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Bugün 

Muhakemenin Bir 
Celsede Bitmesi 
Muhtemeldir .•• 

( 

J\.nkara, 9 (Telefonla) - Bu .. 
gün öğleden sonra Atatürke ıuikast ' 
yapmak suçile mevkuf bulunan se-

kiz kişinin muhakemelerine, öile • 
den sonra saat on dörtte baılana • 
eaktır. Muhakemeye ait dosyalar 

1K1N01 KANUN 1936 idare işleri telefonu: 20203 rıab S KW'Uf . 

Tafsll t 

günlerdenberi hazırlanmıf olduğu 
l,in, heyeti hakime, da vanm mev • 
rıuuna tamamen nüfuz etmif bulu
nuyorlar. Ceza muhakemeleri uıu
IU kanununda bir ı rahat bulunma
'dığı için davnnın bütün gün ve icap 
ederıe gece de devam etmek ıureti
le intacına çalııılması ihtimal da • 
Jıilindedir. Maamafih celsenin ta • 

like uğramasını mümkün kılabi • 
lecek küçük ihtimal, meni muhake
Jne nlmaları lazım gelenlerden bi .. 

Ankara Müddeiumumi•i Baha Ankan 

ti hakkınd , yanlıılıkla conulmui o
lan lüzumu muhakeme kaydıdır. 

(Devamı 9 uncu yüzde) 

K h eye Giden 
Talebe Cezalandı 

Ders saatlerini kahvelerde kumar 

~)'Damakla ıeçirdiklerl teabit olu • 

tıan 45 orta mektep ve Hıe talebesi 

lıakkında, mekteplerde kurulan İn· 
~ibat meclisleri kararını venniı ve 
~tbik etmittir. Bu talebeden 8 1 
~uvakkat tart, 13 il tekdir ve 24 U 
~e ibt r cezasına çarpılmitlardll\ 

Maarif müdürlüiünde kurulan 
J>lr komisyon, talebenin kahTelere 

Clevanı edip e.tmediklerinl kC:ntrol 

~debilnıCk için bir tekil araıtır .. 
ıaıaktadır. 

Men'i ma1aakem• karan alan o-. 
tahliy• edilenlerden Caler, Haıan 

oğlu Alim, l•a, l•mail 
Omer, Ali 

Tahliye 
Edilenleri Yazan: Besim Ömer 1 
Nası/ Buiduk? «Son Posta» nın memleket için pek nında büyümekte olan pek zayıf b)t 

mühim olan bu meseleye girişmesi yavruyu, küçük bir yurtdaşı böyle d-
Ankara 8 (Özel aytarımızdan) - çok yerinde bir yurtseverliktir. Evv~- nai bir teşebbüsle zayi etmek, ileride 

Haklarında men'i muhakeme kara-
1 
la, çocuk düşürmek ve düşürtmek pek kuvvetli, dinç, babayiğit olabile • 

n verilen 8 kişiyi aramağa koyul • cumur hükumetimizin bihakkin ye- cek bir vatandaşı kaybetmek dem 
dük. rinde takip ettiği nüfus siyasetiyle ilgi- tir. 

(Devamı 7 inci yüzde) 
Ak§AJJ1ın ıaat 18 inde İ§e bnşla • Jidir. Bir taraftan daha anasının kar ~ 

yarak ilk önce itfaiye meydanında- =====-=-=-==~-=-=-==-=-=========------=-==-
ki Kırşehir hanına geldik. Hanın Tüyler Ürpe len Bir İş ••• 
katibini bulduk. Bu sekiz kişiyi ve-

ya bunlardan her hangi birini ara- s m . yet. 
dığımızı söyledik. Katip yazı def • ) p a Ş a } D J 
terine bakarak (4) giindenberi ge • N 1 1 1 ? 
lenlerin ismini okudu. Aradıkları • ası ş en mi ş ... 
mızdan hiç birini bulmak kabil ol-

m~~~ata dumanlarından ve insan Katiller Bunu Açıkça Söylüyorlar •• 
nefeslerinden havası bozulmut bu Polis bir ay evvel Kasımpaşada liğe vermiştir. 
basık tavanlı yazıhaneyi terkede " Esmayı öldürerek cesedini lağıma a- Müddeiumumilik baş muavini Salih' 
ceğimiz ıırada, zayıf yapılı katip tanların tahkikatını dün bitirmİf ve bunlan istiçvap ettikten sonra üçilncü 
durun diyerek: suçlu olarak kocası Abdullahla arka- müstantikliğe göndermiştir. 
_Yalnız buraya yorganı koltu • kadaşı Rifatı ve Halidi müddeiumumi· (Devamı 11 inci yü~d•) 

funda bir M~lı geldi. B~ gC:Ce 
yatısına on ikı buçuk kurut ıstedı .. 
ğimizden pazarlıkta uyufamadık. 

(Devamı 9 anca yüzde) 
Bir Yılan Hikayesi ••• 

Ras Kassa Ve Ras Seggum Kuv
vetleri Aksama Doğru ilerliyorlar 

Bir Biçare, Dağda Uyurken, Karnına 
Yılan Kaçtığını Sanıyor ... 

HALBUKİ iNSANIN AGzINDAN 

YILAN GiREMEZ l 
Cenupta Ras Desta General Grazlanl 
Kuvvetlerlnl Oç Koldan Sıkıttırmakta~ır 
Adiıababa, 8 (A. A.) - Gerek tadır. Birinci kol, Yet'e doğru, ikin

limal, gerek cenup cephelerinde ci kol Lugb. Ferrandi'ye doğru, Ü· 

P1ühim çarpıtmalar yapılmakta ol • çüncü kol ise İngiliz Kenyaıı ya • 
'.duğuna dair ıayiala.r deveran et - kınlarında ilerlemektedir. Raı Dea
pıektedir. ta böyle bir açılıı hareketi yapmak. 

Şimal cephesinde, Raa Kaaaa ve la beraber yanlarından gelebilecek 
Ras Seyyum kuvvetleri, birdenbire her hangi bir sürpriz hücumuna 
baılıyan yağmurlardan istifade e • kartı da kendisini muhafaza eyle • 
derek Aksum'a doğru ilerleyitleri .. mektedir. 
ne devam etmektedirler. halyanlar, Zehirli Gazlar 
Blokhauz'lara ve diğer sahra istih- Deasie, 8 (A. A.> - Haber veril-
kamlarına sığınarak tiddetli suret • diğine göre, T embien bölgesinde 
te mukavemet göstermektedirler. İtalyanlar beyaz duman halinde Ja-

C enupta iılmakta olan zehirli gazle dolu u • 
Cenup cephesinde, Raı Desta or- fak fıçılar atmıtlardır. Bu madde

d~~~' general Graziani kuvvetleri • nin iperit olduğu zannediliyor. 
111 

uç muhtelif koldan ııkııtırmak • (Det1«mr ti ıncr yibJe) 

Dün Geceki 
Ay Tutulması 

Dün yazı odamızın kapısında eapsa· 
rı yüzlü, cılız bacaklı, üstü başı peri • 
~n bir çocuk göründü. Dermansızlık
tan yere basamıyordu, ikide birde bu
run deliklerini şişirip dolu dolu nefes 
alıyor, şişmiş karnı üzerine mütema • 
diyen elini bastırıyordu. Kısık bir ses
le: 
.. - Karnıma yılan kaçtı, beni hastn-

Dün akşamki husufun tekli haneye almıyorlar 1 dedi. 
[Temsili ,eldi] Bu, zayıf, dermansız, hasta çocuğu 

Dün gece ıehrimizde tam bir ay dinledik. Bize nu korkunç hadiseyi an-
D .. l lattı: tutulması olmuıtur. unyanın ay a B S . T kk k" .. d 

11 • • - el ) - en amsunun e e oyun e-(Devamı mcı yu.z e nim .. Köyde bana Ali usta oğulların-
dan Mustaf~ oğlu Mustafa derler. 20 
yaşındayım. 

Çocukluğumdanberi köyde Ç<>4 

hanlık ediyorum. Bir gUn öğleye doğ
ru ormanda davarları güderken bir a· 

Ayın tutulmaya baılayıt. tekemmül ediı İ8i attına yattım. Uyuya kalm1fım. 
ve mynlq vaziyetlujndeıı .l ea~a .(Devamı 7 inci yüzde), 

Karnında yılan bulımdufana 

acınan genç 
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Resimli Makale 

Sayfa 3 

o Hergün 
~ir Bardak Suda Fırtına 

• 
tm~rika Sözünü Söyledi 

Bir bardak suda hrbna: 
icf ... Geçende üniversite gençleri ~a~.ık Ke
ıa,.Clin kırk sekizinci ölüm senesı munase -
P, file bir ihtifal yapblar. 
il Senelerce ismi anılmayan, adeta unu -

ln bir edibin birdenbire böyle ön safa 
anlarak hakkında nümayişler yapıl • 
1111 garip ve gülünçtü. Sebebini araştır -

inf t. Bu nümayişleri tertip edenler şu ce -
ıtbı verdiler: f ı - Gençlik Namık Kemalde hürriye • 

f "' timsalini görür. Onun habrasını yadet
ık• ~kle hürriyete olan aşkını ilan etmiş olu-

r. 

Garip şey ve zavallı teselli. 
Fakat diğer bir kısım gençlik Namık 
~male verilen bu ehemmiyeti beğenme

- . Onlar da edipler arasında bir anket 
• parak Namık Kemali küçültmeğe ça -

[ıa .tı. Bu anketi küçük bir broşür halinde 

il Hindi Gibi g Sö z ün Kısası 
~--

Çalınan 
Vagon 

--------- Ek • T• -
Eski bir tekerleme vardır: «Ü ya • 

lan, bu yalan, fili yuttu bir yılan ... O
da mı yalan?» derler. 

Bir de darbı mesel habrlanm: 
«Minareyi çalan kılıfını hazırlarh> 

Bu sözlerin her ikisini de bugüne 
kadar saçma bulurdum. Fakat bugün, 
koskoca, silah ve cephane yüklü bir 
vagonun Fransada sırra kadem bastı
ğını gazetelerde okuyunca: «Pes h> de
dim. Bundan sonra, yılan da fili yu -
tar ,minare de pekala çalınır. 

Yalnız acaba bu sır olan vagonun 
kılıfını kimler hazırladı? Ve bu kılıf 

'hangi çeşit kumaştandı? Merakımı 
-nucip olan cihetler bunlar. Zihnimi 
bu hususta biraz işletince, bana öyle 
geliyor ki işin içinde mütekamil bir 
göz bağcılığı var. Zira, koskoca bir 
vagonu, bağlı buıunduğu katardan 

• 11rettiler. Sebebini araştırdık, onların da 
amık Kemali burjuva inkişafının bir bay
.ktan olarak telakki ettiklerini ve Na -
ık Kemali küçültmekle burjuva inkıla -
.nı küçültmek istediklerini anladık. 

Ne kadar mütevazi, n~ kadar sessiz ve ne kadar silik olursak 
olalam biç birimiz pobpoha kartı likayt kalamayız. Bu, insanla
nn en •zayıf tarafıdır. Baıkaları tarafından beğenilmek, medbedil
mek, göklere çıkarılmak hepimiz için bir ihtiyaçbr. Ve bu ~tiyaç 
kartısında bizi pohpohlayanların medhleri karıısmda lakayt 
kalmıyarak derhal kabarır, kendimizi unuturuz. 

. . . • ak b. af alA etidir karakteri metin olan· çözüp te iç etmek, hokkanın altındaki 
~mdi gıbı kabarın ır z ~ • diain • edil bir yüzüğü seyircilerden birinin yelek 

Doğrusu bir bardak suda fırtına. Ne 
ırincilerin görüşlerinde ve hareketlerinde 
abet var, ne de ikincilerin. Bir ölünün 
ıhu üzerinde siyasi emeller için bu dere
~ istismar doğru olmasa gerektir. 

lar pohpohlanmaya arkalanm çevınrler. Ken e unat en cebine aktarma ettirmek kabilinden 

meziyetlere inanmazlar. kolay bir iş değildir. Bunun için şef 
Ne batkalannı pohpohlıyarak zi.fa dütünnek, ne de pobpoba dö trenden, istasyon müdürüne~ kum-

ald nı Ufa düımek, vakur ve insana yakıfır hareket değildir. panya direktörüne, hat komiserine ve 

* 
a p • d'f b ,. • l • k d L • şımen ı er za ıta amır erme a ar vır 

Amerika sözünü söyledi : 
Nihayet Amerika sözünü söyledi. 
İngiltere ve Fransayı aylardanberi dü -

lndüren kör düğüm çözüldü. Amerika 
etrol ambargosu meselesinde az çok on
lra mütemayil görünüyor. İtalyaya nor
ıal zamanda olduğundan fazla petrol 
'Öndermiyeceğini bildiriyor. Fakat Ame _ 

ikanın bu tarzda hareketi için, cumur rei· 
bıe salahiyet verecek olan bitaraflık ka -
ıun projelerinin kongreden geçmesi la • 
:ımdır. Kongre henüz toplanmış değildir. 
C:ongrenin bu fikri tasvip edip etmiyece
ti de şüphelidir. 

Cenevrcdc fikirler ikiye ayrılmıştır. Bir 
smı, zamanın İtalya aleyhine çalıştığına 
anidir. Bunlar işi olduğu gibi hali üzere 

bırakıp seyirci kalmayı tercih ediyorlar. 
«Zaman ltalyanın hakkından gelecektir.» 

diyorlar. Başlarında İngiliz hariciye na -

ım bulunan ikinci grup, İtalyayı sonuna 
t'e bu davadan vaz geçinciye ka -

ar sıkıştırmak fikrindedirler. Bunlar zec
i tedbirler ve petrol ambargosu ile har -

in daha süratle biteceğini ve dünyanın 
Üyijk bir tehlikeden '.fı rtulacağım iddia 
diyorlar. 

Eden yakında tekrar Cenevreye gide -
ek ve iddiasını ileri götürmeğe çalışacak-
r. 

Maamafih bu arada İtalyanın gündım 
Üne müşkül vaziyete düştüğü rnuhak -
aktır. Habeşistanda vaktinden evvel baş

ayan Yağmurlar İtalyanların ümidini kır
ı~tır. Dahilde de müthiş bir mali sıkınb 

. aş göstermiştir. Zecri tedbirler balllaro>a 
talyanın Ya nevmidane bir harekete atıl-
ası veyahut bu davadan vaz geçmesi 
timali çoktur. 

General Asımın 
Seyahati ... 

MUHTELİF HABERLER 

1 
Talili 
Yurdtaş 
Niksar, (Özel) y ılh81Şl pi-' 

yangosunun bü· 
yük ikramiyesi o-

lan 500 hin liralık 
biletin bir parçası 
da burada hususi 
muhasebe me-

muru Halit Taş

ovadadır . Talili 
yurtdaşımız ken· 

disine isabet eden 

Halit TafOtla para ile babası -

nın mesleği olan ticarete devam ede
ceğini, kendisi ve ailesi on senedenberi 
muavenete muhtaç olmamak şartile 

sıkıntı çektiğini ve eski refahlarının 
avdetiyle sevinç içinde olduklarını 
söylemektedir. 

Irandan Uluslar 
Kurumuna .•• 

Kıymetli Bir Secca·!e 
Hediye Ed idi 

Gaz Harbine Dair •• 

Kültür Bakanlığı Bir 
Ders Proğramı Hazırladı 

Göre Lise Ve Orta Bu Proğrama 
Okullarda Tedrisat Yapılacak 

Vniveraitede, bundan bir müddet evvel yapılan maıke tecrübeıi ve ga~ 
Tahran (Özel) - lran hükumeti harbine dair verilen konferanıtan bir intiba 

lsviçredeki siy~si ~ümessili ~as~tasi • Ankara, 7. (Telefonla) - Gaz har- yoklamaya tibi tutulacaklardır. 
le Akvam Cemıyehne kıymetb bır seç- binin ehemmiyetini göz önünde lutan Bu konferanslarla talebe gaz aavatınm 
cade hediye etmİftİr. Bu seccade İra • J Kültür Bakanlığı, bunun liseler ve or- tarihini, muhtelif bakımlardan sınıf • 
nın Me,het fehrinde dolrunmuftur. Bu ta mekteplerdeki dersler arasında o· lara ayrılması, dütmanın gaz ahf tarz

Bir Bulgar Gazeteaine dokuma san' atinin. pheseri saytl~-~ - , lrutturulrna•ını mlleburi kılan bir lan, korunma çareleri, gazların tesirle-
Şunları Yazdırıyor tadır. Bu secca~eyı Mqh~~de .. wküçuk ' proğram hazırlamıftır· Halkımızın da irine dair toplu malumat, maske ve süz. 

Sofyada çıkan <eZora» ga:zetesine y~larından berı seçcadecılik ogrenen istifade etmesi lazım gelen bu proğra. geçlerde kullanılan koruyucu madde -
ükreşten telefonla bildirildiğine .,.·· talebeler dolrumuftur. A ... . . mm esaslan fUnlardır: ler, terkipler, maskenin kullanma fek· 

e, bir müddettenberi Bükre,te Lcl: :ı _Akvam Cemiyeti u~u~ı ~bbı ce- Gaz sav.,mm eh~yeti, tarifi, li~ gaz elbiseleri hakkında. ~u~i ~-
an ve Rumen erkinıharbiyesiyl • f 1 mıyet namına lran hukametme ~.u kimyevi savat maddelen ve evsafı. gıler, toplu korunma fekillen uzenn-
• eler yapan Türkiye erkônıbr:ı::y: kıy~e~li hecliyeainden dolayı t...,kkür ' dütınan bombaları, gazların .tesi~Ie? de den görec~erdir. . .. .. 

çok kimselerin gözlerini, para denilen 
kalın perde ile iyice bağlamak la • 
zımdır. 

istiklal harbinde, vakıa biz de °L!y
tinburnundaki depodan, orada bekli • 
yen Fransız nöbetçilerine sezdirme • 
den, sandık doluları cephane kaldınp 
Anadoluya aşırmıştık amma, bizim 
gördüğümüz bu iF?te yurt ve istiklal 
aşkı gibi iki zorlu kuvvet amil ol.mu,.. 
tu. 

Bu seferki dalga, para ve menfaat 
dalgası olsa gerektir. 

Ve tuhaf değil mi} Birdenbire aJi .. 
lıma şöyle bir ihtimal geliverdi: Sa .. 
kın, bu sefer F ransada a~ırılan bu bir 
vagon cephanenin muhafazasına me
mur olanlar, vaktile Zeytinburnu de
posunun da muhafazasile mükellef 
bulunmuş ayni şahıslar olnıasm) 

Olur, olur! Askerlikten terhis edi • 
lip te sivil hayata döndükten sonra, 
belki o avaller şimendiferci olmuşlar
dır. 

Yüzde yüz bahse tutuşsam, kaybe
der miyim dersiniz) 
-·· .. ······ ········ ····· ···~ 

Çerez kabilinden: 

Şairin Cevabı 
Şair Ahmet Haşimin kadınlar hallın • 

da pek o kadar hüsnü nazan yoktu. Zaten, 
mübarek üstadın kime karşı hüsnü nazarı 
vardı ki?. O da ayn bir mesele!. 

1-lülasa, bir gün, Haşim, yeni tanıştığı 
zengin bir ailenin sofrasında davetli hu • 
lunuyordu. 

Bir aralık, ortaya, patavatsızca bir laf
tır atıverdi. 

- Bence, dedi, bütün kadınlar, para 
He satın alınabilir mahlıiklardırl 

Şairin yanında oturan ev sahibesi pd -
detle protesto eder bir tavır aldı. 

- Yanılıyorsunuz, beyefendi 1. Dedi. 
Çok yanılıyorsunuz!. Mesela, kendimi ta

savvur ediyorum da.. Acaba beni hangi 
bir para itma· edebilir?. 

Ahmet Haşim güldü .. 

- Gördünüz mü, hanımefendi}. De • 
di. Ne kadar haklıyım 1 Henüz sizi satın 
almayı mevzuu bahis bile etmedim.. Siz 
pazarlığa giriştiniz 1 eıa muavini general Asım Belgrada etmıttır. ve sebepleri hakkında umumı bılgı, Bu deral~re bılh~ssa li~elerde buyuk 

areket etmİftİr. Ceneral Asını evvel. Yeni Bir ltalydn Harp Gemisi korunma, maske ve süzgeç lrul!anma- bir ehe~m~~et verilecek~ır: Son smıf 
e Belgratta da bir müddet kalmaıt, Ank 8 (AA) _ Klimena a- larmın ,ekilleri, 1ığnaldar ve saıre.. talebelen dıger dersler gıbı bundan da R. G JI k 
• d kr 1 • ı ona, . • f t ı bl . k f • ih .. k f . e- omanya u·· r;,e •. un i le ar Yugos av erkinıharbiye • d d k. ltalyan distroyeri dün denize Liselerde son sını a e erı on e- ımt an gorece ve sım geçıp geçm ... 
· ile istİıutrelerde bulunacaktır. ın a 

1 

ran•larla bu bilgileri öğretecek ve meğe bu dersin teairi olacaktır. K ) •- indirilmittir. .. • • 
Gazeteye göre bu görütmeler, Bal • ;:=~~::~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.=::=':=-==::=:::"=::=::=::~:::::~=~:==~~~~~=:::::::::=::::;:::;::=;.., r a l ÇCSI •• 

nru 

can antantına dahil devletlerin her r I E R ı· N A N M A ı 
gi bir savat karıısında ne gibi ınü- 1 STER 1 NAN S T • Müthiş B:r Cinayete 

Waa tarzı... kovalıyacaklan ııayesi- K, r: an Gitti 
t~ .. nıatuftur. ------ . . b. b ve yan]ız kendileri tarafından kontrol edilen ölçü aletlerinin, 1935 yılı ı"çı"n Romanya güzellik • Ölçü ve tarh aleti kuJlananların muayene ıçın 11"er eyan • 
'- •• Lejlyonları Asllerln name ve>mele•i ka,.,lathllfl"· Bunun içôn •••ilen müddet bu yani .. atle•U. de muayene•i lôzomd ... Çünkü balk .. .ı, bau ay kraliçesi ili.n edilen matmazel Tda 'ı HUcumuna Mı Ujlradı ? ay.n •onunda bitecekti•. Beyannamele•de bildi•Uen aletle<ôn ez, bez• ay çok ,.,.n bu .. atleri kontroldan icizdir. ı Krialesko feci bir cinayete kurban git-

Rahat, 8 (A.A.) - Merake,in ce- muayenesine mart ba,ında baılanacaktır. Bunlar sıkı bir muayeneden geçirilip halle tirketlerin keyfi ıl mistir. Matmazel Krist~ko Romanya 
t.; unda, yabancılar Lejiyonuna men- E.nafm kulland•ğ• ölçü aletle•i muayene edili•ken, bW de- hükümlerinden kurtulmad•kça, ölçülerin lam muayene edilmif oo;yalist partisi reisinin kızıdır.• C:~ 

P>Üfrezelerin, isi kabilelerin bücu- fa da elektrik, havagau, ve •• ıirketleri tarafından kullamlan olacai•na, amk ' yet genç kızın dit patına, çok tesırli bır 
..... uğradığı' hakkında ecnebi bir 1 s T E R 1 N A N j s T ER 1 N A N M A 1 zehir olan siyanür dö Potasyom w... 

d ".ıte tarafından D"fl'eclilen haber .J tınlmak ıuretiyle ifleomİflir, ~ 'ı •urette yakalanmaktadır. ~=========::::'.:::::".:::":::':=':':====================~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::========.c:..:.:.:. ___ ~....,..:;,......_..;..._ _____ _ 
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. ~HKEHElEllE 
GITBDÜ~J!RiMiZ 
Bir Tavcı 
Kadının 
Mantığı 
Davacı Davit. Suçlular da lbrahiın, 

Hasan, Cemal, Marika. Suç, Davidin sa

atinin çalınması .. 
Hadise şöyle anlatılıyor: Davit bir sa -

bah Mahmutpaıadaki mağazasını açmış, 

kapı önünde oturuyormuş. Sabıkalılardan 
İbrahim de aabah sabah o civarda dolaş -
makta imiıı. Davit bir aralık saatine ba -
kacak olmuıı. elini cebine saldınnca bak
mış ki saatin yerinde yeller esiyor. Derhal 
ikinci ııubeye koımuş. Alakadar zabıta 

memurları faaliyete geçmişler ve İbrahi -
mi, Cemali ve Marikayı bir kahvede, Ha
sana o saati satarlarken yakalaınıılar. 

Davanın duruşması birinci sulh cezada 
geçiyor. Duruşmada suçlulardan İbrahim: 

- Benim haberim yok 1 diyor, o saati 
satan da Ccmaldi. Belki çalan da odur. 

Cemal ise kendinin saat satıcm oldu -
ğunu ve o saatin satılmak üzere İbrahim 
tarafından verildiğini iddia ediyor. Bu 
suçluların içinde en göze çarpanı Marika. 
Marika da saat alıp satıyormuı. Fakat 
ara sıra dolandıncılık euçlarile hapisha -
neyi boylarmış. Mükerrer sabıkası var. 
Marika diyor ki: 

- Bu iıte benim auçum yok. Ben sade 
saatin kıymetini yükselttim. Zaten fahri • 
kadan saatleri alır. onları müşterilerime 

türlü türlü medhlerle satrnağa çalışırım. 

- G üzel ama; teneke sa atleri gümüş, 

yaldıza batınlmışları altın d iye yutturu -
,; ... musun? 

- Yok, yok ; yapmam. • 
- Nasıl yapmazsın? Bu suçla rdan ce· 

za bj}e almış81n. Hem böyle yapmasan 
bile öteki de auç. İki liralık saati en gÜzel 
markalardır diye yirmi liraya aatmağa 

kalkmak ta dolandırıcılıktır. 
- Efendim, ben zorla satmıyorum ki 1. 

İstiycn alsın! .. 
Duruııma ıahitlerin dinlenmesine bıra • 

kıldı. -. 

Elazizde 
Göçmenlere Yün Kazak 

DaA'ıtıldı 
Eli.ziz (Özel) - Halkevi içtimai 

yardım heyeti toplanarak göçmenlere 
kı~ yardımı yapmıya, bu arada birer 
yün kazak dağıtınıya karar vermiştir. 
Bu karardan sonra 2500 kazak satın 
alınmıt ve sağlık direktörlüğü tara • 
fından göçmenlere dağıtılmıştır. 

ı · 

Bir Doktorun 
Günlük Perşembe 

Notlarından (*) ---Kazip Apandisit 
Davet edildiğim hasta ; kamında çok 
ağrıdan, umumi yorgunluktan ve uy -
kusuzluktan, bir haf tadan beri çektiği 

ızhrabı anlatıyordu. 

1 - Ateşi (37) idi. 
2 - Nabzı 89 u geçmiyordu. 
3 - Ağrıyan kamının sağ tarafında 

bir buz kesesi duruyordu. 
4 - Bu ağrı bele, aağ ve sol tarafa 
da uzanıp ııidiyordu. 

S - Munkabızdı. 

6 - Vücudun diğer aksamında bir 
değişiklik yoktu. Kamında barııaklann 
dolgunluğu yüzünden hasıl olan gaz 
kütlesi bu ağrılan yapıyordu. 
7 - Hastada ne bulantı ve ne de kus
ma vardı 
Arada sırada böyle gaz sıkıntılan ge
çiren ve nihayet bir müshil ile mese
leyi halleden hasta bu defa bir tesa • 
düfün tesiri altında ve apandisit tcş • 
hisile yatakta yatıyor, buz tedavisi gÖ• 

rüyordu. 
Kabız çeken hastaların ekserisinde te
sadüf ettiğim bu §ekil ağrıların apan • 
disit teşhisilc karışabileceğini, kendi • 
sinde apandisit mevcut olmadığını an
lattım. Bir müshil verdim, lavman yap
tırdım. Uykusu için de müsekkin bir 
ilaç yazdım. Buz kesesini terketti. Er
tesi sabah hasta ziyaretime geldi. İyi

leşmİ1Jtİ. 

- ("') Bu notları keıip ıalı:laymız, ya• 
but bir albüme yapııtınp koUeluiyon 
rapmız. Sıkınh zamanmızda bu notlu 
bir doktor e]bi imdadınıza yetifebilir. 

KET HABER E 

1936 lzm· 
a 

lzmir (Özel) - 936 yılma gi • 
rerken İzmir, yangın aahasını sa • 
ran .{c:azma kürek ~leri albnda 
yeni bir bayram yaph. Binlerce E
gelinin toplandığı yangın sahaaı or
tasında ilbay Fazlı Güleç Kültür • 

parka ilk kazmayı vurdu ve km -
banlar kesildi. 

lzmirin Kültür parkı, 360,000 
metre murabbalık bir sahada bu 
yıl bir milyon lira aarfedilmek ıu • 
retile yapılacak ve bet yılda ta -
mamlanacaktır. Ecnebi parasına, 

ecnebi sanatkarına, ecnebi ustası • 
na ihtiyaç gösterilmeden meydana 
çıkarılacak olan bu eser, yalnız 

Türkiyenin değil, belki de Avru • 
panın en muazzam bir kültür, spor, 
sağlık, eğlence ve fuvarını meY". 
dana koyacaktır. 

Cumhuriyet meydamnm arka • 
aından baılıyarak sağına ve soluna 
kız ve erkek liselerini alacak olan 

Kültür parkın sağ yan kısmında 

26,000 metre karelik bir sahada iz. 
mirin Cumhuriyet kız enstitüsü in-

ıa edilecek ve hunu da yam batın· 
da 200 evlik bir kültür. bulvarı yük
selecektir. Kültür parkın içinde ar
sıulusal İzmir Fuvarı, ıağlık müze-

ıi, kültür müzesi, danzig, oyun yer
leri, kapalı pist, kapalı jimnazyum, 
kapalı yüzme havuğu, genit bir an
fiteatre, koruluk, Atatürk devrim 

ve tarih müzesi, çocuk oyunları ye· 

ri, çocuk bahçesi, elektrik santralı, 
otomobil garajı, Ege ürünleri mü • 
zeai ve daha bir çok tesisat yapıla
cakbr. 

ta 

Kültür park aaha•ında ilk kcuma varalarken. laazır bulunanlar 
Kültür parkın içinde yapabilecek konomsal krizden kurtuluıunun 

misiniz? canlı bir delilidir. 

Diye sorduğu zaman müsbet bir 
cevap almıştı. Bu itibarla lzmirin 
Kültürparkı ağustos ayına kadar ta-

mamlanacaktır. Ağustos ayının son 
haftasında B&§bakanımız İzmire ge-

bir Erkek 
Karısından 
Parasını 
Saklamalı Mı ? 
«Altı senelik. evliyim. Kocam bend& 

k . o' hayli yaşlıdır. Fakat onu ben ço sevıY 
rum. Yalnız bir tabia ti var parasını befl ' 
den saklıyor. Alınacak bir şey varsa keti 
di almağa çalışıyor. Kadın eşynsından aJ1' 

Jamadığı için yaptığı m asraf ekseriya bo,
gidiyor. Bana her hususta itimadı da ol~ 
duğu halde parasını benden saklaması!'! 

ıebebini b ir türlü anlıyamıyorum. Bun~ 
bana izah eder misiniz? 

O G ülseren 
Erkeğin kansına mali vaziyetini bildİf' 

mesi kendi menfaati icabıdır. Eğer kadıtl 
müu), az çok düıünür biri ise kocasırıtd 
vaziyetini nazarı dikkate ahr, masrafııı1 
ona söre idare eder. Kocasının gelirini ~ 
kudretini biliniyen bir kadın için isteıııe ' 
ain hududu olamaz. 

Fakat bazı erkekler vardır ki edil teı:' 
biye aörmiiflerdir. Kardarmı kendi işlet! 
para taraflarile ali.kadar etmezler. V azi ı 
1etlerlni onlara bildirmeği bir sır ifıa el' 

me sayarlar. Onun için kanlarına parala ' 
naı, kazançlarını bildirmezler. Bu, iti' 
mataızlıktan değil, alman terbiyeden gell:'o 

yahut bazı kimseler vardır ki çok ta ' 
ına'kirdırlar. Paralaruiı kendilerine bU' 
aöıtemıdkt~ korkarlar. Kanlanmn isrtı' 
fma meydan vermemiş olmak için para ' 
lanm saklarlar. Binaenaleyh bunu bir tef 
biye, bir tabiat meselesi telakki ediniz, !" 
iıimat meselesi olarak almayınız. 

* Samatyada * 
Daha küçüksünüz. Yaphğmıze fındık 1 

çıhk derler. insan sevene samimi sevııı" 
li, erkeği bkandıracak hareketlerden ç( 
kinmelidir. Hem siz daha çocuk sayıhr ' 
sımz. Daha bu yaştan sevl'i qlerile bu "1'' 
dar fazla menul obnamanız daha d~ 
olar. 

* lnegölde O . D. B. B. 1. 

Bütün bu itlerin bir hayal proje
si zannedilmemesi, bilhassa icap e-

lerek Kültürparkın ve 936 arsıulu
sal l~mir fuvarının açılma törenini 

Şarbay doktor Behçet Uz, Kültür 
parkın ilk kazma töreninde bir söy~ 
lev vererek Kültür parkın planını 

ve Kültür parkın meydana getiril • 
mesile güdülen ülküyü Egelilere 
anlatmı! ve Sovyet Rusya uz
manlarının Kültür parka göster 
dikleri alakayı açmıştır. 

Babanızdan ayrılmanız iyi olmaz. ~ 
annenize kal'§l dargın durmanın da maıı" 

• aı yoktur. Artık yatınızı almıı bir genç-9' 
niz. Kadm dedikodularına ehemmiYİ 
vermeyiniz. Bırakınız o ne söylerse sÖ;' ' 
lesin, ne yapana yapsın, siz işinize bakı ' 
nrz. Siz lakayt kalınca o da sizinle uğrtıf 

diyor. Çünkü Bat bakan ismet lnö • 
nü geçenlerde İzmir ıarbayına: 

- 936 araıuluaal lzmir fuvarını, 

Bandırmada 

bizzat yapacaktır. 

İzmir Kültür parkının bugünkü 

ekonomsal darlık ve zaruretler için
de baıarılınak isteniıi, Egenin e • 

Gelib~ u~a ü ssif j 
Bir E Kaza~a 

Ôk tiz Çocuklar Menfaa- Gelibolu (Özel) - Köylerden bi-

tine Müsamere 

Bundan heyecana gelen halk: 
- Yaşasın dost Sovyet Rusya! •• 

diye bağırm.ı§tır. 
Ad. Bil. 

Gerede de 
Lüks Pat'"adı, liir iki Kiıl 

Yaralandı 
rinde kırk kifiden mürekkep olarak 
ve avcılar reisi Hümünün riyaseti al
bnda tertip edilen bir domuz avında 

Bandırma (Özel} - Ordu evinde köylü avcılardan birinin yanlıtlıkl. Gerede (Özel) - Çarşıda berber 
öksüz çocuklar menfaatine orta okul attığı bir lmrtun reis Hüsnüye isabet Ömerin dükkinında tavanda asrlı du
okurları tarafından Oniversite müda· etmif, bu feci / kaza netic~sinde reis ! ran lüks patla.mıt! trat olmakta bulu-

maktan Ta:ıı geçer. 
TEYZE 

Edirned 

Ayın Yirmi inde Işık 
Maskeleme TecrL be i 

Yapılacak 
Edirne, (Özel) - Halkevi salonuıT 

da Yusuhoca ilkokulu okurları tarafıl1' 
dan verilen müsamere çok güzel olın\J~ . K ha l Hüsnü ölmüştür nan fırka odacm lsmail ile dabağ Sab-

vimlennden en~ ya%Jp zrr a • Kimil ve ~ bir insan olan Hüsnü 1 ri ve diğer müşteriler ellerinden ve Toprak ve yer.li malı piyesleri oynaJ\i'ı: 
dığı «Hislerin Kurbanm piyesi oynan- vefabndan evvel bunun bir kaza oldu- : yüzlerinden ehemmiyetli ıurette ya - mıştır. Davetlil~: ar~sında genel IJl 11 
mıştır. Müsamere çok güzel olmut ve ğunu ve kimseden davası . olmadığuıı ralanmı,lardır. Yaralılar Bolu vilayet fettiş Kazım Oırık ıle şarbay Ser 
toplu bir kalababk bu müsamereyi ıöylemistir. Hidise tehriınizde teessür hıurahanesine gönderilmiflerdir. Akalın da bulunuyordu. , 

d ' t Müsamere baışlamazdan evvel do~ zevkle seyretmi•lerdir. uyan mnıt ır • •, 
=====-=~=============·======== rerzifund1 Br o ı u~ ~ı~~H~~rafı~~W ik~~ 

Karamanda B • • ı •• kanun gecesi Edirnede yapılacak olafl 
lT Wı USamere Merzifon, (Özel) - 34 yıldanberi Hava tehlikesinden korunma deneı11"' 

Karaman IJmanyurdu bi•;klet takımı 

çalıtan ve bir kaç ay evvel tekaüt o- sinde alınacak tedbirler hakkında veri' 
lan, hükfunet doktoru Ahmet Bil- len konferans da halk tarafından i~ 
gİıı ölmüf, bu ölüm muhitte teessür ile dinlenmiştir. 
uyanchrmıştır. 

Muhtelif Kasaba
larda Yeni Hükii 

met Doktorları 
Edremit hastanesi operatorluğuna 

mütehassıs doktor Bedia, Bahaeskiden 
doktor Hamit Nümune hastanesine, 
Doktor f etbi Babaeskiye, Kadınha 

nında Saffet Ankara Nümune hasta • 

nesine, Kırşehirden Sait Muta, Öde • 

mişten Süreyya Kartala, Bursadan Rıd-

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardat1 

Eminönü: (Mehmet Kazım) . Küçüle' 
pazar : (Hüsnü) . Alemdar : {Cağaloğ' 
lu) . Beyazıt : (Sıtkı). Şehzadebaf1 

(Üniversite ) . Fener : (Emilyadi) . Kıı' 
ragümrük : (Arif) . Şehremini : (Na • 
zım) . Aksaray : ( Z iya Nuri) . Samıtf' 

Karaman (Özel) - ldmanyurdu temsil kolu tarafından 
salonunda güze] bir müsamere veri1miştir. 

Ha1k Partisi dan Antalya 11tma mücadelesine, mü-

ya : (T cofilos) . Bakırköy: (İst epao)• 
Galata : (Asri İttihat). Haskö)': 
(Halk) . Kasımpaşa : (Merkez) . Be ' 
~iktaş : (Rıza) . Sarıyer: (Oııınnn)• 

1
., 

Beyoğlu : {Garib, Llmoncİyan). Şiş 1' 

Parti binasında da gençler için bir kısım ayrılmıştır. Jdmanyurdu gençleri 
her hafta burada konferanslar, konserler ve müsamereler tertip etmektedir
ler. Yurt için 300 lira sarfediJerek bir bando takımı getiTtilm~tir. 

tehasıııs C!!!mal Rize hastanesint:., Muğ· 

1

1 

ladan Hilmi Sındırgıya, Cizrcden Ze
ki Ulukışla hükiımet doktorluğuna a· r 
l&nmıflardır. ! , 

(Dimitri) . ü~kiidar : (Merkez) . K-.' 

dıköy : d::skender. Namık). B:i ~·ukıı ' 
da : (\1,.hmet). J lt-yb~fü (Tana~). 
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ARICi TELOBAFLAB 
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ltalga Fransanın 
Aleyhindedir .. 

1 1 
Fransız gazeteleri bu-

H er şey san- .. 1. I d bah 
b 

v l gun ta ya an -
ate ag ı l k LA • 

------- scder er en u atın 

Genel kalk borusu, jimnastik 
Tuvalet, temizlik 
Kahvaltı. 

İşe gitme 

r -, 
lngiliz Filosunun 
ilkbahar 
Manevraları 

Yemek. 

Dinlenme, 
Yemek, sonra konferans, 
Yat borusu, 

)) 4 
)) 6 
)) 8 
.,, 10 

lla@WN<:i!~ 
KERVAN YÜROYOR 

Bügük Harbin Dedikoduları 

Amerika Har be, Almanlar 
Tarafında Tahkir Edildiği 

için Girm· Ş-

-&•· 
Kültür 
Ne Denıektir? 

Eli öpülmeğe değer bir Üstat feyle-' 
fumuz vaktıle oğlunu, tahsil için Avru 
lıizyük tehirlcrinden 'birioe yo11amıştı. 

işi 'haber alan d~!ımndan biri üstada s 

rar: 
- Oğlunuz ..!e tahsil ediyor) 
O, hemen cevap ı:crir: 

- Benden para tansil ediyorl 
IÜstat latife ediyordu. Çünkü oğlu ok 

yordu. Fakat es'ki devirlerde çocuğu 

ilim merkezi sayılan payitahtlardan biri 
ne arapça öğrenmek üzere gönderen b 
Osmanh, bizim üstat kadar talih1i değil 
Onun oğlu gittiği yerde yalnız gün geçir 
mişti. Nitekim babasının yanına dönün 
a.ralannda cereyan eaen :şu muhavere 
çocuğun eli bo~ gittiği ,gibi, gene eli b 
ciöndüğünü gösterir. 

O baba oğluna sormuştu: 
- Arapçayı iyi öğrendin, değil mi ço 

cuğuml 

- ıİstediğiıaden ali., -baba! 
- P.eki. Geveyc ıarapça ne derler~ 
- O kadar büyük hayvanların ad 

öğrenemedim baba. 
- Peki. kuzuya ne derleri 
- O da ıpek küçük ı'baba, öğrenme 

lüzum görmedim. 
Bir lı:.aç yaZJCı .arasında başlıy;:.n kül 

tür münakaşası bana bu fıkrayı ıhatırla 

Kültürü tarif eden o bilgili ve değerli m 
harrirlerden biri ortaya O}~e bir kült 
mefhumu koy.uyot iki pek büyük. Ew 
kültür onun decliği ıey ise bizim topum 
zu kültüısüz ıaymak lazım ıgelecek.. 

de kültür anlamını pek küçültüyor. On 
dediğine kanarsak bizde kültürsÜz kim 
kalmıyacak 1.. 

Nadir Nadi, bu ifrat "le 'telritin ara 
sını bulmıya çalışıyor. Bakalım, bahsin 'S 

nu ne olaca'k. 

Ben, 'kültürün tarifine karısmak iste 

Boenos • Aires, 8 (A.A.) - Dün mem. Fakal yıllardanberi gördüğüme b 

grevcilerle polis arasında sidcletli ir karak anlıyorum ki ıkultür, kü1üstür ohı 
Londra, 8 (A.A.) - Royterin Ha· r•rpıtnfta olmutitur Bet 'polli" b' ca ıkuru bir gürültüden ibaret kalıyor 

•- ..ı ..... ..ı.:.:;:.· .. ..._ •• ·.-..1 ~ y·- • aıe ır n_.ı__ı ı· k ld 1 1 
-••••• cı:peamam• ~. woınuınH er gr vcı' o"lm" tür' ~ ._ d ... •. DCllDIB ı a ırım aranda ıuaaıra duyu • •--- a , .!L.. e Uf • rlllf8m& 0.- SU • pneral Hobengin auman aaı aıtmua kU t · d -'h. tir. §*mata ôa b..mdan .IM§ka bir şey olma 
tekrar faaliyete eeçmiflerdir.. ~ .bin ne 

18 
e ! makla ber:abs ~ ıiç yüzünü bilmiyen 

lrifilik 1bir komünist orClusu 'Kueiçu ~ ispanyada Normal ldar.e lerce kültür taşkın1ığı sanılıyor!.. 
yaletine girmittir. Madrit, 8 (A.A.) - ı&a,l.a.- M. T. Tan 

Valladares, Madri~ Barseloıa -ve Aatü- 'Avusturya .. Macartsta11 Bet Çocuk Enkaz Altında 1<aldı ri 'bö1gesinden örfi idareyi :ve 4ijer ~elarl 
Leon, 8 ( A..A..) - V edo bsabasın· bazı eyaletlerden de hila ıeari olan ihti- ıPette, ,a (AA.) _ Selilıiyettar 

da yağmur sulannı emmil olan bir du. yat tedbirl.erıni kaldıran bir karama • hafilde söylendiiine göre, Av • ...,., ...... 
var yıkılmıt ve enkazı a~d~ ~·~-o- meyi cumurTeis~e imzalatmlfltr. dlf .halg...._ yalanda Pe,~ ziyar 
etik kalmıftır. Bunlardan uça olmuş, . Bu sur~e 'bütün ispanyada normal edecej:ine dair resmi hiç bir llllili 
ilrisi de ağır surette yaralanmıtbr. ıdare yenıden lmnılmuş oluyor. yoktur . 

l
-tepte a.rkad.~ş~~rı, teyzesi, eniştesi, Ve artık bu ne hay.al .ne .riiya idi.

1 

paıçalar ıokm, sonra da verdiği resi 
teyzesinın kuçuk çocukları komşuları l~te vapur demir alıyor, uzaktan, ie- li lbir kiiç.ük kitaptan FıranSlzca Okut 
hepsi birer birer gözünün önüne geli- keleden mendiller sallanıyor. Geçir- du. Ne ıinoe, 'De kibm kadındı o. 

yordu. mek için gelen kayıklar .geri dönüyor· Onlar !fİmdİ Ma1atyadaydılar. K 
Nereye gidiyordu. lardı l' l G '"--- --"- ~-. caeı va ı o muştu. üm::ıı WR. M-K on 
Ona asıl heyecan veren buydu. Ne. . Uz~n bir düaük boş kıyılarda de- ra ıll'Jeknıtp yazardı. Hatta 90t'ı .aldı 

reye gidiyordu. Bunu muallimleri, rm -tlerın akisler bıraktı. Vapurun başı mektubu çantasında .saldamıstı. 
Bürhan Cahit .9 -1 • 9S6 kültür müdürü kaç kere ona ıanlatmış- açığa döndü ve yemyesil portakal Li . . . . ~ · . ..:ıik 

Gu .. lten muallim Fahirenin yanında lardı. Bununla beraber yine .heyocan- bahçe1eri ara81naaki kasab~ pek çabuk . d-1~ye eı~ı ~~ 'O~--.l- l'"u 
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- Bunlar bozulacak şeyler değil, k t 1 d 1i b özden k w.ıL-ilJL_ rı ~:cınan llWlynla&anı 'DCy..:; tıaıunı 
evladım, nerede canı isterse yeri. bir elinde küçük çantası, heyecandan dan, endişeden ur~ a~or u. ıe - g Byuoıau. onu her .zaman hatırlıyorlardı. 

Dedi, yerlqtirmekte israr etti .. Al- her tarafı titriyerek, adımları biribiri - rikler, hatta kıskanç ığa nzer çekiş- Gülten hala parmak1ığa dayanmış pa .imtihanmı .kazandığını .onlara 
•_] d 1 k k t•ırmeler uapurde bile devam ediyor- du'" ~u'"nu"'y d cıırma ı ar. ne arışara yürüdü. " l ... or 11• ber vermişti. Daha iki~ önce 

1 du. tik mektep baş mua limesi Meliha ~ h aii dah ı_ 1L :ıı 
Gü süm teyze Gülteni kucaklarken Yük almak için bekleyen vapurun .. . ona takılıyor. .. ".s"~~. ay ~ geriıcre xaaar ğı cevapta karı koca onu hararetle te 

ağladı. Bu göz Ycwlarının yalan olma - güvertesinde toplanmışlardı. Munllim mutemadıyen . · donmuştu. Elmalıdakı bo1 yemiş ağaç- rik ediyor. Bir ço'k iyi nasihatlerde 
sına imkan yoktu. Genç kız en keder- F ahiren in elinden çıkan lacivert seya· - Uzun etme, sana pıyango çık.tı, h bahçeleri, ık:ay.ın:abm beyin hanımı, sonra kenCliler'ini mektupsuz, habersi 
1i günlerinde teyzesinden bir yudum hat kostümü (Gülten) e çok yakış- diyordu. lstanbulda ~~ivcrsitey~ bitir- ilk mektıehin ıaarıkla hocası ~e ouu da- btl'Blcmamasını sôylüyor1ardı. 
~efkat görmediği için bu göz yaşlan mıştı. ince uzun boyu ile tam bir genç sen kimse başını çevmp b~~az. Sen 1 ima .sık .-ık dövea büyük anası hir.er j 1'.:iülten onları unutamazdı. Kaza 
onu da müteessir etti. Ondan baska ki..ı kız hali vardı. Heyecandan, üzüntü- bir imtihanla Avrupa tahsıli kazan- birer gözlerinin önünden adiP ~eçti- dığı muvafa'kiyetin temelini on1ar h 
mi vardı. ' den biraz solmuş yüzünde iri mavi dm. ler. j zırlamışlardı. Onlardan gördüğü iyit 

Bu son bir iki hafta içinde ne kadar gözleri yorgun ve nemli gorunuyor- Bunu belki kırkıncı defa söy1iiyor- Kasabaya, ,teyzesinin yanına gdd,i-: ği, analığı, babalığı k1msedcn görm 
üzülrnüstü. Bu üzüntü kederde du. Fakat koyu lacivert beresinin al- du. ği zaman da iizillmü,tü. Bir wali:it alt-

1 

~- Ona öbiizlök actsı duyurmaya . n, acı· 
dan değil, etrafını saran telaştan .. _ tından omuzlarına doğru lüle lüle sar- Gülten bu.na ıkczmıyordu. Kendi9i şamad\ğı büyük kasabada hattalar-oa Qnkm:h. 
rültüden, dedikodudandı. Tam ~ö~e kan sarı saçları sıvrı çenesine, uzun de zaten bunu biı raman addi sar.ıma-1 (Elmalı) daki meyvalı bahçelerini öz- Küçiik de'het-ine onltlr için bm:-
candan, sıcak bir sevğiye ihtiyacı boynuna ve ince dudaklı geniş ağzına mıştı. Avrupa imtihanına o sırf arka- lernişti . duyduklarım, diifiindük\crini y.azm 
olduğu zamandı. altın bir çerçeve yapmıştı. daşları giriyor diye girmiıŞti. Kuzan· 1 Fakat lise bayatı, .mektep .arkada~- tl. Lisede., &ha yedinci sınıfta bu de 

Onun için ne kadar olsa ana yarısı Genç kız parmaklığa dayanmıt dü- mak hevesi vardı. Fakat bu kazancın ' lan, genç nazik m\JaHimleri onun }ıam teri tut~a başlayan Gülten m 
bildiği teyzesine sığınmak, onun göğ- şünüyordu. ehemmiyetini kavrayamıyordu. Yu'l- dimc\ğında'ki bu \.aba ve hor.ada hatıra- hatıralarım da :not etmeği .adet 
süne başını koyup dinlenmek istiyor _ On yıl içinde yaşadığı kasaba şim- nız arkada,Iarından geri .kalmamamn lan silivermişti. mişti. Zaten ıbir çok ar.kadaşları bö 
du. Gülsüm teyze bu analığı esirgeme· di yeşillikler arasında ne kadar güm-1 verdiği bir heyecanla imtihana girmiş- Teyzesinin evinden ziyade liseye bir defter tutuyorlardı. Hatta bazal 
C:ıi. Sebebi ne olursa olsun ona karşı rah görünüyordu. ti. ve arkadaşlarına alı~mıştı. Hele gittik- bu defterlerine bir kaç satır yazmala 
0 kadar değişmi,şti ki genç kız aradığı Minarelerden, büyük binalardan Her geçen gün ona bu seyahatin çe tatlılaşan dersleri her -sınıf .geçtikçe icin muallimlerine ırica -ediyorlardı. 
şefkata gider ayak kavu"tu. ölçü alarak oturduğu mahalleyi tayin ne dernek olduğunu öğretti. Fakat bu ona daha ince bir zevk veriyorau. 0- defterler ne kadar miihimdi. 

Teyzesi hayırlı yolculuk dileyerek ediyordu. İşte ~u yüksek reji dairesi· kazanç nala ona gurur vermiyordu. kurnak hevesi 'GDa daba EJJmahda iken · Biribirinin defterini görın,..k. oku 
arkasından sokağa bir bakraç su at- nin arkasındaki ev teyzesinin eviydi. yalnız gösterilen bu :ıcadar alaka 011a 1 gelmişti . .Kaymakam bey.in ha•umı ne mak ıiçin ne ikunıaz1ık1a.f' -düşi1nür1er 
tı: Bütün lise hayatını orada geç.irmişti. bir şey anlatmlfb. Çalışmak 'Ve T'crk 1 kadar çok okurdu. Güiten onun. nflan pek ,aamimi arkadaşlar da . hir.ib?rin~ 

- Yolun, izin açık olsun evladım. Mektepte sağda ağaçlar arasında ynl· kızının onurunu belli etmek. Bütün oldolduran kitaplannı ımerakla, zevkle defterine bit- kaç satırla hulf"nrn, d 

Tanrı aklını fikrini ziyade etsin yav- m~.damından. ve üstündek~ bayrak di- şatafatlı mer~sirnden s~nra kafasında seyrede:di. Ka:m~m beyi~ l1ammı fiiuc:Clerini yazadardı. 
rurn. regınden belli oluyordu. Şımdi mek~ yerleşen yegane kanaatı, bu o1du. ona resımler gosterır, bazı kıtaplardan 1 (Arkası var} 
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~ SON DAKiKA ··---· 1 TELGRAF, TELEFON, TELS"IZ HABERLERi 
~ -

lngiliz Donanması Faaliyette .. 

Fransız Filosu Da Akdenizde 
Toplandı 

Dünyanın En Kuvvetli iki Zırhl1sı Cebelüttarığa Geliyor 
ı d. k M'll ti Cemı· • Londra, 8 (A. A.) - Amiralhk -ı Petrol üzerine ambargo konu • İtalyanların A.kdenizdeki İngiliz ff. 

Paris 8 (A A) Övr •un arı rum.» ıyece ve ı e er . . . ..... . 
' • • - :s t• .

1 
İ ·ıt d • tan bıldırıldıgıne göre Cario, Furi· lup konulmamasına karar verecek losuna ani bır hücumları kartısında 

yazıyor· ye ı ı e ngı ereye e. R d 1 1 k d h 1 h · l B .. I t db' 1 ld k' ıiz aus, o ney ve Nelson dritnotları • o an 18 er omitesi de ayın yirmi - er a azır bulunmak üzere Fran-
«Londranın hük\ımet çeven erin· « en oy e e ır er a ım ı, 21 . . . . . . " . d 1 k . h f'l' . ... . . hl k · M'll t1 C nı ıncı torpıto fılotıllası bazı sın e top anaca tır. Parıs ma a ı ı, sanın vermıt oldugu temınatın bı .. 

de ha.kim olan ihtisasa göre,ldVa • a. ot~ sıyas~nl~ ~e t :b~ er t e • limanları ziyaret edeceklerdir. iki munzam Fransız filosunun Ak· rer neticesidir. 
ıington kongresi, saylav Ryno sun mıye ı prensıp erının a ına a • A f'l . d . d b l k . . . İ 

f k 
. l d d b'l. . . navatan ı osuna mensup Hood, enız e u unması eyfıyetını, n • Amerika Donanmaıı Baı 

mukabil tekli ini tasvip etmiyece • mamıy e evam e e ı ıraınız.» ce • R . . . .1. . • 
vabını verecektir. am!lhes, Orıon ve Nepton zırhlı - gı ız ve Fransız bahrıye eksperlerı Kumandanlığı 

tir. B' fi k • . d d' ları He İngiltereye dönecektir. Bu arasında müzakerelerin müsbet . . 
Hakikaten Ruzveltin bizzat ileri ıtara ı sıyasaaı sayesın e ır b' . . 1 k l~LL· k Vaııngton, 8 (A. A.) - Vıs. a • 

k . d · ı · b · • d k · · husus hakkında bir program hazır- ır netıcesı o ara te l:UU(I etme • . 
sürmü• olduğu bu teklif cumur rei- ı, enız erın ser estısı o trını d' mıral Arthur Hepburn, Amerik• 

:s ' k ,. b f d'l · · lanmaktadır. Nelaon ve Rudney ge- te ır. 
sine, muhariplerden dilediği tara - atı surette ertara e ı mııtır. ·ı . d"" ku 1· ik' h Franıız ikinci Filo•u birleıik devletleri donanması bat 

Ordre da diyor ki. mı erı unyanın en vvet ı ı zır • k d l ... . 
fa ambargo tatbik etmek aalahiye • . Paris 8 (A A ) Bahri e ha uman an ıgına tayın edilmiştir. 
t . . kt d' «İtalyan basını, ltalya, Almanya lısıdır. Nelson anavatan filosu baı· ' · · - Y • y· Am' l H b m hazı'rand• 
ını verme e ır. . . . k d . 1 , kanlığı ikinci filonun evvelce ka • ıs· ıra ep u ' ... 

ve Japonya arasında hır ıttıhat uman anı amıra Bakchouıe un ' b · k ı 1 d 
Senato üyeleri, son üç yıl içeri - .. . .. .. . . w •• rarlaıtırılmıf olan yer deiittirme • ıtece 0 an manevra ar an ıonr• 

. d İ l 'hr 1 Am . vucude getırmek luzumu tabııımı bayragını taıımaktadır. Henuz ma- . . b .. k"" h" d' I l b' . amiral Reeves in yerine geçecektir. 
sın e ta yaya ı aç o unan erı- . b t t k k d d E"' l I ki b b b sının, ugun u a ıse ere ıç hır 
k 1

.. •. .. • ıı a eme aygusun a ır. ger um o mama a era er u seya • .. .. . . . 
an petro unun vasatı miktarını t b' k' d" .... 1 k h 'Jk h C alakası bulunmadığını teyit etmek· Muıtereh Emnıyet Na:zarıye•ı 

b ı ki d İ 1 
muz ar ır mev ıe uıuru ece o • atte ı edefin ebetüttarik ola • d' 

u aca ar ve on an sonra, ta • 1 1 . d' k d'l ... , ... te ır. Londra s (A A) Hava bak•"' • ur arsa, ıım ı en ı ennı ız aç et • cagı tahmin edilmektedir. ' · ' - .,..... 
yanın, barıf zamanında ıthal eyle • kt 1 I ·ı 'd • ' d ltalyanların M ahtemel Taarruz • nı Lord Svinton Kembriç' de irat me e o an an ı erı e ız aç e e • F F ·ı Akd izJ ' 
diği petrolün yüzde on birini ithal cek bir takım kombinezonlara atı • ran•ız ı oıu en e ı larana Karıı ettiği bir nutukta, müıterek emni " 
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iç etmesine müsaade edilecektir. Bu lacaklarını ima etmek belki İtal • Londra, 8 (A. A.) - A.kpm ga- Reımi mahafilin ihtiyatlı bulun • yet nazariyesini müdafaa ve Arsı • 
yarım tedbir sayesinde Amerika, yanlara bot görünen bir ıeydir. La- zeteleri, ilk sayfalarında, Fransız maaına rağmen öğrenildiğine göre, ulusal itlerde her hangi bir münfo- ~ 
İtalya'ya karıı: kin öfke ile yapılacak bu jest biraz filosunun Akdenizde toplandığı ha- Fransız filosunun bu hareketleri, rit fikrini ret ve takbih etmiıtir. 1 

«Ben ablokaya iıtirak etmiyo • zararlıdır. berl~rini v~rmektedirler. Akdenlzde lnglllz Tazylkı Azalttlacak Mı ? b 
Röyter aıansı bu hususta Paria • Roma, 8 (A. A.) - İtalyan mahafili A.kdenizden bir kaç lnıili~ 

Ras Kassa Ve Ras Sey
yum Kuvvetleri Aksuma 

Doğru llerUyorlar 
(Baı taralı 1 inci yüde) ı rinin sili.hlarmı almak istemiıtir. 

YağmurlaT Habeılerin Lehinde Ras Desta, kumandanı paylamı§ 
Deaaie, 8 (A. A.) - Son günler • ve ltalyan saflarından firarı teshil 

de yaian tiddetli yağmurlar Ha • etmenin en iyi çaresi bu gibi fira • 
heıler lehindedir. Zira: rileri Habeılerin kardeıleri telik • 

1 - Bu sayede üçüncü defa mah· ki etmek olduğunu söylemiıtir. 
sul alıp, ordunun iaıesini kolayla • E•ir Yedi ltalyan Zabiti 
tacaklardır. De11ie, 8 (A. A.) - Chire'de esir 

2 - Islak arazi motörlü İtalyan edilmit olan yedi ltalyan zabitinin 
kuvvetlerinin ilerlemesine manidir. bu sabah Deaaie'ye gelmit oldukla
Halbuki Habeı piyadesi her hava- rı haber verilmektedir. 
da ve her toprak üzerinde harp et· Eıirleri Ziyaret 
meie alııkındır. Dessie, 8 (A.A.) - Veliaht prens 

ten fU tel~rafı almı§ veriyor: zırhlısının geri alınacağına dair Londradan gelen haberleri gayri va• 
Muhtelıf sınıflara mensup 90 zih bulmaktadır. Bu gemilerin diğerleriyle teb.dil mi edileceği yok

~r~nıız gemisi~ 20 kanunusani ta • Akdenizdeki lngiliz tazyikinin azaltılmak mı istendiği henüz beJli de• 
rıhınde Akdenızde ve yakın sular • ğildir. Binaenaleyh İtalya timdilik tamamiyle seyirci vaziyette kala • 
da seyredecektir. caktır. 

'~ b l . v . 1 ı lngillz Filosu Yunan Sularında 
na eı erın .1 enı 

Bir Notası Mürettebat Yunan Liman-
Cenevre, 8 ( A. A.) - Habeşistan 

tarafından Milletler Cemiyetine gön -
derilmiı olan bir notada Dolo ve Da· 
gaburda ltalyan uçakları tarafından 
kızılhaç sıhhiye heyetlerinin bombar
dıman edilmeai ve bu uçakların bo • 
ğucu ıazler kullanmaları protesto e • 
dilmi~tir. 

Aynı nota, ltalyanların Habeş mil
letini imha etmek ıiyasasını takip et· 

mckte oldukları ve esasen İtalyan hii
kumetinin bunu matbuat vasıtasiyle 
ilan etmiı olduğunu ilave eylemekte• 
dir. 

Habcı notası, İtalyanların caniyane 
hareketlerine nihayet vermek için he· 

men faaliyete ıeçilmesini istemekte • 
dir. 

larında istirahat Edecek •. 
Atina 8 (A.A.) - Gezeteler, dün 

Pireye gelen dört İngiliz muhri -
binden başka, diğer üç lngiliz muh
ribinin de Poros adası önünde de -
mir attıklarını bildirmektedirler. 

lngiliz Atlas denizi filosuna men
aup büyük gemilerden, Hood, Re • 
nown, ve Repuls zırhlıları, bu ay 

içinde Yunan sularına gelecekler • 

dir. 

Eleftron Vima gezeteıine göre, 

İngiliz gemilerinin bu ıeyahati, aoo 

manevralarda yorulan mürettebati 

istirahat ettirmek maksadına ma • 

tuftur. 
Kamyonlarla Deuie' den paytah • Mokenen, esir İtalyan zabitlerini 

ta hareket etmit bulunan Ameri • ziyaret etmittir. Prens, esirlere yor
kan gazetecileri bir dağ silsilesininl tular münasebetile elbise, ıeker ve 
eteğinde mıhlanıp kalmıılardır. aaire tevzi ve mektuplarım İtalya • 
Habeı ordusunun iaıe ve levazı ·ya ııöndermeği vadetmiıtir. ı..---------------· 

mı deve ve katır kervanlariyle te. Re.mi Tebliğ Kamutayda Kabul 

Londra Deniz Konferansı 
Bir Çıkmaza Girdi 

min edilmektedir. Roma, 8 (A. A.) - 91 numaralı Londra, 8 (A. A.) - Bugün öğ- mesi üzerine, deniz konferanaı ciclw 
Habetlerin Galibiyeti harp tebliği: Edı·ıen L-anunlar 1 d k" 1 d dı· bir rıkmaza girmiıtir. I'- e en sonra ı top antı a, Japonya- % 

Adiaababa, 8 (A. A.) - Henüz Makalle'nin cenubunda, topçu • Japonya, bu noktada tamamell 
· b habe ) nın, muhtemel inıaat hakkında pro-teeyyüt etmıyen ir re göre, muz Ambaaradam istikametinde Ankara, 8 (A. A. - Kamutay yalnız bulunmaktadır. Monsell, Ja• 

Ra De ta, k ti · ı· ltal d" ) S 1 gram teatisini istihdaf eden lnai • ı s nm uvve en yer ı · uıman tecemmü erini bom bardı • bugün Tevfik Fikret ı ay'ın bat • 0 ponyanm bu reddini kaydettiktell 
y~n kuvvetlerini mağlup etmiıler • man etmittir. kanlığında toplanmı§ ve matbuat liz, Fransız ve İtalyan planlarını sonra konferans, cuma aünü yeni • 
dır. 89 numaralı tebliğde bildirilen kanununun 9 uncu maddesine bir nazarı dikkate almaktan imtina et- den toplanmak üzere, daiılmııtır. 

Habeılere lltihaJı keıif müfrezelerimizin ileri hare • 
Ad b 1 · fıkra eklenmesine dair kanun li.yi-

iaa aba, 8 (A. A.) - sveç ketleri sırasındaki müaademelerde Cenubi Amerikada Grevcilerle 
Polis Çarpıştı. Ölenler Var 

ayyar sıhhiye heyetinden ltalyan • Habeıler 22 ölü bırakmıtlardır. 
ların bombardımanı neticesinde ö • Hava kuvvetlerimiz Atanıi ıölü 
)enlerin miktarı artınııtır. mıntakasında bombardımanlar yap-
Bombardımanın arifesinde yedi mııtır. Bu gölün cenubunda Alaka

yerli İtalyan - beyaz bayrakları ha- ya civarında Habeı muharipleri 
mil oldukları halde - Ras Deıta'nın tayyarelerimizi görür görmez he • 
ileri mevzilerine yaklaımıılardır. men yere büyük üç kızılhaç koya • 
Bu mevzilerin kumandanı kendile - rak etrafında toplanmıılardır. 

Efgan Dıt lşlerl Bakanı Sıhhat Enstltülerlni 
Ve Nümune Hastanesini Gezdi 

Ankara 8 (A.A.) - Efgan Dıı İıleri Bakanı Serdar Feyzi Muhammet 
Han bugün öğleden evvel Sıhhat Enstitülerini ve Nümune hastaha • 
nesini ziyaret etmit ler ve Marmara kötklerinde ıereflerine verilen öğ
le yemeğinden ıonra da çiftliğin müzesini ve imalathanelerini gez • 
mitlerdir. 

hasını iktısat encümenine, belediye 

teıkilatı olan yerlerde muhtar ve 

ihtiyar heyetlerinin kaldırılması 

hakkındaki kanun layihasına ek 
k 

1
.. .h d d hT .. Buenos Aires, 8 (A. A.) - Şi -

1 
yapmıılardır. Polis ile tezahüratçı• 

anun ayı 811 a a 1 ıye encu • mendifer amelesi müstesna olmak lar arasında vuku bulan müsade • 
menine havale edilmif ve Tunceli üzere sendikalara dahil hemen bü- melerde altı kiti ölmüıtür. Bir ço .. 
vilayeti halkından olup ta müddeti tün amele, sekiz gündenberi, grev yaralı vardır. 171 kiti tevkif edil • 
içinde nüfuı ve askerlik ıubelerine halinde olan inıaat amelesi lehinde mittir. Otuz kadar otobüs ve traDJ • 
müracaatla kayıtlarını yaptırmıı 0 • yirmi dört saatlik bir tesanüt grevi vay arabası ve vagon yanmııtır. 

lanlarla yoklama kaçağı, bekaya, 

firari ve izinsizlerin yazımı ve ce • 

zalarının affı hakkındaki kanun 

layihası kabul edilmiıtir. 

Kamutay cuma günü toplanacak-

tır. ~', 

lnglliz Somalisinin ltalyanlar Tarafından 
Bombardıman Edildiği Teeyyüt Etmedi 
Londra, 8 (A. A.) - İtalyan uçaklarının bazı lngiliz ıomalisi ka • 

hilelerini bombardıman ettiklerine dair olan haberler henüz teeyYUI 
etmemi&tir. 
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Doktor Besim Ômere· Göre: 1 Tiyatro Bahsi 1 

K d 1 N. . Ç k D .. .. .. I ? Şehir Tiyatrosunda: 
a ın ar ıçın ocu uşurur er • B G ·· ı krl 
(Baf taraFı J inci yüzde) tedbı'r1er. ey a z om e 1 er bi bazı kanuni feraitin vücuduna bağ~ 

Fakat iş yalnız bununla blmı • Adli tedbirler, vak'aya göre türlü lıdır. B -
Y k d f k d d 

_L d azı eserler vardır ki: Yazılan bir sındaki gayritabitlik göze r~rpmıyacali-
or; ço e a a ın, üşürme&. ve Ü- türlü derecelerde cezalardan ibarettir. k ~ ·· t k1 1 h l aç cilt tuttuğu halde mevzuları bir tı. 

fUr me e ay arca asta anıyor ve ha- Her halde düşürmeğe, düs, ürtmegw e bir Soysal tedbirlerden, yukarıda kı.,.,. • k ı 
b 

ou i i satıra ifade edilebilir. Yine bazı e- Dönen sahne eseri, iptidai bir sah'.. 
zan üsbütün kısır kalıyor.Bu da mem- cinayet gibi bakılmakta, buna giriııen- ca anlattıgıw m jlekillerı·, tesekku""llerı· bı·- l dı k" 1 k T T T ser er var r ı, yüzü geçmeyen sayfa- neye konulunca böyle olacağı tabiidir. 
e et için zayiattan sayılmaz mı) On- ler şiddetle cezalandırılmaktadır. raz genişletmek ı' sterı"rn. } k l im f ara sı ıştın mış o alarma rağmen; Mademki modern tiyatro eseri oyna• 

dan başka, hazan da kadın türlü türlü l çtimai tedbirlere gelince, bun- Avrupada yoksul bir ailede kanuna mevzuları değil bir kaç satıra, eserin nıyor. Sahne de değişmelidir. Dönen 
marazi ihtilatlara uğrayarak hayatını ar elbette ki adli tedbirlerden bağlı bir evlenme neticesinde gebe yarısına yakın sayfalara sığdınlaınaz. sahneli bir tiyatro binasına ihtiyaç 
kaybediyor. Bu bir suikast ve bir daha tesirli olmak lazım gelir kalan bir kadına edilen muavenet, da· Böyle oluş, eserlerin ne kıymetle- vardır. Ve bunu yapmak vakti gelmit 
kati addolunmaz mı) ve çok defa cinayetin önünü ala - ha ilk aylarında, onu tekmil müdde- rine, ne de kıymetsizliklerine delalet ve geçmiştir de. 
Düşürme ve düşürtme, çocuk ölü _ bi1ir. Bir taraftan kadını bir yardım tini doldurmak üzere bir sığınağa, bir eder .. Eserin kıymetini mevzuda ve * * 

nıüne karşı açılan savaşta mühim bir elde etmek için kanunun hükümle - anne evine yerleştirmek, doğum za - yazılışta aramayıp eserin heyeti umu· Beyaz gömleklilerde eşhas fazladır:\ 
durumdur. Şurasını söylemek isterim rine göre, çocuğun babası aramağa manında bir doğum evine göndermek miyesinde aramak daha doğru olur. Doktor1ar, asistanlar, hasta bakıcıfor 
ki çocuk ölümü çokluğunda, biz bu- (~aharri ebutu) teşvik eder. Diğer ve emzikliliğini geçirmek ve çocuğunu Şehir tiyatrosunda oynanan ~<Be- vesaire. 
tün tedbirleri, bütün içtimai yardımları cihetten de gebe kadına muhtaç oldu- yolunda büyütmek üzere bütün sağ - yaz gömlekliler» in mevzuu da bir kaç Bu eşhas kalabalığı arasında blrin-
tatbik edecek olursak memleketi _ ğu maddi ve manevi yardımı temin e~ lık ~eraitini haiz olan başka bir sığına- satırla hulasa edilebilir. ci derecede rol almış olan aktörlerden 
mize her sene ileride fırkalarca asker der; kadını bir anneye yaraşacak ğa kabul etmektir. Fakat bu yardım «Genç bir doktor zengin bir kızla Emin Beliğ yaşh bir doktor tipini, 
kazandırmış oluruz. saygı ve nezaketle bir sığınağa, bir an- yalnız bu kadarla kalmıyor. Yoksul ni§anhdır. Doktor mesleğine bağlıdır; yaşlı doktorun duyuşuyla, görüıŞüyle, 
... Ancak çocuk düşürmek, yalnız dü- ne evine yerleştirir ve orada barındı - kadının her ihtiyacı görülüyor, çocu - fakat nişanlısı bu bağı çözmek ister. konuşuşuyla çok tabii canlandırdı. 
fÜrtme neticesi değildir. Bir çok has- rır ğa kundak veriliyor ve emzikli olanın, Genç doktor bir hasta bakıcı ile müna· Talat ve Cahide bu iki kuvvetli is· 
talıklar, bilhassa daha önceden alınan işte bu t~dbiler, hiç şüphe yoktur gerek bulunduğu yardım evinde, ge - ~~~~t~ bulunur. 1~asta1 bakıcı çocuk tidat beyaz gömleklilerin iyi temsil e• 

fr 
· · b ili ki, çocugvu du''şu"rmek ve o·']du"rmek gibi rek dışarıda, emzikliler lokantaların - uşur.ur; ve ame ıyata üzum görülür. dilebilmiş olmasında kuvvetli birer a• 

engı ve saıre gi i · etlerin bu bapta A 1 · · d l B b' d b si . . . d 
1 

me ıyat netıcesın e ö ür. u hadise mil oldular. Talat ta Cahide de rolJeri-
tesiri olduğu da şüphesizdir. Kadın ır cinayete karşı konan cezalardan da· d~kket end~l.esıneH, ı~ gı a~ admwasma genç doktoru nişanlısından ni benimsemislerdi. San'at kabiliyet • 

g
ebe kald kt baz .. d ha tesirli bir korumadır. ı a e ı ıyor. atta çocugu oguran ı y• b vı ayırıp . ı an sonra an vucu un - . k .. A • mes egıne ag ar.» lerinin yüksekliğini hemen her sahne-

da peyda olan zehirlerin, bir tarafını Yalnız bizde değil, her türlü içti • ve emzıren adınlara mukafat bıle ve- * d bell' d' l dı ·ı· e ı e ıyor ar . 

ça b. d d mai yardım kurumlarının pek çok bu- rı ıyor. rpması, ır yer en üşmesi, çokça B d . Mevzu modern bir tiyatro eserinde Hasta bakıcı rolünü yapan Samiye 
arabay b' · · d b. lunduğu yerlerde bile gene düs,ürmeğc un an maada b k Avrupa a ınmesı, zıya e ır teheyyüce l k l . ır ço canlandınlmışbr. Vak'a bir hastanede biraz ürkek, biraz çekingen olmkala 
gelmesi gibi sebepler de çocuğun düş- ve düşürtmeğe müracaat edenler var - meme et erınde mevcut kanunlar, fakat hastanenin muhtelif kısımların- beraber yine muvaffak oluyordu. 
mesinde birer amil olabilir. Bazan d dır. patronları, çalışan işçi kadınlara, ge • da cereyan eder. Kütüpane, hasta 0 _ Şehir tiyatrosu artistleri arasm<la 
biz hekimler' biçare gebenin uğradı; Fransız tıp ~an unu profesörlerin.de11 beliğin son aylarında ve lohusalık m\id- daları, asistan odası, laboratuar • ame- yeni görülen Reşit, ileride iyi bir ko
çok tehlikeli bir halden kurtarılması Lacassagne, kıtabında, Lyon şehrın • detince yarım yevmiye ile en aşağı liyathane... medi artisti olacaktır. Sahnede acemi
için kadının çocuğunu dü ümıek _ de icrayı san' at eden şöhretli bir ebenin dört ay izin vermeğe icbar etmektedir. Bu kısımları gösteren tablolar sık lik göstermediğine bakılırsa tiyatro • 
ğırlığını üzerimize almak ~orluw :a haftada üç, senede 155 düşük ve dü- Kanunda olmay~ bu l?irleşme ne~ sık değişir. Eseri yaşatan, mevzu ve ya pekte yabancı olmasa gerek. 

bulunuyoruz. Ancak böyle bir t;~ _ şür~meğe tesadüf et~iğini. bildir~ek • ticesi gebe kalan bir kız veya bir ka- yazılıştan ziyade hareketler ve tablo- ismet Huluıi 
büste, üç hekimin müşaveresi ve bu tedır. O zaman aynı şehırde, yuz ka- dm da ayni yardımı görüyor. Cebe lardır. Belli ki, Şehir Tiyatrosu beyaz 1. Galibin Jübilesi 
müşavere ve kararın rapor tarzında dar ebe olduğu düşünülecek olursa, kalan her kadının ileride bir anne o- gömlekliJeri sahneye koymak için çok 10 kanunusani Cumartesi günü ak-
yazılıp imza edilmesi mühim bir fart· senede hemen hemen 10.000 düşür • lacağı düşiinülerek bu gibi sığınaklar· emek sarfetmiş. şamı saat yirmide şehir tiyatrosunda, 
br. meye rast gelindiği hesap edilebilir . da kendisine büyük bir saygı ve il.eza- Tabloların dekorları itina ile ha7ır- çok değerli aktör 1. Galip Arcan'ın yir-

Kadınlar Niçin Çocuk Dütürürler ? Halbuki, tarihte Lyon şehrinde senede ket gösterilmekte bir an bile tereddüt lanmış, bilhassa Aksesuvar'da eksik- mi beşinci san'at yılı kutlulanacaktır. 
Memleketimizde çocuk düşürenle • 10.000 doğum oluyormuş.. edilmiyor. lik yok, fazlalık var: Telefon tertiba· Bunun için hazırlanan proğramı aşa· 

rin, düşürtenlerin ve bunda elhirliği İşçi ve yoksul bir kadın, gebe kaldı- tı sahnemizde değil, memleketimizde ğıda yazıyoruz: 
edenlerin bayle bir cinayeti işlemeleri- Eaki Z.m•nlarda Nasıl Dtifüriirlerdi? ğından itibaren yukarıda bildirdiğimiz ilk defa görülüyor. Ameliyat için ha- 1 - Söylev: Refik Ahmet Sevengil 
ne başlıca sebepler 'unlardır. Düşürme, eski zamanlarda elbette doğum evlerine, sığınaklara, anne ev- ~rlık t~blosuncla hiç bir fCY ihmal e- 2 - Konservatuar profesörlerinden 

1 A l'ğ' w b" ·yük. daha çoktu. Zira, o zamanlar babanın lerine bağlı gizici ve ziyaretçi hasta ba- dılmemış. Nimet Vahit, Nurullah Şevket (Şan) 

d 
-k dnne ı ı 1 agırk dır zan- çocuğunun hayatı üzerinde bir hakkı kıcılar tarafından daimi bir surette * Muhittin Sadık, Ferdi Ştatzer tarafın· 

ne en a mm ya nız en ini düşün • d M d · t ·ı led'k b k Böyle olrn ki be b b dan konser. 
• • •v• • ,. var 1• e enıye ı er ı çe u a- yoklanmakta, muayene edilmekte, has- a a ra er, « eyaz 

mesı egoıstlıgı daımı surette güzel kal- nunsuz ve vahsi hak tamamen kaldı _ gömlekliler)> in sahneye konulusunda 3 - Gülünç kiharlar: Yazan Mol· 

ak h 
· d ] l be · talığına dair malumat alınmakta, ken- k • · ı 1 ın evesın e o an ann, ge kalmak- rılmıjl ve bu fiil cünha ve cinayet de- a sayan bir taraf yoktu, denilemez. yer, çevıren: . Galip Arcan (komed 

) T disine öğütler vermekte, baş vura - B ı perde) 
a taravetlerini ve gençliklerini kay • recesine çıkarılmıştır. Kanunu Mede- e!.a~ gömleklilerde tablolar yava~ 
hedecekleri zannında bulunanların da nimizden evvel, Fransa kanunu ceza- bileceği soysal kurumlar ve teşekküller degışıyordu. Perde kapanıyor, seyirci 4 - Alim karıısmda. Yazan: Ştr 
b 

gösterilmekte, velhasıl bu biçarelere b 1 ki b ki luberg (dram 1 perde) çeviren: Seni 
öyle bir teşebbüste bulundukları çok smda kendi üzerinde iskat cinayeti • sa ırsız 1 

a e iyor · Ancak dakika- ha Bedri. 
kere görülmüı:ıtür. Bu zanna en zı'ya- ni işliyen kadın cezalandırıldıgwı halde her türlü yardımda bulunulmasına de- lar.g.eçtikten sonra perde yeniden arı-
d b 

T ]alet edilmektedir. l b l d H Ih k' bl l b ~ 5 - yarasa opertinin 2 inci perdesi 
e u genç kadınların anneleri ve bizde bunun Türkçeye tercümesinde a ı ıyor u. a u ı ta o ar ir anda müsik: Yohann StraUl's. Çeviren: Ek· 

bazı acuzeler sebep olmaktadır. anneye ait kısım kaldırılmış olduğun· Gerçi bugün çocuktan ziyade onun değişecek ve perdenin açılıp kapanma- rem Reıit. 
2 - Kadını gebe bıraktıktan sonra dan bizde bu gibi kadınlar çok defa · sağlığı ile, sağlamlığı ile bağlı olan an

Üzerine aldığı borçtan kurtulmak ve cezalandırılmaz veya cezalandırıla - : neye soysal yardım daha önemli gö -
ilerideki yükü sırtından atmak istiyen mazdı. rülmekte i~e de, ev dışarısında çalış • 
erkekle · · trw• ş· d' k dar Sar Çocuk Dü .. rt.. .. .. mak zorlugunda olan yoksulların ve 

Bir Y ı an Hikiyesi ... 
ni g b rıbn egkoıks ıgı. ım ıye a eşi- H ~yın k d" .. 'ıu '!cushu 1 işçilerin çocukları için de eüt damlaları, 

b 
e e ıra tı tan sonra suç saydığı atta çocu uşurten er ae emen k l . kr 1 b be (8 

U 
• • b ı ba ım ev erı eş er ve una nzer aı taraFı 1 inci yüzde) azıyor. İçerı"mı· ısırıyor, sancı verı'yor. 
ışın aşlıca kadına ait olduğunu zan hemen takip olunmaz veya olunamaz- · . kk" 1•1 d · ·ı · 

nederk onu her zaman mes'ul addeden lardı. Bir misal arzedelim. Vaktiyle , ~ır teşe u er mey ana getırı mış - Biraz sonra ağzımdan boğazıma doğru Tam iki ay oldu bu yilan karnımda ... 
ne kadar kocalara rast geldim. Hatta Balatta hemen hemen her müracaat tır. bir şeyin kaydığını hissedince yerim - Bir ayını Samsunda hastahanede ge-
arkada~ını v d d L d ~ b'l" d" den sıçradnın ve elimi agz-ıma att'ım . çirdim. Bir ay da lstanbulda aç, susu~-· 

T • çocugunu üı:ıürmeg"'e teş- e en a;a ının çocugunu ı aperva u • .... 
V

.k tt•V• h ld T Memleketimizde, göğsümüzü kabar~ P kl l k b' l t k d 1 t d d A ba ı e ıgı a e ve ziyade kan kaybet• şiire ve bu hususta kendisine müte- arma arım arasına ıs a ır yı an ya a sız o aş ım, ur um. cıyan 
nıekle hayatı tehlikede kalan bazı bi- hassıs nazariyle bakılan bir musevı, tarak söyJeyelim ki, cumur hükumeti- kuyruğu geçti, hızla tutup çekmek, na bir lokma ekmek veriyor. Geceleri-
çarelere davet edildiğirn zaman çiriş ve sarı sahurla yaptığı pis ve miz süt ve mektep çocukları için 'dis - çıkarmak istedim, kaydı. Birdenbire , mi Yeşildirekte yurtta geçiriyorum • 
bu sefer de gebe kaldı!>> dı'ye ba. <~gene 1 "t d laları ve sagwlık b y d w . k ş· d' d w• . b'l . . k ğıran murdar fitillerle çocuk düşürürdü. O panser er, su am ve ogazım an aşagı ınip arnıma düs • ım ı ne e ecegımı ı mıyorum.» 
nıkce.zlocalara rastladım! Bu gibi yü • zaman ifayı vazife ettiğim tıbbi mec _ soysal yardım merkezleri gibi müesse- tü. ' Son Posta - insan karnında yılan 
re sı er, kadının gebe kalmasına k }islerde bu mel'un şahsı müteaddit de- seler meydana getirmw ve Çocuk Esir- yaşayamıyacağna göre, bu çocuk dağ• 
dil . . be ld kla en- Ce . d ki h .. Avazım çıktığı kadar bağıra bağıra da uykuya daldıgı- zaman, hasıl ettiği 

.. 
erını_n se P o u rını hiç de dil- fa çamrdıg"' ımız halde «sarayı hüma - geme miyetı e çocu ara er tur • 

1 
c· k köye koştum. Köylüler etrafımı aldı -JUnemıyor ~· w yundan» vukubulan tavassut üzerine lü yardımda bulunma .t~n maada ço- l Be vehmin kurbanı olmuştur. 

3 - Evlı olmadıgı halde, her nasıl- kendisini sorguya çekemeden defet • cuk yuvası, kreşler gıbi teşekküller ar. n: Onun iyi olabilmesi, yılanın karnın 
~ g~be kalan kadı.,?a ve kıza, çok defa mek mecburiyetinde kalırdık. Bu adam kurmu,tur. -:- Aman .~a~~ım~ yılan kaçtı 1 

diye l dan çıkarıldığının kendisine isbat edi· 
aılesı ve bulundugu 808yete tarafın • «Sarayı hümayuna)> merbut bir çok ka- letanbulumuzda, idarei hususiyeye bagırdıkça koyluler ınanmadılar. Ni- ı lebilmesi ile mümkün olur sanıyoruz. 
dan kötü gözle bakılması ve lanetlen • dmlar üzerinde de bu cinayeti yapar • bağlı Edirnekapıda, Karagümrükte- ha.~et muhtar. Süleym~ bana bir il- Bu sebeple, böyle bir sahne tertip edil .. 
mesi; dı. Sarayın düşürtücü ba'1sı idi. ki sağlık merkezleri de bugün kurulan muhaber verdı. Üç saatlık şehir yolunu 

1 
mesi, hastahanelerimizin insanlık ve 

4 - Yoksuzluk, içtimat vaziyet. Kanundaki bu noksanı 1303 sene • bütün tqtıekküJlerden daha ileri gidt::- koşa koşa geçtim. Samsuna memleket ~efkatinden beklenir. 
geçinmedeki güçlük, çocukların çoklu- sinde neşrettiğim «Sıhhat nümayı izdi- rek yalnız gebeleri ve çocukları mua. hastahanesine gittim. Beni yatırdılar . _ ...... ---·---·-----,---··--•• 
iu, kadınların ev dlfında çabfmak vaç» kitabımda zikretmiş ve hükkamm yene etmek1e kalmıyor. Hemen o ci- Sonra bacağımdan tavana astılar. Ağ- y i N • t 
mecburiyeti, . nazarı dikkatini celbetmişim. Halbuki varda bulunan dokuz mahaJledeki ai- ~~mm önüne bir kap süt koydular. en eşrıya ı 

Avrupada bu dördüncü sebeple o- islam -riatı o zaman daha ileri gide. lelerde de verem ve sair geçici hasta- Oylece yılanı düşürtmek istediler, lan ır- Politika felsefesi - Dün ve yarın ter • 
düşürmelerin içtimai yardımlar ve rek çocuk düşüren kadını bir asime lıklar için araştırmalar yapıyor ve bü- düşmedi. Yilanı çıkaramayınca beni cüme külliyatının 49 uncu kitabı bu iaim

teşekküllerle önü alınmaktadır ki bun· (günahkar )ve bazı fukaha da bir katile yük bir salonunda, o civar ahalisi için 1 belediye vapu~a bindirdi. Bir ay evvel de intişar etmiştir. Yazan Sadri Ertemdir. 
ları bir azdan birer birer bildireceğim. addediyordu. çocuk büyütme tarzını ve korunma u- lstanbula geldım. Baş vurmadığım has· Bir çok yabancı müelliflerin eserlerinden 

Ancak bu fiilde ceninin ana rah • sullerine dair konferanslar veriliyor . tahane kalmadı. Kurba {Gureba ola - istifade edilerek yazılmış özlü bir eserdir. 
Ne Tedbirler Alınabilir? minde alaka, nudga halinde olup ol- Ayni zamanda o taraflarda çalışan ka- cak) hastahanesine, Cerrahpaşaya, Yeni Türk - Eminönü Halkevi tara • 

Düşürmeğe, düşürtmeğe karşı ko • mamasına ve bunda kocanın maluma- dınların çocuklarına bakmak, terbiye Gülhaneye gittim, karnımdaki yilanı fından her ay çıkanlmakta olan (Yeni 
f'Urna tedbirleri ikiye ayrılmaktadır. tı bulunup bulunmamasına göre şer'i etmek üzere bir kreş kurulmuştur. çıkaramadılar, beni hastahaneye alma- Türk) ün 37 inci ve Halk Bilgisi haberled 
~~ri gebe kalmamak, düşürmek ve dü- diyet değişiyordu t Annelere, anne olacaklara, çocuk • dılar. mecmuasının 5 l inci sayısı çıkmıştır. 
~urt~~k yurt propagandasına karşı o- Yukarıda zikrettiğimiz çocuğun lara ait bu soysal yardım teşekküllerini Şimdi karnımdaki yi1an oynaşıyor, Varlık - Ankarada çıkan bu fikir. 
dan ıçtı1,?ai tedbirler, diğeri de doğru • babasını arama meselesine gelince, bildirmem, asıl sorgunuzdaki düşür • Beni uykularımdan ediyor. Geceleri I san' at ve edebiyat mecmuasının 60 ınCI 

an do~ruya düşürmeğe, düşürtmeğe bu ancak, iğfal, babanın tahriren ikra- mek ve düşürtmeğe sıkı bir surette 1 sağa sola kıvrılıyor, yüreğime tebme sayısı bir çok tanınmış yazıcıların makale. 

Ve çocugu öldürmeğe kruıı ahnan adli [ n, nikah vadi, kızlığın giderilmesi gi· bağlı olmasındandır. j atıyor. Hele aç kaldım mı büsbütün 1 hikaye ve şiiılerile çıkmıştır. 
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Kallı 

9/ /!I il 

Spor 
B. l T kı Geı·yor 

t; lcaze lerin Para ile 
giliz 
ları y • 

1 •• 
enmişti ı 

"" 
ıg n 

Nasrullah Efendi mektubu heceli .• kacaklardı. Pulat ise 7az aylannda da 
ye heceliye okumu§tu. Baıını kaldır • orada kalmak auretile dersleri daha 
madan sordu: Önce bitirmiye karar vermi.fti. Hele ho-

- Senin adın ne? ca Nasrullah Efendi bu eibi talebeye 
- Pulat... canla baıla ders verir ve yeti§tirirmİf, 
- Ne dedin, Pulat mı? yalnız altınları tıkırdatmak ve onun a· 
- Evet... Pulat. .. vucuna kaptırmak yetermİ..f. 
Hoca başını salladı. 
- Ahmet Kuddusi Efendi fçel ka • 

dısı olmuş amma, henüz senin adını 

Yirmi Altına 
icazet 

yazmayı bilmiyor. Fakat onu mazur 1 Pula tın günden güne canı sıkılıyor • 
görmek gerek. Çünkü sen de kendi a· du. O gecelerde fena rüyalar görüyor 
dm olduğu halde değil yazmasını! •ÖY· İncinin ağladığını, onu çağırdığını du: 
lemesini de bilmiyorsun. yar ·b· ı d B • · k 

gı ı o uyor u. unun ıçın aran • 
- 71?1 

• • • lıkta avluya çıkıyor, dola§ıyor, yahut 
Ha§Ô. bir köşeye oturarak Silifkeyi dütünü-

H d "~~ u:z;ur an ..• 

Mademki d O gece de diğerleri gıÖİ erkenden - Behey, cahil... a ını 
söylemeyi bilmezsin, nasıl bu med • I yatamamıJ, dıtan çılamıtı. Avluya çı· 

timi. karken orada iki kİJİnİn yava§ sesle ko· rescyc çömez olursun da (Fıkıh, 

k nuttuklo.rını duydu. Bu konutmn onun elam, Bina, Şifai§erif, Kitabünnikah, 
Heyula ... ) okumağa kalkıııraın .• Söy- için pek merakla idi. Durdu ve dinledi. 

lesenel... - Vermiyor ... ille yirmi olsun di-

Pulat o dakikalarda hocanın ne de· yor ... Nideyim ben? 
mek İstediğini bir türlü anlıyamıyor, - Yirmi altınım olsa canla batla ve-

k • b 1 d F k N il h reyim. Yok ki ... ızmaga &f ıyor u. a at asru a 
Ef d . .. 1 • • d ._ • d l - Buluver!... en ı soz erının ar ını a;esmyıor u: 

.- Nereden bulayım 1 Sanki Hoca 
- Zarar yok evlat, öğrenirsin! Biz Nasrullah iki tane eksik alsa ne olur? 

bu kapıdan, hafi huzurdan, odun gibi Divrikli Hicraniye on bef liraya verdi 
girenleri bile adam ettik. Halbuki sen icazeti ... Benden ne diye yirmi İster? 
mafallah bilgili, anlayıılı bir delikan· : Hem angutun biri idi. Elifi görse mer· 
lısın. Şimdi gelelim §U isim meselesine. tek sanırdı. 

it lyada Lik Maçları, 
Dedi. afta ya bil 

On ördüncii 
Oldu 

- Hnyır. .. Uzan sürer. Bqbhrrınm 
ifitmesini de istemem. Odama gidelim... Selanikte çıkan Progres gazetesi, 1 oyuncuların İngiltere spor teşkiJ.+ 

Feyzullıth gidip gitmemekte tereddüt Sclaniğin «Hercule» futbol takımının 
1 
ve sahalarında bir çok büyük imtiyııl 

ediyordu. biri Galatasaray, biri Fener, biri de lan vardır • 
Pulat onu ailiıilldercesine yijrüttü. Beşiktaşla olmak üzere üç maç yap - İtalyacla 
- Sana hiç bir fenalığlm olımyacak. mak için bugünlerde İstanbula hareket İtalyada lik maçlarının başladığıııl 

Namus sözü .. · Anlıyor musun? Hatta bu edeceğini haber veriyor. on dördüncü haftasında vaziyet şu f 
konuıma senin için faydalıdır. I kilde görünüyor: 

Odaya girdiler. Pulat onu elden geldi· ngilterede (20 
ği kadar ikramla, en güzel köfeYe oturttu. fngiltere lik maçlarının 24 üncü hnf- Bo1onya, Torino, Yuventus 
Köıedeki beziryağı kandilini yakb. Sol • tası da Sanderlandın galibiyetiyle geç- şer puvan. (Birinci sınıha) · 

Roma (16) puvanln dördün& gun ıpkta kartı karpya kaldılar. mi~r. Adet olduğu üzere her sene ka-
Pulat söze bafladı: nunusaniden sonra her ayın ilk hafta- Tiryeste (15) puvanla be{ıinci LJıı 
- Ben buraya amca.mm zorile geldim. k al k l b l yo, Bari, Milano ( l 4) der puva11 

. y 1 sı r upası maç arı aş ar. Ab N 
Softalık, kadılık sevdasında değilım. a • j .1 l'k l (24) .. .. (6) ıncı, rozyana, a 

• b" ngı tere ı maç arının uncu 
3

) 
nız bir icazete ihtıyacım var. Bunu ır an .. Cenova, Koportta (1 
.. 1 • k . t . oyununu yapmış olan takımların, on-

9 
Pal (l l) _., 

once e e geçırme ıs erun. . k (lS) l ( ) uncu, ermo pUVo>· 
Feyzulla.lnn gözlerinde gen tüpbeler lerınde daha yapılaca maç arı (13) üncü, Alessanderya (11) p\I 

vardL Omuz silkti. vard 1 r • l ( 14 ) ·· ·· 
B h 'Ik h f van a uncu. _ Bilmemezlikten gelme! Zaten boca u arada er ayın ı a ta'ı yapı - J . . Lik M l 

Nasrull~ Efendi ilk geldiğim gün bana ]an kral kupası maçlarına lnpilterede ngiliz .. ~ç :ı all 
söyledi. Altı a)da da icazet almak müm· en küçük takımların rnaçlariyle baş - 48.000 seyı~cı onun e d0~. 
kün imiı. Ben geleli afağı yukan bu ka • ]anır. Arsenal - Bermmgam maçın a 1 

d 1 B 1 b. · · ·k· · k" raf 1 - 1 berabere kalmıştır. ar zaman o uyor. u oyun ara ırıncı ve ı ıncı ume .. · 
Feyzullahın gözleri açıldı k l d k k"' · İlk sayıyı Arsenal merkez muhac • ta ım arı arasın a anca anunusanı- . 
- Öyle bakıp durma! Şu Divrikli Hic· d d dT Drak yapmış buna beş dakıka so , 

raniye, kasap bozuntusu Ebubekire ve • elJkeva~ ebaıkır d. 'h t .. b k Bermingam soliçi mukabele etmişt 
· · b' d b · · musa a an, nı a musa a a· 

rilen ıcazetlerden u tane e en utıyo • k d k. d d b Edlrned ya a ar se ız tur evam e en u 
ru~ hf maçların henüz üçüncü turu bu a ta 

Evlenebilmek başlamı\I olacaktır. 
için Kral kupası 'maçlarında mağlup 
Pulat elini kemerine vurdu. Altınlann olan her takım müsabaka harici kalır. 

aç 
Edime, (Özel) - Edirne stadırı 

Edirnespor ile Mimar Sinan takılJll 
arasında meraklı seyirciler önünde 
pılan maç ( 3 - 3) beraberlikle neti 

Hoca her halde Pulatın kızmağa bat· 
ladığını sezmiı olacak ki birdenbire 
yumuıamııtı. 

sesi duyuldu ve ilave etti: Bu suretle bütün rakiplerini mağlup 
Pulat daha dikkatle dinledi. ec1 "k' ak 1 'it K l - Tamam yirmi albn ... Pazarlık yok.. en ı ı t ım ngı ere raı nın """...,. • 
İki ki,.inin birisi Ebubekir adında 1 h d l f' l M 111 

lenmiştir. 

Y On bet deıniyorum ... Söyledim ya, ka - uzurun a yapı an ına maçını oy - ev 
kırk ya§larında bir çömez idi. On bet dalık, . hocalık yapmıyacağım için zararım ~, nar. Türk musiki bilgini, rahmetli ~ 

Devam etti: yıl kasaplık ve kayıkçılık ettikten son- K.r l k ' 
D• da olmıyacak. Hoş, çok .k.ad. ılardan, ho ·ı Kazanan takıma verilen. . a u.pa- tat Rauf Yektanın ruhuna hedı ra medreseye geldiğini duymu§tu. •· - Oğul, senin adın Pulat değil, 

(Bülad) dır. Beled, Belde, Bilad, Bül
dan ... 

calardan daha çok fey bıluım ya, her ne sı bizzat Kral gelemedığı takdırde • k .. k" ma' gii 
ğeri de Feyzullah adında otuz yaşın· • S . 1 y b • b ı edılme uzere, yarın ı cu 

• • • • . ıse.. . enın an ıyacagın u ıcazet ana mutlaka Veliaht tarafından verilir. 1 b J 
dan fazla, cılız, aınaı Lır softa ıdı. Ho- 1 b"l k • • • • k•w d - k L 0··gvle namazından sonra atan U 

Pulat eğer hocanın aaçmaladığını 

söylemiı olaydi, İf hiç §Üphesiz uzıya· 
caktı. Halbuki o burada her §eyİ bir 
kaç misli daha az zamanda bitir.ınek, 

çabuk dönmek İstiyordu. 

ev ene ı me ıçm IZln agı ı yerme ge • O b' d ' 
c Nasrullah Efendi ile birlikte gelmiı, ek n ır oyuncuya a ayrıca ra n res· y icamide okutturulacak mevla 
onunla pek aıkı fıkı konuıtuğu halde çec •7· •71 , mini taşıyan altından madalyalar da - den h 

1 
.. b"t·· sev.enler dş 

• • - •• • • w e ra met ıyı u un 
yıllardır icazet alıp ta ııdemıyormuı.. _ Ben memlekette bir kızı seviyorum. gıtılır. 

Altı Ayda 
icazet 

On Bef 
Altın 

Pulat ilk geldiği giln Nasrullah E • 
fendinin ona söylediklerini hatırladı. 

1 Demek ki altı ayda icazet verebilme • 
Hoca Nasrullah Efendi «beJİkten nin sırrı bu İmİf. Çömez FeyzulJahın 

mezara kadar ilmi araymızf », <ıilmi, 1 yıllardanberi icazet alamayıftnın da 
Çinde olsa gene gidip alımzhı ve diğer bir sebebi varmıt! .• Nasrullah Efcndi
manalarda olan bir kaç hadisi tekrar 

1 
nin Mısır kadılığını ve Rumeli kazas -

edip durdu. Sözlerini §Öyle bitirdi: kerliğini niçin istemediğini çok iyi an -

B"' d • t 1 k · • h k hyordu. Her yıl yirmi İcazet satsa bir - .. rn an ıcnze a ma ıçın er ea . 
· "dd t w B · alt 1 yığın para ederdi. Vaktile Velınin de -aynı mu c ugraımaz. cnnn ı ay • 

d · t d"~ k'rtl d ld diği de doğru imiı! Hele Nasrullah E-a ıcaze ver 16 .m fa ı er e o u, 
it ld b ı k 1 1 fendinin bir türlü bu ilim ocağından a mış yı a unu a amıyaca o an ar j 

d b k bb ı · it d d" k .. .. ayrılmayı§ındaki hikmet pek açık gÖ· a u u c erın a ın a ırse çuru-
t .. 0 .. d y 1 Al rülüyordu. uyor. na gore avran... a nız • 
laha değil, kendine de güven ... 

Pulatıh gözleri faltaıı ıibi açılmı.J • 
tı. 

Altı ayda İcazet ... 
Ne büyük saadetti bu? ... 
- Altı ayda mı, dedjniz? 
Diye sordu. 
- Evet, altı ayda . .. Alimallah ilmi 

İnsanın kaf aınna ıerbet akıtır gibi akı· 
tınm, amma ve lakin, kafa, kafa ol
malı!. •. 

Günler sıkıntıh geçiyordu. 

Mayıs Ayı 

Geldi 

Medresedeki daha ba§ka hocaların 
hepsi ~:e ayrı ayrı tipte idiler. içlerin • 
de sahiden alim, ağır ba§lı olanlar da
ha çokluktu. Fakat Hoca Nasrullah E
fendinin halleri Pulata hiç te bir ho • 
caya yaratır gibi görünmüyordu. Bu • 
nunla beraber her halde doğru yolda 
giden bir adam olacak*ı ki ikindiden 
sonra ıalına salına ve tespihini çeke -
r k, a ğa sola dualar savurarak med • 
resed~n çık r, evine gittiği söylenirdi. 

Mayıs ayı gelmiıti. 

Derslerini bitirmit olanlara İcazet 

verme zamanı idi. Ondan sonra softa -
lar birer ikişer Anadolu ve Rumeli köy 
ve kasabalarına yayılacaklar, heybele
rirpi omuzlarına vararak harman .har
man, konak konak dolaf'lcaklar, oku
yacaklar, üfliyccekler, yiyecek ve pa • 
ra tophyacaklardı. Kısacası cerre çı • 

En sonra konuıanJardan birisi: 
- Sen biraz zorlamversen bu pn -

rayı "'tamamlanın 7 • 
Dedi. 
Diğeri: 

- Sen de dilesen §Unu on be§ altına 
indirebilirsin! 

Cevabını verdi. 

Ebubekir kar§• tarafa doğru gitti. 
Feyzullah ise Pulata doğru geliyor -

du, çünkü odası o tarafta idi. 
Pulat kenara aindi. 
Feyzullah ellerini uiuıturarak oda

nın önünden geçti. 

Pulat ta arkasından gitti ve tam kö-
teYi dönecekleri aırada kolunu yakaladı. 

Feyzullah telaıla baktı: 

- Ne tutarsın böyle? •. 

Diye çıkııtı. Fakat Pulatı tanımı h. He
men dilini düzeltti: 

- Kusura bakma! Tanıyamadım. 
Çünkü fçellli delikanlıdan medresede 

atağı yukarı herkes az çok çekinirdi. 
Pulat çömezin bileğini daha &ıkı tuttu ve 
kulağına !Jsladı: 

- Benim bir derdim §ar. Bunun §İfa • 
ıını sen bulursun. Odama ıel de anlata • 
yım. 

Faydalı 

Bir Konuşma 

Feyzullahm gözlerinden bir fÜphe bu· 
lutu geçti. 

- Burada söyle! 

K 1 kupası maçında madalya alan vetlidir. O da beni seviyor. Fakat babası, ben ho- ra 
calık İcazeti almadıkça kızı vermiyor. Bu
nun sevabı da var. Anlıyorsun ya? •• 

Feyzullah yumu§B.mqtL 
Ayağa kalk ta. Pulatın sırtını oktadı: 
- Karında§, bu bir iltimas olmıya -

cak. Zira sen zaten lizım gelenleri bili • 
yorsun. Hoca Nasrullah Efendi ile görü • 
feyim. Şimdiye kadar senin böyle bilgili 
olduğunu bilseydi! .•• 

Öyle piıkindi ki ..• 
(Arkası vnr) 

-·- • ' • • .. ' -. • 1 •• ·- • ' • ' -ua.e •• ·-
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Tepebaoı Şehir 

Tiyatrosund 

9/11936 P rşembe 

ak~amı saat 20 de 

H LECi 
N~ tlt - Erh•ğrul Sadi - Halide 

Şelıı <lebıtşı TURAN 

tiyatrosunda. 

Bu gece •ııat 20,ı;O da 

AMCA BEY 

vodvil 3 perde 

Beyoğlu Franınz 
Tiyatroıunda 

Halk Opereti 
Bu okıam 20,80 da 
Emir Seviyor. 
opore& S perde 

yakında: 
DENiZ HAVASI 

Bu akşam 

Bu akşam 
Bütün f stanbul halkı 

S Q M E R Sinemasının 
göstereceği 

ve 
Zengin ve muhteıem filminin ilk ira• euvareein• kooanaktır. Baş roll rd• : 

Se.,,imli rtiet 
• 

r c 1 
ve sabık Hus Prensesi 

N T LI PAL y 
Birinci sınıf artistler tarafından cnnlandırılmıı bir aşk ve ihUraı rom Dl 

Yerlerluizi enelden aldırınız. Tel. 42851 <::::::l!:'.AZ:il!llB•"I 

Şahane bir film ı 

ö N t G s M A R 

,., A Pi G GECELERi 
Şehzadebatı H İL A L Sinemasımn yeni bir sUrprizi 
Buadıın böyle her haftanın Çarıamba, Perıembe, Cuma slindü& TO geOS* 
terini 15 kuuı yapmıştır. Buıtln n bu gecelerde berkH 15 k ru§I~ 

bileıle sinemaya girecektir. 

Ba baltanın filmleri: 
Birinci film : ÇARDAŞ FÜRSTiN 
ikinci film · KORKUNÇ CANAVAFI 

Ayrıca: Deniz Kızı Eftalya'nın Çob n Ayşe Kız 

A y sineması 

IBSEN'b Şaheserinden iktibas edilen ve GRIEG musikisi ile s ılendlrflmlı olan 

y T 
Şaheserinin ilk büyük ir esidir. Bu sinema •• Hn'at harikuı için yeri rlnizl enelden aldırınıı. 



SON POSTA 
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TURHLEA 
APILARI 

Yazan: Gerhart Ellert - 56 - g /1/936 

Erelieva; Çoc 
Edildiği 

Doğum çok güç oldu; Erelieva an-
cak ertesi günü çocuğunu görmek is
tedi. Y avnısunu tereddütle ve iğrene... 
rek kucağına aldı. Suomi kızı gelip 
yeni doğanı ken&ıi emzirrneğe baş
layınca Erelieva geniş bir nefes aldı. 
Vardın kulağına: 

- «Ceism b> diye fısıldadı. 
Suomi .kızı cevap vermedi. Çocuk. 

doğalıdanberi Vard bütün dikkat ve ih 
timamını ona hasretmişti. Prenses E
relievayı tamamen unutmuş gibi gö • 
rünüyordu. 

ğunun Bir Cin T elikki 
için Ağlıyordu 

İki gün aonra kral Attila karargaha 

geldi. O, yukan taraftaki dağlarda Hadım aiaaı o aralıfl Hün •uoari kumandanı Edeko'yu kandırmaicı 
Ardarihle buluşmuş, Valamire bir pos- · çafıpyordu. 
tacı çıkararak çoktan beri vadedilen 1 d · "' b hl k yardımcı kuvvetlerin aönderilmesini salladı, çocuğa doğr~ eğildi~ zaman i ~ı~.ı .. ir tehlikedir, derdi. Bu .t~ i e-

e belinden kayan bıçagmı yerme koydu nın onune ne kadar çabuk gocçılırse ve 
istemiş, Sannatlı Knivayi 1stanbulda ve çıkıp gitti. silahlanmaları için Hünlere ne kadar 
bulunan Orestese yollıyarak acele e- Erelieoa Ağlıyor az zaman bırakıbrsa 0 kadar iyidir, fik-
dilmcaini, yoksa lstanbula girerek pa- Kulübeden bir kaç adım uzaklaş· rini ileri sürerdi: 
rayı kendi clile tahsil etmeğe mecbur tıktan sonra efordu. Gürültü içinde çal- .. . 
kalacağını bildirmişti k 1 rd .__ Ah •. •• d • - «Sonu gelmeyen bu Hun vergı-. a anan 0 u ~ararga mın onun e I· • • .. •. k . 

Ondan sonra ovayı takiben rd -'" k l T k l b" b yaka sını suruklemekte devam edece mı-. o u • oı; as er er ra ya ı ır ço an - . d" v v ( d 
suna gen dönmH<>tü. kadınl ka l 1 d K I v v b"l yız ~ )) ıyc bagırdıgı halde bu erya ı· 

-r • arın - amış ar ı. oyun annı sagmaga ı e k" . . . . 
rargahını ziyaret etmek aklında . k k d akl 1 bu nı ımseye ışıttıremezdı. . . . " n geç- yetışece a ar ı o mayan rnec-
~~ıştı. ~~kat ?ır. ~~lu dünyaya gel- nun çobanı karargaha kadar sürükle- Maksimin'le beraber Attila nezdine 
d~gı. k~d.ıaıne bıldirilınce karannı de- yip getirmişlerdi, şimdi Hün suvarile- giden hadım ağası Krizafyüs'e o ara
ğı~tinn1"tı. rinden ürktüğünden dolayı onunla a- lık Hün suvarilerinin kumandanı olan 

Attila karargahtan İçeriye girdiği lay ediyorlar, fakat ayni zamanda, de- Edekoyu kandırmağa çalısıyordu. 
zaman tam öğle vaktiydi; güneş, ka- li olduğu iÇin çobanın habis ruhlarla Hatta vaidlerinde o kadar ileri gidiyor-

Sayfa 9 

Suikast Müteşebbisleri ..• 
Bugün Muhakemelerine Başlanıyor 

Aiırcezaya verilen ve bugfuı muhakemelerine bqlanacak olan maznunlar 
Soldan aağa : Ali Saip, nahiye müdürü Şemsettin, Suriyeden hududa giren 

Yahya, İamail, Şaban, İdris, Arif. 

' 

(Baı taralı l inci )'izde) 

Eğer bugün müstantik, bu ufak ha
tayı düzeltip kararım yetiıtirebi • 
lirse muhakeme celsesinin inkıtaa 

uğramaıı ihtimali bertaraf olmuı 

sayılabilir. 

okunmaıile baılıyacak, ıonra, An • 
kara Cumuriyet Müddeiumumisi 
Baha Arıkan iddianameıini aerde
decektir. Davanın tek tah,idi olaır 

Emniyeti Umumiye Müdürü Şük ~ 
rü de, ıahit ııfatiyle dinlenecektir. 

Muhakeme, müstantik kararının Adil Rıza 

Suikast Müteşebbisler: ... 
Men'i Muhakeme Kararı Alanları 

Bulduk? .. Hanlarda Nasıl 
p.ısı açı~ d;-ıran ~relievam.n kulübe - münasebette bulunduğunu zannede- du ki, ~ayet Bizans tarafını iltizam e- (Baı taralı 1 ine: yüzde) lna girdik. Katip, sualimize: 
sınden ıçerıye n~~uz cdıyordu. iki ırek ondan korkuyorlardı. decek olursa İmparatorun yardımıyla Kendiıi daha ucuz bır yer bulmak - Burada da yoklar! dedi. 
kadın derhal Att1layı tanıdılar: Suo- Attila önünde bu gürültüyü, arkasın- H" k 1 Ed k b ı üzere Atpazarındaki hanlara git - Tam kapıdan çıkacagw ımız sıra • · k h .. b ' un ra ı tacının e onun aşma 
mı ızı emen çocugu yere ırakaralc daysa Erelievanın ağlayışını işitiyordu. . .. 1 v. • • _ .. ti. . da, bir defa daha elimizdeki liıteye 
yerlere kadar egvildi. Krat, Varda bak- Hamüs(l )ün çam ormanları, karan- gıydın ecegını bıle soyluyordu. Edeko * 

L bakarak isimleri haykırdık. Karan·, 
mıyarak yalnız onun başını ok~ı -.e bk dai bom...,lannda koyu ..,_;l Tenk- ıou vaidlerin ne demek olacağım anlı-

e- .1-v· Or d f J dk y d f lakta bir ıeı: gözlerini kulübenin içeri taraflanna ler ve dağ tepelerinde mavimtra'k. pı· yor ve kararsız gibi görünüyordu. Kri- a an ıra ı · anım a oto 
dikti. Suomi laZl, baflllı bir kedi gibi nldayışlar hasıl ederek ufuklara kadar zafyüs ona mütemadiyen ziyafetler çe- muhabirimiz olduğu 'halde Ankara- - Burada! dedi. 
arkaya doğru bükerek vücudunu kra- uzanıp gidiyordu. Hava o kadar sakin- kiyor ve onu iknaa gayret ediyordu. nın mqbur tarihi kalelerini brman- Arkadaıları da ıökün etti. Bu 
im dizlerine yaklaşhrdı. diki bir çoban at~inden çıkan duman G" d 0 .. H v magw a ba•.Iadık. Güne• batalı iki ıuretle resimlerini tedarik ebnek 

P E ,. !k alı h b" L - 'b" .. w d w •• k 0% en Uf at arem agaaı :ı: : •• k . ld B renses re ıeva r n uzurun - sütunu ır oaca gı ı goge ogru yu • mum ün o u. izim, bulabildik • 
ıaat oldu. Ortalık karanlık ve ıis -

dan dolayı tevehhü\' etmeyi hatırına seliyordu. Krizafyüs, kral Attila öldürülecek lerimiz; Alim, Talip, lımail, Ömer, 
getirmiyecek kadar bedbahttı. Kral, acaba karargahtaki bu gürül- olursa, ölüm haberi duyulur duyulmaz li. Ve biz, serbest bırakılan bu se • Cafer. Bunlar, paraıız oldukların .., 

Gür ve berrak bir sesle: tü nedir diye düşündü. Prense!J neden bunun kendisi tarafından tertip edildi-
1 

kiz kitinin bulunduğu yeri arıyo • dan köylerine gidememi§lerdir. E • 
- «Kral Attila 1 İşte çocuğun 1 » di- ağlıyordu? ğini ilan eylemek ve bu sayede Bizans- ruz. ğer para tedarik edebilirlerse mem• 

ye bağırdı. Habis ruhlar kendi yollanndan, taki nüfuzunu arttırmak niyetinde idi. En &!ağı on tane han gezdik. Ni- leketlerine gideceklerdir. 
Kral, Suorni kızından kurtularak Attila da kendi yolundan gider. fer- hayet Celal ağa adı verilen bir ha- A. Rıza 

Yaklaştı. yat etmek, gürültü çıkarmak iyi değil- Çünkü onun nüfuzu çok azalmı\)tı. 
Erelieva sözüne devamla teskine dir. 1lmparator Teodoziyüs kendisiyle hiç 

muvaffak olamadığı istıraplı bir tavır· Kral, bunları düşündükten sonra alakadar görünmüyordu. O zamana 
la: yoluna devam etti. kadar hadım ağasını himayesi altına 

- «Ceism denilen cin geldi.» Jedi. * * * almış olan prenses Honorya ise bir kaç 
Kral çocuğa doğru eğildi: Roma Generalı Attila ay evvel kardeşi imparator Valentin-

- <<Ceism mi? lstanbulda diyorlardı ki: Kaplan şi-
yan 'm Ravennadaki sarayına geri dön

Suomi kızının o habis ruh hakkın- karını aldıktan sonra Steplere geri 
da anlattığı şeyleri bildiğini anlar gibi döndü. Şikarı büyük bir parçadır; knp- müştü. 
göründü. lanın karnı doymuştur. (Arkan var) 

- «Ceism bizden ne istiyod» diye Bunu diyenler, yalnız harp tAzmi- ·' · ~ · · · ---- ·~ · · ~- ·' ·-

= 
Türk - lspanyol Ticaret 
Anlaşmasının Esasları 
ispanya Bize Seksen Satarsa, 

ispanyaya Yüz Satacağız 
Biz 

sordu. natını deği1, şarki Roma devleti gene-
Erelieva dedi kh ralı Attilanın maaşını da ödemek ve 

Attilô Cinlere itaat edemez bu paraları Hün karargahına gönder-

Son Posta Ankara, 9 (Telefonla) - Mad -ı•e imperiali kabul ettirınit bulunu-
- _ -~ ritte imza edilen Türk - lıpanyol ti- yoruz. 

- «Bilmiyorwn. Ben hiristiyamm. mck vazifesiyte mükellef olan Bizans 
Şe lan h b imparatorluğunun maliye memurları ytana mensup o a is ruhların 
dileklerini bilemem.» idi. «Vergiı> tabiri kullanılmak isten-

Kral, onun bu sözlerine hiç ehem- mediğinden, Attila, imparatorluğun 
miyet vermedi. zabitan listesinde gösteriliyordu. Fakat 

- «Hün'lcrin en asil kanıyla Cer- iş bu_?unla_ ... halledilmiş olmuyordu~ 
manlarm en asil kanından ... )) çünku Attıla bazan Roma gencralı, 

B d b. denbı"re 90.. .. .. k . bazan da müstakil bir kral gibi hare-ura a ır zunu cstı .. 
Çocug"un agvlayacakmış gibi b b ' ket ettiğinden kendısme karşı yapıla-

unı uru- 1 . . b" d" 1 . k"l 
~uk bir halde olan yüzüne gözlerini cak muame c ıçın ır ıp oması şe ı 
diltti. bulmakta güçliik çekiliyordu. 

~t, Styas1, Havadis_ ve Halk gazetesı I caret ve kliring anlatmalarının Yumurta için elde edilmit kon • 

Eski Zabtiye, Çatalçe~me sokağı, 25 müddeti iki senedir. Anlatmaların tenjan, 30 bini sene içinde aynca. 
1 S TAN BUL ı' ana hatlarına göre, İspanya bizden olmak üzere 80 bin kentaldir. Ke • 

Gaz;emizd: çıkan yaza ve alacağı malın yüzde yirmiıini Fran- reste için bin metre mikibıd•r. Ge
r~imlerin bütün haklan l 11z frangı ile ödiyecek, İıpanya bize lecek sene 20 bin olacaktır. 

ıekaen satana biz ispanyaya yüz mahfuz ve gazetemize aittir. 

----~ 

ABONE FIATLARI 
3 1 
Ay Ay 

Kr. 

ıatacağız. ispanya pamuk ihtiyacı
na memleketimizden temine çahşa-

Protokoldaki esaılar ıunlardır: 

iki memleket te gümrüklerinde 

bekliyen malların 60 gün içinde ih· 

Sonu Gelmeyen Hün Vergİ•i 
Erelieva mırıldanıyordu: TÜRKİYE 

- «İşittiğime göre, bir millet ile o- Kaplanın memnun olduğuna ve YUNANlST AN 

Kr -400 lf>() 

nun reisi yanlış bir yol tutarlarsa Ge- karnının doyduğuna inanmayan Bi- ECNEBi 
ism onlara bunu ihtar etmek için gö- 7.ans'lılar pek azdı. Bunlar, Hün krn

lını bizzat yakından tanıyanlardı. Hu- " rünürmüş.» 

710 
800 

270 
300 

Attila yüzünü buruşturmuştu: dut münazaalarmı para ile halletmek 
_ «Bu bir hurafedir, fakat Attila üzere Bizans'a Hün murahhasları gel-

cinlere itaat edemez.» dikçe müzakerelere iştirak ettirilen 
Erelieva artık metanetini muhafaza Senatör Maksimin, her ne zaman büy

edemedi, hüngür hüngür ağlayarak: le bir münazaa hallü tesviye olunursa, 
- «Attila, benim çocuğum... Ne- endi~eden kurtulunmadığını impara

den benim çocuğum bir cin olsun}» tora ve hükumete söylemekten gen 
dedi. durmazdı. Attila, kendisine gönderilen 

Attila, karısının bu nevmidiaini hot paraların miktarı nisbetinde büyüyen 

&örmüyormuf gibi bir tavırla bo91nı l [ t] Balkanlar 

Abone bedeli peıindir. Adrea 
• .-• · , , 1 .. - J kuruıtur. 

G1:len evra'k geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet almmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruıluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Poıta kataıu: 741 lstanbul 
Telcnıf : Son Posta 
Telefon : 20203 

I 
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Muharriri ı Fr..eman Wılla Crofıt -··- 9 /11936 

Polis Memurları Cinayetin Bütün 
Tafsilahnı Tespit Etmişlerdi 

Ormaby: 
- Hiç bir zorlukla karıılaf1Dadık ~ · 

Mister Frenç. Her teY tıkınnda aitti, ~ 
dedi. 

Franıa Ve lngilte-. 
rede Fırtınalar 

ln~lterede Boiulanlar 
Otuzdan Fazla.~ 

• BiBATB 
.._·-------------Yazan: R. S. Çavdarlı 

LIYEUTSANG'IN AŞKI 
Paria 8 (A.A.) _ Haber verildiği- Çin ruznamelerinden iktibas edilmittir 

ne ıöre, yukarı Rbone, Ain, Saon ve -1 - Türk dilini bile zorlukla hatırlayabili 
Garoune nehirleri inmiye bqlamıttır• Bundan 1800 •ene eooel Çindelti yordu . ... (Liyeutsang) da, genç b 
Pariate İle vaziyet deiitmemiftir. illr Hanlann inltir~ındaıt Nnra İm· l dın hayatını naklederken yanına so 
Puay mahallesindeki evlerin bodrum- paratorlağu ele alan «Tin• Rilôlen kulmuştu. Nihayet: 
lan bili au içindecfır. Tarbes mmtaka- nin baılangıcında, Çine dehtet •a· - Birader, dedi, müsaade ederse 
amc:la yağmurlar tekrar batlamıttır. A- çan ((Ç~n. Türlt İmparatorluiu ha· niz onu ben sarayıma gÖtüreyiml.. 
dour yükaelmekte ve baaarlar yapmak- yatına aı.ttır.... . . Ooh, bu kelime!.. Şimdiye kadar · 

- Anlatın bakalım. Kalpler h k 1 la k tadır. ın a ımı, ıu tan rın arşı- 1 rememiş olan (Liyeukyang} ı 0 ka 
Ormaby, hikiyeaine devam ederek: sında bo .. k T k · 

t 
Loire nehrinin auları daha va • . yun egmeyen aş ; ür tarı· fazla titretti ki .. . Gayri ihtiyari b. 

- p merdivenden apğı kaydım. A· h d d b·· ··k b. b ı 
him bır. .-ı.:ıcıe ......... w. yrfll Rochelle yo- ın e . e uyu ır m. acera ıraktı. Bu.- geriye çekildi. Cevab vermedi. Çatıl 

7aklanm yere değer deimez beni ya• ır-aa .... ........,. r Ç } 
lu bır. metreden fazla ..ı _ _!_ı!ı_.._ su ı·ıe nu_, ın ruzname erı fU suretle tasvır /mı• k-ları ciddi bir -y du·· •u'"ndu·· m1 

kalayıp rayların öteaine &'Ötürdüler. Bu- ucnnwue d T iT T- T e-e ıyor : d l"'l t d" d c·· 1 . nun prooramda dahil olduiunu bilmi • ört•'Jm" t" Halk t •~-1 ... L ... - bek- . ne e a e e ıyor u. uze esıreye: • u Uf ur. e...., a .....,_ .. ı ç d H .. 1 ~1 • • • 1_! 

7ordum. Bereket versin Harvi kulaiı • lemektedir. Çünkü ıularm yirmi san _. ın e, an suuuesının m1U.~~~nd~ j - Haydi yanındaki kadınları be 
ma fıaaldadı ve kimsenin l'Örmemeai tim bdar daha artmalı muhtemeldir. ;?.~~· ~<Çeo» namı .. altın~ buyuk bı.r ' berine al... Jçeriye git... dedi. 
için kıpırdamamamı tenbih etti. Ben de N t .-L..:-. ularla örtül. •• •• I ur ımparatorlugu, vucude getı· Şimdi biraderi ile yalnız kalmı~ 

k an es ,-.. ... m • u 0 an rilmi•f B · t 1 .. k I H tren alkıp, i.ataayondan herkes çeki • aokaklannda "sefer tamamyik, . T 
1• • u ımpara o~. ugu uran ar, ayretle kardeşine bakıyordu. 

linciye kadar hiç kımıldamadım. Bir clurm tur. aeyna ~ınde, daıma zaferle suslenen akınla- ı yirmi sekiz yaşındaki gencin müte 
müddet sonra Harvi tekrar fısıldadı ve I Uf • rı~le. dehtetler saçmaya ba,lamışlardı. sip endamı karşısında hayreti büsbil 
kendi.sini takip etmeklitimi söyledi. Fa- Nantea • Bordeaub yolu bir metre Çın ımparatorlugu" , bu Türklerin hü • t'" art ·Ik d fa ·· 1 

1 
..ı.........:-ı:::.:..c1e il ~~~'---··· .. Alb I un ıyor, ı e onun guze ve 

kat ben bir ceaet olduiumu farzederek uenıı.._ua au e vnwmuttur. cumları karfısında titriyor zaferden ·ı _L b. d l!'---L old .. ai·ıw· Dım 
· d b·ı k'. tahli ~ı-:....:.. • vı eces: ır elllUUUI ugunu 

7enm en ı e oynamadım. oy ye -.muuuru • zafere kofall genç Türk imparatorlu - yordu. 
Bu sırada Harvi söze karııarak: * ğunu birinci Hakanı (Uyeukyang), Kardefinin bu güzelliii. onun b) 
- Tenbel herif ••• Orada kütük aı·· 11-'-- s· C _.ı• • J 1 her f • t ''d h f · ...- ır onun «•ccıını ea11 a a L.....:ı.. za en ea ı en ve er za enn binj daha ziyade titretti. Kıabnçbl 

iti yatıyordu. Otomobile kadar sırtımda ltoymq Londra, 8 (A.A.)' - uıgmere ••· ismine izafetle kuleler, babr,.ler 18• Fakat b k kan lı" L __ .:f! L • • 

lafımaia mecbur oldum. Fakat bir da· hillerindeki fırtmalarda Noeldenberi . . . ,... ' u 
18 

ç gım -.encıı .. 
laa ela böJJle teY yapmaz. Çünkü ayak • kında bir ketifte bulnnmuı olup olmadı • L~.•-- raylar ~n~. ettirtıy~rdu. bile itiraf etmekten korkuyordu .. 
larmdan tutup raylann üatünden atlrilk· im. Ye Coan uydard. ju arkaclafile ken- 30 dan fazla UUll.._. olmUfhu'. 

1
Bugünku (Şann) ve (Honan) e- Filhakika mutlak, bAkim bir m· llP9l• 

Wlm, dedi. di plblanm muka:reae etmek içiıa lnmlan ya etinin her köfeSi, bir zaferi temail ratordu. Fakat bilhaaa bip · · 
Frenç ılldii: Y- ahpalıwhiJ cihetini de pmcaa Wr Heuptman'a eden, kule, bahçe ve saraylarla donan- karıf8C8k eeWıiyeti kendilinde aör 

- AferiaL. Siz ... halde Ttenl• fulaltarafa banblan. ~ nr ~ COIUll aydar. idam EdlleceAI m)ftı. . . • meyen bir insandı: Deiil 
a•&lt& .,.... ppm......-... Sizi kimM claia ~..-· adı, Sir ~~ Bel • il Bu ~ıra~ yenı hır zafer haberi da- hatti en adi bir ferde bile, conu 
~ T..-i ele lcimae ......,.. ... futa ~ ~ ehniP. Ge • Blldlrlldl ha 1ıeldi. Çın kumandanı ve valisi, ce- eevme, ben eeveceğim» eöziin{l eöy 
Hic kimMY rullelmedinis • ? eledi. nk Co.'an ifadesinden, senık kendi sur Türk muharibinin eliyle kesilmif. ezdi Fakat bu kardefİ idi. On 

e ma t-ıhlribbmnd•n da anlıyoruz ld, Co- Trmton, 8 (A.A.) - Ayın on ye- ç· d .. h . valinin b.. .. yem . ' 
H..-.i: - 8elfaatta ~ bir doetu ohmıdaia sa.i, cliaincle idam edi1eceii ffauptmana bil- m or ~u mun ezım; . utun Ja basblbal etmekte ne arar varda: 
Bir tek imana bile raatıelmedik. Oto • kendi4 de bö le itlerle w· . . . . .. saray erkanı, kadınlan da dahli olmak - Kardqim, deci. T am,yirmi ya 

1D01HJe atladık, emrettiiimiz sibi .._ Is&- ......::.... 1 
.,,_ airat • dirilmiftir. Buna racnıen. Hauptman f811iyle esir edilmifti. Ve bunlar Türk tında imparator intihap edilclhn .. Ba 

ı .. aittik, orada :raran saat kad.1- belde- • • cumartesi ıünü toplanacak olaıa af Hakanına hediye olmak üzere ıönde- gün elli yafllldayım. Otuz ..Jik 
:.:u1.. ,._.. .a.-z-. L-. -1.1:1. u:- bir l'an)'anG llıı Kompartıman eli L-...1! L- a....L ·ı n·lmı.•tı• b'. .. _12x.:_:_ • ~ -a """'P.. -.7a .- ·~ • vanmm ~ cez&UDI .. pae aoVI T • yatımı, utün pn~....... en 
mfitldilita tesadiif etmedik, dedi. Sir Conu ~ ikna ~en sonra ecleceiini ümit etmektedir. (Liye1,1kyang), J>üyük bir jmpara- zamanlarını harpte, vatanm büyı·w· WIJI• 

Fnnç ıene siUbmiYerek: eo., Euatoa istasyonuna Pi.ek, eka • tor olmasına rajmen Çin valiainin dul x.:ı büyii · · · --:..aı- 7--L 
1\..... • • • preat aai tuafta, • Ka.ı "--'·- iatu- 5 .,., meaı ıçın ~........ '-CV& 

- "7le ... bhvaltmm hakkettinis, de- e, yam ....... - 8 J H • • kadınını son derece hürmetle kabul saad t .. edim 
.. yonuncla, P•oaan abi tarafma İl&bet ede- u gar arıcı ye- tti. Ha ... . . L_ ... _ ... • • • • e gonn .. 

I 
. - ..... wr-...1- ıcte1.• ~ e . tta onun zevcmı IUIUCttill ıçm, Ve burada eD katı m•nlan me• 

fi" ŞeltU '" -- u - ...,..., ,_ k ...J___ L_LL.._ı_ -x.. .:LA. 
• ,..... ld kompartiman tutuyor dedi. • d D v • •kJ•kJ umanamu ~ YB.-.• .,._ • mete getirecek bir tavır•: 

.::.• ınemwlanmn hepa1. de. ~valb • Onmh,., Frencia sözünü 1c:..... 510 e egJŞJ J er yetleri de büyük bir dikkatle dinle- -Ne olur onu ... son mmanmda 
Yemei• -.w.ı.r. Hiç Wriııi konat- • eli ve kumandana valinin esir ola eaade ·· ek • · ihtiyar nluıtribl• 

9m7ordu. Bir middet aoDl'a bhnlbluma - Kompartimulann, trenin husi ta- Sofya, 8 (Özel) - Bulgar cht itle- ak katlediu:::.: habe' • d...X...· . • t gorm .. IÇlD m 
llidrdiler L!.......!...ı • L!.......!.-! • nfmda _.__z..- ....ld- naul La:.. • • L-L...-1.::..-.ı.. -•-- •• emli ~ ı Alil§' n ,... "" ıae, terketmez mıauı). 

; -- pıpa.u•, -- ...... • ---- -7or n ................... yapumı OD ~a • T" ki".. üriilmez bir leke eürd::x..-ı.-n. • • __.__ ~ - ralda Ye tekrar tundan banıdan, ha- ela? ~- ...ı.. ... . . ur uae s ... -.. Uyeuteang ceftp ~emayumu. r' 
~ lmllanddden tütinclen, biiyUlı ..... Frenç lla ilimm t.nwnile Yarit olda • iifildiklenlen ~eda ~ yabana de yazdı. . . . . kat Llyeukyang kardqinin tu.ttuitw 
....... INatlannclan seçenlerden bahset- ı- lcahul ed-.k: memleketlerdeki Bulpr elçilik ve kon- Artık, valınm sarayında eaır edilen elleri bırakmıyor, mütemadiyen -11ım 
..... Niha1et Frenç saatine haldı '" kon- _ Ba da hilihare hallecl e1· • bir aoloeluklannc:la da mühim deiitildik • cariyeler, harpte yararhldan görü • yordu: 
...... Yaktinia pldiliai söyledi. nokta, dedi. Mwnafih kom;ar:nlann ler yapdmıtbr. lenlere hediye ediliyordu. Bu esireler _ Nwl razı c:lejil mi8in) Ne • • 

- Ba iti. hana ıöriindiii teldile, bat- trenin Unsi tarafmda olduiunu iatuyon Bu cümleden celi Bulprin pzeteai arasında, timal Türklerinden getiril • cevap vermiyomm) 
tan. 8fAia &'Özden ı..Pmek iat\yoram. Sia miclliriiuiin k~ IOl'duiunu '" kili • direktörü T. Popof da elçilik rütbeaile mit kadınlar da vardı. Hele bir tanesi, Genç muharip, büyük vatan 
lleni dikkat~ dinliyeceluiniz ve clojru bul- bin de bunu bilmediPU söyledijini bili- Ankara içil.... bq aekret liiine ta· sarı saçları, mavi gözleriyle o kadar verin bu tevazuu kaJıpamda ne yapa 
mad~ı~ bir nokta varsa, derhal itiraz e- yorm. Maamafih her halde bir yolunu ba- • ol e -:ı er güzel ve cazipti ki ... Daha o dakika • bilirdi) Boynunu büktü: 
.teceluiniz, d~. lap ölrenmit olacakbr. JID UD~Uf ur. la • dan itibaren (Liyeukyang) m kardqi _ Peki dedi, sizin olaun .. 
~ 1Y1C9 yerlelflİ. Cebinden ti- KalaH R-.i Peleriıa Goapodin T. Popof Ga taaaray Ji. I (Liyeutsang) m, zaferleriyle bütün Li uk. ank emnUIMlu. Bir 

lmnbiı hir --..... blemle pipo.anan ta.. 1i L-~L ................. _ aeai mezunu olup iyi Türkçe bilir ve bir imparatorluğa ~ref veren bu genç 'b' ye ~ · ~ euonvor --:1üyor 
linlni bubrdl ft aösiine INatWı· .._. --et ·-- eoma Coe, t.m Sofyada Cemi 1 gı ı eevıncın _.,, , •ua . . . .. . . · wa... tekrar effilimiz tekilde cinayeti • Türk • Bulpr ·yetini ku- kumandanın gözlerinden kaçmatruf, du: ...;-. ~~=.:.~-ki,~..:. &yor. Sir c- nnli .,a ilia Yerip c! ranlarc:landır. mas~m güzelliğini adeta gözlerinin _O halde onu al, dedi, yeni 
ta nr. MeaeJi cinayetin mak•dı. ipekli dan eonra da öldiiriiyor. Cesedi koya kah- hap~ ~b~a almış~. brdığımız zafer kulesine götür . .&..a.a~• 
1se1ea İcadl '" -...... •11so1m haldmacla "....u pelerine ...ıı.. Kua1 o..ı.. istu- Ermenlstan Cümhu· Çınlilerm esaretınden kurtulup ta kulesinin ismi bundan böyle 
Wr P fipheler .. Bunlan bilihare aydm- yoaunda pencereden dıtmv• ab)'or. fp mer rlyetlnln 15 inci Türk kardd qleBri arasana ~. ~ibiY_e kulesine tahavvül etaiD w oraa on 
ı.1aca1az. Benim fiıındi m. isah eclecejim ._ aa,...mde ViJdor tnae ath:ror Ye Co- memnun u. u memnunıyetinı r urayı olauıı ı .. 
llolda, cİINıyetiııa nual itJencliiiclir. EVYeli ... ,.......... Sir C- la,.fetim siriYor. YlldönUmU türlü gizleyemiyor, gülen dudaktan ve * * 
,..uJerin ne Japbldarım tahmin ettifimi. Coean vazifesi harada bitiyor. Stranra- M k ) • gözleriyle kih imparatora, kah onun Liyeutsang, büyük tekerlekli ,._.için tahmin ettiiimi izah edecelim- ercle T_.. halafa7or n hirlikte Port • oı 0~ 8 • (~ A. -: ~1~ kardqti (Liyeutsang) 8 bakıyor, fakat sının içinde genç eaire ile kartı b1"fl 
~ ...... da heni lla tahminlere MVlce- patrip pı.- motöre lliniyorlar. tan cumunyetinın on betıncı yald~ (Liyeutung) a bakıyor, fakat (Liye.. Es" ilk defa .-:..lüH 
~- ·• ·• be • 1 So 1 b. 1. 1 oturmuftu. ıre •uRa •-
~ imilleri ..ı.tacapn. BaJraı.. oalan Şimdi Maim plelim. Malu lla 11'11 • ~~ munaae. tıy e, • ':et eı: . arı • eıtaan). ~baktığı zam~, aöz}eri onun 0 dakikadan itibaren levaneie 
•ele mantıki bulacak_, .,_ .._. cilidir '"lla ilibula da motörl ıı merkez ıcra komıteıı en 111 Er - gözlerınm kartısında bıraz daha fazla l ladı .. bu gence bakıyor, p&er;, · 

Diri Arlıadllf 0 w.r. etmeldeclir. Molöri Barodlm 0 ki- meni itçiler ile mühendisler, rea • tevakkuf ediyordu. Sonra bu bakıt .. evv~ kendisine hararetle t.bn o 
.sa." söyleclilderiai ..,....,. .... ...ı.,or .. 0 iti tisor F-.. kiralama.._ aamlar. artiıtler ve yazıcılardan 18 lar o kadar minah idi ki... leri bir türlü kendiaine ~em • 

ı • el....._ -a. Is • • -luıclatlan ._ " ......_ ••• Öyle tamim ediyor ine nif&D vermittir. Bu güzel cariyenin aözlerini takip du. 
- ~ Wda. ~ ~.. • ld, ........ lla ... ~ ~-- laer eden bir çift göz daha vardı. O da biz· ı Llyeutsang. bakmamakta inat ve 
.....;: Sonr. ...... devam .. ~ hir polil IDellD'UllUD zihninde - ... ••zll Zaharof Yine ~t (Llyeuk.yang) dı. Buma'? gözler; ı rar ediyordu. Çünkü~ ai 

Ws Wr fiiplMaia bile • imlıAn Ort Ç kt Çın ordu.unun kartımnda bir aslan du Madem ki onu binıdenne taıld 
- EYVell. Sir Comm ı•ıliui ... .. ok. apmr - 8Y8 1 1 heybet ve dehfeliyle şimfekler çakan 1 •• • • -=.-•- tekrar bakıp 

M dirt .,.acl.,,_n, · Ti u .. ı .. _ ' _1 L_..ı__ mıttı; o mavı .~ ... .,._ Vikt_;; ,... ~· ~ llotire Biıt• liri K". Paria, 8 (Telaizle) - Lonclra • imparatorun gö~erini o &m111r müla- yaralı kalbinden .kan elutmakta 
-. ~ • huı.e~w. Şm • Baroda J.anılcet eclerkea ..:... mo dan verilen bir habere ıöre meıhur yimlettiriyorlardı ki.. Ceeur (Liyeuk- mlria vardı 11 ,...'-~ L~- Wr ....,_ t. tör uhilMIMn UliW ile mal~ ... irin.; Bazil Zeharof silih imalinden yanı) ın daima cesaret ve merhametle 1 Bazan insanlar, azmettik)eri 

- - _. arap topl.up plin • d 1 bakı la da • büsb•' •• ~ ~:.._ l\....ı_ LA~ 
.._ lcuıayorlu. ilk itleri Sir Cona smm.: ~or. Banlarm naan clilcbtini. a - kat'iyyen elini çekmit olduiunu ga- 0 u f rın .. n, ~~ . utun ıpeyi yerine getiremezmm-. "'Tfltl ~ 
,... ......._ lı...,ııei• ima etmektir laldu ~-- Wr ...ette, ...._et .... zetecilere aöylemittir. kalclırmıf, bu gozlen, mutfik bır ka • eeler olur ki; ciddiyetle Tal>IPIUDlil 

c._ .., .... siW, ipeldi btea icadl .,,.;. tine celltediyor. Diler tarafla .. iki lliP dın gözü gibi merhametle doldunnuf" lcarar verdiğimiz bir teJi clerbal und. 
..a. .... w•ilffM ......._ lsaW .. Vikt... • ............... ..otar. w.. Yeni Bir Tayyare Topu tu. 

1 
tur, bütün azinı ve kaıar1ananm 

........ diliai sör17orlar .,. icalMnda ............ - Londra, 8 (A. A.) - v· k (Liyeukyang) mütebeaim ayağa tarafa bırakır, iateme iatemeye yap 
Bu ......ı pyet i7i difiiniilmüt .,. Sir lcemecle .._.. ol... huna ,....,._ teha • • . .. ıc ~ kalktı. Genç cariyenin yanına gitti.. maamı arzu etmediiimiz fe)'i vmllll!!I 

COau laarekete setiamittir S. C Bel det ederler .. itte lla auretlıe Vildoran 117 • kumpanyasının darektörü huauai ••· On k·· !!L b" t .. • hal. . .... , __ ı_ B hal . 
• on, • bet iclcliaa ....ı.n d k un uçu-. n: ercumea mı ogren· ğa mecbur IUIUnz. u aynen 

fMla ıltawıie ruıı olaycw. Şüphesiz, Coe, • araJm.., ol..,or. lih imalibnı tahki,ka memur ko • mek istiyordu. I n bqına geldi . 
.. .._. .............. denisia clalpJa olma Malaa, Barodan hareket ettiii ........ miıyonda yaptıjl be,anatta firket Bu suretle öğrendi ki daha pek genç u~=-ba in .. li, yokutlu bir Y 
....... baJaeecl-.k Sir C.. ima 70ldan, motörii ncalr aJb, yedi mİI aüratJe İfletİ- ~L -d• ) • • • b• ta da ıL aJh 1- " Y • :t:ııc.: 
~----· a-..!L.."'- ."' L--...1- .:--•-- .-L.:...ıı .. 1 le'=--~ mUDCD ıa ennın yenı ır yyare yafın aen, zav &ıze81JZ eneı .. ~ivotdu Sürcünün acem...._. 
J'r ~ ıı......,.e ~or ft ••· r-t ,__ ... en aza!!'Aıfll' -._..,.._ •~·" • .. . 

tniMlelri lcompartimanlan tutm•k ..a . .. ._. sis== ---:... ---- topu ltulduklanm ve bu topun )ien ve havaliaine akın yapan Hünlc .. ai. birdenbire bir tekerlegı hen 
•--- ~i_-4 • mo1..- atiaİ ~qCW. -- 10 ..l.rt-. d - -.U....- •ı to 1-- • eli • cfü .!! ·~ı.:,. __ L bir 
- ele kendi 8llDne ...,.... mil '" plnııt .ta .... fada Wr ...... • uuu.Ja a me~•• -• p111ra nn ne em' flDuf, ve idin~& içine düfmÜt ve yanın amefte 

lpelıli K.ı... cliJ•• il- faile olduiunua tetl»İt eclilcliibü Çin valiaine eatılımfb. Ve •un 1ara- ri1mif idi. 
lir c- helclrat• ~ ket-. (ArD.I ••> tlJl-nit.ıjr. büyiimiiftü. Hattl .ana liwu, (Arkw 



J 
Bir Sarar 

raclası 
•-ı.936 -31 - Yazan: ..•• Ş. 

Pavla; Artık Prensin Ruhuna Tama-
mile Nüfuz Etmiş Bulunuyordu 

SON POSTA 

( Toplanblar, D•v•tler=) 
Dlf Tabfplerl Kongresi 

Diı tabipleri c:emiycti yıllık kongTcle • 
rini önümüzdeki pazar günü saat 9,30 da 
Etibba odasında yapacaklardır. 

Haseki Tıbbi 1111 .... relerl 

Kasımpaşa Cinayet~ 
Nasıl işlenmiş? .. 

(BGf taroh 1 inci yüzde) 1 Orada birisi Esmanm ptlapıa _. 
Suçu Biribirine Atıyorlar rılarak yere yatırmış, boimaya batJa-

Hueki baatahaneainde hu aydan iti • Abdullahla Rifat Esmayı öldürdük- I mış, birisi de kafasına tlıfla vurarak 
buen ayhlt hbbi topJantdaıa bq]anacak- lerini itiraf ediyorlar. Fakat suçu biri- öldürmüştür. 
br. Her ayın ilk pazartHİ günleri saat 13 1 

birine yükletmek istiyorlar. Halit bu I Bundan sonra hamal Rifabn ipW te batlanacalt olan bu toplantıJana istiyen 
bütün tabipler de iftiralt edebilirler. Bu, iışte hiç bir alakası olmadığını yalnız ayağına takarak ce8edi l&junın içine 

- ŞelazadenİD claİrelİ, Pavlanm dairesine 1 diyorum. Jozele haber veriniz. Çar • fzmire giderken vapurda tesadüfen ' sürük lemisler ve ÜltÜDÜ L--ı aradık· 
• • :ıı...a! w____;ı__ 1 b k lain. ddaki toplanbda profesör Akil Muhtar T ~ 

1f--... Göriiniite nazaran _, ayn ya- ça u or•J• ae ><.._ • • • • bunlarla buluıııtuguw nu söylemektedir . tan sonra bırakmı-'-..ı.-. Sövledilcle • 
orlanlL Fakat. arada bir kapı vardı. ls-1 Diye mukabele etmiıti. vzaen. Dr. asistan Medeni. çocuk hddmi T t-auu ~ 
ilderi ZlllDllD ba kapıyı açıJorlar; ve ı P.-.·la, dükkandan çıkar çıkmaz bir Ali Şükrü ŞavL, Doçent Dr. Nqit Erez, Suçlular müstantikliğe verilmeden ev- rine göre Esmanın Ü8tÜDde de (72) 

İrlefİ7odudL otomobile binmi§; doğruca Takümde, cilt hekimi Nuri Osman Eren. tarafından vel tahkikab idare eden müddeiumumi narı bulamamıF?lar. 
E'n'dce bilün ~ hariçte ~i • Ayuı>&§aya giderken aai taraftaki so- muhtelif bahisler üzerinde vak'alar gös • muavini Sabri bunları morga götiir • Abdullah, Ben bati,..._,~ . 

pi.zade Ali Ehadi. timdi saraydan kaim içinde küçük bir aparbmana git· terilmif, münakqalar yapılımttır. müş ve oradaki cesedi kendilerine Boğamam, Diyor 
IL..-•ıkm~_ı_ H- _ .... __ L--~ _._!__ile miıı.ü." göstel'TY'l;.tir. AbdulJah verdigıw · ifadelerde : 

UTUU. ~ ~.., aıı:nuı ~ ~ Halkevl Konfe,..naları u•-y• 

avlanın dairai arasındaki küçük salona Kapıyı ,ihtiyar bir kadın açmı§: Abdullahla Halit ölünün Esma ol- ((- Ben ihtiyarım, adam boğamam. 
ükellef bir~ sofrası hazırlamror •. Çok - A •• Buyurunuz madam. Mö&yÖ Yann aaat 17.30 da Halkevi merkez duğunu söylemişlerdir. Bundan sonra Halit boğdu.» Demektedir. Dün ,bir 
celer, bu salonun 1Jıkları sabaha kadar 

1
sizin için bir mektup bıraktı. salonunda Kültür Müfettifi Fevzi tarafın • suçlular Kasımpaşa tarafına geçirile • muharririmiz bunlarla görütmiiftür• 

-nmü:rordu. Dedi ve sonra, önlüğünün celtindeki dan (Terbiyesi zor çocuklar) mevzulu rek cesedin ayağına bağlanan ip, ora· Abdullah sakallı olnudgk beraber çoJC 
Boğazın koyu lacivert sularına karp a· ı küçük bir zarfı çıkararak Pavla1a ver· bir konferans verilecektir. Bu konferans da .Q.bclullahı ve Halidi tanıyanlara çevik ve dinç göriinmektedir. Muhaı-
mıı olan bu salonun pencerelerı"nd- ek- dL0 bütü- n Vl•Ttd l L R f da ~· ... - aş ara açı~br. gösterilmiştir. ririmize i atın yanın : 
·y~. ~eli kalınlı kahlcaba1BT dökülüyor; Pavla, zarfı açtı. İçindeki mektupta -··- · ·····--·-- - Halidi tanıyan kadınlar bu ipin Jia- - Ben bu yaşta kocaman bir kachni 
bütun bu kahkahalar, saray halkının fU kıaa cümleler vardı. r;-- - ·-

.ddet ve nefretini Mttırdıkça arttınyor- (Geldiğin zaman, aakın beni gör • S - -- . """ lidc ait olduğunu ve küfe hamallığı nasıl boğarım~ Onu Rifat gırtlajma 
meden aitıne. Muhakkak, bekle.) • 0 8 p 0 S t 8 • yaparken kullandığını söylemişlerdir. bastı, boğdu, sonra l&ğıma eürüklecli... 

Saray halkı, haksız değildi. Şehzadenin PaYla; lstanbul Cclir -Ye Para Esmayı Nud Öldürmiifler? Demiştir. Bunu işiden Rifat iee: 
vcai, tkbal Hanımefendi; babumm e· _Her halde, mühim bir teY var. Kocası Abdullah bir gün arkadaşı - Boğamazsın ha... latenen eeııia 

Mııde, ümitsiz bir halde ölüm döıeğinde Diye mırıldandı. Ve aonra; baım • B O R ·5 A S 1 hamal Rifata Esmada (72) dinar ol- gırtlağına sarılsın, bak bolar iDi bol• 
atarken, burada cereyan eden bu baya • dan fapkasmı, sırtından da sakını çı • 8 • 1 _ 1936 duğunu söylemiş ve bunu evde sıkıştı- 1 maz mı anlarsın .. Kanaıiıı boid-, da 

ca sahnelerin, hiç fÜl>hesİz ki her vic- kararak birer kanepe üzerine fırlattı . ..--..... "'"'=-=-==-===·-=..:.:====--=-=='"""O rarak beraberce almalarını teklif et • ~imdi benim başımı a~ yakb. Alla-
sahibini isyan ettirmesi pek tabii bir Bir aigara yaktı. Uzun kanepeye u • Türk Devlet Borçlan miştir. Hadise gecesi Abdullah la Ri- hından bulsun 1 Demektedir. 

ydi. Fakat tehzadenin malik olduğa zandı: Lira Lira fat evde Esmadan parayı istemi§ler. Suçluların yanlamada İldfer tor1-
hak ve imtiyaz), bütün bu iayanJarı an • - Madam Robina f •• Bana çabuk bir o/o 7 •5 T . B. I 25•30 il o/o 5 Htı.zlne B.:'>s,ua h i't.-! &.!L % 7,5 T. B. II 23,!15 Dahili 1.st.1kraz99,00 Esma vermemiş. Onun üstüne ücum . C{lyalarl vardır. ~ müatanıi& ve ancak kalplerde hissettirmekte ve kahve. 1 ' 

• ' o/o 7,5 T . B. m 21.55 etmişler, dövmüşler, gene muvaffak geç vakte kadar sorgulaİ'ma d evam et• 
9el'flesi MUta mubur eylemekte idi. Diye bağırdı. Ve aonra, odanın dur • ı 

Şela:ude A& Efe.adi, artık gündüzleri bi- gun havası içinde ağır ağır yükselen Devlet Demiryollan Borçlan olamamışlar. Bir aralık Esma kendisi- miştir. Halidin suçu .bit olmaza bu. 
sarayda. -'- _..__ s b h Llra IJra ni sokagw a atmış ve Kasımpaşaya doğ· gün serbest bırakılKaktır. ~~.--. a a tan akpma sigara dumanlarına daldı. 
dar yan odaalllda Almasa boc:asile bat- * . Ergani 95,00 n Anadolu Ivell43,80 ru kaçmıya başlamıştır. Müddeiumumilik bir ·~beri 

bulumryorcha. Pavla, çok beklemedi. Jıozef gel • il Slvas Erzurum
9

l,OJ il Anadolu M. 46.95 Abdullahla Rifat da takip etmişler morgta soğuk hava c:lolabmda .-ıa • 
Saray kadınlan, f'Phzadeıü. daire.ine di. Odadan içeri girer girmez kapıyı Sa.yeleler Eeha-• ve tam Bayramyerinde yakalamışlar • nan Esmanın cesedinin d6n gömülme-

.. ~• olan kızlara sık sık SOIUJ'orlarda: kapadı, koaupnaya bafladı. Llra 1Jra dır. sine müsaade etmiştir. 
- Ne yapıyorlar?. . . _ Eğer bugu··n efe oelmeseydja, çok İ§. B. Mü. 9u,Oa ! i!t. Tramvay 22,10 

- Vallahi IMlmem ki. lıaqim? •• (1) canım sıkılacaktı; Pavla. Seni, bir an • • · .,.. 
•-- · ' - F Fi • • Ntı.me 9,60 Terkos l9,SO Dün Geceki Ay Tutulması • Hl a •; 1 Bomontt 8,00 

- wfl)'a seçtnıfııcr- an.. m.. F oa evvel .ftrmek : .. : .. ordmn. ıo, 15 
•~- •- - Merkez B. D. 61,00 A. Çimento 

",_,.or clurayorlar. Galiba dene -ı.-or • B '- d l be 1 ~----- (B t al l · · --.:1 ) ıı k d k ld.. • • L . ....-J.r. ~ - u .-.a ar ace eye ae p - ÇEKLER .. Of ar ~ ın~ )IU:Mlle. . ar ar asın a a ıaı ıçm vu ..,. • ._ • 
- Sebep malum. Metria çiftliği ci • Krş. L T. L. için, gunq araama gırmesmden ılerı ge- lua seyrini tamamile takip etmek 

- Eh, bu gidif le efendimiz yakında bo- ' ı :r 
e :ca oh.-... vannda hazırlanan alaylar hakkında 1stertn 821,75 \\ =r 9,:ıo90i len bu hadise İngiltere de dahil ol- mümkün olamamıfbr. Ma•maflla 

Bu sözler, qlerin ve yumruldann sıkıl- malumat iati)'Orlar. ııı-F-. _Fr_a_n_g_ı - 1
-
2
'-
0
-
6 
-- __ _ __ 0._7_9_~~-11 duğu halde bir çok memleketlerden bulutların sıyrıldığı zaman ıörmeli 

sım mucip oluyor; fakat bütün hisler; - Biliyon11n ki, kaç gündenberi bu NAKİT görülmüt ve bir çok rasathanelerin istiyen bir çok meraklılar soiuia 
nt, kaJple-de 1aoiaia7onlu. itle meyulüm. Ancak lıtu aec:e lıtir sı· Krıı. Krf. .. • d • t tkikl _,_._ 

* - Ne haber aldm? 1
1 ~!ı;rıın !~~oo : ~:mı ~.oo larına Tesile Tel'lllİftİr. kak ve bahçelerde la~ titremİf ~ 

raaını 1retirip te prenaten eowabildim. IO P. :nanp 1'7,00~ ı Jılarlc 31 ay uzenn e yem e er yapma - rağmen balkon ft ..---- _. 

- c:.--=r: .--.-...ı.. Bahama rnk özle- 2" Y-1---k· · l · h d"l b ~ .-·- ~- - Aldığım haber fU ••• Yarın değil, ıo Liret 151 20 Le7 13,00 uaarı 1 reaun e ıza e ı en u lerdir. 
Müsaade • eder misiniz, bugün gidip öbür gün, o alaylara evveli bir ma •• ı Borsa Dlflnda ay tutulma hadisesi ıehrimizde tam ,,. * 

~:n_QQ.IJ.tw &oreyım. beraber "d li ı nevra, aonra da bir resmi &eçit yap L.K. L.K. ıaat 18,28 de baılamıı ve saat Ayın tutulması mllla~le ı.J1i 
_ ~ ben : ~·~~·· F brılacakınıı. Ertesi gün de ıark cep • Kredl Fonslye il Mübadil Bon. 73 21,51 de bitmİ§tİr. arasında dola§an bir çok efaanel. 

t . , _ _. e Ufda um. aka- hesine se•kedilmiye batlanllacakmıf. 1888 senesi 10';00 1 Gayri • • 16.25 Ay 18,28 de kararmaya Baıla • vardır. 
erzıme 'Ye auuuuracıma uğrun 1903 • 82,501\ Altın 91~ 

"ndeyim. Tabiidir ki ıizi böyle yerlerde - ~ca~ ha~~i tarikle?.. 1911 g 81,00 Mecldlye 53
1
00 mıı, ve bu kararma yavat yavaı bü- Bir lngiliz gazetminde raatlaclı 

timde dolll§tıramam. • - . an~ı tarı 1~ olacak?. Aaadolu ~ - _J yümüı, 19,58 de ay tamamen ka • ğımız bu efsanelerden biriaini bJ .. 
- Sivil elbise giyerim. ımıendiferı vuıtaaıle. - rarmııtır. 11 dakika bu bal devam delmeden geçem;.._r.isı 
- Ne yapsum, sizi bir çok tanıyanlar 

- Muhakkak mı?.. Fazla B110d•r Geliyor ·ı~ 
M nlar etmi§ ve ay 20,9 dan itibaren kur • «Kinunuevvelia ..ı-ı biri ile -

lunur. Emin olunuı ki böyle; terzilerde, 
duracılarda benimle beraber dolqma

' pek fena bir dedikoduyu mucip olur. 

- Fakat ben... Sen ıelinciye kadar çıl· 

- uhakkak. Anadoludan ve lima dan son gün - ,,....... s-:-
- Böyle olacağını prens ne biliyor?. lerde fazla buğday ~chneğe baılamıvbr. tulmağa yani gölgeden sıyrılmaya bat arasında ay tablluna q tid 11 

- Hem mane...raya Ye hem de Hay- Geliş bilhassa tüccarlar hesabınadır. Dün baılamııtır. • detli ve sisli olurmut-» 
darpaıada yapılacak merasime da•etli. borsaya 750 ton buğday, 150 ton da un Saat 21,51 de de ay gölgeden ta- Hadisat efaaaeJİ 117cluranJari 

cl.nrıın. - Demek ki .. Oç giin aonra alaylar arzedilmiştir. Fiatlar müstakardir. mamen sıyrılmııtır. Hava biraz bu- tekzip ediyor, kıtı Wr bahar içinde 
hareket edecek. '-- lutlu olduğu ve ay ikide bir bulut • geçiriyoruz. 

- ETet. lapanr• ile unzalanan 
- S.,ka ne ötrenebildin?.. Mukavelenin Tealrlerl 

- Yok canım. 
- Emm ol. aevsifim_. 
- Sizin bu HYIM kupunda ne b ·· 

~k bir d h. d" . . U· - Almanyadan son gelen cephane· ispanya ile ticaret mukavclcainin im • 
aaa et ıue ıyoruın, bılaenız_ il k~ ·ı H d · t y er amı en ay arpaıa ıa asyonuna h" d hem 

- a ben .. Ya ben? ... Bu saadeti ebe- . . 1• ı zalandığı haberi dün §C ır c mcm • 
dil tirm" ek • • 1reçırı ıyor. h d . d b" 

eı ıçm bütün varlığımı senin a· Bili F k t b la ba nuniyct tevlit etmiş, cm c pıyasa a ır 
Jald.r.. ..._ ..1:1-.... -• :..:.. - ı yorum. a a un r aca kndi 

,........._ -._,orum. nereye göaderilecek? hareket yaratmıştır. Söy "ğine göre ye-

Dün On Kumarcı Yaka
lanıp Mahkemeye Verf di 

- Beni ~"'-• MYgili pren - _ Hepsi de cenup cephesine. ni mukavele ile ispanya bizden pek mü • 
tif•!L Polis dün T avukpazarında Halid in den Şerafeddin: lla Y aaa? him miktarda yumurta ve U& alacaktır. k 

3 - ş-.._ tuna çık.. kalbimi çı•w - · ·· • İlk partı" olarak ta ispanyaya bin balya İraladığı ( 11) numaralı odada bir - Evet, bunlar benim odaya geliTCll"' R.humu didikle Ne Y ane .• I - Evet . .. Fakat sebebini sormuyor k 
• · ·· •parsan, yap. Se- ? Kastamonu tiftiği gönderilecektir. Oün umar cürmü meşhudu yaparak Şera· lar, 10, 15 kuruşa barbut oynuyor• 

,. ı.unlot. • Ve ebediyyen senin kalacağım, Şar. ı 11111
_· • •5· ebep ?. •• 1 d feddin, Hüseyin oğlu Ahmet, digw eı Kazananlar da bana L-.cm L-·-·- wıd-tiftik ihracat tüccar an epo v~ ı:ıağaza. 1 _,. AUIY,Y 

_ inanayım mı, der&iniı?.. - Kanal üurine tekrar bir hareket !ardaki tiftiklen gözden ccçırmıılerdir. Ahmet, Serkis, Necip, Hasan Tahsin, yorlardı , diyerek mça itiraf etti. Dl• 
_ Söyle .. Ne ile iabat edeyim. hazırlaıuyormuf. Yumurtacılara gc.linc:e onlar mukavele et· Mümi~ Salih, Yunus, İsmail, Abc:lul - ğerlerinden bazıları. o:J11D oynuyor • 
_ Şimdilik, buna İhtiyacım Yt>lr. z Jozef, yerinden fırladı: rafında mufaıısal ma)umat gelmesine inti • lah Rıfat, Halil adlı on bir suçluyu duk. Fakat parasına deiiMi. dediler, 

naan, iter fqi UJ n isb.t ede. 8 
• - Buna emin misin?. zar etmektedirler. kumar oynarken yakalamıt ve hepsini bir kısmı ela tamamen inkar ettiler. 

_ Görüniin. Diye bajırdı. Pavla, mühim bir it de müddeiumuıiıiliğe venniftir. Polis oyun zarlariyle beraber ma .... • 
_ Bekliyecejim. cörmüt olanlara mahsus bir cururla: - .. ··-·--·----=-·"· .. -· ----,·--- Suçlular Sultanahmet sulh birin· rın üstünde de (10) lira kadar paa 
- Ne nmana kadar? . .. - Emin olmaıam, aöylenniyim. ci ceza hakiminin önüne çıkarıldılar l yakalamıştı. Mn....__ fllhitlelba 

, - Ne zaaıaaa kadar ını ?. H d" Diye mınld-ch-. . ve sorguya çekildiler. Odayı idare e- çağrılması için bırelalcla. 
ni .. . • . . · a ı ae- Jozef, derhal elını Pavlaya uzath. -== 

• • uzm~yeyım, aevıılım ? .. Bu sözleri- ! - Çok tetek)lür ederim, Pa.ıa. B~n Bulgarlar Kocaman Hltler Bavyer11dan 
ilin aksı ıabit oluncaya kadar. _. h ) Ad ·d· t 

l ... er a aya gı ıyonun. Bir Vapur Aldllar Berı·ıne aa.u..or * Diye homurdancf1. ... •• 
Arada-. lıir saat seçmifti. Pavla ... p..,.1a: Sofya, 8 (Özel) - Ştetinde «Vul- Berlin. 8 (A.A.) -lfnu aimı•• 

~·:r~an bindiği arabadan Karaköyde 1 
- Canım, acelen ne?. Şimdiden A- bnYerken tenanesinde 1922 aeneıin· dan: Hitler Berlim •; els -

.. •runııti. Arabayı ıavdıktan sonra, ora- daya gidip te ae yapacaksan. Gece 0 • de inpaı bitirilen «Ayzenakn vapuru Ba da ' bar-•--~ I . ., ~ 
dalô ~cı dükkanına lirmisti. luncıya kadar bo~ oturacaksın. Ve Bulgarlar tarafından aatuı alınm1f, I . vyer_a n ıcawa .,_1.: Pw. 1r1n.w._. .... 

.. dükkan, lamamile tenha idi. Kendi;ini hiç 'üphe etmiyorum ki, fena halde sı- üç gün evvel Varna limanına getiril- 11 Berlinde cuma - w•• .., .. 
1 "ar\11!•yan patron, hafifçe gülümserniı ; kılacaksı.n. o_tur §Uraya, sana. biraz da mif, bu münaaCbetle merasim yapıl- ' ni kabul edecektir. R....t çıe .. ueler, 

ulagına eğilerek : başka hava dHler vereyim. mıthr. IFührer'in hasta olc:luium dair ..... 
- Bu sabah Jozel sizi sordu. Dedi. Fakat Jozef, ı;abırsulık KÖ& • l dıklann -1..L..... 
D • Gazete erin yaz a göre, adı- , lerde çıkmıt olan ...._. ,alan ~ emıtti. Pavla da, ayni i ure tte pat- t erdi: y l 

t-onun lnılaiına etilmif: - Hazırhyacağım raporlar var. On- na ıcRodina • atan» ismi veri en bu ğunu beyan eyle~M. 
- Ben , imdi onun apartımanına gi- ları ancak al<~m oluncıya kadar i.lımal Okyanus vapuru, bir kaç .'!ne evve) l Hitler ile bir k8J .-~ Wr ~ 
-( 1) Sa - , ederim. Söylemek istedikleriııi çabuk HamburgtClll kalkarak devriilem ıeya- l b l olaa -t bir --'-'-
k . ray kadınları, ekser harflerin ba· söyle. hatme de çıkmtftlf. Bulgarlar, bunun· akatla U unmUf ........-U ~ 

21 
. elınıel" rin i hnzfcderfer. (Kardeşirn) J Cevabını verdi. lta Olıyanuı denizlerine kadar ıeyrü • ı yet, Führer'in ta~ .W.tte 9 

Y(·rıne de (kaeşUn) derler. (ArJı.. fMır) sefer yapacaklarnllf. lunduğunu ıöyle~. 

, . . ... Poıta - • 11.AN ftATLARJ 

1 _ Gaıetenin esas Y8ZJ8ile 

bir sütünun iki aatın bU 
(•ntim) sayılır. 

ı _ S.yfasana göre bir •n • 
tim ilin fiab fUDlardır: 

r· .. .,,. sayfa 
.. ,,. Dıı • ı s.. ••:Jf • 

1 2 3 5 trnr ,cr . .. yfa 

-- 200 100 60 30 400 1250 
Krfo 1 ~, .. Krt- Kr'° K-,. Kr .. - :---

3 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnc:.e ve kalın ,Yazılar . 
tutacakları göre yere 
santimle ölçulür. 
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LEZZETLi 
ÇOı-< 

OLUR 
IıtanLul Birinci Ticaret Mahkemesinden : 

Emlak ve Eytam Bankası avukatı Mustafa Oğuz tarafından Gala • 
tada Voyvoda caddesinde Bozöyük kereste fabrikasında Şerif aley • 
hine Adliye yangınından evvel ikame olunan alacak davasının dos • 
yası bu kere yenilenerek mahkememize verilmit ve kendisine gönde • 
rilen davetiye varakası da ikametgihı~ın belli olmaması haaebile bila 
tebliğ iade edilmiı ve mahkemece H. U. M. kanununun 141 inci mad~ 
desi mucibince ilanen tebligat icrasına karar verilerek muhakeme 
12/2/936 çarıamba saat 14 de bırakılarak bu yolda yazılan davetiye 
varakası mahkeme divanhanesine asılmııtır. Müddeaaleyh Şerifin 

muhakemenin bırakıldığı yukarıda yazılı günde ya bizzat veya bir 
vekil göndermek ıuretile mahkemede hazır bulunması lüzumu tebliğ 
yerine geçmek üzere ilan olunur. (295) 

Tilrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengf.1 etmiıtir. 

3. cU Ke9lde 11 2. el Klnun 938 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca ı 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mllkAfat vardır. 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akıl 
haatalıkları müteha111s1 

Mialol'lu JCeçl Ör-en aputımanı Tel. 12033 ET. Kadı.dSy 8aharlyo İJerı aok.ak T.:. 607.U 

. . . 
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kartı t.n kuvvetli müdafii 

Pastil For 

Boğaz ağrılarına, nezleye, öksü
rüğe, aea klSllkığ•na, nefes darh· 

ğıoa karşı en ml!essir llAç 

Pastil f or 
Ses sinirlerini kuvvetlendird:jl, 
ağız ve nefes kokuları ıı ı kestiği 

için ııhhatli insanhra da faydalı 
olan en mükemmel pastil 

Pastil For 
Tecrtlbe edbdz. 

::~ . i .. ~"' ·,:- . ·( . : 

Bir kadının, bir tuvalet kreminden 
bütün beklediği her 

CREME 
SIMON 

'HZOsunda me.,cud sureti iati•ali 
•arifnamesiode ıize aöylüyor. Cildin 
bütlin gayri 1af maddelerini &"iderir 
ve bu sürede beş.renin eaaslı ınh-

hatini temin Y8 ebedi ciizelllgioi 
vikaye eder. 

Her yerde aatlhr. 
S!MON KREM, PUDHA VE 

~·--~ SABUNU ~---
Kayıp : İstanbul Ask. Sanatlar mekte • 

binden l 930 - 31 senesinde aldıiım 400 
mektep numaralı tehadetnamemi kaybet
tim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yok.-

tur. İsmail 

Ankarada ı A K B A 
Her dilde gazete, mecmua ve 
~itap. Bütün mele.tep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 
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için ilk şart 

g~· zel diş, 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

RADYOLİN 
kullanmaktır. • 

RADVOLiN 
Mikropları o/o 100 öldUrUr, dişleri fırçanın girmediği 7erler 

kadar nUfuı: ederek temizler, parlatır, diş etlerini 
bea:er ve hastalanmalarına mini olur. 

En mükemmel, en hoı, en iktısa 

SELANIK BANKASI 
-------------------------Teııs tarihi 1888 

• İdare merkezi 
ı.tanlıııul ( Galata) 

Tiirki••Jelc.i ıul>elerl: 
lıtan'Dul, ( Galata, Yenioaıni ); 
İzmir, Merıia. 

y • .,. .. ı.to•oki şııbel•rl: 
Seli.aik, Atiu.a, Pire. 

• Her nevi banka Muamelltl 
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VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, Tele fon : 22925 
Galata ıubesi Tel: 43663 

MERSiN YOLU 
l N Ô N O vapuru 12 lldncl 

kanun P A Z A R gOnü ıaat 
tO da MERSiNE kadar. 

A.•kara için '11 
DAKTiLO BAYAN 1 

aranıyor. Tiirkçe ve Almanca bil· 
meıi n Tllrk vatandatı olmaaı 
,arttır. İltekliler 46L4 No alboda 
yazı ile Türkite Poıt gaıeiuine 

---~ miraoaa& edebilirler. ~-"' 

.. '" . 
Olçü üzerıne 
F ennl Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dti,künlüğüne 

Fenni 
Borsalar 
lıtiyenlere ölçü 

tarif esi gönderılir ' 
EmlnönU 
İzmir sokağı ' 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
, sakrnmız .... 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 

Tel. 423S2 - Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel 22740 .. ---~ 

Trabzon Yolu 
EGE vapuru 9 lkincikinun 

PERŞEMBE günü saat 20 de 
HOPA'YA kadar. «124>> 

.-.... KANZUK 
MEYVA TUZ 

Tabii meyva usa.relerile hazırl 
mış yeıane meyva tU%1.ldur. 

Mide, barsak, kara ciier. b8b 
hastalıklannda f evkallde faydalı 
Hazrni kolaylaşhnr, inkibazı 

eder. 
INGİLIZ KANZUK E.~ .......... 

Beyoğlu • İ•tanbul 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mGıelıauıu 

Pasartları maada hergiia 8 • 

Divanyolu (118) No. Telefon ı Sil 

OSMANLI BANKA 
TÜRK ANON:M ŞIRKE1 

TESiS TARİHİ ı 1868 

Sermayeai: 10.000,000 lngilis lir 

Türkiyenin ba9lıoa eehirlerilt 

Pariı, Marailya, Niı,Londra 

M.ançeıter'de. Mısır, Kıbru, 

lro.o, Filistin n Yunanistan' 

Şubeleri, Yugoslavya, Roman)' 

Suriye ve Yunanistan'da Filyalle 
vardır. 

Her turlu banka muamelele 
yapar 

• Dr. lbrahlm Zati 
Belediye kart ı oda Piyerlotl 

catl~•• ıode No. 21 
Hergüa ötledn ıonra baatalat1 

kabul eder. 
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