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Sene 6 - No. 1948 Yazı itleri telefonu: 20203 - idare İflerİ telefonu: 20203 F'ab S KUJ'Qf. 

Habe.şlerin Tazyiki Artıyor Kadınlar Niçin Yüksek Ökç 
Kundura Giymemelidir/er 

Muır mıntakıuında, hararetli bir a•kni laaliyet VCll'. 

Habeşler, Makallenin Ab
lukasına, Devam Ediyor 
Bu Mıntakada Harbeden Haheıler, En 
iyi Terbiye Görmüş Olan Kıt'alardır 
iki ltalyan Tayyaresi DiltmUı, R•klplerlnden 

6 Kişi Bu Sukut Neticesinde ÖlmUttUr 

4 ltalgan Tayya
resi Düıürüldü 

Londra, 3 (A.A.) - Royterı AdJ .. 
eababadan gelen haberlere göro, ltal .. 

yan ileri kuvvetleri. Makalle üzerine 
cenubu şarkiden ilerlemekte olan Rae 
Mulugeta kuvvetlerinin tehdidi kar9ı .. 
sında,. Makallenin cenubu ~kt, ce
nup ve cenubu garbiainden ieriye doğ
ru çekilmektedirler. 

(Deoanıı (J uwcı yiJRI•) 

Mısır - Trablua 
Hududunda 

Londra 3 (A.A.) - Royterin 

Trablus - Mısır hududunda iki tarafça 
alınan askeri tedbirler hakkında So
lum' dan öğrendiğine göre, İtalyanlar 

kuleler üzerinde gece gündüz nöbet 
beklemekte ve İngiliz kıt' alannın ha

reketlerini tarassut eylemektedir. Jn • 
giliz kıt' alannın her hangi bir haı.oketi 
görüldüğü vakit hemen bir ltalyan tay• 

yaresi hudut üzerinde havalanmakta • 
dır. 

Diğer taraftan hecinli Mı!llr müfre
zeleri hudut civnnndaki tepelere dağı
tılmt~ bulunmaktadır. Bunlar da ltnl
yan mevzilerini daimi bir taraaeut al • 
ttndo bulundurınaktadırlar. 

Vücudün Güzelliğini Yük 
sek Ökçeden Daha Fazla 

Hiçbir Şey Bozamaz 
YÜKSEK ÖKÇELi lsKARPİNLER HEM BACAKLARIN HEM 

DE KALÇALARIN BIÇIMLERtNI DEGIŞTIRIRLER 

Kapıdan, nzat edilmi bir mektep talc· 
besi hızile girer girmez: 

- Açlıktan bayılıyorum 1 
Diye. yemek salonuna yollanan Selim 

Sırrı T arcana: 

- Üstat. dedim, ben de beklemekten 
bayılıyorum 1 Ve onu bayılmaktan kurtar· 
mak için damdım düocrcesine ıorguyn bq
ladım: 

- Yüksek topuklu kadın iskarpinleri -
nin mazarratlan hakkındaki fikirlerinizi öi
renmck arzusundaydım} 

- O. be•, dedi, bu hususta kompetan 
değilim ve parmağile jimnastik salonun -
dııki kızlannı gösterip ilave etti: 

- Siz bu suali <ıçocuklau a soraydı • 
nız} 

- Onlar mülakat vermiye tövbeliy • 
mişler üstat} 

Selim Sırrı evvela: 
- Çocukluk! dedi. Fakat biraz dü§il· 

nünce kız1annın tövbesini pek yersiz bul
madı: Selim Sırrı T arcan 

- Maamnfih, liaklan da yok değil. Ge-
çenlerde bir gazeteci gelmiş, konuşup git- Bu zantiın §uyuundan doğacak ıı:araro 
miş. Ve gazetesine. jimnastik snlonunda lan tnhmin edersiniz, sanınml 
çalı§an mayolu hanımlan seyrettiğini )".U:• Ve sonra: 
mı§f - Siz. dedi, iki dakika müsaade bu 

Bunları okuyup tn burasını bilmiyente7. yunan. Ben sunlini4!in cevab~ı onlardan 
jimnastik salonuna erkeklerin de kabul e- alıp geleyim! 

\Suikasf çiler c::ı:::dildıc:::ikl=crin=i =san=aca=kla=r .. :::::s::. =====--===CD=ev=nm=ı 1=3 =ünc=ü =yüz=de=) ==-

Mu/ıakeme Kasımpaşa Cinayeti 

Binanın difer katlan da yılnlıyoı: 

6 Katlı Bir Bina Gürültü 
ile Çöktü 

albu i Bir Ay Evvel 
Muayene Etmiş Ve ..• 

Ra oru 

Bir Mühendis 
Sağlam ( 1) 

Vermişti. 

Evde oturan Eleni harap olan 
Cfyalarına hayllanıyor 

. 
Soğancı sokağında (15) numaralı bi
nadır. Taş ve kerpiçle ynpılınl§tır ve 
yapılış tarihi de epey eskidir. 

Yapı altı kat sipsivri olduğun • 
dan üst kısım temeli bastırmış ve bina
nın orta kat duvarlarında inhinalar, 
çatlaklar baş göstermiştir. Binanın teh
likeli vaziyeti mahalle halkından her
kesin gözüne çarptığından bundan 
bir ay kadar önce bir mühendis tara -
fından evin keşfi yapılmış ve ne tu .. 

lstanbul~~ .. bir çok. semtlerinde. ~ir I haf ~i .yapı içi~ sağla~ ( 1) r~por~ v~
k evler çuruk, çatlak ve her an ıçın rilmıştır.Yapı ıse bu saglamlıgını hıçbır 
ıkılm~k tehlikesine maruzdurl~r. İş· ı kimse d~ ~üphe bırakmamak üzere is

bu cıns yapılardan altı katlı hır bina bnt etmıştır. 
evvelki gün sabah saat beş buçuk- Evde Şaban adında bir adamla Şa • 
büyük bir çatırdı ile sallanmış ve banın birlikte yaşadığı Eleni adında 

'tün heybetiyle gürültüler içinde ol· bir kadın ve onun çocukları oturmak
ğu yere yıkılarak çökmüştür. tadır. Bu ailenin bu eve çıktıkları da 
Bu ev Ffruzağada, Sıraservilerde, henüz iki aydır (Devamı 13 üncü yüzde 

E'dl·ıı·yor Suçlu Abdullah 
Ve Arkadaşları 
Şehrimizde 

SEKiZ MAZNUN AGIR CEZA 

MAHKEMESiNE SEVKEDILDI 

ALTI KiŞi DE TAHLiYE EDiLDi 

Geçen ayın dokuzuncu günü Ka • 
sımpaşa lağımları içinde zengin tanı • 
nan manastırlı Esmanın cesedi bulun· 
muştu. Polis ve müddeiumumiliğin or· 
taklama çalışmaları sonunda Esmanın, 
kocası Abdullahla iki arkadaşı tarafın· 
dan öldürüldüğü kanaati hasılolmuştu. 
lzmirde yakalanan Abdullahla arkadav 
ları Aslan oğlu Rifat, Veli oğlu Halit 

'

dün sabah lstanbu1a getirildiler. Fa
tih jandarma kumandanlığı bunları 
müddeiumumiliğe verdi. Suçlular lz

l · d b .. Es 

1 

mır e u cınayetı manın parasına 

tama ederek işlediklerini itiraf etrni§
lerdi. 

---

Getirilen katl Bu~luları: Abdullah ( eıa 
ihtiyarı), Rifat ve en önde Halit 

. - Tahkikata el koyan müddeiumumi 
muavini Şefik rahatsız olduğu için 
suçlular geç vakit polis ikinci şube di
rektörlüğüne gönderilmişlerdir . 

rna imkanını bulmuştur. Fakat Abdul· 
)ahın kulakları duvar gibi sağırdır. Hig 
işitmediği için sorulan cevaplan da 
karşılıksız kalmıştır. Suçluların üçü de 
pejmürde kıyafetli adamlardır. Bugün 
tekrar müddeiumumiliğe getirilerek 
isticvapları yapılacaktır. 

Ağır Cez.a mahkemesine aeukedilen 
Ali Saip 

Ankara 3 (Gece telefonla) - Ulu Ön· 
derimiz Atatürkün yüksek ıabıslarına ya • 
pılmnk istenen suikast tnbkikatı en son saf
hasını olmııtır. Bu hususta Ankara cumhu· 
riyet müddeiumumisi gazetecilere ıu be • 
yanatla bulunmuıtur: 

- Atatürke yapılmak İstenen suikast 
faillerinin ne suretle yakalandıklannı ve 
ne suretle haklarında dava açıldığını 19 
teırinievve) 1935 tarihli beyanatımda bil· 
dirmiıtim. O tarihe kadar ilk taliki.kat de-
vam etli. (Devamı 14 üncü yüzde) 

Bir muharririmiz Abdullahla konuş· 

1 eBir o nculuk 
Bu işi Yapanlar Çarçabuk Jandarca 

manın Eline Geçtiler 
Fatih jandarma kumandanlısh dün müddeiumumiliğe Süleyman oğlu Sil· 

1eyman adlı bir .LJıfranbolulu vereli ve derhal tevkif edildi. iddiaya göre su
çuda gece yarısı mavzerle soygunculuk yapmaktır. Hadisenin tafsilatı ~u· 
durı 

Raminin Çamurlu han mevkiinde Dağ Yenice yolu müteahhidi BaY, 
Rafet bir dükkan açmıştır. Dükkfuıı adamlarından Üsküdarlı Mustafa işlet• 
mekte ve geceleri de içinde yatmaktadır. Senebaşı gecesi saat (20) de 
Mustafanın dükkanı bir mavzer ateşine tutulmuştur. Gece yarısında etra
fın harp sahnesine çevrildiğini gören Mustafa korkuyla dışarıya fırlamıt 
ve derhal dört el gırtlağına yapıfarak: (Devamı 14 üncü yüzde) 



• 

2 Sayh. 

(Halkın Sesi] 
Salibiahmere 

Bomba Atılmasına 

SON POSTA 

DA BİLİ 

lkincikinun 4 

( Gllntln !arlhl) 
Bir iki 
Satırla .. Ne Dersiniz? G çın• Q} Kurubuzla Habeşistandan gelen haberler, ltal- e 1 ş SU n 

yan tayyarelerinin salibiahmerlcre A1nba/ai Ceviz Sabıları 
de bomba yağdırdıklarını bildirmek- E v s· y ... .. d c·dd ..., Son günlerde ceviz satışları oldukça 
tedirler. Bu münasebetle dün bir mu· ge apUTU, IS UZUn en 1 en Yaf meyva, balık, kesilmit hayvan artmıştır. Bu arada Amerika geçen hafta 

harririmiz rastgeldiklerine yukarıiu r _ ,~;n' ı·m 81.r Tehlı.ke At'attı nakliyatına kolaylaıtırmak ve bu mad- jceviziçi istemiş ve sevkiyat jçin hazırlıkı., 
suali sormuştur. Aldığı karşılıklan a- L' U delerin uzun müddet seyahat etmeleri- nna ba~lanmıştır. 
şağıda bulacaksınız. ni mümkün kılmak için devletçe yapıl-* Denizyolları idaresinin Eğe vapuru yetin vahametini görmÜ§ler ve gemiye makta olan İncelemeler arasında kuru 

••• 
Gülhane hastanesi doktorlanndan Zeki: bir hafta e_vve) büyük bir tehlike atlat· bağırmağa balamıılaraa da vapur buz ile de meıgul olunduğu yazılmıt • 
- Salibiahmerle Hilaliahmcr, tamamen mıştır. dosdoğru dalyanın içine ııirmit ve dal- tı. 1akenderiyeden Türkofis namına 

ayni insani gayelere hizmet eden birer Bayramın ilk gecesi, Karadenize çık- 1 yan olduiu gibi dibe gitmİJ, vaziyeti gönderilen (kuru buz tecrübe sandığı) 
teşkilattırlar. Kollektif dövüşmelerin nis - mak. Üzere Boğazdan geçen Eğe vapu. anlayan vapurun kaptanı da dümeni dün alakadar zevatın huzurunda açıl • 
b · • --'L"ld 1 • ru bırdenbire baahran sis ile rotasına d h 1 - 1 m t 

Beyaz Ruslar 
Şehrimizde son olarak kalan eski Vran• 

gel ordusu kumandanlanndan ve amtokrat 
beyaz Ruslardan 1 60 kişi mcmleketimizf 
terketmeğe davet edilmişlerdir. 

eten ııuanı fCAI e o masını tcmıne çalı- ka . _ . _ er a aaga kırarak vapuru kayalakla- 1f ır. .. . A .. 
şan milletler hastanelere ateş açmayı bir ybetmıı ve ~ogazın Karadenız a~zın- ra bindirmekten kurtarmııtır. Bu munasebetle Galata ıthalat gum· 
şerefsizlik telakki etmişlerdir. ı da ve Rumeh tarafında Büyük li · I D . ..k d I h.b. D rüğünde Türkofis erkanı, lstanbul Sa • 

• • • 
Şoförler Ve 1 O Kurup Müıteri 

man denilen İ•aret . t .. .. 1 enıze ço en a yanın aa ı ı, e • • üf. • • B 1 d' fk M'"d"' Bu gibi yerleri taarruzdan korumak . ~ ıa asyonunun onun- • • . . . nayı m ettıfı, e e ıye tıaat u U• 
. . d h l"f . 1 b" . 1 dekı kayalıklar üstüne aeyretmeg-e nızyolları ıdaresını proteato etmıf ve 8 rü Karaag· aç M bah M'.d'' .• 

Şoförler cemiyeti dün akpm toplana 
rak tof örlerin on kuruşa müıteri taşıya 
bilmeleri hakkının verilmesi için al.ika 
dar makamlara baş vunnağa karar ver 
miştir. Toplantıda tof örlerin diier dertle 
ri de görü§ii)müıtür. 

1Çın e mu te ı ışaret er tcs ıt etmış er -
1 

' ez ası u uru, 
dir. baılamı§tır. . j bin lirahk da bir dava açmııtır. Dün ı Buzhaneler Müdürü ve fen memarlan 

Hastane bulunan yerlerde büyük, beyaz Kayalıkların yanındaki İmamoğlu ehli vukuf tarafından vak'a yerinde ve fstanbul Ziraat Müdürlüiü erkanı 
zeminler üzerine tayyarelerin görebilecek- Mustafaya ait dalyanın tayf al arı vazi • J tetkikat yapılmııtır. hazır bulunmuılardır. Sandık içinden 
leri kadar büyük kızılhaçlar çizilmek • ••• balık, et, sucuk, kesilmif bir güvercin, 

tedirl Bu Sabahki Son Beş Ayda Öl- elma ve armut çıkmıtbr. Bütün bu mad- • • • 
Fakat maalesef kavga başladıktan son- .· deler" laJ aibi donmuı bir vaziyette idi. 

ra. bütün bunlar göze göriinmemektedir. Yangın du··ru··ıen Ko··pekler Sekiz aündenberi kapalı kap içinde ae- Siıe Çareleı-

Meseli harbi umumide, bir çok milletler yahat etmekte olmaaına raimen taze-
salibiahmerlere ate,ş açılmıyacağını düşii- liklerini muhafaza etmif bulunuyor • 
nerek cephaneıikıerinin bulunduğu yerlere Heyoğlunda iki Büyük Memurlar Mesai Saatleri ıardı. 

Verilen malümata göre alakadar baza 
makamlar şehrin ve limanın sisJi zamanlar· 
da ölü ve hareketsiz halinin önüne geç • 
mek için teşebbüslere girişmiştir. Bu müna 
sebetle yeni tedbirler alınacak ve icap o 
den yeTlere düdükler. otomatik çanlar ko 
nacaktır. 

de kızılhaçlar çizmiılerdi. Ev Yandı Haric:nde Ça ·ışıyorlar Fakat henüz kuru buzun mahiyeti 
Bence, bu hileye baş vurmak k1Z1lhaç etraflıca anlaıılmı§ değildir. Bu husuıl 

işaretini tapyan yerlere bomba savurmak- Bu sabah aaat 4,50 de Beyoilunda Belediye kuduz vak'alarımn önünü al- Türkofiain hazırlayacaiı raporla tet • 
tan farkL bir hareket sayılmaz. Ve bu da 

1 
Yeni çarııda bir yanııın çılanıı, iki ev yan· ~ak. iç~n köpeklerle mücadeleyi tiddetlen· j kik edilmiı olacaktır. 

gösterir ki insanlar, harpların patlayışm - mı§tır. Yanan evlerin ikisi de büyüktür ve dırnuıtır. Son bq ay zarfmda &yoğlunda 

dan sonra, insani kaiddcri her tekilde sui- dörder kathdır. Yan&mm neden çıkbğı 21_2~, -~eykozda 678,. Sanyerde 225, E- Gümrük Kadrosu 
istimal etmekten çelrinemiyorlarl henüz tespit edilememiıtir. Zabıta tahki- mmonunde I 500, Fatihte 974, Bqiktatta * kat yapmaktadır. 1720, Osküdarda 560, Kadıköyünde 238 

* • • 
15 Kitip Alınacak 

Birinci umumi müfettişlik emrine 100 
lira Ücretle mutlak surette daktilo kullan• 

A...bt Galip F.cmez: Bu iki ev Madam Anna ile Salihattin köpek öldürülmüıtür. Bu mücadele ıçm 
- Harplerde, hastaneler, kavga ede • adlı iki kitinin ta::arrufunda bulunmakta- memurlar mesai saatleri haricinde bile ça· 

miyecek hale gelm.İf yaralılarla dolar: dır. Madam Annanua eıyasmın Alyans lıtmaktaclırlar. 
Yolda yüriirken .karpnıza iki kolu sa- ıirketine 3 bin liraya sigortalı olduğu anla- yeni Rum Patrı·g" ı· 

kat bir biçare çıba, ve size en ağır kü • tılm'§tır. Yanem Madam Annanın evın· 

Yeni Kadro Yarın Anka 
raya Gidiyor 

masuu bilen, orta mektep veya muallim 
mektebi mezunu olan 1 5 katip alınacak .' 

Gümrük kadrosa üzerinde tetkikat tır. Müracaat yeri İstanbul viliyet!'f ir. 

fürleri savursa, ona el kaldırmayı zül ıa- den çıkmıflır. 

yar•ruz. H E K d 
Bence, yaralılarla dolu bir çatıya bomba aıta ir a ın 

sallamak, sakat bir İnsana el kaldırmak • ' Yatağında yanıyordu 

Seçim Tarihi Bugün 
Tayin Edilecek 

yapmakta olan Gümrükler Umum Mü
dürü Mahmut Nedim tetkikatını bitİrmİf, 

yeni gümrük kadrosunu hazırlamıtbr. 
Kadro hakkında aıkı bir ketumiyet 
aöstedlmektedir. 

tan farklı değildir. D'" k y 'k d b' un a ıam enı apı a ır yangın 

Bu~u ya~a?lara karşı içimizde uyana-, bat göatermİfse de çabuk önüne geçil • 

Rum Patriii Fotiyos'un ölümünden 
sonra dün ıehrimizde bulunan on üç 
metropolitten mürekkep olan Sen Si
not meclisi ilk toplantısını yapmııtır. 

Sen Sinot mecliai bus\inkü toplantıaın • 
da yeni patriiin aeçim günü ve tefer • 
rüatını tesbit edecektir. 

Maamafih yeni kadro ile aümriilıı:ler· 
de mühim deiİfildikler olacajı talunin 
edilmektedir.Mahmut Nedim yarın yeni 
kadroyu taadik edilmek üzere Ankara· 
ya ıötürecek, bir kaç ıün sonra Tetkik 
Müdürü Mustafa Nuri ile heralter •ur•· 
ya dönerek nümune gümrüğü haline ko

nulmak üzere yeni tefkilita neza
ret edecektir. 

cak h• ,aynıdır! · • y K 1 '--k • 
V b 

. . mıttir. angın umaa SOIUl ta Hayrı • 
e u hıssın adı ·· 1 - d • · • soy emege egmıye- yenin 5 numarala evinden çıkmıtllr ve 

cek kadar aşikardır!. · hAd' d d · · a ıseye e mangal an aıçrayan bır Jcı. * vılcım sebep olmuıtur. 
Muharrir Oaman Cemal: 
- ıcKararan gözün dini İmanı olmazı> 

derler azizim. Harp denilen ana baba gü
nünde ukızılhaç» m alımda selamet a • 
ramak abestir. 

Harbi umumide, bir çok kimseler, ölii
lerin ağızhwındaki altın dişleri sökmii~ • 
ler. 

Bu da gösteriyor ki harp meydanında 
bile ölmiyen, sönmiyen yegane duygu pa
ra hırsıdır. Bu itibarla, Habeşlere öğü • 
düm olsun, ftalyan tayyarelerinin mermi • 
lerinden korumak istedikleri hastandere. 
lngiliz altınlanndan mahyalar kursunlar! 
Bak o zaman berikilerin elleri bomba at
ınıya varır mı? 

Boğazda Daimi 
Sis Var 

Boiaziçinde günlerdenberi devam e
den sis tiddetini gittikçe arttırmakta
dır. Aktamdan bathyan sia ertesi gü • 
nü öğleye kadar kalkmamakta ve Bo
ğaziçinden köprüye ilk vapur ikiden ev-
vel gelememektedir. / 

Bu vaziyet karıı~ında otobüsler fa • 
aliyete geçmİfse de onlar da bin türlü 
ihtiyatla ve gayet ağır ııitmek mecbu • 
riyetinde kalmı§lardır. Çünkü sia aayet 
kesif tir. 

Kayıp Kız Bulundu 
SuJtanahmet'te Üçler mahalleainde As-

•••eee•aaa•a T -·-----------

Yalnız bu yanım vak'aıından Hay
riyenin evindeki bir hasta, yanmak teh
likesi geçirmİ§tir. Çünkü ate! hastanın 
yorganına sıçraınıı evde kimse olma- malı sokakta oturan Ahmet Ö:zen'in knı 
dlaından hem ' - • Makbulenin 15 ııünden beri kaybolduğunu 

Makbulenin Sıtkı adb gençle 
Osküdarda akraablannın birinin 
bulunduğu haber verilmektedir. 

beraber 

evinde • yorııan yanm&ga 
h d · '. d ki h k yazmııtık. em e ıçın e aatayı ızartma • 
iab~amı~~Bu~et~e ~kt~de ==============================~=~~-

gelinerek hasta kurtarılmııtır . ş D • k k t B • D * Burgazadasının Saatçi caddesinde ayan l ) a ) r ava 
17 sayılı lokantanın soba borsundan çı
kan duman etrafta yangın zannını u
yandırmı§hr. Yanh§lık çabuk anlaııl • 
mı§tır. .................... 

r " Y ılhaşı Piyangosu 
Bir Numara Listede 
Yanlıı Bc11:mıı •. 

Türk Hava Kurumu Piyango 
direktörlüğünden: 

936 Y ılbaıı piyangoau keıide lis
tesinde (üç bin) lira kazanan nu
maralar arasında (15298) numara 
sehven ( 16298) olarak çıkmı§tır. 

Binaenaleyh (15298) numaralı 
bilet hamillerinin ikramiyelerini al
mak üzere direktörlüğe müracaat 
eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Pilavının içinden Cam Kırığı Çıkan 
Piyazcı Arnavut Mahkum Oldu 

Aaliye üçüncü ceza mahkemesi dün hem de tezgahtar kızı daYa etmİftİr. 
bir mahallebiciyi mahkum etmi§tİr. 1 Dün muhakeme bitti. Suçlulardan · Mii
Davanın mevzuu §Udur: Bahçekapıda I nir o sırada pilavın bulunduğu came • 

1 Seli.met hanında (19) numarada avu- kanın c~m~ _kırıldığını, fakat cami~~· 

1 

katlık yapan bir zat, geçen aene Bah .ı ayıkladıgı ıçm bu yaralanmada kendısı
çe kapıda Orozdibak karııaında Celal nin hiç bir auçu olmadıjını iddia etti 
beyhanı altında "(23) No. da mahallebİ· ve avukatın katıkla yenmesi mutat O• 

ci Halim ustanın dükkanında pilav lan pilavı çatalla yediii için diline ça-

k b • d b. - d k im tal batını§ olduğunu aöyledi. yer en ır en ıre agzın an an ge e· . 
• b l b'' ··k b. k • t 1 1 Fakat adhye doktorları bu yaralan • ge a§ amıt ve uyu ır ırıa a par • 

1 manın çatalla olamıyacağı hakkında 
ı çası tarafından dilinin kesildiğini an· r · l d" N t' d hk , apor vermış er ı e ıce e ma eme 
lamııtır. • Müniri (3) gün hapse ve bir lira ağır 

lıte bu zat, böyle bir ıddia ile mah • hkü tt' D para cezasına ma m e ı. avacıya 

kemeye mürcaat ederek mes'ulü bilmal ' da ayrıca (50) lira tazminat verecek • 
sıfatiyle hem mahallebici Halil mtayı 1 

tir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

............ lftı 

........... {~ 

- ~ 
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T aifielri Türk Emliki 

T aifteki Türk emlakinin ve vakıflarının 
mülkiyeti için mutasarriflarwun tasarruf 
vesikaları ile birlikte bir yıl içinde Süudl 
Arabistan krallığına müracaat etmeleri 
icap etmektedir. 

• • • 
Ereğli Limanı 

Ereğli limanının inşasına talip olan 'l!
kers ıirketi murahhaslan yalunda Anka • 
raya gelecektir. Şirket tesisat bedelini se· 
kiz senede ve memleketimiz mahsulatın 
dan barice mal çıkarmak auretile alacaktır 
Ancak bu mal çıkanı Türk - lngiliz ti 
caret ve klerinğ anla§tnaaının dıpnda ka 
lacak.br. . . ~ 

Şehirler Telefonu 

Bayındırlık Bakanlığının hazırladığı bir, 
programa göre tehirlerin hepsi telefonla 
birbirine bağlanacak. bu hatlar sayesinde 
komtu memleketlerle görüımek te mÜJn· 
kün olacaktır. 

• • • 
Deniz Y ollanncla Kir Ve Zarar 

Yapılan hesaplara göre Akay idaresi bir 
sene zarfında 100 bin lira kar etmiş, De
niz yollan idaresi de 1 00 bin lira zararla 
heaaplannı kapamıştır. 

Güne§ Tutulması 

Haziranın on dokuzuncu günii güne§ 
tutulacak, Mannaradan Samsuna kadar o· 
lan saha gündüz vakti karanlıkta kalacak. 
gökte parlak yıldıilar görülecektir. Gün 
tutulmasının en karanlık devri iki buçuk 
dakika sürecektir. Böyle bir hadise 25 yıl 
önce AntaJyada da olmu~. 

' 

- Bu yil, denizin cömertliği tuttu, 
ı~n B1;:1! Ha- l Bir torik bolluğudur ridiyor .• Kasaplarda, bu yüzden 

durdu. 
alıt Verlf 

l. 

Hasan Bey -Kasaplarda bu ihtikir 
varken, denizden balık çdunaaa da, et a

bt verifi naaıl ola duracaktı! 
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Krallar S.Jlnetl. 

Balılc Bol.l .... : 
Dünya bubranuun ortaya çıkardığı g• 

ip tezatlarc:llıın bim db. bir tMaitwı açDk -
an kırılan milyonlarca inamı varan, Ölet 

e fiatlan diifürmemek:. itin fazla& nudlaı 
yakılmaaı. imha edilmesidir. 

Bi-ezil~aJlUn. h&velerini- lbiunmdllltrde 

latanbulda bu a....-g••nnıt.. helluilu var~ 
aliıımua8mnnr. ll'cwwı..W- wa; ~mıan
llr plıripGdaı: 'l!anminh 40, ı.um., lladaıı 
thlilanı iviıır 1Ju sene mesnlelıetimiza. ha- ' 
k y:iiiııöDdenı bayili para ainliı fi'.., ga. -

Mllı:ntı= ballbjıı fiadimı ~ bafıadı. 
un iiztaiııe balılılıgal .. ttwvlan•n& fiat

n diilünnmaels iv.in: bal•lçlenn müna. • 
ebe ile ava çıkma.Janna karar vermeiiı d6-
ünmüşler. Bu suretlla- az bahk çıkacak. az 
alık çıkınca fiatlar yübelecek. balıkçı • 
r da bu sayede daha çoi kazanacaltlar. ı 

* lı.tanbuf halbun dVrtt.- üi;if .. cftır. t:mı • 
efa fülb et'" )'il 7er; )'il )'all1IZ; Battl- pala
ut on lturo111 diitttiiü' vdil" lila &anfim 
lamıyacak &Jllil~ vllldir; &ı.. &olrtr • 

ndtm fillayet echm WılçdU, tutttıltllm 
azla balıklan muhtaç- Halk. 5ediıma diı
ıtsalar, fiatın düşmesine mani olamazla11 
ı~ 

Biz bolluktan değ_il, kıtlıktaDt Ea1uıdenı 
uztarip bir milletia. Bizim ne denize dQ.. 

ecek balığımız. ne sokağa ataoak gar• -
ız, ne da ateş~ verecek malımııc vardır. 
azla malımı~ vana. bunu Eakaralara da -

. -- ~ olbunm-attlfmua• zaman ne Çlkacaiim Bilhneyii. tf. 
awwwiw ...... Bir ....... 8- Bir e;alr, tialm-Bii-)'UIUD tıdahr. 
mz ümiL ve bap ı iPda. olMırrnm ~ lii- auyuaıı iilliiııl9ıt 
çddlji aamm elb..iymr aukatb Ha,.U, ufi'ans. 

BaJıkgl•r,, her lliia piyango çeken. imanlar gibidir. Bazan 
1liıa .,.en. ]lllizlerce hilb> IWalk .. ıarı~ ~ biltiilı ilin-• .__. 

MUHTEL 

Bitlis Yel 
B•Ada 

Bi 

Atinaya yeni ıiden bir arka .... JıU..-rı 
«Bu sefer nbt111U1 ayak basar baunur, ,ebirde .... ilii ..... 

çul ,.1 iÇincl"e 8üyll di!iifilililll!r ofdbimtu aördiiin. Aieton 
ismincfel:i eski oreır yepyeni b& HYYali oteli haline ıetiri

~ lla11Dnnftıkf nHtmn liitiiltiJarBır. A:tfiaaya ıelb 
~ l'ireaiir- &a Slrhc:ij:e laennyen manwauau: _.,. 
......... el;;. F' ...... Bü,61- lir..,,... limanı ............ 

HA LER 

Vapurlar oraya Yanatacak, Myyahlu oray .. çelilıaıl; Atiaaya 
c1-. biitüır malUınab ,... NWa 'r ' k ifis.bw ..._.. 1111 ,.. 
ni :v.apılan ofiate tatmia eıılec.Werı llM 'I •H &ınd11Nımıll6 t.,.. 
leriai ç_e'-e~ telefıanlerma pgecak, lailMlel'ini ....... W... 
vazlarnn bulacalifar. » 

Bir de bizdeki vaziyeti c:UiMiaenk alat•nhda -u.-ı
nm _..ekıillİlmeklerine arbli»..ı 

~1E.a ANA r~4r·ı~ lN'A 

c.·ı,-. 

Yıldön#Dnii. 
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4 Savfli SON POSTA 

MEMLEKET 
Yüreği Pek Gazlan tep, En Bilyiik Günilnü Yaşadı 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

---
Bir Delikanlının 
Şehadeti 

u 
GO 

14 ncü Yı •• •• •• o ' Bir kola atelyesi .. Bir çok kız ve erkek 
birlikte çalışıyorlar. Bir sabnh dedikodu iş Törenle K t a 

Ankarada Feride : 
yaparlarken konuşmayı münakaşaya çe- Gazi Antep (Ö· 
viriyorlar, münaknşa da mudarebeyi do- zel) _ Kahraman 

ğuruyor. yurdun dü1mandan 
Ve kız erkek biribirlcrine girerek alt kurtulması yıldö • 

altn, üstüste başlıyorlnr yuvarlanmağa .. 
Neticede bir taraf, diğer tarafı dava 

ediyor. 
Duruşma birinci sulh cezada geçti. Da

ha salon açılmadan kapı önü beş, alh 
geç kızla dolmuştu. Biribirleriylc mÜs."\ba
ka eder gibi çene yanştırıyorlar ve kahka· 
balarla haykınşıyorlardı: 

- Eftimynl 
- Espiriyal 
- Jirnyerl. 
Celse başlayınca Alberto adında bir 

delikanlının ıahitliği dinleyicilerin dudak· 
larında vakit vakit gülümsemeler uyandı· 
racak kadar zevkli oldu. Delikanlı vakn 
ile tekrar karşı kartııya imiş gibi titreyerek 
ve gözleri büyüyerek söze başladı: 

- Bir de baktım, dört adam, birisinin 
üstüne çullanmışlar, dövüyorlar. . 

- Kim bu altta kalan~ 
- Kız kardeşim. 

- Peki een ne yaptın~ 
- Ne yapacağım~ Korkudan ödüm 

koptu; bıraktım, kaçtım. 
- Ayıp değil mi sanal Bir kere dövü

len bir kadın. Hem de senin kardeşin. 

Sen de maşallah turp gibi bir erkeksin. 
Senin orada vazifen on)ann aralnnna gir
mek ve alttakini kurtarmaktı. 

- Aman efendimi. Dört kişi bu .• Hem 
neme lazım!. Tabanca, mapanca varsa 
yanlanndn .. Benim bir kalem çakuıı ııörün
ce bile tüylerim diken diken olur. 

Bir Mücadele 
Memuru 

Siverekte Çem Suyundan 
Geçerken Boğuldu 

Urfa, (Özel) - Siverek ilçesi domuz 
mücadele ifyan Muhlis Siverelde Hilvan 
arasında akan ve sürekli yağmurlar neti· 
cesi CO§all Çem suyundan geçerken atm 
çökmesiyle suyun akmtwna kapılarak bo
ğulmuttur. 

Dört gün sonra cesedi bulumnuı arka· 
daılannın teessür ve göz yaılan arumda 
Urfa mezarlığına gömülmüıtür. 

Karamanda Bir Hırsızllk 

nümü bayramına 

30 binden artık va
tandat iştirak et • 
mİ§tİr. 

Antep müdafa
aaı, cihan tarihinin 
e§ini ' pek •nadir 
kaydettiği vak'a
lardandır. Dokuz 
ay aüren bu müd
det zarfında bir 
Antepli yüz düt· 
manla göğüa göğü. 
se gelmit ve aklın 

bile kabul etmiye. 
cefi fU büyük far
ka raimen biri, yü
zünü piiakürlmÜJ· 
tür. 

Antepte kadın, 
erkek dokuz ay 
çarpı§tılar. Bu do
kuz ay, dokuz as
nn yaratamıyacağı 
fehamet vak'alari
le doludur. Bir An
tep çocuğu, bir bö
lük kadar İf gör
DlÜf, yetmiıindeki 
bir adam, karıısın
da ki kuvvetlere 
&'Öiüs &'ermiıtir. 

Savaıta altı bin 
Antepli öldü. Mü
dafaanın sürdüğü 
müddetin çoğunda 
zerdali ekmeği 

Yendi, aç kalındı. 

Ölmü§ bir bey. 
gir leıine delirmit

cesine Ü§Üfüldü. 
Malul 1razi sayısı 
birden yükseldi. 
Fakat düıman bir 

adım bile içeri ao
kulmadı. Tarihimi

ze albn kalemle 
yazılmaia layık 

bir destan yarabl-
1 dı. 

14 üncü kurlu· 
luı bayramının di. 
ierler:inden farkı 

z::::;.._._...__.. ...... 

Karaman, (Özel) - Zabıtaya yapılan 
bir müracaatta istasyon büfesine hırsız gir. 

diii ve bir miktar teker, çikolata ve siga
ra çalındığı bildirilmqtir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

ve hususiyetleri vardı. O &'ÜD, altı bin kuvvetlerini püakürtmüıtür. 
tehit için yapılan anıt açıldı ve bu a- Merasime aaat dokuzda ba,Iandı. 

,----------------- nıtın altındaki mahzene ıehitlerin ke- Süvari, piyade, topçu ve makineli tü· 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumartesi 

(*) 

mikleri naklolundu. fek bölükleri muntazam surette yürü-

Yarım saat son· 
ra ıehitlerden bir 
çoğunun gömülü 
bulunduğu Ihsan 
bey camiine varıl· 
mı1tı. Asıl tören 
burada yapıldı. Ka 
file elli kadar ta
butun konulu bu· 

iddianızı isbat edecek ıabitler bulab 
lir misiniz? Mcseliı kocanız siz: eve hap 
dip aç bıraktığı zaman komıulnnn size 
ve ekmek getirdiğinden bahsediyorsun 
Bunlan şahit olarak mahkemeye cetitl~ do 
mez misiniz? Mahkeme sizin mücerret ifune 
diamz üzerine tabi hiç bir hüküm verıaroı 

ıdd• • L • • d h"d •ht'..etli mez. ıanw ıs,..at ıçın e f8 ı e ı ı, , 

lunduğu cami ö- vardır. Şahitler sizin haklı olduğunuza : es 
hadet ederlerse kocanızdan ~ar ve i'- tek! 

ok ç~ 
nünde durdu. Par· 
ti üyelerinden Bay yan alabilirsiniz. 

Muhtar Göğüş ta- * 
araflı 

ını 

rafından mensur 

ve Bay Yılmaz Do

kuz Oğuz tarafın
dan da manzum iki 
söylev verild" Ka
file ağlıyordu • 

Tabutlar, o zn· 

Sarıyerde A. Knçnr: ati 
Bu kadının sizi sevdiğine baıka dclil_.e k 

rnmağa lüzum yoktur. Sizinle meıgul Oibi f 
ması, size mektup, ve hediye gönderft1Cıak 
sevgisinin en sarih delilleri sayılabilir. 

(( 
Yalnız sevgiyi l}inizc kar hrmayıt 

Jıinizde dürüst olmağa çalqınız ve on 
meşgul olmayınız. Sonra İJİnizdcn olıı m1 

nıanki elbiselerini krı 
lirsiniz. 

giymiı çeteler ta· 

rafından omuzlan

dı. En önde, tek 

baıına bir kahra· 

manlık destanı ya

ratmıt olan Bay 

Şahinin tabutu var

dı. Yava§ yavaı be· 

lediye kurağı önü

ne aelindi. Orada 
verilen aöylev din
lendikten sonra ye
ni yapılan anıt ö
nüne varıldı. 

Tabutlarda bu • 
lunan kemikler a. 
bidenin altındaki 
mahzene dökül -
dü. 

Söylevler baılıı· 
mııtı. Önce Kamu
~ay Aabaıkanı N U• 

ri Conker nutkunu 
okudu. Sonra Bay 
Ali Kılıç, kurtulu· 
tun 1ıüzel bir tarih
çesini yaparak her· 
keain sözlerini ya
ıarttı. Y a§8ran göz 

ler Antep saylavı 
~mer Aaım Akso-

yun söyleviyle büa
bütün dumanlandı. 

Sıcak yat damlala
rının yere döküldü

iü 1rörülüyordu. Genç subayla mektep
li çocuk ta uzun boylu alluılandılar. 
Ve ilbay tarafından abidenin kurdeli.
sı kesilerek açılıı resmi yapıldıktan 
sonra gündüzkü törene nihayet verildi. 

Gece, Cumuriyet Halk Partisince 
hazırlanan «Antep Kahramanlar desta
nı» adlı piyes oynandı. Saat ikiye ka
dar ho§ bir 1rece geçirildi. 

* İzmirde Ümitsiz: 
ona 

Beyhude ümitsizliğe düımüısünüz. flıiziy 
nebi profesörler hususi surette dokto nkan 
edeme:z:ler. Fakat büyük hastanelerde dund 
torluk yapmaktadırlar. Cerrahp8§a h~ -
tanesinde kendinizi pekala tedavi ctti'\i!ile 
bilirsiniz. Onun için bir an evvel t~daf.me 
nizi temine çalııınız. 

* Kütahyada Mazhar: 

1 - Erkek kaymvaldesile bir aradıı .v~ 
turmağa mecbur değildir. İsterse knrfüst 
alıp ayrı bir ev açabilir ve doğrusu da ~ I 
dur. Sizin f el ak etiniz kayınvalde ile bi ka t 

, a 
rada oturmanızdan doğmuıtur. it 

ı - Kaynana kötüliğile evinizi yık' erej 
rma 

lir, fak t sin ayıramaz. 

3 - Eıyanızı zaptedemez. Mahk 
ye müracaat edip eşyanızı alabilU:sinit 

TEYZI Lo 
ilka 

lzmitten Haberle~.t~. 
gölcükte Kaza Teıki!a Pa. 

r 
Yapılacak 

.~i ö 
İzmit (Özel) - Gölcüğün kaza olf.. 

için viJ.ayel genci meclisi bir karar '°' 
miftir. Bu kararı duyan halk bundan b~ 
bir memnuniyet göstemıiıtir. * Bu sene İzmit tütünleri çok nefi 
suretle yctiımektcdir. Geçen seneki 11 
sulden elde mevcut kalmamııtır. 

Büyük bir Amerikan kumpanyası dtt 
ni yıl piyasasına iJtirak edecek, İzmir_ 
düzceden genİJ mikt.-da tütün müb• 
edecektir. B« • * İzmir Akçekoca mektebi çok ııyo 
bir müsamere vermiş ve küçükler bi\nd 
bir kalabalık tarafından uzun uzun Sdan 
lanmıştır. 

Meme Kanseri 

Bayram için Antep aaylavları Bay düler. Bunları binlerce mektepli takip 
Ali Kılıç, Nuri Conker ve Şahin de gel· etti. Uray bandosu öndeydi. Bütün 
mitlerdi. Bay Ali Kılıç, Antep harbin· saylavlar ve hük\ımet erkamnın bulun
de çok üstün yararlıklar vermiJ, mai· ı duğu kafileye otuz binden artık halk 
yetindeki az bir çete ile büyük düıman iıtirak etti. 

-===~============~=-:s=o~====-=====-=-=========-=-=-=====-====w=- g 

Sol memesinde ıiddetli bir ağn duyan 
ve altı aydanberi bu yerinde yavaş ya
vaş büyüyen bir ıişten bahseden has
tayı muayene ettim. 
Bir ceviz büyüklüğünde olan bu şiş 

mücavir koltuklar altı bezlerinin de şiş
mesine sebep olmuştu. Hastanın ıeçir
diği şiddetli ağn da bu şişin kanser 
başlangıcı ve kanser hastalığı olduğu 

fÜphesini veriyordu. lıerlemeğe ve vü
cuda daha fazla zarar vermeğe çok 
müsait olan ve kan vasıtasile metastaj 
yaparak tali tehlikeler meydana ıe -
tirnıck istidadında olan bu habis has· 
talığın ancak ameliyat yolile tedavisi 
mümkün olabileceğini izah ettim. Bir 
operatör arkadaşla beraber yaptığımız 
konsultaeyon bu teııhisi teyit etti, n -
meliyat yapıldı, meme ve koltuklar al
tındaki şiş bezler çıkarıldı. Hastalığın 

nüks tehlikesi de kalmadı ve bu su -
retle de hayatı kurtulmuş oldu. Artık 
ağn duymuyor ve znyıflıyan vücudu -
nu iyi gıda almak suretile telafiye uğ· 
rnŞJyorum. 

( •) Bu notları kesip ıaklayınız, ya· 
bat bir albüme yap1fhnp kollebiyon 
7apJDJ%. Sıkınh zamanın.u:da bu notlar 
bir doktor sibi imdadınıza yetiıebilir. 

Kaşta Bir Hırsız Kaçayım Derken 
Canındarz Oluyordu 

Kaı (Özel - Burada ıarip bir hırsızlık çayım derken az daha canından oluyor : 
vak'aaı olmuıtur. muf. ........ ·- ... ·-· . ·-·-·· ............ - ....... ~ 

Akörü köyünden Mustafa ve Hüseyin 
adlı iki kiıi bir gece bir hırsızlık planı dü -
tfuımüıler. Ve köyden bir evin damına 

çıkmıılar ve bacadan iple İçeriye sarkarak 
sinniılerdir. Ev sahipleri ve komıular ye -

Vezirköprüde 
Fakir Çocuklar için Bir 

T emıil Verildi 
titmiıler ve 1'arakola haber vererek hırsız· fakir 
lan yakalatmıtlardır. ft burada kalmıyor Vezir~~prÜ! (~el) - Burlada b 

· · · b 1 ı;ocuklar ıçm hır musamere yapı mı§, em 
ve asıl garıp cıheh .bundan sonra af ıyor. V . .. .. __ 1 • b" ·· 

ezırkopnı halkına emıwusız ır gun ya. 
Jandarmanın bakımı altında Kat' a getiril: §alılmlf, hem de fakir çocuklar için cidd4:_n 
mekte olan hırsızlardan Mustafa yan yol· kayda değer bir yardım temin edilrniıtir. 
da bir fırsatını bularak jandarmalann önün r.Iüsamerede merhum Hasan Bedrettin'in 
den kaçarak bir kaç adım koıtuktan sonra Ebüluli. piyeıi temsil edilmittir. 
gözden kayboluyor. 

Jandarmalar ve diğer suçlu 
Mustafayı aramağa gidiyorlar 

Hüseyin, 
ve çalılar 

Karacaalide 
arasında epeyce bir arama yapıyorlar. Fa- Es 'd Muhtar Bir Kur4unla 
kat Mustafayı bulamı:,·orlar. Öldürüldü 

Bir ara!. çalılar arasından haf:f bir hı· 
rıltı duyuluyor ve Mustafa, çalılar arasına 
gizlenmi bir kuyunun içmde can çckiıir 

ve suda boğulurken görülüyor ve binbir 
:zorlukla kurtarılıyor. Meğer Mustafa ka • 

Gemlik (Özel) - Karaca alide eski 
muhtar Ahmet kahvede otururken dııarı
dan atılan bir kurşunla öldürülmüştür. 

Kurıunu kimin attığı belli değildir. Tah • 
lölı:at ıranılmutacbr. 

Biga 
Köyleri 

Loya Fasulyesi ~~ 
Samsunda Loya fasulyesinin yetittfJd 

te olduğu ııörülerek zeriyatın arttırıll B 
yolunda tedbirler almmııtır. Sanayide ne 
lanJan ve huausi bir yağ çıkarılan bu d 
fasulyesi için Ziraat Vekaleti tohumll 
ıönderecektir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler · 

or 
ar 



ngiıtere, 
/manganın 

Sömür gel erini 
Verecekmiş I 
lr-~---~~Kopenhakta çıkan 

Almanya aö • yheder gazetesi or • 
miir•..U ltal - ya inanılmayacak bir 
malttan laem 

rivayet atmıştır. Bu 

SON POSTA 

. . 

HARİCİ 

Bu!gar Kralı l 
404 Mahkumu 
Afetti 

Sofya 3 (AA) - Ortodoks noeli 
münasebetile Kral sivil mahkemeler ve 
divanıharpler tarafından mahkUın e

dilmiı 404 kiti için af ilan etmiştir. 

Çin - Japon Gerginliği 

Çinli Talebeler, Ölüm Ye
minile Payitahta Yüriiyor 
Bir Çin • Japon Konferen• Akti DUtünülüyor 

Savla 5 

jl·., •• D , .. , ...... ~ . ~ .·.- . ...,,, ~ ._, . .: 

Üç Yüzlü Kadın 
Doktorların sözüne bakılına fenni 

gazete diyor ki: '---------------
Pekin 3 (A.A.) - Şm.Ii Çin muhta • 

B A riyeti cereyanına bl'fl talebe tarafından 

;,. 'V r u p a yapılan ıöaterilerin sittikçe arttıiı bildiril- ' 

tedbirlerin yükselmesi, sıhhi otoritenin 
kuvvetlenmesi selı>ebiyle artık görülmez 
olan, hakikatte ise insanlara abtımıt ve 
kan karc:ılefi denilecek tekilde onlarla kay· 
naımıı olmasından dolayı eski hızım kay· 
betmit bulunan kolera hastalıiı Yak.tiyle 
sak sık yüz gösterir ve dünyayı allak bul
lak ederdi. Hastalığın kaynaiı Ganj kıyıla· 
n olduğu için prk bu hastalıktan bilhaaa 
ziyan görürdü ve her sefer, on binlerce 
korban verirdi. 

Berlin çevenlerin -
dolatan bir söze bakılırsa İngiltere hü
eti Almanyaya hat vurarak İtalyaya 

1'fl tatı,ik edilecek cezri tetlbirlere kuv
tli surette müzaharet etmesi mukabilin

eaki Alman sömürııelerini geri verrrıc
teklif etmiıtir. F~at Hitler bu teklifin 

k çekici olmasana raimen Almanyayı bi-
raflıktan çıkarmaya yetifmiyeceii ceva

venniftir. Alman çelY-enlerinin ka • 
tlerine göre aömürsenin iptidai mad • 
kaynaiı ve mamul ev• pazan olmak 

bi faydalanna karp. daimi bir gaile ol
alt mahzurlan da vardır. 

* «EL19 edile • Brükaelde çıkan Na • 
·on Bely aazeteai di
or ki: 
Buııün Londranan 

bert Gate sokağında F ranaız sefareti • 
itaali altında bulunan iki muhtewem 

nak takriben 75 yıl önce o kadar fena 
• ette bulunuyorlardı ki, aatılmalanna 

kin aörülemiyordu, hiç alıcısı yoktu. 
ndan dolayıdır ki halk bu otellere: 
- Malta ve Cebelüttank adlannı ver • 

• lerdi. Bundan «alınamaz», uelde edi
ez» gibi bir mana çık.anlıyordu. Fa • 

t (Malta) ile (Cebelüttank) İngiltere 
afından nihayet alındı, nitekim o iki 
· konağa da en nihayet bir müfteri çık· 

ve mulatewem bir kisve verildi. Fakat bu 
konak bugün satılığa çıkanlsa nasal 
~teri bulurlarsa, «Cebelüttanlrn ile 
ahan da «elde edilcmezıı vasfını öyle· 
kaybetmiılerdir. Bunun içindir ki in -

tere d eniz ününü lskenderiyeye kal -
ak mecburiyetini duymu§tur. 

••'7• ........ 11 ••• 
CeMllltlllrtkta 

Londra 3 ( A.A.) - Bahriyenin sivil 

m lort Liaclsay Cebelüttaraka ıel • 

H ar bi Çık ar sa... ~ed~ talebe, Y• payitahta varmak, 
veya ölmek huauaund• y..0.. etmitlerdir. 

Amerika Bitaraf Mı • muhtariyet cereyanını ~roteato et -

Kalmak f ati yor ?.. me1c " bükmnetin ecnebi tecavüüne ma-
Paria 3 ( A.A.) _ &.fbakan ı..v.ı dün kavemet ebneai bUIUllllKla urar eylemek 

alqama doiru Amerikan miilt8farlarmdan makaadile Nankine doira yola çıkan tale- f 
William Phlipai Amerikanm Paria büyük beye, yiyecek yüklü bet bm1oa refakat 

LL,_I • • etmektedir. 
elçiaile birlikte ...,... etmiftir. T.lebe, 625 mil mesafede bulunan 

* Paril 3 (A.A.) _Amerika c1q bakan- Nankin ~ T1en-Tain-Nankin de 
lık mÜltepın ı..va& ~e, Ruzvel- miryoluna takip ederek Jiiriimeldedir. 
tin Amerikan parlimentoeanun açıl.pacla Japonranın Şartları Ve Çin 
aö:rliJeceii nutkun metaiDİ bildirmittir· T ok:ro 3 ( A.A.) - Y omiura Şimban 

uJoarnal» sueteli, bu miJüatta Ame- psetesinin Yucbiına söre .ıirola hir Ja· 
rikanm deniz konferansmdüi hatb bu.. pon • Çin konferansımn akdini Çin bükii
ketinin •• bir Avrupa bubi takdirinde A- metine teklif etmek niretr.,.d~dir. 
merikanm bit~ ıörilıiildiiiünii Japonya Çinin Maı.çukn)·aa l•nU'NıHu, 

Japon .leylatuı Jaarekfle karıı m6,terek• 
mic:adele edilmesini, iki memWuıt arum· 
da ekonomik tetrild IDll••İJİ ve Jimali Çin 
meselesinin halli İçin ht\IUIİ hİr hal tara 

yumaktadll'. 

Be!çikada Hitler 
Lehine Nümayişler 

Yapıldı 
...... 3 (A.A.) - ....... pla • 

bulunmaaım istemektedir. 1 
Çinliler İle ecnebi imtiyulannnt ,,.. ec-

nebi imtiyaz mmtakalannm kaldwnlmuı • 
m ve ecnehi kuvvetlerinin tedricen Çin • 

- p1ıııı....;..; talep elmektedir • 

Yeni Usul 
Muahede imzası 

Şanııhayda çıkan China Weekly Ja • 
ponya ile Çin arasanda muahedelerin na· 
sal imza edildiğini gösteren yukandaki 
resmi netrediyor. 

Bu, yirminci asar siyasal münasebetle
rinin, ne hazin bir devreye ııirdiğini söa
termek itibarile dikkate deier bir teza
hürdür. 

Onun Irak illerinde hüküm IÜriİp sün • 
de büyük tehirlerden üç bet yüz ldtiJi 
mezara Mirüklediii, bir çok köyleri n.z 
bınakbğı bir tarihte Baidat külhan 1.qt.. 
rinden biri küstahça bir plan kurar, çolr.taa 
beri ardında kottuiu halde hir diıll ele 
geçiremediii güzel bir kadım koleracWa 
istifade etlerek yakalamağı tuadar. 

MalUın ya. Irakta ve o aeviyyede huha
nan yerlerde yaz &ünleri damlarda ,..., 
Külhanbeyi, iyice bir makyaj yaptıktan ve 
k~rkunç bir kılığa girdik.ten sonra bir ıe
ce yansa damdan dama qar, ee._ru.mm 
yanana gider, afk oyununa &irifir. Kar. ba· 
iıracak olur, delik.anlı parmağım dudaiına 
koyar: 

- Sus, der, ben kolerayım. Ses çab
nrsan canını alınm. 

mnda kiia llatpal.cla'ta Bel9k• ..., • -----=-======----------.,._-====-...... -----

Ziyaretlerin devam ettiğini möylemeie 
lüzum yok. Kolera kıza. kız da kolera,a 
ısınır. Fakat bir kaç ay geçince f~ me,• 
dana çıkar. Kızın anaaı, babası ...hkeme
ye giderek evlerine dadandığı. IÖZıe ba· 
tacak kadar ilerlemit olan gebelik dola
yıaayla anlqılan çapkının bulunmumı i9-
terler. Kadı, analığa namzetlenen km ça
ğınp sorar: 

- Seni bu hale kim lr,oydu pT1111D) 

O saffetle cevap verir: 
bine bir DİimaJİt ppılnufbr. iki jandarma, 
.v ...... Hill.» tliye baiırm bir takım 
kİmlelerin biicumau marn kahmtlar ve 
yaralaDDılflardır. 

Üç 
LEHlsTANDA 

Kişinin idamı 
fstendi 

• YUGOSLA VY ADA 

M IA y ı A gıv - Kolera!.. 
8 l J ÇI Kadı, iki yumruğunu batana wra vu-

348 M•ı ra haykmr: 
) JOD - Eyvah, timdi ne yapacajız) Ba 

Polia, bir çok kiımelm teftif ebniftir. 
S. P. - Malmedy, Belçika - Alman 

hududunda bet bin nüfuslu küçük bir ka· 
sabadır. 

Val'fOft 2 (A.A.) - Bakan Pieracki- Dinardır mel'un hastalık bekarken tehrin altını üe-
nin katli itinde metUld• oa-J.na ma • tüne getiriyordu. Şimdi çoluk çocuk ... 

-:::ı-.:.ı:~-v ~ 
dört Amerikan devletinin temsil t!clilmek-
te olduju Amerikan it konferansı açılmıt-
br. 

......., • .. 3 Udı 1 4 :, Ba•..., ı... Bıls .. S (~) - B •.ı.. kw 1, ha"bi oldu. Artık aramızdan ayrılmaz. be
.1.1- ~ • • ı 1933 34 -a -L bt'I p:-:-: 0"

0 ldu··ru··rr W .. IQMs'' ı tı'I ... - ~ · ,_ ....... 
~~ ,.. PlclllaJDy halrbwla ~ •ırrplırrr pulAmmtop .......... .... Gazetenin birinde üç yüzlü bir lr.adıa 
bet hapis, 5 .açlu baklnnda 10 yıldan faz. 111111' etmip. Bu mali yıl betMab, 348 resmi görünce ben de az kaldı baiaracalr.· 
la hapis ve diier 2 suçlu bakkmcla da 10 milyon dinar açıkla kapanm•fbr. tım , timdiye kadar iki yüzlü oldulr.lan 
yıldan u hapis cezua talep etmiftir. Bankal•r kurula •J'IÜ umanda 3 ve 12 söylenen Havva çocuk.lan üç yüzla obna-

lr Vinç Bir O...l .. lb Gemlalne SIJ•nt Subaylara fbtlyada aylık 500 milyon dinar luJmetiade ha • ia baılarlaraa halimiz nice olur, diyecelı:. 
Dlfta Tuna 3 (A.A.) - ltalyada bir tetln1c Lltvanradekl Polonralı sine Mnoau ihracını kabul eylerniftir. tim. Fakat erkeklerin de iki ylzlülükte 

Paria 3 (A.A.) - Breat teqüJannda meyabati yapmakta olan ~amh IUhaylarla Akalllretler Bunlarclan almacak para, dqah borçla • hayli ilerlediklerini hatırlayıp enditeml 
vinç, Wnİr edilmekte olan «Achille» harp akademisi talebeünden mürekkep be- V...,ova 3 (A.A.) - Litvanyada Po- nn ödenmesinde kallanılac:akbr. giderdim. 
• ,_.Wnin üzerine yıiulmıt ve bir yet tayyare motör dairesile biiyük motör lonyall ekalliyet tetkilitlarnun feshini pro- tetekküller protesto tezahürab yapacak- Müvazene, yine yerinde demektir! 
ölmüft6r. bd İfçİ de alır yaralanmlfbr. fabrikalannı ziyaret etmiftir. testo için bu aym betinde Vilnede bir çok .1arc1... M. T. T• 

timdiye kadar mektebe yollamıftı. O- Onlar bir fCY dütünmüt değiller-, le de yapayım ı 
nun böyle birdenbire kasabanın en di. Diye yüzünü gözünü okfuyordu. 
büyüklerinin gözüne girmesini çeke- Fakat direktörün maksadı zaten O güne kadar gelip giden komtu· 
miyordu. bu değildi . Kasabada birdenbire pey- ların dedikodusu ile ,pirelenen Gül-

Hele konu komfUDUn kapıyı atın· da olan münasebetsiz dedikodulann süm teyze timdi kimseye Wwda bi-
dırıp: tesiriyle ailesinin (Gülten) i vazgeçir· rakmadan : KERVAN YÜROYOR 

- Gülsüm hanım. Sen deli mi ol- meleri ihtimaline kartı onlara kuvvet - Gülten'im akıllı kızdu mapllah.. 
- Birhan Cahit - 4· l · 986 dun) Bu kız almış, yürümüf, gırıp vermek istiyordu. Sade, samimi bir Tevekkeli mi ben onu evlat diye a). 

Bakkal Niyazi efendi içki yetiştire- Kültür direktöründen sonra güm- çıkmadığı yer yok. Vali bile onu ça- konutma oldu. dım, göğsüme bastım. HükUınet ona 
ormuf. Gümrükçünün kızını da rük direktörü de onu tebrik edince, ğırtmıf, saatlerce konuşm~. ~fi, Direktör anlattı ki bu onlar için aylık bağlayıp Avrupa mekteplerine 
dilerine kafa dengi yapmışlar .. 0-

1 
bu itin evlitlığı için herhalde iyi bir pazar çalkanıp duruyor. Böyle dillen- büyük bir kazançtır. Genç kızın imti· gönderiyor. Bu yaşta bafına devlet ku

an hiç çıktı~. yokmuf. şey olduğundan fÜphesi kalmamiftı. 'ı mit kız başı bot bırakılır mı) . Kardet handa muvaffak oluşu yalnız ailesi i- fU kondu demek. Doğrusu emlekerim 
~~r ~~re gmp çı~n bu. kadın iki Hatta gümrük direktörü: . . . kızı ~lsun, .. ne olursa o]s~n. Bır.az ka- ç~v -~eğil. Kasaba i~in, memleket için 1 ~.gitmedi. ~izim .so!. zaten hulO.U 
8'111 ıçınde kondugu yerı kokutan - Senin kız gözünü açar ela gıttığı dınlıgını goeter, çek, çevır, senın de gogus kabartacak hır kazançtır. pik ınaan evladı yetıftınr. 
kurt sineği gibi kasabanın bütün yerde de çalıtırsa yalnız kendisi ıçm adın çıkacak! . Ve Gülten Avrupacla okumaeım Diye kartı tarafın daha tohumlan· 
di ayarındaki kadınlarını tıkıp değil soyunuz, sopunuz için de hayır· Diye körüklcmelerı onu büsbütün bitirip dönünce onlar için çok fayclab mayan lafını ağızlanna tıkıyordu. Ve 
urmuftU. lı olur. Onun batına konan devlet bil- çileden çıkarmıştı. . olacaktır. bundan en çok memnun olan Gülten 

Bütün bu rivayetler, dedikodular yüktür. demitti. Bu koltuklayıf onun teyzelık da· Direktör biraz ela litife etmek ie- idi. 
e dolafa gümrükçünün evine ka- Celil efendi bunlan ititrikten son• marlarını kabartmakla beraber koca- teyerek gümrük memuruna : Genç kız ne olduğunu Pfllllllfb· 
dayandı. ra küçükten beri öksüz diye incitmek· sının birdenbire Gültene karf1 aldığı - Ya Celal efendi, dedi. ister mi- Bir yandan muallimleri onu ıökle-
G~mr'!1'. m~hafaza mem~.ru Celal ten çekindiği, en öfkeli zamanalnn~lyumutak. ~k~y~cı h~reketler karşı- sin, sünün birinde Gülten hanım ee- re çıkanyor.' arkadat~n ~an ~nç-
ndı celillı hır adamdı. (Gulten) in bile öz evlitlarınelan üstün tutmaga aında pek ılerı gJdemıyordu. nin &mirin olsun. Olur mu olur. Jık yan eevınçle tedbır edıyor, hükG-
tesi olmaktan z~yade babal~ğı sayı- çalıftığı (Gülten) e kartı yan . sevgi . Zaten C1Gültcn>l 0 kad~r "?eşguldü Gülsüm hanımın adeta hafı dönü- ı met büyü~leri tatlı sözlerle plünü 
rdu. Fakat o evınde oldugu gibi yarı saygıya benzer bir duygu ıle ha- kı. Onu arayıp soranlar §ımdı mual- yor, gözleri karanyordu. alıyorlar hır yandan mahalle bdınJa. 
rda da tak.asız, yüzü gülmez, vazi- reket etmeğe batladı. limler, hükumet memurları, yüksek Kültür direktörü gittikten sonra e- ln, çarfı pazar kalabalığı o zamana b
nden bafka ,eye karı~maz bir a- Kafası, eti ve siniri ile yalnız itinin memurların kJzlanydı. Ve Gülsüm vin içinde adeta bir bayram arifesi ha· dar ifitmediği lakırdılarla onu ijnele

._,.M~. Amirleri bile ona saygı göste- adamı olan, itinden batka ,eyleri in- hanım bunlardan sıkılıyor, onlar gelip vası esti. Onun aelişi havadaki bula· yip duruyorlardı. 
rdi. Kahveye çıkmaz, herkesle yüz celemcği faydasız bulan gümrük mu- gittikçe yan kıskançlık, yarı onur du· nıklıiı dajıtmıftı. O dakikaya kadar Fakat en büyük acısı evde · bath
o~azdı. Bunun iç~n üç dört gün- hafaza memuru yıllardan beri evinde yuyordu. .. . .. .. teyzeainin karfısında ideta bir kaba- yordu. He~ eve gelitinde t~ 
berı kaynayan dedık~ulardan ha- evlat gibi gördüğü, ara sıra kansının Bir gün kültur dırektoru evlerine hatli aibi dol8ıf8n genç kızın yüzü aül- ı katlarını b~raz daha çatılmıt ıordükçıe 
yoktu. Onu yalnız bır gün kültür titizliklerine rağmen sırf bir öksüz kadar geldi. dü. ne yapacagını f8fırıyordu. 

ktörü çağırmıf ve (Gülten) in Av- gönlü kırmamak end~aiyle azarla· Daha önceden Celal efendi haber Ve Gülten'in bir gün gelip kocaın- Şimdi Gülsüm hanım artık o be-
• •h kazandı v •• ı· k k" d•v• L • di d •• d • • c·· ı •• h k .. • • ) "h • a)" k da kanç teyzeliğini bırakmlf, bir ÖE ana 
ım~ı anın~ • gını soy ıye- ma tan çe ın ıgı. genç.~~ flm .~· gon ~rmı~ı· .. ~ s~~- ~nı~ ocasını~ nın amırı oması ı tım ı arfıam efkati ile onu okşamağa ~ 

tebrik etmıfti. ha yakından benımaedıgı halele Gul- zoru ıle yuzunu gozunu hır bohça gı· Gülsüm hanımın bütün gergin sinir- 'c·· ı k 
1
. k • bir 

On • dı~ b" d b b ak • b'rd b" L k dakl k k D• k •• d" Ş' d" (1 U ten )) artı eve ge lr en yem un ınan a• ır fey var ı. .mü- süm hanım unun sıne ı en ıre ui sanp un ıyara çı tı. ıre tor )eri yumuşayıver ı. ım ı onun gön- f .1 k I k tehl"ke.ini t-
lerinin ondan daha iyi düşündük- teyzeliğini takınıvermitti. çok oturmıyacağını, kızlarının yolcu- ı lünü almak için behaneler buluyor lırhna ı ~ •.. ~rşı a~mak im~...: .&-•~-: . .. . . 

1 
. . . . .. .. .. . . v • atmı.,tı. ı unme ren r. ı., ... ~ .. 

~·.daha iyi a6n:luklerıne ıman ge- Onun da yetıten hır kızı vardı. luk hazırlığı ıçın ne duşunduklerını Gülten sokaaa çıkarken: 1 pek te kavrnyamlML.iı prip buruk bir 
lfü. O ((Gülten) i 11rf batından atmak için anlamaia geldiiini .öyledi. j - Ak,ama ne isterain kmm. Söy-1 aurur duyuyordu. (Aris ... ..,.) 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

lsveç Milletinin infiali 

Kızllhaçın Bombardımanı 
Meselesi Kapanmadı 

Habeşistanın Bir Protestosu Daha •• 
Stokholn 3 (A.A.) - Bazı İtalyan r ' '\ 

membalarmdan yapılan beyanat dolayı - Bir /ta/yan 
sile dün öğleden aonra toplanmlf olan Kı· 

zılhaç k?miteıind~ ~rens ş~ı, tav~ ~- Gazetesini1I 
yar ııhhiye heyetinin Habe111tanda ugra· 
IDlf olduju feliketin fena bir hareketin 'LI 
neticeai mabiyethinde telakki edilmesin • nez e g anı 
den eadife ecliıı.ekte oldujunu aöylenıİf- Roma J (AA.) - T evere gaze • 
tir. tesi birinci sayfasında manwet olarak 

Cl-... -M -L1..1.._.:..: f-..1. •o""zetmekaizin ~.ı- ....... ,,_ twa • büyük harflerle fU cümleyi yazmakta-
HMe,lere olduia kadar İtalyanlara da be- dır: 
..a:..e _._:.. olan • · ··- milleti" L-ı.:ı~~ bir .... ,, .... ...._ uv..,. 1H11U1U «lsveç veya İngiliz dolu bir çadır, 
infial lıiui d~. batta bugün bir kızılhaç çadnlan kü -
Habeıiatanın Şiddetli Bir NotMı mesi ve yahut 50 kü.Ur zecri tedbirci 
.Cenevre, 3 (A.A.)- Milletler Cemiye- milletten mürekkep caniler camiası, 

ti ıenel aekreterJiii, Habet büklimetinden bütün bunlann bir ftalyan aıkerinin 
bir nota abmttır. keailmİ§ başındaki bir saç kılı kadar 

Bu notada, Habeflerin dumdum kur • kıymeti yoktur. Bombardıman tayyare-
fUDU kullanmadlklan hakkında Habet or· ellerimiz, bunu bilmektedirler ve bil-
dusu aablk müfettiti Be1çika1ı binbaıı direceklerdir.» 

Dotbe phit olarak söıterilmektedir. No- :....--------------
ta, ayni zamanda, T embien ve Şireden bu bidiseyi İtalya aleyhine bir silah sı'bi 
çekilirlerken İtalyanların kiliseleri yakmak, kullanmaktadırlar. 
sivil ahaliyi kemıek ve boiucu ıaz kul - Hem T eeuür, Hem T eeaaül 
lamnak suretile harp kanunlannı ihlil et • Roma 3 ( A.A. ) _ Olf Bakanlık müa-
mİf olmalarını protesto eylemektedir. teıan Suviçh dün laveç elçisini kahul ecle-

r.'ranaızlar Naaıl Karııladılar rek Dolojdaki laveç seyyar baataneıinin 
Pari.; 3 (A.A.) - Doloda bir İıveç ne sı"bi ,erait albnda bombardıman eclil

hlc:liaesi matbuatta heyecan uyandırmak • mİf olduğunu anlatmlflır. 
lıluıılhaç heyetinin bombardıman edilmesi Suvich hadiseden dolayı beyanı teessür 
ta berdevamdır. Sai cenah sazeteleri, etmekle beraber bidiaenin İaveç efkan U• 

bombardımanı izama matuf bir manevra- mumiyesine betbahane bir tarzda akset -
dan bahsetmekte, sol cenah gazeteleri ise tirilmif obnaaına teessüf eylemİftİr. 

Italyanın Kapalı Tehdit
leri Fransızları Kızdırıyor 
"Hiçbir Müstemleke Devleti Habeşis
tanın Italya için Hayat Ve Memat 

Meselesi Olduğuna inanamaz,, 

SON POSTA: 

• 
SON DAKiKA ·-,---, 

1 
.. 

TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ -lngilterede lsticale Lüzum Görülmüyor .. 

Habeşistanda Harbin Kendi
liğindenBiteceği KanaatiVa 

Londra Gazeteleri ltalyanın Mütemadiyen Artan Mali 
Ve Askeri Müşkülatından Bahsetmiye Başladılar 

Londra 3 (AA.) - Milletler Cemi - ı nın Romadaki sefirinin Parise geliti ve J...a., tün ümitler Belçika kralının tavassutu te .. 
yeti konseyinin 20 kanunusani toplantısı valin İtalya elçisiJe mülakatları bu bakım- tebbüsü üzerinde temerküz etmektedir. 
dolayısile fngilterede iki cereyan vardır: dan çok mühimdir.» D""' f O eli d. 

B. · · · . . .. B ıger tara tan euvre i&Zete ıyo mnc181, ISbcale luzum olmadığı ve u gazete, esasen Belçika k.ralmın Lon- k .. 
fimdiki zecri tedbirler ve ltalyanın Ha • drayı ziyaretinin bir tavassut projesilc a- ı. 
beşistandaki fena askeri vaziyeti dolayısile Iakadar olduğuna dair bazı rivayetler do- «Zecri tedbirlerden Vatikan da mü 
harbin esasen kendiliğinden biteceği mer• !aştığını da kaydetmektedir. teeaair olıml§lur. Vatilcanı ziyaret eden 

kezindedir. Milletler Cemiyeti Toplanlduıda 
ikinci cereyan ise, petrol, kömür, de - Eden Bulunacak 

mir ve çeliğe derhal ambargo konularak 
harbin hemen bitirilmesi lehindedir. 

Muhalif gazeteler de hu ikinci cereyanı 
tutmakta ve Dolo civarındaki lsveç kızıl

haç hastanesinin bombardımanı bu am -
bargoyu zaruri kıldığım yazmaktadır. 

Londra 3 (AA) - Reami mahafilde 
aöylendiğine göre, Eden Milletler Cemi -
yetinin 20 kanunusani toplantısında hizzat 
hazır bulunacaktır. 

Vatikanda Vmitler 

rin miktan mühim surette azalmıfbr. Pa" 
palığın maliyesi de mühim bir darbe ye ., 
miştir.» 

* 

Diğer taraftan Newı Chronide iRZete
si diyor ki: 

ultalyanın mütemadiyen artmakta olan 
nıali ve askeri! müşkülah dolayısile yeni 
sulh formülleri derpİf edileoilir. Lavalin 
bu sabahki fikirleri malUmdur. Fransa • 

Londra, 3 ( A.A.) - Edenin zecr 
tedbirlerin takviyesi aiyasaamı seçti 
Ye bu siyasayı derhal tanip ettirme 
niyetinde olduğu hakkında Londra s 

Paris 3 (A.A.) - «Journ gazetesinin zetelerinde çıkan haberler mevsimsi 
Roma muhabirine göre. Vatikanın sala - telakki ve Cenevrede bu hususta taki 
hiyettar mahafilinde Habeş ihtilafının ya- edilecek siyasanın henüz tesbit eclilm 
kında halledilmesi derpiı olunmaktadır. mİf olduiu ve bunun Amerikanın ha 
Daha noel yortulannda Vatikanda açık hareketine genit ölçüde tabi olaca 
nikbinlik gösterilmekte idi. Şimdilik bü - ili.ve edilmektedir. 

Habeşlerin Tazyiki Artıyor 
(Baı taralı J inci yüzde) ı kumandanı, general Nasibu İtalyan 

Ras Mulugeta kuvvetleri, Habeş or- tayyarelerinin, Dagaburun tahminen 

dusunun Avrupa terbiyesi görmüş en ı yirmi mil cenubunda .bulunan Bulale 
· · k k"l k b l ve Sasabeneh kuyularını bombardıman 
ıyı ısmını teş ı etme te ve un arın "ki · . b"ld' k d" 

ettı ermı ı ırme te ır. 

mühim bir kı.emı imparatorun muhafız Habeılerden bet kltl ..... 19 •- .._ 

le cİYarında yere indirilen tayyare d.r 
dahil olduğu halde İtalyanlann ancak 

dört tayyare kaybettiklerini söylemek• 

tedirler. 

alayları efradından mürekkep bulun - mÜ§tür. 

maktadır. Tayyare ile llô~ 

Bu tanrarel_d_ aça motörler' 

gelen arıza dolayısiyle düpnan hatları 
. . . ' ıerısme ınmeie mecbur kalmıılardır. 

Dessieden şimale doğru gitmekte o
lan muhafız alayları efradından bir kı
ta, İtalyan tayyareleri tarafından hü
cuma uğramışlar ve yangın çıkarıcı 
bombalarla bombardıman edilmiışler -
ae de hiç bir zayiat vermemişlerdi. 

Adiaababa, 3 (A.A.) - Bir Habe, 
tayyareai ile la•eç lamlhaçma mec:ısup 
bir tayyare Sidma ilinde Y argaal mov • 

1 
/ngiIU T•nareleri Ve HtJJ.,la 

Londra, 3 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 

Pariı 3 (A.A.) - Eski muharip· ıualine bugün «evet» cevabı verile - İmparatorun yeğeni Fitaurari Ger -

ler federaıyonunun baıkanı Pichot bilir. Bir harpte tehlikeye en ziya • ma, Ras Mulugetaya 1 2bin kişilik bir 

kiine hareket etmiılerdir. Oraya ilaç NairObiden haher Yerildiiine söre, 

bıraktıktan sonra, seyyar haatahane~~ I Habet askerleri Keyna ile Habetistan 

bomb~dımanı eanaaın~~ yaralanan ıkı araamdaki hudut üzerinde keıif aezell 
taveçh doktoru almak uzere yola çıka- I il" k ... t 

1 
• •• • 

ki d 
ns ız as erı ayyare en uzerme atet ca ar ır. 
açmıılardır. 

0 azetelerde neırettig"'i bir makalede de maruz bulunan gene İtalyadır. takviye kuvveti götürmektedir. 
• El' ·ı~ı_ b J k k bT b Harrar, 3 (A.A.) - Royter ajanıın· 

ltalyan Yerli A.•lıerlm Kaçıyor 
Hiç bir tayyareye kurıun isabet et • 

İtalyanın aklı selimine müracaat et- Hiç bir müstemleke devlethı me- 1 81 an tuta ~ ece a 1 ıyettc u- dan: 
mektedir. Pichot diyor ki: ıela Franıa, Habetiıtanın fethinin lunan herkes Adısababada seferber c-

memittir. 

ccHer ıeçen gün bize ltalyandan İtalya için bir hayat memat meıele- dilmi~ ve ~r~uya ilt~8:k ~tn:1iy~nler, bu 
• ld .. • it 1 1 hareketlerının sebebını bıldırmıye mec-

Yerli ltalyan orduauna menaup 6 
sübay ile 12 yaraübay •e 125 aakerin, 
İtalyanlardan kaçarak Habet hatları • 
na sirdikleri burada beyan olunmakta-

Bunun üzerine Habef kumandanına, 

aakerlerine İnıiliz tayyarelerinin İtal 6 

F ranaaya karıı ilatarlar ve hatta ka- ıı o uguna ınanamaz. ayan ar b 
1 1 

dı 
1 k hd• I • . . . ldukl ıkın d k l ur tutu muş ar r. 

pa ı veya açı te ıt er getırıyor. gırnnı o arı ç az an urtu - Dü ürülen Ta areler 

yan tayyareleri yerine alınmamaaı hak• 

kında talimat •ermeai ~ fnsiliz tayya• 

Bu hareket ne dürüsttür, ne de mu- mak için dramı ileri götürüyorlar. R ... bt. H ı_ __ tyyeblı""'' ] 
esmı ır a~ gı, sa ı gunu 

vafıktır ve Fransızlar üzerinde hiç İtalyanlar Avrupanın ölümü demek bir İtalyan tayyaresinin silahla Makal_ 

dır. relerinin İ§aretlerini bunlara bildirme • 

ai iatenmittir. O zamandanheri 1nsili• 

b• • lan k di millA ··ı·· J ' • th' Harrar 3 (AA.) - Buraya •elen 1 __ • L' L" nıı.L t ı.... ır teaır yapamaz. o en 1 o um erının me 1• 1 . d d.. .. .. ld .. v .. .. ik. t t 1 ' • • tayyare~me alÇ .. ar ...... • 1 em'f .. . . • • . . 1·· e cıvarın a uşuru ugunu ve ı a - İtalyan mülteci aıkerleri, yerli aaker • 
Muaolınının kendı memleketini, yesını yapmaktadırlar. Buna ne U· yan tayyarecisinin öldüg"'ünü bildir • t k. k b". 

d 1 b. b · ler arasmda talyan tazyı ıne artı u-F ranaayı ve diğer devletleri bir zum vardır, ne e ıuur u ır are • mektedir • • l"k b 

br. 

Habeıler /ngili3 Malı Karfll'I 

Kullamyorlannıf 
. · yük bir memnunıyetsız ı mevcut u-

harbe ıürükleyip ıürüklemiyeceii kettır. Dessiede gene resmen hildirildigyine d kU ı h 1° d 

Amerikada Avrupaya 
Karşı itimatsızlık Var .. 

lunduiunu ve yakın a t e a ın e 
göre, Haheşistanın ,imali garhisinde iltica hareketleri batlıyacatını aöyle • 
Volkayt mıntakasmda iki İtalyan tay- mektedirler. metin Milletler Cemiyeti senel aekre • 

CeneTl'e, 3 ( A.A.) - ltalyan llükU• 

Yaresi Koblia köyü üzerinde gayet al· G K Di ·ı • terliiine Hahetlerin lnsilis malı iıtial ug•a arıuna zr memrı .. 
çaktan uçmuşlar ve köy halkına mitral· Roma, 3 (A.A.) _İtalyan alikadar edici kurıunlar kullandıldannı İapat ~-
yözle ateş etmişlerdir. mahafili, Ras Gussanın İtalyanlar tara· mek üzere ltazı fetoiraflar söndermı~ • 

Köy halkı buna mukabele etmi,ş ve fmdan kurıuna dizildiii haherini tid -1 tir. • •• 
bu suretle tayyarelerden birisi düşürül- detle alanlamaktadır. Gene ayni tid- Fototraf1ardan ltırı11, bu k:urıunların 

GÖNDER.iLEN PETROL müştür. Bu tayyarede bulunan dört detle ;talyan askerlerinin Şirede Kıpti üzerinde İngiliz etiketini tapyan am • 
----------------------------- ltalyan tayyarecisi de ölmüştür. kiliselerini yaktıktan da yalanlanmak· halajını, diğer hirisi de Armstrons Vic-
MUHARİP MEMLEKETLERE 

PAMUK SULH ZAMANINDAKi MiKTARA İNDİRİLECEK Cenup cephesinde, bütün ay zarfın- tadır. kers markasını tatıyan kurıunun ken • 

Nevyork, .3. (A.A.) - Ne~york Ti-1 B~~~nla .~raber, bu sazet~nin öğ • 
mea sazeteamın yazdıiına aore, Ame - rendııme gore, konereye tevdı edilecek 
rikada, Avrupaya kartı duyulan büyük olan yeni kanun projeıi, cumur baıka
itimataızhktan ötürü Ruzveltin Millet - nma, muharip memleketlere ihraç edi
ler Cemiyeti ile el birlifi yapmak için lecek petrol, pamuk ve bakır miktarını 
siriıeceii her tetebbüs, serek Amerika ıulh zamamndaki miktar •eviyeıinde 
haDnnın elreseriyetinin ve gerek kon • tutmak selihiyetini verecektir. 
erenin büyiik muhalefetini tahrik et - Ru:zoelte Selcihiyet 
mit olacakll~. .Vatington, 3 (A.A.) - Hul, hükfı • 

Bıtarallılı Kanuna met tarafından hazırlanmıt olan bita-
V qinston, 3 (A.A.) - Vaıinston rafhk kanun Jiyihaaı hakkında meclia 

P~st .ıa.zeteainin yaz~ıima .. göre,. ~eni ive Senato dıt itleri komisyonlarımn 
bır bı.~arafl~k kanunu ıle m~tecav~z~ ve haıkanlariyle mutabık kalmıtllr. Bu • 
tecavuze uırayan tarafı tayın selahıye- •sün kongreye verilecek olan bu layiha 
tinin cumur baıkanına verilmesine ait harp halinde olan uluslarla ticarete mi
fikir, Ruzvelt ve mütavirleri taraf1n •

1

1 ni olmak için Ruz.eltin eline kuvvetli 
dan terkedilmittir• ıiliblar •ermektedir. 

da, gayet az faaliyet gösterilmiştir. Bu 4 ltalyan Tayyaren Düıtü disini söstermektedir. Bu kurıunların 
nun sebebi, yağmur ve çamur netice· Bu hususta çıkan haherlerin akıine Pafan Şetema garnizonunda hulundu • 

sinde, zırhlı otomobil ve hücum tank- o_ıa:.a_k_a.~~·i·m·· .~.h-a~f·~.::::~ü~.~.:~~:~~:.-.~.::~~.a~ır. _, 
farının ilerleyememesidir. - - - • 

Halbuki İtalyanlar, fundalık arazi - DÜNY ANıN EN ESKi DJŞ iŞLERi • 
de ilerleyiş hareketlerini bu zırhlı oto -

mobil ve tanklarla himaye etmek iste- BAK NJ TEVFiK Ru•• ŞTÜ ARAS 
mektedirler. Diğer taraftan, Dolo ci- A 
varında bulunan Ras Desta ordusunun 

cenahtan bir hücumundan korkmakta 
olan ltalyanlar, kendi kuvvetlerini sol 

cenahta tahşit eylemekte ve bu suret
le sağ cenah ve merkezlerini zaafa 
uğratmaktadırlar. 

Tayyarelerin Faaliyeti 

Deuie, 3 (A.A.) - Cenup cepheai 

Ankara, 3 ( A.A.) - Beneıin Çekoı- den beri bu mevkii mu haf aza etmekt 

lovakya Cumur batkanhiına intihabm • dir. 
• . 1 Dıt iıleri bakammızın Türkiye cüm 

danberi acun dıtıılerı bakanlan arasın· Ih . . . b f 1 d d il . . .. . urıyehnı u sı ata a acun a tema 
da tarihen en eakısı olmak sıfall Turkı· ı · . b"" .. k . t" . t" A" 

ıtı uyu memnunıye ı mucıp ır. Jan 
ye dıtiıleri bakanı doktor Tevfik RÜ§lÜ ' doktor Arasın bu mevkii çok yıllar te 
Araaa ıeçmiıtir. refle uhteainde bulundurmasını en 

Filhakika doktw Araa on itil' aene -1 mimi ıurette diler 



.. 

BeWerle Bir Saba!Jı Gerzintisi 

ahlan, Taksimle Harbiye Arasın
.. Yol, Çocuk Bahçesine Dönüyor! 

uşa•ba Tenteli Arabalaırı içinde: - Uvaaay!. 
Nannnna! Accccil. Papppa!. Diye Bağrışlyorlar 

Sülün Avı 
Bu Kuşwı Avı Çok Helecanlıdır 
Ma·alesef, Biz, Güzel Sülünlerimizi 

Ka~bediyoruz 

~ ~ 

Bu kuı, avcılıkta en kıynıetli, en yolda maalesef çok geç bile kahnı~ır, 
lezzetli, ft! en pahalı bir hayvandır. hemen lıar~-e geçmesmi rica ede • 
Avı gayet heJee&nlı ve zevklidir .. Mem· rim. 
1eketİlnİ1ı:in 1a_. tıarafıada, ormanlarda Sülün. yara kaldıran ve kanatları 
ve ormanlara en yakın yerlerde bulu- saçmaları kaydıran bir hayvan olduğu 
nur. Sonbalııar ve kıt mevsimlerinde için avında sert kartu§ kull'a.nılma.sı, ve 
avlanır. SüliiıDü iki türlü avlarlar. dumansız barutun tercih olunması icap 

• ... rma» verdiği için <\Seter)) nev'inden leder. 
köpeklerle kekh'lt ve çulluk gibi de 6 • 7 nwnara . saçma sonbahar.da 
avlanır. B.m..duiu orman s•rılarak 

1 
4" • 5 numara da ılkbahar ve kıı avların· 

çıkacajı Y•lerde beklenip havada ıe· da muvafıktır. Mayıs ve Haziran 
çerken de vurulur. (BaUue) denilen aylarında bı.tçlnrda bldunacağı için • 

bu ikinci tarzda avlayış bizim memle a•lamnama-hdır. 

kette pek bilinmiyor. Ve fermah köpek- Köpf'"' Jaha izi 'hulup ararken kUJUn 
1e avlanması tercih olunuyor. SU1ün (horoz ve yahut tavuk olduğunu anla • 

sabah ve akpm saatlerinde ormandan~~ mümkündür. K~pe~i~ tak~p etti. 
çıkarak açakhlda otlar. Bazan aisli-du- gı ızlere d~ etmeli gorülea i.denle 
man1ı haval.rda yolunu J&ıırarak köy- ımahrruız denilen arka parmak var.sa 
}erin yakınlarma kadar gelir. Köpek lboroz izinde buluauldııiu. anla!ılacağt 
'ba ı..,.. ... kolnasmm alınca aramaya ıiçin takibe devam etmeli, bu işaret yok-

'baflar. Elueriyede aarp yerlerde bu- iS'a ltu§un tavuk .~l~ mubalCka-~tır. 
landağu için kolay kalkmaz. Köpeii O takcf'lrde höpegı beyhude ugra~ 
yanm, hatti bir aaat uğraımdığı ohr. j 'bTınayıp izden ayınnah ve •·~ka yer• 

Çoli ciddi bir anne Bv fecai"*rtW hAçwia&lfe11 Nihayet 'büyük bir kanat çarpıntısile 11erde antmalıdır. Kalk8:n hır kuıa 
ve be&eıi h,.-ınJeı Wiliu-...ıar/ kalkar, evvela yükselmek için dik y .. i ıgayet iyi bakmak ve tam ıaabet~~ vur· 

Sabah saat dokla. T- '--!... . -' A 1 l . ·- J '_ •• 1 . . kı gök yüzüne dojTa uçar. Sonra gideceii mak, .ancak onu çantaya koyabıhr •. 
• •• ct6.:JWUi1eıI l"U- er ıçı.ı.ıoe gaz ennı tıp, yau.akJarım .. Yarah bi.r sın·· pek zor elde edıür. 

li>akkala Harbiy•ye ka_ı "- .. ,,. tarafa döner. Gayet .-.. buk tüfek abnak :v .. --1.. k-.ı__ "'-" ,___ , __ e • .... aıac u2anan açaraK. guwyor: yii)ueliırı... ti • y-~ ba,.a n.o,_ ne ..-r maaır ouo&r.sa o...uıs 
rı Yan kaldmmlar.mda. bebeleU.. aa- - Hiiii. ciyaaal. NarmaıL Memme L Ye ~ılır anıT n .,_~ 11arp ormanwda. izi ve kU§u kaybeder. 

l gezi t's' L..-1~·oc G.tüı - Diye k k u.. d ._.., .... 1 • .-a--. ecri- S'T' k l t k" n ı ı ~.>" .. muıs e e.-,ar u. • • ı-w k defa u un a ıam arı gurup an sonra tıp t 

· ı araBalar içinde kam kıpk.ıımızı azı,. Sabah. güne;t.ini• pulaklıjı kaldı- -=-ld ...:r ., ~ ı.::~~ .. :S:_ço tavuklar gibi ağaç dallarında t.ü::ıer. 
' • _ı_ _ı_d . . L._ 1 d S "' -'- ld :.1 a abr •• llllıÇIDa..,. ""'r' g.KICT. M....ı...•- _., · k --1 • ~- .. ,_.. rnı eznereıt wı ısının yıizt.ine. Dil'" rım ar a. .. agQi:ln so an ~eyıen o- mı-r oılfll 'f ge~enrıuııs tune-..;e 

sı:ı. kah da <Dtwduğµ. yetde ikii tam.fa tomobiller, traıııva.yla11 otobüsler toz latan'bal manada «Ömerli» ve civa- görü, vunıak mümkiinclür. KU§U göre-

fanaraıt. biak.iü ~iy.eı:a. b.belu d~ .. i:aliırmadan uzakJa,ıyOl'.lar~ BebeJe.. ...... .,,,,,,,. ,,..,,..,,. rmda .,.._..aldadır. lızmit, Tütill hilmek içi• ortalık kanı.rdıktan sonra 
e a.su:a b ] çiftliii ...... ı.n.cta ela vardır. Bu gl- orman civarlarında gayet sessiz dolaı • 
' U: rin aıı arı ~aŞ,taa ~ajı yiirılU tiiy~ .ara'- JPme l:al:ıyOl'da. Küçük bir zel kut pek aiw ürer. Dainta horaz.luı mak, ve arkalarında n.Dbeten aydmlık 
- Vaaaay!. NanıılU'l.a:J. Acı:ımciii<, kazakları, kilotlan ıle dolatıyta", bai- ))atl ·u ~ bir ~aklı ~ tavalıı:Wmd- fsz)Myr A--'"'a ~ _.ı.......... ...ı! ... ,-. ı A~ ı kuru -

opppal 'bi kesik . . rak ~ :s--- . n-v-o ~ I0111. ,._. .. o mı -.-Ç arm ..... 
d ~ • ıncc, İlli h~~ rışa sıç.rıyor, kaldırımlarda ~ezen yullClll. ,- .. a:e waındı, aıln.ak istedi. çok •• s•'Jft -~- ~- ~ alçalt liall.-ı-. dikkatte 'bakınak, ara· 

et K ny w:.. köpelHere, duvarlarda gezinen kedilc- F abil lııia ~ t:.ı1cııJ> clıaran bebe bir- -•• 'luıııt"".- +wsssaam, ....... ınak lazımdır. 
a~lll kenarından ağu ajııı yü- re doğru atılıyorlar~.. denbftıe: ı•="- mimaia a.i••uıaa Fakat böyle avında erkeğin dişiden 

ııııer.ek uç, arabalık bir. k~ takip Cenç, suzük yünü l>ir kadın da _ Uvaaaaakl. müsaade olun.ur. Tavuklarını hiç vur- ayrılamıyacaiı için tavuğu öldürmek 
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B i r lngiliz Meb'usu ile Evleniyor 1 1 

Lehli Kızın Binbir Macerasından Birkaç Sahne 
Amerikadan gelen son haberlere nir,;i olacaktır. İlk defa daha Lehistan- muş, vaz geçmiş, sonra Amerikaya 

bakılırsa Pola Negri Londraya gitmek da iken bir Lehli aktörle evlenmişti, dönmüş, orada Rudolf Valentino ile 
üzeredir. Fakat bir film çevirmek için he~ üz yirmi yaşındaydı. Fakat bu iz- tanışmış, sevişmiş, fakat bu defaki 

değil, evlenmek için.·· divaç çok sürmedi, ayrıldılar. Pola evlenme tasavvuru da Rudoll Valen-
Filhakika belki hatırlarsınız, telgraf Negri az sonra Kont Domaski ile ta _ · tino ölmesi üzerine yarıda kalmıştır. 

ajansları daha epeyce zaman evvel nıstı. İkinci kocası budur. Fakat bu Pola Negrinin üçüncü kocası Serj 

P ı N 
·• · b. l ·1· I ·ı · 'ı·1·k h d (P l ) Medivani isminde bir Gürcli prens .. 

0 a egrı nın ır ngı ız say avı ı e ev ı ı ayatı a o a nm sanat ha- . 1:1-k S . M d. . • k 
v 1 d l . . .. . tır. .ı ıcı at erı c ıvanınm :umara 

nisanlandığmı ilan etmislerdi, eger o yatın an ayrı mamak ıstemesı yuzün- k d . ·ı~- .... d b . d" • · . ve a ına ıptı aı:ıı yuzun en u ız ı -
sırada san·atkar hastalanmamış olsay- den 18 ay sonra nihayet bulmuştur. vaç ta çabuk bozulmuştur. Temenni 
dı düğün şimdiye kadar çoktan yapıl- Bundan sonra Pola Berline gitmiıŞ, o- edelim ki dördüncü evleni\ri uzun stir

mış olacaktı. Eakat beklenmiyen bir rada Şarlo ile tanışmış, evlenecek ol- sün! 

hastalık, sonra da mühim bir ameliyat 

geçirmek mecburiyeti hadisenin geçik Mişel Strogof Filmini Bi
tirmeye Muvaffak Oldular 

Köni11Mnarlı lilminll• Gron Diilr'iin eolenm• Nlanea. 

mesine sebep oldu. 

* 

(ilk safta Gran Dük rolünü yapan Yonnel ile prens Aurore rolünü yapa 

sa Landi' yi görüyorsunuz.) 

Hakiki adı Appolina Chalupec olan İsmi etrafında epeyce dedikodu mek istediği de sanılabilir. 
Pola Negri 1815 tarihinde (Varşova) y l 1 M. 1 Str f f"l · · J l y ,. b h lin apı mıt o an •te ogo ı mı nı· Ü es ern ın u eseri fllm a · e 
yakınlarında Linio kasabasında doğ- hayet bitirilmİftİr. Yakında Avrupa getirilmeden en atai'ı 25 yd öoc:e çok 
muştur. Yani şimdi 40 yasındadir, fa~ __ L_ l • d ·· t ilm • 1..-el d · "1111e erm e gos er esme ~ ana· per eli bir piyes haline konulmUf ve 
kat buna rağmen 30 yaşında görün- caktır. Çann o zamanlar çok mıetbur olan 

- Haftanın Filimleri 
Gemide Bir Adam Fazlad 

mektedir ve el'an güzel ve çekicidir. Bu film Fransız romanc11i (Jüles Şatele tiyatrosunda oynanmlflı. 
F ransada bu ad altında bir zabıta, 

daha doğrusu sergüze~t filmi yapıldı: 
nilecek kadar muvaffak olmustu. 
ğer Leonce Perret sağ kalsayd~ b 
min seslisini de yapacaktı. Hazırl 

* Pola Negri çocukluk hayatını aktör· 

lerin arasında geçirmiş ve aktiris ol

mak hevesini onlardan almıştır. 

Pola Negri büyük muharebe ilan 
edildiği zaman Var~ova konservatu

varında talebe idi. Bu sehir Alman or-
' 

dusu tarafından işgal edilince konser· 

vatuvarı bırakarak (Berlin)e gitti ve 

doğrudan doğruya sahne hayatına atıl· 
dı. büyük rejisör Lübitch onu Berlinde 

görmüş ve müstesna güzelliği ile oyun 

kabiliyetine hayran olarak kendisini 

angaje etmiş ve bir hamlede büyük 

artistler sırasına çıkarmıştır. Pola Neg

ri'nin 13erlinde Lübitch tarafından oy· 

rıatılan ilk eseri Madam Dubarry'dir. 

Bundan sonra Emil Yanings ile çalış

mış ve halk yanında büyük şöhret 

kazanmıstır. . 
* 

Lubitch Amerikaya döndükten 

sonra A vrupada tanıdığı ve hayata at

tığı artist için Amerikada iş bulmakta 

hiç güçlük çekmemiştir. Pola Negrinin 

Amerikada çevirdiği filimlerin sayısı 

pek çoktur. Fakat bunların arasında 

artistin şöhretini en yüksek derecesine 

çıkaran muhakkak ki Hotel İmperial 

filmidir. 

* 
Tam o sırada sesli film çıktı ve Pola 

Negri'nin san'at hayatı da fasılaya 

uğradı. Zira İngilizceyi iyi bilmiyor

du, mukavelesi yenilenmedi, o da 

Amerikayı terke mecbur oldu. F ran

saya geldi, bir /?ato satın aldı ve sessiz 

bir hayat yaşamıya koyuldu, fakat bir 

taraftan da kudretli profesörlerin ne
zareti altında İngilizceye çalışıyordu. 
Bu çalışma iki yıl sürdü. Pola artık İn
gilizceyi iyice öğrenmişti. Londraya 
gitti, orada Radio Pictures hesabına 
iki filim çevirdi. Bu filimlerin pek be
ğenildikleri söylenemez. Fakat Pola 

nın şimdi evleneceği İngiliz meb'usu 
ile tanışması o sıralara tesadüf eder. 

* 
Bu, Pola Negrinin dördüncü evle · ............................................................... 
Jamer Gleason'un 

Zevcesi .. 
Jamer Gleason•un zevcesi olan Lu

cille Vebster Gleason pek yakanda sah
neye konulacak olan •cKlondik ı> 1i 
.-Louıı filminin başlıca rollerinden bi.
rini deruhte etmiıtir. 

Rosario gemısının birinci kaptanı 
W erner ile ikinci kaptanı Klay bir gece 
ve fırtına şiddetle hüküm sürerken 
kavga etmi§lerdir. Sonra da Werner 
ortadan kaybolmuştur? Bu adamı kim 
öldürdü. Tay fa, kaptanın bir kazaya 
kurban gitmiş olacağı fikrindedir. Fa
kat ikinci kaptan Klay amiri hakkında 
tehditle dolu kelimeler kullandığı ve 
diğer taraftan birinci kaptan W emer 
de şimdi ikincinin nişanhsı olan Suzan 
ile muaşakada bulunmuş olduğu için 
her şey ikinci kaptanı ittiham eder gö
rünmektedir. Hakikati halde katil 
Spontini adını taşıyan üçüncü kaptan 
dır ve bu cinayeti yeğenini birinci kap
tanın baştan çıkardığın'l sandığı için 
yapmıştır. Fakat bereket versin birinci 
kaptan ölmemiş, bir gemi tarafından 

kurtarılmıştır. Sonra Süzan ile evlene
cektir. 

Fransız gazeteleri bu filmin can sık-

V em) in ~ir romanından alınmıtbr. Filmi sahneye koyan Baronceli madığını, thomy Baurdell, Anni Du-
Moskova Jmparatorlugw unun ku t •• .. .. kau Jak Dumesnil gibi san' atkarlar ta-

vve • İsminde münasebetsiz bir re)llOrdür 
ı • J d K K ' rafından meharetle oynandığını yazı ~ 
enmeaı sıra arm a azan ve mm batlıca rollerini .fvette LeLon lle 
. daki T" k T h"kA 1 ı ı yorlar. 

cıvarın ur - atar u umet e- Adolf Wohlburk oynamıtlardır. Yu- * 
riyle yaptığı savatlardan bir sahneyi 1 karıki fotogwrafta da bu iki" ··-'atl.-r F uh . 1 . d p· B 1 h d f . . . . .. .. . -..& "'t ransız m arrır erın en ıerr e-
an atır, e e Çar zabıtlennın ımpara- 'gorunmektedır. noitnın en iyi eserlerinden biri olan 
torlarına ne derece sadık olduklarını ! Filmin bazı dıt parçalan Ruayaya Köenigsmark ve aessiz film zamanın
göstermektir, fakat bu ııra Türk- Ta- çok benzediği için Bulgui.tanda •· I da Leonce Perret tarafından sinema -
tar hükilmetlerinin karakterleri o ka- lınmı,tır. Bulgar dostlarımmn bu fil. ya çekilmi~ti ve 'hatırımızda kaldığına 
dar yanlıt ve çirkin olarak tasvir e· me icap eden Figüranları hqlmakta göre Fransız sinemasının ~eseri de-

dilmittir ki, muharririn ilk hedefi ar- büyük kolaylıklar göstermİf olacakla

kasında Türk - Tatar ırkını tezlil et- nnı elbet te tahmin edersiniz. 

Renkli Film 
Meselesi 
Halledildi Mi ? 

Aleksandr Korda geçenlerde ( Hol
lywood) a yaptığı son seyahatten sonra 
artık filimlerin sadece beyaz ve siyah ola
rak yapılmasına devam için hiç bir sebep 
kalmadığını söylemiştir. London Film 
kumpanyasının müdürü Londra atelyeleri 
biter bitmez , bundan sonra hep renkli 
film yapacaktır. Bu filimleri, K.ing Viktoı. 
Edvard Goulding, Harry Abbady, Wil
li~m Hovard, Franle Layd gibi rejisörler 

idare edeceklerdir. Seçilecek süjelerden 
bazılarının yıldızı J\larlen Oietrich olacak· 

tır. 

Diğer taraftan Bechy Sharp filminin 
renk tertibatını idare etmiş olan Amerikalı 

rma da girişmişti. Fakat vakitsiı 
hastalığa kurban gidince Köen · 

markın seslisini yapmak (Ma 
T ourneur) ün hissesine düştü: 

ses (Auror) arzusu hilafına eski 
man Dükalarından Rudolf ile evi 
miştir. Fakat kocasını sevmediği 

onunla sadece bir arkadaş hayatı 
çirmektedir. O •ırada R dolf vazif 

Afrikaya gönderilmiş ve orada ölr 
yerine de kardeşi F redrik geçmiştir 
sırada sarayda bulunan (\Vigne 
isminde bir Fransız hocası şato 

mahzenlerinde bir iskelet bulmuş, 
keletin üzerindeki evraktan eski P 
Rudolfun sanıldığı gibi Afrikada 
mediğini, bilakis bir cinayete ku 
gittiğini anlamıştır. Afrikaya gidi 
rada ölen Prense çok benzer bir a 
dı, muhakkak bu cinayette ortak 
duktan sonra ağız açmaması için 
ri tarafından öldürülınü~tü ve cin 
yapan da Prensin karde~i idi. Bu 
sonra hadiseler yekdiğerini takip 
cek, bu keşfi yapan Wignert ölün 
zor kurtulacak, nihayet bizzat Pre 
Auror tarafından Fransız hudu 
getirilip bırakılacaktır. 

Filmi Jean Yonnel, Pierr Fre 
Dubosk gibi F ransanın komedi f 
sezinde sosyeter olarak bulunmu 
büyük aktörleri oynamışlardır. 

ıcSilah Ba~ı Arilesi ıı filminde 

Anna Bella'nın bir poz.u 

1 

meşhur resı.oam ve dekorcu Roberts Ed
mond Jones de(London Film ) den birçok 

· siparişler aldığını söylemiştir. &.. ıDparişlN 
12 tane bi.iyük ve yüz tane ltlç6k filmi 
ihtiva etmektedir. 

<tBİr ya~ gece~nin rüya.uı adını fafıyan lilmcle levkal&cle beiienilmif 1 

Atnerikolı artid Jean Muir'ı .. en •on re•im!erinden biri 
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............................................................................................................................................................................... v E c iz ELER 1 KARiKATÜRLER FIKRALAR 

Telefonun telsizi var, tellisi var, acabal 

LE FON AN ==t•t 

• Resmi kesip telefonunuzun üzerine koyun; yüzüni görmediğiniz yalnız sesini itittiğirıız kadın farzedin ki budur. 

1 KARIKA ~RLER FIKRALAR ı ı 
~· 

- Bir genç için yanıp tutuştuiumu ba
bamn söyledim. 

- Ne cevap verdi} 

- Zarar yok sigortalısın, dedi. 

--· · · · · · .t.siTief.i ~ ·- ·----
Kömürcü evlenmek iıtiyorcla: 
- Kı:z:larınızdan birini iatiyorum/ 

dedi, kızların babası sordu: 
- Kumralı mı, esnıeri mi? 
- E6111eri, o daha az hir tutar • ...... _ ... ,...__,::!illi ...... 
~ ---. ... 

~ ' 
u ·~ 

\1 ~/ 
( i\ J ~ 

- 1 

._ Artık para hiriktirehiliyorum. 
- israftan vaz geçtin mi} 

- Hayır, yalnız borçlarımı ödemekten 
Yaz geçtim 1 

Manzum Fantezi: '··· t 
------------------------~ · 

. Yeni niıanlanmııtım, ~k fenç güz.el bfr kızla •• 

'Aıkınuz ilerledi yetiıif~~ .bir hızla •• 
Niıanlım Naciyeyi delice JtC.Viyordum; 

Naciye•iz yafamak hiç o/ur mu? diyordum •• 

Ni§"nlım ne ciciydi. Kıvır kıvır •açları; 

Sarıydı altın gibi sarı sarı sap sarı .• 

Yüzü, bebek yüzüydü; yemJ-•e ildi gözleri. 

Kusur.uz sayılırdı vücudunun her yeri; 

Yüz.üne bakar bakmaz geriyordum kendimden .• 

Kararımız kat'iydi: Evlenecektik hemen. 

* j 

.Bir gün yapayalnızdık honuıtuk §Urdan, burdan. 
Söz geliıi oldu da anlatt~ bana bir an .. 

t• 

Terzisine •enede dört bin lira verirmif; 

Çok hoıuna gidermiı onun iyi giyini§ .. 

Müstakbel kocasıydım, lakqt hi~ te ürkmedim. 

Ne iyi bunu ıimdi ben de. öğrendim, dedim. 

** 
Nikahımız kıyıldı tam yirmi be gün sonra, 

Kôlaylıkla geçmişti ba§ımı:zdan bu bora .. 

Karımı tanırsınız bahsetfipıdi deminden. 
ı/Jir iki kelimeyle levkalaıle(iğinden . 

'Naciye mi? Y olı canım, 1d~iımi1ti niyetim, 
O ~ w •1 • w " lJ~Hj.t" • L • } 

•e11ı mıı megerse terzı•ıymıı 1ıı•metım 

çifte tellisi de olacak mı 1 

Telefonda Aliyi: 

-Alo. 
* 

Diye çağırırlar, Huanı. 

-Huo. 
Diye çağırdıkları gibi ••• 

* 
Telefonun santrall111ndan: bıkmııtlk. 

Amma santralın kendinden deiil ! 

* -Tel 
Tabiri gu~el, la .... at: 
- Telefone ettim .• 
T biri bana tuhaf aeliyor: 
- Desturun oturağa ettim! 
Gı'bi. 

* Çirkin yüzlü, giizel sesli kadmlar tele-
fonda konuımayı, güzel yiizlü, çirkin aeili 
kadınla yÜz yÜze ıelip konU§l11aya tercih 
ederim. 

* Bu aU'ada qk mektubu yazanlara ıat•· 

yorum; •tk telefonu etainJer. 

* 
Telefonla komqlujunuz kadına: 
- Çok güzebiniz bayan! 
Deyin, telefonu birdenbire kaparsa, ha

kikaten güzeldir. Yok, kapamaz da bu il
tifata memnun görünür, konuımakta de • 
vam ederse; telefonu bu sefer siz kapayı • 
ruz. Konuıtuğunuz kadın çirkinin biridir. 

* Soruyorsunuz: 

- Alo kiminle müıerref oluyorum,. 
Söylüyor: 
- Dünya güzelile l 
Söylesin söyliyebildiği kadar, akaini id

dia edemezainiz ya. 

* Bir kadına gece yansından aonra tele • 
fon ctmey.in; yatak odasına kapıyı vunnn
dan girmi§ gibi olursunuz .• 

* Fantaz.i Pirler yazan tair; otomatik te-
lefon çıktığı zaman çok üzülmüıtü. Hak
kı var ya, «telefoncu kız» meV%Uu üzerin
de artık ıür yazamıyacaktı. 

Telsiz 

- Çirkin bir adam ynnımn gt=\~p Cı .. 
eder misinizJ demesin mi? 

- Sen ne yaptın} 
- Bir kavalye bulup getirin dans cd 

yim, dedim! ............................................................ 
Neden 

Bozacı Bayrama .armuıtum: 
- Bayramda ne yapacak•ın? 
- Evde oturacafım? 
- Neden? 
- iki canbaz bir ipte oynamaz d ............................................................. 

- Ya senin beni sevdiğine nnsıl inn 
nııyımJ 

- Başına bela olmamak için 
evlenmediğim sevgimi isbat etmez mi? 

f..'j ,.. • ... , . • • . ' • . ., ... ~,~,..... •• "'' ·>ı ,..,... ·: ~ .. 
• ·~ :· •• • ~ . ·:~ • . " • ... • ı. ~ ' • 

\ a 

- Nişanlımdan bir mektup nldım, lam on iki sahife .. 
- Neler yazmı§'? 
- Benimle dargınmış; tek kelime hile ynzmok istcmiyonn~ 



Resmini koydUg-umu;z ilci ~ modelin 
isi de sadedir. BiiY.1 olmakla bera· 
'r bunlar sizin lierı ihtiyacınıza- teka· 

lil edebilir. Mesda: SiY.ıı.li krep sa
·nden yapılmış Q)an ~ olbiHm g!l
t sade olduğu haU:le bunu cm resmi 
ıyda bile giyebilirsiniı:. Elbise mat, 
c parlak krcpsateniiı vcr~v getirilmc
yle yapılmıştır. Batka füç mr süsü 
oktur. Bir de önüne beyaz :Wamelya-

llI' konmuştur. 

' • •r 

·~ı . • ,,.~· 
.;l~:. o 
.-_~· .. ' '. 

Nasıl 

~Biird*: ~ 

Bu Şömen Dö TalJi ı~-----!.i...J~-
BeğendiJ:ı.iz Mi? Kırmızı Lahana =~~~-

Bugün kullanılan kaplama yemek tada k...,WW \ip' sıra antika vardır. 

ınasalarına yemek zamanlarından ha- Eğer antiM.~ üşenirseniz P.iko 

riç vakitlerde ya hiç örtü koymuyor· da olallilin ~i çiçekler renkli 

lar, ve yahut ta bir Şömen dö tabi keten ve ipelfüden aplikedir. Fakat iş 
ilitfiY}Jl'lhi'. ~ olabilir . . Asli dümdüz Çin ııne-

Reaimde Bu oŞpmen dö talilllim:liıır. Biair Renklerini odanızın duvarların 

birini görüyorsunuz. Cey,.,ct ş,ık..olmak- ve. ~asının rengine ~e si.z tayin e

la beraber işi gayet hafiftir. dersiniz. Yalnız cçk rmı"1eı daha şık 

Etrafı düz fisttJ ile sanlmı~r. (?r1 bluyor. 

Turşusu da ~~.g·' rea-
• landırr MuMelih el;.. 

Kırmızı lahanalann sıkı olanlarını se • .k. I l b I 
çiniz. Dörde böJiiaiis S#t sap, ç~ - ı ~! er e . ~ re~ ~ n 
nız. İnce ince kıyıp kat kat zarla d~~ _ suslenm~ştır. YaJ.fa. 
rek bir süzgecin içine koyunuz. Yalnız tu- sı idaredi r. 
zun pek fazla olmamasına dikkat• edinu . 1 Btı bltu:xut-.lıu11.ı:-
Çünkü fazla tuz lah~ renon1ı -f siy leri rıdG$ bi .i: 
zar. Süzgeci bir kabın içine oturtunuz. Os- ' kemerinin kendin
tünü bir tülbentle örtünüz ve on iki saat den örgü olması ve 
öylece bırakınız. b" k · t~ ·· d b .... ;;ıt.~ d 

Ert 
. .. .. . . . !11...1 • • I . ır to a ı on e.n ~nması ın Bğct-r lda..,.I«>mt gi~e:.-aliıpk de-

esı gun suzgecı ıyıcırs-er~ çu.-ı H 
den lahanaları alıp bir ka..vanoıwı içine a lf>uK:i ~kseri " lfüızlann, Razaklanll'l ı 'girseniz, n}':ni " Kazağı uzun RoUu ola· 

yerleıtiriniz. Üstüne çıkıncıya kadar da air: 1lcemerlerı takmadı~ rak ta ~abilirsini.L. 
ke koyunuz. Eğer sincenin içine biiar- cJe-;;; 
vülmüı biber de koyarsams: twı 
lezzetli olur. 

Yoğurt Çorbası 
Oturma Odasına Renkleri 

Bir tencerenin içeri&ine yapmak iste -
diğiniz çorbanın , nük'uıiıa. llijl:e.: s~ ko - l 
yuma. Eğer göz tahmimine abıkıa deiil-

Nasıl Olmal'ldlr? 
seniz, kepçe ile ölçüp koyunuz. Su JCaynar- Bu.. senelerde· Hilhaesa aı;ık renklere WŞ ffırJi bi te--.::.ı A 
ken makarnaları ufak ufelıh .... WaynM .. . r ._,....... vaı:-. vru-
suyun içine atınız. Biraz da twr idor-.z rada pek çoklan odalarını; bılhassaı otuınw; odalMını· b8.yil7a boYJSnıWta· 
Makarnaların piıeceğiae yakm içüa.- bir dırlar. Fakat beypız d_eyinq: bizim eeki etVJerimizdiki çividi ı.cliırımMd~ıl
parça da erimemiş yağ, yani susam yaiı bamalidlr. lfu dütudw ~az değildir. a.yaı;ın ig:risine &zan Hir~ s~ra 
koyunuz. Bu yağı ne ı..16.rU.19e• lio,wl' - L• L• · ·r ıg ı.rı_. k ·-L: . 

b d k d 1 ). 1 
M oazan oıraz ~ı : oazınr ı;nnrZ• ırmızı vıee >'r-'utt peıılJe bo~ı brı"*""lamk 

sanız çor a a o a ar enet ı o ur. a· vr-· · 
kamalar ır=tince ateıten indirin. Bir kalıiı meydana gelen renktir. Bu renkleırbilh'.._- aturme odasına ~ fmiHWk 
içerisinde yoğurtu iyice ezin. İçine katık vermektedir. Tavan eğer alçak ise rengi duvarl8rdan da daha aınkt olmıdı
~atık sıcak çorbadan ~k.rı~amu. V.: tıs. 
sonra bunu gene karııtıra kanıtıra terbi - . . . 
ye gibi çorbanın içine dökün ve kesilme- 1 Hlalllarr~rwalkc.liu•· gıbı eş~yı da hıÇi boyanmamış, cilalanmanııf 
mesi için mütemadiyen U....,tfllıw ~Wıımı~f lıiln ~ktadırlan MutfağJnuafını silerken ara sıra bun
çorba çok ise yalnız yiyeceğin~ nW.hı.t· fiın.muıl ~siÜiıııli J:llİiortalık tertemiz oluyor. 
da yoğurt koyun. Üzerine de;; bir parff . 1 •• •• .. .. • lılJ., . . . 
nane ekiniz ve kıı ıünleri için sıcak ve ne- ~ KWım-Jllllıı1i1 lr.ı . udfk ve gonınu,şundekı fere ıblıarıyJ-:, ~çok 
fis bir çorba olur.· .... rr«Waaw-• mii'' ur ile gjin bw t~ı 06.-ı ılıktıııid• . 
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[• Resimli Masal 1 • J HikQye: 

T a ı Nasll Zengin Oldu? Duman 

Bir gün Hüseyin kaptan yelken· 
ler ile seyahate çıkarken oğlu T urgudu 
da beraber aldı. Fakat bir kaç gün sonra 
açık denizlere geldikleri vakit, müthiş 
bir hrtına ba~ladı. 

Fırtına bütün ıu fıçılarını devir· 
mi§, ıusuz kalmışlardı. Karşıda bir ada 

aördülcr. Su almak için oraya gitmek ia· 

tediler. Fakat papağan Turguttan ayrıla
mıyordu. Turgut ta ne yapsın aldı, ka • 

ihtiyar papaianla konuşurken 

Turgudu göröü. ((Oh, çok şükür Yarab

bi bir insan yüzü görebildimıı diye sevin
meğe ve T urguda doğru yürümeğe bnş· 
ladı. «Ah evladım benim gemim kazaya 
uğltadı, üç senedir burada yapayalnız o· 

l lüseyin kaptan Turguda 
cclslanacaksın. fırtına gec;inciye kadar sen 
aşağı in oğlum» dedi. Turgut ta baba • 
sının sözünü dinledi. Kamarasına girdi. 
Açık pencereden içeri sular giriyordu. 

yağa hindi. 

Fakat karaya adım atar atmaz. 

uçup gitmesin mi?. Turgut buna pek Ü· 

züldü. Hemen arkasından koşmağa baı· 

ladı. 

turuyorum• dedi. 

Arkadan Turgudun babası ye • 

tişti. Hikayeyi duyunca «hiç üzühne 
ihtiyar. Biz seni memleketine götürürüzı> 
dedi. İhtiyar da buna pek sevindi. On· 
lan alıp kulübesine götürdü. 

Kapatmak isterken bir papağan gördü. 
İçeri aldı. Biraz sonra da fırtına 

geçti. TUTgut kuşu alıp yukarı çıktı. Pa· 
pağan insanlara öyle alışkın idi il tay· 
faların hepsilc hemen arkadaş oluverdi. 

.._ Ku!i'Jn arkasından kop.rkcn a • 
ğaçlarıo arasında hayvan derilerinden el· 
bise giyen bir adama rastlayınca ııaşırdı, 
kaldı. Bu adam, hemen papağanı yaka
ladı, ıcdönüp geldin mi benim biricik ar· 
lı:adapmJJ diye konuşmağa başladı. 

Bu adada c:ıki zamanlardan kal
ma bir korsan define!!İ buldum, diyerek 

elmasları gösteriyordu. <cBunları da be -
raber alır, paylaşınz" diyordu. Memle • 
ketlerine dönünce ikisi de dünyanın en 
zengin adamı oldular. 

Yetişmeseydi!. 
- Yok, yok, artık Dumanı aatalnn. 

Tanıdığım bir bayan var. O almağa hazır. 
Artık ihtiyarladı. Çocuklarla da pek dü • 
şüp kall1ıyor. Çok salnna ~lda. Geçen 
gün Doğanın kolunu nasıl yakaladı. Bir 

gün çocuklara bir zaran dokunur diye kor· 
kuyorum .. 

Bunları söyliyen Bay Niyui idi. Kan· 
ıı da: 

- Pekili ıötür, amma.. Çocuklara bir· 
denbire aöylemiyelim. dedi. 

Bay Niyazi köpeği ahp çwkh. Arkadan 
Doğanla Müzehher içeri girdiler. 

- Anne Dumanı ahp bu sabah aZJCdc 
gezmiye sidelim .. diye sordular. 

- Dumanı baban gezmen .. ötiirdu··. 
o- • Dllf• Sulann içerisinde çarpuup duruyordu. 

Siz gidin.. Erken dönerlerse arkanızdan Hemen arkadan Duman yetİftİ. Miizela-
yollarım dedi. beri paltosunun eteğiaden yakaladı. O ... 

Çocuklar çıktılar. Şurası, buraaı derken rada bir de adam yetifti. Müzberi myaa 
kırlara kadar ilerlediler. Derenin kenarın· içinden çıkardılar. Adam, 
daki sazlıklarda saklanarak saklambaç oy- - Haydi aizi evinize kadar götüreyim 
namağa başladılar... Fakat küçük dedi. Eve varınca annelerine hikayeyi an· 
Müzehher, öyle yerlere aaklanı • lattılar. 

yordu ki ağabeysi onu buluncı • Annesi Müzebberi kucağına aldı, sanlı, 
ya kadar ter döküyordu. Nihayet yo • öptü. Ondan sonra adama döndü. 
ruldular. Sazlann arasında oturup aZ1cık - Bu bizim köpeğimizdi. Sen bunu ne• 
dinlenmek istediler. rede buldun, diye sordu. Adam da: 

O sarada bir köpek sesi duydular. Müzeh- - Bahçeme aİrmİf, dola11p duruyor • 
her hemen ayağa kalktı. Kartıdan atLya, du. Markasından sahipli bir köpek olda· 
zıplıya boynunda zincir bir köpeğin geldi- ğunu anladım. Getürüp karakola teslim e
ğini gördü. Hemen tanıdı. Duman koıu • decektim, diye cevap verdi. 
yordu amma. Bu boynundaki zincir ne O sırada Bay Niyazi geldi. Hikayeyi ona 
idi? Müzehher de kotup onu yakalamak da anlattılar. 
istedi. Önüne bakmadan ilerliyordu. Bir - - Duman Müzebberden e-nel kendini 
denbire kendini bQşlukta buldu. Arka • kurtardı. Bu aabab götürürken elimden 
dan Doğan da bağırdı amma, çok geç 1 kaçtı, aatamadnn. Fakat hundan aoma 
kalımtta. Müzıehber dereaia İçine yuvarlan- aabnafa da ııİyetİm yok... dedi. 

Yeni Bir Yüzük Oyunu 

Bilnıec~ . I[ MERA u ŞEVLER -l 
Siz De lyı· Res·m Yapabı· Ar.ıa· oımasaydı vanı 

Ru Oyunu Siz De Oyna
yın, Pek Eğlenirsiniz 

.. Jelandsda Koyun Da Bütün oyuncular sıra ile ve yahut çocuğa sorunca tabii o da hiç belli et· 

lı·r Mı· sı· nı· z?. Olmıyacaktı ta halka yaparak otururlar. Bir tanesi meden yüzük sanki kendisinde değil-

Bu kanşık çizgiler arasında en çok 

belli olan şey bir kız yüzüdür. Hal· 
buki bu kızın vücudu da bu resmin i
çindedir. Amma belli olmuyor, işte 
sizden istediğimiz şey bu kızı vücu

du ile beraber göstermek. Bunun için 
renkli kalemlerinizi alın, aynı nu

Dl8J'a ile numaralanan yerleri boyayın. 
Yani bir numaradakilerin hepsini bir 
renkle 2 numaralı yerlerin hepsini 
başka bir renkle, 3 numaralı yerleri 

yine başka renkle, 4 leri b~ka, 5 leri ..,_*"'-'.:"ıJ 
başka, 6 ları yine başka renkle boya· ...----..-" 
yın. Resmi kesip bize yollayın . 

En güzel boyayulara birer hedi
ye yollayacağız. Eğer kendinizin ıyı 
resim yaptığına, iyi boyu boyadığına 
aüveniyorsanız hemen İfC ba\'layın. 

Geçenlci Bilmecemizde Kazananlar 
21 birincikanun 1 cliyeleri ile ıönderilir. 

tarihli bilmec:emizı. Oyuncalr 
yemiz olan bir Ayvalakta; Gazi okulu umf 3 te Omit, 
de birinci ikrami - Üsküdar 30 unca mektep 1 77 numar._ı. 
mektep çaıitumı Celal, Ankara Çankayada 1 78 numarala 
Erenköy 38 inci evde binbatı Bay Zekinin oilu Adnan, 
mektep 11 O qref Haydarpap lisesinde 1644 nmnaralı Ali. 
Rifat l<azanmıf • Dolma KurfUn Kalem 
br. Okuyucumuz • Hayriye lisesi taleblerinden 309 Sa-
la lıtanbulda bu • bahattin Adıgüzel, f stanbu] 37 inci 
lunan diğer kaza - : mektep sınıf 2 No. 44 Mualla, fıt. 54 • 
nanaların pazar • Geçenki bilmecemizde · üncü mektep sınıf 4 No. 253 Hayri Ra
teıi cumartesi öğ - bir mektep çantası ka-hf, Kuleli askeri liıeıi No. 1730 Muıta
leden sonra bedi • zanan Beylerbeyi 2 7 fa Eğemen. 
7elerini bizzat ida- inci ilk mektep lale • Mürelıkepli Kalem 
ftıhanemizden al • hesinden 5 e Muzaffer tat. Okçumuıa caddesi Madenciyia •· 
maları J;-• ...,~ır. Tatra okurlanmızm he· partımam daire 6 Selma, Beyoilu fi-

İlk fngilizler Yeni Zelinda gittikleri za. dışarda kalır. Eline de bir yüzük a- miş gibi birinin adını atıverir. Böyle. 
man oralarda biç koyun ~ lır. Oturanların hepsi ellerini avuç a· ce oyuna devam edilir. 
yoktu. öteden beriden . . vuca kapatırlar. Dizlerinin üzerine ko-

koyun getirtmeğe batla· ·· yarlar. Ve iki ellerinin küçük parmak- Hiçbir 
dılar. Fakat koyunlar ya- ~ , 

' lannı dizlerinin arasına akıftınrlar. ıamadı. Çünkü yiyecek ş 
yonca yoktu. Bunun üze- Ayakta kalan oyuncu da öyle yapar, tJ g 
rine yonca tohumu ge • fakat aynı zamanda yüzüğü de iki e· u d 
tirttiler. Diktiler. Erteti linin arasında tutar. Oyuncuların hep· nuf mQ lm 
aene yoncalar çıkh. Fakat b 
daha ertesi seneye gene l si hazırlandıktan sonra bu irinci ço· 

yonca yoktu. Çünkü Ye- cuktan başlar. Elindeki yüzüğü onun 

ni Zelind bir çiçekten, eline bırakıyomıuf gibi yapar. Sıra i· 
bir ottan ötekine tohumu le bütün çocukları dolaşır, ve yava.ş· 
blfıyacak. Otlann, çiçek- j ı__...ı b. · · • . . . . I çacık yüzüğü bunıa.ruan ırısmın a· lerm çiftlqme1111e yar • . . . 
dım edecek anlar yoktu. Biliyorsunuz de- vucunun içine bırakıveru. Hepeını 
ğil mi? Anlar bir çiçekten ötekine tohum böyle yüzüğü verir gibi yaptıktan 

laflyarak onlaı:"1 ~~ yardım e- 1

1 

sonra birinci oyuncuya döner «bayan 
derler Halbukı Yem Zelintta an ol • . · d d. b·1· 

~· · • - --•- ~ı med"l yüzüğünü kaybettı kım e ır, ı ıyor 
madıgı açm yo~r ~uqe ı er ve er- 1 
lesi ıene yonca namına bir ıey kalmadı. J musun})) der. O çocuk ta oynayan al'· 

Bunun üzeri.ne yeniden yonca tohumile dan birinin adını söyler. Eğer sahiden 
beraber bir kaç kovan da arı getirttiler. yüzük olan çocuğun adını söylerse 

Anlar yoncaları çiftlettirdi! YoncUır faz· j bu sefer kendisi ebe olur. Söylemezse 
lalaflı. Ancak ~an sonra Yeni Zelintta ebe öteki çocuğa sorar. Ve sara ile gi
koyanlar ayapmaga baıladı. Y olua arılar 1 d Eğ h ' biri bilemezae yüzüğü a-

k bü .. tın .. •- ._ bil er. er ıç 
obnuaydı, oyun yu .,. aa olmı - El. d ·· ·· k 1 

-

~ir gün adamın biri elinde paketler• 

le soluya, soluya tren istasyonuna gel
di ve yine fişman bir kadının önünde 

durdu . 

- Artık bir diyeceğin yok ya, her yacakb. lır yeniden başl~= .. !~ _.e -~~~~ .
0 

an 
.... ğ •• s··:. ·--:;---·k-k N--9 ··-Şem . h;-ş;-~.:,· Ad~~. 29 teırinievvel ilk oku- şeyi aldım. Bütün istediklerini kucağı-
ruza a ungu so a o. ıethn, 

Beyoğlu 47 inci ilk mektep 50 numara- lu 182 Hasan, Gazi Antep orta mektep na koyarak sayıyordu. 
Jı Ferda Hikmet, 1st. Tevfik Paıa cad·lbirinci sınıf 372 Lamia Gür, Eskişehir Ül·j İ şte patiska. işte havlular. 

desi 34 numarada Ayten Öztoprak. kül ilk okulu sınıf 5 te 228 Ferhunde, i _ Dur bak ne diyeceğim. 
Lo•yon Beyoğlu 9 uncu okul 3-B 78 Mürvet, K~- ı - Dur, rnur dinlemem. işte Orha· 

İıtnnbul Pazartekke sokağında 38 d-•-·· 35 inci Gazi okulu 3-B 274 Bedrı· ı . . . . k h 
d • Ra 'd "lk IKOY nın kıtabı ıste annemn sıgarası, a • 

numarada Be ıa, mı e 333 Üncü ı e lstanbul 45 inci Mahmudiye ilk okulu ' · w. • Bak . 
okul sınıf 4 321 Sebahattin Olgan, Y ' I . Hak'- i t b 1 49 ve, nasıl tamam degıl mı?. lfte 

4-B 266 smaıl ııu, s an u uncu . . . 
Beyoğlu 11 inci ilk okul 278 Nerkiz. Abd- hm liste. Hıç bır ş~yı unutm • .dım. 

M h D it · ilk okul 4-B 70 urra an. l 
u tıra e erı (Arkaaa var) _ Ya ~apb.ıı ıı nerede Lıraktm? •• 

~erecle avukat Sadak Şimfek ima Meli-
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Yazan : 
Kafi ircan 

Kallı Akdeniz incisi 
-9-

Heyecanlı Bir 
4/1/936 1 Yılbaşı Gecesi 

Azgın Alevler, Gemide Birta 
kım Zikzaklar Çiziyordu .. . iiflZi : -s~ 

- Zincirimizi kmn f.. Bizi kurtarın! ..• 

Işıklar Sönünce 
Bir Kız Kaçırdılar 

Kürekçiler arasında 

büyük bir aevinç görül
dü. Şimdi zincirler alabil
diğine p.ngırdıyor, fakat 
bir türlü kopmak bilmi· 

Tekgöz Ali ile Süleyman ilôsi birden H d • • K Jf d • 
kendilerine gösterilen yere koıtular. eaı - Kaçırma a isesını, apıcının a esıne 
ta ile balyozu kaptılar. G B• K d Jd Ed• d 

Soydqlarana yardım vazifesi karfısmda öre, ır a ın are ıyor u •. 
yordu. Bu sırada en bat• 

taki kürekçilerden biri 

baiırdı: 

barutu da, havaya uçmayı ve parçalanıp _ 4 _ Hatice Hatip 
ölmeyi de unutmuılardı. 

Fakat tam bu sırada kürekçilerin yeri Ali Vasfi elindeki gazetenin, ken- Bar garsonlarından biri de lambalar 
ile barut deposu arasmdaki bölmenin ar • di gazetesinin ilk sayfasında verilmek- açıldıktan ve hadisenin heyecanı yatın· 
dında korkunç bir patlayıı oldu. te olan havadisi okuyordu. tıktan sonra kendi hizmet ettiği kısım-

Geminin bat tarafı havaya doiru sanki y ılltatı Gecesi Kaçırılan daki bir masada oturan üç genç erke· 
ıablandı ve oturdu. Kız Bulunamadı. ğin hesaplarını vermeden kaybolmuş 

Bölmeye yakın olan gÜverte parçalan • «Dünkü nwhcmrzda Beyoğlunun bulunduklarını söylemiş ve bunların 
mıf, her parçası bir tarafa uçmuıtu. en t.nıbnıf barlarından birinden gece eşkalini de tarif etmipftir. 

Tekgöz bir direğin dibine sindi ve ken· yarar ıpklar .önfiüğü uman bilinme- Yorgun Yüzlü Bir Genç 
di kendine ıöyle mınldandı: Kaçakçılar, ety•ları ve tutan jandar Bunlardan biri simokinli, yorgun 

- Bu kadarla kalırsa hiç bir feY değil! .. yen bir •ebepten fiolayı bcuı etha• fa· ve fena çehreli, kokain, morfin ve ilh 
O, baıka patlayıılar bekliyordu. rclınfian ltaçırılclıirnı ycnclığımız Esma gibi zevk verici zehirlere müptela ol· 

Kurtulan Ôz6er İ•mindeki 6enç kız henüz bul~- duğu ilk nazarda yi!zünden okunan bir yere 

barut döküyor, de
ponun önünde bot
lukta oldukça ıenİf 

kıvrımlar yapıyor· 

du. Bu oldukça dar 
yere çizgi halinde 
dökülmÜ§ olan ba· 

F or•alar namaml§ ve bu hu•u•ta yapılan tahin· gençmiş: 
Fakat korktuğu bqına gelmedi. Bu se· kat henüz; bir neticeye varmamııtır • 

fer geminin baı tarafı yavaı yavaı denize Hücuma uğrayan ve elleri, ayakları 
gömülüyor, parçalanan gÜverteye doğru bağlanılmış olarak bulunan gardirop
alevler yilkseliyordu. Demek ki barutların çu ile garsonlar yeniden istiçvap edil
ulanmıyan veya az ulanan bir varili tu • dikleri zaman ilk ifadelerinden daha 

rutun ucuna ateıi 
tuımuf, atef diğerlerine geçmemiıti. ehemmiyetli şeyler söylememişlerdir • 

Şimdi yangın korkatu baılamıttı. Düdükler Ötmeğe Bqlayınca ... 
dokundurunca tutu• Durmul Rei• İki levent kürekçilerin Dııcirlerini birer Kapıcının verdiği ifade ehemmiyeli 

tacak, dolap. dolap. biraz sonra varil- Tekgöz Ali en önde idi. vuruıta kırıyorlardı. Kurtulanlar birer çıl- görülmüştür. Kapıcı : 
lere kadar varacak, gemiyi uçura- Apğıya saldırdı. gın gibi güverteye fırlıyorlar, oradan da «- Tam on iki olup da düdükler 
Caktl. Süleyman da arkasından gitti. k d'I · · d · lard d k ·· hemen en ı ennı enıze abyor ı. ötmeğe başlayınca ben e apının o-

- Gemiyi uçuracaklar! Bu sırada Marino lombar deliğini ken· 
Diye bağıran forsa zincirini lbrmıth. 1 disi çıkacak kadar genİfletmİf, barut di- Bq on dakika sonra hepsi kurtarıhnlf, nünden ayrıldım ve aşağıya doğru İn• 

Marino onu görmüt ve daha çevik dav - zisini tututturdukta~ 10nra kaçmağa yel • Türk gemisine alınnııılardı. Venedik gemi- meğe başladım. Maksadım, tuvalette 
ranmııtı. Depodan kürekçiler tarafına açı- tenmiıti. ai alevler içinde denize gömülüyor, Sinyör çalışan ni§anlımı yalnız bırakmamak· 
lan kapıyı bi randa kapamıf, arka taraf • Azgın Marçello iae dayak yemit bir sıpa cibi ku- tı. Fakat merdivenden aşağı on adını 
tan sürgülemiıti. Alevler laklan ensesine sarktığı halde Kıbnsa doi· atmış atmamıştım ki birdenbire hücu· 

Baltalar, Şimdi daracık koridorda azgın bir alev, ru eon hızla uzaklatıyordu. ma uğradım. Bana hücum edenler iki 
Balyozlar kıvranan bir yılan gibi zikzaklar çiziyordu. Denizde bu kargqalıklar olurken kı • veya üç kişi olmalıydılar. Ağzımı he-

) 1 • s··ı M · ark d h yıda da bir savaf yapılıyordu. men tıkadılar. Kollarımı sım sıkı Genç forsa ıimdi yakandaki event erı u eyman arınonun asın an ançe • 
diifünüyordu. Onların ıüpbesiz bu itler • rini attı ve bu hançer iki kürek kemiğinin Gemilerine dönemiyen Venedik korsan- bağladılar. Fakat ne başıma bir yum -
den haberleri yoktu ve eier Marino ba • ortasına saplandı. Venedikli asker son bir lan kendilerine aopalar, kürekler, çapa, ruk vurdular, ne de canımı yakacak 
rutları tutuıturup ta geminin lombar de • atılıtla vücudunun yarısından çoğunu dı- k~zma _veya balt~la saldıran köylüleri bir şey yapmadılar. . Maksatlarının 
lilderinden denize atlarsa bepıi de ölmüı f&rlYa çıkarabilmit ve kanlar içinde ba?· bırer bırer yere serıyorlardı. Çok geçme • bana fenalık etmek olmadığını anla -
demekti. Zaman 0 kadar dar idi ki zincirli f&i'ı denize yuvarlanmqb. den Marçellonun bu küçük Türk gemisini t y 1 beni atarlarken kenar• 

Masanın başında oturan genç ga • 
zeteci, incecik kollarını uzatarak, kü -
çük gözlerin birinden küçük bir ayna 

çıkarıp yüzüne baktı: 
- Bana benziyormuş, dedi. 
Ali Vasfi gülüyordu: 
- Yalnız senin iptilan, morfin, ko

kain değil, alkoldür. Ufak bir farkınız 
var .• Simokinin tarifi bile bpki sen. 
Dur bakayım okuyalım .. 

«Ayni masada oturanlardan ikinci· 
sine gelince garson bunun için: 

- Amerikanlık taslamak istiyen 
züppelerden biri .. 

Diyor ve bu gencin kendi barlarına 
daha evvel de devam ettiğini ve daima 
çok viski içtiğini ve hazan da parasını 
ödeyemiyerek hesap puslalannı imza· 
ladığını ve sonradan tediye ettiğini 
söylemiş ve sarho\' olduğu mman da 

İngilizce küfrettiğini illve etmiştir. 
Gangsterler 

Masanın önünde oturan esmer 
arkadallartndan belki bir tanesini bile kur- Tekgöz Ali ise etrafa göz attı. Bura • denizin dibine yollıyacag~ını on mış ım. anız, . l kaf 

d k d .1 • . d k'll • daki büyük jardinyenn atına amı genç: taramazdı. larda her zaman için dolu bir halde tahta- an aonra en ı ermm e o arım k ki .. b l d ğu vaziyet • .f. 
yarı yanya bacağında kalan zinciri SÜ• dan kovaların bulunduğunu, bele geminin sallaya sallaya gemilerine dönecekle- so tu an ıçın ıu undıu mv - Bu da bizim Raslmin tarı ın~ 

arill • · b k d - b 0 l' · · ı d t en kolay kurtu ama m.. e sonra • be ·y r rüyerek merdivene koıtu. Diğer forsalar o- su v ennın uraya on ugunu ı ıyor- rım umuyor ar ı. . nzı o .. 
nun ardından bağırıyorlardı: du. Yerdeki barut dizisini ayağile çiğn.i - dan içeri girip çıkanları göremedım. Diye güldü. Öteki de gülüyorClu : 

çal b ı ~ Fakat tam bu sırada bet Türk deli- r..ı, • J • d B" Kadın Mı Vardı? y k k d ed _Hüseyin .. . Bizi kurtar!... Bak orada yerek aöndürmeğe lfsa arut ar aaga ~enın çın e ır • - azıyı o uma ta evam ersen 
b d d . · • kanlısı, bir kaıırga hızıyla onların en- d'kk • · lb d G 1 ri l k d ' b ı sola yayılacak ve u yÜz en, ateı, ızıyı yalnız nazarı ı atımı ce e en yılbaşı gecesi angster e n n en ı • 

ata var... 1 k im d b. d b. aelerine binmitlerdi. Köpekler de on- B k d "d 
_Balyoz da var... do aımağa lüzum a a an ır en ıre bir kadın sesi oldu. u a ın a eta et- miz oldug-umuza hükmedeceğiz. 

·ıı · ek • lardan aıaiı kalmıyorlar, o zamana .b . 
Biraz önce Paolonun bulunduan köıeyi van ere gıdec ti. rafındakilere bazı emirler veriyor gı ı Tam bu arada odanın kapısı açılmııı· •- kadar hiç görmedikleri fakat efendi- T 

gösteriyorlardı. fıte. · · lerinin saldırdıkları bu yeni avların bir şeyler söylüyor, karanlık antrede tı. Kapıdan içeri kısa boylu, fişman, 
Fakat Hüıeyin onlan dinlemiyordu. Su kovaları oracıkta idi. boğazlarına sarılıyorlardı. bütün hadiseyi idare diyordu. miyo{> gözlü bir genç girdi. Koca kar-
Güverteye fırladı ve boğazını yırtar • Hemen koıtu. Birer İkifer barut varı1 • ı ~-L-tar Açıldıktan Sonra d 

casına Türk leventlerine haykırdı: terinin üstüne fırlattı. Fakat hepsi de 11lan- (Arkası var) ~ mm iki eliyle uğuşturuyor u ve etra· 

H lbuk. akla d fına bakınıyordu: - Barut depoıunu ateıliyorlar. Bara • mam11ta. a ı alet Y ııyor u. s } d 
dan gidin ... Geminizi uzaklqtmn. Merdivenin bafında bekliyen Durmuf lngiliz Gemileri Yunan u arın a - Ayol, dedi, gazeteye ne saçma -

Durmuı reisin hayreti bir saniyenin on• reisle arkadaılanna: lar yazmışsınız 'i'. 
K ! Sö. d" dik! · Atı.na, 3 (A.A.) - Bahriye dairesi, Patrasa üç lngı

0

liz gemisinin muvasa- N ... da biri kadar bir zaman bile sünnemİftİ. - açın .. n ureme · · • - e var r • 
G · ! Çab k • J Diye bağırdı. endisi de Süleymanla be- leti beklendiğini bildirmektedir. - Daha ne olsun}. - emıye .. . u ıemıye ... k'-

Emrini verdi. raber oradan ıitmek istedi. Fakat kürek- Diğer bir habere göre, Pirgos açıklarında hangi memlekete ait oldu ~rı _ Dur ~imdi, okuyoruz .. 
Sonra Hüseyinin yanına koıaralı sordu: çiler tarafına çıkan kapıyı görünce oradan bilinmiyen yedi harp gemisi görülmüştür. Bunların da İngiliz gemileri ol- Üçüncü MÜfteri 
- Barut depoıu nerede? çıkmayı daha kolay buldu. SürgÜyÜ çekti: duğu sanılmaktadır. « Üçüncüye gelince üçüncü müşte· 
- Bat kaıaranın altında . .. Dümenci - Süleyman . .. Buraya .. · Çabuk!... ri ı::iı::man, kısa boylu, miyop gözlü biri 

Marino elinde çakmakla oraya ıitti. Yere Ôlüm A L K A z A R sineması T T 

barut döküyordu. Korku•u imiş.» 
( Arka.ı var) 

Oraya bq taraftan cidilmez mi? tkiai birden dlf&n fırladılar ve kapıyı 
- Bir kapak var, fakat içeriden sürgÜ· çekerek uzaklqtılar. 

lüdür. Şimdi orada ölüm korkusile gözleri bü-
- Marino nereden çıkabilir? yümÜf olan, zincirlerini pngırdatarak çır· 
- O kapağın altından ... Fakat oradan pınan kürekçleri sönnüılerdi. Bunların ço-

çıkmaz • timdi, lombar deliğinden denize ' iu da onlara köıedeki balta ve balyozu 
atlar. göıtererek yalvanyorlardı: 

'l'ürkıyede ilk defa olarak göııterilmektt olan 

TARZ AN 
YAMYAMLAR ARASINDA 

NOAT BEERY Jr, lu film ıimdiye kadar ıöaterilen bu cin11 

~-------• film?eria en fe•kalideıidir. •-------~ 
- Oradan sığar mı? ====================================================================================================-
Lombar S A R A Y S 1 N E M A S J N D A 
Deligı~· 

Durmuı reis geminin küpefteıine kotlu. 
Kendilerinden bütün hızlarile u:ıaklapn di
ler Venedik gemisinden oklar, kurıunlar 

atılıyordu, fakat bunlara aldırmıyordu. 
Birdenbire sevinçle söylendi: 
- Lombar deliğinden bir İnsan çıka • 

maz. Çıkamayınca depoya da atq vere • 
ınez. Bunların arasında böyle İf yapacak 
kabadayı yoktur. Baltalar nerede? Bal • 
talar! ... 

Baı kasaraya koıtu. 

1 

Bütün matineler~e suvaresinde 

Ali BABA VE HARUN RESiD 
Tamamen Türkçe sözlü ve şarkıh şark opereti 

GörülmemfJ bir muvaffakiyetle devam ediyor. Gnlmek •.• Eğlenmek ve şarkın btitlin zenginliğini ve 
muhtet•m dekorlarını görmek isteyen güzel film meraklılarile dolmaktadır. ,, ........................... ._ .............................. ..., 

lngilizler Ağa Hana 
Hükümdarhk 

Vermediler 
Bom bay 3 ( A.A. ) - İngilia hükômeti 

AğaHanın kendisine, Hindistanuı ıima • 
linde müslümanlann ekseriyet tefkı1 ettiği 
yerlerde hükümdarlık hakkı ven1mesi ve 
kendisinin bu suretle luriatiyan memleket
leri ismini alacak olan devletin bqkam ol
ması hakkındaki talebini reddetmiftir. 

Fransızlar Asi ltalyan 
Süvarilerini Tevkif 

Ettiler 
Tunus 3 ( A.A.) - Fransız ileri kara • 

kolları, son defa İtalyan mülazimi Bon • 
diyi öldüren asi sekiz İtalyan hecin sü • 
varisini tevkif etmittir. 

O sırada barut deposunun lombar de • 
liğinden birine de ""' balta ile vuruluyor, 
geniıletilmesine çalışılıyordu. zevk veren Fraıııızca Her görene M A R •• E T T A Fransızca 

bir film OPERA film 

ıözlU ve hakiki 
tarkllı bUyUk 

Bug•iu 

MELEK 
Bunu Marino yapıyordu. ıi ııtııı aeında 
Ba1talılar ve topuzlular bat kasara ö -

nündeki merdiven kapağına bir kaç defa 
.urunca parçalandı. 

JEANETTE MACDONALD-NELSON EDDY 
lllveten : Paramount Jurnal 



6 Katlı e·r Bina Gürültü 
ile Göc;tü 

Yazan: Gerhart Ellert - 51 

m ndan: '' izimle 
ma ı Kim isteye 

Jmparator, fikir beyan etmekten 
hoşlanmazdı. Onun için sesini çıkar
madan bir köşede oturan dördüncü 
kişiye döndü. Dedi ki: 

- «Tatüllüs, sen huduttaki Paeto
vio şehrinden geliyorsun. Henüz fik. 
rini söylemedin.>' · 

4 /J/936 Cemil 

avga Çıkar
iye Haykırdı 

Kendisine hitap edilen adam yerin
den fırlayarak kaba bir sada ile dedi 
ki: 

Himayei Hayvanat Cemiyetinin pek a lcikadar olduğu köpekler bunlardır 

- Ben mi~ Benim fikrime kalırsa, 
yapabileceğin ışeylerin hiç manası yok
tur.)) 

(Baı taralı 1 inci yüzde) adımımızı atmıştık ki çatı ve duvarlar 
Evin yıkıldığı gece içinde Eleni, se- dehşetli bir gürültüyle çöktüler. 

kiz aylık çocuğu, ihtiyar bir kadın yat- lete gördüğünüz gibi birer entari ile 

Sulhun Muhafazası için 
maktalarken bir tesadüf ve tali eseri kaldık. ~yamız mahvoldu. 

1 olarak kurtulmuşlardır. Kaza yalnız lf. 
mparator sözünü kesti: D b . ha k hl'k l d v mobilye ve eşyaya zarar vermi;}tir. ün u evm ş ate ı e er c~ur-

- «Görüyor musun Aetiüs » 1 · I w l dedi. ' - Bina büyük bir gürültü ile yıkılmış maması için temiz eme işıy e ugraşı -
f k ve bir an içinde bütün mahalle halkını mıştır. 
·a at Tatüllüs sözünü ikmal ede- k k l k kl d" " F h ~ rek: or u ve heyecan a so a ara uşur • Bu iş yapılırken itfaiyeden a rea.c· 

_ «Ç" k•· A 'lA' imparator: -Burgonya,lıları unuttun Aetiüa!. dedi. müştür. din adında bir genç, üzerine enkazın 
. un u ttı a nın azmü irade- d b k l · sıne karRı b' h' b' rarlar hep bu galeyanlar neticesinde' meclisinin kararını almadan, Bagod Bir arkadaşımız ün u yı ı an evı çökmesiyle sol bacağından yaralanmış-

• T ız ıç ır şey yapamayız» 'd k b" "k b' hl'k dedı. çıkardı. 1 isyanlarından dolayı uzun seneler Gal- gı ere görmüş ve uyu ır te ı e • tır. 
Küçük kurultay bir müddet süku- Kumandan Promotüs de: 1 ya'da kalmağa mecbur olduğu zaman-: den .kurtu.la~ E!eni ile konuşmuştur. Bir aralık içeride iki köpek kaldı-

t': daldı~ Nihayet Valentinian şaşkın- -«Bu zamanda bizimle kim kavga çı !ardan dağınık bir halde dolaşan Bur-ı Elem demışhr k~: . v ğı her nasılsa Himayei Hayvanat Ce • 
hga delalet eden bir kahkaha savur- karmağı isteyebilirh dedi. Fakat kuv- gonya'hların bakiyyesine, Alp dağla· - .~ten bu. ı.h~ı~al, bu eve çıkb~- miyetine aksetmiş ve cemiyetten bir 
duktan sonra dedi ki: vet ve nüfuzu pek fazla olan Aetiüsün rının eteğinde, Leman gölü sahillerin·• mız ~undenberı ıçımıze korku ':,erme - kadın vak'a mahalline yetişmiş, fakat 

<Be fik · · k b' t d h •v · 1 d k 1 .. · · 1 1 teydı Sabaha karşıydı çocugum u-
- < n vaziyeti hakikaten anla- rını pe sert ır arz a cer ettıgıne e oturaca · yer er gostermıştı. mpa- · v v 1• d K d' . bu zahmeti 0~ gitmiştir. Çünkü kö -

ıy K k · l k ·· 1 · d ·1A • A ·.. •.. b . d k d' b yandı ve aglamaga baş a ı. en ısıne yam ~rum. ız ardeşim Honorya- pışman o ara şu soz erı e ı ave ettı: rator, etıus u u ış e en ı aşına . . d pekler daha evvel kurtarılmışlardı. E-
ya gelınce, Attila, ciddiyetle telakki - «Sen Frenkleri mağlup edeli- hareket ettiğinden dolayı hiç affede- me~e verıyorduml . Bırd::. e~l çatır va- vin birinci ve ikinci katlarının birer kıs-
edilmesi lazım gelmeyen matalı'babnı den ve himayen altına aldıgw ın Mero- miyordu. maga ve zelze~e 0 uyokr gı ı sa anmdaga 

ha 1 d Ço - pt mı yıkılmadan kalmıştır. Evin etrafı 
tekrar etmeden evvel onu evi eli · vek'i kral yapalıdan beri bizi daima Aetiüs sükunetle cevap verdi: . ş ~ ı. ~ugumul a ekımk ve evke • 
· B l h en rı- . d" .. G l d d' b'l B 'l l kılerın hepsme ses ener apıya oş- tellerle çevrilmiştir. Temizleme işine 
r~m.. u mese e ariç bırakılırsa, Atti· endışeye uşuren a ya er ı ı e or- - « urgonya ı arı unutmuyorum. B' h .. k •v · d d devam olunmaktadır. 
lu hır hırsızlığın cezalandırılmasından tadan kalktı.» Fakat onlar sadıktır.» tum. ız enuz __ a_p_ı_Cf1_ı_g_ın_e_n-•ı•şa•r•ı .... .._ ______ _;_ __ 

başka bir şey istemiyor ki! Nihayet, - «Evet, Samara sahillerinde Hayır, Aetiüs onları unutmuyordu. Kadınlar Niçin Yüksek Ökçe 
aulhun muhafazası için onun bu arzu- Frank'lar Gorumna l 1 i sahillerinde Aetiüs bu aralık, imparatorun hu-
ıunu yerine getiriveririz.)) Vizigot'lar! Dahilde sönmeyen ve yal- zuruna çağrıldığı esnada kendisine Kundura Giymemelidir/er? 

Aetiüs itiraz etti: nız uyku halinde bulunan Bagot is- ı tevdi edilen bir mektubu hatırladı. O 
- «Bunu yapamnzsın.» Güzel yii- yanlnrı 1. Doğrusu Calya da sulhu ve mektubu acele ile koynuna sıkıştırmış· (Baf tarafı 1 inci yü:ı::cle) ı - Müsaade ederseniz. sofrnyn yeti§e -

zü ihtiynrlamış ve yorgun görünüyor· nsuyişi tasvir eden çok güzel bir man- tı. Mektubu gönderen adam eski silah Ve çok bekletmeden kızlanndnn yim. Çünkü açlık mideme yüksek ökçeli 
du.» Romalı Silvanüs o kaseleri, mes- zara!.» arkadaşı Avitüs idi. Avitüs askerlik- «menkul» cevaplan sıraladı: iskarpin gibi basmıyn başladı! 
ruk eşya olduğunu bilmiyerek katip Burgonya'lılar Sadıktır. ten çekilmişti. Şimdi ekseriya Vizigot - Kadınlann, tamamen ökçesiz iskar- Selim Tevfik 
Konstantiüs'ten satın almıştır. Herhal· imparator: kralı Teodarih'in sarayında oturuyor pin giymeleri, çok yüksek ökçeli iskarpin • - 00

-----..... - ... - ......... _ ... __ ... __ 

de aksini ispat edecek bir delil yok- - «Burgonya'lıları unuttun!.» de- ve kralın oğullarına Roma terbiyesi giymeleri kadar muzırdır. \.ı.t lttdld Tepebaıı Şehir 
R k d' ki l l d Çünkü ayaklann etraflarındaki adale- $thı-tr.'t• ,..•..,,... Tiyatrosunda tur. oma anunlarına nazaran Silva- 1• verme e m~gu 0 uyor u. ır ll ull'VMS 

A · f (A k ) ler, vücudu tn ıyamıyacnk kadar zayıf -
nüs tecziye edı'lemez.)> etıüs, mparatorun ve Senato r ası vnr 111"1ffiillW 4/1/ 986 Ôumart .. aı' s·ı - -·- . . . . . . . . - ·---·----· tırlar. Ökçesiz iskarpin giyildiği takdirde, 11 . g\i.ndüz ınai 14 de 

ı ı Vanüa Ve Kaseler y ... ·-· ·-:-- t. d s •. m vücudun siki eti geriye gider ve bittabi yü- . 
mparator: unanıs an a eç Çocuk tiyatrosu 

rüyüşün ahengi bozulur. ~ · ~~ 
- «Ya, öyle. dedi.» Silvanüs'ün Nitekim, dünyanın en meşhur kundura GUhneyen Çocuk 

kafasını ona teslim etmeğe hacet yok. Ku·· çu·· k Part·ıer eçimin fahrikalan hile. bunu düşünmü,ler. ve ... . akşamı saat 
20

de 
Yalnız kaseleri Hün kralına geri ve- yaptıkları iskarpinlere en az bir buçuk 8 A Z C A Z 
ririz » G • B k ı •st• santim yüksekliğinde ökçe koymu§lardır. Yazan: Ekrem Reşit 
~«Ü altın kaseler çoktan beri eri- erı ıra 1 masını 1 ıyor Sonra asıl uğraşılması lazım gelen şey, Muıik: Cemal Reşit 

tilmiştir.» k k ·ı h yüksek ve alçak ökçeden ziyade, dar ve 

ı Atina 3 (Özel) - Ba§bakan bu de üçü partı er ürriyetperver bol pabuç derdidir. 
- «Ü halde kase erin bedelini gön· • • ·ı b' l'kt h k d k ayın 26 sında seçim yapılacağını ga- partısı 1 e ır 1 e are et e ece • Kundura, ayağı tamamile kavramalı, fn. 

deririz, Aetiüs. Biraz da fazla şey ve- k ı d' zetecilere tekrar etmi•tir. Küçü er ır. kat ne sıkmah, ne de bol olmalıdır! 
ririz. Bunda bir zorluk tasavvur ecli- :; h 
lemcz.» partiler liderleri iae seçimin geri bı- Kral Seya ate Çıkıyor Çünkü ayağa bol gelen bir iskarpinin 

} b
. k ı· h rakılmasını ısrarla istemektedirler. Atina 3 (Özel) - Saray direk • fenalıklan, ayağı cendere gibi sıkan iskar-

Aetiüs ler ır e ımeye e emmi-
yet vererek: Hürriyetperver parti hükumetle kü- törlüğü tarafından gazetelere gön-• pinlerin zararlarından hiç te aşağı değil -

- c<Attila'nın istediklerı' ·. Sı'lvanu"s çük partiler arasında mutavassıt ro· derilen bir tebliğde kralın ıeçim • dir. Ve bugün, kadınlarımızın ayaklarını 
ve kaselerdir.» dedi. lü yapmakta ve seçimin bir hafta den sonra memleket içinde bir gezi- bozan. yüksek ökçeli veya hiç ökçesu is-

imparator bağırdı: sonraya bırakılmaaını tavsiye et • ye çıkacağı bildirilmittir. karpinlerden ziyade, bol ve dar ayakkabı-
- «Ya bu talebin isafına imkan mektedir. Serezdc Uç Kiıi Tevkil Edildi lardır. 

yoksa!» Küçük Cumhuriyetçi Partiler Atina 3 (Özel) - Kral aleyhin- İki Santimden Yüksek Ökçeli İskarpin 
Promotüs te damdan düşer gibi: Ati na 3 (Özel) - Küçük cumhu- de söz söyliyen üç kiti Serezde tev- Giymemelidir 

- «Kendisini Roma İmparatorun- riyetçi partilerin yeni aeçimde bir- kif edilmiılerdir. Bunlar mart iı • Kadınlar, bittabi çaylara, balolara spor 
Clan büyük gördüğünü söyleyen bir d hkiı d I ayakkabılarile gidemezler. 

likte namzet göstermeleri meselesi yanın a ma m e i İp te affa uğ- fakat bu kabil toplantılar haricinde, iki 
kral için bir iki kasenin ne ehcmmı'ye- A k b ı ) d d 
ti olabilir?» diye sordu. 

ıuya dütmÜ§tÜr. nca azı yer er- rıyan ar an ır. santimden yüksek ökçeli iskarpin giyme -
melidirler. 

Aetiüs yerinden fırladı: Mısırda Nümayişler Davam Ediyor Çünkü boyu uzun göstermek için giyi-
- «işte asıl mesele bu yal» dedi. len bir kan ökçeli iskarpinler sade yü • 

Daima ,ıpıütehakkim çıkan ses yu- p 1 N •• • 1 e s riiyü§ ahengini bozmakla .kalmazlar: aya-
muşadı: o ı·s umayı·şçı erı opa ğın biç.imini de berbat ederler. 

Hem yüksek ökçeli iskarpinlerin, bir 
- «Büyük bir devletin kralı kom- çok eıhhi mahzurlan da vaTdır. 

~usundan küçük, ehemmiyetsiz, fa- ile Da g"" ıtmıştır Bu, sıhhi rnah:ı.urların sayılmasını dok-
kat isafı kabil olmayan bir ~ey isterse torlara bırakalım. 
bu ne demektir h> Estetik bakımdan, vücut güzelliğini u-

lmparatorun Kırmızı DudaklaTı Kahire, 3 (A.A.) - Ezber f_akültesi jhükumetinin yeni beyanat neıretmesİ· :ı.un ökçeli bir iskarpinden daha fazla hiç 

1 il . . b talebesi, bir nümayi§ yapmıt ve polisi ni istemektedir. Milli cephe, 1930 1• bı'r ~y bozamaz. 
mparator e erını iribirine kavus- 7 ,,... 

turarak: • lafa tutmuıtur. Polis nümayİfçileri so- Jında Nahhas Pata ile Henderson tara- Çünkü yüksek ökçeli iskarpinler, hem 

-(r Rica ederim sükunet ve itidali
nizi muhafaza ediniz! Attila'nın bi
zimle kavga aradığını mı zannediyo,ı:
sun, Aetiüs?» diye sordu. 

lmparatorur. k1rmız-. boyal. du
dakları hafifçe titredi. O, baş kuman
danı gn]eyan halinde görmekten nef
ret ederdi. Müzakereler, emirler, ka-

pa ile dağıtmı§tır. Her iki taraftan ha- fından kaleme alınan projenin kabul e· bacakların. hem de knlçalann biçimlerini 
fif yaralılar vardır. dilmesi için İsrar etmektedir. çirkinleştirirler. 

Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz yüksek Hadisesi: Geçen Bir Nümayİ§ Ve muhakkak ki çirkin bir bacak göze, 
komiseri Sir Miles Lampson, dün ak· Roma, 3 (Telsizle) _ İskenderiye • kısa bir boydan çok daha fena görünür. 
§am Meşruti Liberal §efİ Mehmet Mah- den bildiriliyor: Bu itibarladır ki, uzun görünmek için u· 
mut pa§& ile, Edenin S01't beyanatı Üte- KW.iıedr (5000) Oniversiteli tehir- zun ökçeli iskarpin giymek, ka~ yapmak 
rine görü§müştür. de iki aaat athıen bir nilmayİ§ yapmııtır. 'için göz çıkarmaktan farksızdır! 

Öğrenildiğine göre, Milli cephe, bu NGmayiı esnasında biç bir badiae ol- Cevabını tamamlıynn Selim Sırrı Tar • 
beyanatı yeter bulmamakta ve lngili:ı. mamııtır. can güldü: 

Natlt - Ertutrul Sadi • 
Şebr. dobaşı TURAN 

tiyatroaunda 

Halide 

Bu gece taat 20,80 da 

VELiNiN ÇOCUGU 
matine 14.80 da 

(Bu Hesapta yoktu) 

Franıız Tfyatroaunda 

Halk Opereti 
rlu akıam 20,80 da 

MaUne 16 da 
TEL LI 

TURNA 
6111~6 akıamı 

Kadıkoy Hale tiyatroııunda 

BAY-BAYAN 

Son Posta 
JLAN FİA TLARI 

Gazetenin esas yazısile 

bir sütünun iki satırı bır 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san -
tim ilan fiatı §unlıudır: • 

aayfa 
1 

400 
Krt-

3 - Bır santimde vasati (8) 

4 
kelime vardır. 
İnce ve kalın yazılıır 

tutacakları yere 
santimle ölçülür. 

göre 
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Sir Conun Uyku Dia Almış Olması 
Tabii Görünüyordu 

• s D p s.ta 
lııtanl:.>ul Gelir ve Para 

BO 
3. 1 • 1936 

Türk De.vle.t Borçları 
Llra 

o/a 7,5 T. B. I 25,3Jl 
% 7.~'t. B. Ir. 2!!,JO 
o/o 745 't. B. lWıi. 

• 

1 Devlet Demir.yollan Borçl .. 
L1ıı:ı 

Ramide Bir. Soygunculuk 

Çuvalcı: İhtiyarın 
Ölümü 

KatLler. Henüz. Ele 

J ~urna.zKaçakçılar 

1 
Muhacirlerin D'e Başınt 

A teıe Yaktılar 
Doğrudan doğı:up,a kaçakçıhk yap· 

Geçmenr.iılıerdir- manın gjiçlüğünü anlıcy:an bAZJ açık 
Osliüdar semtinin Bulgurlu ile Merdi • gözler., bu İ§:e hileli bir kumazbk karıt· 

ven köyleri arasında vücudu didik didik tırmıılar ve bazı Romanya muhacir • 
edilmif bin cosetr buhınmuftlır. Ve bu ae- lerinden istifade ederek, yaptıkları IC:a· 
&edin meydana çıkmasına da Jiargalar yan- çak~lıklara meıru bir tekil göstenne

dım etmi~lerdir. Çünkü kaxalıklar. arasın .. ğe çalışını§lardır. 
dn kargnllll" cesedi yerlerken oradan geç~ Bu kurnazlano yaptıklan iı yaliancı 
bir amelenin gözüne iliJerek hadise m~· memleketlerden eerirttilfi~.,j kıymetli 
dana çıkmqtar. yültsek' inekleri liir. kaç muhacirin eliıuL 

Ceset Halit baba adında bir ihtiyara ait- vererek, guya muhacin inekleri ımıt 
tir. Halit baba aruıra U'aliüdar civarmcf"a· sibi slimrük resmi o 11 c....ı- .-çirt-

ki köylere. çıkarak para ile çuval toplamak- meldir .. 
I ta ve bu çuvallan Osküdarda çuvalcı İran· Bir ~~k?ı &J"Uhu, bir. kaç. defa bu 
lı Hüseyine satmakla geçinmekteymi~. Ve uaulle hır. iki kaçak9lık y.apmıtlar, fa. 
yatıp kalkttğı yer de f ranla Hüaeyinin dük- kat. hileleri sümrük muhafaır:a teıkila • 
kiuuymıı. ı tının gÖ~nden kaçmadığından nihayet 

Soay,etelİ!ı: Emamı 
ı:.ır.a.. 

Du,!U , ist. Tramvay 
IJ,8 ı Bomontt 
D,90 ı Torkos-

6<1,00 1 A. Çimento 

lılalit lbHanm ölümü fPpbe uyanJir • yakayı ele ver.miılerclir. Suçlular bu i§O 

maktadır. Son defa bundan yirmi tıün ka- 1 alet olan muhacirlerle birlikte 8 inci· 
dar. önce lılüaeyinden bet; lira alarak köy- ihtisas mahllemeaine verilmiflerdir. 

ÇEKLER lere çıkmıı ve bir daha dönmemiıtir. Ha• 
litr baba kendisini hemen herkese paralı gİ· 19 3'6 Be1'9tflye BUtçesi 

İsterin 
F. Frnngı 

Krş. 

618,5) 
1 :Z,0.6 

K.rş. 

1

, Liret 
Doln.t 

K.rş. 

3.'I 

l>i gösterdiğinden parasına tamaan bir pu
suya düıürülarek öldürüldüğü ihtimali ço· 

f@lmaktadır. Zabıta bu itle fidtf atle ala
kı:ı.dardır. Ve Üsküdar köylerinden bir kaç 

Belediyenin 1936 bütçesinin hazır 
!anmasına ba§lanıltnı§tır. Yeni bütçe 
Jeliir meclisinin §Ubat" devresi içtima • 
lanna yeti§tirilecelttir. 

Konyak Şi§eai 

Fakat ne Frenç'in ne de ar1'adası-

211 F. Frangı 
ı Dolıır 

ı İsterllrr 
20 Liret 

t6T,OD I' 1 l'i!arlt 
U~O!I 1 20 Dr::ılimi 
6!8 ı 20 Leva 
tiO 20 Ley 

nın lliç_ uyl<uları yol<tu. f kisi" de Jie;e. Borsa D'ıfında 

13,IJO 

canJı bir haldeydiler M Fakat bunu itir.af L. K . rı. K': 
Kredi ıtonslyn 1 Mübadil Ban. 7i 

F~11Ç, arkadaıa..ı..n TillZi- ltaVYJ!fa· etmek istemiyorlardı. Frenç_; heyecan- 1888 senesi ID ;00 Gayri • • IG,Z.S 

bilmdui için bir müddei sustu. S.nra ge- Iı .ımaktan başka; üateli.k iç.in iç.in en~ ı UHl3 • 82,SJ ı' Alt'ln 9ı3 
ne söaine devam ederel&:. di§eli idi de. Çünkü bu giri§tİkleri işin.. ı 1911 il 81;DO~I Mecidiye 5&; .o 

- Sis: Coaua kc>ayait ~mel& it&eyip Hı- onun içio büy.ük b& ehemmireti v.aııdı. 

İpucu Hulunamamıftır. Kaza far 
kiji İat.İcv.aR ediliniştir. FaYat llenüz tiir 

MUfüddi11 esın 1tlağ Gel{fi 
24001 num .. ab taksi arabaaı Selanilc 

h.anka&anın 670 numaralı huauai otomo• 

Vali Muhiadin Üstündağ dün aktam biliıle ÇPP.lfllllf, her ikisi de hasara 
tzmirden §elirimize gelmiftir. !uğramışlardır. Bundan başka 2553 nu· 

lrnaralı otomobil Metr.utiyet. cadaesin • 

S 1L , 1r_ de Alber isminde tiir çocuğa, §Oför Sa· 
arnOŞ,. UK. Jihin otomobili Balatta Ra,el adlı Hir. 

' l ı_' } Rıza çarpmış ve yaralamt§Uırdtr. 
v·att a :ırl -............... ·-. -·-·-- -teınediği mallım dej;I. Fakat ~ oW.ı- Uzua. za111anı teı:eddüt. ettikten.. aoıu:aıl BuilJa3S V~ Unda tlüşiiklük 

ğumı iyice biliyoruz. S. CODllft ~lljı nilıayet ne olw:sL eluın diy,erek har.e- Buğday ve. un. fiatlarmda liafif lıif" dü-

İçm~ Cos ilk müşkilinü ....,. .. olııı- kete gcçmi§ti. Nazariyesini ortaya atr şükJiik gprülmcktedir. F.akat• bu düşiikllik Sarhot bir garson Taksim cİ'11Brında, 'Yeni N e~tyal: 
yor. Çünkü evvelce de ..... ail»i llu mL§;. finuii nn.a sık.ı biı: U?.cr.ühedmı, bir ekmek narhına. tesir edeccık dcıecede de- Nizameddin eczahanesinin vitrinine ~ 
konyağın içinde eayet m - s.W, Wal. ld- İmtihandan g~r.iııoı:du.. Muvaffak 0 • ğlUfü. Şehre dün ancak 49 ton bu[:day çar:pmıt ve. 600 liralık vitrini parçala - u_ _ T."ı:k. koo CJ'alifcilik cemi • 
likeaiz bir uyku il'icı vm.ı... lL .. ama lw:sa,, müdiiri~Ue itibar11 art.ac.aktı. g"'lmis. utr gellnemiŞtir. mııtır. Sarhot tutulmuttur. 1 ~'"7 da .u kanlan R bu zi~aat mec • 
konyağl i~dikfen sonra, ~ P.ıemi- ize- Ak · t kd · d ~ilk. IaD: mala · c-- ~ ':Y.ctı tara ın n çı 

_ sı a ır e .• .. . cub~ta, 701' a"!Tflhı, t')'averrar ~ * B"er8er Etem, id~!aya g~e aar ·ımuasının 18 inci sayJsı çıkmıştır. 
rindelri parmat: izlerimi irfce ailrp, Ae • qramau ve ıı.iıi.:uleıı ti11&meSL m.uhak- K ) N h. K . - HUJ olmuJ ve-A'rapcamu semtinde, 1Jer... Ülkü _ Ankara Aalkevleri tıuahndaır 
yi de hıada rafm üzerine bıralıyorumu kald.&.- At:ai>- JU~ı laütıün. _ 6 · ızı ay a ıye ongııeu ı 
dedi. . . . r-r• v.e ıa.- Kwl Em" .... Kazası dan· K;ı l Her· Al~a-zanl1" düklltımn~ giai!rıek- in- çıkarılan öu mecmuanın 33 üncü say.ısı ta•· 

tıkbalı mev:.r.uubahıstı. E ... ~~ k monu.L ~ ı K 
0 

k ... h~ ~ çakla üzerine hücum etmif, liiribiriiıi nınmış yazıcıların maleale, §İir- ve- liilW)'eıı .. 
Frenç aaatiııi ç.ıkaı:ch. ve Pile sözüne de- re~a. Cinr.a.ct mınonu ·aızmınm ag ı um apı nn ıye-

vam ede-~: .. . . • toinin aerrellk. llan!JP'!Sİ ~inci Kiinunun Sin- lill!Jhnndan Yı&Talmnı!'Jardino . erile çıkmışttr. 
S 

. d" L--- . Mlıtlrlla111r ~ıno ntesele basttıtıi. Onun- . .. .. 1 .. .. l-0 '.LJ\ il==-=====-====-=====----
- en fllll ı ---~ğı 14raİf btılunuyor· ;..a... _ıc:11. ıı...!_ -"- -k- cı gunune ras ıyan pazar gunu• satır :.Jv U. llJI 

n..__ı._ c:.:........ı.: • ·r ..... ........... ~ me.._.- 9e IUWMTUP 5Rott- d c H p K L h" k . d' B·ır Vf'.?.nf•na:;c·ı Tıtttlıl.lw -ı. A.9' .. , .... ıun ...,,.,_,.. -rn- Wj&nall ~ sana on l d y ..a ---~ _......__ ~!~~ .... • a . . . um.-apı na ıye mer ·ezın e f'(\.,, 'om U 
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işlenecek Cinayet B~mbaşka Bir 
Mecraya l)ökülmüş Bulunuyordu 

. Etr~f~ bir daha dikkatle dinledi. Kir -ı ökçesinde kai.t saklamak, herhalde 
pıklenm kısarak her taran bir daha göz- boş şeye delalet etmez. Panayanın i-
den geçirdi. O derin karanlıklar İçinde ne 1 peklı" b ··rt•• ·• ·· ·· ru·· • d . a!o usunun us ne yemın e e-
ibır ses işitti ve ne de bir 'ey görebildi. 1 rim ki, bu işde casusluk var. Ben, bun-

Yavaş YDVB§ arabalığa yaklaıtı. Duvar- l ların söylediklerini muhakkak iıitme
larda basacak bir yer aradı. Ve sonra bir liyim. 
kedi çevikliğile bu harap binanın çatısına Diye mmldandı. 

ktırmandı. Kiremitleri kınp ta gürültü çı - Yavaş yava! geri çekildi. Bu odaya 
armamak i • .. - t.. ttı B" --1-- ih" .• "k çm yuzus u ya . ır ;ru.an gı ı ıtışı olan odanın pencerelerinin önü-

oyulg oyulgana apartımanm aralık du- ne geldi. Karanlığa alı§lt.n gözlerini i-
vanna doğru il 1 • b lad D . d" • k er emıye 8.§ ı. uvnrın çen gez ırdı. Kulağını cama dayaya-

B~nanna gelir gelmez, birdenbire uçradı. rak dinledi. içeride hiç kimsenin ol
ır meb-e J'Ük5ekl=~~ ki d . ) ki &JKlllUe emır parmak- madığına kanaat getirdi. 

1 ~· ~~dJ. Bu parmaklığın çubukla- Elini pantalonunun cebine sokarak 
nnı ır ınne bag~lıyan y d · b k b" "ki" - •· d b" k k .. b.. assı emıre asn- yumru uyu ugun e ır topa cam• 
r~b. 0b urlk tarafa ll§tı. Bur dan da bir Y1lY cı macunu çıkardı. Bunu avucunun ı-
gı ı a onun d . 1 . d • d 
b

• h emır erıne sıçra ı. Büyük 1 çın e yumu§altı. Sonra, pencerenin 
ır ma aretle uka nm ._ . Y rı tırmandı. Aparhma- ı mandalına yakın yerde cama dayadı. 

cepaeaiı:ade b"d ba • balkona _,_ ~an ıa uzanan gf'hıf 1 Yavaş ya vat bastırarak yapıştırdı. Ye-•Y- basb. l -· . L' d b" Evveli . . egının ce.ın en ır camcı elması çı-
ceplerin" ' ekeni 11 bır nefes aldı. Ve sonra, kan:lı. Bir eliyle macunu tutarak öteki 

ı yo adı. 1· -_ Bı 
8 

- e ıyle camı kesmege baıladı. Sonra, to-
ç eını.. Taban F • - • k • C d b" Anahtarla cam.. enerım.. pagı a-erı çe tı. am a, ır el sığacak 

elmasun... nHnı ••. Macun topum.. Cam büyüklükte bir delile husule celmiıti. 
ep11 de Y ı· . ..ı - T -yor. Evvela u er ı yeı-m-= duru- opasa yapıf&D cam parçasını, ora· 

Bizim ııhr ; § pencereden bakalım. dan çıkardı. Usullacık yere bıraktı. [. 
Diye :: Y1~lcuıu ne yapıyor?. tini o delikten içeri daldırdı. Mandalı 

ın Qandı • k . • Perdele • • • çevırere sessızce pencereyı açtı. Bir 
pencereler rınınk arasından •tık sızan yılan gibi odanın içine kaydı. 

e ya laıtı v·· d ı . yerek batını il . · _ ucu unu gizli- kı odanın arasmda bulunan kapı-
rini 

0 
aralık! erı dogru uzattı. Gözle- nın aralığmdan ince bir ııık sızıyor; 

Hiristantoara dayadı. İçeri baktı. bu odanın halısı üzerinde parlak bir 
Pavlanın yata~ ~danınamı}tı. Burası, çizgi gibi uzuyordu. içeriden, hafif bir 

pek kuma! d" 
0

1
. as~ydı. Pa•la, mavi i- mırıltı geliyordu. 

O§e 1 hır §ezlo H · • l" 1 b • k mı§, kesik kes'k b' nga uzan- ırısantos, e ıy e ıçagını avra-
1 ır §eyler •· l"' d Kul - k d k d• 1 karJısında k'" .. k • aoy uyor; ı. agını apıya ayayara ın e-

• uçu bır masan .. .. d - ... _ lad O oturan bir ad d h ın onun e mege ua§ ı. zaman: 
am a em onu dini' • .. hem de ara sır 1• d k" ıyor; - Vay, canına ..• Amma da ız uxe-

a e ın e ı kadeht b. . b B • 
rer yudum kon ak l k en ı- rıne asmııtm... udalamıyım kı, ben 

y a ara kıaa kıaa b k _. "ld"" • ? E- b b vaplar veri d ce- u auını o ureyım •• ger en un-
yor u. I' h""k• Hirisanto 

1
• arı u umete haber verirsem, hem 

g
- Ü bu d 

1
' eŞvvhe a yandan gördü- affolurum; hem de ceblerimi, ııkır ıı-

a amı, e zade Ali Ef d" k ı net · t" 5 en 1 zan- ır a tınlarla doldururum 
.. mı~ ı. onra, çehresini tamamen sö- Diye nıırrldandı • 

rur gormcz b"" "k b" • • uyu ır hayret içinde * * 
kalarak: • * Va t Dıvanıharp müatantifi lbrahim bey 

-- Y canına ••• Ben bu herifi tanı- elindeki evrakı büyük bir h · t' 
yacagım H ş· d" h e enımıye -
• d S... a .. '. ım ı uldum. Tak- le tetkik ediyor, ara aıra düllünerek 
aım c, ıra servılerd k • b . ~ ' 
li eve sık k . • e, o urşunı renk- azı ıf adelerin altını kırmızı kalemle 
"f" 81 

•• gırıp çıkan herif ... Bu he- çiziyordu. 
rı ı o eve gırıp ık k 
dümse "Üph 1 ç ~r en ne zaman ıör- Kapı açıldı. İçeri, iki zabit girdi. 

' :ı- e endım Kapı J k B b. . • kapıdan çık k . yı ça ar en, unun ırı; erkinıharbiyei umumiye 
ar en etra.f .. 1 b. .• . • züşü var k" e· . ını oy e ır su- rıyaaetı yaverlerinden binbatı Hilmi 

ı." iZ bıle k d" • b B d"- • kadar dikk t • en ımıze u ey, ıgerı de merkez kumandanlığı 
oturan kat ~.kelınıyoruz ... Ya, o evde mülh k zabitlerinden yüzbatı Saffet 
guya muh o ı Pap~zı... Bu papaz; beydi. 

areheye gırmey b"J lb ah. hangi sefar t" • ~· 1 mem I r ım Bey, yakından tanıdığı bu 
e ın papazı ım1"- E- b ·k· b"t" ·· •. .. • . Papaz aütb .. t -r ger u 1 1 za ı ı gorur ormez, elındekı evra-

. esut ngiliz değil b k b k · .. • Hırisant d • se, ana da ı ıra tı. Şışman vucudunu bıraz 
os emesınler N b ·· l"kl k ıeçelim A 

1 
• • • · · • . eyse, unu guç u e aldırarak onları kartıladı. 

• sı ışımıze gelelım ş· d""" • Bu herif b d ·· · ım m.. Selamlaştılar. Karşı karJıya oturdu-
ura a ne arar? D • 1 ahret yolcul - k •• eapına, ar. Konuımağa başladılar. 
uguna çı acak olan bu k d 

nın, Şehzade Ali Efend" • . 8 1 Hilmi Bey; söyliyeceği sözlerin e-
du- ının nıetresı ol- h • • • "h k • . .. t gunu söylüyordu. A I 

1 
emmıyetını ı sas etme ıçın, mus an-

t l 
n aşı an karı ·-· •'Jd" 

ap a ıehzadeye kül tt ' tıgın masasına egı ı: 
.,. ld yu uruyor. O a- t d 

a en çektiği sarı sarı çil it ) - ltrahim Bey! Uzun zaman an 
her"f d" · f a ın arı, bu b · "f ·-· "f d • d ı e ye ırıyor. §te dün b"" . erı ı a ettıgız şu vazı c e, vıc anınız· 
Ah fU insanlar, ne k'adar yab oy)edır. ı dan başka hiç bir tesir altında kalma-

Karı burada, hovardalari le kud~dır. dığınızı biliyoruz. 
aın Şehz. d f . y eyıf çat- ı d" .. . lb h' B . · a e e endı de, sara ınd De ı... Mustantık ra ım eyın 
ııl mışıl uyurken yüreği yağ ı:-l a mı- daima şen ve neşeli çehresi, hafifçe kı-
Şu kan· na 1 ı__ g asın ... ! -'· ba .. .. .. -·ı ' aı oıaa, gürültü .d zarar-, JI mulevazıane onnune egı -
O bir u-y d - 'I ye gı ecek. · · · B b"' "k b" "dd' l :r- egı ; şu za.v llı h "f • dı. .. Hılmı ey, uyu ır cı ıyet e 
apartıman gibi sağlam • • • erı te hır sözüne devam etti: 
d k uır ırat aybe-

ece · · · Hoş, o da ben· -Onun için ben ve arkadaşım Saf 
d • ·ı ım umurumda 
egı ya ... Karı biran evvel 1 k fet, hiç bir şeyden çekinmİyerek ser -

a.a d in Ya nız l-
a, en sa yoldan öt k" d'· bestçe size müracaat ediyoruz. Bu mü-

boylasa... e 1 unyayı racaatımız, iç yüzüne kendimiz kadar 
Diye diifiinüyor· a~· emin oldug-umuz bir arkada•mıız için-

. ' ... ~ı zamanda da T 

Perdeııın aralığında.o .. 1 . . dir. Fakat ~undan emin olabilirsiniz ki: 
y

0 
d goz ermı ayırmı-

r u. Maksadımız bu arkadata bir hizmette 

Şezlongla uzanmıı olan Pavl b" bulunmaktan ziyade; hak ve hakikati 
aralık d - ld a, .,. k L lk' . d ogru u. Dirseklerini dizlerine izhar etme ve ııııe ı ıızce de henüz 
d aya~ar~k o adamın karpsında otur- karanlık kalmıt olan l>azı noktalan 

u. Şımdı, hararetli hararetli bir seyler tenvir eylemekten ibarettir. Buna mü-
anlabyordu. · saade edenini:zy değil mi? •• 

Bu anlatması epeyce de • Müstantik f brahim Bey, derhal ce-
0 a . vaın ettı. . 

dam, bırdenbirc Pavlanın .. .. .. vap verdı: 
ke t" B" sozuı'\u t ~ 1• ır ayaiım yerden kaldırdı. A- - Efendim!.. Müsaade, ne demek?. 
Yagındaki iskarpinin ökçeaini çekti Bilhassa rica ederim... Öyle tahmin 
çıkardı B "k · · • ' · d k' Ş kA _ • u o çenın ıçınden küçük bir edıyor um ı; eh:.ı:ade Ali Efendinin 
agıt parçası aldı. Pavlaya uzattı. yaveri, yüzbaşı Nuri beyden bahset-

• Pavla, yerinden kalktı. Elindeki 
0 

mek istiyorsunuz, deiil mi? .. 
ınce uzun k. - t k agı parçasını •tığa hıta- - Evet •. Nuri beyden. Bu zavallı 
ra okumağa ba..Jadı. k d t H .,. ar a aş an ... 

iriıantos'u yeni bir hayret aldı: -Hilmi Bey!.. Zavallı tabirini, çok 

G 
-lih Vbay canına.. Neler görüyorum. yerinde kullandımz. 
llta u·· ""d d -·ı :a. llJm ıC"ın e sade hovardalılc: - Niçin?. 
egı ; uaıı.ka 1 d 1 j "' fey er e var. skarpinin t Arlc:au Yar) 
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Bugünkü 
Maç 
Şehriınize gelen Uypeıt takımının yap

tığı ilk maç münasebetile ortaya bir hadi
se çıkmııtır. İstanbul futbol heyeti, Pera 
takımından aldığı bazı oyuncularla Uy • 
Pette karp takım çıkardıiı için Calatasa
rayın Macar takımile k~ılatmasmı me
netmi§tir. Galatasaray kulübü, bu karan 
protesto etmekle be!'aber bugünkü maçı 

yapmaya karar vermİJlİr. Maç, Taksim 
stadyomunda icra edilecektir. İlk maçı 
( 4-0) kazanan Macarların, bugünkü kar
ıı~madan da galip çıkacakları muhakkak 
sayılabilir. 

Top kontrollan, pas ve"'leri, kafa vu
ruıları, hel' vaziyette ıüt çekifler:i ile üstün 
bir takım olduğu kanaatini veren Macarlara 
kartı Galatasaray bugÜn kısa ve seri p slı 
bir oyun oynamaz da hazan görülegeldiği 
üzere, mutat dağınık oyununu tutturacak 
olursa, aiır bir mağlUbiyele uğraması it -
ten bile değildir. 

Bir Yüzme Rekoru 
Floridalı genç yuzucu Adolf Kijefer 

400 metre sırtüstü yüzme dünya rekorunu 
kımu~tır. Genç yüzücü bu mesafeyi 5 da
kika 28 saniye 6/10 da yüzmüttür. 

Kijefer 100 metreden 400 metreye ka
dsıl ola~ bütün mmafelerin dünya re -

kortmenidir. 

Adliye Koridorun
da, Zabıtaya 

Hakaret Etmiş 
Müddeiumumilik dün Ali Rıza otlu Os

man isminde bir genci tevkif ettirmittir. Su
çu da adliye koridorunda adliye polisi Rerı
ie hakaret etmİf olmaktır. Aiır ceza mah -
kemesinin kapısında aa1ona fazla dinleyici 
ıirmesini menetmek için her cün bir polia 
bekler. Bo Osmanla karısı Nazmiye de mu
hakeme dinlemek için mahkemeye geLni~ 
ler. Salon fazla dolduğu için polis içeriye al
m&llllf. Bunun iizeri.ne kan koca bağınp 

çaiuma ve polise ve bükiımetin mane•i ıah 
aiyetine sövmiye baflllDUflar. Polis bun -
ları yakalamıı ve bir zabıt varakası yap -
mıf(ır. Bu sırada Nazmiye kaçmıya mu -
vaffak olm.ut, yalnız kocaaı befinci müs
tantikliğe verilmiıtir. Nazmiye de aran -

maktadır. 

Mavanada Bir Bina ÇBktD,· 
Dört Kiti ÖldU 

Havana 3 (A.A.) - Şehrin ortasında 
bin bina çökmüıtür. Enkaz altından dört ölü 
ve on biri yaralı çıkarılmıştır. Daha iki ki
tinin enkaz a]tmda kalmıı olmasından kor

kuluyor. , .. 
Pastil Antiseptik 

KANZUK 

Teneffüs yoHarıle geçen haatalıklara 
karşı • koruyucu, tesiri kati paatiller
d ı r. Nez c, Bronf t. Gr:p ve Boğaz 
rahatım.! ki ırmılıt, aes kıeıklılıuda 

pek: faydalıdır. 

INGİLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu, latanbul 

İstanbul Dördüncü icra Dairesinden: 
Sangfuelde San Nuauh mahallesinde 

Hatip sokağında 15 numaralı evde iken 
ikametgahı meçhul Kayserili Mehmet Hil
miye: Zişan Gülistanın asliye birinci hukuk 
mahkemesinden istihsal ettiği 34/ 1060 
sayılı ve 1 7/9/ 19 3 5 tarihli ilamı muci • 
hince mumaileyhanın müverrisi Hnticede 
olan alacağınızdan dolayı mukaddema 
Dersaadet bidayet mahkemesince haczo -
lunan Saııgüzelde Sarı Nuıuh mahallesin
de Hatip sokağında 15 numaralı ev üze -
rindeki işbu haczin lı:aldınlması talebile vn-
ki müracaat iizerine gönderilen icra emri 
iknmetgahınızın meçhuliyeti haaebile teb • 
liğ edilememİ§ ve bu itibarla ilanen teb • 
liğat icnısın karar verilmi§ olduğundan 

bu bapta bir diyeceğiniz varsa ilan tari • 
hinden itıöaren 15 l(Ün içinde bizzat veya 
bir vekil göndcnnek auretilc memuriyeti • 
miz.e bildirmediiiniz. takdiıde muameleye 

2 ve 20 kompı'imellk ambalaılard• 

bulunuc.. 

Ambalaj ve komprimelerin 

tizerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Sayfa 15 

--------------------

1 
.--\n_h_i_a-.. r-~-a-: -u-:---M-u-·· rl-_u-·· r-lu-.. t-u-. n_d_e_n_:_ 

-------------------------------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 p.rtnamesi mucibinde muhtelif 
eb'adda masa. u7/1/936 ıah saat 11 de» 

31 adet 850 lira muhammen bedelli §artnameleri mucibince kitaplık, 
büfe, dolap, etajer, sandalya. «8/1/936 çar§amba sa t 11 den 

1 O adet 700 lira muhammen bedelli resim ve şartnamesi mucibince 
muhtelif eb'adda sabit dolap. «10/1/936 cuma ıaat 11 de» 

1 - Yukarıda miktarları ile muhammen bedelleri yazılı malzeme 
hizalannda yazılı günlerde pazarlıkla bn alınacaktır. 

2 - istekliler; §artnameleri görmek üzere Kabataşta levazım ve 
mübayaat !ubesine, resimleri görerek izahatı ireyi almak için de Mal· 
tepedeki Tütün Enstitüsü Müdürlüğüne müracaat edilebilir. 

3 - Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde muham· 
men bedellere göre o/o 7 ,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Ka • 
bataıta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonuna müracaat• 
ları ilan olunur. ((7992n 

* * Şartnamesi mucibince 4900 lira muhammen bedelli bir adet loko-
motifin pazarlığı 6/1/936 tarihine rastlay n pazartesi günü at 10 
da Kabata~ta Levazım ve Mübayaat Şubesinde yapılacaktır. 

İsteklilerin pazarlık için o/o 7,5 muvakkat güvenme paralarile bir-
likte Kabata§taki Alım Satım Komisyonuna müracaatlan. ( 40) 

Beton Arme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

fıa Bakan " 1 
Şose ve Köprüler Ba kanlığından: 
Bursa vilayetinde Bur a - Karacabey yolu üzerinde «60200» lira 

keşif bedelli Karadere ve Hanife köprüleri inş atının kapalı zarJ 
usulile eksiltmesi 27 /1/936 tarihli pazartesi günü saat 16 da Nafıa 
Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasınd'1 
yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ((301 >> kuru! 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat u4260» liradır. 
isteklilerin yapmı§ oldukları i§lere ait vesikaları eksiltmeden eıı 

az sekiz gün evvel göstererek Naha Vekaletinden ehliyet vesikaıl 
almalan lazımdır. 

Teklif mektuplarının 27 /1/936 pazartesi aünü saat «15» e kada~ 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi li.zundır. 

u3756», «8158» 

Hava Kurumu lstanbul U Şubesinden: 
Kurumumuz malı bulunan Laleli apartımanları dam kısmında son 

fırtına ve yağmurların yapmıf olduğu tahribat pazarlık suretile tamir 
ettirileceğinden isteklilerin keşif bedeli olan (582) lira üzerinden 
depozit parasını hamilen 8/1/936 çarşamba günü saat on birde Ca-
ğaloğlundaki ıube merkezine müracaatl n. (8166) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 1 
3/ 1 / 36 tarihli Son Posta gazetesinin 

11 inci sahifesinde çıkan satılık ispirto ve 

taktirat fabrikası il8.nının 13 üncü eatınn • 
da (o/o 9 faiz) kelimeleri eksik ynzılmış -
tır. İlaveten tashih olunur. 

devam olunacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere 3.5/2959 dosya oumarasile ilan 
olunur. (539) 

Doktor Hafız Cemal 
Dahl:Jye mil ehaH aı 

Pu rdao m da hergün '.i - 6 

Divıw~·olu (ll ) No. Telefon : ~2398 

~-----------------------------Ankarada: AKBA 
Her dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırt ~yeyi. T elcfon: 3 3 7 7 
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Kuru, nefis, sıhhidir. 
Hasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyatandan ve Hasan kreminden yapılmıt çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik cildli kadınlarla 
çocuklar ve bebekler mutlaka Haıan sabunu ile yıkanmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çeıitleri varclır. Mutlaka HASAN markaaına dikkat ediniz. -=== 

HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL, •EYOGLU. st 
~-----~._...._-~......-...-..........-----............... -~------,.-.~~~ , ~ ~~~~~~~~-s Ü M ER BAN K Denizyolları 

Yerli Mallar Pazarları 
• 
lkramiyelerini Veriyor 
(ıstanbul Yerli Mallar Pazarından 31 Birincikanun gunu" 

Beyogtu Yerli Mallar Pazarmdan 2 Birincikanun gunu 
Kadıköy Yerli Mallar Pazarmdan 11 BirincikAnun gUnU 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

•• ... 
uz e uz 

Parasız mal alabilirler 
Ankara v• lzmlr Yerll Mallar Pazarlarının aalltl11r1nda 

ikramiye kazanan gUnler bu ayın onbetlnden 
sonra Hin edllecektlr. 

Dikk t Yerli Mallar Pazarlarının ikramiyeli 
a : ıatııları devam ediyor; istifade ediniz 

, ·~ 

KiŞi 

KUL 

TIRAŞ -BIÇAG iNi · 
~ 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

Öksürenlere : KAT R A 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprü~aı1 

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürclarzade 
Han Tel. 22740 .. ___ .. 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 5 ikin

cikanun PAZAR günü saat 10 
da MERSIN'E kadar. (14) 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 4 ikincika • 

nun CUMARTESi günü saat 
19 da IZMIR'E kadar. (15) 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 5 ikinci ki.

nun PAZAR günü saat 20 .le 
RIZEYE kadar. (30) 

İzmir sü'at, Menin sür'at, Ay
valık, Karabiga, Bandırma, 

Bartın, yolu kahve ocakları 936 
yılı sonuna kadar pazarhk su
retile kiraya verilecektir. Is • 
teklilerin Jeraiti öğrenmek üze
re her gün ve pazarhk için .le 
teminat parasile 7 ikinci ki.nun 
936 salı günü saat 15 te idare· 
miz i~letme ıubesine müracaat 
etmeleri. u51 » 

Karadeniz hattı kahve ocak • 
ları 936 senesi sonuna kadar pa

zarlık ıuretile kiraya verile • 
cektir. isteklilerin §eraiti öi -
renmek üzere her gün ve pazar
lık için de «400ıı lira teminat 
parasile 6 ikincikinun pazar • 
tesi günü saat 15 te idaremiz 
işletme tubesine müracaat et-
meleri. «22» 

, Doktor 

· ımi~n~ V~d~ k~a~•~•l~a~ a4 
hratı. larım k abul eder. Te'. 24111 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 

lstanbul Acentalıjı 
Liman han, Tele fon : 22925 
Galata ıubeıi Tel: 43663 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 4 ikinci 

kanun CUMARTESi saat 19 
da CIDEYE kadar. 

'- . ' I 
Ziihre vi ve c ilt lıastıı ııkl m ı ıı ftteh.ısaı ı .. 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden Boııra B y og u Ağacami 

karşıeıodll 138 No. Tol. 435H6 

Son Posta Matbaaaı 

Neşriyat Müdürü : Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

KKI EKREM 

p • 
1 

• 
1 GR 

Baı, cliı, atrı!arı, nezle, kırgınlık Ye UşUtmekten mUtevellid bOttıa 
ızhraplarm ltaılaması ile beraber akhnııa gelen ilk lılm olmalıdıll 

Mideyi bezmadan, kalb ve böbreklere dokunmadad 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 

.. .. Tecrübe ediniz! .. ~ ...... .. 
·~ 

Alelade ampuller olan J,,izler ıimdiye ka
dar her tarafta kuJJanılıyorduk. Şimdi her
kes bizi kovuyor ve yerimize, hakikaten 
bizden çok iyi ııık veren ve tlaba az ce • 
rey an aarf eden: • 

ÇiFT SPIRALLI YENi TUNGSRAM 

Ampullerini koyuyorlar. Bunun önünde 
artık kaçmaktan batka çare yoktur. 

Çi FT SPIRALLI 

GUnUn ampullerldlr. 

·Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 

Dünyada emsalsizdir. Her yerde arayımı. 

Parls yazıll etiketlere asla aldanmayınız. 

l 

~· 

t. 

61J--------·-------------------------Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar bin!erce kiı iyi ze:ıgl 1 etmiıtir. 

3. cU Ke9lde 11 2. el KAnun 936 dadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liral ık ikramiyc!erle 

( 20.000) liralık bir mUkifat vardır. 

Dr. ETEM V AS SAF haata~~~~~ v~ü~e~·~.~ 
Cai•lolha 9'eçl Ören apartamalU Tel. UOll EY. Ka4iui7 llıaharl7e beri ao:uk reı. 607 


