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Ras esta ltalyanları 
.Yeniden lz'aca Başladı 

imalde, ltalyanlar, Geri 
ekilmeye Mecbur Oldular 

Her iki Taraf Da Tekzip Yağdırıyor 
Adisababa, 19 

'(A.A.) - Dolo 
buntakasındaki as .. 
keri harekat hala 
hiltün alakayı cel -
hetrnekte devam 
ediyor. 

Cumartesinden be
ri İtalyanlar muka. 
bil taarruzlarına ni • 
hayet vermitler ve 
kıtaatın yeniden 
tecemmüüne ko • 
1Ulmutlardır • Ha • 
lıer ahndığma söre , 
7eniden iki &ha u
lrer ltalyadan Mo -
.-dicio limanına p

, 

tirilecek ve Dolo 1' ..ı. W. H..., ahri telrar pırplflll 87CI Pfi7or. 
11Unt•k•11nda yapı)maia muhtemel ye-l IM>llan pndermektedir. ltalyaıdar da 
ali taarruda kullanıkcakbr. tank ve zırhla otomobillerle k8'if ha • 

Ru O.. ct. kendi orduauaun te • reketleriııde bulanmelrt..ı,r.,. ltal • 
C4Mnmüü ile uirafmaktadır. Bu ordu yanlar hava kuvvetlerini de azami de
Craııd ve Doria ve Veba aruında ta .. recede faaliyete ko)'IDUf bulunuyor • 

• t etmektedir. lar. 
lan iz' aca devam içia ketif 

lngi/iz Kralının 

Hayatından -
Endişe Edi/(qor 
Londra Heyec•nda 

Londra, 19 ( A.A.) - Kralın ah
oali nhlaiye.i Londrada büyük bir 
heyecan ayandırmalrtadır. oııeden 
•nra wew oalıte kad• ,,,.,. .,.,,an 
6ii.}"Ü 6ir hoUc leitlui, .JJeot rapor
lannın )'Gplftırddıfı Bae,..hom 
Mra.J'lllUI luıpılannda toplannuı 

lıehrutlarclrr.. G..ıelerin la...ui 
fa6"-aa AaUı lıa,,.,,,.,,,.,. 

1 
KlılpiA pr.,.... •lüıcht .,. Mar· 

Pit'iıt s .. ,...,.,,,,.,,_ Loadraye 

wetirWliltı...i l.ahri Wla •illuu-
• Ae~ cliftıil»wıll'ir· Brııwla, 
.... Mlıat Npot- tla tqit ef
fİIİ -"ite .-.~ ..,..,,,.., •• 
6. 

idare itleri telefonu: 20203 Fiyab S kU1Uf 

l•tanbulun 50 Yıl Sonra/el 
Su lhtigacı DaıünlJllJgor 

Fakat, Bu Yıl Da Adalara 
Su Verilemiyecektir 

Tetkikat Devam Ediyor, Almanya ya 
Yeni Bir Su Şilebi lımarlanacak 

. s-.aıakaR fiW7et -'• acfoltacfon 6ir ...... 

Belediye Sular idareei tehrin ıu itini ı ton au alac•k hacimde olmw m111ıte .. 
eeaah olarak ele almıt bulunmakt.dır. meldir. 
Hiç ıu olmayan yerlere au verilmeli Bakırköyüne au verilmeai ifl de cl.
ilk İf oluak kabul edilmittir. Bunun ima fÖZ önünde tutulmaktadır. Bunun 
iFı imkanlar aranmaktadır. için latanbulda boru fabrika. felİll 

Bütün hümü niyete rağmen bu yıl belrlenilmiyecek, belki de Avrll ...... 
da adalara ıu verilemiyecektir ÇünkG boru aiparİf eclilecektir. 
bu evvel emircN bir vapur meeeleli • Şehrin elli yıl .,maki eu ihtiJaa 
dir. aöz önüne ptirilerek fChre albada 

latanbuJda w Vunaniatanda ba ite yüz bin ton eu verecek teaİlat ,....... 
eiYerİtli vapur W\ınamamıfbr. c:aktır. 

l ~·~ .. ··~,~ tiJeplerln ..anı Bu huauataki proğram ~ 
a1ıriiftuı da ;a.lcbr. Bunun için yeni 'Ye kwm luıım tatbikine de betl=m•t. 
bir tilep yapbrmak zarureti vardar. br. Şimdiki halde fOhre 38 bla -
Tetkikat yapılmaktadır. Şilebin Al· MI verilmektedir. Bu MI ileride 48 ... 
~ya 1111uı..J",,l""\ " , ... ,..,.. .. ~ ·:'\ ~ nleCRktır. 



2 Sayfa 
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(Halkın Sesi] 
Bizde Kitap 
Okunmamasına 

Ne Dersiniz? 
Kitapçılann: yapılan bir ankete ver• 
dikleri cevaplara göre. memleket • 
te kitap okuyanlann miktarı hayli 
azalmıftır. Bu münasebetle dün bir 
rnuharririmiz rastgeldikledne yu 
karıki suali aormu§tur. Aldığı kar • 
şılıklan atağıda bulacaksınız. 

* Cibali. Akarsu sokağı, 3 7 numaralı ha· 
ne, Seyfi: 

- Ortalıkta uokunacakn o kadar çok 
var ki, kitaba vakit kalmıyor azizim 1 

Cerrahpqa 
Tahsin: 

* hastanesi memurlarından 

- Kitap okunmamnsı bence ıayet ta· 
biidir: Çünkü eskiden en fazla okunan e· 
serler, romanlar, eeyahatnameldr, hika • 
yelerdi. 

Bu da gösterir ki, eski okuyucular, ki • 
taba, istifade niyetinden ziyade, vak.it ıe· 
çirmek maksadilc el atarlarmış. 

Çünkü o zaman, eğlenerek vakit ıe • 
çirmek için mevcut vasıtalar gayet mah • 
dutmu!f. 

Bugün öyle mi ya~ latanbulda adam ba
şına bir sinema dü§Üyor. Radyosu, hiç ol
mazsa gramofonu olmıyan aile yok ıibi. 

Balolara, çaylara salon yeti'1Jliyor. He· 
le yazın, ahali plajlarn akın edince, ıeh

rin sokaklarında in, cin top oynuyor. 
Eğlence yerleri, ve eğlence imkanları 

bu kadar bolken, kitaba kim bakar~ 
Kütüphanelerin eski müdavimleri tim· 

di, kitap yerine, iskambil kağıtlarından is
tikbal okuyorlar! 

* Betiktaı, Akaretler, Dimdar sokağı 3 
numaralı hane, Rahmi: 

- Bence, kitap okunmayı~ının sebep· 
leri e.rwıında, okunmıya değer eser buhra
nını da saymak lazımdır. 

Sonra, unutmamak lazımdır ki, kitap • 
lar, her keseye uyacak ucuzlukta değildir. 

Bunu dü~ünen Maarif Bakanlığı, iyi e
ser, faydnlı eser basanlara maddi yardım
da bulunmayı kamrlaştırmı~ı. Eğer bu 
çok hayırlı karar, talim ve terbiye heyeti 

tarafından iyi bir surette neticelenmiş ol
saydı okuyucu buhranı hayli önlenmi§ o
lacaktı kanaatindeyim 1 

Bu heyet, istifadeli bulduğu kitaplan aa· 
tın aldı. 

Fakat alakadarlar, bu kitaplann hima· 
yeye layık olmadıklarını iddia ettiler. Ve 
bunun aksini haykıran talim ve terbiye he
yetini, satın alınan kitaplann listesini neş
re davet ettiler. 

Bu listenin hala meydana çıkarılma • 
dığına bakınca, ithamkfır iddialan haksız 
bulmak mümkün değildir sanırım 1 

ÇökUntU Altında Kalan Amele 
Cihangirde, Uzunyolda Macide 

isimli bir kadının apartmanı önün
de açtırdığı lağım çukuru evvelki g\!n 
birdenbire çökmüı ve dört metro • 
luk çukur içinde kalan ameleden 
Ahmet çavu§la, Mehmet, hafifçe 
yaralanmıtlar ve Mehmet baygın • 
lık geçirdiğinden hastahaneye kal • 
dırılmııtır. 

SON POSTA lkincikanun ~ 

j ( Otlntln Tart@ 

Roman Değil Hakikat 

Araba ile Devrillem! .• 

J..~aba ile Jevri&lem •eyahatine Çıkan aeyyahlar ve arabaları köprüde 
Dün şehrimize araba ile devrialem seyahatine çıkan iki İsveçli genç gel

miştir. Bu gençler İsveçten kalkarak merkezi Avrupayı ve Balkanları geç
tikten sonra Edim eye uğrayarak şehrimize gelmwlerdir. 

Seyyahların beraberinde 4 at ve araba içinde çadırları, yiyecek ve içecek -
leri ile silahları vardır. 

Genç ~e)ryahlar buradan Asyaya geçeceklerdir. 

Beykozda Sürek 
Avları 

Beykoz kaymakamlığı sık sık sü
rek avları tertip ettirmektedir. Ge • 
çen gün Ömerli ve Kılıç köyleri ta
rafında bir kaç yüz avcının ittirak 
ettiği bir av tertip edilmit ve (24) 
yaban domuzu öldürülmüttür. Ayın 
yirmi dördünde (300) kadar köyli;i 
ve avcının ittirak edeceği bir sürek 
avı daha tertip edilmittir. Bu defa 
bir kaç yüz domuz vurulacağı tah
min ediliyor. Avc.ılann geceyi ge • 
çirmeleri için Ömer ve Kılıç köy -
lerinde timdiden sıcak salonlar ha~ 
zırlanmıttır. Kaymakam Ihsan av • 
ları bizzat idare ebnektedir. 

lstanbul, lzmir Ve 
Ankara Hava 

Postaları 
Nisandan itibaren İstanbul, lzmir 

ve Ankara arasında kurulacak olan 
devlet hava yolları için Londrada • 
ki Vihavileut fabrikasına ısmarla -
nan beheri yedi kiıilik üç tayyare
nin getirilmesi için sekiz ki§ilik bir 
heyet lngiltereye hareket etmiştir. 

Bu yeni sistem tayyarelerle Is • 

tanbul Ankara arası bir saat 40 da
kikaya inecek ve lstanbuldan İzmi
re tam iki ıaatte gidılebilecektir. 

Nisanda bu üç tehir arasında te

sis olunacak yollar, bilahare Şarka 
da te§mil olunacaktır. 

Bina Vergisinde Değişiklik 

Yeni PrQje Bugün ec
liste Görüşü e~ek 

Vergiden istisna 

Üç Kafadar Ha· 
malın Marifetleri 

Yüklendikleri Eıyayı Şuna 
Buna Satmıılar 

Müddeiumumilik Hilmi adlı bir 
hamalı tevkif ettirmiştir. Suçu da 
tudur: 

Bir ay evvel bakkal İbrahim adın
da biri çartıdan (300) liralık ufak 
tefek almış. Bu e§yayı Hilmi ile ar
kadaıları hamal Niyazi ve Hüseyi
ne yüklemiş, dükkanına göndermiş. 
Üç kafadar hu eşyayı bakkalın dük
kanına götürecekleri yerde çar§ıda 
ıuna buna satmışlar. Polis Hilmiyi 
dün sinemada yakalamııtır. Hilmi 
suçunu itiraf etmif ve eşyadan bir 
kısmını da Y akup, izzet, Ali adlı 
üç kişiye sattığını da söylemiıtir. 

Satılan e§yanın bir kısmı da bun -
ların evlerinde bulunmuştur. 

Limanımıza Gelen 
Seyyah Vapurlarına 

Telefon 
Limanımıza gelen yolcu ve sey -

yah vapurlarının şehir telefonun • 
dan istifade edebilmeleri için yap • 
tırılacak otomatik telefon tesisatı • 
nın kurulması, rıhtıma konulacak 
müteharrik iskelelerle kabil ola • 
caktır. 

Bunun için bu iskelelerin kurul • 
masına bu hafta içinde Galata rıh -
tımında baılanacaktır. 

Yangın Sanılmış 
Taksim Cümhuriyet caddesinde 

tütün inhiıarına ait depolardan bi • 
rinin levazım kısmındaki tahta dö
ıemelerin altından duman çıktığı 

görülerek itfaiyeye haber verilmiş
tir. Yapılan tahkikat neticesinde 
bunun yangın olmadığı ve bacanın 
tütmesinden ileri geldiği anlatıl • 
mı§tır. 

Vapurda Olum 
Evvelki gün Bandırmadan gelen 

Bur&a vapuru rıhtıma yanaştığı sı • 
rada yolculardan İzmir evkaf me -
muru Ahmet Muhtarın öldüğü ha -
ber verilmiş ve yapılan muayene ne

ve saire gibi sebepler ve ihtiyaçlar ticesinde Muhtarın sektei kalpten 
dola!ısile ~nş~ edil~n . muvakkat 

1 
gittiği anlaşılmıJhr. Ceset ailesine 

iki Bir 
Satırla .• 
Lise lmtihanlan tpıl 

Y · · ·h ı· t • mucib enı ımtı an ta ıma namesı b.t' 
lise ve orta mekteplerde geçen ba~t• ~ 
layan ilk yazılı imtihanlar bugün bıteG sf 
tir. Talebenin aldığı notlar on bet 
içinde kendilerine bildirilecektir. 

* * * 
Canlı Hayvan Nakliyatı .; 

Ticaret odası canlı hayvan nnkliy•t "' 
ucuzlatılması için altı.kalılar nezdinde 
nnket açmıştır. Cevaplar için 15 giın ııı 
let verilmi~tir. 

*** 
T ablisi ye istasyonları 

Bu yıl biri Zonguldakta, diğeri de S:: 
aunda olmak üzere iki tahlisiye istııo;) ~ 
kurulacaktır. Beş senelik tahlisiye pr~ıef' 
mı etrafında temaslarda bulunmak u 1 

tahlisiye umum müdürü Necmeddin />ıP 
karaya gitmiştir. 

* * * 
Terbiye Asistanlığı 

ti 
Avrupada ikmali tahsil eden Mı.ırfl f 

Turhan, Edebiyat Fakültesi terbiye ._e 
sikoloji asistanlığına tayin edilmıstir· 

* * * 
Edebiyat Fakültesinde .. ' 

Edebiyat Fakültesinin sıvaları dol<iil ~ 
dershane ve odnlannın tamirlerine bili 
başlanacaktır. 

*** 
Hayat Pahalılığı , 

Ticaret odasının 1935 yılımı. ait haıı'_, 
ladığı toptan eşya fiat seyrini go tet 

indekse göre, hayat pahalılığı 9 3 ) serı 

ne nazaran o/o 15 artmıştır. 

* * * 
Ticaret Sarayı , 

Dördüncü Vakıf hanının kar ısınn )ııPll' 
tınlacak olan ticaret sarayı için, ticnfC't , 

dasından aynlan üç kişilik bir hey<'t b~ 
gün toplanarak tetkikata bnşlıyaclll< b' 
Heyetin tetkiklerinin neticesi çar ıırfl 
günü toplanacak olan oda meclisinde / 

rüşülecektir. 

* * * 
Liman işleri . ' 

İstanbul limanının Maliye Vekakt111 el' 
den İktisat Vekaletine devri üzerinde .t ii' 
kikler yapan komisyona izahat vcrıne~ 
zere liman umum müdürü Raufi b 
Ankaraya gidecektir. 

* * * 
Mimar Sinanın Bir Eseri Tarnit 

Ediliyor 
il' 

Mimar Sinanın kıymetli eserlerindcfl el 
lan Fatihte Çarınmbada Nişancı ~1ehı11ol 
Paşanın türbesi bakımsızlık yüzünden 'ııf 
zamanlarda harap olmıya yüz tutınU tıı,~ 
Müzeler idaresi bu kıym<"tli binayı ıet t( 
ettirmektedir. Keşfi yapıldıktan sont8 
mirata başlanacaktır. 

* * * 
Erzurum Lisesind~n Çıkanlar ~ 

Bina vergisi kanununun tadili 
hakkındaki layiha bugün Kamu • 
tayda müzakere edilecektir. Hü • 
kumetin verdiği layiha projesi ü • 
zerinde muhtelit encümenle, bütçe 

encümeni esaslı değitiklikler yap • 

mııtır. 

mahıyettekı bınalar, ıhtıyacın de - teslim edilmiştir. 
vamı müddetince, bina vergisinden 

Toplandılar 

. Erzurum lisesinden yetişenler '!, 
muaftır. Cankurtaran Otornobıllerl miyeti, senelik kongresini dün ol 

Layihanın son şeklinde vergiden 

istisna edilecek binalara ait olan 

madde §U şekilde tesbit olunmuş · 

Yıkılan, batan veya ikamet ve is- Belediye can kurtaran otomobil- leden sonra saat ikide Halke'1i11d' 
timal edilemez bir hale ve ikamet lerinin artırılmaıına karar vetnıiş, t 1 t op amış ır. . ~ 
ve İstimali kanunlara tevfikan me- yeni hazırlanan bütçeye daha iki Kongrede, eski idare heyetııJ O' 

Verem Dispanseri 

nedilen binaların vergileri, mükel · can kurtaran otomobili için tahsisat senelik raporu okunmu! ve kab~l-41 
lefler tarafından keyfiyeti ihbar konulmuıtur. Iunmut ve azalar tarafından ~. 
için vilayet hususi idareleri varidat Bu otomobillerden birisi Oskü • dilekler ve temennilerde bulu~:-. 

Eyüp verem dispanserinin inınab son tur: dairesine verilecek beyannamenin dar cihetine verilecek, diğeri de J1• muttur. Bundan sonra yeni ıd .; 
bulınuştur. Resmi küşadı bir aya kadar «Yangın, feyezan, zelzele, has • tesadüf ettiği taksiti takip eden tak- tanbul cihetinde yedek olarak kul- heyeti seçimi yapılarak kongre b• 
yapılacaktır. tahklar, içtimalar, umumi sergiler, ıitten itibaren alınmıyacaktır.» )anılacaktır. rilmittir. 
=======::ıı::=====================:::===========:::===========:================================~================/ 

- Söylemekten uıandım artık, Hasan 
Beyciğim .• 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

... Süt kaplarına etiket yapıftırdılar... I 
Guya saf ıüt satılmasını temin edecek • 
lerdi. 

. . . Halbuki gene sütçülerin bir çoğu 
mallarına hile karıttırıyorlar ! 

Hasan Bey - Ne sandı idin, ya? Eti't 
hiç bir zaman mana ifade ebnez! Bele 1,. yenin de kapısında koskoca tabela asılı 
Ne çıkar? 



neil<anun 
-~==================================== 

Her gün 'Resimli Makale il Hastalık a 
Dünyanın 
Gidişine 

-·-

Bir Kuş Bakışı 

Habeıistanda 

İtalyanlar, diplomatik yollarln istedik
lerine knvuşamıyacaklnrını anlayınca Ha
peşistanda tekrar taarruza geçmeğe karar 
Yerdiler. Geçen hafta içinde ileri harekete 
J>aşlndılnr ve kanlı muhnrebelerden sonra 
:Somali cephesinde Hnbcşlileri ric' nte 
mecbur ettiler. 

Bu tanrruz, umumi bir taarruzun baş • 
langıcı mıdır) Yoksa bu kadarla bitecek 
tnidir) Henüz bu suale cevap verecek va

Zİ}'ctte değiliz. 

Fakat bu münasebetle şu iki noktanın 
daima hatırlarda tutulması lazımdır. 

1 - İtalya • Habeş harbinin akıbetini 
harp sahasındaki galibiyetler ve mağlubi
Yetler tayin edecek değildir. Bu harp bir 
l\vrupa meselesi olmuştur. Habq toprak· 
farında değil, Avrupada halledilecekti~. 
İtalyan veya Habqlilerin galip veya mag
lup oluşları bu hal zerinde ikinci derece -
de bir tesir yapabilir. Fakat başlıca amil 
olamaz. 

2 - İngiltere ve fransanın menfaati 
İtalyanın Habcpstanda ne tam muzaffer 
olması, ne de münhezim ve perişan düş • 
tneaidir. İtalyanın tam zaferi İngilterenin 
tnağlubiyeti demektir. İngiltere buna mü
saade etmez. İtalyanın mağlubiyeti bir 
hlüstemlckcnin bir emperyalist devleti yen· 
hlcsi demektir ki, İngiltere ve Fransa müs
temleke halkına böyle bir kanaati vermek
ten korkarlar. Binaenaleyh lngilterc ve 
Fransanın güttüğü gaye hem. İtalyanın, 
lıeın de Habeşistanın bu harpten yorgun 
çıkması ve partinin lngiliz hesabına kaza
nılmasıdır. 

* 
Deniz Konleranıı 

* Almanya Korkum 

AJmnnya hiç bir taahhüt altına im - -
2ılsını koyamaz. 

Medeni memleketlerde bir çok hastalıklar artık unutulmuı • 
tur: Tifo gibi, sıbna gibi, kızıl gibi, .kızamık ve çiçek 11'bi. Bu 

memleketlerde sari hastalıklarla yapılan mücadele bunlan or
tadan kaldınn1Jtır. Şimdi bu hastalıklar hakkında tetkikat yap • 

mak mecburiyetinde bulunan doktorlar geri memleketlere 

gidiyorlar. 
Bu sari hastalıklann en mühim sebepleri piatik, fena yapylf 

= --;;; --- '!"'" ~c:= - - ·-

prtlan, ııhbi prtlara riayetsizlik ve sairedir. Binaenaleyh bu 
hastalıklarla mücadele hem yurdtaılarm, hem de belediyelerin 

vazifesidir. 
Evimizden ve memleketimizden bu hastalıkları kovmağa 

çalıplon. Temizliğe, sıhhat kaidelerine riayet elmeği öğre • 
nelim ve bu İfle hem belediyeyi çahftınnağa, hem de oıuı 
yardım etmeğe gayret edelim. 

MUHTELİF HABERLER 
Ege Müstahsilinin Yüzü Güldü -

lzmirin Bir Yıllık ihracatı 60 Milyon 
Türk L:rasına Yükselmiş ir 

930 dan Beri En Fazla Randıman Bu Yıl Alındı 

iSTER lNAN lSTER iNANMA! 
Bu cevap fngiltcrcyi şaşırttı. Tehlike 

haıını kaldırmış demekti. Genç İngiliz hari
ciye nl\.rJn şimdi bir de Alman meselesi J 
ile u(:rntıın~ğa mecbur kalıyor demektir. ~------------------------------------------------

Aç Çocuklar 
için 

Sayfa 3 

Kısası 

•------E.Ekrem·Talu 

Geçenlerde, başka bir gazetede, fC· 
ker istilılakimizin arttırılmasını gerek 
kendi sıhhatımız ve gerek ulusal eko
nomi bakımlarından tavsiye etmiş: 
cı Tatlı y]yip, tatlı konuşalım I» de -
mi~tim. 

Bunun üzerine, okuyucularımdan 
Bay E. Vitalisten bir mektup aldım. 
Diyor ki: 

«Tatlı yemek elbette iyi şeydir. Bu· 
nun sıhhi faydalarını hepimiz biliriz. 
Tatlı konuşmak ta, herkese vergi ol • 
rnamakla beraber, insanlığın saadetine 
yardım eder. Fakat bunların hepsinin 
de fevkinde, tatlı, hayırlı işler görme
nin vereceği bir vicdan hazzı vardır ki. 
dünyada benzerini tasavvur edemem. 
Ve eminim ki, siz de bu fikirdesiniz. 

Şimdi maruzatımın esasına gcliyo • 
rum: Jlk mekteplerimizin hemen hep
sinde, renkleri soluk, cılız ve çelim • 
siz bir çok yavrular var. Şeker bunlar 
için elzem bir gıdadır. Fakat acaba 
ayda, yılda bir olsun, bunun yüzünü 
görürler mi? Hiç zannetmem. Ne olur: 
Her mektebin muhitinde oturup ta, hal 
ve vakitleri iyi olan hayır sahiplerin • 
den her biri, senede bir tek gün bu 
yavruların şeker ihtiyaçlarını temin et
meyi kendi Üzerlerine alsalar? Bir mu
hitte, böyle doksan, yüz kişi çıkmaz 
mı? Ve bu doksan, yüz kişiden her bi· 
ri, yılda bir tek gün, iki, üç lira mu -
kabilinde bu hazzı duymak istemez 
mi?.. 

Bizim, Latin Türklerin, Şişlide bir 
ihtiyarlar sığınağımız vardır ki .örle -
rin idaresindedir. Bu müessese, günlük 
ekmek ihtiyacını bu dediğim surette 
temin eder. Hayır sahipleri, müesse • 
senin birer günlük (''eli nimeti) ol • 
makla sevaba girdiklerine kaildirler ve 
yardımlarını seve seve yaparlar. 

D Grupunun 6 ncı 
Sergisi 

lstanbulda timdiye kadar bir • 
ne içinde beş sergi &ÇDUf olan D pupu 
altıncı sergisini Ankarac:la aerai evinde 
açacaktır. Sergi tubabn birinci siinin
den onuncu gününe kadar 9Çlk bu
lunacaktır. Serginin açılma sünü 
grup azasından biri tarafmc:lan bir 
konferans verilecek, ve bu konfenm 
radyo ile her taraftan dinlenilebile • 
cektir. 

ltalya he Yeni Ticaret 
Anlaşma•• 

Avusturyada ToprakMayma•ı 

Viyana, 1!} (A.A.) - Yukan A
vusturyada müthiş bir toprak kaymaa 
olmuştur. Tuna üzerinde gemi 1efer• 
leri durmuştur. 
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l:OBDU K~lBI M il 
Düğümü 

Güç Çözülecek 
Bir Dava 

- Ayşe Sıdıka, Hamide, Ziya, Zihni!.. 

İki kadın ve iki erk.ek, ikinci asliye ce• 

za mahkemesi aaloouna alındılar. 

Sonra bir şahit çağırılarak mutat sual
ler soruldu ve tahidin bir nötcrlik daire • 

sinin katipleriııden olduğu anlaşıldı. 

Hiıkim şahide yemin ettirdikten sonra: 

- Bu kadınlar dedi; kendilerini Mer

zuka Te Zübeyde adlannda iki kadın ye

rinde göstererelc emvali metrokedcn hak

lan olmaksızın emlak almışlar. 

Bu erkekler de onlara şahitlik etmiş -

ler. Muameleleri sizin dairede yapılmıt

Ne biliyorsanız. anlatınız) 
Şahit anlattı: 
- Bir gün bu iki kadın geldiler. Elle • 

rinde bir kaç bono vardı. Bu bonolan ci· 

ro etmek i.etiyo:rlardı. Kendilerini bono -

lann yazılı Ahipleri Merzuka ve Ziibeyde 

diye tanıttılar. Resimlerini aldık. Mühür

lerini ve aynca da parmaklarını tanzim 

ettiğimiz evraka bastık. Bu muameleler 

benim elimden geçti vo ıüpheye düştüm. 

Çünkü şahitlerinden Bay Ziya dairemizce 

maruf eghastandır. Dai:remizce tanzim e

dilmiş bu gibi bi:r çok işleri vardır. Diğe:r 
şahitler ise oturduğumuz hanın odabaşı • 
aıdır. 

Hiıkim suçlulara döndü: 

...- Ne diyeceksiniz? 

Ayge Sıdıka ve Hamide: 

- Katip yanılıyor, dediler; o iıi yaptı

ran kadınlar başkalanydı. Biz oraday -

dık amma, ne bonodan haberimiz var, 
ne de cirodan .. 

Mahkeme ki.tibi adillikteki evrakı ge -
ti:rterek inceliyecek ve bakalım, bu karı • 
gık işin düğümleri nasıl çözülecek. 

• ERL J 

Kütahya da Eski Eserler: 
Kütahya (Özel) - Çavdarhüar köyü, Kütahya • 

ya yedi saat uzaklıkta bir muhacir köyüdür. Eski 
(Firijya) ve (Roma) imparatorluklarına ait bir çok 
huabeleri ve mabetleri topraklarında aaklıyan bu 
köyü Kütahyaya uğrayıp ta ıörmemek eski eser me
raklıları için bir kayıptır. 

Bu harabelerden birisi (hani) ıebri, diieri de 
(Jübiter) mabedidir. 

Tarihsel incelemelere göre, küçük (Firijya) hü
kümdarlarından (Tantal) ın oğlu (Ezen) tarafın • 
dan tesis edilen (lzani) ıehri, (lzanitit) ismindeki 
memleketin idare merkezi imiı. Bu tchrin ortumda 
(lyaniyen) tarzında beyaz mermerden yapılmıf bü-

yük bir mabette vardır. 

1926 senesinde Alman asarı atika mütbaaaııla -

rından M. Kringer, Şede ve Heke taraflarından bir 
mabette yapılan aondaj ameliyeleri mabedin zemin 
katı ile binadan yere dü,üp toprak altında kalan ba
zı kıymetli eserleri meydana çıkardığı gibi Hipot • 
rom ve tiyatro binaları harabelerinin de görünmesi .. 
ne yardım etmittir. Bu mütehaas11lann dediklerine 
göre, (Jübiter) mabedile hipodromun Roma İmpa
ratorlarından (Anderyen) zamanında yapıldığı ve 
halen köyün ortasında geçen (Bedir) deresi üzerin
deki köprülerin de keza Romalılara ait olduğu an -
latılmııtır. Tiyatronun yirmi bin kiti alacak kad~r f 
muazzam bir ıekilde yapılııına bakılırsa (izam) 

Çavdarhisar 

Köyündeki 
iz ani 

Şehri Ve 
Jü.biter 
Mabedi 

§ehrinin çok kalabalık ıehirlerden birisi olduğu an· 
laıılır. 

Kırkından So 
Evini Bozan 
Kadın 
Beş senelik evliyim. Nişanlall 

la evlenmemiz. bir oldu. Evlencl~ 
k d w erk 

tı ay sonra oc.amın arn ıgım 

madığını anladım amma, iş işten 

ti. Sert hırçın kaba bir adam. E~ 
bir fırtınayı andırır. Eve kasU .. 
gi:rer her birimiz. bir kö§C'Ye ainef 
kısarız. Fakat aıbk tahammülünı 
dı. Yalnız küçük bir çocuğum 
düşünüyorum ve karar veremiyo 
yapayım'? 

Evlenirken acele edenler 
tile diifiincesizlik etmelerinin 
kerter. EYlilik De muvakkat bir 
de ıeçici bir zevk tatminine 
vuıtadır .Hayat müddetince aürd' 
kadatbktır. Evlenirken ba arkad 
çilec:ek adama. iyice tetkik ecl.ip 

• ..-m. 
Neyse olan olmuf. Şimdi ya~ıl 

1 sabır ve tahammül göstermektır ••• 
ğum batanın CCUlSUlJ çekmek 

bir zarurdttir. Fakat bu ifte ya 
sünahı yoktur. Hatanızın lıÜnabıaıl 
çektirmeyiniz. 

* . 
u20 senelik evliyim. 18 yaşında 

lum var. Beş senedir otuz yaşınd~ 
18 damla sevişiyorum. Bu adam benıf'll 

D• • kJ•} An f ep lenmek istiyor. Ben de onu çılgınc• Altınovada ıvrı 1 er yorum. Fakat yirmi senelik evimi 

Ek T l • Zeytinci/iği bana ağır geliyor. Bir taraftan da im l.~Ş erı Ecza"le Ve Doktor K kocamla bir arada yaşamağa imkİlll 
Antep (Özel) -Gaziantep ile İ· .. k aıt'' 

M (Ö l) B d birinci f • f miyorum. Nihayet geçen gun oc ··d 
Uf ze - ura a 1 atıyor .ar lis, Nizip gibi kazalarda zeytincili • rılmak istediğimi bildirdim. Bir rnu 

kaA nunun on dokuzuncu gününe ka- Ö b · d M l h de 
Divrik ( zel) - Sivaa Vilayeti- ğin önemli ir yerı var ır. em e • tenberi hareklitımdan zaten şüp e 

dar kış hüküm aürmÜ§, ? ~üddet nin en büyük kazası Divriktir. Sivasa ketin ekonomik durumu üzerinde kocam bu talebim karşısında hiç 
zarfında mecmuu 73 santımı bulan yüz seksen kilometredir. 1500 evden zeytin ticareti, çok büyük rol oynı· dı derhal muvafakat etti. Bu defo el• 
k ~ t F k t aonra havalar l b kaz b" ••fu l d" N" · .. ,.,.,rdım. Birdenbire kendimi rnu• . ar yagmıf ır. a a !ibaret o an u anın otuz ın nu • yacak kadar kuvveti ır. ızıp ve ,.....,... 

b k 1 · · t k k d k l ha kalmış hissettim. Çaresiz se açmı§, u ar ar erımış, opra a-
1 
su vardır. Kazada o tor ve eczane Kı"lı"a ı"lçeleri bu ticaretin bel i §- • ·ıı 

h h gittim. Bu defa da o evlenmek ıçt buDUf ve çiftçi güzel bir ba ar a- yoktur. Kaza bir aıhhiye memuru tara- k l · d · dd t , ___ ....... - ..... -............ . . . . . lı mer ez en ır. zırlıklı olmadığını daha bir mü e 
----------------ı vaaı içinde ekim ıılenne ba§lamış - fından ıdare edı~~ektedir. Halle .d~- 931 senesini takip eden iki üç yıl lemek lazım geldiğini söyledi. Ben 

Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarından 

Pazarteai 

(*) 

Neş' enin Sinirler 
Üzerine Olan Faydası 
Uzun zaman sinir hastalığından muz
tarip olan bir basta bitmiyen üzüntü -
lerini söylüyordu. Ve her gün deği§en 
yeni yeni hastalıklannı ve manevi yor
gunluklarının bı:raktığı inziva his -
sile yalnız yaşadığını, hayatta kendisi
ni hiç bir kuvvetin bu azaptan kurta -
ramıyacağını düşündüğünü anlatıyor

du. 
Bu :ruh haataaı henüz gençti. Büyük bir 
manevi darbenin tesiri altında kalına
mıştı. Hayatını idare edecek serveti 
ve kendini tanıyanlar arasında tahsili 
ve yüksek seviyesi, içtimai seviyesi ile 
tanınmıf bir mevkii de vardı. Yalnız 

noksan olan bir ıey vardı. O da ne· 
gcsi. 

Kendisindeki bedbinlik husulünü da
ha fazla (pesimist) bedbin olma • 
sından ileri geldiiini ve neşenin bu 
gergin sinirleri tedavi için yegane kuv
vet ve en müessir bir ilaç olduğunu 

telkin ettim. 
Günde üç defa gülmek ve laakal bir 
defa da yanındakileri güldürebilmek 
hnatını ve imkanını bulduğu gün bü
tün hayatında geniş bir deiiıikük ve 
iyilik olacağını anlattım. 
ilaç vermediğim ve tabiatla karşı kar
fıya bıraktığım bu bedbin hastamla 
bir sene ıonra bir gün tramvayda kar
şılaştım. Ben yorgundum. Hastalanm
dan dönüyordum, elimde bir gazete o
kumuyor düşünüyordum. Kuvvetli 
bir el omuzumdan tuttu, bir kahkaha 
kulaklarımda çınladı. Uzanan elile be
ni sarsıyor. 

- Ben iyileştim doktor! Siz ne kadar 
dalgınsınız. Biraz neşeli olunuz. diye 
şakalaşıyordu ..• 
Bedbinlik hastalığı tamamen geçmiş 
ve çok me5°uttu. 

( *) Bu nottan kesip aaklayına, ya
hut bir albüme yapıJtn'ıp kolleluiyon 
yapınız. Sıkınb zamanınızda bu notlar 
htr doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

tır. Altmovada bu yıl ekim çok miryollan idaresmın doktorundan ısti- içinde kuraklık yüzünden zeytin bu ya~mda iki cami arasında kalrnıfll 
fazladır. 1 fade etmekte, fakat bu. doktordan ah- mahsulü ve zeytin ticareti söner gi- ziyorum. Allah aşkına beni bu ~ 

K nan reçeteler de 180 kilometre meaa- 1 b. _ .. .. f k t son yılların be- vaziyetten kurta:racak bir yol göste~ . 
Bucak azaSl fedeki Sivasa gidilerek yaptırılabil- 1 1 gorunmu§, a a . l Hayı 

ktedi S. 1 da k lıd reketi sayesinde yemden can anmıt 
O A l B me r. ıvas yo u ço arıza ır. 1 . . f b • On --•-· ya•ında evla~dı olan bir Bucak ( zel) - nta ya - ur • K .. .. d "d bil ktedir ve büyük bir hızla ınkı§a a aııa • aeaız ~ 

. .. ..k b' k aınyon uç gun e gı e me ~ kendinden genç bir adam tarafınd.,. 
dur ıosesı kenarında kuçu ır a • Ufak bir yağmur yağarsa bütün vesa- mıttır. vildiğine inanına İJle böyle acıkb .,. 
za merkezi olan ~ucak Antalyaya it durmaktadır. Mıntakadaki zeytin ağac~nın sa- lünç bir vaziyete düter. Bir erkek, 
85, Burdura 45 kılometre mesafe - yısı yedi yüz bin kadar tahmın olun- liğini muhafaza eden, fakat yafll11 
dedir. Kızılkaya, Çeltikçi, ve Me - Kzzılcahamamda maktadır. bir kadınla bir müddet yqama~ h; 
yilli adında üç nahiyesi vardır. Devtinne ve ambar edilme usul- diiJe~ilir,. fakat on~?la evlenmeg~ 
Bu~lardan Meyilli nah~yesi ~ok sarp Tefe.fon Santralı lerinin tam yolunda tatbik edile • lacagına manınak ıçm çok &af ol 

daelar arasındadır. lkı nahıye ge • J ~ memesi bu ticarete, az çok sekte ve- zundır. k d"" •. .. J 
Ö Bence tekrar ocanıza onunu:ı, ni• bir ovada olduğundan cenup Kızılcahamam ( zel) - Kaza • ren amA ı"llerdendir. Maamafih bu • · · · b"'-L ı d ~I, 

:s leyiniz ve aevgmızı ~· arına eıo· 
kısmının buğday ambarı mesabe • mızda Ankara ve Zonguldağa bağlı nun için de bazı çareler dütünül • cuğunuza hasrediniz. ~.P 
sindedir. Burada yetİ!en mebzul olmak üzere üç ay evvel umumi bir mektedir. Şimdi bilhaaaa sabun sa- -ı ı:. ~ 
zahire Antalya ve civara aevkedi - otomatik telefon merkezi tesis e • nayii için çok ite yarıyan Antep 
lir. Civar vilayetlere kifayet ettiği dilmiıti. Bu kere de civar kazalarla zeytinciliği, devfirme usulleri yolu-
gibi ihracat ta yapılır. Yalnız bazı nahiye merkezlerine ve bütün köy- na konulduktan aonra yeni bir inki-
seferler bu ovayı fazla yağmurlar lere de telefon tesisatı yapılmıı ve saf sahası bulacak ve ehemmiyeti 
neticesi au basar. Bu yüzden tar - son aistem makinelerle muhabera • bir kat daha artacaktır. 
lalar au altında kalır, pek çok za - ta baılanmıthr. 
rar görülür. Bir kaç gündenberi de- Bu hatları daima teftif ve mu -
vamlı yağan yağmurlardan Kızıl - haberatta durgunluk ve arıza vu -
kaya ve Koz köyü civarlarında ha- kuunda derhal tamir etmek üzere 
zı tarlalar ıu altında kalmı§tır. iki de memur tayin edilmiıtir. 

Manisada Hayırlı Bir Teşekkül 

lnegölde Işık Sön· 
dürme Tecrübesi 
İnegöl (Özel) - Şehrimizde ha

va tehlikesine kartı ıtıkları aön • 
dürme ve maskeleme tecrübesi ya • 
pılmıf, tecrübe saat yirmide hatla • 
mıt ve yirmi dakika devam etmiJ, 
muvaf fakiyetle neticelenmittir. 
Şehrin karanlıkta bulunduğu aıra -
da itfaiyenin faaliyetini tecrübe 
maksadile ilçebayın evinin civa • 
rında yakılan ate§i ve itfaiyenin 
aüratle geçtiğini gören halk kayma
kamın evinde yangın var diye tela
ıa dü§mÜf ise de bunun bir tecrübe 
olduğu anlatılarak yerlerine dön -
müılerdir. Yirmi dakika devam e • 
den karanlıkta hiç bir vak'a kayde-
dilmemi§tir. -----
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Milletler Cemiyeti Bu Sabah 11 De Toplanıyor 

•• 
Toplantıdan Umit vo·k 
Paris, 19 (A. AJ - Laval bugün esas itibarile halletmeye çalııacak- lık tatbiki neticesinde hiııl olan va-

Sa ab Saat 4 ten Sonra 
elen Telgraf Ha?Jıerle 

=- ~ 
Fransada Siyasi Buhran 

Heryo, Laval Cenevrede 
Dönünce Çekilecek 

Ceenevreye hareket etmiıtir. tır. Bu meseleler batlıca iki tanedir. ziyeti tetkik için olacaktır. N•h t B• K b • B h 
Milletler Cemiyeti konseyinin di - İtalyan - Habeı ihtilafı ve Sov • Zecri tedbirlerin petrola da tef - l aye ' Jr 8 IDe U raDIDID 
ğer azası, bilhassa Eden yarın ıa - yet - Uruguay münasebatının kat'i mili huıuıuna gelince, komite yap- Önüne Geçileceg" i Zannediliyor 
hah Cenevre'de bulunacaklardır. üzerine Sovyetler tarafından ya • sa yapsa meseleyi tetkik için bir 
Konsey ilk toplantısını yarın öğle - pılan ıikayet. eksperler tali komitesi tayin ede - Paris, 19 (A. A.) - Kabine buh- ra komitesi, radikal bakanlarıll ~ 
den evvel saat 11 de yapacaktır. Laval - Hoare projesinin terkin • cektir. ranın önümüzdeki hafta zarfında binede kalmalarına müsait bir ~ * denberi siyasi vaziyette ihtilafın Konseyin bu toplantısı, İngiliz çıkması ihtimali kuvvetlidir. Yarın kilde hareket etmediği takdirde 

Londra, 19 (A. A.) _Eden ya • derhal uzlaıma yolile halledilmesi- kralının hastalığı ve Fransada ka - radikal sosyalist partisi komitesi kabine buhranın önüne geçih11i1' 
mnda dış bakanlığı bir çok erkanı ne imkan verecek hiç bir hadise ol- bine buhranı tehlikeleri gibi müıkül karar verdiği takdirde radikal ba - ceği fikrindedir. 
bulunduğu halde Cenevreye hare • mamıştır. ıartlar altında açılmaktadır. Kon - kanlar, Heryo ile birlikte istifa e - Petit Journal diyor ki: lşlerİll 
ket etmiştir. Zecri tedbirlere gelince, hiç bir sey toplantısının bunlardan müte • deceklerdir. Heryo, dün öğleden zelmesi ümidi pek azdır. ti 

* kimse bugün bu mesele etrafında essir olmasından korkuluyor. Şim • sonra Laval ile görüşmÜ§ ve istifa- Talebenin Grevi J 
Cenevre, 19 (A. A.) - Görünüşe derin bir münakaıaya girişilmesini diden bilinen bir fey varsa o da ge- sını resmen Laval'in Cenevre'den Paris, 19 (A. A.) _ Dün a1'~ h 

göre Milletler Cemiyeti konseyi bu düşünmüyor. ihtimal ki konsey bat- rek Eden'in gerek Laval'in istedik - avdetinden sonra vereceğini söyle • üniversite mahallesinde mühil11 bi .. ı 
seferl..-i toplantısında ruznameye kanı 18 ler komitesini toplıyacaktır. leri kadar konseye vakitlerini has - miştir. Bu dönüş ihtimal salı günü diseler olmadan geçmiştir. QtuS lr: 
dahil mühim meseleleri hiç değilse Fakat bu, zecri tedbirlerin iki ay - redemiyeceklerdir. olacaktır. · ti kadar tevkif edilmişse de 10ııfJ 

lngi iz 
Ço 

ralının Hastalığı 
Ağırlaştı 

Londrada Niyabet Meclisi Kuruluyor 
Londra, 19 (A.A.) - Gece orta -ı niyabet meclisi kurulması lüzum un - dirildiğine göre İngiltere kralının has-

Jarda dolaşan bir şayiaya göre kralın dan da bahsettiği sanılmaktadır. talığının sebebi bir soğuk algınlığıdır. 

Radikal bakanların toplantısın - dan serbest bırakılmıılardır. 

da Heryo, parti batkanhğından Talebe birliği bir beyanname 
vaki istifasında ve bu baıkanlığa rederek umumi grevin nihayet 

tekrar namzeiliğini koymamakta duğunu ve fakat talebe tatmin ~ 
musır olduğunu söylemiıtir. dilmedikleri takdirde grev koJll 

Hükumete muzahir olanlar, muh- sinin dağılmıyacağını bildirmeld' ' 
temel bir finansal buhranın tehli - dir. 

kesini ehemmiyetle kaydetmekte - Cumur BQfkanının T emaılar• 
dirler. Paris, 19 (A. A.) - Cumur ~ 

Gazeteler Bedbin kanı Lebrun bugün iç işleri ba1' 
Paris, 19 (A. A.) - Gazetelerin Paganon ile uzun uzadıya ,.,, 

ekserisi, radikal ıosyalist partisi ic- rüşmüştür. 

zafı sür'atle ~rtmağa başla~ıştır.. ~u Kralhk Mecllsl Toplanıyor Bu soğuk algınlığı, bronşlarda tahrişat R D 1 ı ı y le 
haber, ne teyıt ve ne de tekzip edılmış- Londra, 20 (A.A.) - Bir niyabet yapmıştır. Bu tahrişatın bugün yarın as esta ta yan arı e' n 
tir. meclisinin toplanması luzumu hakkın- bir zatürree doğurması ihtimali vardır. 

Heyecan Artb da karar vermek üzere, bugün krallık d 1 ' B 1 d 
9 f Doktorlar, zatürree teşevvüşatının • 

Londra, 1' (A.A.) -Heyecan ev- meclisi toplanmagwa çagnw lmıştır. Dl en z aca aş a 1 neticesi olduğu sanılan bir kalb anzası 
kaladedir. S~bahın ilk saatlerinden iti- Kanterbury PiBkopow Sarayda da örmü lerdir. 
haren Buckıngham sarayının etrafın - g ş _ıil 
da bir takım gruplar teşekkül etmeye Londr~, 19 (A.A.) -. Kanterbu- Londra, 19 (A.A.) - Sandring- (Btı§ taralı 1 inci yÜzcle) Fakat hücumlvı kanlı mitral~ 
haışlamıştır. Fakat, dün ikindidenbcri ry baş P~~ko~.os~ Sandrmgham !a- hama en yakın hastahane olan Kings- Danakil cephesinde tam bir süku - ateşleriyle akim bırakıldı. Ha~, 
hiç bir yeni bülten asılmamıştır ve ha- tosuna donmuştur. Saray mahafı • lynn hastahanesinde icabında, sarayda net vardır. lerin mukavemet kuvvetleri gitt~-• 
her yokluğu, halkın endişesini eksilt - linde kaydedildiğine göre, kralın bulunan doktorlara yardım etmek ü- iki Tarafın iddialan çe dü§Üyordu, 14 akşamı ltalyaıı.,. 
mekten ziyade arttırmaktadır. yanına bir resmi vazife ile olmak • zere hastahane doktorlarının kral hane- Londra, 19 (A.A.) - İtalyanlar Habeşleri himaye eden büyük h~ 

+ tan ziyade kralın çok eski bir dostu danının emrine amade bulundurulması bir hafta evvel Dolonun ~imalindef dekler içerisine hücum ettiler _:M 

Londra, 19 (A.A·) - Bugün öğle sıfatile gelmittir. . d"l . t' başladıkları taarruzun tam hır muva - k ı h b 1 d Y". 
d'l b' d k 

1 
rıca e ı mış ır. l •w ... 18 d k an ı mu are e er een sonra ~ 

Üzeri neşre ı en ır rapor a ra ın ge- Baldvin Tatil Yapmadı .. .. . fakıyet e devam ettıgmı 1 n e er en kadar esir, iki mitralyöz ve bir r• 
ceyi buhranlı geçirmiş olmakla bera - Londra 19 (A. A.) _ Kralın ah- ~u~un gece hır çok .~0~~ralılar, da- bunun aksine olarak Habeşler her han- yo istasyonu aldılar. 
her kuvvetini muhafaza ettiği bildiril-

1
. hh", . d l .

1 
b b k ha ıyı haberler almak umıdıyle Sand • gi bir İtalyan muzafferiyetinin mev -

k d
. va ı sı ıyesı o ayısı e a§ a an ringhamın önüne gitmişlerdir v 'dd' k Ra• Destanın Telsiz lstasyorıd 

me te ır. B ld . h ft t tT d · zuu bahsolamıyacagını ı ıa etme te- l 
Gece Saat 22 De a vın a a a ı ın en vaz ieçe - Bir çok kimseler, sinema ve tiyatro- dirler Bozu muı ~ 

Londra, 19 (A.A.) - Bu ~kı:am rek Londrada kalmı§tır. !ardan çıktıktan sonra, kralın sıhhat . M h b N l Ol Adisababa, 19 (A.A.) - J-la . .i-
T H tal .... Son u are e ası muı h .. k... . Ca I D . d k ~ 

saat 22 de neşrolunan tabib raporunda as ıgın Sebebi bültenini okumak irin sarayın önüne A A ) p l o· u umetı, na e orıa a vu ua _w 
:r Roma, 19 ( . . - « opo o ı . ld w 'dd" 1 hare": 

kralın bugünü sükunetle geçirdiği ve Paris, 19 (A.A.) - Londradan bil- gitmişlerdir. . . . . G mış 0 ugu 1 ıa o unan mu ~ 
r= Roma» gazetesımn muhabırı « a • hakkında hir bir malumat almaınıŞ 

vaziyetinde hiç bir değişiklik olmadığı k h k"' :r 1 ı ' 
bildirilmektedir. Tevfik Rüştü Ara& Belgrattan Geçerken nale Dorya» cephesinde i are a • duğunu bildirmektedir. Esasen tı:w 

Niyabet Meclisi Belgrat, 19 (A. A.> Türkiye Dıı Bakanı Tevfik Rüştü Aras dün tı şu suretle tefsir etmektedir: yanlar da bu haberi ne teyid, ne d~~ 
Londra, 19 (A.A.) _ Veliahtın gece ıaat 22 de Cenevreye gitmek üzere buradan geçmittir. lıtaıyon- Günet batarken ltalya ku?1an • zRip etmişlerdir. 1~u. haber yok Jt 

mu··ıa"kat, da baıbakan Stoyadinoviç, dıt itleri bakan muavini Martinatz, dı• ha- danlığı taarruz kararını verdı. As- . as D~st~nın te sız ıstasyo~unun Ji6i 
başbakanla bugün yaptığı 3' kerler harekete g"""tiler ve nehir rıp edılmış olmasına atfedılmekteP"""" 
kralın sıhhati ve bunun neticesinde kanlık erkanı, Türkiye elçisi ve Çekoslovakya ve Romanya maıli.bat- -3' l 

·· f d I" 1 mecralarını takip ederek dü•manı . _talyan __ lar Çekiliyor. j~ 
hasıl olan vaziyet üzerinde cereyan et- pzarı tara ın an ıe am anmıttır. :r f iP-. 

h h T fik R .. A · B 1 ' k aramaya ba•ladılar. Mitralyözlü o- Bır şayıaya gore de Habeşlerın 
miştir. Velia tın bu münasebetle as- ev üştü ras, trenın e grat ta ııa tevakkufu eınasında hat· :r d ka d ylf 

d d h b k S d tomob.ıller ve tanklar önde aidi • e Ma Henin cenubu şarkisin e ~*' 
talık uzun mü det evam ederse, ir a an toya inoviç ile görütmüttür. ~ t ] f"ı 

ita/ya 12 
Adaqı Tahkim 

' 
Ediyormuş 

Lehistan 

Japon, Alman Bloku 
Ue Anlaımış 

Radek 
Atina 20 (Özel) - Doğruluğu 

. d"l k .. I d' ..... .. Moskova, 19 (A. A.) -
temın e ı ere ıoy en ıgıne gore 
halyanlar on iki adadaki tahkimat- hvestiya gazetsinde Polonya dıt 
larmı arttırmışlardır. Deniz ve tay- bakanı Beck'in son nutku hakkında 
yare kuvvetlerine üs ittihaz edilen tefsiratta bulunarak, bakanın Sov • 

1 

Öğretici 
Filim/er 
Gösterilecek 

yorlardı. Ayın 13 ünde laveç kı - mış old.~kla~ı taarruz,_ tal_:an ar~ 
ıh h t h · · it 1 1 derta bolgesınden çekılmege ın 

zı aç as a anesıı~ın a yan ar . . 
d b b l d .... k'd etmıştır. 

tarafın an om a an ıgı mev ı en T L • O t .. T L • 
eRzıp • une eRzıp 

az ileride düşmanla kar§ılaıtılar. 
9 

~ 
1 d .... 1 d · 1 Adisababa 1 (A.A.) - Bir .-~ 

Haheı er ag yamaç arın a gız en- bl•w• 1 1 l b" "k b" .,,-...-_ 
. ldukl h ld I l l "d te ıgı, at yan arın uyu ır . ti' 

. . azanmı!J, a eş erın ort ın ,. mı§ 0 arı a e ta yan ara tı - k H b 1 · d"" b' ki•~ 
detli bir ateş açtılar o vakıt Somalı l f t · İt l k rler' Ankara 19 - Hazırlanan bir ka- e a vermış ve a yan as e ~ 
araplarından müteşekkil iki tabur, Habes arazisinde güya yüz kilof11 

nun layihasına göre sinemalar gös-
• • • • 1 ~ l k .. ~ tanklarla takviye dilmit olduğu hal- ilerle~iş olduklarına dair olan hı:t. 

tereceklerı fılımlere ı ave o ara og- 1• ..d f ·ı · 
. . . . .. ~ de kuvvet ı mu a aa mevzı erme tekzip etmektedir. 

retıcı fılımler gosterme~ge ~~ ~C:C · sığınmış olan düşman üzerine atıl - Cenup cephesinden .gelen ha~r 
Kalimnos ve Leros adalarında hum-
malı bir surette tahkimata devam e
dilmekte imi§. Bu adalardaki yerli 
Rumlar hükumet tarafından tecrit 
edilmi§ bir halde bulundurulmakta
dır. İtalyanlar yerli ahaliye itimat 
edememektedirler. 

bur tutulacaklardır. Ögretıcı fılım- dılar. Bir taraftan topçu ve bir ta - ltalyan uçaklarının harekatını işkfl1,~ı, 
yet - Polonya münasebatının he - ~ 

lerl~ ~unları g.österm~ğe. mahsus raftan -~ayyare kuvve~~e~i bir çok mek ve o_nları ~şır~~ak üz:r.e . iJı..11 

Adapazarı Tic:tret Odasmda 
Adapazarı, (Özel) - Şehrimiz Ti

caret Odası idare Hey' eti Batkanlığına 
Saim, izilıklarına da lsmail Göktürk, 
lsmail Şevki oğlu ve Hamza Ali ae
pbi~lerdir. 

men hemen sükutla geçİ§tİrmeyi 

ihtiyatlı addettiğini söylemekte ve 
seslı ıınema tesısatını ıhtıva eden mitraltoz yuvalarını sukute mecbur kuvvetlen mevzılerının degıştır 

otomobiller gümrük resminden muaf ettiler, muharebe 13/14 gecesi sa • olduğunu bildirmektedir. 
bunun Molotof tarafından Sovyet - tutulacaklardır. Kanun layihası baha kadar devam etti. Şafakla Hareketlerin En Ciddisi 

mecliste görÜ§Ülecektir. Köylüler baraber Habeşler İtalyan mo - T cbliğ, Habeşlerin kızılhaç işa~ ler merkezi icra komitesi toplantı -
sında Lehistanın Japon - Alman as-

keri blokiyle anlatmıt olduğuna dair 

yaptığı telmihe rağmen böyle ol • 
duğunu kaydetmektedirler. 

Radek, bu sükutta Molotof'un 
iddialarının bir teyidini ıörmekte-
dir.n 

törlü kuvvetlerine taarruz ettiler. lerini suiistimal ettiklerine dair t .• 
de seyyar sinema vasıtasile bu fi - ·ddı,. •••••••••••••••••••••••••••• k ........... : ... : ............. _. ..•. yanlar tarafından ileri sürülen 1 

}imlerden istifade edeceklerdir. taları saat ona adar ı§lıyememış - 1 d k . t kt d" , j arı a te zıp e me e ır. ·fll 
lerdir. Karada da otomobil. ve t~a~- , Havas ajansının muhabiri, ha1tıJerİ' 

Bu Sabahki Sis vaylar fener yakmak suretıle yuru - zırda yapılmakta olan hareke . ~ 
yebilmiılerdir. Şehrimizde bu yı - muhasematın başlangıcındanb~r•. Oh 

Bu ıabah şehrimizde ve limanı - l~ kad~r ~~:le ke~if. ve sık ıiı ha ·ıpılmış ola~ ~areketJ~in en cic:Jdı91 

mızda gene ıis olmuı. Deniz va11 • dııelerı 1ıorulmemııtır. duğunu bıldırmektedır. 
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p o it-
i Büyük Yürüyüş Müsabakası 
~ 

.. Dünkü Müsabakada Şişli - Kilyos Yolu 
7 Saat 18 Dakikada Alındı 

Befildaf • Süleymaıai)'e maçından bir endantane 

1 
BU 

Sayfa 7 

Borsada 
1 

HAFTA İÇ İ NDE 
NELER DUYDUK? 



8 Sayfa SON POSTA 
= 

• • 
ısı Akdeniz in Yazan : 

Kadircan 

Kallı 
-- ---

20/1/9'i6 

a çello: - Geliyorum Durmuş 
. Diye Homurdandı • 

1 

Bir ltelyan Fabrikası 
Yandı, Ölenler Ve 
Yarıalananlar Var 
Roma, 19 (A.A.) - Bari yağ fab

rikasmdalıı:i ka~a sebep oksijen '.ka
bının patlaması olmu.§tur. Bu infilak 
neticesinde fabrikanın 'IDcrke.z ~ısmı 
yıkılmıştır. Bu esnada Jabrikn faali • 
yette bulunuyordu. 

Plemen yangın baş göstermiş, ben
zin deposu tehlike altına girmiştir. 

Adedi 24 ohm ilk ıyura'lılar ıhay.atla -

tür. 

Nafit - Ertutrul Sadi - Bıilidt 

ŞehzaBe'başı TURAN 

tiyatro•unda 

'.Bu akşam 20,30 aa 
ERENLER 

Büyük Operet 

Herkes YILDIZ sinamasma 

PJerek Jıütila dGnyt JcridklerialD "'anmeti, hayal lhuduüarmı aıan wa 
bugilJlt kaciar •ÜcYda getirilen en •ilkemmtl if.ilm,, ~ :fevkaladeliğini 

takdir .ettikleri 

HERKES ONDAN BAHSEOiYOH 
adL aan'at hirikaaını görecektir 1 

Gangster ••k 'karıısında ••• 
insanlık haydutlar ellndct oruncak.. 

Clengster fteyetının hern e•ll111'9 lhem t.c:1 -hn•lert... 

Heyecan ve deh,etin en aon derecesi ... 
Programa iliYıılerı .BlZET " KARMEN ... CANLI RESİMLER. •• n 

FOX JURNAL 

DikilecekmiŞ4' 
Sofya, 19 {Özel) - Stef8'1; J" 

sının bildirili_ğine göre, ına~ll ~ 

casusu Lav.rensin hatırası i~~ 
da büyük <c.Sv_ Pavel» JilliseSl 
yük bir abide dikilecektir. 

Trakfada Kr.e~ 
Kooperatifi~ 

'E.airne, 19 (A. A.) - .• ti 
kazasında ve vilayetin ~·~ 
zalarına bağlı 1>ütün .ııabı1 
mevcutlara .ilaveten yenia~ 
yeni 'kredi kooperatif.i k ~ 
baılanmıştır~ '.Bu cümleden 

1
.f. 

üzere .dün parti ba1'kanı ~ 
Akıncı~nın 'baı'kanlığı al ~ 
heyet lıavzaya giaerek oracl~ 
peratifin esaslarını atnujlş' dl 

Bu 'kooperatifler köyl.er )1 
bölgelere ayrılmak suretile 

lacaktır. , 

'Ya1<ıflar Batmil-, 
yetine Hüsam• 

Tayin E~~ 
Şehrimiz nkıflar lbat ~l 

tine Divw Mn"-.d.et ~,, 
---11'"ib. e~· ınett· - --.; :; 

llllura& ı -- -- ...,,..} 
.tiki •liye iktiran ,.,.._...,. ~ 
mülkiye - .,ı.. ::..:.-~ 
ıteı1ök \ve .a.1Mi~J~~~· 
-nw itin lbqiinler.lle • 
Jlemek mere An'brac1d 
!hareket~- .ı.. 

iki reni l•Jİ'. l'AI, 
ı Ankar~ 20 (Ozel} - ~~ 
f
1
lkiteti merkez muha~ ~ 
lhim Ziraat Veltildi ..,.......-.Jaj 

rektörlüğüne, merkez ~-· 
jiııae ' .de Muntazam _.çhır. 
ıebeciıi Cemal tayin edil 

t 

re 
hi 



SOlf POSTA 

AttiliL. Diye Haykırıyordu. 
- «Aetiüe bizzat onbunun batın· 
llU))) 

Attilaya temin edildi: 
- «Evet, elenildi.» Aetiüs Noriku-
-.1 oldu.» 

.. Donnıut gibi hareketsiz duran yüce 
un ordusu bunun üzerine harekete 

. · · Kümeler toplandı, Merkeze, At· 
karargihına doğru ilerledi. Dravüs 
illerine koşan caauılar ve müfreze-

H·~onıalıların ileri karakollarına: 
unler hücuma hazırlanıyorlar 1» Ha· 
. · Verdiler. 
Y anlıt bir iıf yapbğını bildiği için 

ehiz çalı~, fakat başka türlü bir 
vcnncğe de muktedir olamayan • • . • . .. "üa lı lı . tt" _,__ AttiM •Jllcttili ,.,.Wfl.,. wen donerek fGrka dofrtı ..:•ti 
• arp attım tanzım e ı, aa&er· •-

. · gcnit bir yanm daire şeklinde nı anladılar. Bu iş bittikten sonra fır• veli oğlu Ellikı geri bırakmayı hatırı. 
C?~rdi. Attilayı harbe mecbur ede- bna aleti gene aarba döndü. na getinni,ıi. Ell&k yaf11lı bafını almıf, 
~· muharebe meydanını kendisi seç- Attili askerlerini te,ci için diyor - zeki bir gençti. Onegesin yerine geçe • 
ti. Acaba Attila taarruz edecek miydi) du ki: bilirdi. Fakat oğlu Ellaka itimat edile -

Yorpn Bir Atlı - «Germanlar, naııU Hiçbir mem• bilir miydi) Hünlerin hanedan tarihi 
1-f ··Roma ordusunun saffıharp halinde leketin bana mukavemet edemiyece - pek kanhydı. Hiç bir oğul babaya, hiç 

. un ordusunun hücumunu beklediği- ğini isbat ettim mi) Hünler, atları - bir kardet diğer kardqine krallığı elin
~ Kral Attila haber alır almaz, tehdit- 1 nızın her yerde yem bulabileceğini aiz- de bırakmak istemiyordu. Hayır, Yu • 

nan br, unan yı g ır 

i mak lizımdır. 
&ar bir )'Umruk halinde bekleyen ordu- lere gösterebildim mi) Sizler, Galon la sadık Y h eride b ak • 

. IU birdenbire harekete geçti, fakat ce- muharipleri, tırpanlarınızın kıtm dah 
llup istikametinde duran Roma ordu· biçebileceğini görüp anladınız mı) Siz 
~ doiru değil, garba, Ren nehrine, ler, Rugiyahlar ve Skitler, başınızd 

Fakat, burada Galyada da hazan o 
a nun eklikliği duyuluyordu. Yeni ve 

1- lafılmıyan bir çok ,eylere teeadüf ol 
nuyordu; Yunanlı beraber olsaydı, i 

• yarardı. Fakat Kral Attili Y unanlını 
huzuruna ihtiyaç duyduğunu h'issed 

U• 

n 
er 

-unya doğru... Attila olursa, bizzat Odkin harp Allahı 
1.-L~ üstü bir atlı bunu Aetim'e tarafından idare edildiğinizi kavnyabi 
-.uer verdi. Gelen ath bir ke,if koluna diniz mi)» 
hıC!ftauptu. Haberi getinnek için abnı Hep bir ağızdan verilen cevap dai 

KAR TOPU 
Krem Si•ea, t• Maeainde ancak 
tek biw aUe taraf1Ddaa tanılıyordu. 
O da, leat edeaia a leai idi. S.ae• 

ler •efll. < •c.aldar •il• l eıti. Bu 
marka aullde• .. aile ., .. JI dı H L 
ıla lliçblr JUft 7oktur ld keadlaile 
beraber aıbbati Ya biras da ıuhiuk 
••tiren 

cREME 
SIMON 

balundur•a1111. Ylıde hHal elan 
çatlaklar, larmısılıldar Ye.Ure tala 
rlfata kartı pek H&'i teairl ola• b• 
kremi haaıi kad a lnklr edebilir? 

Bilb aaa ııbhl baaaalan u7eaiade 
cilde 7umqak:.J,, tathhk Ye taı•· 

Jlk Hrlr, 
ftte, iyi t8hfftler hly!e Yleat buhar. 

H• yerde Abllr. 
SlMON KREM, PUDRA VE 

Umur Yerinde Bir Di
namit Patladı, 3 
Çocuk Yaralan~• 

Anadolu Kavağının Umur yerinde 
bir dinamit patlama hAclieesi olmut ve 
Uç çoculı: yaralanmıfbr. 

Ceçen gün Umur yerine giden Şir
keti Hayriye memmlanndan Kenanın 
12. yapıdaki oilu Orhan, ayni Yatta 
Münir oğlu Seliheddin ve iakele me • 
muru Nailin oğlu Salim toprağı kazır. 
Jarken, Orhanın eline bir dinamit kap
ıiUü dokunmUftur . 

Çocuk bunun altında dinamit bu• 
lunduiunu bilmediğinden tatla ezince 
dinamit infilak etmİf, her üç çocuk da 
yaralamnıttır. 

Orhanın sağ ve sol elinin müteacl • 
dit parmaklan kopmut ve Salimhi 
yüzü ve aözü, Sellheddinin de yüzil 
ve boynu yaralanmıı;stır. Çocuklaı 
Etfal hutahanesine kaldınlmıtlardır • 

etmez, bunun bir zaaf eseri olduğun 
hatırlıyarak derhal o fikirden vaz g 

0 ~ sürmüştü ki yorgunluktan a· lara çarpıyordu: 
~11 ÜZerinden aflliıya earkıyordu. Ke- - «Attila, Attila 1... » u ~--.-.SABUNU 411-- Doktor C.mı'ID 

NASIR iLACI liıneier aizandan pek süçlükle çıkabili· - «Ele geçirdiğiniz ganaim kafi mi ) 
eç· 

ti. «Hayır, Onegeee hiç bir haber gön 
. c:lermlpcelim» ... Det6nalecek 'Y =· ~W. verilen haberi sonuna yiyeceğiniz bol mu)» 

laca dialeınedi. O neticenin böyle o- - «Evet, eTetl .. Attilll .. » 
DiZ bir pye, yalnız bir hedef vardır 

Aetiüeten ~ 8Crİ hareket etmek, da 

• ha lel'İ olmasa bile ondan dalına da ha 

Ah Tnı zaten blliyoıdul Ah ~to! - «Daha ne)>> 
GaJ rn~ator V alan tin yan 1 Şıı~c:li On Ve Arb Bomhot 
it yayı kıın kurtaracak) Romayı kim Attila burada birdenbire sustu. Söy 

. kuvvetli bulunmak ... llrtaracak) lediği şeylerin kafi olduğunu anladı 
' 

(Arh11 var) 

- Yeni Neşriyat: 
* Yalnız etrafında duran kumandanlara 

Onla Yiriiyor V aIAmüe. Ardarike, Kandaba ve Hil-
.. Hün ordusu hiç bir mukavemet derike fUnlan eöyledi: 

0.- Mecmuuı - Üç ayda bir çıka 
~~eden Auguıta Treviroruma (1) - « Y ann için emirlerim fU: Yağ 
Rirdi. Roma, bu itin içinde bir ihanet maya nihayet verilecek. Azami aüratle 
~;_ d_İY.ordu. Eaki zamanki Roma as· garp iıtikametinde ilerlenecek. Arka 

• nlan bu denizcilik mecmuasının 3 39 unc u 
Ayt81 deierli yazılarla zengin bir cilt ha 

eraerınan faziletlerini o devirdeki Ro- mız aerbesttir.» 
;- aakerlerinin faziletlerile mukayese- Attili ordusunun yalnız arkuı eer 

• linde intişar etmiıtir. 

. 

. 

J..~Lka~ıfb. Roma böyle dütünmekle best değildi, Ren mıntakasını ele geçi 
~ ediyordu: Kale bir ihanet rilelidenberi ön tarafında da hiç bir dü,. 
~ deiil. bir y~hthk yüzün - man yoktu. Roman~ ~ada b~lunan 

M Hun orduauna tealim olmuttu. ücretli askerlerine hıç ıtımat ecblemez 
b' Ola nehri sahilinde eakidenberi di. Büt6n memleket Begodlarla mes 
b tr Çok Hünler Romanın hizmetinde kt\ndü, bunlar da AttilAya taraftardı 

. 
--
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1 PAZARTESi 

~unuyorlardı. Kral Merovekin ida· Jar. Attila bütün Galyayı ezip pçebi 
teaiııde olan Frank kuvvetleri b:-tku : lirdi. Ondan .onra Aetiüı gelecek. bir ~dan Aetiüoe yemin etmıtierdı. m..UV-•t ı.,ıülitı yapacaktı. Acaba inhisarlar Genel Direktörlüguv ··ncen: 
r kumanda eden Legat, o Hün ve 

1 
Aetiü• bunu yapmaia mukteclr ola • 

l'ank askerlerinin Romaya dütman bilecek miydi) Her halde ondan evvel Lİ8e ve orta mektep maunu olup Yatları 35 den yukarı olmıyanlar• 
SABAH 

Şevval 
İMSAK ---:s. D. 8. D. 

2 11 25 12 28 
7 81 s 37 

1 Öglfl 1 ind Aktam Yatın 

S., D. S. D. ~,n 8. D. 
L 7 16 ' 46 12 - 1 58 
z. 12 j4 H 55 11 19 18 45 

-

~ nereden bilebilirdi> Roma itleri bitirmek için .ıınıtlo lıarebt et • .ı.. -..rİ7el talııbiJ'le idu.üae mliracaat etmiı · olanların imtihan 
~ bütiln Hllrılerin A~ • mele lizım pliyordu ı.. alinllrıe kadar milracaat edecelderia imıtüwolatı bu aynı zıı inci ..ı. 
:' ilıiLalt eıtikleriııi -1 anlıyabılır- Ak,tam olunca Attil& ilk pmim ııra- ııiiDil -t 14 ele Sirkecide Me,duıcık cadclooindelı:i üJôoar1ar -
ı..~- F ranlt ...ı.erlerindeıı büyük bir balannı T 1eviroriimdıunatancl8ki step- rin ı.u- blnaomda :rapılacaktır. l..tiı..na .....,.ıderin :rqlarma ,.. 
-mınuı kral Merooktan ayrılarak u· 1 lere doğru yola çıkardı. Bu arabalar hiç tabail derecelerine ve eneke IMaluaclllldan memuri,..._. w AaJc.. • 
:tQJı eaçlJ kral Hilderikin idareai albn· bir tehlikeYe .-az delildi. Attila. u - lik •wmeWwine ait ftl&iki tle birlikte .. tirmelm -ektir. 
ela AttiH tarafına -.b·LJerini kimci- _ ... L-- ___ ı-:-:.. verdi~ ... _·.--::L- - y--'--- ·-L_ı .. e--s 

5 
....... naat" ~......., •· ~ _.-.ela taJia edil• sCiD R•tle J.mr bul-lan. u274) 

"1410er alabilirdi) lere istinat ederek seri tiden yolun na-
. Y"""1n için tehir bpooı önüne ııel- .ı pootalane m6fre...Jena.,uile...,.. •-~---' -ıı. * * diklen zannedilen bu kuvwdere kapa- niyet albna ahnaba1eceiini pekAJa bili • -------- ~- İDce elli kilo tn iatiap eclec:ek, dlfl ICalküte malı 

- • ;ıldığı zaman onlann düfDMUl ola· yordu. Arabalar bir kere letev nehrine D en l z J o ı 1 ar 1 birinci jütteD ve içi tuza la •e rütubet tesir ettirmi,ecek - • ~. ~ içeriye pdiltlorini lıim v&.ıl olduktan ııoıı".' artdt hep doot a • - _,.,.-ı.ı ki~ yapolıq 150,000 adet pnalm ~ 
"'llebilirdi) raziden pçeceklerdı. 1 Ş LE TM ES 1 3/2/936 ıününe ruth7an puaıtıeei pnü aaat 15 te yapılacaktır. 
A AııM S--• O--Gside Kaldı --..ıı ıc-lıllf IQlpollıop lııteldlls, p.-.....ı.i .._. içia her alin ve -bk için tayin olg. 

~u-- T --=---·- --J...i .. in aukutu . b balarl berabe Tel 423G • Sirlaıci Mm.Wanade nan aiin ve saatte% 7.1 munkkat ..:ı- il b" ı!ı ...... _ ile•"""'.'. re • ......_-:- ...-_"We lra- Attila. plen u ora • r - Tol. 22740 •··- - e ır ...., Kaba • ~ Attili kıymetli bir Ü18U • d- nazın Onegeee bir rapor göndereyim ___ .. ._ __ .. tafta a1- eabm Ko-ia70Duaa mincaat edebilirler. c<214H 

llllf oldu Attil& buradan gen ° · mi. yoksa göndenniyeyim mi diye u • ;::ı. gene ~ ııiıti "" ıırluıdıın::. zun müddet düfündil; Yunanhyı yanı- lzmlr SUr'at Yolu 
iL_ 

1

kuvvetlenn aruandanM ~ na çajınnak muvafık olup olmıyacağı • IZMIR •apuru 21 lıdocikA· 
wuroetomagu• (2) ve ogantıya • da tasarladı nan SALI ,Onl uat 11 de 
ku (3) biri · l bir hamlede nı · iz lr' L-...1-- u'MM 1 2257 No lı madeni faldık kan ..:;' . .. ":'..ıa lıendilerirıe Atıili. prba doğru yola çıkmadan m e --· -" - • 

11 

para ununa teYfikaa Devlet .ı.. 
dok. madanAttillnm -" -""""; söre • evvel Onepi memlekette bıralı:biı ... Trabzon yolu caldanna 54 ""'""'~ alıamakta olan beher mecidiyenin sllmüt f"ıa • 
tek un .-P •-ı;- men bunu, ı.- devletle Kazarlar ııibi bDm tenealll6 buebı:rle kulı: dart kurup indirilmif ve bu fiat be • 
lıi aenit bir nefa alan u • f8 " daima kıyama hazır unsurlar bulundu-1 ANKARA ""-" 21 lıôuci- rinclen kabul e:tilmeoi için maı....dıklanna tebllpt yapdmııtır. 

rler haaplannda yanılch len • ğunu dütünerek• kendi.ine vekllet e-- f lllam SALI ... ı 20 de Rize'1• 2 - Cümhun1et Merkez Bankaıınca eatın alınmakta olan beher oa 
( 1) BuSUnkü Trier pbri. deceJt akıllı bir adamo ihtiyaç haaal o .1 lrıutar. d83» ll'&m meakük Ye aaJri meaktk halia ıümit bad-• Jirmi iki ~ 
U) 8qOnk4 Worma phri. Jac:aiı mül&hazuile yapmıfb. AttiJl eY· ' -- ,.. ______ _.,1ealm al•necalmr. «71» a21L 

(3) a.....-ı Meta ,.bri. 

Maliye V ekileti 
-

den: 
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SIRTI SIDDETLE 

ACRIYAN Om 
ole SU- Bir bisiklet yarııç111 ar

kadaıının verdiği meı· 
'-------------·---------- lngilizceden 

iKi VASIYETNA 
h A L L K O K S Madam Blayt sizi görmek isti-

ur yor efendim. 
yakısı ıayeainde - Buyursunlar .... 

f yileımlıtir. Matyö Var lav parmaklarını, otur-

Muharriri: 1' reeman Wılla Crof11t - 79 - ~O/l/936 

F renç Tanınmıyacak Derecede Mü-
kemmel Bir Papas Kıyafetine Girmişti Bay A. A. bize yazıyor: cıÜç hafta sü- duğu sandalyanın koltuğunda adeta 

ren bir bisiklet yarışını muvaffakiyetle ik- piyano çalar gibi gezdiriyordu. Çelıre-
F renç gayet samimi görünerek: mal edebildisem bunu meşhur ALLKOKS sinde, nüfuz edilemiyecek, esrarlı bir 
- Gerçi bir sırdır, fakat .sizin ve yakılanmza medyun olduğumu söylemek ifade be1irdi. 

mister Tier için bir sır olamaz. Fakat borcumdur. Kasabanın en ileri gelen ve' kasaba-
çok rica ederim, mesele aramızda Yarışın ilk haftasından sonra omuzla • halkının kısmı azamının bütün aile 
kalsın; bafkalan duymum. Herif rın arasında ve bel kemiğimde şiddetli bir esrarına vakıf olan avukat Matyö'ye 
müthi§ bir hata işlemiş. Bu hata ken- ağrı duymağa başladım. Yanşa devam e· zaten «tahta surat» derlerdi. Onun 

ı 1 k F decek takatim yoktu. Arkadaşım bana bir çehres· b k d"· ·· d .... ·· ·· disine çok pahalıya ma o aca • a- ... . . ıne a ıp ne uşun ugunu, ne 

E! 

ALLKOKS yakısını vazetmegi tavsıye ettı. l · tt"". · 1 k k b"l d ... ld" z kat bizim de çok İ§imize yarayacak. Vakit kaybetmeden dedi<7ini •aptım. Pek l~sse ıgını an ama a ı egı ı. a· 
• .T h h b. d "b dansızlık denirdi ..• Fabt in B·ı· ? M kt f d h f·fı ... b 1 ıren eyecansız ır a am gı ı görii-ı ıyor musunuz ne yapmıf. e u- az zaman zar ın a a ı em ege aş ıyan .. d .. K . ahlak ve tabiatlarıyla gayet 

bu eski ve kullanılmı• bir yazı maki- ağrılarım 24 saat sonra tamamen geçmiş nur u. asaba halkı onun kalpsıl: ya-
-:r tıld " k d · · d h · h · temas eden Matyö bu ...:Lı -:y ·ı d d" bulunuyordu. Bu suretle yarı11a devam ra ıgını, en ısın e ıs namına ıç 15auı ~· nesı e yazını•, e ı. " t k h t · d 

-:r edebildim. bir şey olmadığını söylerlerdi. Buna ı ayre etmıyor u. Viktor enditeli ve §a§klD bir halde M d BI --'-!-
ALLKOKS yakıları adelatın ağrılarına ıağmen, ona büyük bir itimatları var- a am ayt gayet RmJD 

Frence bakıyordu. knrşı çok müessir bir devadır. Bu yakı dı. Herkes derdini, davasını, esrarını bir sesle: 
Frenç sözüne devam ederek: adeta otomatik bir masaj gibi iş gorur. ona tevdi ediyordu. - Stella ile Dorin•i bundan 
- Evet ..• 3 numaralı bir Korona Saçtığı sıcaklık sayesinde ağrıyan yeri he· - Eski bir dostu böyle mi karşılar· dar etmek lazım. Bu me9ele 

makinesi, hem de hurufatı eskimi~, men teskin ve ağnyı büsbütün defeder. lar? . . . . onların bizzat karar vermeleri 
· b" k" • k il Yakı iki saniye içerisinde acısız ve koku- M Za b L yenmıt ır yazı ma ınesı u anmıı. adam Blayt odaya girmişti .... An- yor. ten unun İçin de JE: 

Onun için onunla yazılan yazının da sızın dalgın yakalanan Matyö yerin- iç ir şey söylemedim.... of• suz derhal çıkarılır. Siz işinize bakarken h b H 
yakı da kendi işini görür. ALLKOKS me-

kendisine has bir hususiyeti var. Ya- den kalktı, heyecanını belli etmemek ikinci vasiyetname vaziyetimizi sameli yakılar eczanelerde ve ecza depo· 
ni bu X. Y. Z imzalı mektubu bütün larında 40 kuruşa satılır. Kınnı;,cı bir daire için resmi tavrını, resmi tebessümünü dar değiştirmiyecek .... Bizim 
dünyada ancak o makine ile yazıl- Frenç Coı ile Malcuın aıkı bir aurette içerisinde kırmızı bir kartal gösteren fab- takındı ve misafirine yer gösterdi. arada ne kaddar bribirimize 
mış olabilir. takip edilmeleriı.i emretmİffi rika markasına dikkat ediniz. Kadın pek genç değildi ... Gözleri- kadar mes'ut bir aile olduğum 

E•ki Yazı Makine•i trende tekrar buluşabileceklerini nin kenarlarında buruşuklar vardı. Fa- de biliyorsunuz .... dedi. 

Meseleye fU cihetten bakalım. söyledi. ı R A D y O J ka~ bu, buruşukların .. u.~la~ı ... y~.kan Matyö ihtiyatlı bir lisanla: • 
Mektubu yazan, bu İf için herhalde Viktorla Tier, Plimuttan Korn • dogru kıvrılıyordu... Yuzu hala guzel- - Kendilerine yazarım. GeliP 
kendi yazı makinesini kullanacak vola kadar gideceklerini ve bina • di. Hele güldüğü vakit büsbütün genç· yalnızca görmeleri daha muvafık 
k d d l ·ı·k • b k b" h L d d Bu Akşamki Proğram /leşiyordu .... Mevcudiyeti bile, girdiği dedi ve derhal resmi tavrını,« a ar e ı ı etmemı~, 8f a ır yazı enaley o gece on raya av et e -

k. 1 b' · d"kt yere bir sükun, bir huzur getiriyordu. ratınm takındı. ma ınası a mlf ve ıtını ıtır ı en demiyeceğini söyleyince, Frenç ga- ISTANBUL 1 
sonra da bunu imha etmittir. Makina- yet dostane bir surette ellerini sı - oan JE: s.unu .<chissiw dedikleri Matyö bile Ferdası saL_\_ ı"ki genç Lız 

ı . . . k t 1 b.I 18: Dans musikisi (plak). 19: Haber- hıssedıyordu. . . .. nün yazıhanesine gelmlf· lerdi. yı e ımıze geçırse , gaze e ere v ... e. 1• • kıp kendilerinden ayrıldı. K d J d b k- -
h f 1 ri Ier, 19.20: Şehrazat (plak), 20.30: Stüd- a ın e çantasın an ır agıt ÇI• candan, yerlerinde duramıyor .... assa esna .gazete e ne .verecegmnz Hapı"slıaneye gelince Frenç der- k ı 2 ı 35 k k ·· ·· b k 

yo caz, tango ve or estra grup arı, . : arara masanın ustune ıra tı ve: heyecanlarında biraz da korku ılanlar sayeamde bu makinayı satan hal İfe batladı. Telefonu açıp ev - Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu - Sana böyle bir mesele hakkında tı. Avukat onları acaba niçin dükkanı bulurduk •• Bu dükkandan da IA L d d b ••f tf M" 1 Ajansının gazetelere mahsus havadis ser- .. t d v• • h" ki f Yazı makinasını satın alan adamın et- ve a on ra a afmu e ıt ıçe rnuracaa e ecegımı ıç a ıma g~ ır- mıştı? ... 
ile eörüttü. Vaziyeti kendisine an- visi verilecektir. memiştim Matyö. Bu da ikinci bir ''a- M .. l . l kilini ve hüviyetini anlardık. Bundan . atyo mese eyı on ara 

b kuıl im ki dük lattı. Cos ile Malasın sıkı bir suret- BERLIN sıyetname. Kocamın yazı masasını te- V d .... h b k d L_._
1 maada, u anı lf ma nayı · • . 

1 
k k 

1 
. b" . d ı_ ld er ıgı a er o a ar DC1U k .. ta d d ad mı' • ögr"' enı"r te takip edilmesini ve istasyonlar • 18 .. Çembal 1 .1 ı. 18 30 p· mız er en, çe me erın ırın e uu um, b. h be d. k" h .k. kız da ana sa na amın a rea • a etı e ... onser, . : •· d d. ·-ı-· d. ır a r ı ı, er ı ı faf 

dik. Bu adam da herhalde o makina da adam bulundurularak Viktorla yes, 19: Piyano. sak fon, armonik müzi - e ı ve gu umse ı. dı. Avukatın söylediklerini 
ile yazılmış bazı yazılar vardır. Bu ya- Tierin Londraya avdetlerinin göze- ği, 20.45: Aktüalite, 21. 1 O: Kabare nu - Matyö bu vesikayı ağır ağır okudu. dinlediler. Nihayet kızlann 
zılarla X. Y. Z imzalı mektubun yazısı tilmesini ve hunların da peılerinin maraları, 22: Eğlenceli yayım, 23: i-Ia · insanların garabetlerine o kadar alış- Stella : 
mukayese edilince, makinenin oma- bırakılmamasını, bunlardan her herler, 23·25 = Bizi dinleyiniz. 23.40: Yay- mıştı ki artık hiç bir şeye şaşmıyordu. _Tabii bu vasiyetname 

h ı 1 d d k.b. 1ı kenteti ve piyano parçaları {sonra ka . 
kina olup olmadığı tamamile tespit anaiıi r in aya gi erse, ta ı ın- rışık konser). Onun için müteveffa Henri Bldyt'ın büsbütün değiştiriyor değil mi) 
edilebilir. Öyle değil mi?. Bu zaten he- den sarfı nazar edilip, keyfiyetin MONtH kendisine haber vermeden ikinci bir yede ben artık her zaman F 

men hemen her gün yaptığımız basit Belfa1tta haımüfettiı Reyniye bil- 1 vasiyetname yaptırmış olması onu hiç 1 cenubunda yaşayabileceğim. 
d b k b• d 1 17.50: Sopran ve bariton ile karışık ' h l .... polis tahkikatın an 8f a ır 'ey e- diri mesini rica etti. k .. 1 19 H f"f .. 'k 

20 
A<:. te hayrete düşürmedi. Bilakis, o daha · bütün ömrümde ta ayyü ett 

-·ı On • . ki 1 • k p I l p 1. onser. sozer. : a ı n1uzı . .-rJ: b d Oh! N .. dedi 
&1 un ıçın ma nayı e e geçırse apaz Kıya et i o ı• Sö ı 2 1 ş ı .. ·kı · k k 1 ziyade Henri Blayt gibi bir adamın i- uy u. · · · · e ıyı, · 1 kt b d zer. : pamme muzı · ı ·arışı ya • ı 
X. Y. Z imza ı me u u yazan a amı Bundan sonra Frenç Reynı'ye te- 22 R ı k' · d f 1 k A l. ·1 l n Dorı·n de fıkır fıkır fıkırda yım. : adyonun kuruluşunun yıldö . ıncı e a o ara me ıya ı e ev e · , 
çok geçmeden ele geçirirdik. Bu adamı lefon etti. İtlerin, yolunda gittiğini nümii yayımı (rnı.izikli yayını). 23: Ha .1 mesine şaşıyordu. On beş sene müd- 1 - Tıpkı bir peri masalına r-..~.-
Cla ele geçirince katili bulmut olurduk ertesi gün lrlandaya geçeceğini v~ berler. 23.20: Sözler. 23.30: Ara. 24: dctle bu kadıncağız Blayt'ın ilk karı- " ... 4 ister Vardlav, değil mi} Ruf 

demek dedi. o aün akıamüstü de kendisile görü- Dans. sından olan iki kızına, kendi anaların- ra ile istediğim, canımın çoktan 
Frenç Kozları feceğini söyledi. VARŞOV A dan daha büyük, daha müşfik Lir ana- çektiği şeyleri alabileceğim. 

Bu sefer, Viktor adamakıllı heyeca- Frenç hapishaneden dönütünde 16. 1 5: Orkestra, sözler. 18. 20: Keman, lık göstermiş ve onun sayesinde Blayt güzel, şık bir apartıman tutaca"' 
ııa kapılmıftı. Buna fÜphe yoktu. He- Plı"muta aeldı"g"'ı" zaman, Londra tre- b dd f d b" · h R. · • k İs . ye 

0 konseri (Vivaldi, Mo;,cart, Cartier, Debu- ta u mü et zar ın a tam ır ıstııa n- zın ıvıera ya, ışın vıçre yecanını saklamak için elinden geleni k tin, tam bir ev hayatının bütün lezzet- ğim ... . diye zıplamağa bafladı. d b k 1 dk" k ku ninin hare etine daha çok vakit di). 18.50: Sözler. 19: Piyano. 19. 30: 
yapıyorsa a, a ıt arın a 

1 

or yu, d B f I d lerini, bütün zevkini tatmıştı. · Yazıhaneyi derin Ye boğucu d h d ... . .... b" türlü gizleye var ı. u ırsattan bi istifa e, eski Çocuk şarkıları, sözler. 21.30 : Plak, söz-
a a ogrusu, panıgı ır - b"r dostu olan pı· t P 1· .. d .. !er. 22 ·. su··eı konser. 22. 30 ·. Edebı·yat. 2., ·. Matyö, vasiyetnameyi bitirdikten kut kaplamıştı. Matyö derin miyordu. Tier ondan daha soğuk gö· · .•. .. . . ımu 0 11 m. u u • :> k Ö Bö le 

Ç k b M sonra kadına dönere : şünüyordu.. ... yle yal... ··y. rünüyorsa da, onun da korkuya dü•tü- runu zıyaret ettı. o tan erı, a • Senfonik konser. 24.0: Dans. k d _ ı.~ 
" - Bu vasiyetnameyi o u unuz banın, böyle de kalpsiz, yür~ ğü besbelli idi. Frenç elindeki kozlan dam Bcrlinin bisikleti meselesin - VİYANA mu? dedi. lan olurdu. 

gayet iyi gayet uıtalıklı kullanmıttı. den beri görütmemitlerdi. Öteden, 1 8. 2 O' Plôk. 18. 5 O' Radyo tek nôğô. Kadın gülümsedô ve: 1 Bir müddet sonra Oorin: 
Sıra •İmdi Viktora gelmi9ti. Frenç ade- beriden, eski ahbaplardan, eski T b'" k d z t k d 

T sözler. 20: 1 laberler. 20.40: Sürpriz. 21: - a 11 0 u um .. ·· J\ en ° ·u u- ı - Babamın, ikinci vasiye ta seviniyordu. vak'alardan bahsederek ho, bir va- . . . . d. d r 
O k t 2 2 3 O A t .. . ". 2 3 ğum ıçın. sıze getır ım ya, .e. c .ı.. nı. bo·· yle saklamış olmak tuhaf Bundan sonra devam eden muha- kit geçirdiler. r es ra. · : vus urya muzıgı. : Matyo hayretle kadının yuzune bak- ı mı·,. O kadar nazı·k bı·r vazı"yet_ Haberler. 23.10: Viyana müziği. 23.30: r _ :vere esnasında Frenç mesele hak • Ertesi sabah Londraya visıl olan Sözler. 23.45: Cazbant. tı · 1 k d di 

1 k ık · sın da kalıyoruz i 1.... e • kında ayni a a ayı gösterdi. i ar- Frenç, derhal Skotland Yarda gitti - Vallahi Ameliya, sen çok anla-ı .. ..

1

.. d. 
d h • ) h' BUDAPEŞTE . . Matyo gu umse ı: kadaşın a mu averenın ası mu ım ve odasına çekilerek nadiren yap - {'ılmaz bır kadınsın, dedı. . . • • 

noktasına gelinip geçildiğinin far • tığı bir ite koyuldu; kıyafetini de • 18: Çingene müziği. 19. 1 O: Konferans. Avukat karmakarışık bir takım l1is-
1 

- An~enızle mı demek 
kında olmamaları lizundı. Onun jfütirdi. Makyaj boyalarile çehresi- 19.40: Senlonôk kon•e. (l..aohnc,_ Leon- siyata kapılmıştı. Okadar ki. hir müd- nuz) dcdı. • . ;Jo' 
için garsonun, «artık sofradan kal- ne çektiği bir kaç çizgi onu adeta cnvallo, Lanner, Meyerber, Delibes v. s.) det mesleğinin icap ettirdiği resmi ta· I Stella ga~et magr~r bır edeka • 

21: Konferans. 22.40: Haberler. 23: Caz. h k l · b.l A 1. Evdekı annemız dem kınız» manasını ifade eden sabırsız yirmi ya§ ihtiyarlattı. Baıma beyaz vır ve are et erı ı e unuttu. me ı- - . . tdll 
tavırları göze batıncıya kadar Sir bir peruka, arkasına bir papaz el • :~~i~i:. Haberler, sözler. 24' 1 O: Çingene ya'nm yerinde başka bir kadın olsa, bu sunuz .. :·· .Evet bu, bıze h~ 

1 d k Vesikayı kimseye bir Aey söylemeden lık etmlıŞtır ve herhalde bıZJmle. Conun katli mese esine air onu§- bisesi ve gözlerine de kulaktan tak- BÜKREŞ T d el 
derhal imha ederdi. j ni saadetimizin arasın a .ena tular. ma eözlükler geçirdi. Biraz da be - N d ı M st r 

12. 30 :-15. 1 O: Plak ve haberler. 18. 1 5: Henri Blayt, zahiri bütün nezaketi- istemez..... e e o sa 1 e .• 
Londraya Dönüı lini bükünce büıbütün tanınmaz bir Radyo o•keoı,.,. (hafif müzôk). ıo, Ha- ne rağmen çok güç geçinilir bfr adam- izi"..' kendi. babamız. Onun ıçill 

Plimuta gelince, Frenç hakikaten hale geldi. Viktor değil ya, en ya- herler. 20.15: Plak. 21.10: Sözler. 2.1.30: dı. Muhakeme kabiliyetinden mahrum, yogunu bıze bırakması da P~ 
batka bir trene atlayıp Prinstavna, kın ahbapları bile onu bu kıyafetle, Keman, flüt ve piyano fantazileri. 22.30: her şeyden flÜphelenen, kendini ufak bir şey .değil mi? de~i. 

1 

. h h · h • b 1 d "' · k"" k t 1 d Haberler, spor. 23.20: Diniku orkestrası. D h b ha de meş ur apıs anenın u un ugu ım anı yo anıyamaz ar ı. tefek kinlere, garezlere kaptıran bir 

1 

orın ma çup ır · · 
kasabaya gitti... Böyle yapmazsa Kazanılan Parti 23.45: Almanca ve fransızca haberler. adamdı. Yeni bulunan bu ikinci vasi- - Tabii, kendisine yardıın 
ve Viktor, yah\lt ta Tier onun ha - Vakit kaybetmeden Eustov istaı- 24

: Konseyin devamı. yetname de herifin bu tabiatını ispat ğiz ..... Biz hayatta oldukça e~ 
pishaneye gitmeyip kendilerini al • yonunla koıtu ve 8,30 da kalkan lr- .............................................................. ediyordu... Karısını beş parasız bıra· nemiz hiç bir sıkıntı çckmı 
dattığını anlarlarsa, bütün plin • linda ekıpreıine yetitti. Holihed ve Küçük Bir Düzeltme kan ve bütün varını yoğunu "iki kızına dedi. . .. .. .. -"' 
ları suya düşerdi. Onun için bütün Dahlin yolile nihayet Belfasta vasıl bag" ı~layan bu vasiyetnameyi, karısının Mıster Mat~o g~lum:ıey 

Dün bu sütunlarda haftalık çocuk bil • T H k h 1 nde harekatına onların da nazarı dik • oldu ve derhal polis müdüriyetine bulacağını bile bile o çekmenin gözüne - er şeyı es 1 a 1 - .!IJ: 
mecelerini kaydederken ufak bir yanlış - b ·k · · · t kmuf V'::"' 

katini celbctmek istiyordu. Hapis - gitti. Ba§müfettif Reyni ile komi • lık olmuştur. Küçük sulu boya hediyesin· yerleştirmişti. Buna, hiç şüphe yoktu.. u ı ıncı vas~y~ nnme yo • 
hanedeki İ§İnin dört beı saat süre - ser Maklang kendisini bekliyorlar- de 5 kazanandan sonrakilerin hediyeleri Asil ruhlu bir kadını gayet acı bir ma- zetsek daha ıyı olmaz mı? S 
ceğini, gece 12,15 trenile Londraya dı. kartt\r. Okuyuculaıunız hediyeler'ıinr bu nevi cesaret imtihanına tabi tutmuş· du. 
avdet edeceğini ve belki de ayni (Arkası var) suretle alacaklardır. tu. Blayt'ın yaptığı bu ~eye t~m vic-l 
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Bir arar 
Faciası 

20. l • 936 _ 40 _ Yazan:.". Ş. 

Pavlanın Katili Hakkında Bir Çok 
ihtimaller Ileri Sürülmekte idi .• 

- Yani.. Madam La 
iİbftayrı'ın İstanbula ayak 
rihe .. . 

- Evet. 
- Sonra? .. 

Baron 1 kimsenin dinl~mediği~~ emin m~siniz 7 

b t .. - T amamıyle emınım .• V akia o a-
aı ıgı .. . d" 0-

ralık odaya bir haremagası gır ı .. 
nun sözlerine phidim; eğer yarın si
ze gelip de bu sözlerini resmen söyle
mezse, ben onu icbar ederim; dedi 

- Fazla vaktim olmadığı için kısa 
··yliyeyim. Pavlanın ,ehzade Ali E- am~H~ .. Kaldır ayağını, üstüne bas
endiye tesadüfü, Nuri ile karşılaşma-
; Nurinin bir tehlike teşkil edeceği • tın? .. 

0
· h .. 

1
., 

· l .b. - aremagası m •.. · 
an atılması, bu defterde ayna g1 ı I H. ·· h tme Örün.. ._ - ıç şup e e .. 

uyor. Fazla olarak da daha ~ıy • Pek"I" Yani? Size kalırsa bu 
eti" b" d·ı· - a a. . . . ,1 ır malumata tesadüf e ı ıyor. h w 1 bu casus ııebekesine dahil 

ırn l d .. .. N . . .hb aremagas "T an a ıgıma gore unyı ı ar e- • 7 
·-~~-Kont Benedik isminde bir Macar mı_:_: Bana kalırsa dahil. • . 
c.oafııı. - Hiç zannetmem .. 
- Bu adam iııe ne kan11ıyor? · · · · d 1 ha "T T - Ben sızın yennız e o sam, -

Kullanılan herıeyin 
ömrü kııahr 1 

y. lnız • 

L - Kantmıyor; karıftırılıyor. remağasını çağırır: isticvap ederim ... 
- Bu sebep o kadar sarih değil.. Müstantik İbrahim Bey, küçük ~ir i:e fırçalanan beyaz, 

•kat !tin içinde bir rekabet var. . d.. .. 8,.,.irdi. Ve sonra başını bir ta· parlak ve temiz 
- Al" D . . k d d utunce -:r 
n d a ··· ur, fU ısmı ay e eyım. rafa eğerek: ı.iş 'er müıt sna 
.~ .. evam et.. 1 - Fena fikir değil .• Hele adliye tah- •m":1Eil!H!i:r3!!1'l'.'Z::Z%!!1Cill--na-• 
"

1U•tantik İbrahim Bey, Kont Be • k'kat b.t · l edi'.. . .. b ı ı ı sın .•• 
gııı ısmini kaydederken . yuz aşı Dedi. 

a~t Bey sözüne dev~m etti: ı Aradan, bir kaç dakika sük\ıt ile 

1 
Ben, casus Jozefın apartımanını ti Saffet Bey bir cigara yakarak 

~ durn. Orayı sessizce bastım. Evde- gdeç' ··b. efes rekti Ve sonra dalgın 
lı 'ız • k l d E l" erın ır n 3' • • le . metçı arıyı yaka a ım. vve a d l . 

endınıi bildirmeden bir istiçvaptan a gınŞ. h ide maktul Jozefin evinde 
terird' J f ·ı - u a ' 
L. :r ım. Pavlanın burada oze ı c beki ekt bir bir fayda memul de • 
oırı,.~rw. . b' . em en :r • d .. 1 

..,. ıgını tes ıt ettım. 1 w·ı ş· d. ben gideyim. Evı e guze • 
- r_k !!I" gı .. ım ı d . 
~ aıa.. b' taham· edeyim .. Sonra aıreye 
Ş. l b. d .. l ce ır 

- ımdi gidip Pav ayı ır uzen e l . Bizim kumandana mufassal 
oraya lbed kti ge eyıın.. . ce ece m. b. yım N . ş· d' ır rapor vere ·· 
Le; e çare ki iş işten g~tı:· ı.m ı, _ Bu arada Nuri Beyi de görerek 
la de dün akpm geçen hadıseyı an· bir kaç kelime ile vaziyeti anlatsanız 
tayım Iki · t• b kas M ·· · . fena olmaz.. Be emaye ı at ın • 

d ustan tik lbrahim Bey, saf bı~ a • dan yanlıf bir surette haber alır da Ü· 

f~~.~vrı takınarak Şe~z~~~ ~li i• zerinde aksi bir tesir husule gelir. 
a ının larayına nasıl gıttigını, ora .a - Pekili Onu da yaparım .. Şim· 
~~ feYleri ve nihayet Pavlayı bır d. . ıl bır· yol takip edecebiniz ?. •n.... .... . h.. · ı aız na• 

f . r-,.~ak hakiki iaım ve uvı~e- - Ben bu itleri hariçten duymuf 

tını nasıl ıtiraf ettirdiğini hikaye ettik- 'b' hareket edeceğim.. Gerek Jozef-in 
en IOnr I"' gı ı . de 

. a ave etti: · · · ve gerek Pavlanın ölümlenn , mev -
>Ji - Şınıd~, benim tüphem, şehzade kuf Nuri Beye taalluk eden cihetler ol
"·· Efendınin üzerinde toplanıyor. d .. d bahsederek merkez kuman· 
~ti..1__.. h .. .. d ugun an . 
.. -11\u, fe zadenin oda kapısı onun e d 1 .. dan ve müddeiumumıden ma· 
"''Sİ <fi"'• ki. an ıgın 
Pa,, r ı.gı baygınlıktan anlıyorum.. ~ lUmat istiyeceğim.. .. 
ta la ı~e benim aramdan geçen sozlerı - Şu halde ben raporumu bugun 
ı_ lllarnıyle ititti. Böyle adi bir karınuı 1. · 
•end· . ed" verme ıyım. · . d 
lll .••ıni aldatmasını onuruna Y •. ı~e- _ Hatta bir saat bile geçırme en .. 
d'~ı. Pavlayı alıp yatak odasına gotur· * 

Ukten sonra orada öldürüverdi. Şehzade Ali Efendinin sarayı telAf 
- Pavla ne ile öldürülmüş?· · · d "dı· 

B d kalb. ıçın e ı .. k .k. 
" - iri boğazına, öteki e ıne Pavlanın hizmetine ba an 1 1 sa • 

Utulan iki bı--ı.. darbesiyle .. Bundan I d b. ı· sabahleyin erkenden Pav· 
J..~-L ?rGA b ray ı an ır ' . . aka . 
~q da, vücudunun turasında, ura· 

1 
tak odasına gırmış; f t gırer 

•ında ve bilhassa suratında bazı tırnak ~nın ya b · rığlık basarak kapının Ö· 
Yaraı gırmez, ır 3' • • 

arı varmıt·· . . . . ünde dütüP bayılıvermıf tı·. 
.. - Mi, diyorsunuz. Demek aız 1 n Pavlanın açık havai mavı yatak ta-

Rorrnediniz? • kımlariyle gecelikleri, kıp kızıl kan 
- Hayır ... Pavla Nuri Beyı kurta· · · deydi Vücudunun yarısı karyola • 

ta,.~'L ' k • • b IÇlD • } d •• ••k 
~ tekilde bir ifade verme ıçm u d ... •kmıf · saçları, yer er e suru • 

&aL1 • F k t an ...... ' 
""il erkenden bana gelecektı. a a lenmekteydi. . 

Relnıedi.. Saraya telefon ettim Kartı • Kızın çığlığını duyan tehzade Alı 
illa Polia komiseri çıktı. Derhal. anlaş: Efendi ile diğer saraylılar kotmutl~~; 
~ız üzerine bana bu haberı verdı. fakat kapıdan bu kanlı manzarayı go • 

- İbrahim Bey!.. rür görmez kaçıtmı~lardı. . 
- Efendim.. Pavla saraya geldı gelelı, tehzade 

ö :- Şehzade Ali Efendinin ~~~la:ı Ali Efendi bu gP.ce il~ defa .. o~ 0
• 

ldürdüğüne tamamen kani mısınız. · · dasına gelmemıtlı. Çunkü; gece 
. .. ,.. nun o . Be 1 k t .. 

- Bu kanaatimi, yalnız aıze soy 1 •• stantik lbrahıın Y e onUf ugu 
:l'Of\aın. ~ul a çok acı bir teessür vermit • 

k soz er on f _1 • d" ki 
L - Çok iaabet ediyorsunuz.. Ba a· f Bu teessür o kadar aZJa ı ı ; O· 

.nı nıüddeiumumilik tahkikatı ne ne- ı. la gece görütecek, bu vaziyet hak
tiee \'erecek., Bana kalırsa, sizin kana • knunda izahat istiyecek halde değildi. 
,.:_. . ın · lb h. B 
~iZİ cerhedecek.. Hatti, müatantık ra ım ey çı-
- Nirın· ? k •tt•kten sonra, bir aralık Pavla -

~ • •• . ıp gı 1 

- Çünkü ben, katilin tchzade Alı onun yanına gclmif, bir fCYler aö.yle-
E:fe.ndi olmadığına kaniim.. mek istemitti. Fakat tehzade Alı E-

- O halde kim?. fendi: 
. - Pavlanın sizinle konuftuklarını - Şimdi, mümkün değil.. Ne bir 

dınliyen .. \"e Pavlanın ertesi gün size e dinleyecek ve ne de bir tey söyli-
teı ... efY hk 
L men ifade vermemesı ıçın onun . • ek halde değilim. Yarın saba o· 
"'tdiyen auamasını elzem addeden bır yec 
d nuturuz.. .. . .. 

a arn?.. Demişti .. Ve bütun ~ec~y~ bu ıztıra-
- Pekili ... Bu kim olabilir?.. bın aikleti altında geçırmıştı .. 

\' -=:;_Meseli . .. Pavlayı casusluğa sevk Ve timdi aabah olup ta bu kanlı hi-
e • .... re eden bir... d' e ile kartılatır lcarfılatmaz, tehza. 

N b · ·m? Artık ıs · b. d b. b" b'·ı·· - e münase et azızı · ·• d • n sinirlen, ır en ıre uı u un 
biitün bu casus teJ>ekesi saraya yer - ~~luvennifti. 
l~llledi ya? .. 

- Siz Pavla ile konuıurken. ıizi 
( Arkaıı tıar) 

Veniis 
nUJU~ 

Gayet cazip renklerile kullananlan 
hayretlere düıürür ve 24 $&al dudaklarda 

sabit kalır. 

en·· s Kremi : 
Terkibi, esrarlı, süzellik kremlerinin 

içinde en pyani emniyet ve itimat olanı· 

dar. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyalarm rağbetini ka • 

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden 
yüksek evsafta eııiz pudradar. 

Venüs Rimeli : 
Venüs Rimeli ile tuvalet &Ören kirpik • 

ler kalplere ok gibi saplanar. 

Evliyazade Nure,.din Eren 
Ecuıyı kimyeviye alat ve ıtriyat 

deposu. İstanbul. 

•-• Or. IHSAN SAMI '4m-~ 
BAKTERiYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umum kan talılılutı, freııgl 

ııoktai nazarından (Vaıliermon ve 
Kahıı teamullerı) kan küreyvnh 
ııayılmaeı. 'l'ıfo ve ısıtma hastalık· 
lan tethısi idrar, balgam, cerahat, 
kaıurat ;e su tnlıliliitı, ül~r~ mik· 
roııkopi, hususi al'J ılar.. ıatıhzan. 
Kanda ürtı, eıktr, ~l~rur,. Kollea
ıerin miktarlarınıu tayını. Dıvanyolu 

~-_. No. ııs Tel: 2osısı. , 

.............................................................. 
&on Poata Matbaa 111 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp 

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

1 Hi AGIZLIKL R 
Sigaranın nikolinini kiimllen çeken A lman Doktor Aposte!ln en ıon icadl 

Sntış mahalli: Sultanhamam kebapçı k r ısınan :;ahib inin Sesi mngazası 
Ağızlıklar üzerindeki Doktor Apostc "in imzuınn dikkat ediniz. 
Anndoludan arzu edenler Jatanbul posta kutusu 180 adresine yazmalıdır. Sipa • 

riı derhal posta ile tcdiyeli olarak gonderilir. 
Ankara : Ta han tütüncü Ali 1 wncn Eski chir: Şifo eczanesi 
Jzmır. Necip Sadık Balcılar. Adann: Reisoğlu Burhanetti n Saatçi 
Kayseri: Saatçi Bay Z eki Saatman Bnlıkc ır: Vidinli Saatçi R emzi 
Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal Bolu Muallimler Kooperatifi . 

... 
'" A.DEMi iKTiDAR . .. . . 
:· VE BELGEVSEKLiGi~i TEDAVi 
: · iÇiM EM EMiM ilA( 

·-

·~HOR M O B i M 01 R 
... .-

\ ·: ~ . - ~ 

~-::: T~FSiLATj CiA.LAT-A PO~TA WUTUSU 1255 -MORMOBi N 

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

Türk Hava kurumu 

ÜYÜK PİYANGOSU 
Ş.mdiye k .. dar bin.erce kiı yi ze lgi ı etmİftİr. 

4. cU Ke9ld• 11 t;ubat 936 dadtr. 

LUyUk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
AyrJca: 15.GO:>, 12.~0. 10.0JO .iral ık ikra:ııiyelerle 

( 20.00J) lir.t\ ık bir mil .i ·at vRrdır. 

Türkiye Ziraat BankJs,ndan: 
Bankamızca yirmi bet adet Standart ve be§ adet kırk beı ili eW 

santim taryolu yazı makinaıı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 
Eksiltmeye ittirak tartları: 

t - Teklif mektubu (Teslim müddeti tasrih edilmelidir.) 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinalarda11 

birer adet. 
3 - Müteharrik akaamın analiz raporu. 
4 - o/o 7, 5 teminat akçası. 
5 - Yedek akaamın ayn ayrı fiat liıteai • 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 23 ikincikinun akıam saat on dörde kadar bank• 

tercih hakkını muhafaza eder. (142) 
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DiKKAT 
İŞTE: 

' ' 

Yüksek . kalitenin 
Alimeti Farikası. 

PHILIPS 
DiKKAT:l 

PBILIPS lsmf.ue 
benzer marka· L lardan salunaaız 

Sabş salonlarımızı ziyaret ediniz. 
ISTANBUL: Philipı Salonu, Galata, Voyvoda cadde, 17, Jeneral Han p 22 

Orozdi Bak 
ANKARA : Pbllipı Şubeal, Bankalar CaddHI. 
IZMIR ı Pennettl •• Parlente ikinci kordon No. 11 16 • 2000 metre, her dalga 

Ve df ter Anadoludakl 30 kadar reıml acentılarımız 
TÜRK PHILIPS Limited 'lrketl latanbul, Galata, Frenkyen Han. 

Telgraf : PHILIPS, Iıtanbul 

Bu Şömineye Yaz Gün8finin 
Tatlı Sıcaklığını Veren 

•• 
TURK ANTRASiTi'dir 

En kuvvetli, En idareli 
En Temiz Kömür 

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

TÜRK ANTRASiTi'dir 
Her Salonda Ve Maltızda Yan•n, Fire 
Vermlyen, En Hafif Ve En Ucuz Kömür 

TÜRK ANTRASiTi'dir 
iş HAN Madenkönallrfl işleri T. A. Ş. • Galata, it BankHı Şulteai 

REVUIC aaaı."1 isteyiniz. 
Dti\ii"Mocıeı ve fi.yat huauaunda dlfer yUkaell 

-rka .. attene Mukayese ediniz. 

Kutlarıanlardan b 1 r f 1 k 1 r e d i n 1 n 1 Z • 

ltte. o vakit netlen herkealn 

REVUE 
.. ""tercih ettıJınr anhyaeakaınıa. 

Umumi o-. ... : ı.ıa,..,ı. B&hQe Kaoı, T .. Han ta Teıeton aaaw 

1 DOYÇE ORIENT IANK 
Dreadner Bank , ..... ., 

Merkeıi : Berliıı 

Türlcl••tl•lci ıu6•l•rlı 

Gelete • latanbul • brmlr 
Depoıu ı İIL 'l'ıitiia Gilouigii .. "• ,.,,. ....... "' . 

Dr. ETEM VASSAF hana:: v; 
CajaJe,ıu 1'-eç. Ö ren aparbınaaı TeL 22033 EY. KadadJ a.11ar1,.. beri MPk f_. 

Boyalı tahtaları Vl _M 
ile temizleyiniz 

Vim bunları boyada çızmtı brakmaksızın 
temizler Tecrübe için bir kutu alınız. 
Bunu camlar, bıçakf ar, tencereler ve 
aaJre için de kullanabilirsiniz. · 

vı 
'TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

,, -. ..... -.. : 


