n·ı 
""ll t' · F k kı senın gı ld G rek h" d l 

0 

•• bilh ~ ı .. Bunlar bir şey değıl. a at 
1 

f dim için, ve bir milletin namu- ha sa bir nokta 0 
y u: e fC ır e, si Cicigaya doğru geliyordu. 

1 işe başlar başlamaz evvela, yanına 
b 

assa 1·1 t makta an e en Sen" · ed · k d w d ptıgım uzuu dolaşma - . . u} w ı mayı, ve onun a~ı ~ . . ycıpıyonım. ı temın enm gere ag a ya, . ~ Habe ler Buk d r iki eski meslektaşını getırtmı\I; bunlar-
Undu b · · · b ım saa· su ıçın j 'l b · de ·· l d bır tek mutfaga ne de d<.'ti . gu enım mazımı, en k. b nclan sonra ı mayı enım goz- ar esnasın a ne • . Korkak Mı? dan birisi, erkanı harbiye reisliğini e-
lllı rnl ı · ·· le dolu 1• u k b d · ·b· b" k el una rast gelemeıdım 1 ' ao..ı r-o mıştı. .ıçım teessur '' l . gönniyecıe ; en e senın gı ı ır erza epos . O d .. d .. - ·· h · t · den Faruk Bey; dig"" eri de yaveri Tarık 'Q\.ıın· enın kı .. Se . ' -d· B _1 l ne vJyerck ya~dık _ sıra a gor ugum sa neyı asvır 

• L d uza ·ıasac..ıgım. nı taK ıs e- u eaam arın ı r- y ba"" .1 B -. Şinıd· k ? on.ar an l bi .. 1.. layamadıml edemem: Bagırışa gır1ı'}a ve çı yav - ey. 
--C . ı n: yap~~ sıdn d.. tabi; derim Jeal ! . J annı r tur u an ruları gibi dağılan Habeşler dağların ikisi de, lstanbuldaki harbiye mek .. 

Jı~ enye donecegım.. e ı, ve T ckki.ir cderım amsung ı * * * . . 1 b" d 1 l t rf ı"llayı d ı .. . . ... - eş y 'b. a· .. V "-. i'ft::l~"» yla dolaınr - yolunu tutmuşlar, ve koca Cıcıga şeh- te ın en mezunmuş ar, ve mu l e ı 
" a neraber gotureoegıın. D J'k nlı oldugu gı ı yere apandı. ır gun enıp t,r-r- r 1 l l · · k } ı 
1 eriınd d e 1 a ' . . b k ba . n........ı ve Ciciga istih • rini bir dakika içinde bomboş bırakmıı:ı - ıarp ere gırıp çı mın armış · 

en sıçra ım. .. K lı hançerımı yanı aşına atıver - en na, ~auen, · . . . . l" 
8a-. H yır! diy bağm:lım~ buna mu- .an kamlannın sağlamlığını anlatb ve bü- lardı. Şımdı ~u satırl~rı yaz:ırken, sınır ı 

ude etmiyeceğim 1 . .. dım. ec,., çadırlan toplattım, yola dü- yük bir ciddiyetle: .. . Koca meyd~nda bazı Avru~alı parmaklarıyle . rnutemadıyen. se;re~ 
q··~ Siz bilirsiniz· O halde benı ol • ··~üt. cıKırk atın altın nallarıı> tür:- _ Burada, dedi. benım kurduğum zabıtler v~1 • ~ehıp «paşan. nın erkanı saçlarını karıştıran ı:ıru~. ~eyı, vı.:. on 
~\ınüz. Ben Jilmayl yedi yıldır se • ::r.~ •• .. nnda maiyetimdeki atlı • müdaf sistemi hayabmm şahe _ harbiye reısı Faruk ubey» ıle ben kal- dan çok fazla bedbm gorunen bıçnre 
"ı~Qr . d · al- kusunu. 0 es . . . . . . . . . ~-VI k I k d d .. şüni.iyoruml Ve, vesa-
d Urn. Onu benim elım en sız k rdı. htıc,iıseyı bılıyor1ardı. Jil- sendır. Sıperlemnız yepycnı ~ı - mıştı ·· ar a aşını u . . .. 
hıt\ı~ Ren buna. k rşıhk hiç. bir fena lar çı :lin~e o, sadece bana: il rde kazrlnuı;ur. Belçikalı zabitlerden birisi rnütlıi itsizlikler, imkilnsızlıkl~r. ıçıne d~şen 

k t b d ınahını ınaya g ı_:~! • • d · k" L_--1! L! • h~.Jd tl" d'. O manlı erkanıharplerının boşa gıden 
l\} .. te ulunmadım: sn e, . . _ Ne )-Sptınız, wııyor musunuz;> Sıze temın e erım ı, oaroın oıtı· ı.u e ıy ı · . 1 s . 
q· geldim. Vermemek dınızde • d' K ndi evludınızı öldürdünüz: ışinden sonra bu tahkim san'ati, askeri - Bunlara, dıyor, bu korkak mah- gayrctlerıne acıyorum! 
ıt; f <tkat önce benim canımı a1mak de '·· e 



12 Sayfa SON POSTA 

.. 

6kslrlk, nezle, broa,i~ botaz ve aıııs baatalıklarile seıl k.aılanlara ıifal 
çoktur. 30 kuruştur. Haıan Ecza 

Bu Şömineye Yaz Gün8finln 
Tatll Sıcakllğını Veren -TURK ANTRASiTi'dir 

En kuvvetli, En idareH 
En Temiz Kömür 

TÜRK ANTRASiTi'dir 
En Sürekll, En Parlak 
En Çabuk Yanan Kömür 

TÜRK ANTRASiTi'dir 
Her Sobada Ve Maltızda Yanan, Fire 
Vermlyen, En Hafif Ve En Ucuz Kömür 

TÜRK ANTRASiTi'dir 
iş HAN Madenkömllrtl itleri T. A. Ş. • Galata, it Bankası Şubesi 

Ç.01'<' 
EZ ZE TLI OLUR 

Tabii meyva usarelerile hazırlan -
mış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 
eder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

FIRSATI 
4 kiıilik pek az kullanılm19, mültemme) 

bir halde F ord markah, ıekiz silindirli ve 
radyolu dahili idareli güzel bir otomobil 
satılıktır. lıtanbul poeta .kutuau 176 (D.S.) 
adreaine müraeaa&. 

Nef.. ltoru!arının mikroplara 
kar11 •• k•••etli mlldafU 

Pastil For 

Boj'u: ağrılarına, nezleye, ökın
rDte, Hl kıııklığına, nefes darh· 

ğına kartı en mUaaıir lllç 

Pa til f or 
Se1 ıiolrlerlnl kuvvetlendirdiği, 
atıı ve nefes kokularını kestiği 
için ııhhatll insanlara da faydalı 

olan en mükemmel pastil 

Pas i Fo 
Tıcrlbe ediniz. 

Zayi - Mührümü kaybettim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

-·-· ~rkek kaf aaınd 
ideal kadın 

dişlerini ıabah a 

AD YOL 
ile fırçalayan k•dıod' 

Ditleri en fazla 'bey~ 
mikroplara kartı eD 111~ 
terkib itibarile en 111~ 

dit macunu 

-·-· 
Denlzyolla 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karakö1 
Tel. 423$2 • Sirkeci M=-"• ............ 

Han Tel 22740 

Demiryollar idaresi mütekaitlerindcn ----------~· 
Çarkçı lsmail "'1111 

~-.. Sayın Tüccar Baylara 
GÜNEŞ 1,ICINI farkeız teYzi eder. Giindüı YiU-inhıizi baeb bir 

zanınkindH faıla aydınla&mak ve dikkati ctlbehn•k kabil delildir. 

Halbuki sece bu mümkündilr11 

Mağazanız ın mühim bir kısmını Yltrine tahıiı etmeniz YİtrİllİD eh•_-.. 
yetini anladığınıza delildir. 

Vitrinlerinizi iyi ve fenni ıııklandırınız. 
Bedava ke,tf yapıhr ve fl•t verlllr. 

Sipariıler 12 ay vereıiye yapdw • 

. 1 E 
Şubeler:ne mftracaat. 

TlrklJede satdd 
~IHbi krellder •• 

bltla padralar 
1erU mabdlr. 

KR~M 

••• r•rll llreml•' 
içinde adi ber ll•
llalasında 1er 

oıamm. 

.... -~ Basın Kurumunun Çık•rdığı 
1936 A L M A N A Ö 1 

Biitiin aaylavlanmala 11a.tecilerimiW. ruim albümii 
Ç 1KT1 
50 kuruı 


