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~beşler Cepheler~d~e~ile~r~liy~o~r 
Habeş Ordusu Makalle 
Yakınlarına Vardı 

Eritre Cephesinde ileri 
Hareket Devam Ediyor 
Cenup Cephesinde ltalyanlar Büyük 
Bir Taarruz HaZırlamakla Meşgul 

betlerdeclir. Habet kuTYetlerinin daru• 
mu ıadur: 

llaltaU• Ycılnnlannda 
Bab cenubunda, Medena armalı 

J»ölsesinde, cenupta Kaksiamo Abbl 
Adcll ve Makalle 7aln••armda. 

Cenolaltırda 
Habet ordusunun MI cenah• flddet· 60000 lira ltCIZClftCPI cıoaltat F nsl 

le ve ileri dotra tasyİk etmekte ve or • 

el lmml Jdlllise be hareketab dur-
unun 1 •• kam 

maktadll'· Sal cenah, Asu a ısti • • 
tlad• l)e9sie 7olu üzerinde bulunmak· 

tadır· 
Habeıl.,. ll.,.liyor 

Dankall cephesindeki Habet lmTTel· 
)erinin de ltalyan mukanmetine tesa • 
SIUf etmeksizin ilerlediii bildiriliyor. 

Somali Cephe.inde 
loaaall cepa...inde, hayret eclllecek 

,. .. aE.t Yanlar. Yalma İtal7- ta7-
p...s..1 .-.-..... -... ........... Tı 

reler Cibuti • Adiaababa demiryoluna 

En BUJUk Tallll 

Bir Saniyede 
50.000 Lira 
Avukat Fevd Ço
culdan Sevinç içinde 

kadar ıelmi§lerd~r. 
1 

b • d Yılbaşı piyangosu talililerini dün 
İmparatorun ııma cep esm e seya- . .. ,_.. lm l 
• d ed x.: bildirilmekte • tesbıt etmek mumırnn o uştur. s· 

hatme evam ece.. bulda b" "k t 1·1· v ___ -k h Hallerl.,. poA oe heyecan tan en uyu a ı ı 1'.aza8 er a· 
içimi• cephey• widiyorlar dir. Renni T•hlil nında avukat Bay Fevzidir. Bay Fevzi• 

Adisababa t (A.A.) _ Habef kıta ·ı Roma, ı (A.A.) -.Busün nep-ed.i • ~e tam ~lli bin lira .veri~m~ftir: ~ili ~in 
•b Eritre cephesinde hal yan IN>mbar • len 85 numaralı resmı • halyan teblıtl lı~~ .~u~~ .~n z~ngınle~~ ıçı? b~le 
~ımanı altJnda yavq yavq, kilomet • ftl malUınatl vermektedır: kuçuk gorulemıyecek hır ıkramıyedır . 
.,.. kilometre ilerliyor. Şimdi Şire böl • Eritre cephesinde, ta77are kun:•t : ( Deoamı 9 anca yüde) 
suinin hemen tamamen Habeılerin e- leri seniı mikyasta bir k.,lf f-lıyeti 
linde oldutu bildirilmektedir. Son ha· söstermİflerdir. 
~lere söre, TilfNnin 7&naı da Ha • (Deoamı 6 ıncı )'Üd•) Dıt itleri Bakanı 

Ankaraya Gitti 

AKDENIZDE HAZIRLIKLAR 

Italyanlar Adalara 
5000 Asker Gönderdiler 

INGtı..lZE KARŞI HAZIRLIKLAR DEVAM EDiYOR, 250 

TAYYARE YER ALTI HANGARLARINA YERLEŞTiRiLMiŞ 

Londra, 1 (A.A.) - Daily Telgraf gazetesine A.tinadan bildirildiğine 
göre, Yunanistana gelen bir gizli kurye, ltalyanlarm 12 adada İngiliz· 
lerin Mısırdaki garnizonuna muadil olarak mühim kuvvet tahtit etmİf
lerdir, 

Rodos ve Lerios adalannda tahmin en 50 bin kişi bulunmaktadu. 12 
ada sularında dört safıharp zırhlısı, 17 torpido muhribi ve 12 denizalb 
gemisi müşahede olunmuttur, 250 tayyare kısmen yeraltı hangarJan
na yerleştirilmiştir. Bu tayyareler için 900 tayyareci tahsis olunmuftur. 
Geçen hafta içinde Lcrioa adasına 300 ton dikenli tel çıkanlmıfbr. 

İtalyanlar üç telsiz istasyonu inşa etmişler ve Rodos, Patmos ve Le
rioı adalan dağlarında topçu mevzileri hazırlanmıştır. Limanların met· 
hali, mayn sahaları ile muhafaza al tına alınmwtır. 

Askeri makamlar tarafından ittihaz edilen bu tedbirler fUyuuna mini 
olmak için Lcrios ve Rodos arasında ki balıkçılar oralardan uzaldafitnl· 

mıştır. 

Moskovada TOrk Resim 
Sergisi Dün Açıldı 

Moskova, 1 (A.A.) - Modem Türk resim sergisi dün burada "Çllmlf • 
tır. Sergide 33 ressama ait 78 eaer vardır. 

Sersinin küpdında Bubnop, Litvinof ,dıf tecim komiaer muavini Elia'ft, 
elçiler. Sovyet ve yabanca baauıı mümeuilJeri hazır bulunmuftur. 

Sergiyi Voks hatkan vekili Çenniavski açm1" ve Sovyet tctekküleri na
mına selamlamıştır. 

İbrahim Çallı, sergi 
dolayı tC{lekkür etmiştir. 

mürettiplerinin gösterdikleri misafirperverlikten 

Selah Cimcoz, serginin Türk cümhuriyetinin büyük dostu Sovyet RU8e 
yanın merkezinde açılıtının ehemmiyetli bir hadise olduğunu kaydeyle
miştir. 

Mısırda Ortalık Durulmadı 

Nümayişçiler Kahire 
Dıt Bakanımız Tevfik Rüftii Aru "' 

dün sabahki ekspresle A vrupadan tch· 
rimize gelmit ve dün Üf8ID Ankaraya 

•• 
Uzerine Yürüyorlar 

lnglltere, Mısır HUkGmetine Cevabında, 
Bir MUddet Daha Bekleyin, Diyor 

.,._,L!..- ı (A. A Talehelenıen - . 

.,........., • • .. • • mu- b1r IW'ette tehir etmek Dİ)'etincle olmlıchP 
fekkep lııüyilk bir b~et Cae lllUvenitesin- m aö lemİftir. 
.... hareket ebDİf •• Kahire üz.ine Jiirii. y lnıUt . Cenba 

hareket etmittir . 

ltalyan Bahriyesinde 
Deslltlkllkler 

Roma. 1 (A. A.) - Buaünden iti· 
baren çekilen amiral Burzaalinm 79 • 

rine amirallar komit~ b•r•nlıiını 
amiral Kantu denıhte edecektir. Aaü. 
ral Kantu ayni zamanda deniz Jilksek 
mecliai ba,kanlıiım muhafaza etmek-inete baf1a!IQfbl'· ... NUmayİfçi)eri karpı. • Kahire, 1 (A. ~ Rört• maLaW • 

llaak men ~ ~ •ıta bv • l'İnd•: (o • .,, .... ı inci 7hıi•) a..;,;tec:l~ir.;..._ _________ __, 

!ntleri~· 
' Göriifmeler 

Loedn. t (A. A.) - TaJ'IDia ıueteü 
Jtt-daki ..... fevkaliıde komiarei Milas 
l,ampson'un pazartesi ıünU Nahhu P.,. 
De hir öriipne yapnut oldaiuna ve bu 
~ ınevSUU müttehit Mısır cep • 

Jl8Iİ tanfmdan jqiltere bükametine teh • 

lit edilmek üzere veribnit olan 12 kinu • 
puevvel tarihli notaJa müteallik bulunda
iunu yazmaktadır. Bu notayı imz. edenler 
Nahbaa p&f& tarafından 1930 aeneainde 
teklif eclilrnİf olan muahedename projesi
ni kabule hazır bulunduklarını aöylenıek-

leclirler. • • ... • • 1 
Taymia sazetesi LııiJis ili komiseri 

Macarlar Peragı 4 - O 

Lampson'un Mısır bafvekilile İnıriltere ile 1 
Mu ... arasındaki müstakbel münasebetle • Dün Taksim atacfmda ............ profesyonel OJpefl talmnile P-. arauncla 
,m müzakeresi hususunu ıayrİ muayYen ilk maç yapalclı ve Macarlar 4 • O lalİP. pldil•. MAflD tafailib 11 inci SQfadadır. 

Güzel Havalara Aldanmagınız 

Bu Yll Kış Çok 
Şi tli Olacakmış 
65 yaşındaBir Avcının Kehaneti 

-nuz Dalaklarının Ön Kısımları Genlt Ve 
Şl9kln Midir, Şiddetli Kıt Bekleyin 

Havalar iyi gidiyor. Süt ve kuzu eti yatına bastığı halde hala domuz ve 
bolJandı. Çayırlar Yctillendi. Bir çok karaca avlarına gider. 
çiçekler mevsiminden ':ince açtı. Her- E ı· · .. · b' k J 
k . . . . . .. .. vve ısı gun yıne ır aç genç e a· 
esın ıçıne bahar aevıncı duştu. Fa· va gı·tm'ş lk' d ı .. ,___ vur . ı . ı omuz a uç .ıuuaca • 

kat eskı bir avcı bu geçici günlere al-
• 1 .. •. .. d .. h' kı muşlar. Kara dayı gençlere domuzla· 
-nı mamasını onumuz e mut ıf f 

'
olduğunu söylüyor. Avcı bu tahmini- rın karınlarını yardırmış ve dalak1an-
ni domuzların dalaklarına bakarak ya· nı çıkararak gençlere göstermİf ve: 

l
pıyor. - Eyvah bu sene kıt çok olacak 

Beykozda sakalını avcılıkta ağart· demiş ve bunu şöyle izah etmif: 
IDlf mqthur Karu dayı vardır. (65) (Devamı 9 uncu yüzde) 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 1 

Yılbaşı 

SON POSTA Jkincikinun 2 

Gecesini Nasıl 
Geçirdiniz? 

J 
1 ( Ottnnn Tarth}) 

Bir ıki 
·-----------~--------------------------

Evveliai gece bütün lıtanbullular, 
)'enİ pen yılı kutlulamak için, har 
vurup harman eavururcaıına eğlen • 
diler. Bu münasebetle dün bir yu:ı
cımız rastgeldiklerine yukanki ıuali 
.t0nnuıtur. Alclıiı kartıbldan apğı

da bulacaksınız: 

* 

Bir Ay Sonra .. 

Eski Gümüş 
Paralar Ortadan 
Kalkıyor 

Bakırköy, emrazı akliye ve asabiye has· Yeni paralann basalmuı haklcmdaki ka-
tabanesi ec:ı.acılanndan Hüıeyin: nuna göre rınam Bakanlığı gümüı para -

- Yılba ı gecesi bir fırtına gıbi gelip lann tedavülden kaldmlmaıı için bir müd
gcçti azizim. Bu fırnnanın bizim fakir büt- det koymuıtu. Bu müddet bir ay sonra bi
çede açtığı gediği bakalım ne kadar za • ı lecek ve bir ıubattan itibaren eski gÜmÜJ 
manda tamir edebileceğiz. paralar tedavül vasıtası olarak ortadan 

Daha bayram masraflarının yarnıu ka • kalkacak ve para kıymeti kalmıyacaktır. 
pıınmadan yılb şının bastm ı haylı firaklı Finans Bakanlığı eski &ÜmÜf mecidiye 
oldu. ve aksamının ellerde kalarak balkın zarar-

Bu ikisinin, hem de ny sonunda arka ar- lanrnaması İç.İn mecidiyeye ( 54) kuruı 
kaya gcliıti. ubcnimı> diycnlcrı bile sars - l>ıymet biçmİftİr. Mal ıubeleri bir ay da
tı. Kendi hesabıma ben. kuvvdli bir ra • ha mecidiyeleri bu fiat üzerinden salın 
kipten dnyak yiyıp te soluk almadan ıkin· alacaktır. 
ci bir maça çıkan sıska boksörler gibi Bakanlık bu hususu bütün mal tubeJcri-
•nak avt» oldum. ne tamim elniİftir. Tahsil müdürlükleri de 

Maaşın şıkırtısını duymadan ayılacaca ilanlarla bunu halka bildİrmi§tir. 
da benzemiyorum. 

* Nİfllntaıı, Kodaman caddesi, Muratbey 
sokaiı, Ümit apartmanı, Zarif: 

- Buna «yılbaıı geccsiıı değil, uihti • 
kir geccsiıı demek daha doğru olur mirim. 

Çünkü yılbaşı gecesi, tasını tarağını sa

Şehrimizdeki 
ltalganların 
Hediyeleri 

tanın cünbüş edeceğini hesaplıyan gazino Şehrimizdeki balyan kolonisi albn, rü • 
sahipleri, içki tarifelerini birer idam fer • mÜf ve mücevherlerini İtalya hükUınetine 
manına döndürmü~ler. vermek üzere bir hediye defteri açm1tlar-

Bir ~ok yerlerde, bakkalda 60 kuruşa dır. Bu hediyelerin dlfUI çıkarılması im • 
satılan şaraplar on liraya. ve manavda 60 

1 kansızdır. Bunun için bunlar burada aah

paraya verildiği halde müşteri bulamayıp lacak, bedeli İtalyanın bizden yapacağı 
ta çürüyen portakallar ikişer liraya çıka • mubayaata kaqılık olarak ven1ecektir. 
nlmıı. Hediye verenlere balyadan gönderilecek 

Kendime, kanma ve kardeşime ettiğim çelik yijzükler verilecektir. 
maıraflann hesabını bir kenara bırak. Sa • 
na evvelisi gece kesemin atlattığı fırtına -
nın dehşeti hakkında bir fikir verebilmek 
için yalnız şunu ıöyliyeyim: 

Hava Kuvvetlerine 
Yardım Vergisi 

Gazetecileri Uğraştıran Genç 

ikramiye Hikiycsinin 
lçyüzü Anlaşılamadı 

Gencin Annesi Heyecandan Hastalandı 

Satırla .• 
Kadıköyünde Reıim Seraiıi 

Kadıköy Halkevinde genç rcs•amların 
eserlerinden müteşekkil çok güzel bir re· 
ıim ıergisi açılmışbr. Sergi ayın onuna ka
dar devam edecektir. 

• • • 
Bulgar Elçileri Araımda 

Sofyadan verilen bir habere göre Bul • 

garistanın Ankara, Bükre~. Moskova, Ber· 

lin, Belgı at "e Brüksel elçileri d e<•i tiri • 
lecektir. Ankara sefiri Pavlofun yerine kıs-

Y ılbatı piyangosunda ( 500,000) lira çıktı ve gelmedi. Bileti var mı, yok mu 
isebet eden 14110 sayılı biletten bir tane- benü:ı. bi:ı. de bilmiyoruz demiftir. Ekremin 
&İnin kendisinde olduğunu iddia eden ve annesi Asiye evvelki geceki heyecandan 
evvelki gece bütün gazeteleri saatlerce ve dünkü sukutu hayalden baıtalanmıf, mı siyasi müdürü Nikonun tayini muhte • 

uğraştıran Ekrem adındnki gencin vaziycti,yatağa diifmüttiır. Ekrem bundan bet .c- meldir. 
* • • elan anlaJılmaz. bir ıır halindedir. ne kadar önce bir tramvay kazası geçire-

Ve vaziyete bakılır$8 hidi:;enin asılsız· rek ayağından ..ı.tlanmıt. ltir müddet Ziraat Enstitüsünde Müsamere 
lığına kanaat g tirmck İcap etmektedir. önce de karısı ve çocuğu ölmüttür. Ekrem Yılbaşı rnünıısebetilt" Ankarndnki Yük· 

Çunkü bilet meydana çıkmamıı ve bayiin - bu kederi rin tesirile aruıra gayri tabü sek Ziraat Enstitusunde mezunların ve 
den para alırunamııtar. haller geçirmektedir. Evvelki gece de ihti- profcaorlcnn de iştırakilc büyük bir top • 

Bir muharririmiz Ekremin Fatih Kızla- mnl heyecana kapılarak kendisine piyango Jantı yapılmı, ve eğlenceli bir gece geçi .. 
tındaki evine yine gİtmİf, kendisini kar - isabet ettiğini tahayyül etmiı ve kendi ken- rilmiştir. 
ııl yan kız kardeıi Hikmet: dini de buna inandıntUfbr. lıin İç yüzü 

Ekrem sabehleyin mence evden hila anlaıılamaıtıJfbr. 

Vapurculuk 
Şirketinin Devri 

!Üniversite Doçent
i lerinin Terfileri 

Onivenite Doç.entlerinin terfilerini te • 

•• u 

Ziraat Vekili 
Ziraat Vekili Bursada tetkikat yapmak· 

tadır. Vekil Ziraat mektebinde toplanan 

ziraatçilerle zirai meseleler üzerinde le • 
maalar yapmaktadır. 

• • • 
lnhiaar ldareıinin Çahımaları Vapurculuk firketinin, Denizyollan ida

resine devri için İktısat Vekaletinde çalı -
tan komisyon yann tekrar çallffn8ia bat
byacaktv. 

min maksadile Kültür Bakanlığı tarafın • T eabit edilen bir istatistiğe gc>re İnhl· 
dan bir kanun liyİbasl laaarlanımftır. Bu sar~ar idaresi tütün fabrikalarında hazi • 

Devlet Denizyollan Müdürü Sadettin ile 
Vapurculuk Şirketi meclisi idare reisi Feh
mi ve umum müdür Mustafa da komisyo
nun mesaisine İftİrak etmek Ye devir itin· 
deki son anlaımalan tesbit etmek üzere 
bu akıun Ankaraya gideceklerdir. 

Haber verildiğine göre Denizyollan ya

pacağı 900 bin liralık bir istikrazla ilk 
taksiti ?erecek ve müteakip taksitler de 
vapurlann karlarile ödenecektir. 

Habeşistanın 

li.yihaya göre üniversitede 20 tane 70 li· 
ralık, 22 tane 55 liralık, 28 tane 45 lira

lık, 32 tane 40 liralık Doçentlik buluna • 
caktır. 

İlk olarak DoçentJiie tayin edilenler 40 

lira asli maaı alacaklar, M>Dl'a .terfi ede • 
ceklerdir. 

Yeni Bir 
Tramvay Hattı 

randan 1 ey!Gle kadar 4.409.401 kilo aJ .. . 
gara yapılmış ve yaprak tütün ihracatımı~ 

3,280, 792 kiloyu bulmuştur. Geçen H• 

neye nisbetle bariz bir yükaclit göze çal]>4 
maktadır. 

Tuz istihsalatımızın dört aylık mikta .. 

n da 48,590,350 kilodur. 

Gene bu müddet zarfında müskirat fab· 
rikalanmızda 626,5 78 kilo 10ma, 486.040 

kilo rakı, 3 769 kilo konyak, 10,236 kilo 
likör ve fişele,en fArap miktan da 58,293 
kilodur. 

••• 
Ben sade 250 kuruşa aldığım eski ıap

kam için üç yerde birer liradan tam üç li
ra gardırop parası verdim 1 

Buna «yılba§J» değil, «baş bclitsı» der· 
ler azizim! 

Finans Bakanlığı Mal müdürlüklerine T kk •• •• 
yaptığı tamimde bava kuvvetlerine yardım 1. ,eşe uru 
v.ergisinin istihk~lar~an . sair v~1er. ke -1 H~tanm Ankara DM••ihatcüaan 

Köprünün Galata cihetinde nakil vaıı • 

talarının kesafeti yiizündn köprü üzerinde 
tramvaylann birbiri arklllll\a dizilmeleri 
mahzurlu sörülmekte.H-. 

Kidem Zammı Alacak Lise 

uallimleri 

* Tarlabaıı, Fakir sokağı, Mehmet Alibey 
apartmanı, Mahir: 

- Ben şu insanlara şıyorum azızım: 

Ekmek parası bulnmnmnktan dert yanan, 
ev kirasını veremediği içın sokağa atılacu
ğını yana yakıla anlatan uzak yakın bil • 
diklC'rim, yılbaşı gecesi, masraf etmekte 
prenslerle aıtık attılar. 

Bu da gösteriyor ki, mes·ut olmanın ye
gane aırn, her aiıne bir 11bayram ) adı tak
maktır. Çünkü ııbayram adını duyunca, 
herkes, maddi manevi ta alan yenip kcyf 
etmenin yolunu buluyor f 

sılmeden evvelkı ash mıktarlar uzennden Markos dün Kızalaya giderek Hnbeşistana 
kesileceğini bildirmiftir. ıhhA al ··nc1 ·ı ek ı 

Oda Moc1isi Toplanıyor 
Ticaret Odası mecliai yeni yılm ilk top· 

Jantı ını bugün yapacaktır. Bugünkü top -
lanbda en önemli müzakere mevzuu fın

dık niz.amnamesinia bazı madde,erinin ta
tili İfİ olacaktır. 

Motörde Yangın Çıktı 
Dün akpm Bakırköy açıklarında bir 

s ı m zeme go en er yapı an yar -

dımdan dolayı Habeı Kızılbaç cemiyeti 

reisi ve İmparatorun kızı Prenses Tannag

ncnın letekkürletini bildinniftir. 

S3rhoşluk Yuzunden 
Şiıli ikbal apartmanı kapıcısı Feride ile 

arkadqı Mehmet ve misafirleri Havva ile 

kocası Rauf hep birlikte rakı içerlerken 
kavga çıkannıılar; Rauf aarhoılukla Mch
medin baımı çekiçle yaralam11llr. 

unun onune geçmek ıçın tetkikat 
yapılmaktadır. Eğer bu tetkikatta müsbet 
netice alınırsa nhtun caddesi üzerine yeni 
bir hat yapılacak. Bebek, Ortaköy, Be • 
ıiktl\f tramvayları bu yeni hattan geçirile
cek, Galatanın Karaköyle köprü bafmda
ki kısmı üzerinde tramvay kesafeti biraz 
azalZılacaktır. 

Beyaz Ruslar 
lstanbulda bulunan beyaz Ruslardan 

160 kadarı hudut haricine çıkanlacaktır. 

Bunlar eski Vrangel ordusunda bulunan 
zabitlerle bazı asilzadelerdir. 

Bu sene ~idem zammı alacak olan liM 
ve orta mektep muallimlerinin evvela biı 
tefti§ aeçirmeleri kararlaıbnlmııtır. 

Bu muallimler Maarif Vekaletince tcs
bit edilecek ve Vekalet heyeti tefti.Pyeaine 

b;ldirilecck, müfettişler, her muallim hak· 
kındaki raporunu vekalete bildirdikten 
sonra muallimler terfi edebileceklerdir. 

••• 
Ankara - lstanbul Yolculuğu 

Şimdıki ha1de 1 4 saat bir çeyrek süren 
Ankara • İstnnbul tren yolculuğunun, bazı 

iataayonların liiğvı ile 1 3 saate indirile • 
bilmesi imkfınlan için yapılan ara tırma • 

Adlige 
Koridorundaki 
Hadise 

motörde yanam çı)anqtır. Motör müteah
hit Mcbmede aittir ve kaptanı da Abdul -
lahtır. Motörde bulunan otlar naaılsa a • 
tqlenmİf ve bijyük alevlerle yanarak mo
törde tdhlike cösterecek bir vaziyet u -
yandırmlf, fakat tayfaların, gayretlcn1e 
alefİn önü alınarak motör yanmaktan ve 
batmaktan kurtanlrmttır. insanca biç bir 
zayiat yoktur. 

Şehre 
Su 

Yakın Köylere 
Veri ecek 

lar mi.ısbct netice vermiştir. Hattın cer ka .. 
biliyeti zayıf olan kısımlan da takviye edi
lecektir. 

• • • 
Daı Bakanlık Muhasebe Müdürlüğil 

Harıcıye Vekaleti muhasebe m..ıdürlüğü· 
ne divanı muhasebnt mürakiplerınden 

Hakkı tayin olunmuJtur. İki cün eTYel ad1İ7e korlclonmda bir le· -----
Sular idaresi ıehirdeki yangın ,ebeke

sini takviyeye karar vermiytir. Yangın 

musluklan büyültülecek, fehirde 34 kilo-cavcia bidiaesi olmut Raife adh bir bayanı lzmir Va lsllnbul Limanları 
bir avukab tokatlanuttı. Bize verilen ma- metro uzunlujunda yeni yangın ,ebekesi 
lürnata söre tecaYÜz bayan Raife tarafın- bmir ve İstanbul limanlannın MaJjye 

Vekaletinden lkt11at Vekaletine geçmesi yapalacakbr. Bundan ba~a idare ıehre 
dan yapılmamııtar. Avukat Raifenin ve -

· · b·ı· ·1m· 1· yakın ve susuz olan köylere de su Yennek kilidir. A11l tecavüı. baıka bir kadınla bir lfl 1 ırı 11 ır. 
imki.nlannı aramaya baılamııtır. •kek tarafmdan 1apılmıftır. Bunlar daha ·--··-·····-··••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ·-······ 

evvel de Raifenin kızma yumruk atmak Diğer taraftan diğer ıirketlerin yapltğı 

suretile bir tec:ariia yapmqlar. Tecavüze 1 H~b~rlerimi~ . burada bitmemiıtir. gibi evlere taksitle tesisat- yapmak ve öde-
uinyan avukat bunı.r aleyhine daya 119 • Lutlen yedıncı •ayı/aya 6alıını:z. me kolaylığı ıöıtermek çareleri de aran-

DUf(ır. ı maktadw. 

Mançuko, Bizden SUnger 
Almak istiyor 

Süngercilik tirketi, geıçenlerde Mançu• 
kodan teklif almlfhr. Bu teklife göre Man
çukodan bir firma bizden ehemmiyetli mik
tarda sünger istemektedir. Firma ile mü
zakere edilmektedir. 

• • • 
Eti Bank Meclis Azihğı 

Etı Bank idare meclisi azalığına mali
ye müfetti !erinden ve Merka Bankası 
mürakiplerinden Noreddin tayin edılmı~tir. 

• • • 

Sokakta Olum 
Aynalıçeımede lnet adında bir 

sokakta öbnüttür. 

Tarih, Coğrafya, Dil Fakültesinde 
Ankarada tesis edilen tarlı, cografya 

adam I ve dil fakültesinde derslerin çoğunun amc
lf olması kararlqtarılın.ttır. 

• Pazar Ola tlasan B. Diyor Ki : 

11111 ııllf f lf Mt 111111 

- Haıan Beyciğim ! Doktorlaran yeni \ ·-- Meierae, bazı ba1anların vücutları - l 
kqiflerinden haberin Yar mı 7 nan biçirmizliji.. 1 

·•·• Yükıek ökçelerden ileri geliyormuı!. ı Haıan Bey - Hu halde öyle olacak. 
Leylekleri ıörmüyor muıun 1. 
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Her gün 
Vapurculuğun 

Devlet leştir ilmesl 

Top Yekun Harp -
Vapurculuğun Devletleştirilmesi 
Türkiyede devlet idaresinde bulunan 

Dcnizyollarına ait vapurlardan maada, Va
purculuk şirketi, Şirketihayriye filan gibi 
hususi şirketler vardır. 

Haliç şirketi tecrübesi, şehir sularında 

hususi vapur işletmenin zararlı olduğunu 

isbat etmiştir. Bu şirket zarara başlar ha:t· 
lamaz yükü derhal belediyenin sırtına at • 
mıştır. Belediye şehirde nııkil işlerini temine 
mecbur olduğu için Haliç şirketinin nak • 
liyatı yüzüstü bırııkmasınn lakayt kain -
mazdı. Kar veya zarnr Haliçte halkın gi • 
Clip gelmesini temine mecburdu. Bu se • 
heple zarara katlanarak Haliç şirketini Ü· 

zerine aldı. 
Yarın Şirketihayriye de zarar edebilir. 

Kömür maden ocaklannda ;alıpnlar günlerce, hazan hafta. 
larca, aylarca gökyüzünü görmezler. Hayatlarının çoğunu köıte· 
bekler gibi yer altında geçirirler. Bcı on kul'Uf kazanmak için 
karanllk madenlerde ve kömür tozları içinde çalıtan bu adam· 
lnr sayesinde biz evimizde elektrik yakar, §İmendifer iıletir, 
fabrikalar çalııtınnz. Onlar olmasa medeniyet durur. Medeni • 

a GökgDzil Görmegenler a 

yetin en f'.s&slı iıçileri onlardır. 
Medeniyet, cemiyeti teıkil eden fertlerin birbirlerine kartılık

h hizrnetlerile kurulur. Maden ocaklarında çalıfAJllann emeği 

bize huzur ve rahat temin eder. Onlara huzur ve nlhat temin et
mek tc bizim borcumuzdur. Yer ltında çalııanlar yer üstünde 
çalı§anlardan yardım ister. 

l Çünkü halk şehirde toplanıyor, köylcrdr.n 
tedricen şehre ınıyor. Boğaziçi boııa • 
lıyor ve Şirketihayriye günden güne müş
teri kaybediyor. Yarın o da Haliç Şirketi 
gibi zarara tahammül edemediğinden bah· 
sederek vapurları bağlıyabilir ve bu iıi be
lediyenin omuzlarına yükliyebilir. 

MUHTELİF HABERLER 

O halde bu işi şimdiden halletmek daha 
Cloğru değil midir~ 

lzmirde 50 Kuruş Alacak 
* Romanyndan muhacir getirtiyoruz. Bu Yüzünden Cinayet 

muhacirleri Romanya vapurlarile de ge • 
tirtmck mümkündü. Fakat Vapurculuk ıir
ketine bir yardım olsun diye muhacirlerin 
:rürkiyeye getirilmesi İ§İ onlara havale e
~dildi. Fakat Vapurculuk şirketi bunu adi 

Kömürcüler Biribirine 
Neticede Bir Adam 

bir ticaret işi gibi tuttu. Paras:ını peşin al • İzmir, (Özel) - Kömürcüler arasında 
madıkça muhacirleri yüklemedi. Ana yur- manası ve sebebi olmayan ve ıonucu kana 
'da kavuşmak için Köstence hanlarında, kanıan bir cinayet oldu. Bu itin baıı sar • 
rıhtım Üzerlerinde bekliycn muhacirleri hoılukta toplanmaktadır. Öirendiğime 
günlerce, haftalarca açıkta beklettiler. göre hadise ıudur: 

Girdi 
Öıdü 

işık Söndürme 
Denemeleri 

iç ıı1eri Bakanı Halkımıza 
Ve Matbuata Teşekkür 

Ediyor 

Ankara, 1 (A.A.) - Dahiliye vekili
mizin halkımıza ve matbuatımıza teb
rik ve teşekkürleri: 

Sayfa 3 

r-
S özün Kısası 

Bir Değişiklik Yok I 

Bedbindir .. Hiç bir şeyi beğenmez, 
ne olsa fenaya yorar. Bununla beraber 

hoşsohbettir. Saatlerce söylese, zevkle 

dinletir. 

Geçen gece yılbaşı münasebe • 
tile yüksek sosyeteye mensup kimse

lerin toplandığı bir yerde, ona da rast

geldim. Onun böyle yerde huzuru bir 
fevkaladelikti. Zira o muntazamen 

böyle toplantılardan kaçar. Zamanla, 
insanlardan uzak yaşamağa alışmış

tır. 

Yanına sokuldum: 

-Vay siz burada?. 

kurt öldü? 
Hangi dağda 

-Evet, dedi, geldim. Şu sizin mo

dern sosyetenizi merak ettim de. bir 

göreyim dedim. 

- Peki, nasıl buldunuz? 

Dudak büktü. 
- Eski tas, eski hamam 1 Hiç bir de

ğişiklik yok 1 
- il 

- Evet 1 Yiyeceğiniz, giyec-eğiniz, 
eğlenceniz, sohbetiniz, otorup kalkma-

nız, hasılı yaşayışınızın her tezahürü 
bundan yüz, iki yüz yıl öncekinin bp

kısı. Vaktile bizim mahalle mekteple

rinde bakkallar vardı. Bunlardan (beş

hqş) diye aldığımız beş paralık ekmek 
ve beş paralık peynirin adını sandviç 

koynıuşşunuz.. içtiğiniz kokteyle biz 

müselles adını verirdik. Silindir \K'P-

kanızın dedelerimizin merasimde giy
dikleri kallavi kavuktan farkı, ren -Bu ve buna benzer vak'nlar vapur iııinin, Bayram günü Toma İbrahim, Eakİ§ehİr· 

daha doğrusu nakliye i§inin hususi bir ti • li Hüseyin, Çolak Ahmet ve Ali bir hay
cnret vasıta ı olamıyacağını isbat etmiııtir. van damında rakı içtikten. kafalan kafi 

Kara nakil vasıtalarına, demiryollarına derecede tütsüledikten sonra Baıduraktn 
11ahip olan devletin, denizyollannı da eline Acemin kahvesine gitmişlerdir. Kahvede 
nlması en tabii ve en makul bir hareket bir müddet oturan bu arkadat grupu biraz 

<122 vilayet ve 32 kaza merkezinde 
tayyare hücumlarına karıı yapılan ııık 
söndürme denemeleri halkın istisnasız 

olarak gösterdiği candan ve anlayıılı 

alaka sayesinde tam bir muvaffakıyet- ginde . Bayanlarınızın arkasında bi· 
le r · ~elenmiıtir. Matbuabmızın da 1 zirn eski zamanın dört peşli entarisi 

bu denemelere karşı gösterdikleri ya • var. Sahur yemeğinin adını supe koy· 
kın ve içten alaka takdire §nyandır. muşsunuz. Bayanlarınızın nyaklann -
Ulusal vazifelerimizi müdrik halkımızı d k" "'k k "'k ı· k d l b. a ı yu se o çe ı un ura ara ız na-
ve m tbuatımızı bu müşterek muvaff -
kıyetlerinden dolayı tebrik ve kendile- lın derdik. Sizin yılbaşında kumar ma-

olu~ 1 sonra tekrar kahveden çıkmışlar, yolda 
Hususi ticaratc vasıta olabilecek işler 

nrasında postacılık bulunnmıyncnğı 
nakliyecilik te bulunnm z.. 

* Topyekun Harp 

cibi, 

Bu da yeni bir tabir. Kullanan da cihan 
harbinde Alman erkanı harbiye reisi bu • 
lunan general Ludendorfdur. Bu zat son 
zamanda <ıtopyekün hnrp» isminde yeni 
bir eser neşretmiştir. Şimdi bütün Alman 
matbuatını işgal eden bu eserde, Luden • 
'dorf müstakbel harbin alacağı şekli an • 
]atıyor. 

Almnn generaline göre gelecek harpte 
insani kaideler tamamen uııutulacaktır. 
Harp birdenbire başlıyacak, fakat cephe 
arkasında bulunan kndın, erkek, çocuk 
mnsum halk ta, cephedeki asker gibi bom
bardımana tabi tutulacaktır. Harpte insaf 
yoktur. Harbı kazanmak için her vasıta 

meşrudur. Zehirli gaz, dum dum fişeği, 
tahtelbahirle ticaret gemilerini batırmak, 

zaferi t,.min etmek şartile daima caizdir. 
Binaenaleyh gelecek harpte herkes tchli • 
keyc maruzdur. Böyle olduğu için general 
Ludendorf bu harbe cctop,> ek un harbi» a
dını vermiştir. 

Bu kitap Almanyanın yeni bir harbe 
nasıl hnzırlanmaın lazım geldiğını izah et
mektedir. Bu eserden bilhnssn ~ •)'etler 
kuşkulanmışlardır İıı 1 ... <!r de pek mem
nun olm mışlardır. Çünki.i tahtelbahir har
bı en ziyade Jngilizleri cndi~eyc düşür • 
mektcdir. 

Yarın Avrupada harp başlar ve 
general Ludendorfun dedikleri tatbik 
edilirse, yer yüzünde insan kalmıyacak de-

mektir. 

Azerbaycan Cumu -fyetınln 
15 lncı YıldönUmU 

arabacı Osmana rruıtlamıılardır. 
Bu tesadüf, mcı'um hadisenin kötü bü 

b ılangıcı olrnuıtur. Çolak Ahmedin ara· 
bacı Osmandan elli kUl'Uf alacağı olduğıı 

için bu parayı vennsini söylemiı ve bu a
rada bir sürü küfür de aavunnuıtur. 

Arabacı Osman vaziyetin kötülüğünü 

kavradığı için tatlı sözle alacaklısını ge • 
çİJtirmeğe çalışml§ ve tabana kuvvet ve • 
rerek kaçmııtır. 

Muhakkak bir hadise çıkarmak istedi • 
ği anlqılan Ahmet, Osmanı kaçınnca T o-

ma İbrahime sataımağa, <10smanı sen ka
çırdın!.» diyerek onu da. çileden çıkanna-

ğa aznıetmit, kavga ede ede kasap İbra • 
himin dükkimı önüne kadar gelmiılerdir. 

Katil lbrahim Mcnfikol 

Bu gürültüleri duyan İbrahim, kasap 
dükkanında rakı içtiği arkadaılarla dııarı 

çıkm.J, kavgayı yatıihnnağa çalqırken bu 
defa iki parti arasında yeni bir k vga bnş-

Jamışhr. Bu kavganın sonunda Mençikof 
İbrahim, kasap bıçağı1e T oma 1brahimi 

ağır surette yaralamış ve öldürmüştür. 
Katil ve arkadatlnn yakala.nmıştır •• * 

rinc tcıekkür etmeyi bir borç bilirim.» snsmda şuna b~na dağıttığınız parala-
Dnhiliye Vekili rı biz Muharremde, gönül rizasiyle ve 

Şükrü Kaya helalından verirdik .. Cazband takım • 

larınızdaki saksofon'la kasa'nın bizim 

Bir Otob··s 
Köprüden 
Yuvarlandı 

davul zurnamzdan farkını görmiyo • 

rum .. 
Durdu, düşündü .. Ve sonra ilave et

ti: 
- Yalnız, danslarınız •• 

- Evet, ne olmuş? 
- Biz onları böyle sizin gibi ayak-

ta kıvıramazdık .. Dedi, ve kalabalığın 
içerisinde kayboldu .. 

Çerez kabilinden : 
~~~~~----................... ---~-~~-

İzmir, 31 (A. A.) - içinde yirmi ka -
dar yolcu ile köprüden Öderniıe gitmekte 
olan bir otübüs Avlucuk köprüsü yakmin
de hızlı gittiğinden manevra yapamamıf 

ve köprüden apğı uçmuştur. Yolculardan 
bir kqi ölmüş ve 16 kiJi de ağır ve hafif 
surette yaralanmııtır. Yaralılar Ödemiş 
hastahanesine kaldırılmııtır. 

"Senei Kebise,, 
ine bolu Faciası •• 

lst na be Suretile Yeniden 
ifadeler Ahr: acak 

lzmir, 1 (Özel) - lnebolu vapuru fa
ciası tahkikatına birinci ıorgu hakimliğİ!l· 
ce Önemle devam edilmektedir. Sorgu ha
kimliği, hazırlık tahkikatı sırasında ıenel 

savamanlık tarafından tesbit edilen ifa • 
deleri gayri kafi cördüğü için kaza esna • 

sında vapurda bulunan bütün yolcuların 

tekrar ifadelerine müracaata lüzum gös -
termiıtir. Bütün ifadeler istinabe ıuretile 

alınacaktır. 

Ancak yolcular memleketin muhtelif 
köfelerine dağıldığı için istinabe ıuretile 

alınacak ifadelerin iki ay kadar uzıyacağı 
sanılmaktadır. İstinabe talimatlan alakalı 
yerlerin adliyelerine yazılmıJhr. 

Mevkuf bulunan f ne bolu vapuru süva· 
risi Mehmet Ali dün sorgu hakimliğine cel· 

Nazillili Bir Hayırsever 

Emvalinı Dispansere TebertU 
Etti 

Nazillinin batısında iki aaat mesafedeki 
(Atça) kam ununda ( mılhiye) oturmakta 
olan ( Curnal zade Mustafa) adlı zengin 
ve hayırsever bir ihtiyar Atçadaki genİJ 
evini dispanser yapılmak üzere hüku
mete vennİ§tİr. Bu yurtsever adam dispan
serin gelecekteki ihtiyaçlanna karıılık ol
mak üzere de on bin lira tutarındaki em • 
valini teberrü etmiş, bu itleri baıarmak ü
zere Atça belediyesini vekil etmiıtir. 

Üç Vagon Yoldan Çıktı 
İzmir, 31 (A. A.) - Aydına giden 

marfAJldiz treninin üç vagonu G zi Emir 
İstruıyonundn yoldan çıkmııtır. Bu yüzden 
münakalat bir kaç saat gecikmiıtir. Nü • 
fusça zayiat yoktur. 

Büyük Bir olcu Tay
yaresi Düştü, Ölenler 

Var 
Londra, 1 (A.A.) - City Of Kharto

um tayyaresinin dün akşam lskenderi -
yeaçıklarında düfmÜ! olduğu haber a
lınmıttır. 

Yakınd Atçada dispanserin tesisine 
baılanacaktır. Bu büyük hayır Atça ve 

muhitini çok sevindim1İ§tir. 
Dört kitiden ibaret olan müretteba

İdiİe~=k e:rnk~ °KÜ~d;~ g~~i;iİr:ıi·, ;~ ;;v: tından yalnız pilot, tayyare enkazının 
kif kararının bir ay uzatılması kest.irilmiı- yanı baıındn, Brillnnt ismindeki torpi· 
tir. İstanbulda denizcilik meslekinden an- do muhribi tarafından kurtarılmııtar. 
lıyan zevatın bu kaza hakkında bilgilerine City Of Khortourn uçagında kaç yol -
müracaat edilecektir. 1 cu bulunduğu mal\ım değildir. 

Yılbaşı gecesi, Sipahi ocağı hıncahınç 
doluydu. İstanbulun en seçkin sosyetesine 
mensup baylar, bayanlar, orada, sabaha 
kad r nez.ih ve çok eğlenceli bir surette 
yeni seneyi kutluladılar. 

Bir masada şllir M .. C.., üstnd Y •. K .. , 
mizahçı E. E. T., muharrir V. N. bir aro
dn oturmuıılar, etraftaki muhasini gözden 

geçiriyorlardı. 

Bir aralık. gayet şık giyinmiş. fcvkıı
lade maki) j yapmış snrı ın bir bayan o

radan geçti. 
Masadakileı, birer birer mütalca beyan 

ediyorlardı. Y. K. : 
- Henüz yirmi sekiz yaşındaymış.. de-

di. 
- Amma ettin 1 Ne malüm '? 
- Kendi öyle öy]üyor. 

E. E. T.: 
- Doğrudur: dedi. E.ğer bir senei ke

bisenin 29 şubatında doğmu biıtabi 
dört yılda bir yaş dcğişıirir. Bu hcaabn 
g<ire, yirmi sekiz bile çoktur 1 

Moskova, 1 (A.A.) - Tas ajansı bil. 
diriyor; Sovyet müesseseleri bugün A-
zerbaycan curnuriyetinin 15 inci yıl • r----------------------------,----------------------1 
dönümünü kutlulıyorlar. 1 1 s T E R ı N A N ı s T E R İ N A N M A ! 

Tıfla 

Stnlin ve Molotof, pnrti merkez k 0 • 

mitesile komiserler kurulu adına çek • 
tikleri bir telgrafta A'Zerbaycan İ§çile. 
rini sclnmlamı§lardır. 

Tayyarelere KDrş_ı Gemilere 
Yeni Aletler Konuyor 

uEdebiyat Fakültesinde professör Reichenbach'ın odasında 
hir hadise oldu. Zeynep Hatun k~nağının - Fakülte bu binada
dır • tavanları dört santim kalınlığında alçıdır. Bina kafi milt
larda harap bulunduğundan geçen zelzelede doçent Milkrimin 
Holilin odasının tavanı çökmüı ve bütün duvarlar, ta\•anlnr çnt· 
lan111tı. Bu sefer de yağmurlar baılayınca koridorlan dolduran 
lcğerılerden talebeye dolaşacak yer hemen hemen kalmadı. 

Hans Reichenbach'ın odaııının tavanı da geçenlerde olduğu gib 

yere indi. Odadaki yazıhaneler, koltuklar, soba, büyük orta 

masası filan bcı metreden fazla yüksekten inen ağırlığın altında 

dıuma dağın oldu. O sırada içeride bulunan bir arkadat bugüıı 

1>ağ oluıunu sadece tesadüfe borçludur. 

- Yem" Adam -

1S1 ER iNAN lSTE ~ J NAN 1\1 A ! 

Londrn, 1 ( A. A.) - Deily T elegraph 
gazetsinin deniz muharriri yakında 
tezgahlara konacak olan harp gemilet inin 
lr:endilcrini tayyarelerin bombalarına 
kartı himaye edcc .. k olım bir takım ôlet • 

lerle mücehhez huluncağını yazmaktadır. '----·------=·--,-----------------------------------------...) 

Ölen Patri Bugün 
Defned·n or 

Bugiin saat on birde Patrikhane ki

lisesinde Fotiyos'un cenaze töreni ya

pılarak Balıklıdaki patriklerin mezarı • 
mı gömülecektir. 

+ 
Dün Patrikhoneye Yugoslavya hü

kf1meti ve Romanya dış bakanı Titü
lesko taraflarından taziyet telgrafları 
gelmiştir. 
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HAHKEHElERDE 
L•• •• • • 
~OBDU KllRl.tllZ 
Paltonun Cebin
den Sır Olan 
54 Lira 

lki hafta kadar önce bir gece teravi na• 
r zından çıkıldığı sıralarda Alemdar po
lis karakoluna Maksut adında bir adam 

baş vuruyor: 
- Elli dört lira param çalındı 1 
- Nerede, ne suretle, kim ttuafından} 
- Tavukpazannda otururum. Yatsı e-

zanı okununca camie gittim. Paltomu mus· 
luklann yanındaki bir çiviye iliştirerek ab
dest aldım. Sonra tekrar paltomu astığım 
yerden alarak giydim. Fakat ellerim cep
lere gidince şafak attı. Çünkü paltomun 
cebine k;yduğum (54) lira yerinde yok
tu. Bir bütün elli lira, dört tane de kayme. 

Kimin çaldığını görmedim. Fakat pal
tomun üstüne bir başkası da palto asmış
b. Ondan şüpheleniyorum. Ka~aşırsam 
kendisini tanıyabilirim .. 

Maksudun yanına iki polis memuru ve
riliyor. Üç kişi cami etrafında araştırmaya 
başlıyorlar ve küçük bir mahalle kahvesi
ne girdikleri esnada Maksut altmışlık bir 
ihtiyarı gösteriyor: 

- İşte bul 
Ve o adama soruyor: 

- Demin benim paltomun üstüne pal
tonu asan sen değil misin} 

- Bendim .. Astıysam ne olmuş ki~ 
- Anlarsın.. 

Hep birlikte karakola dönüyorlar. Ka· 
rakolda ihtiyann üzeri aranıyor. Ve yele

ğinin iç cebindeki bir zarf içinde yedi ta
ne on liralıkla dört tane kayme çıkıyor. 

·~irer liralıklar masaya konur konmaz 
\ıtaksı.. t atılıyor: 

- İşte benim liralarım 1. Kenarlarının 

fıvnğı olduğu ııı"bi duruyor .• 
ihtiyara soruyorlar: 

- Bu paralan nereden aldın~ 
~evap veriyor: 

- Ben mütekaidim. Üç aylık maaşımı 
yeni aldım. Bir kısmı harcandı, cebimde 
kalanlar da bunlardır .. 

Ve hadise iıte bu vekilde birinci sulh 
ceza mahkem~ine intikal ediyor. Şahit 

olarak çağrılan polis memurları vak' ayı 
yukarıdaki gibi tekrarlıyorlar. 

Söz suçluya veriliyor: 
- Evimin yanında bir kahve vardır. 

Her akşam oraya çıkarım. Kahveye cami 
de yakındır. Ezan sesini duyunca kalkar, 
namazdan sonra tekrar dönerim.. O ge• 
ce de teravimden henüz dönmüştüm. Ka
pıdan içeri memurlarla davacı girdiler. 
Davacı birdenbire karşıma dikilip: 

- Paltonu paltomun üstüne asan sen 
değil misin? dedi. 

LE KET A ER 

Antepte Pazar Ye leri
Arasada Halk ihtiyaçlarını Ucuzca 

Temin Eder 
Gazi Antep (Özel) - Burada Arasa 

tabir olunan bir pazar yeri vardır. Son 
günlerde belediye tarafından gösterilen 
faaliyet üzerine vaziyeti düzgünl~en bu 
pazar yeri, ıehrimizin mühim bir ihtiyacı· 
nı kar§ılamaktadır. 

Gazi Antep, doğu ve güney doiusu n .. 
]erimizin hemen en pahalı vilayetJerinden 

birisidir. Kemiksiz etin kilosu kırk iki bu
çuk ve ekmeğin kilosu ise on kuru§tur. Ev 
kiralan otunılamıyacak ve orta halli bir 

aileyi çok müıkül mevkide bırakacak ka
dar fazladır. İki veya üç odalı bir ev on iki 
liradan ba,hyarak yirmi beı liraya kadar 
yükselir. Meyva ve sair gıda maddeleri de 
çok pahalı satılmaktadır. 

Bu itibarla Anuadan edilen istifade çok 
büyüktür. Buraıı hemen her gün bir pazar 

yeri halindedir. Köylül.- tarafından geti-

Antepte Araaanın methali 

iki bin nüfudu kalabalık tebrimizin ihti • Son ~ünlerde ve yajmunm 21 ııcen bqb .. 
yacına cevap verebilecek bir hale konul • yarak kıt soğuklarının ıelmit olması yÜ

ması karar)afhrılmııtır. zünden odun ve kömür fiatlan çok yük -
rilen sebze, meyva ve JWDurla, tavuk, yağ Antepte Arasadan baıka bir odun ve selmiftir. Halktan bir çoiu pahalılık yü • 
ve peynirin fiatlarmda çarııya insbetle ö- kömür pazan1e hayvan ve buğday pazar· zünden odun ve kömürsüz bulunmakta • 
nemli farklar vardrr. Ucuz ve tazedir. ları, belediyenin de yirmi sekiz dükkan • dır. Kömürün kilosu 75 gÜmÜf paraya ve .. 

Belediye için de iyi bir gelir meml:ıaı o- dan ibaret olan bir direkçi, 'bıçkıcı pazarı rildiği gibi bir deve odun yükü de üç lira· 
lan Arasanm biraz daha 1renitletilerek elli vardır. dan aşağı değı1dir. 

' 
lzmitte De 

\ 

Hava Hücumlarından 
Korunma T ecrübelerl 

Yapılacaktır 
İzmit (Özel) - Tayyare hücmnlann 

dan korunma tecrübeleri ıehrimizde ya • 

pılac&ktır. Karamürsel ve !zmit aramda

ki ıtıklar 2 son ki.nanda sönecek ve tec• 
rübeler bafhyacakt.lr. Vilayet bir beyan
name ile bunu halka ilin edecektir. 

Kahta da 
Bir Katil 
Yakalandı 
Kahta (Özel) - Büyükbağ muhtarı 

Abdullah JCöroğluyu öldürmek kastile Ö· 

nünde pusu kuranlardan Ramazan oğlu 

Kerkih köyünde jandarma tarafından ta

tıdığı beıli tüfeğile birlikte yakalanarak 

Bigada Kış 
Hayatı 

Bip (Özel) - Burada kq bayah, ıe· 

çen yıllardan daha ten geçmektedir. Sa • 

1 
Havzada 

Köylüler Turhal Fabrika-
ıından Bazı Temennilerde 

liulunuyorlar 
yısı kırkı geçen ve muhtelif semtlerde bu

lunan kahvehaneler, bk1ım tıklım dolu 
Havza (Özel) - Turhal teker fahri • 

• ka.smm bu muhit için çok faydalı olduğu
dur. Gramofon çalan kahvelerde otura • nu, bilhassa kaydetmek lizundır. 

cak yer yoktur. Şu kadar ki, her yeni kurumun teknik 

Ünye belediye meclisinin yaptığı gibi bakımdan tekemmül edecek tarafları bu • 
lunabilir. Bunlar da zamanla meleke ve burada da bir kararla kağıt oyunlannm 

yasak edilmesine, içilecek su kadar ihtiyaç 

vardır. Kahvehanelerde kağıt oyunile va • 

kit geçiren gençlerin bir araya toplanarak 

ıehrin kimsesiz çoculdarma yardım teı • 
kilib yapmalarına intizar edibnekte ve 

bu suretle biraz harekete geçmeleri bek • 

lenilmektedir. 

Ziraat Bakanı 
Bursa da 

mümarese ile düzelebilir. Fabrika direk

törlüğünün köylülerin samimi temennileri· 

ni gözönüne alması çok yerinde bir hare· 
ket olacaktır. 

Bir Kadın . 
Bekar 
Yaşayabilir Mi? 
«25 yaşında bir kızım. Hayatımda bit 

iki genç tanıdun. Birini çok ta sevmiştim. 
Fakat ikisi de evlenmek istemediler. Gön• 
lümü parçaladıktan sonra uzakla~ıp gitti • 
ler. Bu tecrübe erkeklere karşı beni bedbin 
yaptı. Adeta evlenmekten korkar oldum. 
O vakittenberi çıkan bütün taliplerimi 
reddettim. Kendi kendime bekar yaşama-

ğa karar verdim. Siz ne dersiniz, bir kadın 
beklr yaşayamaz mı? 

• Calibe 

Bir genç kız, zaruret saikasile bekar ka· 
labili.r. İhtiyar kız olarak ömrünü sürmeğe 
mahkUnı olabilir. Fakat bir kız istiyerd~ 

bekar kalamaz. Çünkü bir kız bekar ya • 
pyamaz. 

Banua bir çok sebepleri vardll'. Evvel-. 
bekar bir kız seneler geçtikçe sinir buh • 

ranlarına tutulur. Zayıflar, kunır ve bırçm 
olar. Hayat on.un için karanlık bir ,ekil 
alır. Bedbini ve ye's maneviyeti harap 
eder. Arkadatlarmın mes'ut yuvalar ku • 
rup ana olUflan onu içten içe kemirir du • 
rur. 

Saniyen Türkiyede bekar bir kadın 
müstakil bir bayat yıqıyamaz. Hiç bir yere 
gidemez. Hiç bir eğlenceye iftirak edemez. 
Daüna bqkalanna kuyruk olmağa mec .. 
burdur. 

Üçüncüsü, bekar bir kadın ba§kalarma 
yük olarak yaşamağa mahkômdur. Kendi 
hayatını kazanabilse bile, bu hal onu yo .. 
rar. Kadln bqkalannm sırtında ya.§amağl!ll 
ahpnıfhr. İt hayabna bir erkek gibi sonu• 
na kadar devam etmek istemez. lıte bü .. 

tün bu sebeplere binaen Türkiyede bir kı:I 
bakir yaııyamaz. 

Amma kısmetiniz çıkmadan kendinizi 
maceraya atınız demek istemiyorum. Fa .. 
&sat in.met.iniz sıkana redd..a--,.dılı:. Ta • 
kik ediniz. Erkek erkeğe 'benzemez. Bü • 
tün erkekler sizin tanıdıklarınız gibi ol .. 
saydı yer yüzünde aileden eser kalmazdı. 

Yalnız aldanmamak, bir daha acı biı 
tecrübeye katlanmamak için gözünüzii 
dört açınız, evlenmit olmak için değil, 
mes'ut olmak için evleniniz. 

* İstanbul S. H. Ş. N. : 
Kardeşinizin nzasmı almağa mecbuı 

değilsiniz. Muvafık bir kız bulursanız der .. 
hal evlenebilirsiniz. 

TEYZE Ben bir şeyin farkında değilim. Asmış
sam ne olmuş, bir şey mi var} dedim. 

Ben musluk yanlarına paltomu ekse- adliyeye tevdi olunmUflur. 

riya asarım. Fakat hiç yanılmıyorum, o ak- Diğer dört arkadaıı da yakında ya • 

Bursa - Ziraat Vekili Muhlis tehrimi
ze gelınif, Karacabey harasını gezmiftir. 
Vekil Ziraat mektebini de gezmİ§tir. Zi • 
raat itlerini tetkik etmektedir. 

Fabrika köylüden müteselsil kefalet 

sureh1e teminat almakta ve bunun için köy· 
lüler 15-20 kifilik gruplara ayn}maktadır. 
Bu usul ve merasim lüzumsuzdur. Çünkü 
ekim, tohum tevziatı ve bu taahhütler mu
kabilinde köylüye yapılan bütün yardon • 
lardan beklenen neticelerin fabrika me • 
murlarının gö:ıü önünde istihsaline çah,d. 
maktadır. Bir köylünün batalı hareketinin 
cezasını diğer 15 veya 19 köylüye çektir
mek her halde iyi bir usul olmasa gerektir. 

Sonra köylüye alacağı bu gruplara göre 
verilmektedir. 

Karamanda Balo 
Karaman, (Özel) - Askeri mahfeldf 

Kızılay menfaatine güzel bir balo veril~ şam paltomu sırtımdan çıkarmadım; Çün- kalanacaklardır. 
kü akşam abdestim bozulmamıştı .• 

Kor General Salih llzunköprüde 

Generala Hemşehrilik 
Tevcih Edildi 

Ba:ıı grupun parasmı alabilmek için arün· tir. Balo çok güzel olmuştur. 

)erce uğraştığı vakidir. Bu usul ıirket mua.. Çanakkalede Kubflly GUnU 
melat ve besabatını da güçleıtirıe gerek-
tir. Sonra bir grupun parasını alabilmesi Çanakkale, (Özel) - Kubilaym batı' 
için grup reisinin vücudu f&rltır. Grup reisi 1 rasuu taziz için Halkevinde toplantı yapı .. 
ölmüş ve yahut seyahatte bulun.mut olur- larak söylevler söylenmiştir. 
sa ne olacaktır? Ne için diğer 14 veya 19 
köylü grup reisinin seyahatten dönmesini, 
hasta ise iyi olmasmı, öldü ise bu işin 

halledilmesi için uzun bir zatnan geçme -
sini beklemelidir? Herhalde bu usulün de-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

, 
Perıembe 

(*) i 

Ben mütekaidim bay reis Y. Otuz sene• 
lik memuriyetim var. Bu memuriyet te 
komiserlik 1. Senelerce hırsız peşinde ko
şan bir zabıta memuru mütekait olduktan 
sonra hırsızlığa mı başlar~ Ham dolsun, 
hükumet beni aç bırakmıyor. Millete ha
yır dua ederek geçiniyor ve rahat ediyo
rum. Bu yaştan sonra bir kaç kuruş için 
şeref ve namusumu lekelemeğe. açık al
mma kara bir damga vurdurmağa nasıl 
razı olabilirim~ Bu işi yapmak için deli 
olmak lazım 1.. 

Daha bazı ıahitlerin dinlenmesi ıçın 
duruşma başka güne kaldı. Bu duru~rna
nın neticesi meraka değer: Hakikaten 
suçlu kimdir~ Maznun mütekait temiz bir 

iİ§tirilmesi köylü için faydalı olacaktır. 
Mide Bozukluğu ı 

On beş gün evvel gürbüz bir çocuJI 

kararla bu işten sıyrılabilecek mi?. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçük
pazar: (Necati). Alemdar: (Sırrı). 

Beyazıt: {Asadoryan). Şehzadebaşı: 

(İsmail Hakkı). Fener: (A ). Kara -
gümrük: (A. Kemal). Şehremini: 

(Ahmet Hamdi). Aksaray: (Şeref). 

Samatya: (Erofilos). Bakırköy: (Mer
(kez}. Galata: (Asri İttihat). Ha'! • 
köy: (Yeni Türkiye). Kasım paşa: 

(Yeni Turan). Beşiktaş : (Nail). 
Beyoğlu: ( Garih, Limonciyan). Şişli: 

( Dimitri). Sarıyer: (Asaf) . Üsküdar: 
(Selimiye) . Kadıköy: (Leon Çubuk
çıyan, Üfman Hulusi). Büyükada: 
(Mehmet ) . Heybeli : (Tanaş). 

Korgeneral Salih Uzunköprü'de 

Uzunköprü (Özel) - Korgeneral Salih Edirneden şehrimize gelmiş, 
Halkevi salonunda şerefine 40 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafet sırasında Generaldan Uzunköprü hemşehriliğini kabul etmesi 
rica edilmiştir. Generale Uzunköprü Fahri hemşehriliği tevcih edilmiştir. 

lzmirde Karaya Oturan Vapur 
İzmir - Körfez içinde karaya oturan 

Yunan vapuru yüzdürüldü. Vapur yoluna 
devam ediyor. 

Kastamonu Varidat 
Müdürlüğü 

Kastamonu varidat müdürlüğüne ToSı
ya malmüdürü Feyzi, KB.bta malmüdürlü
ğüne, Kema1iye malmüdürü Hasan Tah • 
sin tayin edilmişlerdir. 

Merzifonda Belediye 
Doktoru Yok 

Merzifon (Özel) - Buramn aylardan
beri belediye doktoru yoktur. Halk bir an 
evvel belediye doktoru tayin edilmesini 

temenni etmekted1r. 

iz mirde Tren Kazası 
İzmir - Gaziemir istasyonunda bir 

tren kazası oldu ve üç vagon devrildi İn
sanca zayiat olmadı. 

doğurmuş bir annenin 
çağrıldım. 

1 - Saylklıyordu. 

muayeneııing 

2 - Ateşi kırkı geçiyordu. 
3 - Midesi bulanıyordu. 
Hastalığın başlangıcı ayni günün saba· 
hında, hararet hali tabiide iken gece 
birden yükselmesi, daha çok bir ml· 
de bozukluğunun ve yeme kusuru ~ 

nun neticesinden ileri geldiği kanaatini 
veriyordu. 
Öğle ve akşam yemeklerini bulgur pi
lavı, ve fasulya ile aşure Kibi hazml 
pek kolay şeylerle yiyen ve midesini 
bozan hastamda bu hararet tereffilü 
tabii idi. 
Müshil verdim. Afyon maden suyu ilo 
bulantıyı tebdil ettim. Bir lavman yap .. 
tırdım. Üç saat zarfında müshil tesiri
ni yaptı. Hararet 3 7 ye düştü ve has
tanın buhranı da geçti. 

( * ) Bu notları kesip saklayınız, ya• 
laat bir albüme y&plfhnp kolleksİyo• 
1apuus. Sıkınb zamanınızda bu notlar 
bir doktor gılıi imdaduııza yetifebilil'. 
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Aynaroz Cüm
hurigeti Tarihe 
Karışıyor 

1 

Cumuriyeti n 
kararını kral
lık ta tasdik 

ediyor , __ _ 
19 3 5 yılının ilk ayla -

rında Yunan hükume

ti henüz cumhuriyt't 

kıyafetinde iken (Ay-

naroz) daki papazı cumhuriyetin ilgasına 

karar vermişti. Yunan hükumeti krallık 

kisvesine büründükten sonra da selefinin 
verdiği bu kararı tasdik etmiştir. Demek 
ki ( 1000) yıldanberi kendi başına bir a
lem teşkil eden Aynaroz artık tarihe ka
rışmak üzeredir. 

Yunan hükumetini bu karan vermiye 
sevkeden sebep, Aynarozu yaşatmak için 
ıanın kesilmiş olmasıdır. 

Çarlık Rusyasından gelmekte olan pa -

* -ç L rSon posta ile gelen 

1 
uımıyan can· . 

"

. .. . Alman gazetelerı tay-
a umıt vııı• • . . 
d d l 

arecı Lmdbergin ço-
u· er er v .. 

1
.. .. .._. __ _, _ __ cugunun o umune ae -

h ep olduğu zannı He ölüme mahk<ım edil
miş olan (Hauptman) hakkında yeni bir 
rivayet kaydediyorlar. Bu rivayete göre 
Amerika kanunu mucibince. artık kat'iyet 
Y-esbeLmiş olan idam hükmünü tehir ettir
mekte yeg~ne salahiyet sahibi olan umumi 
vali son günlerde hükümde bir adli hata 
olmuş olmasından şüpheye düwıüştür. Ve 

kanuni salahiyetini kullanarak muhake • 
menin yeniden incelenmesini istemek niye

tindedir. Maamafih bazı telgraf ajansla -
rında da söylenmesine rağmen bu rivayet. 

henüz kat'i mahiyeti haiz görünmemek • 
tedir. 

Diğer taraftan ayni Alman gazeteleri 
Hauptmanın Almanyada bulunan kı:ı: kar. 
d esinin elan ümit içinde olduğunu nakle • 

diyorlar. Gazetelere göre bu kadın aiabe_. 
yinin bir çocuk katili olabUeceiine asla 

inanmamıştır ve Hauptmanın kurtulacağı
na kaidir. 

Amerikada nodl ve yılb11F 7ortulan 
ınünasebetile bazan huauel aRar yapılır, 

cezala r eksiltilir. Şimdi tam noel üstü ve 

yılba!jt arifesidir. Bakalım Hauptman bu 
fırsattan istifade edebilecek: mi? 

* 
1 

B Noel ve yı]ba§l yortu• u zaman ea-
L. d v ·ı lan münasebetile es -
"' zaman e~ı . ;...------ki zamanlar ile yeni 

zamanlar arasında bir mukayese yapma • 
yı düşünmüş ve yaşı ( 70) i bulan laalet· 
tayin on tane ihtiyarı bir oyuncakçı mağa· 
=~ 

HARİCi IBIU vt'Giü~ 
Almanya- Japonyaj A!1Jerika Ve Muharip Devletler 

Anlaşması p -p 1- I U- • A 
Suç 
Dövende Mi, 
Dövülends Mi? Sovyet Gazete~eri Durumu amuk, e rO zerine m-

Mo•~:.~1! c~:.~üyo~:, .; ..... bargo Konulması isteniyor Halııneılı Nasraddin Hocanın evine hır
ıııı. girmıı,. öte beri aşırmış. Komşular, ha
diııeyı haber alınca kotşuyorlar, Hocanın 

etrafını alıyorlar, tenkıde girişiyorlar: 

bildiriyor: Şigemitsu'nun Japonyamn 
beynelmilel durumuna dair söylediği 
nutuk hakkında tefsiratta bulunan lz
vestia gazetesi diyor ki: 

Japonya, Sovyetler birliğinin bir •· 
demi tecavüz paktı akdetmediği yega
ne komşusudur. Böyle bir paktın imza
sı, genel barışa ve bilhassa Uzak Do • 
ğu barışına, ve Japon ulusunun menfa • 
atlerine hizmet edecektir. Eğer Şige • 
mitsunun dediği gibi, Japon hükumeti 
buna henüz hazırlanmamışsa, bundan 
Uzak Doğuda doğabilecek durumun 
mes'uliyetini de deruhte etmesi icap C• 

der. 

Cumur Başkanı Yarın Kongrede 
Senelik Beyannamesini Okuyacak 

- Kabahat sende Hoca. Ölüm uyku -
suna dalar gibi bu kadar derin uyumak o
lur mu? Hırsızın ayak sesini duymalıy • 
dm! 

- Kabahat sende hoca. Kapıya çift 
sürme vurmalıydın. 

- Kabahat sende hoca. Ara sua uya
nıp evde dolaşmalıydın 1 

Hoca, bütün bu manasız tenkitleri hay
ran hayran dinler ve gene hayran hayran 
sorar: 

- Peki amma, şu hırsız olacak herifte 
hiç mi suç yok. Bu i~in b ütün günahı, ve
bali benim boynumda mı kalacak~ Her halde Londradan bildirildiği gi

bi, Japonyanın Sovyetler Birliği ve 
İngiltere aleyhine Almanya ile süel bir 
mukavele akdine kat'i surette hazır .. 
lanmı§ bulunması bu durumu islah ede· 
edecek mahiyette olmasa gerektir. 1 Kongre toplantı halinde 

Almanyanın Yen Vaşington, 1 (A.A.) _Mac Rey - ' pamuk, petrol, çelik ili •• üzerine am -

Bir gazetede okudum: Tramvay ara -
balarında gazete satan küçük müvezziler -
den birini bilmem kaç numaralı biletçi 
dövmüş. araya polis girmiş. incelemeler 
yapılmış, karakola gidilmiş. 

Haberi veren gazete: cıKüç.ük satıcıla -
n arabaya girmekten menetmek salahiye
tini bu biletçi belki kumpanyadan alınış -
tır. Lakin o satıcıları dövmek hakkını ne
reden alıyor. İşte aklımızın ermediği nok
ta budurn diyor. 

PerİS Sefiri Kim noldı, cumur riyaseti saraymda Ruz - bargo koymak selihiyetinin verilme • 

Oluyor? velt ve Hull ile görüttükten sonra ga- sini istemektedir. 
. .. ze tecilere beyanatta bulunarak cuma. Cumur reiai, Ruzvelt, cuma ak§amt 

Parıs, 1 (A.A.) - Gazeteler dun .... l b' t k · vereceg~ ini kon'"'ede senelik beyannamesini oku-
l gunu <ongreye ır a rır •. 

ölen Alman sefiri Koeater hakkında •. l . . yacaktır. 

1 

aoy emıştar. 
hürmetkarane yazılar yaznnılardır. Mumaileyh, bu takrirde cumur rei - Müşarünileyhin çok mühim şeyler • 

Bu gazeteler müteveffanın halefinin 1 • b"t" h • d ı tlere karsı den bahsedeceg-İ aöylenmektedir. 

Ben bu haberi okuyunca Nasraddin Ho
canın. yukarıya yazdığım, fıkrasını hatır
ladım. Biz.im küçük satıcıların ne yaman 
bir ıztırar ile bu hayata atıldıklarını bilen -
lerden ve onlara candan acıyanlardan biri 
de benim. Fakat tramvay arabalarına dö
vüşe dövüşe ancak girebilen ve arabaların 
içinde ezilmek tehlikeleri geçiren yolcula
rın bu satıcılardan neler çektiğini de her 
gün gözümle görüyorum. Yolcuların üstüs
te yığıldığı, biletçinin hareht imkanını, 

bulamadığı bir arabada üç veya dört ga-

v • sıne u un mu arıp ev e :. Fon Ribentrop olacagını kaydedıyor - _ ________ _.._,.._ ________ _ 

lar. 
Almanyanın Vaşington Sefiri 
Berlin, 1 (A.A.) - Almanyanın Va

tington büyük elçisi doktor Hans Lut
herin yakında vazifesinden ayrılacağı 
haberi tekzip edilmektedir. 

Almanyada Otomobil Sergisi 
Berlin, 1 ( A.A.) - Beynelmilel oto

mobil ve motosiklet aerıisi her sene ol
doğu gibi hu yıl da 15 fUba4tan 1 marta 
kadar açık bulunacakbr. ------····-··---·-·-·-----··-······ .... 
zasına götürerek eormu§tur: 

Llndberg Kardife 
Gidiyor 

Hitlerin Ordu Ve Bah· 
riyeye Beyannamesi 

Berlin, 1 (A.A.) - Hitler orduya ve ı . ~ondra, 1. (A.A.) - Lindberg aile -

b h • v d ki ı dönümü be sının Kardıfe gitmekte olduğu an· a rıyeye a§aııı a yı -
1 1 • • • t• • aıı m11br. 

yannamesını neıretmış ır · 
·h· d k ,. b' Fransanın Yeni Yıl BUtçesl Alman ordusunun tarı ın e at l ır 

yıl geçmittir. Almanya yeniden hür ve Paris, 1 (A.A.) - SaylaTlar kurulu, 
bu sabah saat sekizi yirmi geçeye ka

kuvvetlidir. Askerlere ve ordunun ye -
niden tesisine hizmet edenlerin hepai-
ne te§ekkürümü 'bildirir ve •eçen -ne 

yaptıkları itlerden dolayı kendilerhıe 

dar uzayan bir gece celsesinden aonra 
1936 bütçeaini kabul etmİf ve toplan -
tdarını 14 k&nunusaniye tehir etmİ} -
tir. 

zete satıcısı, kestane fi~ği gibi dolaşmaya 
başlayınca durum nice olur} 

- Bura da gördüğünüz oyuncaklar a 

rasında sizin çocukluğunuzdakilere ben 

ziyenler var mıdır~ 

- minnettarlığımı arzederim. 1936 sene· 

• si İçin parola ıudur: 

Şimdi siz hu vaziyete o miniminilerin 

boylarından büyük küfürbazlığını da ilave 
edin ve sonra biletçiyi, vatmanı, hiddete 

Bütçe mÜTaaeneai fU surette teessüs kapıldıklanndan d~layı mahkum etmeğe 
etmi§tir: kalkışın. Bilmem, insafınız ne dereceye 

İhtiyarların onu da oyuncaklan 
birer inceledikten ıonra müttefikan: 

Sulh için, milletin ıerefi ve kuvveti 
birer • için daima ilerı.• 

«Varidat: Kırk milyar dört yüz kırk kadar böyle bir adaletsizliğe razı olabilir} 

- Hayırl demi§lerdir. 
Fransız gazetecisinin yapbğı görÜ§e gö

re bu sene bütün rağbet hep fenni oyun • 
caklardır. Kız çocuklar için bile süslü püs

lü bebekler ikinci dereceye dü§müştür. 

dokuz milyon. Mau.rif: K.n·k milyar Küçük satıcılaruruzdan yana çıkmayı 
dört yÜa otuz ~i milyon. gönlüm olanca k.uvvetile l.tiyor. La.kin bu 

Paris, 1 (A.A.) - Fransa bankaıı Arnavutlukta Siyasi MahkOmlar gibi hadiseleri duydukça kulağıma Nas . 

iskonto fiyahnı yüzde altıdan bete ve Atfedlldl raddin Hocanın sorusu da çarpmaktan geri 
eıham üzerine aTanı faizini de yüzde Tiran, 1 (A.A.) - Kral 29 aiyaui kalmıyor : Hırsazda hiç mi suç yokL 

yediden altıya indirmiıtir. mahkumun cezasını affetmİ§tir. [Devamı 7 inci yüzde] 

Fransada lakonto Flab 

lman_-ı H~fız ~ ?smanın çipil göz-
1 
gibi kalır. insan ~ezarlıkta mı dolaşı- ıyavaş kafası~ı kaldırdı., - zahireci;: 

leri zah:recıye dı~.dı. . -y_or • yoksa zengin bir adamın bahçe- şüpheli şüpheli baktL. Sonra ötekilere 
- ~a~ını tart soyle hacı, dedı. Kıp- sınde mi anlayamaz. de cesaret veren alaylı bir sesle cevap 

kızıl kafır oluyorsun. Bu neden> Gavurun her işi düzen-ı verdi: 
Zahireci artık alevlenmişti: li de bizimki neden kötü Ha sorayım Sen b ·· l d ş·· 1 H 

• v • .. - u gun er e ova ye asan 
- ~eden olayım, dıye bagı:dı. Ne- sıze~ neden böyle? ile çok düşüp kalkıyorsun hacı. Bu a-

den gavur olacakmışım. Kıtabımız Imam Ak Osmanın kafası yine kıllan sana 0 sokuyor olacak~ 
-12 - Bürhan Cahit 2-1 ~ 936 bize temizlik emreder. Siz hocalar ·da 

1 göğsüne mıhlanmıştı . Evkaf katibi bir Bu lakırdı zahirecinin onuruna do-
Sonra halka doğru yol gos- edecekler. İki müslümanm ocağına in- boyuna camilerde hunun arapçasını şeyler söylemeğe hazırlanıyordu. Za- kundu. Birdenbire parladı: 

terecek hocalar, hatipler zamana uy- cir dikilecek. Mescit olur da cemaatsiz 1 söyler durursunuz. Gavura sürünene hireci İbrahim fırsat vermedi: - Sen bana baksana hoca, dedi. 
m aktan , deveyi gütmekten dem vuru - olur mu~ Orası beytullah eayıhr. Onu abdest tazelemek gerek dersiniz. Am- - Diyeceksiniz ki, onlar zengin Hacı İbrahim şimdiye kadar kimseden 
yorlar. Demek yarın öbür gün sokağa yapan hayrat sahibinin vakfı var. La- rna gidin bir k~r~ gavu~un kilisesini biz fakir. Peki yine sorayım: Onlar akıl almamlf\lbr. Bilinmeyen, gorun
çıplak çıkılacak, herkes dört ayak üstü zımsa bu vakıfların gelirini başka yer - görün. Sonra bızı~ camılere gelin. U- neden zengi de biz neden fakir?. On- meyen şeyler değil, şimdi ilk mektep
yürüyecek diye emir çıksa ona da ey- lere harcamasınlar. Gazetelerde oku - tanmadan onlara hır de beytullah di- lara gökten para mı yağıyor? Yoksa tc okuyan bacak kadar veletlere sor-
vallah diyeceksiniz öyle mi? yoruz ya . istanbula evkaf boyuna a • 1 yoruz. İnsan tannnın evini toz, top- onların topraklarından altın mı fışkı- san alacağın cevap yine budur. 

T apucu Kamil kısa boyuna hiç ya - partıman yaptırıyormuş. Birinci Vakıf rak içinde bıraktr mı? Sorarım size rıyor? Ne o ne öteki .. Herifler çahşı- Evkaf katibi sinsi sinsi güldü: 
kışmıyan pos bıyıklarını hırsla avuçh· han, beışinci Vakıf han diye adları da hangi camie girerken burnunuza k~- yorlar. Amma kafa ile çalışıyorlar. - Anlaşıldı, dedi . Hacı yeni gelen 
yarak bağırdı: var. Bunlar ne ile oluyor} Hep kapa - nef kokusu çarpmaz. Hangi camide Her =?eyin daha rytsmi yapamaz mı- baş muallime ile kafadar oldu galiba. 

- Ona da baş eğmeueniz kazırım nan hayratın geliri ile. başınızı koyduğunuz hasırda, kilimde yız diye kafa patlahyorlar. Biz hazır O bunu latife olsun diye söylcmiş-
ben bunları 1 Zahireci Hacı İbrahim ağızlığına bir iki batman t~~ b~lunmaz. Amma lüpçü!. Avrupalı yapıp yakıştınyor ti. Fakat nedense bu akşam tersliği ka-

Evkaf katibi Sanca oğlu Mustafa, on yerleştirdiği yirmi dokuzuncu sigara ~ 1 gidin gavurun kılısesme. Daha içeri Biz hazıra konuyoruz. Amma ne olu- baran Hacı İbrahime dokundu. Biraz 
yıllık memur olduğu halde hayrat ve nın ilk nefeslerini derin derin çekerek girerken sakız kokar· Yerler temizdir. yor? Bizim para onlara gidiyor. Biz önceki o lusık, nezleli sesi açılıverdi: 
hademe adlarının imlasını hala hece _ yerinden doğruldu. Gözlerinin üzerine jAvlusunda ç~çekler, fi~~~l~.r, ~i~e~- 7ü~~rtledikçe ~nlar zenginleşiyor. l~- - Biriniz onun tırnağı kadar ol
remİyen bu softa bozuntusu arkada,ı- doğru salkım salkım inen uzun kaşları ler vardır. Bızde camı onune ıkı gul tc ışın bam t~lı. . sanız, diye bağırdı . Şu genç muallim-

. dik·ı . . K clıv l b' d d"k rtesi günü izini bulamazsın Sorayım sıze şu odada ne var k.ı ler kasabaya geldi geleli çoluk çocu-na hak verdı: 1 mıstı. ıı: gı zaman ar ıraz a - ı sen e . . l ~ 
_ Bizde bu kansızlık varken hiç ha küçUlen göz bebekleri evkaf kati- Bir avuç yeşiilik yapsan mahalleli ge- fre~klerde~ gelmesm? ~amm sangı, ğun yüzü gözü.. kıhğı kıyafeti dcği.".1-

kı .k.ld' p·· .. l" 1 1· 1· k . . . k u tl t Ş senm saatın, onun celcetı. Hafızın ka- ti Yakası bitli, ~ı kel veletler görül-
merak etme, bıyı arın yerinde kalır. binin yüzüne dı ı ı. uruz u, nez e ı ır eçısını, uzus nu o a ır. u me- l . h . L_ '-'--de l . ... 

1 
ı:" _L: ~1 • 

halin bak Sö" emı epsı ın:n&.lel" n ge mıyor mu~ mez o du. ı:..:uciaen çocuğa adını sorar-
Başımıza züppe bir evkaf müdürü ge- bir sesle ona çıkıstı: zarhklarımızın e ın. zde Ş IA ba . . .. dek" f' .1. 

• .. . . . .. .. . u am nın ~·· lÇın ı gazı, ıtı ı san aptallaşır, alık alık yüzüne bakar· 
tirdiler. Handiyse Çarşı caıniini ka - - Ne söylenir durursun be. Koşede dınımızde ol.ulere say~ı e~~ . emrı onların malı değil mi? Söylesenize dı. Şimdi İngilizin baş. diplomatı kim-
patıp sinema yaptıracak. Sözde cemaa· oturup çene çalmak para etmez. Bak var. İnsan hır mezarlıga gırdı mı şaşı- bunları biz mi yapıyoruz? dir diye sorsaİı bülbül gibi söyler. 

ti olmıyan mesçitlerin kapanması la· gavura. Herifl~r "!1e b~ç~ çalıfıyorlar. rıp k~lıyo~;. ağıl mıdır; ahır mıdı.~; .~i- [ Önce biraz florozlanmak isteyen Ne zamandan beri önünde fo!!ur 
zımmış. Sen kiliseye gırdın mı hıç} ranelık mıdır} Anlayamazsın. Koyun,· evkaf katibi de beraber hepsi kann fosur sigara tüttüren manifaturacı Ha-

Herifin gözü göz değil. Sade vakıf- Hepsi birden gönül geçirdiler: kasabanın sığırı davarı, camusu ora- ağrısına tutulmuf hindiler gibi kafala- cı Sadık başını kaldırdı. t-fucı fbrahimin 
lara değil, bize bile düşman. - Haşaf da otlar. Şöyle ta,şı dikili bir mezar gö- rını göğüslerine sarkıtmışlardı. lafını kesti: 

Şimdi bu Meydan mahallesindeki Zahireci İbrahim o kadar koyu müs- remezsin. Her t~afı y~b~i ot bürü-ı ~epsi zahireci lbrahi~~n bö~le bir- - Amma Allahm, Peygamberin 
mescidi tutturdu. Cemaati yokmuş, ka- lüman tanılan bu adam hepsinin ağ - m~tür. Ben İzmırde hır gavur meşat- 1 denbıre parlamuma, dcğışmesıne şa- kimdir diye sor bakalım . Cevap ala-

patmak lizımmıs. Emir varmış Ne o, zmı açık bırakan bir itirafta bulundu: lığı gördüm. Bizim belediyenin yaptı· ! ~ıyorlardı. O y~i bir sigara sarmağa cak mısın. 
mescidin imam. 'hademe maaşlarını iç - Ben girdim. Hem de beğendim. ğı park onun yanında karpuz Öostanı çalışırk.en İmam Ak Osman yavaş [ Arkası var) 



6 Sayfa 

Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

Habeşler Cephelerde ilerliyor 

Habeş Ordusu MakalJe 
Yakınlarına V ai-dı 

(BaJtaralı 1 inci yüzde) bir nefret ve infial göstermiıler ve 
Somali cephesinde, İtalyaya muta • bu infial, İsveç heyetinin bombardı -

vaat eden Ogaden • Rer • Dalai aıireti man edildiği haberi üzerine dün bir kat 
baıkam Hüseyin Haile, Şebeli nehri a· daha artınııbr. 
yaklarından Baula vadisinde Danase Şehrin baılıca otelindeki müıteriler, 
mevkiini İ§gal ebnİ§tİr. İtalyan f&rap ve likör titelerini kırmıı· 

Sultan Şavelainin askert kuvvetleri, lar ve otel sahibinin halyan mamulatı 
orada bunlara mülaki olmuı ve bu su· olan otomobilini kırmak iatemiılerdir. 
retle, balyaya karıı mutavaat etmiı o- Filhakika zecri tedbirlere rağmen ıe· 
lan eski Habeı kuvvetlerinin İtalyaya birde Avrupalılarm çok sevdikleri 
karıı olan sadakatlerini tebarüz ettir- Kinab vermutundan az çok bir stok 
miıtir. mevcuttur. * Fakat bu hadiseden sonra İtalyan 

Roma, 1 (A.A.) - Badoılio telgraf- mamulibnm ortadan kalkacağı zanne· 
la bildiriyor: dilmektedir. 

Huuen Hailenin adamlariyle Sultan ltalyanlar Boğucu Ga:zlar Kullanıyor 
Şivaleldinle'nin adamları halyanlara Adisababa, 1 (A.A.) - Necaıi, Mil-
mutavaat etıniılerdir. letler Cemiyetine göndermİJ olduğu 

Taarnu Ha:zırlı.ldarı telgrafnamede, İtalyanların Doloyu 
Londra, 1 (A.A.) - Morninı Post bombardıman ettiklea-i esnada boğucu 

ıazetesi yazıyor: gazlı bombalar kullanmıı olduklarım 
Doğu Afrikasındaki hal7anlar yai· bildirmektedir. 

mur mevsimi ıelmeden eV"Yel cenup imparatorun Proteatoau 
cephesinde büyijk bir taarruz yapmak Habet İmparatoru lsveç seyyar sıhhivl! 
Ye Adiaababa ile Cibuti aruındaki de· heyetinin !-T.~J!~· • ta~..;P ediJm~ 
miryol münakalabn• 'kesebilmek ki9' ">1~·- · b·ıd· kt k kCi ... ,,.,.. . __ ı.~....... ~~ ~ ... .ıpnu ı ırme e, anca mez r 
H . -·~• d k • tt _M:l·arı, itıal etmek tasavvurunda bu· heyetin ıefi olan o toruft aıır sure e 
lunuyorlar. yaralanmıı olduiundan baıka bir f8Y 

Ayni gazete, bu maksatla bir çok kaydetmemektedir. 
Şu bale söre, evvelce bütün heyet 

yerli kıtaabn Eritreden Somallye nak • 
azasının ölmiit olduklarına dair Adisa-

Jedilmif olduğunu yazmaktadır. babaya l"elen telegraflar mübalağalı -

* Adiaababa, 1 (A.A.) - Avrupalılar 

Tigre cephesinde ltalyanlann boğucu 
l"az kullandıklarmı öğrenince büyük 

dır. 

İmparator ltalyan kuvvetlerinin İrtİ· 
kip ettikleri caniyane hareketlere kar· 
ıı tahaen protesto etmektedir. 

Amerika Matbuat Kralı 
lngilizlere Hücum Ediyor 

SON POS~A İkincikanun 2 

• 
SON DAKiKA ·• , 

TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 1 - , 
Kralının Italy·a 

Kralına Bir 
lngiltere 

Mektubu 
Belçika Kralının Götürdüğü Bu Mektupta ltalyanın Nev
midane Hareketine Meydan Verilmemesi istenmektedir 
Paris, 1 (A.A.) - Övr gaze

tesi yazıyor: Belçika kralının hali 
hazırda lngilteredeki ikameti bun· 
dan evvelki ikametinden daha az bir 
ehemmiyet arzetmektedir. Bununla 
beraber mÜ§8rünileyhin İngiliz hü
kumetine izah etmiı olduğu tezleri 
müdafaa etmiı olduğu zonnolun • 
maktadır. 

Belçika kralı ilk ziyaretinde in • 
giltere kralına İtalya kralının bir 
mektubunu götürmüt diye bir riva
yet vardır. Bu mektupta İngiltere • 
nin gerek zecri tedbirleri tatbik et • 

mek ve gerek İtalyayı ıonsuz bir için yağmurlar mevsiminden evvel 
muharebede kendisini tüketmek va· tatbik edilmemesini ve bu suretle 

ziyetine düıürmek ıuretiyle nevıni- Musolininin bütün dünyanın istira• 

dane surette her çareye bat vurmak batini ıelbedecek surette bir mu " 

vaziyetine dütürmemek kaygusu kaveleye kalkıımasına meydan ve .. 

izhar edilmekte idi. rilmemesini temenni etmektedir. 

Üçüncü Leopold'un mektubuna Belçika kralının Belçika hükfıme-
gelince, bu mektubun gayet kısa ol- tinin Lokarno muahedenamesini 

duğu ve yalnız petrol üzrine ambar· imza etmi§ bir devlet sıfatiyle Al • 
go konması suretiyle yapılacak zec- manya ile müzakeratta bulunmali 

ri tedbirlerin hali hazırda zaptedil- suretindeki Belçika Hariciye Nazı 

meıi pek mütkül olan İtalyan efka- nnın noktai nazarına müzaheret eı. 
rı umumiyesini çileden çıkarmamak mit olduğu zannolunmaktadır.» 

lsve.ç K!ı;!haç i-iastan~si~in Bombar
dımanı Her Tarafta Heyecan Uyandırdı 

Bütün lsveçte lta)ya Aleyhinde Nümayişler Yapılıyor 
Stokholm t (A. A.) _ Bütün la- teıkilih reisi aıfab1e hareket eden prens İtalyanlar Haklı Olduklarını 

H b .' t d k" laveç ıağlık Şarl İsveç seyyar sıhhiye otomobillerinin iddia Ediyorlar 
veç, a eııs an a 

1 
f . d Dolo mıntakaaında İtalyanlar tarafından Roma, ı (A. A.) - lstefani ajana1 

heyetinin maruz kaldığı acıa an bo b d ecın- · · Mili ı c · . • . d d. m ar ıman UIDesmı etr er mı - tebliğ etmiıtirt 
dolayı derin bır ~at~~ ~ç1? e ır. yeti nezdinde protesto etmiıtir. Somali cephesindeki bombardıman ta • 
Bayraklar yarıya ındırılmı§tır. Dıt Bombardıman havadisi memlekette mamen yerindedir. Çünkü Dagabur'da dü· 
bakanlığı, malumat verilmesi hak - büyük bir infial uyandarmqhr. Gazetelerin ten iki İtalyan tayyarecisi Habeıler tara • 
kındaki isteğine Romadan cevap çakanlnut oıduldan iliv~er bombardıman fmdan öldllriibnüt ve baflan kesilerek tef• 
alamamııtır. hakkındaki mufassal malUınat vennekte • bir edilmek üzere Harraı:'a .. aıönd.erilmittir. 

,. • D .. Elk • U · dir. lstokholm caddelerinde İtalya aleyhin· İtalyan uçaklannm bedefı ıupbesı.z ne Is • 
Bu Htulıu unya arı mumı - zılh d b . b. kızılh . de bir çok nümayiıler yapılmııtır. veç kı açının ne e angı ar aç 
yeıinde ltalyaya Kartı Muhale/eti l I El ·ı·v• M h f Alt heyetinin çadırları idi. Bununla berabeıı 

ta yan çı ıgı u a aza ına . . ı·d· k' H be 1 Kuvvetlendirdi ıurası balınme ı ır ı, a 9 tefleri talyall 

1 (A A ) 
Ek . Alındı uçakları görününce bu çadırlara uğınmak-ı 

Ncvyork, 31 (A.A.) - Alman is-
tihbarat bürosu bildiriyor: Hearst 
Trostuna mensup 28 gazete bugün 

atokholm, 1 • • - aerı lstokholm, 1 (A. A.) - İtalyan elçili· tadırlar. 
etmekte ve Amerika efkarı umumiye- l k d ki h si nüı gazete er, çı ar ı arı uıu • ği süvari polisin muhafazası altındadır. Sarih Malumat Bekleniyor 
sini tabiyeti altına alarak münhasıran zah 1 • d ku t1i halarında, muhtelif yüksek adam - Yeni sene te ür erı esnasm a vve İstokholm, ı (A. A.) - İsveç kı.zılha9 
İngiliz menfaatleri için istismar etmek b' t al ı b h. · ··rüim· •• t•• Y t 1 Habeıistanda İtalyanların lı - ar t yan a ey tan ıssı go Uf ur. e- cemiyetine Adisababa'daki sveç konso .. 

başmakale yerine Amerika matbuat isteyen Britanya propağandasına na - arın b d ni sene arifesinde yapdan bir çok dini ayin- losundan gelen bir telgrafa dün verilea 
Kralının bir makalesini neşrediyor • zarı dikkati celbetmektedir. Makaleye veç hastahanesini bom ar ıman ler Dolo'daki bombardımanda ölenler için haberlerin tamamen teeyyüt etmediği, ha• 
lar. Bu makalede lngiltereye karşı a· göre İngiltere, ltalyanm inkişafına, etmeleri hakkındaki diyevlerini ne§· yapılan birer ayin haline gelmittir. Bazı diaenin bildirildiği kadar vahim olmadığı 
teş püskürülınektedir. Trost gazeteleri, Milletler Cemiyetini alet etmek sur~ - retmektedir. Bu adamların hepıi, bu kurumlarm bu bombardıman1 protesto için ümit edilmekte olduğu ve bu akıam sarili 
İngilizlere karsı haftalardanbcri bir tiyle, mani olmakta ve Fransa ile hır- bombardımanı ıiddetle takbih ey • büyük tezahürler hazırlamakta olduktan malumat vermek ümidinde olduğu bildi .. 

mu··cadele açmı;lardır. likte, Milletler Cemiyeti bakiyelerini bildiriliyor. rilmektedir. 
T )emektedir. 

Hearst, Amerikalılara genel harp - hakim bir surette mürakabc etmekte • Muhtelif din 
ten alınan dersleri unutmamaya davet dir. 

adamları, butraje -

dide bütün dünyanın namuıu ali • 

kadar bulunduğunu tasrih eyle • 

niektedir. Norveç ba§kanı bu ha • 
dise dolayıaile dünya efkarı umumi-

Betiktaş Atinada Üçüncü Maçı Kazanamadı 

Alman Propaganda Bakanının Nutku 

Atina, 1 (A.A.) - Be§İkta§ takımı üçüncü maçmı bugün Olimpiyakos ta "' 
kımiyle yapb. 

Oyun umumiyet itibariyle seri ve canlı oldu. Her iki takım da müsavi bir 
oyun çıkararak ilk devreyi 1 . 1 beraberlikle bitirdiler. 

''Almanya Mukadderatına Hakim 
Devletler Sırasına Girdi,, 

yeıinin italyaya kartı olan muhale
fetinin büsbütün kuvvetlenece • 

ğini bildirmittir. Finlandiya baıba-

ikinci devrede Olimpiyakos iki, Betikta§ bir gol yapb. Beıiktaılılar bera• 
berlik sayısını temin etmek için çok çalııtılarsa da uıuvaffak olamadılar 
ve sahadan 3 • 2 mağlup çıktılar. 

Berlin, 1 (A. A.) - Propaganda sifiz. kanı ile Danimarka dıt işleri hakanı 

Türk takımının düzgün oyunu seyirciler üzerinde iyi bir tesir bırakmıttw. 
Beıiktaıın gollerini Şeref ve Hakkı yapmıılardır. 

bakanı Gobbels yeni sene dolayı • Veraay muahedesiyle acze mah- ise derin heyecanlarını ve lsveç'in ( 
siyle bu ak§8m radyoda söylediği kum edilmit olan Almanya tekrar matemine ittirak etmekte bulun • lngiltere • Fransa 
bir nutukta demiıtir ki: mukadderatına hakim devletler a- duklarını ifade eylemiılerdir. Kı • Emniyet Tertibatı 

«Geçen aene talih Almanyaya çok rasında yer almı,.tır. zılhaç teıkilatı baıkanı olan ineç Ahyorlar 
gülmüttür. Avrupanın her ne tara- Şura11 §ayanı kayıttır ki bu hadi- veliahti bayramları geçirmek üzere 

fına göz abak milletleri ve hükU • seler bir çoklarınca korkulduğu gibi bulunduğu ma~alde~ ~.er~al hü • 

ti · · d · Ak · 1 1 .. Avrupa aulhunü bozmamı§ bilakia kumet merkezıne donmuştur. me erı ıç ve 1§ ııyaaı rız er e mu· 
cadele halinde görürüz. Günün ağır bu sulhu tasrin etmiıtir. Büyük dev· Habef imparatoru l•veç Pren•ine 
zararlarını karşılamak için elzem Jetlerin elinde artık, bir oyuncak Taziyet T elgralı Gönderdi 
olan azmin bir çok memleketlerde olmaktan çıktık. Almanya, yeniden Adiaababa, ı (A. A.) - İmparator 

' A b ı·"' · · ld tın• b 1 İtalyan tayyareleri tarafından İsveç kızılha· mevcut olmadığı müıahede edil • sıyaaı, en ıgını e e e 1§ u unu • 
b ... • · çı seyyar sıhhiye teıkilitının bombardıman 

mektedl·r. Bazı mı"lletler de kanlı yor ve unu tutınaga azmetmııtır. • edilmesi dolayısiyle İsveç prensi Şarl'a bir 
harpler içinde yuvarlanıyorlar. Alman Silahlarının Tahdidi için taziyet telgrah göndennİftir. 

Bu kannakarııık alem içinde Al· lngiltere ile Franıanın Teıebbüs- Bütün Milletlere Mensup Doktorlar 
manya sakin bir ada gibi görünü • le Bulunacakları Tekzip Ediliyor Müteessir 

yor. Bütün dünyanın bizim dostu • Paris, 1 (A. A.) - Laval'in Jngi- Adieababa, l (A. A.) - İsveç seyyar 

Londra, 1 (A. A.) - Evening 
Standard gezelesi, Paristen aldığı şu 
haberi neşertmektedir : 

İngiltereden, Fransız emniyeti ba • 
kımından yeni talepte bulunulması 

muhtemeldir. İtalya ile alakadar ola • 
rak İngiltereye kara ve havada yardım 
keyfiyetinin Ren kıyılarındaki Fransız 

kuvvetlerinin yerlerinin değiştirilmesi

ni icap edebileceği Parista tebarüz et· 
tirilmekte ve F ransızlann bu teahhüt-
lerine karşı İngilterenin de Fransız em
niyeti hakkında hususi mes'uliyetler 
alması lazım geleceği ileri sürülmekte

dir. muz olmaması tabii ahvaldendir. liz elçisiyle yaptığı mülakat Alman sıhhiye otomobillerinin bombardıman e -
dilmesi haberi yaralılara bakmak üzere :----------------Çünkü dünya karıısında Almanyayı kara ve hava silahlarının tahdidi 
Habetistanda bulunan her türlü millete Bir Jngiliz Zırhlısı lskenderiyeden 

zayıf ve kuvvetsiz görmeğe o kadar için Berlinde müıterek bir teıeb • mensup doktorlar arasında büyük bir infial 
Ayrıldı 

alışmııtır ki timdi müttehit ve kuv- büste bulunulmasından bahsettiği - uyandırmııtır. 
vetli bir milletle karıılaımak onun ne dair çıkan haberler Fransız aala- faveçte İtalya Aleyhine Nümayiıler Cebelüttarık, 1 (A.A.) - Ramil • 
hoıuna gitmiyor. Böyle harkesin biyettar makamlarınca kat'i olarak Yapılıyor lies zırhlısı lakenderiyeden buraya 

dostumuz olmamasına çok müteeı- tekzip edilmektedir. İstokholm, 1 (A. A.) - İsveç Kmlhaç gelmittir. 

Almanya Ve Baltık 
Devletleri 

Moskova, 1 (A. A.) - Tas ajan• 

sı bildiriyor: 
Üoumal de Moscou Alman faşist• 

lerinin Estonyada teıebbüa ettik • 
leri yeni hükumet darbesinden bah· 
sederek diyor ki: Bu Alman faşist• 
liğinin Estonyada yerini kuvvetlen• 
dirmek için yaptığı ilk teıebbüs ·de
ğildir. Estonya hükumeti, Estonya
yı bir Alman vilayeti ve ileride ya· 
pacağı tecavüzler için bir hareket 
noktası hahne getirmeyi istihdaf e
den bu hükumet darbesini bertaraf 
etmeğe muvaffak oldu. Maamafin 
bu son muvaffakiyetaizliğin Alman 
f aıistliğini Baltık devletlerini ele 
geçirmek hülyasından vaz geçir • 
meğe yarayacağını zannetmek si • 

yasi basiretsizlik olur. 
Bu yeni meseleler mÜ§terek mü • 

dafaa ve mukabele tedbirlerinin a· 
lmmasını zaruri kılmaktadır. 
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Doktorlar Kadınların Niçin Uzun Ökçe Eski lstanbul Hogatı 
Giymemeleri Lüzumunu Anlatıyorlar "' 

Boylarını iki Santim Yükseltmek için Zev~u S~fa Al~mJerinin 
Kadınların Göze Aldığı Tehlikeler Eşsız Guzellerı: 

Tabiat, insan vücudunu yaratır· 

ken, uzuvların biribirleriyle olan mü

nasebetlerinde, hayret edilecek derece• 

de ince bir ahenk gözetmiştir. 

Uzuvların vazifeleri gözden aeçiri· 

lirse, bu ahengin ne ince hesaplar il· 
zerine kurulduğu derhal meydana çı
kar. 

Mesela, yürüyen veya duran bir a· 
yağın zemine gayri tabii sek.ilde temas 

' 
etmesi, vücudu muhtelif tehlikelere 
maruz bırakabilir. 

Tabii ayakların tabanlannda bir 
kavis mevcuttur. 

Kavissiz ayaklara, «düztaban» de-
nir. Bir ayağın yere, «düztaban» lar 

1 
Yazan: ı 

Dr. Buim Ômer 

ökçeli iskarpin giyen kadınların a· 

yakları rontkenle muayene olunsa, gö- M d R b' d • f b 1 .. ura ı a ı evrı, atan u u çen· 
rulecektir ki, ayak bileği, topuk ve a· .. - bo- su" n·. 
ık gu çıgan ıçıne gmuş, en 

ş kemikleri tabii vaziyetlerini kay- halk .. k k bak kadar 
be 

· l . tan, en yu se ta aya 
tmış erdır. 

herkesi musiki ve raks eğlencelerine 
Vücudun merkezi sikleti, hali ta-

biide iken iki ayak arasına düşer. Fa

kat topuklu ayakkabının vücut merke

sürüklemiş, yer yer orta oyunlarıa 

çengi kolları ve hanendelerle dolım~ 

zengin bir devirdir. Koca payitaht a· 
zi aikletini ön tarafa düşürmesi, evvel deta bir eğlence meşherine dönrnü~tü. 
de söylediğimiz gibi karın etlerini sı- Geldikleri yerler belli olmayan bir sü

kıştınr. Karın etlerinin sıkışması ise rü «musikişinasan)>, mukalJidan, mud~ 
ahşanın vazifelerini güçleştirir, ve bo- hikan, pişekaram> semt semt lstan· 
zar. 

bula yayılmış, esnaf zümresine dahil 
Kadınlar, bütün bu sıhhi tehlikele- 1 t E ı· Ç l b" ah t · b o muş u.. v ıya e e ı, sey a na• 

rı, oylarını iki santim uzun göster- b h d k _ mesinde esnaflardan a se er en, 
mek ugrunda göze alırlar • 

Rakkaseler 

bunlara da büyük bir kısım ayırmış, 
gibi tamamen basması, uzun topuklu Bari bu hayati tehlikeleri göze a- b l d . 'l . d . l . 

un arı a pır erm en secıye erme 
papuca sokulmuş gibi çok eksik te- lışlarına deyse . . . k d l 

a ar an atmıştır .. 
mas etmesi kadar muzırdır. Uzun görünmek için iki karıs to- . . . b" k k 

tık . 1 1 k d hh .. . d k" b"' .. k kl . k . . . k b l ' b. l Evhya Çelebının ıraz arışı veı ınsan ar ya maya dolatırlar-ı uranın aı at uzerın e ı uyu ro-ıpu u ıs arpın gıymış ısa oyu ır . . . . ..... , . 
mış. lünü bilfiil inkar eden kadınları ele a· kadın tasavvur edin: Bence en itina i- hır haylı de gırıft naklettıgı bu bahısı, 

M d · ·1 1- _l!L alın I l • l h . biz biraz değiştirerek ve aralarını bağ-e enıyet ı er ewır;çe y ayak- a ım · e ve me aretle yaratılmış hır operet .. . .. 
lıktan vaz geçmişler, çarıklar, yeme• Biz doğum mütehassısları, beşinci tipi de ancak bu kadar gülünç olabi- layar~k şoylece anlat~bılırız: O•manlı Sarayının guul 
niler, iskarpinler, çizmeler, ve daha aylarını dolduran hamile kadınlara liri «Lobedebazan» yanı oyuncular, se- bir hcueki•i 

bir sürü nesneler kullanmağa hafla- «gebelik kuşağm kullandırırız. Bu allahın vermediğini topuktan hirde neş'eli bir merasim oldu mu ve lu kolu, Haşunc kolu, Samur kaş ka-
mışlar. Bu kuşağı kuUandırışımızdan mak- dilenip te leyleklere dönmüş boy fı- ya ordu beyi bir kale fethetti mi, der· lu. ilah. ilah .. 

Ve ne yazık ki, bu ayak kahplann- sat; vücut merkezi sikletinin; gebelik karalarını nerede görsem durur, ve hal paçaları sıvar, işe ba;.ılarlardı. Ba- Bunların içinde Servi kolu, Züm-

dan bir çokları bize bedevi saydığımız tesiriyle ön tarafa gitmesine mani ol- kulisten makyajı ile kaçmış bir soy ta-
1 
zan bu fırsatlardan başka, bir de, a· rüt kolu, Akide kolu, Cevahir ve Ha-

insanların yalın ayakhğını aratacak maktır. rı görmüş kadar gülerim: .. lyandan ve yahut eşraftan birinin dü- şune kolları, kadın çengiler, hanende .. 
d Uzun t k d I 1 ler, sazendeler, mukallitler kolu idi .• kadar muzır ır. Halbuki vücut ayağa istinat eder. opu ' urum arını muvaze • ğünü, eğlenceleri, sünnet düğün eri 

ı · ki 1 · F G · l t" · B lJ · .. d w b"k.']" Evliya Çelebinin anlattıklarına göre~ smı a ıma ge mıyen ranaız e· Ve uzun topuk, bu istinadı müvazene- nesız eş ırır: e erı one ogru u u ur. çıkıverir .. İşte o zaman «<hanendeler, 
neralıarmdan birisine, bir askerin en Kırları bı"r b 1 k b .b. fı 1 Fa k d bunların her birinin kendilerine mah .. 

sizleı:ıtirir. Mesela, topukların yu··ksek- :-r e am uru gı ı r ar. • mutripler, rakkaslar, pis,e aran, a- h 1 hl 
T l sus üner eri, şu ukları vardı.. Za· fazla işine yarayacak silahı sormuşlar. 

Hiç düşünmeden: 

- Kunduraclırl Cevabını vermi§. 

liğil vücudun merkezi sikletini ön ta· kat onlar, iki santim uzun görünme- irei zenan, mudhik ve mukallitler, manın tefesıtüh etmiş ahlak kaidele-
rafa götürür. Vücut merkezi sikleti- nin keyfiyle ne hale girdiklerinin far- 1 Kaşmirler yetmiş tastan, feleğin çen· rinden uzak kalan bazı nabemev!im, 

. .. t f 'd' . k d 1 l .. kına varmazlar. Ve tıpkı arkalarına b . d . h" -1 1 , b' hareketler, a·detler ve akı'deler, devrı"n nın on ara a gı ışı, arın a a e erını ' erın en geçmış se ır og an arı« ır 

Ve ilave etmİR: sıkar ı muzipler tarafından iliştirilmiş müs- 1 
1. 1 b'" ' .. k b" 1 1 w l bütün çizgileriyle tarihlere geçtiği 

T • •• • • • • araya ge ır er, uyu ır a aya egen-
- Kundurasından rahatsız olan Karın adalelerinin sıkılışı da ka- tehcen levhaları goremedıklerı ıçın, . 'd l d' O l h k k halde, bütün bunları okurken bile, 

' -k ı· ı 11 d d ce yerme gı er er ı.. n ar er so a -bir asker ordu için, eline silah almamıf rında bulunan kadınlara ait tenasül ema ı azamet e yo arına evam e en Osmanlı saltanatının nasıl altı yüz se-
bir acemi nefer kadar luzumauzdurl uzuvlarının, rahmin ve sairenin inme- gafillere dönerler! tan geçerken, cumbah kafeslerden, ne dayanabildiğine şaşıyoruz .. 
Çünkü ayağındaki nasırın aızısıyla o, sine sebep olur. 1 Ben maazallah, onların yerlerinde şehnişilerden kadın başlan uzanır, Mesela, bu oyuncu koUarı ev sahi· 
karşısındaki düşmanı değil, dünyayı Bu da gösterir ki, uzun topuktan olsam, -bütün sıhhi mahzurlar her- \mahalle çocukları alayü vala ile, bü- binin tabiriyle «birer şehir oğlanıydı· 
bile göremez! hamile olmayan kadınlar da ayni de~ 1 taraf- sade bu gülünçlükten kurtul- tün bu oyuncu kollarını geçirirler, a- lam. Baba Nazlı kendi kolunda -o 

Şimdi bütün bunlardan sonra, kun· recede zarar görürler. Hem yüksek 
1 

mak için uzun topuğa tövbe ederdim 1 ra sıra ellerine tenekeler alarak hep bir zamanın bir oyunu olan- Keştiban 

ltalya Ve Amerika 
için Afyon 

Afyon inhisarınm İtalya ve Amerikaya 
ihraç edeceği 3 bin kiloya yakın afyon ta
mamen bazırlanmışhr. ltalyaya ihraç edi· 
leck afyonlann bedeli burada İtalya lehi
ne bloka para ile ödenecektir. 

Kömür 
Depoları 
Liman ve rıhtımlar genel direktörii Rau

Suç 
Dövende }t,f i, 
Dövülen de Mi? 

Yeni Usul 
Ambalaj 

Bir İngilizin tazeliğini 15 gün müd -
detle garantili olarak muhafaza etmesi için 

[Baş taraf 1 5 inci yüzde] meyva ve balık gibi çabuk bozulan ticaret 
Atalarımız, <<suç dövende mi, dövü - emtiasına tatbik ettiği ambalaj usulü bn -

b • d k n gün Galata rıhtımında görülecek, bundan lende mi» sözünü ize armagan e er ·e 
şüphe yok ki mağduru gaddar yapan sonra da burada tecrübesi yapılacaktı,. 
hadiseJeri düşünmüşlerdir. Onun için biz 
de adil olmıya çalışalım, uluorta hüküm 
vermiyelim. 

M. T. Tan 

Deniz 
Ticaret Müdürü 

ağızdan zamanın avam şarkılarını oyununda mahirdi. ı<Her biri şibü 

söyliyerek, bağırarak, yırtınarak gi- zer haf etekliklerini ku~anıp meydanı 
derlerdi .. Bu oyuncu kol1arı bütün Is- muhabbette çar payeleriyle tarzı ace• 

ta b 1 t d manede raks ve cevelan ettiklerinde n u ca anınır ı .. 

Kış geceleri, ak~ama doğru, oyun

cu kolları davet edildikleri konağa ve 

gören üftadeler val1ahi hayran olur, 
her köşeden sadayı hu 'lam çıkar da· 

vetliler, eğlence halkı upür sürur> o· 
yahut eve giderler. «bir gün bir gece, lurlardı .. Bunlar içinde çok yakışıklı 
her gecesinden sahibi haneden bir ke

se kuruş» bahşiş alırlardı.. Bundan 

başka oyun esnasında davetlilerden 

parsa toplarlar, sabaha kadar çengü 

çığan, heyhey gürültüleri içinde dur-

oyuncular vardı. Baba Nazlı kolunun 
rakkaslarından Sakız Mahbubi, Kırm~ 
saçb çeşmi gazali mükehhel Zalim Şah, 
Can Muhi Şah, Hurrem Şah, Fitne 
Şah, Yusuf Şah gibi mahir ve «hakka· 
ki melekten güzeln oyuncular vardı . 

madan etrafındakileri eğlendirirlerdi. 
Yeni hazırlanan deniz kanun projele • O zamanlar oyuncular muhtelif el· 

ri hakkında İktisat Vekiıletine lazım gelen Muradı Rabi devrinin sayılı bir çok bise giyerlerdi. Oyuna başlarken orta· TAKViM 
fi bugün Ankaraya gidecektir. Raafi ora- .---------------"T 

1KiNctKANUN 
izahatı vermek üzere bu akşam, Deniz ti- oyuncu koHarı vardı. Bunların ekseri- ya çıkarlar 11Diba ve Şip, Zerbaf, Zer· 
caret müdür muavini Refik Ankaraya ai- sini erkekler teşkil ederlerdi. Pehlivan duz, Çarkı bap eteklikler ile meydanı da )iman ve nhhm idaresinin Finam Ba • 

kanlığandan Ekonomi Bakanl'ığına devri 
ifile meıgul olduktan sonra Ekonomi Ba

kanlığı mütehassısı Vonder F ortenle lı • 
taıı:bula dönecek ve burada kömür depo
ları olmak üzere aynlacak aaha h.aldwıda 
tetkikatta bulunacaktır. 

lskAn DirektörlUğU 

Yılbafı Tebrikleri 
YılbB41 dolayısile va'liyetle konsolos • 

lukJar arasında mütekabil teb~ ya 
palmaktadar. 

Boğazda Sis 
Boğazın Karadeniz ağzında iki ıündür 

ıiddet}j bir sis görülmektedir. Bu Jiizden 
bilhassa Kavakların vapur seferleri inkı • 
taa uğramıt gibidir. Öğleye kadar açılma. 
Yan sis, sabahlan, genu1erin boğu:a gİrme
lerine de engel olmaktadır. 

Rııtol aene 
1351 -Kasım 

56 

z. 

2 
Arabi sene 

1354 -Resmi sene 1 inci kauun 
1936 20 

PERŞEMBE 

Yeni Neşriyat: 
HAFTA - Haftanın bayram ve yılba~ı 

sayısı güzel resimler ve çok alaka •ıcnd 

yazılarla çıkmıştır. Bu sayıdaki yazılarJan 
bazıları şunlardır: 

decektir. 1 
Barbut kolu, zamanın sayılı çengi kol- I muhabbetteH dönerlerdi. «N~rkis ~~z· 

re nur'ara Maaş )arından biriydi .. Pehlivan Barbut ko- lü, mükehhel» oyuncular cıbır nıgah 
Memurların ikinci kanun aylıkları bu _ lu, ubir alay ebu kelam, bir alay rindi salsalar gönülleri tarımar ederlern, 

gün verilecektir. Bugün evkafla Belediye 
1 
cihan lubedebazlardır.)> sıcak divanhanelerde döndükçe, raks 

de maaf verecektir. Bundan başka bir de Ahmet kolu ettikçe etraftan uheyhey lıı ler, takdir· 

ilbay Geliyor 1 
ler fışkırırdı. 

vardı.. Bunlar Balatta oturur ardı .. 
1 R.~ 

Ahmet kolunun oyuncuları · · d -----------------lzmirde bulunan İstanbul ilbay ve şar- ıçın e 
bayı Muhittin Üstündağ yarın ıehrirnize ıcafitap misal rakkaslarından» en 
gelecektir. meşhurları şunlardı: 

Mektepler Açıldı 
Y ılbatı tatili dün aktam sona erm'4 ye 

üniversite batla olmak Üzere bütün mek -
tepler açılmış ve tekrar işlerine ba,lamış

lardır. ............................................................... r Konferanslar -J 
* Yarın Halkevinde Doçent Hilmi Zi

ya tarafından bir konferans verilecektir. 
* Üniversitede her hafta verilen serbest 

konferansların dokuzuncusu bu akıam l 7 
de kanferans salonunda profesör Schwar:z 
tarafından ( Papiros arqhrmaları ve hu -
kuk umum mevzuu etrafında verilecektir. 

Mazlum Şah, Küpeli Ayvaz, Saç

lı Ramazan Şah, Köçek Şahin Şah, 

Memiş Şah kardeşi Bayram Şah ko

lun H,şehbaz gulamlarından)) idi. Bun· 

1ardan b~ka Pişekarlardan Dişlen Ha

san, Boynu kısa Hacı, Çiganebazlar

dan kol sahibi Ahmet Pehlivan, Mu
radı Rabi devrinin sayılı eğlence Üstad-

larındandı. 

Bu iki meşhur oyuncu kol1arından 

başka devrin sayılı kollarından bir ka

çı da şunlardı: 

-ısoa Postal• r il.AN FIATLARI 

1 - Gazetenin e as yazısile 

bir sütiınun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiau şunlardır: 

ıııyfn 

1 

40(} 250 

3 - Bir santimde \:asati (8) 
kelime vardır. 

4 ince ve l.nlın yazılar 

Peyami Safanın fıkrası; İngiltere ile 
1talya barba tutuşacaklar mı? Harp oıen 
yoru ne alemde~ 1936 yılına basarken 
Gandinin memleketi 'e bayramla yılba§l 

k d J • • d"" _ uyku ve uykusuzluk •, Çanakkale harplcrı-arasında dedi o u ar, yenıçerı uşman 
Osman kolu, Servi kolu, Baba 

Nazlı kolu, Zümrüt kolu, Çelebi kolu, 
Akide kolu, Cevahir kolu, Patak oğ-

tutacclklnn ) ere 
santimle ôlçulur. 

gore 

ları sipahiler; hudut haricine sürülen pa • nin plançosu; küçük hikaye, roman, kari
saportsuzlar nasıl dolaşır? Sağlık öğütleri katur ve şen fıkralar. 
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- Uzatıyorsun!. .. T - Ehhlıbf... birbirimizi bekleriz ..• 
- Peki ... Kısaca anlabyorwn. Her ne 1 - Hemen pencereden atladım. Atıma 

bindim. Köıeyi döndükten sonra curamı 

elime aldım ve bir mani söyledim: <ı Bir 

kız sevdim ben bu yaz, biç etmiyor bana 
naz, ıönüller birlefince padif&b ayıramaz. ıı 

Bu sözleri Pulattan baıka hepsi alklf • 
ladılar. Yola ~taldanndanberi susan ve 
iki tarafı koklayarak ilerliyea köpekler de 
havlamaia baılamıflardı. 

ise... Zaten böyle bir fırsat kolluyordum. 
Akpmdan sonra hemen atıma bindim. O
nun evine gittim. Arka sokaja ıeçtim. 

(Kara Duman) ın sırtına çtkarak pence
reye ancak yetqebildim. lçeriye bakinca 
kafeslerin ardında onun beyaz hayalini 
gördüm. Solgun bir ıııkta yan yarıya so· 
yunmuıtu. Kumral saçluırn omuzlarına 
dökmü§, yııtmak üzere idi. Pencereyi iki 
defa yavaıça vurdum. Yerinde irkildi ve 
karaltıyı görünce kapıya doğru gidecek 
oldu. Fakat gene yavaıça seslendim. <ıln
ci, ben geldim, ben, Pulat... Sana iki söz 
söylemek i tiyorumn dedim. Ses!rni hemen 
tanıdı. Bir kaç saniye ne yapacağını ıa • 
ıırmıı 'bir halde sağına soluna bakındı. 

Sonra batına bir örtü alarak ııığını sön • 
dürdü. Pencereye geldi. Sanki o da beni 
bekliyormuf. 

- Öyle olur .... Gönülden ırönüle yol 
vardır. Tıpkı benim gibi. •• 

Büyük 
Bir saadet 
- Pencereyi hiç gürültü yapmadan aç

tı. cı Pulat, in oradan düıeceksin l» dedi. 
<•Düşmem... Sımsıkk tutunuyorum. Kara 
Duman hiç kımıldamaz ... » dedim. tıGö • 
rürler ... n dedi. Bu gece subaıırun yerine 
eniştem kol geziyor. Bu tarafa uğrama -
masını söyledim» dedim. Artık söyliyecck 
bir fey bulamıyordu. Ona dedim ki: 

(ffnci, ben seni seviyorum. Sensiz yatı • 
yamam. Baban seni bana vermiyor. Yok
sa sen beni sevmiyor musun artak?n <ıSev· 
mez olur muyum, Pulat l Sana bunu çok 
söyledim. Fakat babama da kartı koya • 
marn ki. . . Öyle değil mi?. İhtiyar adama 
yazık olmaz mı? Hem o beni sana ver • 
miyor değil ki.. . Veriyor. Yalnız bir ıart 
ileri sürüyor.<< ((Evet amma, o ıartı yap • 
mak. . . Ben hocalığı sevmiyorum. Minder
de oturup ta bütün gün tesbih çekmek, ö
tekine berikine akıl öğretmek, ikide bir 
cennetten, cehennemden bahsetmek... Bu 
benim huyuma uymaz, inci ... Sana bir sö
züın var ... l> ded~ «Nedir?» diye sor • 
du. Kalbim heyecanla çarpıyordu. Onun 
babasının evinden kaçarak gelmiyeceği an
laıılıyordu. Bu yüzden bir an için pence
renin kenarını tutmakta olan ellerimden 
biri kaydı. Tek elle asılı kaldım. Bereket 
versin ki hem Kara Duman i,in fenalığı 
anlıyarak daha dik durdu, hem de inci bi
leğimi sımsıkı tutarak yukan doira çekti. 
Bir hamle yaptım ve pencerenin kenanna 
çıktım. Ben söylemeden lnei bana dedi ki: 
<ıİçeri gel. daha rahat konuıuruz. Herkes 
uyuyor. 11 Bu ne büyük saadetti. Bir çekir
ge gibi fırlndım. Y anyana oturduk. Ço • 

cuklu •umuzda nasıl idisek öyle idik. O • 
nun ellerini eJJerime alımıtım. Saçlannın 

lcokusu, vücudunun sıcaklığı içime ifliyor· 
du. Epeyce konuştuk. Bana dedi ki: cı Ya-

pamam, Pulat!... Bahama karşı koyamam. 

Sen de onun sözünü dinle . . . Baban ye • 
rindedir. fyi kalplidir. İyiliğini istiyor. fs-

tanbula git ve medresede oku... iki üç yıl 
sonra dönersin ve evlenirİ%. Söz veriyo • 

rum. Eğer onu dinlemezsen benim hatırım 
İçin yap. . . Görüyorsun ki senden hiç bir 

!t!Y esirgemiyorum.» Sabiden bir kuzu gi
bi idi. Kucaklıyarak göğsüme bastırdığım 

zaman bile sesini çıkarmıyordu. Yalnız a
rasıra: uÇabuk git, ya ıelirlerse... Du • 
yarlarsa!. .. ,, diyordu. 

Bir Kız 

- Nede uypn düpniif!. .. Küçük bir 
farkla ... 

Şimdi delikanlılar, bet l'elinle kol kola 
ıeçiflerini, ayni gecede mes'ut oluılarını, 

befki Ayni günde betinin de baba olduk • 
- Eniıtem görünmeseydi daha devam lannı düıünüyorlar, bunları o zamana ka· 

edecektim. Meğer ki beni gözetliyonnuı. dar görülmemiı derecede alımlı buluyor • 
Bana udeliliğin bu kadarı yeler ... Havdi lardı. 
evet... Yoksa falakayı yersin!» dedi. . ! - Yapanz ... 

Zaman %aman Marçello,nun kumancla•rnclaki kor•anlar~ kıyı köyleri 
ha•arak insan kaçırırlardı. 

- Aferin Ahmet ağaya!... - Elbet yaparız ..• 
- Şimdi düıünüyorum. Öyle sanıyo • - Söz mü? 

rum ki cepkeni, abayı çıkanp cüppe giye- - Söz!... 
cek, külah yerine sarık koyacağa... Hepsi de yemin ettiler. Pulata da ye • 

- En kötüsü kılıç yerine kalem kulla • min ettirdiler. . 
nacak, mürekkep yalıyacaksın !.. (Arkası var) 

Altın 

Yumurta 
Veli hemen hükmünü verdi: 
- incinin uğnma ne yapılsa azdır. Ben 

olsam giderim. 
- ??!. .. 
Epeyce yol almıılardı. 

Murat, Veliye baktı: 
- Anlatmak için sabırsızlık ediyordun. 

Şimdi sıra senindir. Fakat kısa kes. Do • 
muz burnunu reçtikten aonra av bqlıya • 
cak ... 

Veli, eğerin üstünde yerleyti. 
Anlatmak için ağzını açtı. 
Fakat ne zamandanberi dilsiz cibi du

ran seniz Ali büyük bir heyecanla ha • 
ğırdı: 

- Ben bir şey düıünüyorum. Çok gü • 
ze1 olur. 

Pulat yan pkaca bir eda ile bağırdı: 
- Kırk yılda bir ywnurtladığma 

bari altın yumurta yapsan! .. ." 
Veli araya girdi: 
- Bırakın da söylesin! 
Sessiz Ali dütüncesini açtı: 
- Hepimiz de ya ni,anlıyız, yahut bi -

rer sevgilimiz var. Pulahn İfİ de yoluna 
gİnnif demektir. Bt',İmiz birden düğün 

Müessir Bir Vefat 
Avukat TORKUM DAMAT kısa bir 

hastalıktan sonra dün sabah vefat etmi~ • 
tir. Cenazesi yannki cuma günü sabah saat 
1 O da Beyoğlu Balıkpazan Ermeni kilise • 
sinden kaldırılacaktır. 

mmn 

Tepebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 
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ak~nmı flaat 20 de 

HüLLECI 
Yazan: 

Rtşat Nuri 

Franııız Tiyatroıııııda 

Halk Opereti 

Bu akıam ~0,80 da 

TEL LI 
TURNA 

yapalım, öyle bir düğün ki. . . 1 
Murat, arkadaıırun sırtına bir tokat attı: 
- Vallahi, bu bir altın yumurtadır. ,.,,,,. NİHAYET!~ 

ŞIK SiNEM A 
Diğerleri bunu tasdik ettiler. 

Bet Gelin, 
Beı Delikanlı Bütün diioya rekcmınu kıran 

istihbarat Şefi, Bozulmuş, Sıkılmış, 
Terlemişti: - Yalnız Atlayan Biz 

Değiliz Ki... Dedi 
Hatice Hatip 

-i2 - ıdaki muazzam apartımanın bu muht 
Bu kaçırma hadisesini kolaylıkla şem dairesinde büyük bir matem gör 

başarmak ve sokaklardan sür'atle ka- müştür. , 

çı.p gidebilme~ için de daha evvelden 1 Evleri~d; rulet eğlencesi yapara 
bır ~amyonetı .imdadı sıhhi otomobili yılbaşı gecesinde eğlenmek istiyen b 
rengıne ve şekline sokmuş olan bu çe- aile bu ansız felaketleri içinde de ken 
te efradından bir ikisi tam saat 12 de dilerini terketmiyen misafirleri arasın 
bu arabayı barın kapısına getirmişler da bulunmakta ve telefondan telefon 
ve .a~i dakikada eğlenene bar müş • koşarak kızlarının akibeti hakkınd 
terılerı arasına karışmış olan diğerleri malumat almağa çalı.şmaktadır1ar. 
de gardirop memurunu, iki garson ve G K B l M··k•f . ~ç ~ u~a ua~ 
bır de kapıcıyı sımsıkı bağlamwlar, ·· . 
diğerleri de masalarında oturan ni - Esma Ozgerı bul~n veya bulunma 
~anlılara l ·· t · l d. sına yardım edecek ınsanlara genç kı 
T ıucum e mış er ır. 

Tel f Neci f l • ? zın babası beş bin, ni~nlısı da 2 b" e on en ş emıyormut 1• .. ,.. . 
Saat ·k·d h . h. b' ıra mukafat vereceklerdır. 

on ı ı en sonra şe rın ıç ır G k 
Yerl.nden t l f d·le d'-. enç ızın annesi baygın bir hald e e on e ı me ıgı goru • k . . 
l .. T 1 f ş· k t. .. ed·ı yatma ta ve hıç kendısini bilememek 
unce e e on ır e me muracaat ı - d. 

. ··bet . 1 . l . b te ır. » 
mış ve no çı memur ann ış erı aşın-

da sımsıkı bağlanmış oldukları ve tele· Hüsnü Nami gazeteyi masanın üze 
fonun merkezden kapanmış bulundu • rine attı. Ve karşısında ayakta dur 
ğu görülmüş ve bu şey dün gece genç istihbarat şefine parmağiyle bu hava .. , 

kızı kaçıran haydut şebekesinin çok disi işaret ederek: 
geniş olduğunu meydana koyduğu - Ne buyuruluyor} 
için büyük bir heyecan uyandırmıştır. Diye sordu. Gazetenin istihbarat 

Polis Tahkikatını Yapmaktadır şefi bozulmu;,, sıkılmış, terlemiş bir 
Dün gecedenberi hadiseyi eline alan vaziyette onun karşısında susuyordu. 

polis pek kısa bir zamanda şerirleri Hüsnü Nami daha asabi bir sesle tek .. 

meydana çıkaracağını ve genç kızı aile- rarladı: 
sine ve nişanlısına iade edeceğini lcu..,. - Zatıalinize soruyorum. Buna ne 
vetle ümit etmektedir. buyuru oreunuz) 

Daima kusursuz olan ve en azılı Gazeteci Atlaması 
canileri ele geçiren İstanbul polisinin Genç gazetesi: 
en değerli memurları bu işle m~gul - Fakat .•. diye eöze batlamalt iate-
olmaktadırlar. di amma Hüsnü Nami onun sözünü 

Hatta bir rivayete göre mühim bir kesti: 
ipucu elde edilmiştir bile... - Fakatı filan yok monşer .. Matbu• 
Genç Kızın Ailesi Heyecan içerisinde at tarihinde atlamanın bu feci F1ekli he~ 

Genç kızın ailesi heyecan İçerisin • nüz kaydedilmemiştir. Değme atlet bll 
dedir. Bu sabah saat ikide kendisini meharetle atlayamaz!. 
ziyarete giden bir muhabirimiz Maçka- (Arkası var) 

Mısırda Ortalık Durulmadı 

Nümayişçiler Ka ire 
•• 
Uzerine Yürüyorlar 
(Baıtaralı ~ inci ~üzde~. A • ı bükllınet!y)e m?2~ere)e~e giri meğe i.Jna .. 

Yerli gazetelere gore İngtltere hukumetı, de oldugunu bıldlrecekllr. 
Mısır hükumetinin 1930 tarihli muahede • Galeyan Devam l::dıyor 
name projesine müteallik olan talebine, Roma, l (Telsizle) - Kahirede yeni• 
bu meselenin etrafla görüıülmesi için bir den karlpklıklar olmu,tur. Talebe küme 
müddet daha beklenilmesi prtile muvafa- küme ayrılarak sokaklarda dolaımıılar ve 
kat et.mit olduğunu bildirmektedir. kahrolsun İngiltere diye bağnfarak son 

Bu projeye göre· Mısır, Milletler Cemi- hadiselerde tevkif edilen arkad&§lanrun 
yeti azasından olmak için lazım ıelen tahliyelerini istemİflerdir. Hükumet ahali· 
teraiti haiz müstakil bir millet olacak an- nin nümayitçilere iltihak etmemesi için Na 
cak İngiltere bilbaua milli müdafaaya üzerindeki köprüleri kaldırmııtır. Polisin 
müteallik bazı mes'uliyetleri üzerinde bu • sıkı nezareti altında ıebre yakın yalnııı iki 
lunduracaktır. köprü bırakılmqtır. Talebe mektepleri 

Nesim Pata he Görü.meler içinde de Nesim Pa,a aleyhine nümayiflel' 
Kahire, 1 ( A. A.) - İngiliz fevkalade tertip et mittir. 

Sevdim Bu Yaz! Pulat her ihtimale kar,ı itiraz etti: KARYOKA komilerinin Mıatr bafvekili Nesim Pap ile 
t•Son sözün bu mudur?.~ ded. E - Henüz benim İf düzelmit değildir. dün yaptığı mülikat neticesinde milli bir-

~ ım. (( - Betk· (N t vet, beni seversen babamın dediğini yap. ı ıı.sara, )'ensuru) çekmek için tı . liğin muhtırasına Dl'iliz cevabını bugün alay tetkil ederek tezahüratla bulunmuf 

* Kahire, 1 ( A.A.) - iki. bin talebe bir 

Ölünciye kadar seni bekJerim!ıı dedi. O _ ı tanbula yollarurun ... Vaz geçelim bun - filmini göıteriyor... vermesi muhtemeldir. lngiliz cevabı Mı • ~e İnıiltere aleyhinde bağırıfmışlarcıır. 
nun yüzünde, gözlerinde, söz söyleyitinde dan.· · ı , ..... .__. Her l 'el 20 kuruı ı .. ın milli davaaıın sempati ile karıılanıak- Nahhas Patanın Beyanatı 
hep afk vardı. Kendimi tutamadım, sa • - Yaz geçemeyiz. Bekleriz.·· Hepimiz 1 ta ve hadiseler müsaade eder etmez Mısır Kahire, 1 (A. A.) - Nahhas Pap Ha• 

... -=-==--=::~~~::::=-=;;i&lllllllllllllllllllllllllllİİİİİİİİIİİİ;;;;;;;;miiı;;;lm;;;;İİİİİİllllllllll!lllilllllllllilliilliİİİİİİİiiilİılİllllillll!lllllllllll;m)I; ~as ajansı aytanna dernİftİr ki: rıldım, Öptüm. 
Veli sordu. 
- Neresinden? ... 
Murat çıklfh: 
- Çeneni tut be yahu!.. Anlatsan. En 

canlı yerine geldik. 
Pulata bakarak sordu: 
- Sonra? ... Sonra neye karar verdi -

niz? 
- O sırada evin içinde bir tıkırtı oldu. 

Kapı vuruldu. İncinin annesi halayığa fÖY· 
le diyordu: «Yavrucak sayıklıyor. Büsbü
tün ürkütme, yavaı vur 1. •. • 

/ .. ~">7( f" ~- ..... • uFevkalide komiser Miles Lampson 

t
.'"ı/' ~ "\~ \~f M E L E K dün bana Eden'in tefırafını bildirdi. Eden 
~' \ .. ~~ Bu a1<,am Sinemasrnda bu telgrafında, Habeş meselesinden dola-
~ \:::. - j~ ~·ili: ~ , ~ -~ ~ .. ,l/ yı layiki gibi Mısır meselesini tetkik et • 
~ ~ ... ~~ ~L ~ Se11li sinemanın bir harika 1, mewlek.,timizde ilk defa olarak büyük meğe vakit bulamadığını ve fakat yeni se• 
t' ( -«.·~ \ ~ t. ~ ) OPERA '1LMl • En canlı ve hareketli bir mevzıı iızeriııde iki Lillur eeıı ı çimlerden çıkacak Mısır meşruti hük\ıme· 

, Vffi.( ~ ~ tl lJ JEANETTE MACDONALD ve NELSON EODY ti ile mmakerelerde bulunmağa hiç bir 

~ '~ ~ r~~ ı mini ıörmed.iiin:i söylemektedir.» 

~"" " ~~~ I M A R E T T A Nabbu Pqanm fikrine röre, Eden'io 
(< ~"~ ..... _ ;-.:' -'tt .ı ~l" Franıızca ıözlü n hakiki J!~ransuoa şarkılı M. G. M. büyük SÜl'EH- bu diyevinde biç bir kaçamak manenut 

~ "'- , ~ Flf.1Mf. Filme ilave ı PARAMOUNT DÜNYA HABEHL~Ri. Numa• mevzuu bahis deiildir. Ve Eden, naayo .. 
~:{). rah biletleri enelden aldırınıa. Tel 40868 nalist hedefler ~çiveai dahilinde İngiliz .. 

' '? ~ .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••' j Mwr meaelesinin kat'i surette hallini takip eylemektedir. 



TÜRHLER Gr~~~~ 
ROMA KAPILARINtD~~-
Yazan: Cerh rt Ellert - 49 - 2 /J/936 Çeviren: 

Hünler; Attilinın Son Dak·kalarını 
Y aşadığıır-ı Tahmin Ediyorlardı 

Sayfa 9 

1936 Yılına Girerken 

Yeni Senenin ilk Saba
hında Istanbul 

DUn Sabah Sokaklarda Sayım GününU 
Hatırlatan Bir Tenhallk Göze Çarpıyordu 

TÜRKİYEDE 

HASAN 
90 derece halis limon çiçekleri Ha

san Kolonyosı, hakiki Y asernin, Ley • 
lak, Menelqe çiçeklerinden yapılmlf 
Hasan losyonlan, Hasan lavantalan, 
yağsız Hasan kremi, Acıbadem yağ
lı Hasan kremi, yarun yaih H:uan 
gece kremi, yağlı ve yağ11z Hasan 
Briyantinleri, Ruj ve Allıkları, Ha • 
san tuvalet ve gliserin sabunlan, Ha-

• d' san pudralan, Hasan lf ma ·unu 
•e suyu, Hasan dİJ fırçalan, Hasan 
saç su ve tozlan ve saç sabunlan Tür
kiyenin en pyanı itimat markasıdır. 

HASAN 
YULAF ÖZÜ 
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Öl Dm 
Yolcusu 

----------------------------~-----~-; RADYO ır 

Bu Akşamki Program l B İ B A. Y Ya~ R •• ,. ş..ıa _..) 

Muhurriri : l• rceman Wılll Crofıı - 62 - 2/l/93G 

işin Aydınlanması için Bir Cinayet 
Tecrübesi Yapılacaktı 

Frenç arkasına yaslandı ve gülerek dok· ı 
torun yüzüne baktı. Doktorun bütün o so
ğuk ve haşin tavrı birdenbire zail oldu. 
Frence doğru eğildi ve: 

- Maksadınızı anlıyorum Mister Frenç. 
Belki de haklı olabilirsiniz. Yani bizzat ya· 
ranm sahte olmadığını, fakat iddia edil
diği saatte basıl olmayıp daha sonra ol • 
duğunu söylemek istiyorsunuz değil mi? 
dedi. 

Sabaha Karıı Uç Buçuk 
- Ben Saranın o gün sabaha kartı saat 

üç buçukta, motör Jrlindadan hareket et· 
tikten sonra kasten yapılınlJ olduğunu id
dia ediyorum. Siz yarayı ondan beı altı 

saat sonra muayene ettiniz. O zamana ka· 
dar bittabi tİJmiıti, fakat tabii bir surette 
morarmamııtı. 

Doktor büsbütün yumuıamıth. Frenci 
dikkatle dinliyor, onun ıöylediklerinin 

kat'iyetini kabul etmemekle beraber, muh
temel olabileceğini kabul ediyordu. Bir 
müddet daha görüıtükten sonra Frençle 
Maklang doktora veda ederek dıtarı çık
tılar. Frenç, İrL~ndalı polis komiserinin 
koluna girdi ve: 

- Şimdi artık hiç durmadan Londraya 
gideceğiz. Artık son tertibahmm orada a
lacağız, dedi. 

O gece trene atlıyarak Glasyovya ıel

diler ve oradan eksprese binerek sabah 
erkenden Londraya vasıl oldular. Frenç 
doğruca polis müdüriyetine giderek bq • 
müfetlif Miçelle uzun uzadıya görüıtü. 

Frencin anlattıklan Miçeli de heyecan • 
landırdı. Frenci büyük bir samimiyetle teb· 
rik etti. Frenç mütevazi bir tavırla: 

- Düıündüklerimin hakikate tamamile 
uygun olduğunu zannediyorum. Eğer mü
saade ederseniz cinayetin nasıl iılendiiini 
filen de tecrübe edeyim, dedi. 

Cinayet T ecrübeıi 
Miçel biraz dü§ündükten sonra Frencin 

bu talebine de muvafakat etti. 

Mahlang tecrübede yalnı.z ıahit 
•ılatiyle bulunacaktı 

- Dedim ya. Sen itine bak. Adama ih· 
tiyacın var mı? Kimleri almak istiyorsun? 

Sir Conun Rolü 
Frenç bir müddet tereddüt etti: 
- Sir Conun rolünü oynamak üzere ev

vela ufak tefek bir adam lizun. Gerçi mü
düriyette pek te ufak cinsinden adam yok
ıa da, bu iıi Ormsby görebilir zannedi -
yorum. Karterle Harvi de Viktorla Tierin 
rolünü yapabilirler. Hem Harvi iyi oto -
mobil kullanır. Bir de tahit lazım amma 
bu İfİ de Maklanga havale edebiliriz, de
di. 

Bqmüfettit bunu muvafık buldu: 

BÜ KREŞ 

12,30 - 15,1 O plak, ve haberler, 18 
küçük radyo orkestrası, 19 sözler, 19, 15 
konserin devamı, 20 haberler, 20, 1 5 Ana 
Cadiu tarafından operalardan şarkılar, 

20,35 sözler 20,45 plak, 21, l 5 sözler, 
21,35 Nittaranın idaresinde senfonik kon
ser (Wagner, Notlara, List), 22,30 ha • 
herler, 22,45 senfonik konsecrin deva -
mı (Brahms). 23,45 yabancı dillerlee kon-
ferans. 

VARŞOVA 

17,15 plnk, 18,05 raportaj, 18,20 Si 
beliusun popüler eserlerinden oda müziği, 
18,50 sözler, 19 piyano konseri (Raff, 
d'Albert, List, Faure, Dohnanyi), 19,30 
sözler, 21 dans, 2 l ,4S sözler, 22 radyo 
piyesi, 22,3S şarkılar (Sopran), 23 Haydn 
kuarteti, 2 3, 30 salon müziği (plak). 

BUDAPEŞTE 

18 köylüye, 18,30 Tarogato müziği, 19 
konferans, 19,30 caz, 23,30 büyük ope -
radan nakil, 23,30 haberler, 23,45 çin -
gene müziği, 24,20 salon orkestrası. 

VİYANA 

18,25 yeni Avusturya müziği, 19 güzel 
sanatlar, 19,05 doktor öğütleri, 19,40 
<18/ 1 / 93611 akşamı tamarnile tutulacak 
ay hakkında sözler, 19, 1 O tekmil haberler, 
20 haberler, 20, I O memleket haberleri, 
20,20 kuroun dökmeciliği, 20,30 Paul 
Coldvin orkestrası, 21,45 şiirler, sözler, 
22, 10 şen saat, 23 haberler, 23,25 Holzer 
radyo orkestrası, 23,5 5 sözler, 24, 1 O kon
serin devamı, 24,45 dans. 

MONIH 

18 Königsbergten nakil, 19,30 piyano 
ile şarkılar, 2 1 haberler, 2 1, 1 O kanşık 
Sekıtet konseri (Dans ve Şrammel orkcs· 
tralan), 23 haberler, 23,20 aylık haber 
icmali, 23,40 ara, 24 radyo orkestrası. 

BERLlN 

1 7, 30 kadınlata, 18 Königsbergten, 
19,30 opera parçaları, 19,45 ata binenle
re, 20 Alfred Hinze orkestrası, 20, 45 ak-
tüalite, haberler, 21,45 keman • viyolon -
sel konseri (Haydn, Mozart}. 23 haberler, 
spor, 2 3, 30 radyo orkestrası. 

Konyada Şeh·tler 

Anıtı Açlldı 
Konya, 1 (A.A.) - Gayet iyi ve 

hususi bir itina ile yapılan ve Alaettin 
tepesi eteğinde kurulan şehitler anıtı 
bugün saat 13 de parlak bir merasimle 

- Peki Frenç. Ben böyle cinayet tec -
rübelerine pek taraftar değilim amma, bu 
defa behemehal böyle bir tecrübe yapıl -
ması lazım. Sen bildiiin gibi yap. Neye 
ihtiyacın varsa, kimleri istiyorsan söyle. 
dedi. 

Frenç: 
- Siz de bulunmak 

Cliye sordu. 
Miçel omuzunu silkti. 

İstemez misiniz? 

- Pekala Frenç... Haydi Allah mu 
vaffakiyet versin, dedi. 

Başmüfettİ§in odasından çıktıktan sonra 
Frencin harekatı gayet esrarengiz bir ıe • 
kil aldı. Ormsbyyi, Karteri ve Harviyi O• 

• açıldı. Anıta bir çok kurumlar tarafın

dan çelenkler konmak suretiyle bütün 
halk, mali kurumlar ve resmi ve hu
susi tesekküller ve spor kurumları ve . 

- Gelmek isterdim amma, buradan bir 
tarafa aynlamam ki... Braytondaki hırsız· 

lık vak'ası bütün dikkatimi alıyor, dedi. 
Frcnç yüzünü burutturdu: 
- Yazık .• Maamafih bütün hazırlıklan 

yaparım ve tecrübeyi de bir an evvel biti -
ririz. 

dasına çağırarak onlara bazı talimat ver • 
di. Ondan ıonra Maklangı pqinde sü -
rüyerek aokağa çıktı ve ıehrin cenup ta -
rafında bir elbise mağazasına girdi. Bu • 
rada ucuz cinsinden ve koyıı kahve rengi 
kadifeden kokoletalı üç pelerin ısmarladı. 

(Arkası var) 

1 --=İ,,.,.~~-..:_-·•=a=r~-a=r=!!-_·-~~~~~~~~~~~~~~--_. Müdürlüğünden: 
36 adet 850 lira muhammen bedelli resim ve ıartnamesi mucibince 

maroken pomye koltuk. «6/1/936 pazartesi saat 11 de» 
24 adet 650 lira muhammen bedelli ıartnamesi mucibinde muhtelif 

eb'adda masa. • «7 /1/936 sala saat 11 de» 
31 adet 850 lira muhammen bedelli ıartnameleri mucibince kitaplık, 

büfe, dolap, etajer, ıandalya. «8/1/936 çartamba ıaat 11 de» 
1 O adet 700 lira muhammen bedelli resim ve §artnamesi mucibince 

muhtelif eh'adda sabit dolap. «10/1/936 cuma saat 11 de» 
1 - Yukarıda miktarları ile muhammen bedelleri yazılı malzeme 

hizalarında yazıla rünlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İstekliler; ıartnameleri görmek üzere Kabata,ta levazım ve 

mühayaat ıubesine, resimleri görerek izahatı aaireyi almak için de Mal
tepedeki Tütün Enstitüsü Müdürlüğüne müracaat edilebilir. 

3 - Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde muham. 
men bedellere göre % 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Ka • 
bataıta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonuna müracaat
ları ilan olunur. «7992» 

** 1 - Maltepedeki Tütün Enıtitüıü için ıartname ve nümuneleri mu-
cibince 700 lira muhammen bedeJli muhtelif eb'adda 140 adet kornişli 
perde 9/1/936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - istekliler ıartnameleri görmek ve izahatı sairesini almak üzere 
Kabataıta levazım ve mübayaat ınbesi ile Mnltepedeki Enstitü müdür
lüğüne müracaat edebilirler. 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % i,5 mu
vakkat güvenme paralarile birlikte Kabata§ta levazım ve mübayaat 
ıubesindeki ahm komisyonuna müracaatları. (7991) 

esnaf cemiyetleri tezahürata iştirak et
miş ve bir çok hatipler tarafından söy
levler verilmiştir. 
·-····· ..................................... -····-··----
-~KANZUK 

MEYVA TUZU 

Tabii meyva usarelerile hazırlan -
mış yegfı.ne meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 
Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izole 
eder. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu ·. İstanbul , ......... _. .......... ~ 

KADIN KOKUSU 
Kimyager Nailin küçük köıkü Heybe • ~ 

lideydi. Bir taraftan tutulu bir i§i yoktu. 
Babadan kalma gelir ile gül gibi geçinip ~ 
gidiyor, üstelik tecrübeleri için para bile 
arttırıyordu. Köşkün koruluğundaki iki 
katlı hizmetçi odalarından birini laboratu-
var haline koymuş, içini bin türlü tüpler, -;
kavanozlar, sürahiler ve kimyevi madde-
lerle doldurmuştu. Tam iki senedenberi t" 
sabahtan akıamlara kadar durmadan çalı· 
ııyordu. Tuzlu kaya parçalarını altın ha • ---~~ 
line getireceğinden emindi. Fakat bu em
niyet gün geçtikçe azalmıı, nihayet bu sa· 
bab, günqte kalmış su damlaları gibi eri· 
yivermişti. Tam iki sene biç nefes almadan, 

boyalı, buharlı suları o tüpten ötekine bo
taltmak, tuzlu kayaları kızgın hararet al
tında eritmeğe kalkmakla oğraımııtı. 

Nail, zaten mektepte de böyle idi. Bü
tün sınıfları birincilikle geçmİf, Almanya
da diplomasını gene birincilikle almııb. 

Bu sabah bir kaç tekmede yıkıp parçala
dığı o bir sürii kimya aletlerini, altını üs • 
tüne getirdiği li.boratuvan dütündükçe 
memnuniyetinden gülüyordu. Bu, çekilir Nail, pancarları açınca ko'"fU 
hayat mıydı? Alem dışarıda baharla ku- köfhÜn bahçe•inde genç 
cak kucağa yaıarken bu ilim ifıiı fedakar bir ku: ııördii 

gencin karanlıklar içinde çırpınmasını zahir ı k • . d Art-'- b ·· •---•·-ile 
dik uçma ıslıyor u. 111. er gun m~ alkışhyacaklar? Namına heykeller e • .. b • lmak • • 1 tanbula ••• ... •yordu 

d w ote en a ıçın s ~ • 
cekler, tuzlu kayalardan altın çıkar 1'1 B' b b h wen Cavidan ve 

'11 d k . Halb ki k"" ır perıem e sa a ı • e için adı dı er e gezece ti. u Of • • 
k"'n pencerelerinden çamlar aJtma bakar- Hamret Hanımefendi 8,45 vapuruna bm-

u ' d!'-1 • •· b lamadılar k h'ddetten gözleri karanyordu. Ta - aa en zaman yanına uç yer u • 
en ı 1 b" • • b" tarafına tur kım akım iftl ··ı·· Jı: lda Nail kanape rden arının ır o • t ç er gu uıe, o f8 gezı • 

yor, eğleniyorlardı da, kimyqer Nail, ilim- du. Ana kız da az ilerde köıeye yerletti •, 
ler. Nail bir aralık pencereden dıpnya le filort mu yapıyordu?. Zaten bütün genç· 

liği hemen hemen sevgisiz, kadınsız geç- bakmak istedi, yanındaki fİtman adamla 
mitti. Berlinde bir Macar kızının gözleri· göz göze geldiler: 
ne vurulduğunu hatırlıyordu. Fakat ıon - - Vay Nailciğim, cammL 
raları yüreğinde bu bir çift açık yeşil göz - Vay Tevfik!. Ne anyonun bura • 
de silinmiı, arasıra ufak, ehemmiyetsiz, da?. Sen ölmedin mi 7 Ben seni, lsviçre • 
para1ı çapkınlıklarla vakit aeçİrmİJ, geç· de öldü biliyordum. Vay kafir, bu ne tİf-
mİJlİ. mantık! .. 

* 
Kimyager Nail sabah aydmlığında, ııim

diye kadar biç açmadığı pancurlardan biri· 
ni iter itmez kızanr gibi oldu ve irkildi. 
Apğı komfu köşkün bahçeainden ince bir 

Tevfik Selami Nailin en candan arka· 
daııydı. Yan yana gelince, gene mektep· 

kahkaha geliyordu. 

teki gibi ıakalaşıp gülüpneğe, öteden be

riden konuımağa bafladdar. Bir aralık 
Tevfik Seli.mi, ti karıı kötede oturan Ca· 
vidanla Hamret Hammefeudiyi söaterdiı 

- Kuzum anne, hamağı kim bu kadar - Harikulade ıey, tanır mum?. 
çok germiı?. Gene Haldun mu?.. Vallahi Naı1, gayri ihtiyari: 
O sarı kedinin kulaklarını keseceğim!.. y d d' - ooo, e ı. 

Nail, gayri ihtiyari parmaldannın uçla- Tevfik Seli.mi bilgiç bilgiç batlDl aalla- 'ı 
rile saçlarını düzelterek göğsünü ıiıirdi ve dı: 

gözlerini bahçenin ağaçları arasında gez- - Nazlı Hanımın bu yeni bir plinı ola· 
dirdi. Komıu köıkün duvarı dibindeki basar 

cak. Kiçkinini Beyoğlundan tanının. Cü • 
bir koltuğa bir genç kız oturmuıtu. Baıın· zel bir kızdı. Sonra Adili Bey isminde eski 
da geniı kenarı. hasır bir şapka vardı. Yü-

bir tapu memuruna metres oldu. Monter, zü görünmüyordu. İnce uzun parmaklarile 
öyle bir İf yapıyorlar ki ptaram. Nazlı aiır ağıı bir örgü örmeğe çalıııyordu. Bir· 

den bire garip bir ıey oldu. Nailin sağ elin· böyle yeni açılınıı, aıifteleri buluyor, 
den kaçıveren bir deste anahtar, komıu Heybelideki Adili Beyin köşküne getiri • 
köıkün bahçesine uçuverdi. Toprağa dü- yor, sonra bir kaz bulup mükemmelen ya· 
fen anahtarların sesini, genç kız da duy- mıyor. Bu da olursa, bununla 7 inci ola • 
muıtu. Batını hizla kaldırdı ve Naile bak- cak !.. Sonra gelsin para, gelsin varidat.. 
tı. Kimyagerin yüzünü kan bürümüttü. He- Hani birader dünyada da kazlar bir tüılii 
yecandan ve utançtan adeta bkanıyordu. eksilmiyor!. Ne derain, baL. 

Bir ıeyler söylemek istedi. Ve yalnız: Tevfik Selimi hayretle doğrularak Nai· ' 
<cAf •. Şimdi .. Kusur .. Lütf ..• Sizi •. Birden· lin yüzüne baktı: 1 
bire .. » gibi saçma sapan kelimeler kekele- _ Yahu sana ne oldu, neden sarardın .• 
di. Genç kız uzandığı koltuktan kalkarak •••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••··---···••••••--••••• 
yürüdü, pencerenin altına geldi: - - Ne beis var efendim, ben size atı-
vereysm .• 

Nail o zaman bir solukta 
- Zahmet etmeyin, ben 

alırım! ... 

* 

boşanıverdı: 

timdi gelir, 

Kimyager Nail artık, eski mutasarnflar
dan Adili Beyjn köıkünden ayrılmıyordu. 
Altın hülyasını bırakmııtı. Şimdi gözlerile 
değil, burnu ile uiraııyordu. Tam iki se -
nedenberi kadın kekusuna hasret kalmııtı. 
Cavidanla, annesi Hamret Hanımefendi 

ona, içleri çiçek usareleri, çiçek kokuları 

dolu birer fakfur halinde görünüyordu. 
Kartılarına geçip oturduğu zaman çamlar 

içinden esen rüzgarlar hep bu kokuyu, ka· 
dın kokusunu getiriyor, içi, burnu yam • 
yordu. Ah, artık gönlünde de hafif hafif 
kanamağa baılıyan bir yara açılmağa bat· 
lamıftı. Cavidan için uykuları kaçıyordu. 
Ne fena, Nail, otuz yafından sonra &tık 

1 
olsun?. Buna kendi de inanamıyordu. 
Yalnız kaldıkça vaktini bin türlü hülyalar 
içinde geçiriyordu: Cavidanın o, ıürük • 
leyici ve baygın kokusu içinde yaıamak, 
kaybolmak ve ölmek ne tatlı bir zevk oll\
ca~dı. 

* Tanııtıklarının ayında Cavidanla nı • 
tanlandığı zaman saadetinden kanatlanıp 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Eski Zabtiye, Çntalçqme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. -
ABONE FIATLARI 

-- - --

1 6 3 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. -
TÜRKiYE 1400 1750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBi 2100 ı_-ıoo 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruıtur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mes'uliyet alınmaz. 

1 
Ay 

Kr. -
150 
270 
300 

Cevap için mt>ktup larn 1 O kum .. luk 
pul ilavesi liızımdır. 

Posta kutusu: 741 lstıınbul 
Telgraf : :5on Posta 
Telefon : 20203 

,.. 
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HASAN LEKE SUYU 
Deri, ylln, lı:ek ve her turlü mer aucat ile bütUn elbiıelerde •• çamaşırlardaki 
mürekkep ) r. ğ, paı ve demir ve her nevi lekeleri kat'i)en vı gayet kolaylıkla ıayanı 
bay ret bir curette tem:zler ve >eni gibi yapar. Şlseıi 29 kuruştur. 

CAMASIR, BULAŞIK, CİLA TOZU 
Çamaşırları ııcak ıuda yıkarken bu tozdan koyma ' ı ve uğLfhırmalı, çamaşırlarc!akl 
le.keler Ye blltOo kirler kolaylıkla çıkar. Gayet temiz o'ur. Kutusu 10 kun.ştur. 

H•san deposu: lstanbul • Ankara • Baıoğlu 

YENİ UFUKLAR 
NE O N'un ne olduğunu klmıe daha 
bilmiyor 1 

Fakat, tatlı ve kuvvetli o1an bu ııığın 
cazibesini kim hiısetmemişf r? 
Her renkte ve her ıekildeki harfler 
ve reıimlerin karanlık içinde ııılda .. 
masının kim ıihirH tesiri altında 
kalmamıştır ? · 

Bu ışık la yoldan geçenlerin gö:ı:lerl 
teshir edf~miştir. Zorla kendini oku
tur, z·hni ezberlemeğe mecburdur. 

Herkeı hrir ki1 reklam; muvaffaki
yetin cambaz tahta•ıdır. 

NEON 
da reklamın harikulade iletidir. 

Nefeı boru arınm mikroplara 
karıı en kuvveti . mUdafU 

Past·il For 

Botaz ağrılarına, nezleye, ökı&o 
rnte, ... kıııhğına, nefea darı.. 

tına kartı en mlleuir llAç 

Tereddild etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. Pastil For 
Bugth çok aıağı flatı, ehemmiyet.iz 1&rflyatı •• dehıetll ilin teılrile alil Alem• tanıtır. lımlnlz binlerce kiıinin aklmda ıtııten 

harf ıibi >azılı k .. lır. Malınızın marka11 herkea tarafından bellenir. Su ılnlrlerlnl kunetlendlrclitl. 
aj11 ve nefes kokularını keıtljl 
için ııhbatli lnıanlara da faydah 

etmeyiniz, SAT i E' de olan en mükemmel pastil 

Pastil For iyi Tenvirat BUroauaa müracaat ediniz. Sizin tarafınızdan hiçbir taahhndn icap ettirmekılzn proje hazırlarlar. 

Adres: Necatibey caddesi, Salıpazarı - Telefon: 44962-3 Tecrtlbe edlntz. 
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YALNIZ BU 
TRA Ş BI ÇAGINI 

KULLANlYOR 

Doktor Hafız Cemal 
Dahl:lye mil eba111 aı 

Puardan maada h•rıiıa 8 • 6 
Dinnyolu (118) No. Telefou ı :ı!iJ98 

---- ' ' ·~ L.T. PiVER* 
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Sahipleri: A. Ek.rem, S. Rll&'IP• H. Lnt~ 
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Parfürpöri L. T. P 1 VER A: Ş .. lstanbul Şube•t 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon 1 .ı3044 

Istanbul Orman Direktörlüğünden: 
Haliç Orman idaresince mazbut 15 adet tahta ile 19 adet ıiirpll 

kereıteıi ve &Ol kilo mete kömürü ve Y enikapı orman idaresince mas
but 3 adet tahtasile 20 kental mete odunu ve 11 kental mete kömürfl 
8/1/936 pazartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere aablıia çıkanl
mııtır. istekli olanların mezkur sünde Orman Direktörliijünde tetek)dil 
edecek komisyona bat vurmaları ilin olunur. (7998) --------


