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Fran italyaya minnettarlık eseri 
olarak Habeş işinde tavassut etti 

Sulh Müzakereleri İleriledi, Harp Durmak O zere 
Omltler Bot• Çıktı, Vaziyet Yine Kuıtıyor İtalyadan Zecri Tedbirler Kaldınhyor 

Lokarno devletlerinin Rende 20 Kilometrelik Kısmın Pariı, 21 Mart (Radyo) - Franaz hükumeti ltalya ile HabCfietan aruan-
İ\!!-. da muharebeyi derhal kesmek üzere hususi bir tavasst yapmıfbr. Tavl.ut 

Boşaltılmasına Karar Verdikleri Hayretle vğrenildi eyi bir netice vermiftir. Muhaeemat tatil edilmek üzeredir. Sulh fUllan bel-
_______________ ______________ li değildir, her iki tarafı da tatmin edici mahiyette olacağı sanılmaktadır. 

ALMANYA YAPI LAN TEKLi• FLERI Paris, 21 (A.A.) - Mösyö ~!nparlimentodadünsöylediğinutuk-
ta ftalya - Habq ihtilafından baheec:lerken Habqiıtanda muharebenin bitme-
si, ve İtalya üzerinden zecri tedbirlerin kaldırılması yakın olacağını ihsas et-

KA T l Y YEN KABUL ETMIYECEK ::~~~:~\~~.~FUden'm*!amuı~~Kurumumaha~. 
H 

• •• • ı k, F ranıız Dı, l,Ieri Babnının ltalya üzerine konulmUf olan zecri tedbir-

1• tıer ''ya bıze musavat ven ece yahut lerin yakında. kaldırılacağını i~a etmesi,. Ulu~lar Kurumun~a ltalyanın ... Al~ 
manya aleyhınde rey vermesıne kal'fı bır mınnettarlık eserı olarak telakki 

A •ı J Ak • k "'• ' d d• edilmektedir. Ayni zamanda sulh müzakerelerinin umumiyetle sanddığın-vrupa 1 e a a amızı esecegız e 1 dan çok ileri gitmit olduğunu gôetermektedir. 
_ .,, Londra, 21 (A.A.) - Flandcnin Habeş hakkındaki sözleri dolayısıyla 

Millet er Ceml1ctl 1ı:enHJl•la 
Le.3•aü raptıfa topl•tad• 
bir letllteı 1 Tlta eelıı• ( R.
•aııra), t THfJk Rlttl Aru 
(TBrld,.), ı GralMll ( ita "1a ) , 
7 n..- ( Fraua >. 1 1ı...., 
rel•I 8rllCe. 10 Eden (lnıllt•e) 

13 ler Komitesinin pazartesi yapacağı toplantıya büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. 

Habeş Mümessilleri Londraya Gittiler 
Londra, 21 (A.A.) - Habqistanın Paris sefiri Nvelde ile H~ş müp

viri profesör Jez buraya gelmiflerdir. Gelişleri 13 ler Komitesinin pazartesi 
nü 10,5 de yapacağı toplanb ile allkadardır. 

eni Bir Milletler Cemiyeti Kurulaca 
&.-- 2i .fllıuı •> - ,,, w l.J'ı •'• r hr •• r q• 
Lobrno dm.derinin ...... JllOJ-1 icWe lnPtere tarafmdaia - , .... 

elaemmiyetle iltiwn olunu aokta, be,nelmilel meseleleri halle çabpcak, ildawll, 
liJui, askeri malaiyetteki Witün tiiçlükleri ve piiriizleri bertaraf etmese ......-

...,..._._.bir ----~-
lqiltere d11 bMam Mİlts Ed-, ... 1r--.. ile yeni bir Milletler Cemiyeti 

kmmayı ve ha cemiyete Avrapa cte.letlerinden bafka Amerika:ra da almayı İlte
mektedir. Ren havzaunda ~ bir kuvvetin J•lef9Cflii yeni bir p)'ri ulaıri 

· mmtaka vücuda ptirea teklifin Almanp tarafından kabul edilmemesi ihtimali ha 
Londra 20 (Husuai) - Lobmo dev· cuc:la aetiıuıııek "1xı mmtabya ..,_. • ~onlu. Fllbt lxısiin ha proje haldonda teftlbWWi pcldirecek sibi göriiniiyor. lnsilterenin bu ihtimale karşı ne Yaaw:tıia 

l.tJ..ind• lqiitere, Frama, ltalya ve milel ZÜda lan-vetW ,...tet,tirmek .. lnsiltere lıakimeli t.rafladan bir <t8eyaa benib heDi delildir. 

t.lçikanm lrararı.,tırdakları proje hakkın- Fransa tarafından ileri sir6len teldld• wıı lütap» nep;, a.. 6mitleri lannaia bat1amıf- '.:::::;;;:~:;:~~~~====;:;;;:;;:;;::;:~;;;:~;;:;;:;;;:;;;:;::= 
da dün abMn • aon ma)Gmat, Ren..._. pçildfiini p.teriyordu. Bu )'iaden va • br. Projenin tUmin lııilifma Rende yeni- 1 
....._ yenici• bir p)'ri ukeri mmtaluı ri- ayet çok 6mit verici bir safhaya Iİrmİf sa- [Devamı 1 O uncu yüzde 1 B k k• A d ....................................... , u <>cu ı ııa aıı 

/nnilizler Hitlerin Dün Fransızlar · · Aı·t?. ~ , an~sıne 

Bedbin I Gece Hamburgta Memnun! 
-tr ... 

lbgiliz gazeteleri " A • 
ınanya, topraklarının dı
pnda hiçbir şey yapma
cllğı halde mütecaviz 
ltalyaya onun aleyhinde 
rey verdirildi" diyorlar 

Söyl ediği Nutuk 
Bertin 20 ( Huauai) - Her Hitl• u • 

l .....U aeçim dola)'l$İ)e söylediği natuldann 
dörcliinciieünü ba alqam Hamburgda ver
di. Ve Alman1anm tam miilavall tama -
mana, Avrupa aiyueti ile ilitiiini keserek 
teceniit ve infiradı tercila edecejini an • 
lattı. 

Her Hitler: .. iki ihtimal karı...ndaJJL 

'* .. .. 
Flanden parlimentoda 
bir nutuk söyliyerek 
"Tehlike karıı s ıada 
Fransa ile lngltere bir
likte harekete karar 

vermişlerdir" dedi 
Londra 20 (H_.) - lnıiJtere dıt Birincisi diledijimiz tekilde projeli mese- ..._ ___________ __, 

~ Miat• Eden ha Üfam Avam Ka - lelerin hallidir. ikincisi Almanyanın yal - Paris, :lO (Hususi) - Dış işleri'ba.._.amcla eon baftalamı bicfuelerini izah naz batma hareket eder~k infirat siyuetini kanı Flanden bugün parlamentoda 
tlti; Milletler Cemiyeti komeyinin çalıt • takip etmeıidirıı dedi. Londra konuşmaları hakkında beya -
~ ile Lokarno devletlerinin müzake • [Devamı 1 O uncu yiizde] natta bulundu. Darulac.eze ka • 
~ bakkmcla maliimat verdi. Mister E • •- SON DA " /KA : Bariti hükumetinin ilan ettiği ranlık ıokakJaran ,..... vaziyeti ccBe,u kitab 11 ın münderi - n , 
'-ta dairesinde izah ettikten aonra İnail- prensiplere ihanet etmeden tahkime köşe başlımna bıra· 
'-9nin Lobrnoda yazılı taahhütlerini ye- Al J muvaffak olduğunu söyledikten son-1 ~ılmış eahipıiz ço-
..__ setirec:eiini söyledi ve nutkunu bi • man ar JD ra son hadiseleri hülasa etti ve anlaş- cuklarla dolu. Ana· 

'-di. c b ma projesine işaret ederek tunları lann, babal..,.m, 
~ter Eda nutkunda 'Dilhuaa Fran - eva ) söyledi: çocuklaunı, kötü 

~ son hicliaeler kartısıncla söatercliii Bertin 20 (Hueusi) - Lokamo dev- «Almanyaya bir davet yapıldı. Kablu c"ınsli bir köpek fia-
"'IClal ve huireti methetti. 

letlerinin yeni trldifleri hakkında bü- edildiği takdirde Avrupa barışının tar- tına satın alacak bi-

lngiltere Mahal:li BeJb · tün matbuat tara ndan verilen cevap sini için yeni bir ufuk açılmış olacak· rer müşteri araına • 
tondra 20 (Huauai) - Mister fU ,ekildedir: Redded F ·ı ,. tır. erse ransa ı e lan 'lleredeyse çok 

""-.... Kamaraaancla söylediği nutu~ 1 - Beynelmilel hir konferaıu akdi. 1 d k 
L · ~· ngiltere v ... azı. "yetin yeni en tet ik_i _Ia-1 tabii ve me ru hır Yakanda Fatma mulııarririmi&le ko.......,.ken. Afaiwda Nermİll, :--no devletleri tarafından hazırlanan p.,._ Almanya bunu kabul ed.er. ld h d h f k 

k • zım ge ııı ususun a em ı ır - ticaret eayılacak. m--L- -!..:_ :_ ve L--ı arkasında kızın keneli km oldu~ iddia • m0h9n noktanın beynelmilel - -· 2 - Rende yenide11 bir H erı mm- uu.ı-r~ ..., •-

oldajunu ve diler noktalann · lalca teaiai konutulamu. Teklif ancak dirler.>> Hattı\ yakında, eden diier ana: Nezahat 
ette balandujunu söylediği .balet Uyle bir mmlaka Almanya tarafmcba Flanden bundan sonra Beyaz kitap- munhaeuan çoçuk ahm •tlmile müıtaeil cuklar, okkaya verilmiş kitaplar gibi it • 
__...,.. ~amn Rea o1c1qu gibi Franaa tarafında da taia taki teklifleri hüliaa etti ve fU .özleri komüıyoncular turerae. hiç tafmıyacapz. portalara satılacak ta, il:nı eserler kac&ar 

S>"lb111vıııliılr:at Wr ....... için oı.. da (O.,,amı 10 anca y;a.l.) ~)'W: Ve bu ifte 11arz11 edenler. cctalip lerden o bile para etmryecekl • • 

[~IO~~w~--~~~~~;~·~---·---------=~-~--~-•o_u~ __ 7_b_d_~ h~~ll~~~~eb~••P ~~n~~ 



r 
Hergün 

Siyasi Terbiyede Olgunluk 

• M uaıır Türkiye 

• Buz Dolaplarından Vergi ·Siyasi terbiyede olgunluk 
enizelosun ölümü Yunanistanda de

rin bir matem uyandırdı. 

Yunan milleti günlerce matem tuttu. 
Venizelosun cenazesini bir hıırp gemisi ile 
Yunanistana getirterek cenaze meras.imini 
memleket dahilinde yapmnğn karar veril· 
di. Venizelosun aiyaai düşmanı olan eski 
ba~ekil bile ondan hürmetle bahsetti. 

Halbuki venizelos son Yunan isyanı· 

ııın fımili sıfatiyle memleketten kovulmuıı 
hir adamdı. Yunanistanda kalsnydı rnah· 
kemeler idamına karar verebilirlerdi. 

Hiyanet suçuyla rnüttehem bir devlet 
Ddamının ölüsüne gösterilen bu hürmet e· 
seri siyasi terbiyedeki olgunlu~run en par· 
lak bir tezahürüdür. 

* Muasır Türkiye 

E cnebi gazetelerinde hakkımızda çı· 

kan yalan yanlış malumata sinirle· 

niyoruz. Aleyhimize yapılan propaganda· 
lara tahammül edemiyoruz. 

takat kendimizi onların yerine koyup 
düşünelim: Türkiye hakkında bir yazı yaz· 
mak istiyorsunuz. Hangi esere, hangi mem
baa müracaat ederek malumat nlucaksınız. 
Ansiklopedilerde, Referans kitaplannda 
Türkiye hakkında bulacasınız malumat 
hem noksan, hem yanlıştır. :Biiyük Larus 
h8li Türkiyeyi Osmanlı imparatorluğu 

zanneder. Böyle yanlış ve kötü kaynaklar· 
dan almacak malumat ile hakikatı ifade e
den bir yazı yazmak mümkün miıdür~ 

Bize düşen ilk vaz.ife bütün dünyayı 

Türkiye hakkında tenvir edecek eserlerle 
doldunnaktır. Bugün propagandaya muh-
tnç olmayan Japonya ve İtalya gibi ileri 
milletler bile bunu yapmakta fayda ıörü
yorlar. 

Matbuat umum müdürlüğünün bu sa· 
):ıdaki faaliyeti geç başlamıştır, fakat tak
c!~e layık nümuneler vermiştir. Fransızca 

çıkanlan Ln Turquie Kemalist mecmuasın
dan soma 0 mdi de rnudiiriyet La Tur· 
quie Contenporain adında Fransızca bir 
eser neşretmiştir. Bu eserde muasır Türki· 
ye hakkında sosyal ekonomik, politik ve 
kültürel sahalarda vesika, rakkam ve gra

fiklere müstenid malumat bulunabilir. Bir 
ecnebi bu eseri okursa şimdiye kadar Tür· 
kiye hakkında edindiği yanlış kanaati du
zeltebilir. 

Bu itibarla bu eser cidden takdire ıa-
yandır. 

* Buz dolaplarından vergi 

B uz dolabı modern medeniyetin bul

duğu refah vasıtalarından biridir. 

Bütün fenni refah vasıtalan gibi buz dola· 
hı da son zamanlarda memleketimizde 
kullanılmağa başlanmııtır. Belediye ken
disine varidat kaynağı ararken aklına bu 
soğutma aletleri gelmiş ve onları kullanan
lıırdan vergi almayı düşünmüş. 

Buz dolabı fdırin sıhhnti namına her 
eve, her lokantaya, her bozulacak gıda 

maddesi satan dükkin ve miie seseye ceb
ren koydurulması lBzım gelen bir soiutma 
rnsıtaSJdır. Böyle olduğu halde belediye 
buz dolabı kullananlardan vergi almağa 
kalkarsa, yann telefon, radyo, kalorifer. 
hntıa soba kullananlardan da vergi alma
ması için bir sebep yoktur. 

Böyle bir vergiyi düşünmek, fennin terak
kilerine memleketin kapılannı kııparnak 
demektir. Biz.im garp medeniyetinin tek· 
nik refah vnsıtalanndan istifade etmemize 
mani olmak demektir. Yani ternkkiden 

Resimli Makale Yeni Nesil 

fnkilaplar yeni nesle dayanır. 
Mazi olmuf nesil eski itiyatlardan, ~ki göreneklerden, 

eski telakkilerden kolay kolay kurtulamaz. Yeni hayatın 
icaplarını anhyan ve onu kuvvetlendirip gelecek nesle 
nakledecek olan yeni nesildir. 

kızlarımız timdi üniversitelerde, ilim müesseselerinde 

yetiıiyorlar. 

Biz inkılabı kafes arkasında yeti,ten anlayı§ı kıt, ufku 

dar neale emanet edemeyiz. 

Bizde üniversiteli kız ancak yeni nesil arasında görü
lür. Şimdiye kadar evlerimizde kafes arkasında yetİ§en 

Üniversiteli genç kız, genç Türkiyenin sembolüdür, ve 

inkıli\bın temelidir. • 
= 

(~S_O __ Z__,,_A_R_A_S_l_N_D_A_) 
Mecmualar 
Arasında 

mevzu Sirkatı 
Bizim on tanesi çıkarken yirmi tanesi 

batan haftalık mecmuaların yegane mev· 
zu membalan Avrupa mecmualandır. 

Geçenlerde, bir klişeci, dinde resimler· 
le bu mecmualardan birine girmiş, ve: 

- Efendim, demiş, bana bu resimleri 
göndermişsiniz. Halbuki ayni resimleri 
(x) mecmuasından da yolladılar. Ayni 
yazıyı ikiniz de tercüme etmiş olacaksınız. 

Mecmua sahibi, kılişeciyc: 

- Evet, demiş, fakat biz onlaıdan ev· 

vel almıştık. 
Ve telefonu açıp (x) mecmuasının 

şahibine çıkışarak: 

- Teessüf ederimi demiş. Bizim ( 1) 

mevzularımızı aşırmağa başladınız! 

* 
Canh Anslklopedl 

Alman hükumetinin Londraya hukuk 

mÜ§aviri olarak yolladığı doktor . Gaus, 
beynelmilel bir şahsiyettir. Devletini, Ce
nevrede bir çok defalar müdafaa etmiş -
tir. Gazeteler bu zatın hurusi işleri yü • 
zünden Londraya gittiğini yazmışlarsa da 
kimse inanmamıştır. 

Gaus geceleri ancak iki saat uyur, üst 
tarafını hukuki meseleleri tetebbii ile geçi
rirmiş, Ştrezman kendisinden bahseder -
ken «ayaklı ansiklopediıı dermiş. Yalnız 

Gausun bir merakı varmış, ıınhanç ... Ona 
daldığı zaman her ıeyi unutur ve feda e
dermiş. Bu sefer Londraya giderken şat

ranç oynamasını sureti kat
0

iyede menet -
mişler. Bu menedit keyfiyeti Almanlann 
müzakerelere çok ehemmiyet verdiğine de· 
lfılet ediyormuş. 

* Profesör Jez'ln evi 
Habeş davaaını üzerine alarak iıalyaya 

karşı müdafaa etti diye talebenin hışmına 
uğrıyan profesör Jez; Sen nehri üzerinde 
bir köşk aatın almıştır. Niye başka yerde 
kendisine ev almadın diyenlere: 

- Ne yapayım demiş. Vazifeşinasırn. 

Derslerime devam edemiyorum. hiç değil-

J* HERGüN BiR FIKRA ·ı Harbiye Nazırlığı 
için inatçı 
Olmak mı Lazımdır? 

Profesörün Nutku 
Eski Darülfünun profesörlerinden 

bir zat hakkında fU fıkrayı nakleder· 

!er: 
Bu zat fevkalade unutkan ve ayni 

zamanda tutukmuş. Bundan üç dört 

sene evvel, Anadoludn mühim mer· 
kezlerden birinde bulunuyorken, yapı· 
lacak bir küşad resmi münasebetiyle 
kc:-ndisinden bir nutuk irad etmesini 
rica etmiııler. Yapılan ısrar karşısında 

reddedememiş ve irticalen söz söyle
mesine tutukluğu mani olduğu için. 
nutkunu yazıp, paltosunun cebine koy· 
muş. 

Belediye dairesinde mükellef bir 
ziyafeti müteakip merasim yerine gi
dilmiş, profesörü kürsüye çıkarmışlar. 

O da: 
- Efendiler! diye söze başlamış. 

Fakat bir de elini cebine koysun ki, 

ingiliz ba,vekili Baldvin askerlikle hiç 
alakası olmayan bir adamı harbiye nazır

lığına getirmiştir. Bu adam Thoma' İna • 
kip'tir.' 

İnskip baroda mukayyet avukattır. 
İnatçılığı ile ıöhret bulmuştur. Baldvin, bu 
İntihabından dolayı müahaze edildiği za• 
man: 

- Vaziyet kanpk. pee derniyecek biT 
harbiye nazırına ihtiyacım vardı. Ben de 
oraya lngilterenin en inatç.ı adanımı getir· 
dim. Muvafık değil mi? demiştir. 

* Rende ilk kavga 
Nehrin beri tarafında bulunan Alman 

balıkçıları avlanırlarken oltalnnnın ucuna 
bir balık geçmiş ... Sahilin diğer tarafından 
ayni işi yapanlar, derhal rnınldanmışlar: 

- Gördünüz mü demişler, Almanlar 
bize tecavüze başladılar. Rızkımı:t.ı elimiz
den aldılar. ............................................................... 

nutuk yok. O zaman, yanlışlıkla baş- kulerdende bir mıntaka. 4 - Yalvarma, 
kasının paltosunu aiydi~ini fukeden sız. 5 - istikbal sigası edatı, beyn. 6 -
profesör, hazurunun önce hayret, •onra Bir kasabamız, saldırış. 7 Nota, • beyaz, 
da kahkahaları arasında: su. 8 - Adada oturan, alııtın aksi. 9 --

- Bu paltonun benim olmadı\tını darp edatı, göz, beyaz. 1 O - ı\lık, oto-
ar.Lederim 1. mobil. 11 - Bir Fransız ismi, zaman. 

Deyip, künüden inmiş. Yukarıdan apıiıya: 

-.r-----------------fl 1 - Tam, korkunç bir ~ey. 2 - Mü

BULMACA saade, toprak altında bulunan cevher. 
3 - Tutkun olmak, çalmanın argocası. 

4 - Lutfu ih~an, gitme. 5 - Az kalsın, 
nota. 7 - Dört tarafı su ile çevrili, bir a
ğaç. 8 - Bir millet. 9 - lıacın Türkçesi, 
çağ, bir adet, 1 O - Sağlık dilemek yüz. 

• t 
ler. 1 1 - ineğin yavrusu, boyun atkısı. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
1 Saraca, iane. 2 - An, Edepsiz. 3 -

Nigar, ama, 4 - Emr, Ren. 5 - Aç. ha
lis. 7 - Edep, ler, lfı. 8 - Rak, katık, 

9 - in, kın, la. 1 O - Kad1:r, ram. 1 1 -
Et. altın. 

Yukarıdan afağıya: 

l - Sağır, erik, 2 - Ani, Adana. 
3 - G~rçek, de. 4 - Ami ket. 5 - Cer-, 

vergi almak demektir. 
---·~ ;,- ...... ~- ·=-- ••• .___ 

Ozlü sözler: 
se, vazifesinden aynlmıyan ve gece gün • 

r düz akan nehri seyrederek müteselli olur, 
kendimi avuturum, demiştir. 

Soldan sağa: rah, kız. 6 - Ad, yalan. 7 - Sebep, el. 
1 - Buzlu bir dıyar, i~im. 2 - İspan· 8 - ip, tırıl. 9 - Asar, karı. 1 O - Ni

yn reisicumuru, ~ık sık 3 - lnlİzdm, şnı- met, an. 1 l - Ezan, hamam. 

Hala seviyoruz ve se~diğimiz zaman 
sevgilinin etten, kemiktc:-n olduğunu unu· 
luyoruz. O, bize hılkatin kendi kendini ya
rntan, kendi cemalini, kendi kemalini ken· 
di yapan kudretlerinden biri gibi geliyor; 
gözleri gözlerimize çevrildiği anlar duyu
yoruz ki ta İçimize cbcdiyetteıı czdiyetten, 
bir parça giriyor. Y akup Kadri 

Fakat ona bu kudreti kim VNdi~ Biz 
verdik: heyhat biz verdıJ.-_ 

Yakup Kadri 
Büyük bir şey ifade etr\İyeceğinc emin 

olduğumuz sözleri rnümkim o!duğu kader 
büyük bir otorite ile söy leyiııiz. 

Virgil Thomson 
flÜstnd» tabirini kıymetli şahsiyetler 

hakkında kullanmaktan çekininiz, çünkü 
bu kelime. bu sırada cehalete alem olmak 
talihsizliğine uğramıştır. Agah fzzet 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Devlet dairelerinde ve devlet sermayesiyle işleyen mües

seselerde 60 yaşım •!mı~ kimseler tekaüde sevkedilecek 
ve bu gibiler çalıştırılmıyacaktır. 

Bu yeni karar üzerine İnhisarlar müdüriyeti kendi me

murları arasında tetkikat yapmıf, 770 kişinin açığa çık· 
maaı lazımgcldiğini görmü~. 

İnhisarlar müdüriyeti yeni bir m:iessesedir ve memur· 
ları ekseriyetle gençlerden mürekkeptir. Gençliğin ekse· 

riyet teşkil. etmesi bu müessesenin çalı§masına da 

modern bir tekil vermi tir. 

Genç nesle inhisarlar kadar kapılarını açmıyan ve es-

ki kadrolarını muhafaza eden devlet dairelerinde ise Y•§· 
lı memurlar ekseriyeti teşkil ederler. 

Yalnız inhisarlarda altmıs yaşını atmı§ 770 memur bu

lunursa, devlet dairelerinin ihtiyarlar elinde bulunduğu· 
na hükmetmek lazımgelir. 

Bizde kırtasiyeciliğin bir türlü kalkamaması, işlerin 

modern bir §ekil alamaması için baıka sebep aramağa 
lüzum kalmıyor. 

Devlet makinesi bu ihtiyarlardan tasfiye edilip gençle
rin eline devredilmedikçe, bizde devlet itlerinin düzelti

lebileceğine, artık 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
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S ·· zün Kısasl 

Sulh memleketi 

Amerika 
t-----=-E. Ekrem·Talu 

arbi umumi hitama erip tc, ga .. 
Jiplerlc mağluplar, hesap görmek 

üzere yeşil çuhalı masanın etrafında 
toplandıkları zaman Amerika birl'1Şi~ 
devletlerini temsil eden Cumur reisi 
müteveffa Yilson: 

- Durun, efendileri dedi; bu böy:
le olmaz. Yarın, öbür gün sizler yine 
çekişir, kapışır, boğuşursunuz. Eyiai 
mi~ Ben ortaya bir takım prensipler a• 
tıyorum. Bunları tatbik edecek olursa .. 
nız, harp heyulası bir efsaneden iba• 
ret kalır. Ve bu prensiplerimi tatbi~ 
etmeJisiniz de .. Tn ki ~eriyetin teşne 
olduğu müebbed sulh takarrür etsin. 
Benim seksen küsur milyonluk mille• 
tim bunu böyle istiyor l 

Galipler de, mağluplar da: uPesh~ 
dediler. Vilson prensipleri, ebedi sul• 
hun yüzüsuyu hürmetine kabul vo 
tatbik edildi. 

Eyi mi? 
Şimdi, bir Amerikan gazetesinde1 

Vaı;ington hükumeti tarafmdan neşre
dilen resmi bir istatistik görüyorum~ 
Yalnız şubat ayı zarfmda, Amerika• 
dan yabancı memleketlere ihraç edile .. 
cek silah ve cephane için resmen ve
rilen ruhsatlara ait olan bu istatisti~ 
te, Çine 1,315,000, Şili'ye 250.00(), Al .. 
manyaya 88.~:m dolarlık harp lcvazıml 
sevk edildiği yazılıdır. 

Çinin bir seneden beridir dahili 
harplerle neden perişan olduğunu, Şf• 
linin cenubi Amerikada her an alev. 
almağa müheyya bir barut fıçısı vazi• 
yetinde nasıl bulunduğunu, Almanya• 
nın da yedi düvele niçin meydan oku• 
yacak vaziyete geldiğini bu istatistiR• 
ten anlayabilirsiniz. 

Amerika stılh dostu, sulh nıemle• 
ketiydi, değil mi Mösyö Vilson) 
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Biliyor Musunuz? 
1 - İlk Ehlisalip seferi kaç tarihindq 

yapılmıştır? 
2 - Hıristiyanlarda Lüther ıslahatı n«t 

vakit yapılmıştır? 
3 - Din kitaplarına göre dünya ka9 

yaşındadır. . 
4 - Umumi nüfusumuzda kadın mı 

çoktur, erkek mi? 
5 - Samsun vilayetinin nüfusu ne ka• 

dardır~ ' 
(Cevapları Yarın) 

* Dünkü suallerin cevaplan 
- Çiçeklerde sadakate delalet ede• 

renk umavin dir. 
2 - Napolyon Mısır seferine J:iri~me~" 

le Akdenizi Fransız havuzu haline getir • 

mek ve İngiliz ticaretini baltalamak ga • 

yesini takip ediyordu. 
3 - iki tane Mendres nehri vardır, 

Birine küçük, diğerine büyük derler, heı 
ikisi de İzmir mıntakasındadır. 

4 - Dünyanın en eyrek çıkan t,aze • 
tesi «Groeııland» adasında neşrt:dilir. Se• 
nede iki dda çıkar. Muharriri, n'iirettibi, 
makinisti tek bir kişiden ibarettir. Bu ga" 
zcte Eskimolara dünya hal-erlerini Yt'rir. 

5 - Volter meşhur b:r Fransız muhar
ıir ve şairidir, Paristc 169·1 te doğmUI" 

tur. 

Özlü sözler: 
«Aşk muvakkat, izdivaç ise daimidir. 

izdivacı aşkın devamı zannetnıi~ nice saf .. 
dil çiftler, üç ay geçmeden dudaklarda ate• 
şin söndüğünü görmüşler, ve bir akşaın 
kendilerini karşı karşıya esner bulmııktan 
hayret ctmişl<·r<lir. Aşk değişme) ince Ö • 

lür.ıı Ahmet Haşim 
Yokluk değil mi adem için en a ~•ır ceza• 

Abdülhak Hamit 

Kovanının içinde iisnornal bir ustn olar> 
arı kovanının dışında nowal bir sinektır. 

Voltaire 

Bazı fikirler adi şiııelere hapsedilmiş adt 
lavantalar gibidir; böyle fikirlere, ınb"ıo• 
pek çok itina edilmiş, nevheves kitaplıı " 
rında sık sık ı asgr.leceksiniz. 

Fazıl Ahnıcl 
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Kebap ••• 6 Köy Bir Çiftlik Su Altında 
Rım~~•nntakasının~ • Meld•11te Çoe-la 
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ıaua netiuıli ...._ --= • Alm=,. 111.y- Edime. ~ (l.. ıl ...a..ıllirüniz • t .... E..IİIDeslin Yeni Meriç. 1...-, lbıta Ye itfaiye ka++etleri Milıtedir • 

1 
- ba.._ eilr·-~ 

hine, Lokem07'I imzaLyan dev~etlerle. Y•· dee) - Edime .,_ ~ el. • ........ Be'-k. Edime imaret. Sülqaumiye_ tnsan ve IMay +aiiCll zayiat ohıp ol- = .. . u.fettit. tabıkikat. iDziM1 
ni fnsikere, ,...,. Ye ~· 1~ t.eraber airıd. Fabl bu fe~ ~ yıla K .. • ·;lr,.nr maL •ini • m.kınma 'madığı henüz tabii edifmif cfetildir. _.-. ceu ... Belki de müddeiamuaülik. 
b...hte 1 1 h ~ llaJyanın doiu Af- niabetle daha zayıftır. l..,_,.., 36 daa faata e? MI altında Mustafa pllf"dan bildirildiğine söre nmbakeme. malıkWniıret ve aite ..• Çüa • 
rikMlnda ~ elduııu barp, Avrup~da Tuncanm fafmaaı ile 6 köy ve bir b'--tır. feyezan orada daha fazla tahribat yas> kii bir yaramaz, hocasandan bir tokat ye• 
lııa ba114P bi& laueketta bulımmaem• lllll• '"n<f 1 • • 1 

d!ı!L •• • L __ , -Ltad B" - c;iEtlik eu altında kalDUfhr. Bunlar Bu evlerde oturanlarla. eşyalan mıfbr. m11tır • • .. 
.._ muMJt DW.-.am- ır. maeaa Ha6 fı • De .. • • A Anlat1lan •mualliman vurdup yerde 

leyh ba noktada, ltalya, taahlaWlünii JJe- v __ t~_L'!,eJ, Sarı 1gı~~ y~rı. ~arız, zabıta ve itfaiye tarafından hazırlanan (Son Pmta: Bu haber telefonla ve- ül biterb sözü bu fillyetçi babamn ı.. 
• • ıecek . ete. d ı·•r S.-. ~y. ._ köylerı ve Numu- '--'- Sular il' L ı._ ldu"" nda - l ı nne sete 'ftZIY '. .. ne "t.l:::.idir sandala.na lu111arılmıştır. ın rı ıra.en natta arıza o IU n soy &- bnndan çıl:11111 olacak. 

baklunde ..._,,., olan mal tedhiwl- Dl· ÇbU&tJ • '--1 ° d V • G · !1--Jer • • • ı ad.JC.. • • L •• On ... ,. ~- 1 ~-.c _...ııe. · 
!I'-~ • idi." ı , ı. ~ M-r~:- ... · L ~- v ___ yü~ me11 urmuttur. azıyet azı- 1 nueu ıyı ant•fl am •• açın ~OJ • """' •mm sı- awr-e• e.e - -

w:IMzt,_ .......-- .aa,.ıte ..-.. ye ... -· ....,swıy.ıo .-: ~ova. Anı .. Ali biıa H6-.,iaiD p.t 
ni chmnn, UMmdüi teAiıJ,erin kal'-.. KnkaPÇ. Cümi;h NN,; "' i,. K.a • mihal köprüsünden -ve diğer yüksek liaimlerinde ,....,,+ .Lwa ihtimal :;;m .:m..::' "* ,Jn: .. 

irin 1,ir pez..lık ftlllini tewlül euill. raaiaç ve Bosna kö,leri .a altmda ~ yerlerden tarauut edilmektedir. Za- van:hr. ) . , uYıWıınm lriillkir Emiır ~ adlı 
fngihere i9e, Almanya,.a ba-ıı; tleiil u- ait- melt.lıe ...it; gueelljm clalai plır 

iten lnareüta ıiıi;aıaek. Mai tedbis .... Çetı•n Mıllharebeler ı Venizetosan zw.liw.. iyi t-'»yet bul.an. d~ zi,... J,ik • ra dahi razı dejjldi. • ee • ce .....,1 olup .u.mal edamif, 
bep&e, mıin ... im hal şelc5 arMftl19 ko- c en az 6 Bir gün padifahzidenin vücud11 incia • 
.,wdu. Nibqet. meselenin afyonlu bir for- mit; padipha etmif: 

~ örtllM edilmesine ..-nifak .ıdu. • Merasimi - Ben .-nin oitım -'• miyim) 

o mntle lü: Habecler mukabil taarruzlarla ltalyan- Pa-..ı. ctmit li~ 
Al~: Muhedeleri iWit etanİf olu- Y L Partisi 40 - - Oilwmun. tahbmm Yaıat•iı ve .. ı. ,.r, b- rapn fi1i TaZİJ'ef dent1t edi- ların ilerilemelerine mani oluyorlar iberal gun tanatamm ..,...., 

,_. matem tutmaya karar verdi Şehzade etmir ki: 
Ve: Ne fit yanıyor, ne- de lrelMıp. Londn, 20 (A.A.) _ ffabet men· 1 un1uın JW , ... u,tuk1an nkit, - - - S- Ram ..l•enwn ,,. bea waüa 
Vanlan hu teaviye weltınin en ameli ne- baW.a p1ea ........ l&e. All>aagi milnl,.- at.,.;-;- telirindte laatul • Atina 20 (Hmuai) - Venizel• oilu.-; miçün •oam belli m oilaa • 

ticesi iti old. ili. Avnapa,.a d.mb wııren aölfi ile Amt. • A1qi anamda çok 1 mak için bir çok .wm. ,_. Jetwwk ıun ceeedi JMqelllbe aababı ~ .-ık sibi. dörip ve IPiuaa ~ pıp • 
bütiıın mımelılerb görüwülmai için bir ko•• .....:..s... ~--L--L.a....ı._ j ·- • .-a.!.... .. L .._.____, _ _._ __.. ·•-4.,; ,. _ _., .a. ti-- L.-. •• riip t±• - pi.ak ile di>va) M• r •d .. r- Pir~ YUll.UUUlllllllUllQll"o IDM-111"J- _.....,_...... J& .-B'INCıı:m11'e .,.._ ft.- _, fle& 
fesam ........... ve .tilmd.dar. ı.. top• A • a._L_1_ • a.__ __ ı.. I•-'- _L1••• .L-.--. ~ irili • • -----· var ......_) 
L.... .. -L. ---~·- •• d"-L•• ~ r b" • J'lll umuer..-, ID4*•1Drun •UllJllllUa• .... ,.an teu1ıgı pe-.vpvSs111q1wlH• • --·· P-...15...-..L ....:. Jlllllll.._. _....._ -.up oun ara ırer •· ~ it --.- -: 
fa çarai '-lunmaaanı i~r. • ·anwLıli iu++edaiu t.iç olmazsa ~ 20 (A.A.) - Mar~ Ba· ıününe kadar tefhiT eclltecektir. -Yana ı ·-ı. v~• ot dbi~ 

Bu bir adamdu ki hmÜılli ebhak muvakkaten ,ltalyan ilerfeJitine mini clDsfiomm 160 .......h tebliği: Cenaze cumartesi günü öğledea de bir it lala;,mı ki ifleı• benzemaial 

tartil: büsün A.....- içia feyizli aericeler olduiunu ihsu ebnelctedir. Eritre cepheünde tayyare faaliyet· aoma laüldimet D&IDID& merasimle Çin .+.la olcht• ~- pedipb bil 
\rneLiln. - Selim Rqap ffabet mahafilincl, 18Jfendijine aö- leri nonnalchr. halyan tayyareleri kalc:lınlacakbr. V eni•eloıa iktidar badim. söadesi• dedi ki: 

re Opden cephesinde J&pdaaıiı ha • Gondann timali prldsindeki Dabat k". d ik .. 1 L- ·-•-!il- - Emir ~ climaimda beW 

B k ı ber --!1..- t..._ı L-- ha L.__:_~L. __ ,.!._,J_ L• H-L- mev ıın e en o en -••.......-• fi'" .. ~ !-.s...I! lı....!.....,. _ _._ 
6~ n 179 t • e VcınmD llUJm .............. üz • llQUllsgaau UM:IUIUa uır ~tayyare- • YU. u l)'I WlllP'ô - _..~ Wlft11A11&1111m111 e va l zırhk devresinde balunmaİttadır. ıi tahrip etmiflenlir. yapılma11 mutat ol- meruım yapı· gerek ••• Bea .öylediiim ıibi bem.ea Ps 

D • • /c /c ._ v • " '• ................. _.,. SonıUi CIP .. •iade iki ~- tay· lacaktır. b.t demeyip h...ae ile iizeriae aejirdip 
O'UlZ aça Çlııgı denk Aehanı ıllline doiru ilertem. yareai Neplli ,:uMiu.c1e Adiubaba Bu~ So~.riyuetfndetop~ o~smı... ~ .- '_.:.• • ..._ 

i• ~lu. Fabl Hal.etler, yolu iiurimle Wr lllltif Jlfrrtler, Şe- nan lıberal partiıı aaylavları Venı· ~ek bir 1mıiktu clolrn-_rmn; amma 
Da yapmıştım ı ,, çok tiddetli _ .... taarruzlarla'- biJi ve Kobada miihim iate cleporlan- ~eloa içia (40) .- ... tem tutulma- kabD!'1ym-.ıuhk nbilı d- _...ı_..1_ 

ileri ka • le Ü ıye m em te e up ıam~ 9Jite mavalfalaıetle mini ~ m ~ .. ı ·ııetdir. ıma rar ._ •ı " · Binzdaa •nı• •ndirll i.miı Süı.,, • 
Mevkuf bir muhasebecinin tachılar. Habe,leria büyük bir kumandanı öldü Pariaten MlcliriWi;iııae ... cu. w -- ,. ......... meldebe sitüs .. 

• • Habefler, mevkilerinde tutunmaı.. Acl 'o .... 20 (A.A.- - Dec•• IW- martesi aün6 abclemicle Venizelo • dii. & taıMta , ... m= cWü J•mu. Wı 
ganp ifşaab ta olduldarmı IÖylemelde, fakat her ça, b.rp mecliu!MI iftink etmek üen sun lıatıruına hürmeten bir toplan- edep ağacın hazır ebnittL 

Z. 1 ~-· . --'-aeebe .. Cev. ild tarafm ain' •Jiata uindafdannı tanue ile SiııMıma buraya ıeJmit. tı yapılacakm. Padiiab içeri PiiP eSti ki: 
mga ~·&Çt.ınm lllUll cıeı - iliff etmektedir. tir. .. ... . . . . • - B.e aw•lli•, bca w oi\amıa o-

ilet. şirkette~.~. - ·~ ihtila. ettiği .... lanvederiwiı leVkülceyti Şimal cepheli ordu lm•andanlarm- . H~IRIPft r-~ luır•i• v...-; ... ~ 'bua" kat ile ta. 
lddıa edildiıı ıçın tevkıf olunmuftu. IMaat İIDpanlıor tuafmdan idlıre • dan Makomıen, ftalJ&Dlua luqı 81 • Atina ZO (Huasi) - Venizefo • raber tutarsın ve ayaiuu falakaya·~ 
Cevdetin Adapazarmda da 28 biiı ti- clilmektedir k • • be llir bG park aun ölüml mtlnuebıetile, TffrlriJ• dövenin? 
tası bulunduiu anlafılanfbr. Si ı---ı:~ -:a..... u.1.- . •~ -fü~ • .::!:': cum ya ea Bafltakaaı ı...t lefai t.rafıadan Deşiaace "• b..... wıt ,.iincl• 

,.._......,., s-11111 • ..._.,....,...._o "'UT-'~-· d .. ı·· dih i& t - -aL. 
Zingal Şirketi bu hadiseden wıra ,. ..,g..,ı_ 20 ---•1..-.'- ltal • H Le:=·• bir A--•· talim bqhakan Demirciae Türki.Je cum • oııru ıe up pa llf1D • e eaıne ve ~ 

-- - ça..,..-aına ve ~an, nuı-u ve duvara ,,. .. J'8e pt c;aa ...... mek 
~tı ~~-lira ~~~f edere~ A':"1~n ı ,_ toppı ve ha.a lm++edsıtinin ga. 

1 
tedh;mi aröamit -. iJi Wr -. huriyeti n•-· telırafla tazi:ret e- tepıtca tapa ._.1my1,~ lııir iüini de .-. ~ 

.,.r neNP lllU~e1m~ı~ı •t~f ~ ~ cim ıfine fiddatleam bomf.rdunanl• 1 ka,.betmekteclir. Mlılronneu, ;..,... • dilmiıtir. eleye dokundunlu n kelundan }'aPlfUP ~ 
-~larını tetkık ~ı~ ~yeö s ... n .......... ıra.,,.. unılmamakta. torun im brdlflniı ... wn,1e ... "-- ·ıt'Lare "-it küp mesknincle karar ettirdi. 

latımal 1'e hlızı firketJcrin fınnalanm clsr. idi. At" 20 /U--··-~} Kom" • t Bu l:erre Emin Siile)'llllln naçarii sir • takl" . 1 Ceffdia . met da- ına \.&~ - unıı • 
ıt suretiy e fı teD Üç lnp dokt.ıtı yaralandı I • f 1• eti • • :..::.- ek yan, zarii eblem olup ol:umaia mewpl 

.. bis ~ .,...ı. ....... ve. wnkeda.- • • 1 • • • • AJia M d e· F . erın aa IJ enDID _.....,. seçm oldu. 
ili penmm firkete ait oldup neti- 1,._a.:") M..:..~ L.!- t 1- L. - • ısır a ır acıa için hillhM4ba ledlrirler alacalı bil- ÇillkiS ..... e'We pfdi; .,..... ellir 

.... ,.. &VUU~U.11 Uir 8~11Jl1 ..,,., d" 'I k _...1,!._ 

cesine VMEmf, dün müdcleiumumitijıe ine& KmU. memu ohm dok • ın me t.,..... - E,, oi-l, b.aıa- )'aYUZ '=ili imitf S.. 
1nüracaat ederek bu paraların emniyet tor MeUJlile ~ P Steven• ,,. Bir Trenle Bir Kamyon ilin öcüade. beai dalli eli~: ~ ._. 
_,t lı . t •. . ... r. L_ i ö Tur.. k Kııcu ec:Wıinle Gtm. eb...P n _.. ol! --. • .. ına a nmamu as em ır. ..owmr•cl, c..r.m ... ,an tay. r ___ ,,_ 14 r· 30 D ·-v · · · · - •+ 

Bu müracaat Sultan-met nlh ce- yay....ı.n terafmdaa t.mbardımaıı • ~fM9Ut "9 a O.,.ak. .~.--~~~a:"tw ~ili : 
hk • h 1 ed"fm" . A" ~ h V '-kat otoıilelıl k-.-. ı:ren ·~ aa ma emeaıne ava e 1 ••tır · dilirken yulanmıtfarchr. gır ara ar 1st bul, n.-- lzJBir Ve tedri• ve te~aind•a de artık bir f•:r • 

Cevdet ise bu parayı daywıım temlik RelltıacWı ....... Van Sehelen da llll uw.., 
k A d c .. 1.. ... 1 Açıh da beklememeli ... 

etm~ ve bankadan alması için de en- ,....ı.nmıtbr Kahire 20 CA.A.) - Cize vill • dana a ~er yor ----
iisine vekAlet vawW,.ir. .. Sö~ı 1ijpııae ~ ıa,. KmJba. 7eti dalıilisade Nilda'cla bir m&rf&ll- Deniz Muahedesi 

.. <:evdet .be~ ha parayı vak"8 p ~, zelürll pzfardan mü • eliz treai içiaııle 45 amele buluaaa Ankara 20 (HUSUli) - Tirk kıı-
lövız kaçakçıhgr yapmak . suretiyle ._... olan bir çalE Mabet ..kederillİ bir kalllJaala çuplfEDlfbr. Amele • fU lıtanbul, Buna, lzmir ve Ada • Pro w..ci 
la~~,, deıa~tediP. Ba ıddia da hMlaft ...... erdir. Mevzuu bahso._ dea oa lairi ölmılt. otuzu aiıw ametı- Dacla ıube'- •r•ia kanr vermit- J--· 
tetkık edılmektedır. üç lnsilz, INıw• 'erla tahrip edil• te yaralanmlf, içti tle J'Ok 0 .._, • tir. Ruayula ~talebeler bu. 

1 .... K•' p lliJJ&T iıık Wa- tur. ralarcla •••"'" olacaldudar. lsıipı Dl E•ıiJat 
lisaldar• Yap•lk 

Cenewe 20 (A.A.) - Si,ad mah
leller, lni.çı.ıin emniyetini temin 
asakıadile. laYiçre hükumeti-in 
•omıularile anla....ıu 1apmaıa 
icap edeceii fikrindedirler. 

Amer;~.u Sı Baskı111rMlaı 

Zarar: 150 MilJOll 
Nevyork 20 (A.A.) - Su has•nn

lannın yaptığı zararlar 150 milyon 
tlolar tahmin edili)'et. 200.000 kiti • L-.. ,.~ ~ 1u··--1WI•~ - Ifl•· .-- ...,...n...,. 
İiabc.r verilmektedir. 

- Amanın, fluan Seyfi ... Awrapecla Jai 
Kim IJilir, bu aiditle, daha ae- bulmutiu-
a. ,öaeaii&! 

.... r-'I . . . ır...nla, d • alla ı•ı Huaa Bey: -Benim uıl 
' mileriai kolayca ...... ac .... r• kumtuiam nedir. l»iliyor mu-

-.ı / - sun? GiiniiD birinde 'de r,a.. 
laiitla ..,.,. .............. , 

Mn.ahede Gelecek Hafta 
lımalamkmaf 

1 3 1 • 30 (A.~) - De.ira -
becleai projen, bamemen hazll'lan ,. 
mıt '-1 Ha.... Deaia lmafe • 
ranaınıa birinci komitesi, bu proje
Ji tetkik etmek üzere toplanacak • .... Mas• r leniD iislii •••• clü Wta • 
D• ilk palıeri arfla ... -- em • 
leceii ....... ~. 
leteorolop Umum MuC:url ""il 
Aman 29 (Hrn•i) - Zinllll 

Velrileti meM:oroloji • ....,. •iidlr
lüiii t~li lıaldmrda frir kanan ı.. 
zırla maktadır. 



r ŞEBİR BABEB Bİ 1 
Ekınek Parası 
için Mahpus 
Kalanlar 

Köprü 
---- ar• 

Sevim Vapuru Sahibi 
Belediyeye Zararı Ö Nebat Hastalıkları 

Hastalığı Vaktinde Haber 
Vermiyenler Ceza 

Görecekler 

Dahiliye Vekaleti nebatları hastalık 
ve zararlı böceklerden koruma kanu
nunu vilayete tebliğ etmiştir. Bu yeni 
kanuna göre, tarla, bağ, bahçe, fide -
lik, fidanlık ve yahut bunlara benzer 
yerlerde hastalık ve yahut zararlı bö -
cek bulunursa bu yerlerin sahipleri, 
kiracıları, ortakları derhal bunu köy 
muhtarına, nahiye müdürüne ve ya
hut ziraat mücadele memuruna, mü -
cadele memuru bulunmıyan yerler -
de kaymakamlara haber vermeye 
mecburdurlar. Bunu yapmıyanlardan 
5 liradan 50 liraya kadar para cezası 
alınacak ve 7 günden otuz güne kadar 

h apis cezası verilecektir. 
Eğer bu haber vermemek yüzünden 

başka bahçelere de sirayet olursa ha
ber vermeyenler hakkında 25 liradan 
(200) liraya kadar para ve 15 gün -
den üç aya kadar hapis cezası tatbik 

edilecektir. 

Beş Yıllık Yol 
Programı 

lstanbul vilayeti hududu dahilinde ya -
pılacak nafia işleri için beş !enelik bir 
plan yapılmış ve 3 sene evvel hu planın 
tatbikine başlanılmıştı. Bu programa g\"ire 
§İmdiye kadar yapılan iııler şunlardır ; 

Üsküdar Alcmdağı yolunun 6 kilomet
relik, Üsküdar Paşa limanı yolunun 600 
metıelik, Çubuklu ~ Paşabahçe yolunun 2 
buçuk kilometrelik kısımlan tamamen biti· 
rilmiştir. Mütebaki kısımlan önümüzdeki in
ıaat mevsiminde bitirilecektir. 

Bakırköy - T opkapı yolunun 2 buçuk 
kilometrelik kısmı, Edirnekapı - Dağye -
nice yolunun tamamı bitirilmiştir. Edirne
kapı - Y edikule arasında yapılan 7 kHo -
metrelik 18 metre genişliğindeki yolun şose 
kısmı bitirilmiştir, diğer kısmı da bitirilmek 
üzeredir. 

6 kilometrelik İstinye - Büyükdcre yo. 
lunun beş buçuk kilometrelik kısmı biti • 
rilmiştir. Geri kalan yanın kilometrelik kıs
mı da bu ay bitirilecektir. 

İstanbul • Edirne yolunun 45 inci kilo
metresine kadar asfalt inşaatı bitmiştir. Bu 
inşaat Tekirdağ hududuna kadar devam e
decektir. 

lstanbuldan 'Edirneye 34 
Mahkum Gönderilecek 

Ed.irnede asri bir hapishane haline 
ifrağ edilen Y anıkkışla binası yakında 
açılacaktır. Burası zirai hapishane ola
cak, lstanbuldan, lzmirden ve diğer 
hapishanelerden buraya nakledilecek 

mahkumlar ziraat işlerinde çalıştın -
lacaklardır. Hapishane için 20 bin 

dönüm kadar arazi ayrılmıştır. Bu a
razide bilhassa şeker pancarı yeti~ti -
rilecektir. İstanbul hapishanesinden 

Edirneye 34 mahkum gönderilecektir. 

----------~ 
Hakkımız Yok Mu? Kedi Derisi Bir senedenberi tatbik mevkiinde bu -

Halice girerken Galata köp 

lnenılmıvacak Bir Hadise 

Dün matbaamıza Ali Cevdcf ismin· 
de 111allıl bir zabit geldi ve bize yana 
yakıla şunları anlattı: 

- Ben İstiklal harbi:ıdc bir aya · 
ğımı kaybettim. Memleketim bana 
harpteki ufak hizmetime mukabil en 
büyük nişanı, İstiklal madalyasını ver
di. Bir tavukçu dükkanı açrım ve ça -
lışmağa başladım. 

Geçenlerde dükkanıma belediye me
murları geldi. Şişmiş tavuk sattığım 

iddia edilerek zabıt varakası tutuldu ve 
encümen kararile 25 lira para cezasına 
ve üç gün dükkanımın s~ddine karar 
verildi. 

Kanun ve nizamlara ben de bütün 
vatandaşlarım kadar riayetkürım. F :\
kat herkes gibi benim de itiraz hakkım 
var. Bu hakkımı kullanmak üzere ev -
velki gün bulunduğum semtin mülkiye 
amirlerinden en büyüğüne baş vurdum 
ve bütün dadiseyi etrafı ile anlatarak 
dedim ki: 

- Bu karar yüzünden dükkfınım üç 
gün kapanacak. Çoluk çocıığum bana 
bakıyor. Set kararı üzerinde meşgul ol
manızı ve bu işte hakkımı vermenizi di
lerim. Ben memleket uğruna bir aya -
ğımı kaybettim, beni clu'}ünlinüz. >' 

Bu büyük amir, benim sozlf:rime kar
§• ne dedi bilir misiniz? 

- Haydi. karşımd::ın çekil!. Şimdi 
öteki ayağını da ben kırarım!.. 

Gecelerdenberi bir dakika uyııya . 
mıyorum, hasta oldum, içleııiyorum. 

Beni bu şekilde, memleket ugrunda 
kaybettiğim ve en b üyuk ni ~anı aldı 

ğım bir ayağımı vesile ya!)arak tahkir et. 
mek hakkı. bu zata nereden verilmiş! ir l 

Size göz yaşlarımı ak ıtaıak soruyo
rum. Hakkımı aradığım, itirazlarımı 

yaptığım ve şikayetlerimi bildirdiğim 

bir amir beni ne hakla kovar ve haysi
yetimi kırar.» 

Hadise bizi de bu okuyuc.umuz ka
dar müteessir etti. Kanun karşısında 

her vatandaş müsavidir, her suçlu ce
za görür. Buna diyecek yok. Fakat ka
nunun tayin ettiği ceza} a ona hakaret 
etmekle ilaveler yapmıya hiç birimiz 
kendimizde hak ljtÖrmemeliyiz. Suçun 

lunan bir kanuna göre hapishanelerde ya· 
Ticaret Borsasında İki tan mahkumlardan mali kudretleri mü - çarparak köprüyü bozan ve 

Y ·· K S sait olanlardan yedikleri ekmeğin parası yaralayan Sevim vapuru sahibi 
uz uruşa atılıyor b ı d d k b d ı . _ _ _ _ alınmaktadır. istanbul hapishanesinde bu e e iyeye gi ere tes it e i e 

· tahsil işi şu şekilde yapılmaktadır. Müd -,miktarı olan 200 lirayı yatırmış Dün Istan bul Ticaret Borsasına 20.t 
deiumumilik bir mahkum müddetini bitir· Köprünün hasara uğrayan ( U 

ton buğday, 15 ton kepek, 1'2 ton çaY- meden evvel kendisine bir i\m;ihaber teb- basının tamiri bitmek üzeredir. 
dar, '27 ton mısır, ;ıo ton un, 40 ton h 

liğ ederek borcunu bildirmekte, eğer ma · -· • · · • • • • • • • • • "• • • • ·• ·• • · • • 
arpa, 1 ton ceviz, ;J.) ton fasulye 5.) küm borcunu verirse dcrha! tahliye edil _ Model getimıek üzere Avrup 
ton zeytin yağı gelmiştir. mektedir. gitmiş olan 

Borsada yumuP,ak buğdayın kilosu E.ğer vermf'zse oturduğu yerdeki bele- Kadın Terzi ve Şapkacı 
7 kuruş 2;> paradan, kızılca buğdayın diye şubesi vasıtasile mali vaziyeti hak - N E B A H 
kilosu (),,) kuruştan, çavdarın kilosu kında tahkikat yaplırılmakıa, para vere-
5 kuruştan, beyaz mısırın kilosu .) bilecek kudreıti olduğu halde vermcdiğ; 
kuruştan, tiftiğin kilosu 87 ,5 kuruştan, anlaşılırsa tahakkuk eden paranın her bir 
deri 70 kuru~tan, yapağ 58 kuruştan, lirası için bir gün hapsedilmek suretile ye-

) diği ekmeğin parası kadar yf:nid en mahpus beyaz peynir '..A,5 kuruştan, sansar 
bırakılmaktadır. I lapishaned~ bu şekilde 

derisi çifti 2142 kuruştan, kedi derisi l 5 kadar 
ceza~ını bitirdikten sonra yaliln 

de 200 kurustan satılmıstır. , , mahkum vardır. 

Mekteplere Fizik Ve Kimya 
Levazımı 

Kültür müdürlüğünde toplanan mek -
tepler miibayaa komisyonu İ stanbul kız or

ta, Cumhuriyet, G c•lenbevi, Kadıköy Ü -

çüncü Ye Nisanta«ı kız ortd nwkleplerine 
fizik ve kimya levazımı alınmasını karar -
laştırmı!ılır. 

Mektepler Çok 
Kalabalık 

Bir müddettcnberi şehrimizde bulunan 
orla tedrisat umum mi.idQri.i Avni tetki -
katına devam etmektedir. 

Umum müdür yaptığı tctkikatta talebe -
nin derıılcre gösterdiği alakaya muallim -
lerin talebe Üzerindeki tesirlerine, ve asıl 

mühim olarak la mekteplere talebe teha-
cümiine dikkat etmi:ıtir. 

Kanuna göre mahkumlardan tahsil e -
dilecek ekmek parası Türkiy<'de bugün sa
tılan en ucuz ekmek fiatı üzerinden ta -
hakkuk ettirilmektedir ki bu rl.ı kilo başına 
4 kuruşu geçmemektedir. 

Sokakta iki Kisi ..ıldü 
' Şark Şimendifer idaresi memurla -

rmdan Süleyman evine giderken Tıb
b1adli binası önünde yere düşerek 
kalp sektesinden ölmü~tür. * F atihde Vatanperver sokağında 
marangoz Osman da f skender camii 
avlusunda kalp durmasından can ver-
miştir. 

Ragip Paşa Kütüphanesi 
Müzeler idaresi Aksarayda Laleli 

apartnnanları karıŞısındaki Büyük Ra-1 

gıp Paşa kütüphanesini tamir ettirme-ı 
ğe karar vermiştir. 

Nafia fen heyeti ile birlikte müze -
ler mimarlığı tamir keşfini müştere -

Nisanın ikisinde İstanbula dönec 

f aksinı Şark aparlı 

Telefon: 41 

İilılnbul Belediyesi 

~ehir'll'yntrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Tepebaşı 

Tiyatros 
Bugün 

gUndüz 1aat 
Çocuk Tiya 

GUlmeyen 
Ya.zan : M. 
akşam saat 

Büyük op 
C EL 1 D 

Şe hza.de başı 
TURAN tiyatro•u 
Neşlt - Hallde 

BugO.u matine 15 te 
g"<'e sıı.at 20,30 da 
REN KLI FENER 

Beyoğlu F 

Tiyatro•u 

Halk Op 
Bugün matin 

aktam 20, 

ŞiRI 
TE 

1 

Müdür tetl iklerinden çok iyi intiba ha
sıl etmiştir. Fakat talebe sayısının sınıfla

! rın istiaplarına nazaran pek fazla olduğu 

ken yapmaktadırlar. 
~=-=========~==~~=============ı 

-.Bugün TÜRK 
GUST AV FROEHLICH 

nu görmüşti.iı. Bu itibarh önümüzdeki yıl 
açılacak mckt ~p sayısının aıttınlınası fik -
rindedir. 

Tahrir Komisyonlarında 
Çahşmak isteyenler 

sinemasında 2 büyük film birden 

GABY MORLA 
• ve 

LIDA BAAROVA 
Vtt 

CHARLES BOY 
nın güzel •filmJ 

tamamen tahakkuk etmediği vaziyetler- f b ld · h · · d çalışa • stan u a arazı ta rırın e 
de ise buna asla cevaz olamaz. Bilhassa k k · ] · · d 110 b. BARKAROL SAADET 

( Le Bonheur) 
Mevsimin en biiyük Fransız ca omısyon ar ıçın sene e ın 

bu maznun Ali Cevdet gibi malul bir za-
bit olursa ona kanun ve nizamların çer- ! lira kadar bir ~ara earfedileceği a~la
çevesi dahilinde mümkün olan iyiliği 1 şılmıştır. Komısyon azalarını nısan 
yapmak, sevgi ve saygıyı göstermekle toplantısında ~ehir meclisi seçecektir. 
de mükellefiz. O bu kadarcık bir istis-

1 

Şimdiden şehir meclisi azaları nezdin-
nay:ı fazlasile layıktır, diyoruz. de teşebbüsler ve ricalar ve hatta beJ 

Hakkımız Yok Mu? ı lediyeye müracaatlar başlamış bulun
maktadır. 

llaliçte lşligecek 
Araba Vapurlar 

iki İskele Yapılması 
Düşünülüyor 

Azapkapısı ile Unkapanı arasında 
araba vapurları işletilmesi Haliç ida -

resi tarafından tetkik edilmektedir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Beyoğlu: (İtim ad, Kinyoli, Tarla. 
başı). Şişli: (F cvzi). Samatya: (Te-

, 

( Venedlk Şarkısı 

Ya~amak zevki ! ... ve gözlerin bedii ziyafeti 

SARAY SİNEMASINDA 
kemali munffak;yetle gö3terilmekde olan 6 ya~ında •arıtın ktiçUk y 

s H 1 R L E y T E M P L E 'ni 
Franııızca ıözlü 

K Ü ç ÜK ALBAY 
eğlenceli ve fakat beşeri ve lıiHI bir fılm. 

İlaveten ı M 1 C K EY S 1 LA H Ş O R ve Paramount Jurnı 
Çocuklara fiyatlar: 20 ve 25 kuru,tur. -lki haha mOtema<liyen Beyoğlu halkını akın akın ainemaya ıUrU 

1 \l36 mevıiminin muvaffak eaeri 

KLO - KLO 
Nakliye ücretleri belediye ile te -

1 Motörlii Cankurtaran Sandah mas edildikten sonra tesbit edilecek •
1 

tir. Araba vapuru için biri Azapkapı
T ahlisiye umum müdürü Necmed- sında diğeri de Unkapanında olmak 

din i)e muhasebe müdürü Nazım ida- 1 üzere iki muvakkat iskele yapılacak •

1 

I 

renin bütçe müzakeresinde bulunmak 

ofilis). Bakırköy: (Merkeı.). Besik

taş: (Recep). Sarıyer: (Nuri(. Büyük 

ada: (Halk). Heybeli: (Tanaş). Üs. 

küdar: (Ömer Kenan). Hasköy: 
(Halk). Kasımpaşa: (Merkez). Şeh
remini: (Hamdi). Şehzadebaşı: (Ham

di). Kadıköy: (Faik lskender, Na
mık). Karagümrük: (Arif). Aksaray: 
(Ziya Nuri). Fener: (Emilyadi). Be· 

yazıt: (Sıtkı). Eminönü: (Salih Neca

ti). Alemdar: (Esad). Küçükpazar: 

(Hikmet Cemil). 

MARTHA EGGERTH 
Bugün 

Kadıköy HALE 'de 
tır. 

üzere Ankaraya gitmektedirler. Hayvanlı nakil vasıtalarının araba , 
Tahlisiye idaresi Akdeniz sahille • vapuru ile karşıdan karşıya geçmesi 

rinde çalıştmlmak üzere motörlü can- daha kolay olacaktır. Maamafih Şir
kurtaran sandalı satın alacaktır· keti Hayriye belediyenin araba vapu

Y akında Zonguldakta da yeni bir runu kiralamak hususundaki müraca-
tahlisiye istasyonu inşa edilecektir. atına henüz cevap vermemiştir. 

Sigortacılarm imtihanları 
Türkofiste teşekkül eden bir komisyon 

imtihana tabi tutulacak sigortacıların im
tihan günlerini tesbit etm:, ve bu hususta 
alakadar şirketlere tebliğat yapmıııtJr. 

Sigortacılann İmtihanı ııalı günü başh • 
yacak ve kısım kısım yapılacaktır. Ticaret 
odası salonunda bir muhbir heyeti tara -
fından yapılacak olan bu imtihanda mu -
vaffak ve şeraiti lazımcyi haiz olanlara hü
viyet cüzdanları verilecek, hüviyet cüz -
dam alamıyanlar sigortacılık yapamıya -

Nevruz 
Yarın nevruzdur. Ötedcnberi bahar 

mevsiminin başlangıcı addedilen buııünü 

hanlı dostlarımız büyük tezahüratla kut

lulamaktadırlar. Bu münasebetle yarın 

lranlılar gene Nevruz bayramını kutlulu
yacaklardır. 

Bugün de Halkalıda köylüler tarafından 
bir toprak bayramı yapılacak, ağaç diki ~ 

lecek, köylüler bir arada kuzu ve pilav 
yiyeceklerdir. Bu bayrama Halkali Ziraat 

Bu filim içia fada tehacüm olacağını düıünen müdirlyet yerlerin n 
uh)muına karar Yermiştir. 

Sinemasında 

Dans, Şarkı, Lüks, musiki ve dünyanın en 
güzel kadınlarının birleşerek senenin 

en 'güzel ve eğlenceli 

BROADVAY MELODY 
1986 

filmini vücuda getirdiler 

Bu şayam hayret ve muhteşem filmini 
gidip görünüz. 

İlAveten : P ARAMOUNT 

Matineler : 2 - 4 • 6 gece 9 da 

M E L E K Sineması 
Kadınları memnü aşkın zevkleri 

tahayyül ettiren emsalsiz, zengin 

ve muhteşem film 

MASKELi BAL 
Oymyanlar: GUSTAV FROEHLI 

BAAROVA LiDA 
Cidden şayanı temaşa bir harikai san' 

JURNAL HAVADİSLERİ ..------
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MEMLEKET HABERLERİ Bir Genç Motörsüz 
• 

Dış piyasaları aldatanla
ra hadleri bildirilecek 

Ecnebi firmaların memleketimiz aleyhine fena hüküm 
vermelerine yol açan lzmirli firmalar tesbit edildi, 

haklannda cezai kararlar alınacak 

Bigada Bir 
Genç Babasını 
Yaraladı 

Tayyare Yapmak istiyor 
Zonguldakta Yardım Temini İçin Hava 

Kurumuna Başvurdu 
Biga, (Özel) - İskender köyün - z Ö -------

de bir genç bıçakla babasını yarala· ongu~dak <. zel) - Uwzun sene· ı Bu m':1:raffakiyetli neticeden cesa· 
mı tır. lerde~ ~rı ~akıne ressamlıgt yapan retlenen Ulvi, şimdi içine binilip idare 

ış k der ko··yu·· h lk d y ve buyuk hır maden şirketinin atölye edilecek büyük bir planör yapmagw a ha-
s en a ın an unus ça- f l O . 1 

VUA çok sofu bir adamd owı d ~e ı o an lvı adlı bir genç hava ku- ı zırlanmıştır. Hava kurumundan pla-
y ır. g unu a u d ~ b" k b" ·· l · · · d. namaz kılmağa alıştı ak . t kt r muna yaz ıgı ır me tupta ızzat nor er ıçın ıste ıği malumat geldikten 

k d ·sı·y]e berabe rm . ıs e~t~ e bir planör yapacağını bildirmekte ve sonra derhal işe başlayacaktır. 
ve en ı r camıe go ur - b · · d O 

kt d
. Bır· aksam wl t .

1 
unun ıçın e hava kurumunun pla- lvi, bizzat yapacağı motörsüz tay-

me e ır. , og u smaı ca· ·· l "d 1" · 1 • ·d k ııı ko··y d ük I l .
1 

nor ere aı P an ve proıe ermin gönde- yarenin vereceği neticeden çok emin· 
mı en açm T' e an ı arı ı e oy· ·1 · h .. · . . · .. . t . t" y d w rı mesı ususunda muzaheretını ıste- dır. Dort çocuk babası olmasına ragw. 
namıya gı mış ır. unus ça~ a og· k . 
lunu köy delikanlıları il b. d ··• me tedır. men ilk tecrübe uçuşlarında yapacağt 

e ırara ago Ül · k d" · d•w· l" · ·· · k .. k . vı en ı çız ıgı p an ve resım motorsuz tayyaresine endisi binecek-
runce ızmış. ·· · k .. ··k "k b. d 1 

U 
,, uzerıne uçu mı yasta ır e p anör tir. 

- tanmıyor musun, gavur mu • .. .. .. .. . . 
sun, neye namaza gelmiyorsun diye yapmıştır. Bu kuçuk motorsuz ta}y'lrl' Şehrımız hava kurumu, ayni zaman· 
dövmeğe başlamıştır. İsmail de arka· ilk tecrübede çok muvaffakiyetli netice dl Zonguldakta belki, on dan fazla o

daşlarının yanında dövülmekten kız - vermiş, gerilmiş bir lastikle ileri fırlatı- lan saat ayarlarını birleştiren elektrik· 
mış, bıçağını çekmiş, babasına sapla - lan planör, içinde idare eden kimse ol- li saat düdüğünü yapmış olan bu hü

mıştır. Yunus çavuşun yarası ağırdır. madığı halde bir müddet havada uç· ı nerli gencin teklifini büyük bir alaka 
fsmail tevkif edilmiştir . muştur. ve sempati ile karşılamıştır. 

Çankırı Halkevinde 
Çankırı (Özel) - Halkevi güzel 

san 'atlar şubesinin musiki kolu bir 

~-~~----------...-........... ----~~--
Urfada Mahmudiye 

Köyünde 
/zmir limamnda ihraç malları vapura yüklenirken bando takımı teşkil etmiş, bir de ban· 

. İı:mir, (Son Posta) - Türkofisin diği tesbit edilmiıştir. do şefi getirerek kız ve erkek muzika- Köy Delikanlıları Bir 

Hergün bir zengin aç 
çocukları doyuracak 

dı k l 1 T cı yetiştirmeğe b~lamıştır. U f ( ·· ş olarından zmir şubesine bazı icaret odası idare heyeti son top· Tahsı"ldarı oo··vdu··ıer r a Ozel) - Halkevi Soysal 
b) ·· l d Gene bu şubenin dikiş ve nakış kolu y d k 
"'·u· essif. hadis.eler habe.r verilmiştir., anışın a . bu. firmayı .• odalar kanu • ar ım olu üyeleri aralarında bir lis-
1 k f f b b tarafından bir kurs açılmıştır. Kur - I h • Ur o ıs zmır ,şu esınce memleket nunun eşıncı maddesıne uyarak yüz Adapazarı (O .. zel) _Kayalar mın- te tanzim etmiş er ve er gün biri tara-d sa yüze yakın kız ve kadın talebe de· 

1 
ışı~d~ki. alıcı firmalara tavsiye edilen I lira ~~ra. cezasına çarptırmıştı. Bu fir· vam etmektedir. takası Maliye tahsildarı Hasan Mah· fından mekteplerdeki yoksul talebenin 
~rnırlı fırmalardan bazıları yapılan ma ıkıncı defa böyle bir hareket yap - mudiye köyünde tertip edilen at koşu· gıdalandırılmasını kararlaştırmışlar vs 

bıüracaatlara cevap bile vermeğe ü- 'ı tığı takdirde ticaret yapmaktan ve Kırka "'gaçta Pehlivan Güreşleri suna gitmi~. hayvanını da koşuya bu kararı tatbika başlamışlardır. Bu 
fenrnişler.,t bu suretle ecnebi firmaların ihracat işleriyle uğraşmaktan iki yıl sokmuştur.. hareket memlekette büyük bir takdir 
bıcrnleketimizi aleyhine fena hüküm· müddetle menedilecektir. Kırkağaç 1 (Özel) - Kurtderelinin Hasan hayvanını kostururken kız· kazanmıştır. Diğer zenginlerin de bu 
lcr v l · } 1 d B Dış ticaretı"mı· · · · d h 1 hakemliği a tında Bakırköyünde bü· harekete imtisal edeceklerı· umulmak-

erme erme yo açmış ar ır. u ze ıçımız en azır a· k hl ]ardan birinin elinden mendil kapmak \.... b h k 1 yü pe ivan güreşleri yapılmıştır. d 
"'lÜessif hadiselere sık sık rastlandığı nan u are et er endişe verecek ma· C l b istemi~, bu hale kızan kızın kardeşı· de ta ır. tl h" d" Al"k d Ürer1 ere ütün tanınmış profesyo • T 

[t n keyfiyet Ekonomi Bakanlığına şi- ıyette ır. a a ar makamlar ciddi nel pehlivanlar istirak etmislerdir. Bu bir kaç arkadaşı ile birleşerek tahsilda· 
Yet edilmiştir. tedbirler alınması için harekete geç • I . h l • h • rı dövmüştür. · ı d' Ad B I güreş erın ası atı ayır işlerine sarfe· 

kt Türkofisçe ismi ifşa edilmiyen bir mış er ır. • i · dilecektir. Bu dayak sırasında tahsildarın 8.~ 
ç firmanın, dış ülkelere vaki satış- Muşta Bir Kız Haşlanarak uldü lira parası da çalınmıştır. Derhal tah-

1-tında dürüst hareket etmedikleri, ta· Muş, (Özel) _ Mütekait müstan· Bir Olüm Mahkümiyeti kikat yapan jandarmalar tahsildarı dö-
lhhütlerini şahsi kazançları için nok • tiklerden Musa Şekibin bir buçuk ya- İzmir, (Son Posta) _ Narlıderede ven İbrahim, Remzi, Rauf, Şaban, Saf-
t;ıarla dolu olarak yerine getirmek {ıındaki kızı, sobanın yanında oturur-' pusu kurmak suretiyle Katırcı oğlu fet, Ahmet, Necmeddin ve Muzafferi 

Orak ipleri 
İzmir, (Son Posta) -- Şimdiye ka

dar A vrupadan celbedilmekte olan 
orak iplerinin bundan sonra lstanbul· 
da imali Ekonomi Bakanlığınca mu .. 
vafık görülmüştür. 

Oralc ipleri Mendres kendirlerinden 
imal edilecektir • edikleri teessürle haber alınmıştır. ken soba üstünde kaynayan çaydan _ Mustafayı öldürmekten suçlu lbrahi- tutup adliyeye vermişler, kaybolan 83 

~ı Hileye baş vuran bu tacirlerin mem· lık kızın üzerine devrilmiş ve kızca _ min ağır cezada cereyan eden muha _ lirayı da bulmuşlar ve adliyeye teslim 
~et aleyhine olarak yaptıkları hare- ğız h~lanarak ölmüştür. kemesi neticelenmiştir. Suçlunun etmişlerdir. Amasyada Elektrik 
L tler ehemmiyetle göz önünde tu· Türk ceza kanununun 480 ininci 1 k · Amasya, (Özel) - Belediye A-
ıq]rn Amasyada Yangın Yozgatta e ektri tes1sah uştur. maddesine uyularak ölüm cezasına masyaya elektrik yaptırmaya karar 
Haklarında cezai kararlar alına • Amasya (~.zel) - Burada bi:ı' yan· 

1 
çarptırılmasına hükmedilmiştir. Ka • Yozgat {Özel) - Belediye elektrik I vermiş ve bu i~ 193.500 liraya bir mü-

~ktır. gın olmuş, Gok medrese mahallesin • rar tefhim edilince katil Sc\!'armış ve tesisatını yenileyecek, daha muntazam teahhide verilmiştiı . Tesisat Haziran-
Cene lzmirde bir ticarethanenin de Ballı oğullarından F eridenin evin .. olduğu yerde sendelemiştir. Jandar • bir şebeke vücuda getirecektir. Bu iş 1 

da ikmal edilecek, bundan sonra da 
~tığı pamukların kasten ıslatıldığı ve t den at~ çıkmış, yanındaki ev de yan· malar mahkumun koluna girerek mah- , için :m • 40 bin lira arasında bir para 1 şehirde elektrik yanmıya başlayacak -
~emende bir fabrikada preselen • dıktan sonra söndürülmüştür. 1 kemeden çıkarmışlardır . harcanacaktır. ! tır. 

--ez 
1 man. i.şi.nde bir şirket ~urulacakmış. ı . iki eski tarikatçı yaşa~ak ~a~gusu 1 re filosun~? ~eleceği, limanda iki Türk 
Zahırecı oraya da parmagını koymuş 1 ıle her şeye razı ve her şeyı eyı gorme- harp gemısının bulunacağı haber veri-

Arzuhalci Nurinin yanında günde 1 ğe teşne uzun boylu konu~tular. liyordu. 
yirmi kuruş bile çıkaramayan eski ev· ı Tapucu Kamil: Herkes bu ~nlik gününü bekliyor 
kaf memuru Süleyman derin derin içi· - Sen merak etme, dedi. Zahireci du. 
ni çekti: j ne kadar olsa eski ahpabımızdır. Bu· Bir hafta evvel meb'us seçimi b!t-

- Çok dikine tıraş etmişiz, dedi. ' güne bugün elinin altında yüz binler mişti. Kazalardan gelen defterler de el-
- Bürhan Cahit - il 8 9:36 El 1 f k d · • imizdeki nimetin kadrini bilemedik. dönüyor. Elbet sana da bir na a a çı· ı en geçti. Vilayetin iki eski meb'usu 

ti . ~k başımdan felaket ge~- 1 .. - Doğn~sun ! Zararın neresinden Şimdi bir lokma ekmek parası için sar· , karır. ile beraber Gülten de tam reyle kazan-

tU ı.~ımden oldu~. _F ak~t . allaha hın I donersen. k~~dır .. Hani ne derler: ya hoş Nuri ye dalkavukluk ediyoruz. 11· 1 mıştı. 

-88-

1\\ kur .şurada ge~ınıp gıdıyoru:n· H~: I bu ~eveyı gutmelı ya bu diyardan git- - Doğrusunu istersen sen biraz Yapılan hazırlıklar gösteriyordu ki Onun kasabaya geleceği hakkın-
b·cn bır bakıma ışten çıkarıldıgım eyı melı. Mademki diyardan gidemiyoruz, çiğlik ediyorsun. Bak Müderris Hafız yakında. ilk tren kasabaya girecektir. 

1 
daki ilk haber sonra ,şeklini değiştir-

de oldu. Tapuda kalsaydım ne ola-
1 
bu deveyi güdeceğiz. Kervana katıl- Nuri bile bugün para, pul sahibi Kasaba dışında ne zamandan heri ya· 1 mişti. Yeni kadın rneb'us önce Ankara

~ktı. Mektepli memurlar yetiştikçe bi- mak gerek 1 Bak şu zahireci lbrahime. oldu. itibar görüyor. Sen onun yarısı ' pılan büyük istasyon binası bitmişti. : ya gidecek, sonra trenin küşadı mera-
m ileri gitmemize imkan yoktu. Kırk Herif önceleri bizden beş beter din kadar da mı olamazsın. Her gün drezinler işliyor. Kasaba ile simine gelecek hey'etle kasabayı ziya· 

~) i..iç yüz kuruş maaşla sürt allah ke· 

1 

bayraktarı idi. Baktı ki işlerin şakası, - Ne yapayım. Onun oğlu açık göz Kırkgöz arasında hummalı hir hareket ret edecekti. 
trıltl . Bugün hiç olmazsa ay başı bekle· şukası yok. Hemen sağdan çark bir çıktı. Babasının elinden tuttu. Eski· göze çarpıyordu. 1 Herkes bütün hareketler, haberler 
>tcden ekmeğiı~i çıkarıyor~m. Serma· ı manevra yaptı. Şimdi, çiftlik çubuk, den ba?a~~r ~vl~tla~mı ~llerinde.n tu-

1 Kasabanı~ ileri~ gelenle~i Alaiyeli arasında onunla meşgul oluyordu. Ka
tt tn olsa dah.a ış çok. Bu tıca~et baş~.a I han, depo, para, pul, karı milyoner ol· tar, yetıştırırdı, şı__mdı aksıne. Benım ne 

1 
Esad Bey, Kahya oglu Nurı, llyas paşa dınlar arasında da bütün dedikodu, 

~:e benz~mıyor. Keşke v~ktıylc hu-, du çı~~ı. rbabam var, ne oglum. zade Şakir Bey, Zahireci Hacı İbrahim (Gülten) in meb'us olup kasabaya ge-
dı l'llete gırecek yerde bu ışe başlasay- Bılıyor musun manifaturacı Hacı - Ne çıkar, kasabanın bunca yıllık her giin valinin yanında toplanıp An· lişi teşkil ediyordu. 
~ l'll. İnsan gün geçtikçe .. açılıyor. Ka· Sadığın kaçan karısı da ondaymış. adamısın. istersen ben .zahireci İbrahi· karadan gelecek hey' eti kar~tlama Eskiler arasında onu unutanlar bile 
,~l\dıkça §evki artıyor. ünceleri biraz - Kim o? me söyliyeyim. Sana bır iş bulsun. Bu proğramını hazırlıyorlardı. vardı. Onlara: 

d~t geldi amma şimdi tadını kavra· - Kimde? liman işlerinde ekmek var. Baksana . . .. k . l 
ltt)_ 7_ı... • I . • . H f M f b.l A had d 1 Eyı bır tesaduf olara demıryo u· _ Canım şu gümrükçünün Cül-

ttı· · Canım dükkandan ayrılmak iste· - .LJmırecı brahımde t senın a ız usta a ı e ct em e I . • 
1}'or. - Ne diyorsun! amele katibi oldu. Ayda otuz kağıda nun Akdenız kıyı:ı~a bu yoldan varışı süm hanımın kızı, kızı da değil karde-

~ E:vkafçı Süleyman arkadaşını din- - Muhakkak. Görenler vat. Dala-
1 
para demiyor. 1 kasabanın en neş elı zamanına, porta• I şinin kızı . Hani hükumet Avrupaya 

tken acı acı gönül geçiriyordu: man çiftliğine yerleştirmiş. Kasabaya 1 Onun aklı yatıyordu. Kırk yıl a~zu· I kal bahçelerinin civcivli mahsul ayına okumaya göndermişti. 
~ ...._ Dünya değişti, dedi. Hakkın var. getirmiyor, gezmek istedikçe fzmire, halci sarhoş Nurinin ağız kokusunu 1 rastlamıştı. Diyorlardı. 
t Yun akıntısına gitmeliymişiz. f şi ters Sökeye, Çeşmeye hatta istanbula gö· 1 çekmekte ne mana vardı. Fakat onu ' Mevsim kıştı. Başka yerlerde kar, Hükumet, fırka, lise ve mektepleri 
~~tuk. Kendimizi ateşe yaktık. Peşi· türüyormuş. düşündüren başka şeydi: kıyamet koparıyordu. muhiti onu pek yakından tanıyorlardı. 
~~den gelen olmadı. Nasıl ki cenabı -Vay hin oğlu vayl - Ya Gülten parmağını koyar, Türkiyenin ~a;'i kıyı~arı sayılan Maarif direktörü değişmişti. Fakat 
k buyurmuş: _Herifte para kum gibi. Bu şimen- vaktiyle kendisine hakaret edenlerden kasabada gecelen bıraz soguk yapmak- yerine gelen de genç kız hakkında eyi 

...._ Y edüllahü maalcemaa ! difer işinde de epey para vurmuş. Mü- öcünü almağa kalkarsa?.. j la beraber gündiizleri tam bir bahar ha· malumat almıştı. 
~ Değil mi. Cemaat, çokluk nerdeyse teahhitle ortaklaşa iş görmüş. GörmÜ· Kamil d~ b~~dan çekinmekle bera· vası yaşa.nıyord~. . . .. . Eski .~~!arından yalnız Fahire 

tı oradayım. Çok doğru. Şu işlere biz· lyor musun. Kasabada kaç tane otomo· her okadar ılerısıne varmıy~r: Beledı~e ~ç~ıgı genış .. caddelerın ku- lıseye mudur olarak kasabada kal-

~ başka baş kaldıran olmadı. Ne ol· bili var. Paranın kokusunu alıyor he· - Bacak kadar kızdı. Unutmuştur şad merasımmı. de o ~une sa~lamıştı. 1 mıştı. }'sa da bize oldu. ı rif. Taş• tutsa para oluyor. Şimdi li- hilel diyordu. O günün şerefıne İzmırden hır t.ıyya· ( Arkası var ) 

... 
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~ 

bir int·kam 
Varşovada bir çingene kızı sadakatsiz 

sevgilisini aslanlara parçalattı 
Grozniyi sirki Varşovanın en büyük bir ı 

siıkidir ve burada bir çift çingene, Çako 
Pirini ile iri gözlü, dilber sevgilisi Mag - ı 
ni dünyanın hiç bir yerinde görülmesi im
kanı olmıyan hünerler> yapmaktadnlar. 

Sirkin 3 büyük aslanı vardır ve bunlar
dan en muhteşemi de Amerikalı kara ns • 
landır. 

Aelanlnnn üçü de tıpkı Çako gibi Mag-\ 
ninin füsunkar tesiri altında bulunmakta.,! 
bu dilber çingene kızına büyiik bir saygı / 

ve itaat göstermektedirler. Çünkü Mngni 
Venüsü andıran V\kudu, iri gözleri ve 
sihirkar güzelliği ile binlerce seyircisini na
sıl teshir etti ise bu aslanları da öylece ar-

_, 1 •• zu anna rametmıştır. 
Sirk her gece binlerce seyirci ile dol -

makta ve bu binlerce seyirci yalnız çingene 
dilberinin her kadında bulunmıyan gü • 
zelliklerini seyrelmekle kalmamakta, ayanı 

hayret hünerini de görerek vahşi bir zevk 
altındadırlar. Bu şayanı hayret hüner şu -
dur: 

Magni teshir ettiği aslanların hapucun· 
da duruyor, aslanlara ağızlarını açtırıyor, 

sevgilisi Çnko da kafasını bu aslanların 
ağızlarına sokarak dıpnda kalan aövdcsi 
ile piramit hareketleri yapıyor. 

Magni 

!aşmakla 'beraber hırsını yenememişti, 

Çakonun yerde yatan başsız cesedini di
dik didik ediyordu. Ma,gni de bu vahşi 
manzarayı seyrediyordu. Demir parmak
lığın pek yakınında bulunanlar kaçarlar • 
ken onun hiddetli hiddetli: 

- Ah ne kadar isterdim, fU anda şu 

aslanların yerinde olmah... dediiini de 
işitmişlerdi. 

* Magninin "'8.Z.İfesi aslanların ağızlarını Lehistan çingenelerinin atk kanunla -
kapamamasını ve sevgilisinin kafasını ko· rında a ka ihanet edenin en hafif cezaaı Ö· 

parmamalarını temin etmekten ibarettir. lümdür. Füıun'kar cjingene dilberi a~ığı 
Magni de bu vazifesini ıihirli iri sözle • Çakonun artık kendisini eıkiıi kadar ha • 

rini ıulanlann korkunç gözlerinden ayır - raretli sevmediğine kanidir. Çünkü Çako 
mamak suretile yapmaktadır. artık nevazişlerini ölçmekte, gecelerini baş-* ka yerlerde geçirmekte, kolları da eski kuv-

Bir gece Grozniyi airki binlerce seyirci vetini kaybetmiş bulunmaktadır. Demek ki 
ile dolmuııtu. Demir parmaklıklı ahanın bir başka dilbere, belki bir çingene dilbe
içinc birden kudurmu§ vaziyette 3 müthiş rine, belki de çingene olmıyan bir başka 
aslan ıirdi. Fakat üçü de bir anda dur - güzele gönül vermiştir. Şu halde cezaaını 

dular. Magniyi görmüşler, kabarmış yele - çekmelidir. 
lerini indirmiş. başlarını önlerine eğmişler Magni bundan ıonra da kararını ver -
ve süklüm püklüm ter• yüzüne dönüp ken- miştir. Bu cezayı kara aslan tatbik ede • 
dileri için hazırlanmıı kürsülere çıkıp otur- cektir. 
muşlardı. Nitekim de öyle olmut. kara aslan Mag-

Bimz sonra aahneye Çako girmi~, bir ninin verdiği hükmü yerine getirmiştir. 

dakika sonra da müthiş oyun başlnmışh. Bu böyledir, bunu müstantik te anla • 

Kanadada Günün En ı 1ühim lı1ese'"esi 

aba ' 
• 

eş zer ana ve 
yoksa hü ait? A 

u ete • 
mı 

Bütün memleket bir halında beş çocuk 
doğuran ananın feryadı ile çal anıyor 

İki seneye yakın bir zaman önce 
Kanadada bir F raneız kadını bir batın· 
da beş kız ç:>cuğu doğurdu. Bir batın· 
da doğan ~ çocuğa, ana, bahanın 
bakması çok güç olduğundan ve bu 
yüzden çocukların ölmesi kuvvetle 
muhtemel bulunduğundan Kanada 

hükumeti bunları alarak bir hastane· 
1 1 

ye yerl~tirdi, hayatlarını kurtarmak 
ve en fenni şerait dairesinde yetişip 

büyümelerini temin için her tedbiri 

aldı. 
\ 

taya da işaret etmiş bulunuyor. 

Gene bu gazetelerden öğreniyoruz 
ki, çocukların hükumet sayesinde 
kurtulmaları ana, babayı meraklı gÖZ" 

lerden kurtaramamıştır. 

~ Bu meraklıların çok olduklarını se" 

~ zen açık gözler, bir batında beş çocuk 
çıkaran ana babayı bir sirkte teşhire 

1 başlamınlar ve kendilerine biner dolaıi 
/ haftalık bağlamışlardır. Hala da btı 

paraya yakın bir meblağ kazanmakta" 

dırlar. 
Aslanlar ağızlnnnı açıyorlar, Çako ka- mış ve Mngniyi itiraf ettirebilmek içfo ı b h l Çocuklara mütehassıslar bakıyor -

ıasını u va §İ ağız ara sokuyor, oyunlar sorduğu suallere çingene dilberi şu ceva-
d S k 

du. mütehassısların nezareti altında 
Yani bir taraftan çocuklar zcngiri 

oldukları gibi diğer taraftan ana baba 
da onlar sayesinde görülmeğe değetı 
bir şey sayılıyor ve bu yüzden yığın 
yığın para elde etmiş bulunuyorlar. 

yapıyor u. ıra ara aslana gelmişti, o da bı vermiştir: 
ağzını açtı ve Çako oyunl rına devam et- _ Bu hadise için söyliyecek tek lakır- besleniyor, her gün onlar tarafından 
ti. Müthiş facia da bu aırada oldu. dı yoktur. Kara aslan beni de parçalıyor • muayene ediliyor ve tam manasiyle 

Betizlerden biri aplanıyor 

Kara aslan bir aralık Mngninin göz - du ve bunu 3-S kişi değil, ıirkteki binlerce ideal denebilecek şerait altında yetiş
lerini gözlerinden ayınnasındnn istifade et- seyirci gördü. Ben kendimi ıoğukkanlılığım tiriliyorlardı. Hatta bu çocukların 
mi~ ağzını kapamıştı. Bu ağzın kapanışı ile sayesinde kurtarabildim. istikballeri de temin edilmişti. Yaşa-

rmı sevmek, çocuklarının 
görmek istemektedirler. 

hizmetini 

• 
Ana baba buna rağmen çocuklarırıl 

Çakonun hapa gövdesinin yere düşmesi - Fakat sen Çakoyu seviyordun}.. yışlarma ait filmler, mühim bir hası-
Fakat Kanada hükumeti bu çocuk

ları benimsemek, onlara ana, baba 
vazifesini yapmak için bir kanun çı· 
karmış bulunuyor. 

hükumetin elinden almak için uğraş 11 

maktadırlar. bir olmu tu. Müstantiğin bu suali çingene dilberini lat getirmiş ve bu hasılat çocuklar na-
Kara nalan Çnkonun kafa,.ını koparmış, titretmiş, fakat gene bir anda soğukkanlı - Kanada efkarı umumiyesi de bu hU" 

susta hükumete değil, ana babaya ta " 

raftardır. 

mma bankaya yatırılmıştı. Diğer tn • 
so.nra da bir silkinişle Magninin üzerine lı~nı elde eden Magni: 

1 
raftan halk bu çocuklara bir çok he-atı mı§tı. - Ne demek istiyorsumı.l Clıye haykır- Kanada hükumeti ana ve babaları • 

Magni bu vaziyette hiç soğukkanlılığını mıştır. Bana intihar etmemi mi teklif cdi· diye göndermiş, ve bu sayede servet • nm çocuklara bakamıyacaklarından 
kaybetmemi~ elindeki ucu demir]; kırbaç- yoısunuz'?. leri (150.000) dolara varmıştı. endişelenmiyor. Daha fazla bir takım Geçenlerde bir gazete, çocuklarıri 

e 8 ey ın e e 1 DU uncıma ıgı ıçın e Son gelen Avrupa ve Amerika ga- meraklıların be~ çocuğu bir arada gör- ana babalarına iade edilip edilmeme " la aslanın kafaaına vurarak hayvanı ser - V 1 h" d d 1 1 '- 1 d - · · d 
eemletmişti. Kara aslan Mııgniclen uzak • serbest bırakılmıştır. 

Lüzumsuz 
Kıskançlık 
Doğru Değildir 
~Yeni evliyim. Karımı müthiş suret

te kıskanıyorum. Bilhassa akrnbalnnn· 
dan bazısile görüşmesi hiç hoşuma gil • 
miyor. Onu bundan men' e çalışıyorum, 

ehemmiyet vermiyor. Bildiğini yapmak- J,. 
ta ısrar ediyor. Kıs'kançlığımdan ben 
de memnun değilim. Fakat kendime ha· 
kim olamıyorum. 

Eskişehir: Kıskanç 

Kukançlık zaaf aliımetidir. Siz ken
dinizi eıinizden daha zayıf mı his&edi

yonunuz. Kıskançlık, hele lüzumsuz ve 
manasız olursa, İn!anı bıktırır ve aksi 
harekete sevkeder. Kızın sizi dinleme • 
meai artık kukançlığınıza ehenun;yet 
vermcmeğe ba§ladığıru gösteriyor. Kıı-

kançlık bir vikiaya istinat etmezse ııi-ıi 

gülünç vaziyete dütürebilir. Onun için 
sinirlerinize hakim olınaia çalışınız. 

* Ortamektep mezunuyum. Hayatımı 

kazanmak mecburiyetindeyim. iş arı • 

yorum, bana hastabakıcı olmayı tavsiye 

ettiler. Fakat ben bu işi beğenmiyorunı. 
Hastalra hizmet etmeyi bir nevi hizmet· 

çiltk sayıyorum. Siz ne dersiniz, dogru 
(}eğil mi? 

Alıy.: 

Doğru değil tabii. Hasta bakıcılık 

''lUllY)'en bir tahsil uteyen en temh 

mf"sleklerden biridir. Bir hastayı tedavi 
ederek doktora yardım etmek bir kadın 

için en zevkli itlerden biridir. Tereddüt 
bile etmeyiniz. 

* Lüleburgazda Y. Ş. Z.: 
Annenizle yalnız kallıuuz evlenme .. 

ni:ıi bir an evvel öne almaia ıebep ol· 

malıdır. Madem ki kız da evlenmeği tek

Jif ediyor. Niye tereddüt r.diyor$unuz. 
Evleniniz. 

* iz.mitte Nuriye: 
Evlendikten ıonra kocanızan gıdeceği 

yere beraber gitmeniz tabiidir. İnsan ev

lenince artık anasının, bahasının yanın

dan ayrılmağa ve kocasile beraber bu

lunmağa mecbur olur. Evlendikten r.onra 
insanın en büyük birnisi hayat arkada -

tıdır. Evlenmemek için bu bir mazeret 
oJamu. TEYZE 

zetelerinden öğreniyoruz ki be"izlerin mek hevesine düşüp, gece gündüz ai- leri hakkında bir anket açmış, ankete 
ebeveyni çocuklarına bu kadar ıtına leyi taciz etmelerinden ve çocukların cevap verenlerin yüzde doksanı ço .A 

ile bakılmasından memnun olmakla ölümüne sebep olmalarından korku - cukların evlerine iadesi lazım geldi ,A 

beraber onların kendilerinden uznk bu- yor. ğini ileri sürmüşlerdir. 
lunmalarından son derece müteessir- "'• Bu yüzden ailenin evi, bir meşhere Fakat Kanada hükumeti çıkardt81 

dirler. veya bir sirke dönecek, belki aile hal- kanuna dayanarak çocukları bırak " 

Bu ana, baba Kanada hükumeti ile kı böylece üç be~ kuruş kazanacak, fa. mamakta ana ve babanın yalvarma " 
her gün didiışiyor ve çocuklarının el- kat neticede çocuklar ziyan olacak - larına da ehemmiyet vermemekte " 

!erinden alınması yüzünden sızlanı - lardır. dir. 
yorlar. Çünkü bunlar da, her ana ha- Kanada hükumeti bu münasebetle Hükumetin bunda haklı olduğun " 
ha gibi çocuklarına bakmak, çocukla- çıkardığı kanun layihasında bu nok • da da şüphe yoktur. 
===============================================================================::;::::~ 

İtalyan - Habeş harbinden • 
yenı intıbalar 

lıalyanlar Habeşistandaki ~on ilerlemeleri münnsebetile Romada btı)uk şenlikler yaptılar. Re imlerimizden birisi kral ile l'\lıı50-
. •bd 

liniyi bu ııenliklcrde askeri uniforma ile yan yana göı;teriyor. DiKer rf'~im<lc de Jtaly anların yakala) ıp zincire vıııduklnıı l ıa 
casusları görülmektedir 
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oktarluğumuzun Bürlik layıbı 
. 

Hamdi Hoca Kimdi ? 
........ 

T eşrihi marazi üstadını bir gün düğüne davet 
etmişler... Gülerek "Gelemem, ~emiş, çırıl 
çıplak ölü1er beni 1:e11i pullu gelinlerden aaha 1 

fazla alakadar ediyor " .____ ____ _ 
Hnmdi Sunt öldü. 
.Ben Hamdi .Suadın ne dostu, ne de la· 1 

lebeaiyim: Fakat onu b na; şahsiyetlere 
d ğer biçerken en :!YBnılnıtı7. ölc;üleri kul
lanan dostlarım nnlatmışlnr.dı. Ve onlan 
dinledikten sonra ~et ilmin bu knhra
rnan fednIBİne karşı derin bir hürmetle 
bnğlanmıştım: 

Onun heıyctinin huısusiyctleri, ıluıyatı, 

'Ve eserleri hakkında çok ıucniş bir ibilgiye 
•ilhip değılim. 

Bu itibıırla. yıızac~m aatır:lar, onu et
raflı tanıtmak kadar güç hır vaz.ifc yükü 
altında haylı cılız knlacaklıırdır: 

Fakat bu borcu ,kı men ~ısun ödemenin 
hazzı. bu yiızden ugnyabileceğim tenkit· 
lcri umurımtmıyacak kadıır yüksektir. 

Fran ızlar1 Çok 
K zdıra Bi 
İngiliz Karikatürü 
Fransız gazeteleri İngiliz matbua -

tından, hele İqgiliz matbuatı arasında 
azinı bfr e'k.aeriyetin son hadiselerde 
Hitler.i .aı: çok ıhaklı bulmasından ~ika
yetçidirler. Ve İngilizlerin bu bahiste 
ne dereceye kadar ileri gittiklerini an
latmak üzere bir giliz ikatürcü -
sünün yapmış olduğu resimleri gös • 
termektedirler. 

Bu resimlerde büyük ve yüksek bir 
iluvar görünür. :Bu duv.ann ü~erinde 
ceketli, me1on ~pkalı, yüzlerine bakı
lırsa çok heyecanlı bir sürü adam 
vardır. iki tane büyiik topun etrafı -
nı lmışlardır. Duvarın altı bir bahçe
dir. Bahçenin içinde Hitler dolaşmak
tadır. Sahnenin bir köşesinde ise cc ~ 
ketli adamların telaşlarına lakaydi ile 
bakan bir İngiliz ve küçük çocuğu 'var

dır. 
Resmin altında da bu baba ile oğ -

!unun muhav:ereleri yazılıyor. 
Çocuk oruyor: 
- Baba, duvarın üzerine çıkınıs 

olan bu adamlar kimlerdir? 

Diinaa. Balıkçılığının Karşılaştığı T.ehlike 

Bu Gidişle Denizlerde 
Babk Kalmıyacakmış 

Gemilerden 
Zehirlediği 

Dökülen PetrD1 Artıklarının Balıkları 
Anlaşıtdı, Mesete Milletler Cemiyetine 

Kadar Aksetti 

Bir ıdcnizaltı manzarası Hem kimlerin tenkidine ıığrıy:ncağım ~ 1 

liaındi Su dı tnnıtnıak 'Vazifesini benden 
plli.ıl:emmel €Örebilccck <:ı.-:nzıye.tte olanların 

lÜatat Hamdi Suat asker elhisesik Baba cevap veriyor: Aflya ve Afrikadaki :vahşi hayvan- Bu zehirler yalnız kuşları imha 
- Fransızlardır. : larm nesilleri insanlar yüzünden inkı- etmemekte, balıkları da öldürmekte-

tnı;) 

Onlar; Hamdi Su da karşı beslediğim 
hÜnnetin bu n &iz tezahüründeki eksikleri 
hi: nüniyetime bnğıŞ}nmnk mecburiyetin· 
dedirler. 

)/dcilinin tam .zamanında ve ç.ok takdire 
değer IY rdımlan sayesindedir .ki .iistad ~ 
bu ıtiddetli arzuyu tatmin için, bu kabil fe· 
dakôrlıkları göze almak mecburiyetinde 
kalmamı tır. 

- e yapıyorlar orada İ · ; raza doğru gidiyor. Bun lan lkurtarmak dir. 
- A:şnğıda dola~n Hitlerc kızıyor- için son zamanlarda bir ta1cım tedbir - İngiltere balıkhaneleri tarafından 

lar. . . 1 ler almak lazım geldi ve bu tedbirler •yapılan nct;riyata göre balıkçılık ya -
- Pekı Hıtler ne 'Vapıyor~ s · j] b h J b- b··t·· 1· I f '1· • •• d ·· . • • . ayesınae u ayvan ar us u un pan ıman arın aaııyetı gun en gu -* - Kendı ıcvının bahçesınde dola- mahvolmaktan kurtuldular • ne azalmaktadır. Çünkü yapılmı hir :\."llZİfeyi t~kit hak· 

b, '!lrıız.ifelerini o/apmı ikimselere nittir. 
\f e benim yazımın eksikleri, onların liÜ• 

kutları kadar utandırıcı değildirl. 

64 yasında !hayata göz cyuman büyük şıyor 1 
·b· ··

0 
'L ld cd k 

1 
... S Bu iş yapıldıktan sonra insanların Çünkü balıklar lngiliz sahillerinden 

tC§Tl ı ma1112i üstadının, memlekete ynp- - na e n en ızıyor ar' onra 1 k d k. h l d • ·ı d ı_ D · h 
tığı hizmetler yeti .. tir.digıW• ıtalebelcr •-adar F ---"'- d b. b . yanız ara a ı ayvan an egı , e- ıı;:açıyor. enız .sat ında yağ tabakası 

,, .. ransız.uırın yanın a ıze enzıyen · d k. h anla d ·mb k l • 6ayısı7.dır. b k b. . . O k. d. l nız e 1 ayv n a ı a etme te I bu undugu zaman bütün balıklar ze-* q, Tıb Fakültesine. tam ı ı 00 piy.es. ~ a ır~ı V.a.r. . ım ır · . oldukları anlaşıldı. Deniz hayvanları-, hirlenmemek için bu sulan terkccliyor-
Senc 1698 .• · yani tam 2100 hast lık nümunesi bmık- -. O, l~gıl~dır. fransızlac Hıtk.re nı tehdit eden tehlike günden güne bü- lar. Bazan da, balıklar böyle bir yağ ta-
Avı:upay.a tahırlle gönderilen beş talebe mıotır. t~vcıh ettıklen t~~ ona attırmak ıs- yümekte ve bunları korumak işi de bakasına tutuluyor ve binlercesi can 

'1.a.sınd~ Hnmdi Sund da •ı;ur-: Ve:. ı--="i M ı k t l Fakat 1 l F sı-1-rın bu l k d .. ı::oınu eme ete kazandırdığı, te,.rihi mora- ıyor ar. ngı ız, ran uı:ı güç eşme te ir ek h 0 1l cı·· •· 1 Y 1 
~arazi ihtisasını, llp ilminin mcmbaındn " k 1 _·L-b· . b. .. ]'· . ırerer sa ı ere uşuyor ar. apı an 

zi müzesi, ,ahsi ve fedakarane hizmetleri· derece ızma arının eeoc mı ır tur u D · d k. h 1 k l .. 1 t tk.k b .. ·· b L-·ı 'LJ w d 
~'apmak talihine u{.'fıyan .ilk Türk odur ı enız e ı ayvan arı ve uş arı o - e ı at utun u oa IK ann agzın a 

Ve oradan o, giderken girdiği jmtihan- nin en zengin .ftbidelcrindendirl. 'Yalnız anlaypamkı~or. F l d düren zehir, petrol, mazot, gazolin ve petrol damlalan bulunduğunu .göster-
Hurdebincilik'teki· büyük iktidariyle hile - e ı amma, ransız ar ne en . ·ı · ı· ·ı . d . k l k d. 

ij .. aldı':.ı k~dar parla.,_ b·ır '"etı·c .. 1·ıe dön· saıre ı e ı~ ı'-'en gemı erın enıze attı -1 me te ır 
" .. l)I; •• y o, ~eri doldurulmaz bir ilim adamıydı. Hitleri topa tutmak istiyorlar? l ık{ d B . . . . 

bıüstür. 25 ~ene içinde, mikrwıkopik teıhisle- .. . •. .. 1 arı art ar ır. u artıklar, suyun Fransa sahıllermde de aynı lıal gö-
Burnyn geldikten ııonra da tam 26, rinde be defa yanıldıiıru cören çıkma· - Soyleyeyım: Butun Fransızl.nr sathı üzerinde yağlı bir tabaka vücu - rülmektedir. Havr limanı sıhhi-

27 sene teşrihi maraziden başka hiç bir mıştır. Al~anl~r~n Fransayı topa tutmak .ıs- da getiriyor ve buna temas eden hay- ye müdürü doktor Loir bu hususta ıu-
~Yle mcşgu1 o1mnrnıştır. Onu bir defo si· «Tecrübevi kanser», (!renkli urlnnı , tedıklermı san~yo~l~r. Almanlark ıse vnnların hepsi zehirlenip ölüyor. zun boylu tetkikat yapmıştır. 
ncınada, tiyatroda gören ~örülmemiştir. «İnce znrlann iptidai uılarııı, •<Lenfa f ransanın kendılerını topa tutmn tan h I . . . d · ı b k b. .. d·kı . . Bu yüzden ası olan tahribat son Bu .tetkikat netıcesınde balıkların 

Onu bir gün bir düğüne avct etmış er. Bezleri, ve onların maraz tcşrihiı , aşl a ır gaye gutme 1 erme ınanı - zamanlarda o kadar ileri gitmiştir ki petrol bak.ayası yüzünden mahvol -
CiiJmüs ve: ... y b • ·h· h-''-k d vnr ar " e anın arazı teşn ın ili'> ın aki ori· :1- • F be}'nelmilel sporcular konseyi mese - duklan tesbit olunduktan ba ka., yni 

- Gelemem. demiş, çünkü çırılçıplak jinal eserleri, beynelmilel olanlardır. Bu dakikada Hitlerin mnsızları . • · .. 
Ölüler beni telli pullu gelinlerden fazla ala- v bo ba d decek k d k leyı tetkıke başlamış ve konseyın ka- hadise yüzünden balıkların tifo mik-
l: e son senelerde, beynelmilel tıb ede- m r ıman -e a ar topu yo - .b. k Ad.k b el .. · d b be l b. ha'l ld.kl · d 

adar ederi biyatına giren tek mcsl-'- kı····bı go··--re· O h ld f' zl .. I d.. .. .. tı ı ont ı s u mes e uzerın e ro unu ser ır e ge t en e 
h • ~ ..... ..= tur. a e ransı ar şoy e uşunu - .kk • b. ı 

Hamdi hoca te. rihhaneyi, :fakir ancsın- m--: · k. ı.:ı ô. S d 11 dı ate deger ır yazı yazmıştlr. an1a~ılmıştır. ~.nız ı, < nam ı ua » adından hür- -
1 

Y 

Gen bile cazip bulm'"' olacaktı ki, evinden metle b-ı. -etmcmı· .. olsun!. yor ar ~ A ik da b. L • ti b 1 ın .. • ·ı . b 1 . 
-y nmı :s «Haydi çocuklar ileri, henüz milin- mer a ır ,çoııt. cemıye er u ~uunun uzerme gernı erın u ze ıır-

~Yade fakültede y01amı tı. ~ h ·ba · 1 k · · k ı· l<l d · l 
' JI'{ kün iken Hitlere hücum edelim.» ta rı tm .önünü ama ıçın uğraştı - ı artı arı el\.ıze atmama arını te -

Bir talebesi onun 1'in: Hamdi Sundi en fazla üzen h • d. u- Jarı ·o-ibi diğer bir çok yerlerdeki hay - min edecek rarelerin dü"t11niilmesi la-
-Hamdi hoca, diyordu, ölülerle tem - ni:vcnsitcdeki ık.. •. •. •. b. haşk n ıse, - liepsi 'bundan mı ibaret.? 0 

J& :r-
ııa okadar alışmıştır ki, aostlanıun ellerini rili "dir. urausunun ır asına :v.e- - Daha me istersin~ vanları koruma cemiyetleri de bu i;ş- zım gelmiştir. 
~ı...ı 1 k f k f fli tl · eıa· le ya"kından alakadar olmaktadırlar. Amerika hükiımeti 1934- denberi 
'lıven e eı r, 8 nt c mı;. crı ı- \.O, hunun acısını; ;yerine ı;getirilcn Al-

' ensiz ynparaıJ .Ben onun, :fe.hımeytte el- :m.aıı _profesörün 11>· __ 1 I '$ Bu münasebetle şimdiye kadar ya- Amerika sahillerine bu çeşit artıkların 
di\·en kullan~ gürmeiüm. Hamdi Sundin ırık~=ın:e a;~~r;:uı·· enera OD · teu B pılan neşriyattan anlafılan şudur: atılmasını yasak etmiştir. Bunun üze-

Ölüler~ karf;ı duyulan ı:tabii ihtirazı oka- di11i Alman rofcsörü lbir .gün tanın· Vapurunun Rüsumu «9:33 senesinin ilk aylarında Nantuket rine vapurlar, bu gibi artıkları uzak-
dar knvbetmicti ki, kanlı ibir ........ jb .masa- ib. dok h.ll 1 l - b l ) f k ~ 

_, y .._,.. m~ ır torumuza: Şehrimize 2:)0 ee}3'ah getiren Gene- adasının ısa ı eri sürü 'Siirü ö ü uş ~ ara atmaga aş amış ar, a at yag ta-
•ından t~iz bir "'emek sofrasına ccçctken 'I:"... d T b k t kl d "' - ıoL..gcr, em· ürklcr. Hamdi Sunt ral V:on Steubcn apurunun !Uolcu da Jarla dolu idi. Bu u lar, petrol yü- a a arının uza ar an }'avaş yavaş 

seriya el yıknmı)•a .bile lüzum gönnczdil ib. c__ •• l ·ı_ "J h il h b 
g ı proıcıor ere , ... üraü tVCrmcyecek ka· taşıdığı anlaşılmy;, bunun üzerine ge- zünden zehirlenerek mahvolmuşlar - sa i ere geldiği ve ta ri at yaptığı gö-'* dar ilcıledi1--- ·-1·-da '""Y.TUpB ıünivcr· •d iJ • •b• '1 a ru··1m··şt•• u;ı:ısc, i)'GıUll :n mı en tüccar gemı erı gı ı rüsum aıın- ır. u ur. 

Dostları, tnldbeleu arasında c< Hanıd: sitelerine «hoca» ihracına bıı layacakl r 
hoca » diye tnnılcın Hamdi Suııt, ömründe demektir! mı tır. SeYtYah gemileri muamelei Kuşlar zehirlendikten sonra karaya Bunun üzerine Vaşingtonda bey • 
b- d 1 k. · • · F-"L- ·· d L- ', ·ı· ticariy.ede bulunmamak. yani volcu .llu·· . u··yor, ve ıür dört m1n sonra ölüyor- nelmile1 bir kongre tonlanarak bu hu-ır um a iç ı ıçmemıştı. lllillt gun e ~ <V:C ı av.e etmiş: J u :s- Jb- r 
'1tara paketim hoonltırdı. Teşrihhane ı:ve - Ben, onun bo luğunu dolduramıya· getirmemek şar.tiyle liman, ikilavuz, lar. Zavallı hayvanlar, petro1un zeh - susta &areler düşünmüşlerdir. Neticede 
dershane dışında, onun dudaklarını ıiga· cağım için utanç duyuyorum ı tahlisiye, romorkör, rüsumların dan rinden kurtulırui'k için didigirken gö - J Danimarka, Belçika, Portekiz devlet -

tasız. gören yok gibidir. Ben, bu -sözlere -muhatap olan dokto· ~.uaftır. Yalnız .. fener v: . karanti~e j ğüslerini paralıyor. bu suretle .can vc-1 leri v purlar~n. bu gibi rtıkları denize 
.Bu yuzden bilc!ikleri Hamdi :Suadm run ifcrinde olsaydım, eorardrm: ırusumlannın -yuzde ~O sını vermege riyor1nr. Y.alnız Nantu'ket cıvarmda ı atmamaları ıçm kanunlar yapmı lar • 

.. anı, hiç durmadnn ı.tütcn bir baca_ya - Bu ıutnncı bizim yerimize mi duyu- mecburdurlar~ ıBu tarife münhasıran ibir kaç ay içinde bu ze'hiı'lenme yü - dır. \.. ı 
benzetiyorlar. ~oraunuz .Her profesör~ eeyı.yah emilerine mahsustur. zünden ölen ş'ların sayısı 2500 ıii Nihayet fngiltere hükUmeti mese1e-

Talchclerine karşı, çok ısert yüz'ünden Sellin il'evfik General \/.,on SteUben vapuru yolcu geçmiştir. Bun1arm çoğu yabani kaz nin Milletler Cemiyetine bildirilmesi ~ 
lıınulmıyacnk kadar ıcfkat gösterirdi. getirmeseydi 900 lira ıresme tabiydi , ıve ördektir.l> ne karar vermiştir. 

Ve bu yüzdendi ki onun bir Jakabı da: Bir Adam Sevgilisini ı\lurıdu faltat 1stanbula yolcu getirdiğı .2-İn bu - -·-- - --- -·-
- Baba Hamdil idi. -.&yoğlunda Valdeçeşmesinde 113 para 800 lira fazlasiyle liOOO lira o a-
T ed riı tarzı ayet pratikti. Doııtlan ')'C· 

· numarada oturan Muharrem, beraber ra'k alınmıRtır. 
tınde bir mübaliigayln: :r 1 

_ Onun derslerini anlayabilmek i ~ yaşadığı fııiseyi başka biriyle gördü- Gemi acenteSi ktısat Vekaletinin 
bir iptidai mektebini bitirmeğe bile ~ ğünden kavga çıkarmış, ve Eniseyi Deniz Ticaret Müdür üğiine önder -
lllın yoktu! diyorlar! sağ memesi a1tından ve sol böğrün - .diği ı6e.YiYah gemilerine yolcu a'lma'bi-* <Jen ~r surette yaralamıştır. leceği .haldr.ındaki emrini göz önünde 

'Knymakarnlıktnn 1ıikniit edilen Hamdi Enise hastaneye kaldınlmı,ştır. ısuç- tutarak alman faila paranın ıiadesi 
hoca, tabii hesa'biliğine racmen, hiç bir za· lu Muharrem de tutulmuştur: için aün lktısat Vekaletine müracaat 
t'rııı.n servet ihtirnslıınna 'knpılmamı~tı. etmiştir • 

Fnknt Hmani» lm1ine :girmiş bir itiyadı AskerJ ÜZ8 
\ortrd1: Askeri müze binasının son zamanlan:lıı. 

rnzi 4congrc1erine i.ftirik kcnıcrlcri ile bazı duvarlanmn ~tlamt ol
duiu öriilmü ür '!Ve dedıal tamir .edil -

Ve o, <para» -sahibi 0 malc arzusunu mesi iı;in İcap eden teııebbüsler !Yapdmı!I -
~lnız bu kongrelere · • k imkiinındnn tır. 
~ahrum kaldığı zamanlarda duyrnuatu. 

eıt1 d~ ola nen · ddetile. Serseri lo~pil lmba Edildi 
. H U{ı onun bir defo bir kongreye iştirnk 
~. hny\'.an ,.,,. gonlarJnda eynhale ra -
~, oldu~unu söyleyenler hile "Nar. 

f atnt onu yakından tanıyan Sıhhiye 

Z'<>nguldak ısahillerine <3.iişen serse
ri torpil lstanbuldan gönderilen mayn 
müfrezesi tarafından dün sabah imha 
edilmiştir. 

ezaret 
Sabı'kalı1ardan Deli Nuri Beyoğlun

da Unciyan aparbmanı 'kapıcısı bra -
himi <<sen benim .hcmşerimsin'> diye 
lafa tutarak. cüzdanını .aşırmış, 'tutulup 
nezarethaneye .konulwıca nezaı·etha -
nede ae kendisine memur süsü ~er -
mekten maznun Vehbinin uykuda ol
masmaan istifade eaere'lc onun da ce
binden 7 Iirasını -aşırmıştır. 

Hayatta GOrdiiklerimiz 
Küçük satıcı ve bü]Jük dilenci 

Her ıılk.pm aşağı ydkan ayni 

c oraya gelüronım. 
tler-

:o. :küçük. wla'k ayald n 1ta nn Ü· 

~nde •oiJiktan ımoranıuş. ~cenin lka
ır n'lığmda lıbircr ı§lk gıbi yanan gili.e1 

öilcrile tramvay iycıı'lerc. ecli.P cc· 
çenlere bakıp, tatlı seııile: 

- Gazete vırr, . tc 

Diye ağmy.cn. 

r. 

otelin ılcııpısma büzülmüş gene b -

yordu. Gene ayaklan çıpln'ktı. 

Bu sırada yanıma bir dilenci 
Pnra istedi. O, 'bu üstü fbaıı parç 
zavallıya nefretle baktı. 

gellii 
pnrça 

Ne -zamandır küçiı1de nhb p olmak 

-stiyordum. Bunu vesile sayı.mık sor • 
dum: 

iye öyle bakıyorsun çocuğum> . 

- Ayıplıyorum da ondnn, dedi. 
- Neden:?. 
itiraz kabul etmez bir tez müdaf a c-

der gibi sevimli -gözlerini açtı, yüzüme 

baktı: 

- Dilenmek ayJp değil mi~. 

- .Belki paı-ası yoktur, ne ynpıın ?~ 

Gun görmüş bir İnsan tevel..i:iılile: 

- Benim de 'Parnm yok amm.ı c.l -

ıpyorum, dedi. 
Muazze% 'f' AiK 



Büyük rejisör Ernest Lubitsch 
Hatıralarını anlatıyor 

"20yıllık sinema hayatında karşılaştığım 
muhtelif hadiselerden b · rkaç yaprak,, 
Amerika gazetelerinden biri büyük re

jisör Emest Lubitschten hatırlarını, bilhas
aa elinden geçen yıldızlar hakkında dü -
ıüncelerini anlatmasıru İstemiıtir. Ernest 
Lubitsch evveli bunu imkansız aörmüş: 

- Bir rejisörün 20 yıldanbcri lanıdığ: 
yıldızlardan serbestçe bahsetmesi çok teh
likelidir. Zira tiyatro ilel'I'i gurura doku -
nan noktalarda çok hassastır. insanın ağ• 
zından kaçabilecek bir kelime hazan çok 
haklı olarak bir çoklarını güccndircbi'.ir. 
Binaenaleyh beni mazur görmelisiniz? de
miıtir. 

Bu mukaddemeden sonra ıazet.:cinin 

ısrarı üzerine &nest Lubitsch tanıdığı yıl

dızları gözlerinin önündr. hayali bir geçit 
resmi yaptırmıya razı olmuş ve hakların -
da §Unlan ıöylerniftir: 

- Çevirdiğim filimleı·de rol verdiğim 
ilk büyük artist Pola Negridir. Oynadığı 

ilk filmin adı Gysy Blooddur. Yabancılara 
uÇingeoe kanrn adı altında tanıtılan bu fi. 
lim 1919 yılında çevrilmiştir. Pola Negri 
o tarihten altı yıl sonra benim ile ikinci bir 
filim daha çevirdi ki, adı ırYasak Cenneh 
tir. Mis Nea-ri zannederim ki tanıdığım ar
tistler arasında «karıuındakini bağlamak 1> 

kabiliyetine en fazla malik olanıdır. Zira 
bir 11dıı tahsiyeti» vardır ki ben bunu 
<!kendisinden bahsettirmek, genel ilgiyi Ü· 

zerine çekebilmek kabiliyeti ı c&lınlesile ta
rif ederim. Bu kabiliyet Mis Negride çok 
inkipf elmiıtir. 

* - Mis Negriden sonra The Marriag 
Circle adı altında çevirdiğim filimde Flo
rence Vidoru ve Adolf Mcnjouyu idare el· 
tim. Adolf Menjou sinema tanninde belki 
«en zarif artist., olarak keılncaktır. Fakat 
ben onun ıahsiyetinde daha mühim bir 
noktaya iıaret etmek İsterim. Filimde ga
yet güzel ve xarif gİyİnmiı erkek rollerini 
yapmasına rağmen balkın- muhabbetinin 
muhafaza edilebileceğini i~bat etmi~ olan 
ilk erkek odur. Zira hatırlar~ımz ki filim -
lerde komik roller hep fİsmanlara verildi • 
ği cibi ,güzel giyinmi~ erkeklere de hep kö
tü karakterli olarak, gösterilirlerdi. 

Menjou bu kaideyi bozmuıtur. (Mis Vi. 
do• > a gelince, onu elimden geçen kadın 
yıldızlar arasında en güzeli ve en tatlısı 
olara;. tavsif edeceğim. 

* 
- Bunlardan aonra Ü~ kadın ( Three 

Women) filminde Polin Frederiki idare 
ettim. Bu sanatkar tiyatrodan gelmiıti. 
Büyük bir hassasiyete, derin bir teheyyüç 
kabiliyetine malikti. Ondan sonra Lady 
Vinderıperenin Eldivenin filminde Ronald 
Kolmanı idare ettim. Pek İyi hatırlanın, 
tanıdığım artistler arasında tahsili en yük-
5ek ve karakteri en t tlt olanlardan biri 
idi. 

* Daha ıonra Mia Richi idare ettim. 
Kendisi hakkında <ı prof eıyonel, hakiki bir 
artistin pratik cöriif lerine maJiktj,, diye • 
ceğim ki, bir art.iat için bundan büyük bir 
•ompliman olamaz. 

* - Şimdi yavq yavaı yakın tarihlere ge-
liyoruz, bu tarihlerde Ramon Novarroyu 
Norma Sbeareri, Jean HerıboJdu, daha ya
lruı tarUıl•de de Jannet Malı:donaldı 

' Claudet Colberti, John Barrymorei en 
nihayet te Emil Y aninsı ile Levia' Stonu 
idare ettiın. 

Bu sonunculardan Emil Y anİJlK• ile va • 
landatım olmaıma ratmen bir ıtüdyoda 
ayni iJin batında ilk defa olarak buluıu : 
yorduk. Kendisi için ıunu aöyliyecejim: 

Emil Y anings filimde oynamlf olan en 
büyük ve tabii aldörlerden biridir. Onun 
g?zünden hiç bir feY kaçmaz. Her hanai 
hır aktörden daha iyi olarak oymyamadıfl 
biç bir rol yoktur. Enteı·esan olmak ıartile 
en küçük rolleri dahi oynamaktan çekin • 

memesi ayn bir meziyetidir. Bu meziyet -
lerin bir kısmı Stonda da vardır. 

* - ilave edeyim: Son yıllarda Maurice 
Cbevalier ile Jeanelle Mak Donaldı da ida
re eltim. Benimle evvela Atk Resmi geçi
dinde, ondan sonra da Şr-n Dul filminde 
oynadılar. Moris Şövalye sinemanın en tat
lı ıabsiyetlerinden biridir. Ye umumiyetle 
zannedildiğinin aksine olarak aktörlük kıy-

meli de fazladır. Mis Mak Donald ise, si -
nemanın en tatlı sese malik kadınıdır, ak
trislik kudreti de sesi derecesinde fazladır, 
zannederim, Moris Şövalye ile birlikte dün
yanın en sevimli bir çiftini teşkil ederler. 

* - Claudette Colbert sin~ma aleminin 
en tekemmül etmiş artistlerinden biridir. 
Bu vasfa, en güzel artistlerinden biridir de, 
cümlesini dahi ili.ve etmek zaruridir. 

"/$fikbalde göreceğimiz şeylttr,, 
• 

Fransız - Alman ihtilafı 
Sıralarında V elisin Filmi 

iki Buçuk Milyon Türk Lirasına 
Mal Olan Bir Eser 

olmuştur, fakat 

halkın gösterdiği 

al~kanın derece
sine bakılacak 0 • 

lursa masrafını 

kolaylıkla ödeye

cek, hatta beJki 

bir misli de kar 

bırakacaktır. E-
sasen şimdiden 

ecnebi memleket

lerinin bir çoğu i

çin satılmı,tır .. 

Filmin mevzu. 

una gelince, ha-

yalidir. Fakat ola
bilecek şeylerden

dir: Mesela Vels 

büyük muharebe

nin dört yıl son-
LonC:lra gazeteleri Fransız • Alman ra, yani 1940 yı]ında çıkacağını tah

ihtilAfının patlak verdiği, be1ki de harp min ediyor ve ne şekilde cereyan ede
doğurmasından korkulduğu sıra1arda ceğini tasavvura ça1ışıyor, muharebe
meşhur V els tarafından yapılan fil- den sonra kurulacak yeni medeni ye
min fevkalade alaka ile karşılandığını tin esasları hakkında da bir fikir ver-
yazıyorlar. meğe uğra~ıyor. 

Bu film, iki senede yapı1mış, tam Yan tarafta gördüğünüz resim, bu 
iki buçuk milyon Türk lirasına mal filmden alınmış bir parçadır. 

... ~_ ... ___ ...., ..... 
Haftanın Filimi eri 

Fransada en çok 
geçen bir eser •. 

F ransada bu haf
ta da adı en çok ge
çen eser Anne - Ma
rie. dir. 

Anne - Marie e
peyce şöhret kazan
mış bir tiyatro piye
sinden mülhemdir. 
Anna BeJJa, Jean 
Murat, Paul Azais, 
Abel Jacpuin, Pier 
Labri gibi tecrübeli 
artist1er tarafından 
oynanmış olmasına 

rağmen muvaffak 

olamamıştır. Bunun 
başlıca iki sebebi 
vardır: Birincisi sü
jenin fazla hayali o
luşudur, ikincisi de 
bu iptidai ve esaslı 
hatanın ikinci plana 
atılmasına muvaf
fak olunamamış ol
masıdır. 

Anne Marie 
Mektepten yeni çık· 
mış bir genç kızdır. Mühendi11tir. Bir 
tayyare fabrikasında çalı~maktadır. 
Hevesi pilot olmaktır. Bu genç kızla 

kumpanyanın profesyonel pilotları a
rasında sıkı bir dostluk vardır. Pro
fesyonel plotlar onu yetiştirmeğe ça
lışmakta, hususi hayatına varıncaya 
kadar karışmaktadırlar. Bu itibarla 
genç kıza kur yapan bir mühendisi teh
ditle bu teşebbüsten vazgcçirtmeye 

kadar ileri gitmişlerdir. F az]a o1ara1' 
içlerinden biri genç kızı oyalamak için 
imzasız aşk mektupları yoJJamnğa ko
yulmuştur. Halbuki genç kız bu mek" 
tupları hep genç mühendisten gelmi~ 
sanmaktadır. Nihayet günün birinde 
hakikatı anlayacak, maamafih yine 
mühendisle evlenecektir. Bu filmde 
genç kız rolünü Anna BeJla ) apmış
hr. Resmini yan tarafta görüyorsunu2!4 

• * • 

Koktavl ve Cinnet. 

Amerikalılar son gtinlerde yaptık
ları bu film ile hiç bir iş ile meşgul ol
mayan gençlerin karşılaştıkları teh]ikc
leri göstermek gayesini takip etmiş
lerdir. Kadın ve erkek işte bir si.irü 
genç ki cüzdanları tıklım tıklım 

doludur. işleri de 
yoktur. Bunlar nasıl 
vakit geçirsin ]er~. 

Bu gece şu bar, bıı 

meyhane, yarın şd 

kadın, bu alim, ar

kası gelmeyen bit 
eğ]ence hayatına V." 

tılmışlardır. l3u eğ" 

lence hayatının i· 
çinde içkiden başkD 

kokain, eroin vcs::ıi• 

re de vaıdır. Netice 

ne olacak? T ahmifl 

edebilirsiniz. Ya CY 
:üm, yahut ta timtıt" 
ha•:.:dır. 

Avrupalı münekkitler bu fılrııİ 
mevzu itibariyle zayıf, hatta bos bı:ı1" 
malarına rağmen bir çok seyi~cileri 
eğlendirecek mahiyette telakki cdiyot" 
]ar. Yan tarafta bu filmden a1ınmış bit 
sahneyi görüyorsunuz. 

Joan Grawforda Benzeme.k 
isterseniz .... 

Dünyanın tanıdığı Jan Grawford'a Açık al bir renkle dudaklarınızı b<>" 
benzemek isteyen genç kadınlara sine- yamaktan çekinmeyiniz. Fakat zarrıa· 
ma mütehassısları şu. tavsiyelerde bu- nımızın bir çok bayanla·ilnın yaptığı 
lunmaktadır: gibi boyayı dudaklardan taf?ırmayınıt• 

- Evvela sun.iliğe kaçmayın, en-1 Boyunuzun 1,63 olması lazımdır. ye 
senize kadar uzayacak saçlarınızı yan- 2() kiloyu geçmemelisiniz. 
dan veya ortadan ayırırsınız. Saçları· Geuls Tuvalet gerek alelade giyitı; 
nız kulaklarınızın arkasında toplanır, mişseniz bile omuzlarınızı gösterece 
saçlarınızı güneşte yakarak sarartabi- bir telebbüs tarzı ihtiyar ediniz. • 
lirsiniz. Jan Grawford'un gözleri da-j Kıyafetlerde biraz eksantrik olfl1~ 
ima açık ve büyüktür. ~u itibarla mak- nız gerektir. Bilhassa bahriye kıyafetı• 
yajınızı ona göre ayar ediniz. ni ihmal etmeyiniz. . 

Mese]a göz kapaklarınızı kurşuni Akşamları Lame elbiseler giyin1t' 
bir renkle gölgeleyiniz. Kaşlarınız ka - omuzlarınıza ince, şeffaf kaplar alını~ 
bil olduğu kadar ince ve müdevver ol- I Ve bilhassa etrafın komplimanJarıtl 
sun. j kulak asmaymlZ. 



- Buharla iıliyeni 'ftna verin. Biz. 
onu ileric:le makinist yapeıeaju da .. ...... _________ ,._ .... ________________ _ 

Kerg• 

Hlleklr 
Hilelıtir tiicc07 

aöylüyorcla: 

--Orttlfandan ay
nldrm. SelMp p: 

Bizimle ticcıret )ICl

panların laemen lıe
men lae,,.i aldara
yordu. 

- Eyi olmDf, 6a 
it için .iııin ortafa 
U.tiyacuas yolrtur. 

• • • 
Kınlan 

Hdnwqi 6ir .,._ 
so lrırmlflu 

- /Jıi JIGrfG ol• 
aoyllı ~ yolrta. 
F a'lıat o 1-tlar pJı 

parça)'O qnWı 'iri.. 
- / lıi 'Pfll't" ol· 

Mydr ne ;,. yaraya

calrtı? 

-1,. ~""· 
amma, parpılan top 

istemem 
Karuı nlmiiftü. 

- Tekrar eulen I 
Dediler. 

- lmltan yolt, de
di, eulenmem. Ka
rım öldü cenaze•İ i- """"'_.._..,.. 
çift tam yüz lira •ar
/ettim. Bu ltadar 
maarala 6ir clalaa 
6irmelr i•temem / 

* * 'lj: 

Bağlamıştım 
liri yaflr, ••iti 

pı.leri yad ettiler. 
Biri: 

-Eulendiiim 6'1İn, 
dedi, ditim afrıyor
Ju. Çenemi 6aila
mrıtrm. 

Ôtelri •İildü: 
- Ben de, dedi, 

•özlerimi 6ailamrt
trm. 

- Seni çok güzel buluyorum. 
- Ben de . . • 
- Beni mi) 
- Hayır, kendimi! 

Numaralı hikaye 

Gülmek için 
Kadıköy Vapurunun yan kamarasında 

dokuz kişi vardı. Sekizi biribirilc dosttu 
amma dokuzuncu hiç birini tanımıyordu. 
Sekiz dosttan biri ötekilerinin yüzlerine 

baktı: 

- Altı! 
Dedi. Sekizi birden gij)diiler. Ciilme 

faslı biter bitmez bir baı:ki\ııı bir başka rak
kam söyledi: 

- On dört. 
Yeniden güldüler. Bu sefer de ortaya 

daha başka bir rakkam çıktı. 
- Yirmi altı. 

Hep birlikte kahkahayı lcoyuverdil"r . 
Dokuzuncu merak içinde idi. Nihayet da- ~;.,s,~-r!....-..._ 

yanamadı, sordu: 
- Affedersiniz baylar, çok merak et

tim. Biriniz bir numara söylüyorsunu7~ .._ __ 

Arkadan bir gülü~me buşlıyor. 
Anlattılar: 

.,,.._ ..... 

Arayayım 
Kadın •ö2ierini 

lrrrpa lrrrpa odaya 
wirtli: 

- Bakeamı •öm
me lnr toıı lr"9fllf. 

Kocaı telafla ye
rinden lrallrtr. 
-Arayalım. 

-Neyi? 
- Toıı alma tii-

yünü/ 

• • • 
Lokantada 

Müfteri gar.anu 
çağırdı: 

- Bu lokanta ne 
uakit açıldı? 

- On sene evoel I 

- Loltanta ~l-

drirndan epey .onra 

alrnmrt diniz oar.a 
hana 6ir biltelr ya

pcn / 

... ~~ •• : liı 

- Şapkamı acaba kim ~iyip eitti '? 
- Her halde aptalın biri olacak ! 

1 ••••••• ···--··· .. ----·---------

Kafi cevap 
Yüzmek bilir miaiııiz? 

- Bilirim. 

- N.-ecle öirendiniz? 
- Denizde. 

Fena t•k• 
- Benim lrarnrt 

olur mu•unu.z? '· .. 
Mm. 

- Ciddi mi •Öy

lüyor•unuz? 

- Yolr fGka aöy.. 

ledim. Saltın ciddiy• 
almayın/ 

* • • 
Belki 

1, arıyordu: 
- Ne ltilir•İniz~ 

- Y emelr pİfİ'J'• 

melr. Hu temizleme• 

- Burada :::iq 

Lmaalr 6aina i~ 

lıolaylopnlı. 

- Siz de hayvanları sever misiniz) 

- Biz, dediler, sekiz arkada, her gün 
bu vapura biner, bıı kamaraya girerız. 

Senelerden beri anlattığımız lıikdyelere 
birer numara koyduk. Numarayı söyleyin
ce hikaye aklımıza geliyor. Gulmeğe baş

lıyoruz. 

- Bugün kaynanamın cenazesinde bulunmayı isterdim. 

•öre İf yok lalrat Y4~ 

nrmrzdalri eude e~ 

lenmelr ideyen ~ 

m uar. Bunlare 

aöyler.eni.z 6ellti -. 

ıı• uarır. - Çok severim, bilhaua tavu!t ve kuzu etlerine bayılırım. --- Ben del 

Mls•I 
Bay tobktan unlvklam selmifti. 

kapıyı açua bayana aalatb ı 

- Bir taraftan yajmar yajıyordu; 

bir taraftan rüzl'ar .ı,-du. lkiai ara· 

11nda kalclaa. Hani --ı eYde bir yan· 
dan sen aöylerain, bir yandan annen 

aöyler. Ben ikiniz araamda kalınm; 

bpkı ODlm siltil 

••• 
Bekllyenler 

- Bir fe7 mi istiyonlwna?. 

- E•et, lozınızla nlenmek! 

r 

Mart ayı lıahar ayı,
Alr gö.terir lıarayr; 
Bu ayda ııeulr İ•terİm 
Hi .. •me ar•lan payı •• 

israf 

' 

Midesinden rahatsızdı, 
doktor rontkenini aldı: 

- Midyeyi kabuğu ile ye

mişsin .. 

- Ne yapayım doktor; 
- kızmu size ••-! kir adamım, fazla israf yapa
- Peki yalnız aparbmanınızdan çı- marn. 

l&arken .......ıan: 

"Hay lııaJ munfflık eltİin•) deyiniz. 

- Buna sebep ne? 

- Alacakı.tanm bpada neticeyi 

IDerakla bekliyorlar. 

- AllaliaPına d .. ıu 11a .Oyle, ita
..... mı ~n r....- defiffirJi; 
JıolrN ... mi lıaru11 clefiftirdİn? 

"' * * 
Temizler 

Kadın söyledi: 

- Yeni yaptırdığımız 

bir de hamam yaptırsak. 

Erkek güldü: 

- Ne lüzumu var. Senenin 

altı ayında denize giriyoruz. 

Geriye altı ay kalıyor. Bu ka

dar masrafa değer mi} 

* * * 
Solak 

Hasta sol tarafını gösterdi: 

- Burada bir ağrı var 

doktor, sakın apandisit olma

sın. 

- Apandisit solda olmaz. 

- Niye · olmasın, ben esa-

sen solağım 1 

GELDİ 
Nltanhydım 

1 

Genç kız atmrf mantoyu; 
Celiımiı 6ak en toyu .• 
Bana levent göründü 
Komıumun 6oclur 6oyuf 

Çirlrine, güzel dedim .• 
Gördüğüme; gel, dedim. 
Altmıtlık iradın için 

Dalsın adam nİfanlanıyordu. Ni§all 
yüzüiünü parmaima takacakları sıra• 
da: 

- Durun, dedi, aklıma bir ıey geltli. 
Sordular: 
- >!klma gelen nedir?. 

- F a6rilranm •ürültüai 
duyulur amma on bef •ün
de alıpr•ınız. 

- Mademlri öyledir; e
ui on lteı •ün •onra ıuta· 

runl 

Bin gence 6edel dedim. Mizahçı 
- Ben l'aliba nipnlıydım. 

--Ben, 6İiııel, zarif, zeki 
6ir genç kızla evlenmek 
İ•terdim. 

- Bu söaünüzü iltifat mı 
telôlrlıi edeyim yolrN ha
lıareı mi1 

=====-======~===== • • * 

Yarı yarıya Dalgındır 
- Servetimin yarısını 

yaklarına serdim. Yarısını 
omuzunda taşıyacaksın. 

- Sahi mi} 

a - Otcımobilimizdeydik. Birdenbire 
d bir ağaça çarpbk. 

a 1 - Otomobili kim idare ediyordu! 
-Tabii ben, kocam dalaın adamdır,. 

- Sahi ya; on liram vardı. 
Beş lirasiyle sana bir çift ıs
karpin aldım. Be, lirasile de 
eşarp! .. * • . 

Tabii 

Otomobili kendiaine teslim etmeyi doj .. 
ru bulmam! . . ,. 

ı, 
Polis sordu: 

- İsminiz, yatanız, ve itiniz? 
- ismim Güzin, )'atım yirmi üç, eyi 

- Süheyla çok iyi kızrnıf, ev i'i sörürüm. Yemek pİfİrmesini, üt~ 

t 
· . · d . . d : ütüleme sini, dikit dikmesini bilirim! 

erzısının a resını sor um. " ......•.... .. 
hemen verdi. 

- Tabii verir, ona iki rop 
yapmı~, ikisi de fena! 

* * • 
Ne münasebet 

Seksen yaşındaki teyzesi

ne yirmi yaşındaki yeğeni 

söyledi: 1 

- Nihayet otuz sene son-

ra seni göremiyeceğiz. 1 

İhtiyar teyze doğrulur gibi 
oldu: 

J 

Ne münasebet, b en Is- s· ,,.. .. i b • • • l b" I • 
ıraz uyuae a a eyıanın e ıse er .. 

tanbuldan çıkıp ba~ka bir ni giyebilecek amma o zaman da trene 

yere aitmeği düfünmüyorum. 1 yarım 6iletle ltinemiyecelr. 
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A deniz incisi 
l ___ Sp __ o_r _-_.I 
Boksörlerimiz 
Rusgaya 
Gidiyorlar 

Bu Çocuk İki Anadan 
Hangisine Ait? Yazan: Kadircan Kallı ~ 21/3/9:l6 ~,. 

Ali Pulatla Sessiz 
Birer Pala DarbesiJe 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) ı - Beriki kadın bu 
Fakat İşte size altı yaşına yenı basmış koymu~ dersiniz} 

çocuğa niçin göz 

bahtiyar bir yavru ki, bu ana baba buh- O: 

Yaralanmışlardı 
- Reiı, buna ıor. Bu gardiyan -

batı imi§. 

Lelkoıadalıi 

M anaatıra DoifTu 

Süleyman sorunca gardiyanbaıı, 

anlath: 
- O kızı biliyorum. Pavlo ona 

iyi bakıyordu. Gözetiyordu. l\tatya
no da Pavloya bırakmı§tı. İlk top 
patlar patlamaz panik ba§lamıfh. 

Denize indirilen ilk sandala bindi
rerek kaçırdı. 

- Yalnız mı? 

- Sandalda gemiden kaçan tay-
falar da vardı. 

- Neden başkasını götürmedi de 
onu götürdü? Yalan söylüyorsun! 

Gardiyanbaşı göğsüne dayanan 
kılıcm ilk acılarile haç çıkarıyor, ye
min ediyordu: 

- Onu Pa vlo lsaya adamıştı. Lef-
koşa da ki manastıra götürecekti. 
Matyano da buntt kabul etmişti. 

Uzakta bir kaç sandal görünii -
yordu. 

Solgun ay ışığında gittikçe uzak • 
laııyorlardı. 

Denizde, yüzen, boğulan, imdat 
İstiyenler birbirine karıımı§h. 

- Ali! Sen esirleri çabuk bizim 
gemiye aldır. Kürekteki Türkleri 
kurtar, sonra gemiye atcı ver. Ben 
incinin ardından gidiyorum. 

Pulat bunu söyliyerek kendi ge • 
miıine koftu. 

Tekgöz Ali: 
- Fakat ... 

Diyerek onu alakoymak, hiç ol -
mazsa ne yapılacaksa düıünerek 
yapılması lazım geldiğini anlatmak 
İstemi§ti. Fakat Pulat oralarda de
ğildi. 

Murat ile Veli atıldıla~ 
- Biz de geliyoruz. 
Top 
Savası 

Onlar hak veriyorlardı. Çünkü 
bu, son fırsattı. Eğer bunu da kaçı
rac..ak olurlarsa İnciyi belki bir daha 
hiç ele geçiremiyeceklerdi. 

1-!amazan ile Sessiz Ali ve Keleı 
Meiımet te onlara katılınca altı de • 
likanlı hemen indirilen sandala yer
le§miıler, onlardan uzakla§an san
dalların ardına dütmü§lerdi. 

Arkadn gelen gemiler gittikçe 
yaklaşıyorlardı. Bir tuzak kuruldu • 
ğunu en sonra anlamışlardı. Kale -
de de boru sesleri, bağırmalar du
yuluyordu. T ekgöz Ali, Pulat reisin 
dediklerini hemen yapmı§h. Prova
sını arkadan gelen gemilere çevir -
diği zaman Matyanonun gemisi üç 
dört yerinden alevler ve dumanlar 
fıtkırarak çatırtılarla yanıyor, her 
yanı kızıl bir aydınlığa boğuyordu. 

Şimdi Mago&anın önünde Türk 

kadirgası ile Venedik gemileri ara
sınd.ı bir top savafı baılamışh. Türk 
kadirgası provaıanı hep onların bor-

dalarına çevirerek durmadan ateı e

diyor, yağlı paçavralar, alev sacan 

bombalar atıyor, ortalığı allak bul

lak ediyordu. Kaledeki bir kaç bü

yük çapta topun gülleleri ondan e • 

peyce uzağa dü§müştü ve ardı ke • 
ilmişti. 

Tekgöz Ali hu savaıı yaparken 
ayni zamanda Süleymana §Öyle di
yordu: 

- Pulatın yaptığı bir deliliktir. 
Ondan gözünü ayırma!.. 

Ayni zamanda Pulata mümkün 

olduğu kadar yakın bulunmağa ça
lıııyordu. 

incinin 
Sesi 

Milli Boks TakımınınHakiki 
Kıymeti Rusyadaki Maç

larla Anlaşılacak 

ranında, iki ana. ve iki baba tarafından 
paylaşılamıyor! 

Dün ben, hemen bütün günüm;i bu a
cayip hadisenin peşinde, daha doğrusu 

içinde geçirdim. Ve bu mahkemeye dü • 
şen «hasep nesepn davasının, içine bir dir· 
hem hayal katılmamış romanını hazırla 
dım. 

Niçin olacak, diyor, kıskançhktanl 

Ve anlatıyor: 
- Ben bu çocuğun doğuııundan 90nra 

kocamdan ayrılmıştım. Mehmet Ali yal • 
nız kalınca çocuğu o kadına venniı: Bak· 
sın diye. 

Kadın kocama göz koymuo. gGya 
Mehmet Ali ona: 

Berlin olimpiyatlarına ~itml"sİ takarrür 

eden milli boks takımı diğer spor şubele· 

Pulat ile arkadatları sonda giden rimiz gibi hakiki kıymetini Balkanlard" de- Siıe evvela kısaca, bu davanın mah - Karımdan aynlınca seni alacağıml 
d 1 t

. t'l F k d 1 kemede geçen safhasını anlatayım: demiş. san a a ye 1§ ı er. a at ora a ya • ğil, Sovyet Rusyada yapacal;ı müsabaka -

k 
Fatma adında bir kadın, müddeiumu - Şimdi, hem bu emeline kavu,... ... •.,.sı -

nız on adar asker ve tayfa vardı. !arla isbata çalışacaktır. ..---.. ~ mil iğe bir istida veriyor: nın öcünü çıkarmak, hem de biraz dah<t 
Sular sandalın kenarına kadar ge- Mayıs ortalarında Sovyet Rusya bok - - Mehmet Ali adında bir adam, be - para koparmak istiyor! 

liyordu. İnciyi göremedilt'.r. Üzerle- sörlcrile karşılaşacak olan boksörlerimizin nim öz çocuğuma zorla ~ahip çıkmak isti- - Bu çocuğu hangi ebe almışb} 
rine doğru giderek itiverince sandal orada alacakları dereceler esas olarak ka· yor, bana çocuğumu, bu adama da müs - - Bilmiyorum! 

devrildi, içindekiler çığlıklarla de • bul edilecek. Berline o suretle iştirak edip tahnk olduğu cezayı veriniz! diyor. - Bilmiyor musun} 
nize yuvarlandılar. ikinci zandal pek edemiyecekleri anlaşılacaktır. Böylece açılan dava, ikinci sulh ceza - Tabii ya ... Biz Adanaya gidiyor • 
·ı ·d d mahkemesine intikal ediyor. duk. Ben Nermeni İzmir vapurunda do 
1 erı e i i. Oraya saldırdılar. Bu ıı- B. takımları maçları bugün yapılıyor Fakat mahkemeye getirtilen Mehmet ğurdum. 
rada kale tarafından nal sesJeri gel- İstanbul futbol maçlarının B takımları Ali; Fatmanın yalan söylediğini iddia e • Çocuğu, yolculardan bir kadıncağız al-

di. Solgun ay ışığında bir bölük at- oyunları bugün muhtelif stadlarda yapıla- diyor, ve: dı. Şimdi ismini değil, yüzünü bile ha -

lının kıyıya koıtukları görüldü. Lı- caktır. - Çocuk benimdir! diyor. tırlamıyorum 1 

mandaki bir kaç hafif gemiden de Galatasarayla _ Topkııpı, L.tanbulspor - İş bu şekle girince, davanın ceza ınah- Nermini, bir resmini almak üzere knpı 
makara gürültüleri, kumanda sesle- la _ Güneş Taksim stadında, Beşiktaş, ,\ • kemesinden hukuk mahkemesine gönde - önüne çıkardığımız zaman güldüm: 
ri duyuluyordu. nadolu, Hilal _ Süleymaııiyc Şeref stadın _ rilmesi lazımdır. Fakat, davacı kadın fa • - Sen bunu böyle sokağa bırakma, 

d F b h E " V f B k d kirdir; ve iddiasında haklı olması dn çok kaçırıverirler. 
Pulat ileriye bakarak büyu··k bı"r n, ·ener a çe - · yup, e a • ey oz a 

k dk.. d d ki · mümkündür. Bu itibarladır ki mahkeme, - Kim kaçıracak} Geçenlerde o kadın 
kızgınlıkla: a ı oy sta ın a oynıyaca ardır. başladığı bu davayı son3. erdirmek mec - gelmiş. Zavallıyı iki teneke bilezikle kan• 

- Yeti§emedik!. Kaçırdık!.. Kros Kantri şampiyonası buriyetinde kalıyor. Yapılan uzun tahki- dınp götürmüş. Almıya gittiğim zaman, 
Dedi. lstanbul atletizm heyeti tarnfından ter· kattan ve bir çok duruşmalardan sonra da, karyolanın altında sepetin içine ..Itladı. 

- Heeey ... İnci!.. inci ... Biz gel-
tip edilen mevsimin son müsnbakası Kros çocuğun nesebini tayin için, kanların tahlil Fakat çocuk sesimi duyar duymaz: 
Kantri şampiyonası S nisan pazar günii ettirilmesinden başka tek çare bulunaını· - Anne! diye bağırdı. Ben de alıp ge• 

l Veliefendide yapılacaktır. yor. tirdim. Maamafih ben almasam, 0 zaten 

Kros şampiyonası iki mesafe Üzerinden Şimdi, davacı Fatmanın, .Mehmet Ali - bir fırsatını bulup dönecekti. Çünkü ço • 

dik ... Bu tarafa kaç!.. 
Diye haykırdı. 
İnce bir ses cevap verdi: yapılacak, küçükler 3000. büyükler 5000 nin ve küçük Nerminin kanlan tahlil edi • cuğum, bu ya~ta, palabıyıklı erkeklere tQJ 

metre koşacaklardır. lecek. çıkarır. Biraz kafası kızdımıydı. babasına - Pulat! .. Bırakmıyorlar ... Beni 
kurtar!... Kurtar beni!.. Ben bura
dayım! .. 

fskoçya .fngiltere maçı Fakat fen, kan damla lan altında ka - meydan okur. Hem artık öyle, teneke bi· 

1 1 1 t k b . h k"k t k f'nd n " ız" dı'r Yı"r lezik degwil, etek dolusu pırlanta -e-ler ngi tere, skoçya amatörleri arasında ı sız ır a ı a eş ı e ne • • ,,., ..... 
· · · f · · b · k d · kandıramazlar! 

Bu onun sesi idi. Pulat çıl&ma dön 
dü: 

yapılan milli futbol maçını lııkorya 1-0 ka· mıncı asır ennının u aczı ·arşısın a ınsan; 
" Güldüm: zanmıştır. Süleyman peygamberin ayni davayı hal 

- O ... O!. .. 440 yarda dünya rekoru kırıldı 
için bulduğu iptidai his oyununa imre - - Eğer bu kanaatsızlık zamanla aıtar-
necek gibi oluyor! sa, on, on beş sene sonra pC§ine dü,ecek 

Diye bağ1rdı. Küreklere sarıldı. 1932 Amerika olimpiyadı koşucula - Temenni edelim ki fen, asıl anayı tef. delikanlılann vay ballerinel 

Karaya da çıkacak, kaleye götürül- rından Kanadalı Vilsona ait olan kapalı rikte tesadüfi bir isabet göstersin! * 
meden önce ona yetİ§mİye çalı§a • salon 440 yarda dünya rekoru Şikago üni- * Davacı İlhan Fatmanın oturduğu~ o-
caktı ve her halde yeti§ecekti. versitesinden Ellinrnod tarafından 48. 9 Paylaşılamıyan bu çocuk kimindir} danın tefriıinde hayli tezatlar 1ıöze çar • 

r·· k , ile kırılmıştır. Ha!lgi .tarafın iddiası doğrudur? Bittabi pıyor. 
ur o.•• Eski rekor 49.3 saniye idi. bilmiyorum. Mahrumiyet içinde gösterişe kalbp.n • 

Türkol.. _ ..... , , , , . .. ··-·--. . . . . ...•. •••N• 0 fakat ben, dün Nerminin öz anası ol- ların iç yüzlerini bilenler bu aylanlıklan 
Kovaladıkları sandal kıyıya ya • I dulı.lannı iddia eden iki kadınla da gö - tasvir etmeme lüzum görmezler. 

naftı. Bet altı kitinin İnciyi yaka • Bir Doktorun niştüm. Ve bu görüşmeler bende, isabe - Fakat o, çocuk bahsinde, Nezahat ka • 

l k h 
tinden hiç §Üphelenmediğim bir kanaat u- dar soğukkanlı değili Anlatbğuıa göre 

ıyara avaya kaldırdıkları ve ıa- GUnlu··k c D · l d umartesi yandırdı. ani eytam a iptidaiyi bitimıiJ. Ve balı 

hile çıktıkları görüldü. Pulat yetiı· Notlarından (*) İki kadının ııözlerini benim kadar dik- ustası olarak çıkmış. Bulgaryalı sarac; Meh-

ti ve piftovunu çekerek bunlardan •-------------- katle gözden geçirirseniz, eminim ki vere· met adında bir adamla evlenmif. Dünya-
en yakm olana ateı etti: Jdio Senkrazi ceğiniz hüküm, benim gizlemek mecbu - da hiç kimsesi olmadığı için bu izdivaca 

- Ahhh!... Bazı Yemekleri Ve rıyetinde olduğum kanaatin ayni olacak - Atpazarında saraçlık eden İsmail tava.aut 

Diye acı bir İnilti duyuldu ve bir tul etmiş. 
adam yere serildi. Gıdaları Beğenmigen * Ve bu ilk nikahlarını mahalle imamı 

Ve Yigemigen Hastalar Mehmet Ali Kapalıçar~ının hir kapı - kıymış. Mehmet çok hovarda bir adam • 
Kaleden gelen nal sesleri yakla - sında seyyar mahallebicilik eden bir adam· mış. Karısının yattığı karyolaya kadın sok· 

d Muayene ettiğim zamanlarda ekse-flyor U. dır. Onu tanıyanlar: mıya kalkışmış. Ve iş bu vaziyete girince, 

P 1 
riya tesadüf ederim. Zayıfları tedavi 

U atın ikinci pİf tovu da bir baı- ederken: - Siz, diyorlar, onu pazar günleri gör- Fatma bo~anmak mecburiyetinde kalmlf. 
kasını yere serildi. __ Balık, seniz İstanbula gelmiıı bir kont sanırsınız. O: yumurta yiyiniz diye tav· 

Kaleden gelen nal sesleri yakla • siye ederim. Zaten bütün çarşıda ona: (<Kont Meh • - İşte, diyor, Nermin, bu adamdan • 

fiyordu. B l k k 
. met Ali» derler. dır. 

- a ı aşıntı verıyor, yun\urla Geçenlerde bir daireye işi düşmüş: Fa· Bir ara gözlerimden hastalandım. lıte 
Pulatın ikinci pi•tovu da bı'r baı· da ağrı yapıyor diye bu gilJi gıdalar-:r kat onu peştemalla, yamalı iş pantolonile o sıralarda, bir gün çocuğum ansızm orta-

.kasını yere ıennı· .. , sandal kıyıya ya- dan kendilerini mahrum ettiklerini k :J' gören memurlar, muamelesini tacile lü - dan ayboldu. 

k b 
söylerler. natara eı delikanlı karaya fırla- Balık zum duymamışlar. Mehmet Ali de hemen Aradım, taradım, nihayet bu Meh • 

balık yağı terkibindeki iyod mıtlardı. evine koşmuş, ve giyinip ku"1ndıktan son- met Alinin evinde buldum. Ve aldma. 
te5iriyle vücuda yarayıcıdır. Yumurta 

T 
.. k f T ra tekrar ayni daireyi boylamış. Berikiler, Ondan sonra Mehmet Ali evime geldi. 

- ur o.... ürko!.. da tazesi en mükemmel bir vitamin 
Dig .. e l . b .. 1 b .. k kaynağıdır. Her iki gıdıtnın da nefret az evvel başlan savdıkları hırpani mahal- Ve: 

.. r erı oy e agırara kaçma- lebici olduğunu anlamadıkları muhatap - - Ben, dedi, çocuğu fena niyetle çal -
b 1 d 1 p için mutlak bir zararı göriılmüş olma • ga a.! a 1 ar. avlo olduğu anla•ı- larını, en az bir saylav sanmışlar, ve işini mış değilim. Sokakta gördüm. Ve kim~-

1 
:ır sı lazımdır. Bu gibi gıdaları ve bunlar-an hır adam inciyi kolundan tuta- bir çırpıda çıkarıvermişler. siz zannettiğim için yanıma aldım. 

dan başka bir çok şeyleri yiyemeyen rak götürüyordu. Mehmet Ali bunu anlatır da· Ben, Ankara meb'usuy•ım. Fakirlere, 
hastaların idrar ve mevadı gaitalıırının 

B 
- İnsanın, der, dünyasını mamur ede· bilhassa çocuklara çok acırım. Ve görü • 

U sırada onun uzaklaıtıg .. ı ye • muayenesinden sonra tavsiye ettiğim bilmesi için vükela ile akraba olmasına yorum ki sen iyi vaziyette değilsin. 
rin yakınınd ti l ·· .. d İ gıdaların yenmesinde fenni bir mahzur · a a ı ar gorun ü. h - lüzum yok. İyi bir terzile ahbap olmak istersen, çocuğunu benim yanımda hı • 
f P 1 p 1 l olmadığını gördüm. O zaman bu nef • ıyar av o u at i e arkada•larını kafi! rak: Sen işlerini yoluna koyuncıya kadar 

1 ı :ır retlerinin asabi bir itiyad ve yanlış bir at 1 ara gösterdi: Bunu anlatanlar, Mehmet Alinin camlı bakayım. Seni de tedavi ettireyim. 
telkinden ileri geldiğini söylerim. Maa-- Bunlar Türktu"r ... Vurun.' .. Bu- teneke kutusunu g(;steriyorlar ve: Ben, kalıbına, kıyafetine bakınca, on • 
mafih hazan da hastaların bünyeleri 

raya kadar geldı"ler. Kızımı almak - Tabii, diyorlar, bu üç çanak sütlaç- dan şüphelenmedim: Zaten hakikaten, 
muayyen maddelere ve gıdalara karşı • tan beş takım elbise çıkma7_ Mahallt:bi _ yavruma istediğim gibi bakamıyordum: 

ıstiyorlar. fazla hassas olur, hazım güçlükleri cilikten başka iııleri vardır elbet amma, biz Ra.ıı olduın. 
Dedi. çekerler, ifrazat kusurları vardır. Vü- bilmiyoruz! 

Yalın kılıç atlılar Pulat ile arka- cuılarında kaşıntılar husule gelir. Bu Ve ilave ediyorlar: 

d 1 
gibi hastalara İdio Senkıazi var-

&§ arını karşıladılar. - O hep böyle kutu!lunu bize 
dır ve ancak o uman doku-

emanet 
edip gider. Ve ekseriya c,;arşı kapanırken 

gelir. Onun için burada boşuna bekliyor-Y aman bir dövüş ba§ladı. Palalar nan gıdaları yedirtmem. Yoksa her za

atların ayaklarına doğru savrulduk- man ve bir kusur yokken, ben süt iç -

çı:. Venedik askerleri birbirinin üı • mem, tereyağı yemem, Lal baygınlık 
tüne yıkılıyordu. Fakat ne yapılırsa '\'erir. Balık yağı bulantı yapar diye 

yapılım bu kalabalığı yararak öteye çok kıymetli gıdalardan kendimizi 
• • mahrum etmemiz doğru değildir. Ve 

geçmenm ımkanı yoktu. bu bir sinir kusurudur. Tekrar ederim 
Seuiz Ali inledi: bundan vazgeçmek lazımdır. 

sunuzl 

* Boşuna beklememek icin evmı b~ylu -
yoruz: O, Saraçhanebaşında, bir apartı -
manın zemin katında oturuyor. 

Bizimle kapı arkasından konuşan zrv • 
cesi Nezahat: 

- Kolum... Kolumdan vurul • ( "' ) B tl k · · u no an eaap saklayınız, ya. 
dum!. hut bir albüme yaplfhrıp kolleksiyon - Gece sekizden evvel gelmez! divor. 

Kıhcını ıol eline almıştı. yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar Koca 1 labeşistian gibi hir tüılü pay.la 

( Arkaaı uar) bir doktor gibi imdadınıza yetitebilir. şılamıyan küçük Nennin de yanında. So • ._ _______________ ...;.~~!.:::::::.;...Uruyorum: 

Sonra gözlerim iyileşti. Ben ikinci bir 
erkekle evlendim. Fakat o, çocuğumu ka· 
bul etmeyince ayııılmak mecburiyetinde 
kaldım. Ve şimdiki erkeğime vardım. Hem 
şimdiki nikahım öyle iınam nikahı değil, ha
listir. Yani sağlam hükumet işidir. Ve ben 
onunla, çocub'Umu evliıt gibi bağrına bas· 
ması şartile evlendim. Bu hale gelince de. 
Mehmet Aliye giderek h:şekkiir ettim, ve 

çocuğumu istedim. Ve o. çocuğumu ver -
meyince mahkemeye miiıacaata mecbur ol· 
dum. 

- Peki şimdi davayı kazanabilecek 
misin } 

Kazanacağım tabii! O: cıAnıcrikan 

( Lütlen aayfayı çeviri~) 
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Muhtelif istihbarat Servislerinde 

• 
Çalışanların Ekserisi Ermeni idi .. 

Börk O'Nil, kendisine bnu fazlaca gi.İ· 

veniyordu. Ne de olsa, Bu kadar genç yaşta 
Laveri ve O'Nil gibi meşhur bir bor -
sa komisyonculan firmasının en küçük or• 
tağı olabilmek mazhariyeti onun az çok 
başını döndürmüştü. 

Onun takındığı en küçük himayekar 
Kıbnalı (doktor Ali Rıza) - İıte, hanının 9 numaralı odaıma yerleıti. Ve, Buplar, kimlerdi? .. Ve bu casuılann ha- patron tavrı bile, bir bahar mcnek~si ka· 

lllaalesef müalüman İmli tafıyan ve Türk &İzli bir faaliyete cirifti. kiki adetleri, neden ibaretti?.. dar güzel ve neı' eli olan Mis Keti Cons· un 
ulusuna memup olduia iddiumda bulunan Bu faaliyetin eaası, (Abdülhamid) e bü- Jhtimal ki bunu Jrıgiliı İ!tihbarat tefleri sinirlerine dokunuyordu. Bahar menekıesi 
dinaiz ve milletsiz bir h.iın! •• Eımer beniz- yük bir suikast hazırlamaktan ibaretti. Er· de pek kat'i olarak bilmiyordu. Çünkü, dedik... Fakat hiç bir bahar menekşesi 
li, iri kemikli, matrut ..,.ıs, koyu yeıil meni ihtilal komitelerinin ittirakile hazar • birbirine merbut ve müıelael olarak muh- Mis Keti Cons kadar tehlikeli bir surette 
ıözlü, çebre9İ haykufa ltenziyen bu adam, lanan bu suikaıt itinde, Karabet te mühim telif ıruplar ve ,ebekelcr bulunuyordu. şık ve güzel olamazdı ki ... 
latanbulda tahsil ehnİf Te (askeri Tıbbiye) bir vazife de~hte etmiıti. Yalnız elimizde bulunan resmi kayıtlara Büyük bir soğuk kanlılıkla: 
de tahlilini ikmal eylemİflİ. Ummni harp - Bu suikaıtın teferrüahndan olmak üzere nazaran istihbarat ıervisinde mukayyet 0 • - Ciddi söylüyorum Mister O'Nil ... 
te, yüzbap iinifonnuile Irak cepheıinde (Viya~a) n~n. (Nesldorf) fabrikasından j lan casusların mühim bir yekununu, Er • Esham şubenizdeki açık memuriyete tali-
bulunmUf ve cephenin IMitiin esrarmı öğ - celbedılen lastık tekerlekli ılfabanın güm- meni komitecileri te,kil ediyordu. bim ... Referanslarıma, vesaikime baktı • 
rendikten aonra, kasten ı...mlere esir ol- rükten takamlmasıncla, meıhur oyuncu Galata istihbarat servisinde • on 1nciliz nız ... Ancak bunların sizde neden bir gül· 
llluftu. Euretinden sonra Mısıra sitmit ve (Kel Hasan) ın atlarının salın alınmasın - liraıından, otuz lnsiliz liraıına kadar • me ihtiyacı uyandırdığım bir türHi anlıya· 
orada (t•n•ISW' )ed_. proteslan kilise - da, o mütbif bombanın hazırlanmasında, ma8Jla istihdam edilen muvazzaf memur - mıyorum, dedi. 
Iİnde vaftia eclilmiftir ... Mütarekeyi mü • b~yük faaliyet göıterdi. Ve sonra, tam bu ların listesini, aynen naklediyoruz: Börk bu defa büsbütün sırıtarak: 
teakip lstanbala selmit; CUUI teıkilatma ıuikaıt yapılacağı zaman, komitenin planı Fotoğrafçı Leon - A'nadoluya kaçm- - Vallahi Mis Cons, bu sözlerinizi kıs· 
Iİrmİftİr. Ayni zamanda (Boınak Mer • mucibince, dijer arkadaılarile beraber Jı- lan ıilah ve cephanelerin takibine memur. men de şahsıma yapılmış bir iltifat olarak 
Jem) İlminde bir kadın ile birleımiıtir. tanbulu terketti. Berber Sahak - Ermeni dönmelerin - telakki edeceğim ... Sizin gibi genç ve se· 
Boınak Meryem, Ba•a• harbinde Bul - Masum yetmİf bet Türkün ölüm ve fe· den Sivaslı Mahmut isminde bir adamla be- vimli bir kızın para işletmek, esham ve tah
ıarlara c .. hık etmiftir. Uzun boylu, liketile neticelenen bu feci suikashn ya - raber çal1tır, bu da silah kaçakçılarını ta • viliıt alıp satmak işlerinden anlıyabileceğİ· 
in.na yüz)ii, untın, up, çakır sözlü, ek- pılmasından sonra, İcra edilen tahkikatta, kip ederdi. ni bir türlü aklım almıyor... Belki bu ta • 
lerİya siyah çarpfla bpah, örtülü sezen ve bu Türk diifmanmm da bulunduğu (Arkası. var) birlerin manalarını bile bilmezsiniz, dedi. 
IÖl'Üftükleriae, (terbiyeli bir ilanım) hissi lesbit edilmiı; ihtiyar babasından bazı ,ey- .......................... - .......................... - Keti, siyah, kalın ve kıvırcık kirpiklerini 

•eren bir bdmclır. Balkan harbine, bil - ler öğrenilmek İltenilmiıti. Halbuki yur - Fatma Kadm Timarhaneye birdenbire kaldırdı. iri mavi gözlerinin ba-
...... casusluk etmek için (Hililiabmer) duna ve vatand.,lanna sadık olan bu ih - Gönderildi kışı, bir bebek bakıp kadar masumdu. 
laa.tanesine laaatabakıa olarak airmit; ya- tiyar Ermeni, ağhya ailıya evlatlarından Dersini ezberlemiş bir mektep çocuğu gıbi 
talı ubit n neferlerle tloet olarak bir çok fikayet etmif; ve onların devlet ve mil - Askeri elbise giydiği için yakalana- yeknesak bir sesle: 

leyler ötr-ıif ve Bala•lara 'bilclirmit • leline hain olduldannı anladığı sünden iti- rak müddeiumumiliğe verilen Fatma - Parayı işletmek demek, onunla kat 
tir ... Müt.ekeclen __. (doktor Ali Rı- baren kendilerini evlatlıktan reddeylecli • kadın Adli tıp işleri müessesesinde tkat fazla kar getirecek başka bir fcy satın 
ıa) ile birleıen bu kadın da, - kuvayi mil - iini isbat eylemifti. mü~hede altına alınm~tı. Fatmanın almak demektir ... Gayet basit ... Bunda 
li,e aleyhine olarak • casus teıkilitına in - Karabet, me,rutiyetin ilanından ıonra cezaya ehliyeti olmadığı anlaşıldığı 1 anlaşılmıyacak ne var sanki ... Mesela te· 
lİaap eylemiftir. lıtanbula ıeldi. O tarihten itibaren müta ·!için dün kendisi altıncı hukuk mah • daviile on senet çıkarır ve bundan on dolar 
Bombacı Karabet - Beyoğlunda, Kıl- reke devrine kadar zamanı hazan Jstan - kemesine verilmiş ve akıl hastanesin- kazanırsanız. buna yüzde on bin kar geli· 

la.arnunda Ferihi ıokajmda 23 numaralı bulda ve bazan Kafkaıyada geçirdi. Bil- de tedavi altında bulundurulmasına ren bir iş derler ... Yoksa öyle değil mi?... 
...... ( Olaannes A ~ k ) • hasaa umumi harp ' · d T" ki ı h · • PllÇllTJ'acı, ga yan 11- ıçm e, ur er a ey me karar verilerek jandarmaya teslim e- Yanılıyor mıyım Mister O'NiD. 
lbinde ihtiys bir adamla, bu adamın zev- hareket eden her te,ekkülde bir vazife de- d'l · · Börk O'Nil'in nefesi ukanıyoıdu. Yut· 

hd tt' ı mıştır. 
ee.i, Maryam iunincle bir kadın oturuyor- ru e e ı. M k d Y kunarak ve hayflanarak: 
eh. ... Bu bn koca temis lllaWdı, namuslu, Mütarekeden sonra İstanbul itarali bat • aç a a angm _ Nerde öyle karlı bir iıl ... Dedi. 
lıenc1i .......... e Y&fl:JBD imanlar olup, bil- lar baılamaz, fstanbula koıan komiteciler - Dün saat l o.:m da Bcşikta§ sem - Keti bir müddet düşünceli düşünceli er· 
..... Türklere kartı kalplerinde derin bir den biri de (Karabet) ti. Karabet, aradan tinde bir evin iki katının kül olmasiyle keğin yüzüne baktıktan sonra: 
-..ııabbet Te merbutiyet Tardı. Halleri va- bet on lfÜn aeçmeden, (Saatçıyan) vasıla· neticelenen bir yangın çıkmıştır. Ya-j _ Size filen bunun bir misalini gôste· 
lritJen de fena dejı1di. Ancak, bunlarm aile ~Sait Molla) ya takdim edildi. nan ev Valdeçeşmesi Sporcu cadde - rirsem, dairenizdeki açık yere tayin edece· 
lc.ıhi ıztırap içinde idi. Çünkü yetiıtirdik - Saıt Molla, daha ilk mülakatta Karabe • · d 18'3 1 h d' U" 1 

V• • • d d · · · .. d d' leri . .. .. . . . • sın e • numara ı a şap ev ır. st gınızı va e er mısınızr e ı. 

· iki erkek evlit, Türklere kartı derin tınlabdutu8n .. ~ahıy~tını ve. ":'hı temay~Jatına katında oturan mühendis Mehmedin 1 Erkek lr1andalı idi. Hiç düşünmeden: 
'-' 8ayz ,,. prezle miitebusiıti. ihtiyar an ı. uyuk nukyasta ıstıfade edebılmek 1 f'k b . . . . s··. · d d' 
Olaannes, bir çok defalar, bu iki oğluna na için ona ;J-0rt elile aanldı re ı ası Sa rıye mısafırlerın<; hava ! -;- . oz verıyorum, ~ ı. k 
Iİ!aat ,,_....., L--~:ı...:..:.. Tu"r'- topra,;nn - Karabet Sait M il . b" .. kl'f) • • gaziyle kahve pişirirken cezveyi ocak' Kctı el çantasından hır pompon çı ·ara--- •cuuu-- • ·-· , 0 anın utun te ı ennı .. .. . . . rak minimini burnunu pudralladı ve gence .t. d...J;...- ,,. Türk -L--::...'1- yaııyan birer kabul etti. Şimdilik, sadece casusluk ede _ ustunde bırakarak mısafırlerın yanı • .,._ ......._._ dönerek: 
~ olclaılduuu aöyliyerek fikirlerindeki cekti. Jleride, ihtiyaç görüldüğü takdirde na gitmiş, fakat bu sırada ocak parla- Öyleyse benimle beraber seliniz, 
~ ve feudı ailmek İıllemİf; fakat mu ıerek yalnız b8fına ve ıerek bir kaç ar • yarak yangın başlamıştır. itfaiyeye ha- dedi. 
~.Uak olamN111ftı. kadaıile, suikast itlerine de ıiritecekti. her verilinciye kadar evin iki katı yan· 

Bu iki boauk ruhla e•lillan biri (Ki • (Karabet hakikaten bir kaç defa suikast mıştır. Ev sigortasızdır. 
tork) adma tapyordu. Ba adam Beyoğlu itlerine ıiritv~ittir. Sıraıı ıelince, bunlan Bir Hizmetçi Tevkif Edildi 
laidayet maı.lıemeai müddeiumumi kale - da arzedecesız.) 
..._de kitipti. Diierinin İle adı (Karabet) İtte, Sait Mollanın idare ettiği casuı §f!· Dadaylı Mehmet adınd.a bir genç~e 
ti. bekesinin erkanı, bunlardan ibaretti. An- Çankırılı Fatma adında hır kadın bır 

(Karabet), nakkatbk .,.. kalemkarlık cak ıu var ki bu tefkilala vakit vakit bir hırsızlığın suçluları olarak dün akşam .._tini öiremniJti. Eberiya Türk zenıin- çok kimseler de dahil olmut: bir çok Tür- 2 inci sulh ceza mahkemesine çıkarıl
.___ ............ ~ epeyce para bi· kün felaketine sebebiyet vermiflerdi. Fa • mışlardır. 
~ Ve sonra Samatyalı Hayıanoı kat bunJar1n hemen hepsi de adi ve mü- Bunlar hizmetkarlık ettikleri evden 
~e bir imla evlmmifti. Fakat bu sı- zevir eıhastan mürekkepti. Maksatları ise, mücevherat çalmaktan suçludurlar. 
.._ela da (1319 tarihinde) lstanbuldaki Hm· bu fırsattan iıtifade edip, Sait Molladan Hakim, Mehmedin tevkifine karar 
~ komite8İDİa mühim erhası arasına gir- para çekmekti · b b k "'itti. · vermış, Fatmayı ser est ıra mıştır. 

... karabet, bir sün ortadan kayboluverdi. İnıilizlere casusluk~denlerin adedi, ıün- lnhisarlarda Tensikat Yok 
Qlru sonra da Amerikadan mektubu gel- den güne kabanyordu. Bir taraftan para lnhisarlarda yaş tahdidi yapıldığı tak -
eli ... Bu aurede htanbuldan firar eden Ka· çekmek, diğer taraftan da İntikam ve kin dirde 720 memurun açıkta kalacağı hak
"-bet, bir MDe Ameriluada kaldıktan ıon • hırslanm teıkin etmMı: iıtiyen mütereddi kındaki haber bir çok inhisar memurlarını 
.._, aizlice fatanbula ıelcli. Bu sef,,r de ka- ruhlu insanların adedi, mühim bir yekun , telaşa düşürmüıtür. lnhi;ıarlar umum mü -
taaın.ı alanlı (Taflis) • PtL Artık bayatını sösteriyordu. Renk renk, çeıit çefİt, her dürlüğünde en salahiyettar zat demiştir ki: 
~ kamibıabia TMfetnıiftİ. zümreye ve her millete mensup bir çok a- - Bu yaş tahdidi meselesile alakadar 

Aradan, Wr müddet te böyle geçli. Son- damlar, istihbarat bürolarının kapılarını a- kanun daha ikmal edilmemiştir ki bu i~in 
.._bu adam yahm batma l(İzliu tekrar J1• tmdırıyorlar; (milliyetperver Türkler) tatbiki kabil olsun. Biz şimdi kadroların 
!:"bula •eldi. (Kari YUYaniç) iamile ve hakkında aldıkları malumatı ıanıyorlar; tesbitile meşgulüz. Ve kadrolarımızda hiç 

~ ~.,.tile, P&nlfalbda icadiye so • pek çok zaman da, uydurdukları yalanlarla bir değişiklik yoktur. 
~a, Bahkç.yan TorORD ]6 numaralı lrıgilizleri aldatıyorlardı. Haziranda meclise sevkedilecek kadro· 
~ muz da aynen bugünkü tekilde hazırlan· 

~n1ısterleri ıelseler, gene çocuğu elim · ı ini. odamın içi gibi bilirim. maktadır. 
:tn alamazlar!» diyormuş. Bunu söyler · Halbuki o daha yavrumun kıçındaki ya· Kira ile Tutulan ilkmektepler tn neyine lfiiveniyor. nık yarasını bile bilmiyordu da mı:ıhkenıe· 
d ~en çocuiumu Güllıane haıotaııesinde de öğrendi. 
d~l\ırdum. Doğum kaiıdım mahkemede • Zavallı Fatma, esefle içini çekiyor ve: 
ır G 1 .. k' d' 'Ik k ~ · - e gor ı, ıyor, ı ucam, çocugu 

d ~albuki onun karısı, kemlisine ait ol· inkar ediyor: Çünkü boyu devrilesi adam, 

~l\ın.~ ~yl~iii ço~uiu ki":'e al~ırttığmı İmam n~kahı kıydığ.ı için ceza görmekten, 
~.~y)ıyemıyor: ~ıca ederım. sız bana, ve çocugu kabul edıp te nafaka vennekten 
t ını tanınuyan bar tek ana daha gÖ5 - korkuyor. Ve zaten bütün işler de bura -
tt'bilir misiniz~ Vapur masalına, yeni do- dan aleyhime dönüyor ya? 
--. Çocuk bile inanmazı Ayrılırken soruyorum: 

ltı Sonra çocuiun benim oldu!'.,ıınu anla - - Şimdi kan tahliline güveniyor mu • 
... -it İçin yüzüne bakmak kafi: Görürseniz sun? 

onun mağdur bakışlı gözle -
bir ümidin sevincile parla -

~tir.at edin. Eğer bana henzenıiyen bir Bu sorgu, 

11
• kılını, ve ona benziyen bir tt:k tüyü - rini kuvvetli 

~~ bulur, gösterirseniz. ben yavrumdan tıyor. Ve: 
t Vaz acçerim. - Tabii! diyor, tabii güveniyorum 1 

\~aha sonra, ben, çocuğun bana ait ol· Ya-..·runıun kanı benimkine uymaz olur 
'tu~u iabat için saçımın telleri kadar şa· mu~ 

losterebilirim. Ve çocuiumun ,-üre • Naci Sadullala 

İstanbul kültür direktörlüğü tara • 

fından verilen bir direktif üzerine ilk 

mektep sıhhiye müfettifleri kira ile 

tutulan ilk mektep binalarında bazı 
tetkikat yapmağa batlamışlardır. 

Müfettitler yapt1kları tetkikatta bu 

binaların vaziyetlerini tcabit etmekte 

ve sıhhat noktasından ne dereceye 

kadar mektep olarak kullanılmaya el

verifli olduklannı araştmnaktadırlar • 
İstanbulda bu şekilde kirayla tutu· 

lan ilk mektep binaları 50 yi aeçmek

tedir . 

Müfettişler: tetkiklerini bitirdikten 

sonra mü~terek bir raporla naktayı 
nazarlarını kültür direktörliiğüne bil -

direceklerdir. 

* Börk O'Nil'in yazıhclnedeki itleri pek 
fc.zla değildi. Onun için ömründe gördüğü 
bu en güzel kızın arzusuna uymakta bir 

beis görmedi. 
Ona karşı göstermiş olduğu hutunet, sırf 

bir io adamının yazıhanesine alacağı bir 
memura göstereceği resmi huşunetten bat· 
ka bir şey değildi. Yoksa Börk gayet ince, 
gayet hassas bir gençti .. Zaten havada da, 
insanın başını döndüren bahar kokuları 

dolaşıyordu. Mesleki hutuneti yazıhanede 
bırakarak, neş' eli bir surette genç kızın pe· 

şine takıldı. 
Yanyana ve 11ençliğin verdiği bir ıevklc 

kırk ikinci sokağın kalabalığına daldılar. 
Böyle l:ıir günde

9 
endiıe ile, bin türlü 

memnuniyetsizliklerle dolu olan hayat bile 
onlara, inanılmıyacak derecede güzel ıö
rünüyor, gazete müvezzilerinin, cıyak cıyak 
bağırmaları, kulaklarına musiki gibi 1ıeli • 
yordu. Küçük, perişan kılıklı bir kızcağıza 
elma satmakta olan ak sakallı, kurnaz bir 
ihtiyar bile tıpkı Noel baha gibi eyi kalp-
li görünüyordu. 

Börk bir ltalyan satıcısından 11enç kıza 
küçücük bir demet menek,e aldı. Keti bu
nu büyük bir ihtimamla yakasına ilittirdi 

ve iıportasiyle lastik örümcek ıatan ihtiyar 
bir kadından, tıpkı canlı bir örümcek gibi 
kıvranan uzun bacaklı, yapma bir örüm • 

cek satın aldı. 

* Biraz daha yürüdükten sonra Nevyorkun 
Milyonerler caddesine, Beşinci Avenüye 
geldiler. Keti, Dujardins lokantasının ö

nünde birdenbire durdu. Sanki vitrinde teş. 
hir edilen kutkonmazlarla mantarlar onu 
çekmiş, olduğu yere çakmııtı. Börk güldü 
ve tekrar eski himayekar patron tavnnı 
takındı... Zaten bu kızın da ötekilerden 
farklı olacağını tahmin etmemişti... Hepsi 
de kendilerine hiç olmazsa bir yemek ış -
marlatmak isterdiler ... 

Fakat Börk bu defa yanılmıştL Diyar
dine'in metlıur Ye kibar kapıl•ulDI a1t1k· 

•. 

tan sonra, Keti, her hal ve tavrı ile, yemeği 
kendi ısmarlıyacağını adamakıllı ima etmış· 
ti ... Derhal peydah olu'veren iki garson. 
gözlerini dört açmıt. nefes almadan onun 
emirlerini bekliyorlardı. 

Keti onlara döndü: 
- Şöyle, hafifçe bir öğle yemeğı istiyo• 

ruz ... Fakat çok rica ederim ... Öyle ale • 
liıde bir şey olmasın, dedi. 

Börk adeta hafakanlar geçirerek genç 
kızın söylediklerini dinliyordu. Ketinin JS· 

marladığı yemek baılı ba§lna küçük bil' 
oaheserdi. Kocaman yemek listeı-jnı, ince
cik kaşlarını çatarak tetkik etmiş, arada sı· 
rada arkasına dönerek, tıpkı maiyetinin 
mütaleasını soran bir kraliçe gibi, emrini 
bekliyen garsonlardan bir §Cyler sormuı 
ve yemekleri ısmarlamıştı. 

Nihayet yemeğe baıladılar. Evvela, in· 
ce, zarif bardaklarla getirilen mis kokulu, 
olgun bir Şeri şarabından içtiler. Arkasın· 
dan buzlu birer dilim kavun yediler. Ka • 
vunun yumuşak parçaları ağızlarında he • 
nüz erimiıti ki, garsonlar havyarlı sandviç· 
]erle birlikte nefis bir kremalı çorba getir· 
diler. 

Keti batını kaldırarak: 
- Sade bir öğle yemeği... Fakat hiç 

te alelade değil, dedi. 
Börk, ııenç kıza menekşe yerine orşide 

almamış olduğuna pitman oluyordu ... Öy
le şahane bir tavrı vardı kil. .. 

- Evet, dedi, hiç te alelade değil! •• -. 
Sesinden bile, kıza kartı büsbütün ba ka 

bir his beslediği anlaşılıyordu. 
Çorbadan sonra etrafı mini mini ve al

tın renginde kızarmıı patateslerle süslü bir 
tavuk kızartması yediler ... Yanında engi
narın içine oturtulmuı taze bezeJyalardan · 
yapılmış, göz alıcı, ağız sulandırıcı bir ye
mek daha vardı. 

- Tabii, işinize girdikten sonra, sofra 
başında bu kadar vakit geçirecek değilim. 
Dedi. 

Börk elini sallıyarak: 

- Aman canım.. Düşündüğüni.iz Şe)'e 
bakın!. .. Vaktin de lafı mı olur? dedi. 

Tavuktan sonra garsonlar, etrafa mavi 
alevler saçan bir ispirto lamba~ile, parıl 

parıl parlıyan bir takım kaplar getirdiler 
ve gözlerinin önünde, lokantanın, türlü 
türlü likörlere batırılmıı o meşhur sözle • 
melerini, krep suzetlerini yaydılar. Ondan 
aoıua da giizel kokulu iki fincan kahve ile 
en iyi cinsinden iki kadeh Kuantro getirdi
ler. Börk tam içinden bir dua okuyup iliıh
lara layık olan hu enfes öğle yemeğini tak• 
dis edeceği sırada, müthiş bir ıey oldu. 

Ketinin küçücük eli birdenbire göğsüne 
gitti. Gözleri fal tap gibi açıldı. Kücücüli 
ppkasındaki kuş tüyü bile, sanki korkudan 
dim dik kalmıştı. 

Börk ona hayretle bakarken, o gaye• 
hafif bir ipretle garsonu çağırdı . 

* 
Garsonların ikisi de koprak geldi.•• 

Büyük bir telaş içinde, ne yapacaklarını 
bilmiyorlardı. Keti, minimini kahve finca· 
ııının. içinden küçük bir örümcek çıkarmıt. 
korka korka bir bacağından tutarak hava• 
ya kaldırmıştı. 

Fakat bu örümcek hiç lastikten bir örüm• 
ceğe benzemiyordu. Bacakları tıpkı sahici 
bir örümcek gibi kıvranıyor, açılıp kapa• 
nıyordu. 

Nihayet Nevyorkun kibar lokantalarının 
en kibarı olan bu lokantanın miidiirü de 
koprak facia sahneaine yetişti. Yerlere 
kadar eğilerek af diledi. Şimdiye kadar lo
kantasında böyle bir fCY vaki olmadığına 
ve bir daha da vuku bulmıyacağına yüz • 
lerce, binlerce defa yemin etti. 

Keti korkak ve masum bir tavırla: 
- Tav andan düıtü, dedi. 
Müdür büyük bir esef ve utancıla elle

rini uğuıturuyordu. 
Keti ııayet nazikane bir surette: 
- Tabii, özürlerinizi kabul ediyor ve 

sizi affediyorum ... Fakat asıl fenası ... lt
tiham kaçtı ... Dedi. 

Börk ağzını açıp bir ;:eyler söyliyecckti. 
Fakat Keti bir bakıtla onu susturdu. 

Lo~anta müdürü, tela7lı telaılı bir şey. 
ler söylüyor, Mis Keti gibi pyanı hürmet 
bir müşterinin ittihasının kaçması, Dujar • 
dins lokantası ebediyen müteellim kılaca• 
ğını ... Buna karşı hesap pusulasını geri al
maktan başka ellerinden bir şey gdmiye
ceğini anlatıyor bu küçük tarzi} enin lütfen 
kabul buyrulmasını rica edıyoıdu. 

Hesap ta tam on dolara baliğ oluyordu. 
Keti bunu zihnen tam lamına V<' gii?t"lce 

(Lütlen say/ayı çeuirini~) 
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OL "Venizelosu Yakmdan Tanmm!,, 
* * * Uzun bir müddet sonr.a Romada tekrar karşı 

"Son Posta,. nın Tefrikası ı 30 

Cemil, Yatağına U~anmış Hülyalar Arasında 
Dururken, Odadan içeri Bembeyaz Bir Gölge 

Yazan : A. R, 

Çırpınıp 
Kaymıştı 

karşıya gelmiş bulunuyorduk. Kendisine lzmir 
işgalinin Yunanistana çok pahalıya mal olacağını 
söyledim. Güldü ve " Siz lzmiri kurtaralım 
derken lstanbulu da kaybedec~ksiniz ,, dedi 

Yazan : Galip Kemali 
_ Çocuklar!.. &,im çok fena dö-ıyapacağımı. onlara yazsam... 1 

J'Üyor. Artık yatmayalım mı).. Cenan, minimini elini tekrar Cemi- Diye düşünüyordu. - 3 -
Ülfet kalfanın .bu sualine, en evvel lin ağzına kapadı. Ve yalvarcl.ı: .. .~lcikala~. ~~çtikçc ~u dü~nce.leri I .. O ,tarihteki müzakeratımızın eeaaı 

Cemil cevap verdı. - Kurbanın olayım Cemıl, sus ..• suzuluyor; bufün teferruatı bırer bırcr, bızım 2fi0,000 asker ve 500 topla 'Yu· 
. - Evet .. Artık, istirahat etmelisi- Eğer bu kadının kulağına bir tek söz eriyerek Cenan üzerinde temerküz e- nanhlara göstereceğimiz yardıma mu· 
nlz. Yarın fena halde sersemlersiniz. giderse, sarayda benim mevkiimi çok diyordu. kabil adalardan mühim bir kısmı bize 
Şimdi bana müsaade edin. Gideyim, müşkülleştirirsin? .. - İşte, hayatımın ilk temiz aşkı. iade edilecekti. 
~ize birer şilte sereyim. Ben m~fir o- - Sarayda mevkiin müşkülleşirse, Diyordu ... Ve sonra; .artık .düşün- Bu müzakerat akim blınca sulh 
Clasındaki sedire uzanacağım için kar- sen Cle kalkar buraya gelirsin. cesini yalnız Cenan üzerinde yürütü- miiz.akerabna girifildi ve netice Atina· 
yolam, bombof kalacak. Yalnız, belki -Ah yavruml.. Sen, sarayın ne ol- yordu. Zahiren haşin, hissiz, .laknyıt da sefir olarak kaldım. Ondan eonra 
kirlidir biye ıize onu ikramdan çekini- duğunu bilmiyorsun. insanı, kendi ar· görünmesine rağmen ne munis, ne Yunanistanla münascbabmız daha 
yorum. Artık, kusura bakmazsınız. zularmda serbest bırakırlar zannediyor· bassas, ne candan bir kızdı. Hiç şüphe dostane bir ~le gınneğe bafladıysa dıı 
Sedirlerin üzerine sereceğim birer şil· sun. siz ıki onun sevgisi, saman alevi :gibi Makedonya Tfu'k unsuruna kartı mun-
tenin rahatsızlığına katlanırsınız. Merdivenden ayak sesleri i/litilmiş- bir anda parlayan ve sonra çarçabuk tazam ve büyük mikyasta mezalim tat-

Ülfet kalfa atıldı: ti. Cenan, Cemilin ellerine sanldı: sönen bir aşk olmayacaktı ... Kim bilir, bik edildi. 
- Rica ederim, efendim. Siz rahat: - Allahaşkına .. Beni seversen Ce- belki de bu aşk, onlara ebedi bir saa- Şimdi liberal fırkası reisi olan, sa-

s'iz olmayınız. Karyolanızda yatıııız. mil. Ülfet kalfaya sakın bir şey hisset· det doğuracaktı. bık Sisam ihtilalcisi, Mö,yö Sofoulia, l 
Zaten sabaha, ne kadar var. tirrne. Ona, mümkün olduğu kadar yu· - Ah, ne olurdu. Bu gün şu saray- vali umumi -ve sabık meh'usumuz 

Cenan da söze karışti : rnuşak görün. lılar karşımıza çıkmasalardı... Bu ge· ! Kozmidis efendi de muaviniydi, Veni· 
- Benim fena halde batiuı ClönÜ· Diye mırıldandı. Ve sonra, Ülfet ce Cenanla haşhaşa kalsaydık. Onun, zclos Makedonyada bir Rum ekseriye-

yor. Eğer yatarsam, belki uyur kalı- kalfayı karşılamak için kapıya fırladı. ince hislerini dinleseydim. Ben ona, ti tesis etmek maksadiy:le Balkan harbi 
rim. Geç kalırsam, köşke naııl döne- Dilfirip kalfa, Ülfet kalfanın kolu- bütüıi kalbimdekileri söyleseydim ..• sırasında Kafkasyadan 20,000 muha-
rim}.. . na girmişti. Artık eni konu sarhoşla- Sadece hislerimizle yaşasaydık. cir getirtmiş bunlar, Tra\yadan gelen 

Dilfirip, Ccnanın sözünü kesti~ yan bu genç kadını yatak odasına ge· ( Arka•ı var) Rumlarla elbir1iği yaparak zavallı müs-

,o(~----.... 
1~ '1 -o-..fLa..tJJıs...~~~-~--

V uüzelo• Lozan muahede•İni 
imzalarken 

- A .. Vallahi olmaz, Cenan .•• Bizi tinnifti. - lüman köylülerini tazyik ve tehdit ile 
d ı "d · B Ce Ce d" · d d J ı Zaimia (sabık cumur reisi) , harici)" 1l

0

öyle bırakır a, .nası gt ersın. e?• mil, nanın ver ı~ı. ıan .~ a~a: 8 A D Y 8 yerlerinden ka_çırmağa muvaffak ol_u: 
bır saat sonra senı uyandırırım. Hıç namıyarak onun batın ıç.ın ofkesını _ . yorlar, bunların adedi bir senede ıkı müstefarı Mösyö Politia (,imdiki Parif 

H d. · d' Ce ·ı be l k b • · · h" · · O aefiri) ile orada yirmi gün kadar müzll' merak etme. a ı şım ı .mı Ye yenme mec unyctını ~ssetmı~tı. B Ak ki prog~m yüz bini buluyordu. Bu vaziyet karşı· 
gidelim de, ona yardım cdelım. da kalfaları karşılamış, soylemege baş- U f8m • ·• sıncla Vcnizelosa bir <unübadelei ahali» keratta bulunduktan sonra, Avrupadır 

Dedi. lamıştı: İSTANBUL mukavelesi aktetmemizi teküf etmi"· ki ahvalin inkişafına intizaren bu haf' 
Cemilin menetmcli iatemcsine ra.i· - Buyurun, efendim; buyurun. 18: Danı musik.i:ü, 19: Çocuk saati, tim. Bir wrlü yanHnnyordu. Nihayet t.nki görüşmelerin daha müsaid bir 7'' 

... _ı_.ı_ ......-·- mana talikine karar Vt!tilıniş idi. Bi$ men, iki kız onun arkaıma UUUUTıı': Herhalde epeyce rahatsız olacaksınız hikayeler (Mes'ut Cemil tarafından), günün birinde Ayvalılcta bir ıhaclisc çı· 
1ar; yukarı kata çıkmıtlardı. Sofadalu nmma .. Arbk bir kaç saat, bu rahat· 19,30: Sonate (Şeytan trilleri) Tartini karak binlerce Rum civar rnüslüman Yunaniatanın iadesini k.abul ettiği bİf 
yüklükten şilteleri tatımağa başlamış- sıilığa katlanırsınız. Hepinize allah ra· keman ve piyano (Pi.), 20: Ses musikisi köylüleri tarafından kovalandı ve Mi· ~lwn k~ç~~ adahıdan başka <cLiJıl~ 
lardı. hatlık versin. Ben. bitişik odadayım. (Pi.). 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: milliye ilticaya mecbur oldu. O sırada nm, '<~M~d~li». ve <rSa~ızn adalar~. 

Dilfiriple Cenan: _ . Gideceğiniz zaman, duvan vıtruıterir- Son haberler. ben de Makedonyadaki mezalimi tah- da <~yetı Oa~anıye» ~~ına . İ' 
- Aman .• Biz beraber yatarız. Tek'., siniz. Ben, derhal kalkarım. Ba;şka bir Saat 22 den sonra Anadolu ıüanıınin, kik için Selanik baş şe'hbenderimiz narak padl§Clhtn tayın cdecegı hırıst. 

Ü On b ·ı gazetelere mahsus havadis eCl'Visi :verile • bi l f nd "d ecl"l ı lfet kalfa rahat etsin. a, ir şı tc emirleriniz var mı, efendim. Fuat SClim Beyle Dırama ve havali- yan r va i tara ı an ı arc ı mes 
daha koyalım. Ülfet kalfa, derin ve mütebessim bir cektir. ANKARA sinde tahkikatla meşguldüm. Hemen ni, gümrük, posta, telgraf ve düyuııd 

Diyorlardı. _ nazarla Cemili süzdükten sonra, cevap . 19,30 : Muzik hakkında konuşma. 19, Atinaya döndüm ve ıiki devlet arasın· um~miye.varidatından g~yrisi~in adi 
Tertemiz yataklardan ve takımlar· verdi: 45 : PJ8.k neşriyatı. 20, ı o: Ajnns haberleri. da bir harp çıkmasına mani olarak; o lar ıdaresıne sarfını taklif edıyord~ 

(fan, her tarafa tatlı bir sabun kokusu - Asıl, biz sizi rahatsız ettik, efen- 20.20: Karpiç şehir lokantnsından nakil fırsattan bilistifade «İzmir Vilayeti sa· Yunan delegeleri de son söz o~· 
yayılmıştı. Dilfirip kalfa, Ülfet kalfayı dim. Yalnız bir şey var. Allah vere, (orkestra). hillerinde meskUn te1mıi\ Rumların ccMuayyen bir müddet zarfında Ya~ 
getirmek için aşağı inmiş; Cenanla Cc- uyuyup kalmasaydık. Şayet vaktinde BOKREŞ Makedonyaya nakilleri ile o nisbette niatan tarafından bir bedel mukabili 
mili yalnız bırakmıştı. Cemil, bu fır· uyanamazsak, ne yaparazL lı,30-15,10: Plak ve ajans haberleri. müslüman ahalinin lzm:re gönedril- tasarruf edilmek frl.:ere Sakız ile M~ 
sattan istifade ederek derhal Cenana - E, yabancı yerde değilsiniz ya, t 8: Askeri bando. 19, l 5: Radyo salon mesİ>ı yolunda bir itilaft 1 /Tem· linin Devleti Aliyyeye iadesini» ilt" 
yaklaşmış, ellerini avuçlarının içine kalfa hanım. Bir gece daha kalırsınız ... orkeıtraa. 20.SO: Konferans. Z l, IO: Fran- muz/914 te hayli güçlükle Mösyö Ve- sürmüşler, Bnbıali İ<5e bu kayıtları f' 
almıştı. Bu mimini ve yumu~ak el!er· - Tamam ... Sonra, saraydan so· llZ musikisi. 2 L40: Çift piyano konseri. nizelosa kabul ettirdim. yanı kabul gÖNnemiştı. Bizim müza1'~ 
de için için yanan bir ateş vardı. kaklara dökülsünler, takım takım bizi 22• 15: Şarkılar. 22

•45 : Konser nakil 24
: Muhtel"ıt komisyon!ar toplandı fa. ratı daha müsaid bir zamana bıraktf'I; 

l ( Hafif musiki. 
Cemil. ~n~nın ku ağına eği mi~; arasınlar::. . . .. BIJDAPEŞTE kat işi bitirmeğe vakit bulmadan umu· mızın, 0 sırada Alman1arla ittifak.~ 

bir yaranın ustune dokunmaktan kor- Son sozler, hep beraber hafıf bır gu- lB: Macar şarkıları. IS:O: Sözler. 19 : mi harp çıktı. Venizelosun bizimle u- miş bulunmaklığımızda Heri geldığiı" 
kuyormuş gibi çekinerek: )üşme ile neticelenmişti. Cemil, bir da- OpCTa orkestrası. 20: Konferans. 20,.30: y.uşrnak hakkındaki isttdadından isti- sonra öğrenmiştim. 

- Söyle Cenan! ... Neym varL Sen ha: Radyo orkestrası. 21,30: Piyes. 23,IO: fade ederek adalar meselesini tekrar i- Umumi harp ba1ladıktan ve 30/9 
müteessirsin. - Allah, rahatlık versinl. Haberler. · 23.30: Koro. 24,15: Çingene leri süraüm. Balkan harbinden sonra f;]4 te donanmamızın Ruı limanll"' 

Demişti. . Dedi~en sonra, oda kapı~nı. çek- musikisi. Almanya imparatoru lslavlara karşı, nı topa tutması üzerine biz de m~ 
Cenan, derin derin içini çekerek mış. kcndı yatak odasına gelmıştı. Öte- BERLIN Balkanlarda Türkiye • Romanya ve tiklerimizle birlikte harekatı 'harbiyd 

cevap vermişti: ki odada, daha hala gülü~meler ve mı- 17: Hafif musiki. 19 = Muhtelif. 20,15: Yunanistandan ibaret bir kütlen~n te· başlamak mecburiyetinde kaldı~ 
- Baftm dönüyor, Cemil.. Hiç bir rıltılar d.evam. etmekteydı .. ·-· Küçüle konser. 20.45 : Ahüalite. 2 1: Ha- şckkülünü faydalı götüvor, bu sıyaset seınra Venizelosun Tiirkiyeye kl)IT 
d ·· · d w ·ı· Ce 1 b f J - '-d be.rlcr. 2 1, 1 O: Kan~ık neşriyat. 2 3: Haber· şey en muteessır egı ım. mı, ıraz az aca ıçhgı raK1 a.n u"ç_· devletin de işine geliyordu. Bunun tuttug~u politika da değişti. 

H H B f k d 1 k l ler. 2 3, 30: Em-De orkestrası. 1 : Dans. - f 
- ayır.. ayır... en ar ın a-

1 
v_e yorgunu tan. epeyce sers~m en:ıı!· için adalar işinde Almanya da. Roman- Hele boğazlara hücum edileceği f 

yım. O karı senin fena halde ı;anın tı. Çarçabuk soyunmuş. elbıselerını, VARŞOVA ·a da bize manen yardım edıyorlardı. l kk k ed' Rusların lstanbula f 
k b · k ·· ··1·· a· · ·· ·· 16,30: Triyo salon orkestrası. 17: Söz- ~ . ın u ınce, .~I 

sı tı. I cyaz patıs a ortu u se ırın ustune at· Hatta" mu""teveffa, kral i~arol yaverlerın.· rebilmelerı" ·ahtım"alı· '--rfı"'ında b\io.~ 1cr. 17, 15: Tiyatro • muhtelif. 19: Piyano· auı ., • JJ 
- O kan kim?... mış; .karrolası~~ ~zanmıştı.. keman (Beethovcn, D<"bussy, Folla). 19, den general Coanda'yt gizli olarak ~tı· müvazene ve muhakemesini kay~· 
- Ülfet kalfa. Şunda; bugunu~ bu garıp m~cera· 20: Şarkılar • Muhtelif. 21 : Hafif musiki. r.aya ,göndermiş ve Babıalinin teklıfa· rek, itilaf devletleriy'le teşriki mes3ı ~ 
- Aman sus, Cemil.. Ne söylüyor· sı, ~rmakarışık bır daha hayalınden 22 : Uzaktaki yurdda~lara yayım. 22,30: tını hüanü nazarla tetkik e.tm. esin.i kral megw e yol aradı. 

sun? .. Karı. marı deme.. k k • l N h t tf geçıyor: Şen emisyon. 23: Senfoni onser. 24.05: Kostantine tavsıye ey emlŞtı. ı aye B · ce kral Kostantinden 
N den~ Ol d w ·ı Bunu başkala h '-k d - ·· k unu sezın ı. - e ·· - ur şey . egı ·:· • Hafif musiki. bu mühim mesele aır;; m a g~ruşme mülakat istedim ve bize dü~man Ol"' 

-E, Arkadaşım .. Kalfam, yavrum. rına anlatsam, kımse ınanmaz. Sarayın PRAG üzere Venizelosla sadrazam Saıd Ha- h be . . ahzurlarmı ""' 
Eğer kulağına gidiverirse... • böyle nefis üç kadınını gizlice eve a1- 17,05: Askeri hando. 17. ı;o: Çocukla- r şanın tesadüfi olarak Brüksetde rak ar .g~rı:n:n m . B 

0 
,t 

- Gidiverirse, gidiverir ... Sen bili- mak .. Bun lan, kaldırımlar üzerinde aç ra. 18, 15: Plak. 1'8,35: Köyliıye. 19.05: bım} pa 1 1 
kararlaqtı Venizelos 21 latıp :lc.endı.smı ·ze1a ettıı_n·.f untub. fi 

k k 1 "b" k R d k · h rf 20 35 Evi ı· u uşma ar Y • t'cesi olarak Venı os ıstı a e · yor musun, sana söylediği o sözler, kalmış sürtük soka an an gı 1 apat· a yo 1 ~1 - mu te 1 • • ' : gence ı. temmuz 911 de Bri~lsele hareket ettise 1 
• • JJ 

k \ ' 11 h' 1 r şey degwil l\'h b'ı· şarkılı neşrıyat. 21,40: Franz Leharn ııfllc- M"' "h d.. . A stury.a kat hır kaç ay sonra yemden ya~ benim üzerimde ne tesir hasıl etti. Val· ma ·· a a ı o u · ·• .M. • 30 G de unı e var ıgı zanıan vu . . k clı~ııı'· 
. k d la k l kl l sın baham adlı opereti. 23, : ece musikisi. '. "d'"k F d eh ,_ ti" h"' intihabatta ekserıyetı azan g -_.. 

lahi, billahi, birer ok gibi kalbime tesir zım ar a aş rın u a arı çın a · "\'elıahtı Arşı u er ınan n tta ı a- k"" "k 'd lcl' fl'j 
· · · 1 VİYANA "d H 1' tekrar mev n ı tı ara ge ı. f' 

e tti ... Dua etsin gene sana. Eğer senin Bu macerayı duysalar, kım bılır nası disesi üzerine sadraz;Jm Saı a un pa- hl"'---· .. 1 • .. ek ~ 
h .. k.. Is d ~!8.U: Plak. 9,30: Ha1k prkı1an 20: A.. d"" d'" Be Bulgar te ı.1U2ını ıı erı surer J1 

misafirin olmasaydı, ben bilirdim ona hayrette kalırlar. A •mum un o a a, Haberler. 20, 10: Hrubynin radyo .için mu- şa yola çıkmadan . tu:ay~B o~ ~· h n Kostantinden bir de seferberlik ~~V 
hesap ctmitti. o kadar istiyordum 'kil ... Dedi. aik:.ili lbir lrompozİS'yonu. 21, 10: Şen ımü- işin peşini bıralcmath~. tkı Be~ )er si bile aldı. Fakat kralı harbe sürl' 

Lokantanın L,·bar ve m--'-ur kapıların· Fakat yüzünde beliren tebessüm, hiç te zildi ..keç. !3: Haberler. 23,40: Şarlcılar ikisinin birer vapura bınere ogaz ar . 
ıı. "9'' h . . d b' .b .• ' k 1 1 yemedı. /1.t dan çıktıktan sonra genç kız Börk" c döndü işe düşgün bir kadının gülümsemesine ben· ve hafif bavala.r. 24,-05: .Eğlenceli musiki. arıcın e ırı ırıv.e arşı aşma arını b ldtJ. 7. 

ve küstah bir bakışla: zemiyordu. M Paar teklif ettim. Ağu~tosun beşinde İmroz Tekrar çekilmer e me: ur. o ~ 
- aıııl ... kazanıyor mıyım~ Diye sor· * 22 art adası açıklarında buhşmaları kararlaş· feberlik emrini aması ~zenne. ttıl 

d iki gün sonra Dujardins lokanta11nın 'fSTANBUL mışken dünyayı altüst eden umumi sa· ı «Tatoy» daki sayfiyesin e ~ure~ı ~' 
u. lk b b ka _._, ld U,30: Muhtelrfplakneşriyah, 18: Dans . b l d ... dan bu karar da tatbı"k susada görmüş ve «bu tehlikelı l\41 Erkek .. mu""du··ru·· on dolar ı ir an çe.ıu a ı. \aş aş a ıgın , ı ı 

-k· · ( ı~k) 'il9 H b 1 19 15 O 1 · d'"'" ' t m > _. - Örumceğe on sent mi verdi idiniz) dedi. Kimden geldiği belli değıldi... ilişik bir musı 181 'P a ' : 11 er er, ' : · d"l ed" Bu sefe· Romanva her yete nası gır ıgınn> sormuş u ' ~v 
da muıikisi (plak). 20: Ziraat Bakanlığı ~ .1 

em f ı. l k' h-kk d · .. t _ rak etmeyı'n[ Ben bitaraf kalıllfl.ı# _ f.-.et. tezkerede: uYemcklcrinizdcn memnun kal- lı:: f M S f:ı d ıkı tara 1 uz aştırma a ın n gos er ı"°'ı 
Genç erkeğin, kendinden umulmadık mış. minnettar bir mü§tcri ıtarafından» na(ı'mdma onk'eranhs! '-k · d a)ntu; 0t;~a. n5 

.~dn, eliği samimi arzuya dayanarak- ta- musırrim. Veniz.elos beni . ~çurUf~ 
b h 1 "b • d b ı_ b' ~ zıl devı·ıd· ~'U uz va al!ll aı. ın a ' ' • tu • l B k k k d .. .. kl vebılır ~ ir il'.:ıret e: ı areaın en aı~a ır şey .,a ı g ı. yı"n edı"lecek murahhas arın Ü reşte enarına a nr suru eJ • 

ek zl yo 0 rkestralan, 21: Eminönü Halke:\i gös- b 
il" i11e .kazandınız ... Hem de tam Başını kaşıdı, içini ç ·ti ve omu annı terit .kolu. toplanmasını teklif ettim ve Ağusto·, oraya gelince bir tek~ede _en ,ti 
ba tan b l kuzand mz, dedi. silkerek bu muammayı h;ılletmektcn 'az T l b l ı d temınat 

Sa 2• d ·11. --d ı · c:un 17 sinde dan il iye nazırı a at ey- içine yuvar arım » ıye at 1- en sonra ruus o u aıansının ~ 

gazetdcre mabsw havadis acrvis.i verile - le adliye n~z.ırı HaHl beyler • Bü~~eş: ı mişti. {Arka::n ~' 
cektir hareket cttılcr. Sal)ık başvekıl Mosyo . 1 

mnn 
K bir aı dah sokuldu ve içini geçti ... 

çekf' Lokantalarda bazan o kadar garip. 
- 0.1 I ne iyi oldu ... Dairenizdeki o İ§İ o kadar anlatılmaz vak'alar olur k.i! ••• 
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TEKBiRVAZO 
A'IK BEYAZvıYUflUŞAIC 

I 

BiR CilD TEMiN 
' I 

IU~YANI 

NAVl 111 TEM· 
LİFOCll lllMb 

•• • IUGUNOIN IS· 
• • • t&fAll llllll& 

YblD•detı 81Jah beDı•rdea, &91. 
•111•111 ..... ftM pfrieaf ••d
... .._ ....._ .. iateneaiz; olldi-
.... ,.. " ... INr stlHJlik --. B __ ....._....._._.. 

ETMELiDiR 
, -AISI TAKt•DI 

.. , .. rendeki ()'afı:ı) Tokalon kremi .aba aLaız. TerkihiDde tlıae kaymak 
• muafta ..,-,.., ile aidd• .uam " MJulatıcı .uı bifook eeTllerler 
.. YcaMar. Bmlar, aiJah ltealerl .mıltr. Atik ......t• bpatırlar " .. nrt 
ft Mlmut oilclleri yu•oıatıp pnçleftiıtrler. Yahııs bir w,a iki si• wflnda 
,.,.. NW ba119t -. " aöRmllil YJ1k farka taıwbama. Bir hafta 
IOnra, t.niofı açık, nermia Ye yuma .. k olacak vı bütüo cl09damıız·n ııpta 
l'e tMdir nwrlanna oel\ed ... ktir. B• ftlO pruıtidir. K ... un hl•MI· 
lınıı taJıııiWe. aldlğaaaa •uo70 Llubul 821 n.....ıı pOlta kutu. ......_e 
ademı .. maunl7etiııiain Hbıblni 4e ılbeltıek iade ediaiı. V •dafiaia para
IUD iki miıli geri nrilecektir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceteleri: ~ Köpdba11 
Tel. 42362 • Sirbci lttiHnlM••• 

Han Tel 22740 

Trabzon Postalan 
Pazar 12 de, Sah, Per· 
felDhe IS de 

mir siir'•t posaları 
Camarteei ıs de 

Mersin post.len 
Salı, Peqembe 10 ela 
kalkarlar. 

Dli•r posalar 
Bartm - Cumartesi; çar·-

...... 18 ele 
lzmit - Pazar, ah, per-

tembe, cuma 
9,30 da 

Mudaaya ·- Püar, ah, per
pmbe, cuma 9 
da 

Bandırma - . Pazarte.i, ah, 
~ ....... 
,_abe ODMr • 

teli 21 de 
Karabip - Sah, cama 19 ela 
lmroz - Pazar 15 de 
AJftilk - Salı, cama 19 ela 
T...._.~llenia..,.._._.. 

D HOAHOFIUN. (B k ) na blkıt sinleri yük alm'Mz 

11..,.:·hfflb u.m• •odu Bmmw ; .... kı:~h .. ~! . .:'> .. --~~~~(~l~509.~) ~ 
lat.ınb11I a.ıectlv••I lllnları 

18taıDbalda 7eai 7apıl•a Ye pis A klllUllLumm pçtiii eolraklerda 
Wann ya.plana Jllimm nlannm ha kanallara •erilmeli meCba-
li,.ai J11P1 ft ,..... Un--- 38 IDCI maddeli ildi....-. ,._ 
•akl• 936 MDeai Apatoa ayı ı..na kadar mkakla.. akan çab 
Jaimur aulanmn kanallara verihne8l .._ mal uhiplerinia Sirkecide 
Sirkeci palasta Belediye Mecari Şahaine mlracaat eylemel.-i ye 
~ wara al6kablar hakla.da ba.ı •...ıe 7apdacajı 
lla ol11Dar. "8.• •1522,, 

.. .. 
Hep.me 600 lira dejer biçilen Fatih ÇarpmLada Kona dede 

-hallaiac:le Lobtaa ........ yllli 13 ......... ftia mk•n u
tllm.k kere pamhp koualwafbır. Şartn-m leTam mldlrlll
llnde g6rilllir. Pazarbja girmek ilteyenler 45 linhk muvakkat 
'-inat makbuz vep mektuhile heraher 27~ Cama pi mt 
il de daimi eac&mmde buluJUDahdır. (B) (131~ 

-~ - -- - - - - r -
- -- j 

sELANIK BANKASI 
--~-~~~--TelİI tarihi 1888 • ı-. ...... 

lata•bul (0. .. ta) 
Tlrfdı..ı.ld ,...,.,.,: 
İltanbul, ( G.w.. Yenioaaü); 
1-ir. Mı ı·ı r--1., • ...ıMI ,_.,_.,, 
Bel•nik. Atma. Yn. 

• .... _ ....... --···· ....... "Galata ....... 
ldalak •••• , _ ............... 

Nepi.Jat Müdüril: Selim a... 
Sahipleri: A. Ekrem. s. ...... H. 1..118' 

~-----~as: 

c.I.•:". "p ... .:"'ı " ..... 
_.6•~··- -~0"""" _. .. 

, , 
KiŞi 

KUL 

TRAŞ 
BIÇAGINI 

Tllrk Hava kuranıu 

BUYUK PIYAIGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengl !l etmiıtir. 

e. na K ... de 11 111 .. n 938 dadır. 

BDJUk lkramiyı: 2 0 0 • 0 0 0 Lndır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, lS.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 50.000} •alık iki adet mlklfat nrclır. 

' 

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!:. 
Deılet Dımırıoltın n Llftllllan lfletmı Umum idareli illnları 

Afyon Naldiyabna tenzilat: 
1/4/m ............... ..,m.fifle tapmcak .,,......... .. f 

rihafif 1 -=i -' ....a.ri ah=·cakbr. 
Fulatahilltisia....,....,.•i mtedib•L <•> (14211, 

* * Maden Cevheri Nakliye ücretlerinde 
tenzilat: y.... .,, . .......... ,.pı1n nakliyata ............... 

olan M dw <Mberl bllffm, im kerre febekmia ber Wik-t'i...te 
t.m -.ar'• tllf!llMÜ '51Ö.._e ...W .... kere ıemifktU ·ı 
ve _.. laelleri de .....ıe,e s6re %5 ili 23 aitbetiucle .,... .. 
blnul ... ., .... -- fala meufelenlm hp!'M"k .:.ı... 
leıd• tmı ye kilometre hepne almac:ak lc:ret hir ka.._ iha-
,ettir. 

151-tl936 tmilünclm itibu-ttathikine hafi.....\ ala t. 1• 
tarife llilkkmdMi fala twWIM ip. __,...... 1111racaat edil
meli•. ,..._ •ıa. 

1111/1 ____ ._ Sabık Kahil V•em Saaator7oma &.ttabibl ~ .. ~ 

Pam Fakllteliad• Dlpl...a. Doktor 

Ferhan Yiicer 
ı.taaW: A1uofta v.-.ıu Cadc!ui No. 41 Tel. 23035 - -l ltıt.nbul Yeloflar Dlrekt6r1UIU Ulnlan 1 

t:t:4i T.,. B .. emadujmadal: 
F llılilate Atpl'un nudiNle •aki çinili hamam civan.da ve c• 

dai ... klia Ferllatl aj'a mmii anasmm tapuda b,.tı -..dı;m-
dan ..... tuamlf maamelai yapılarak ba -h.Pb yakfı --
ana t.a& EYbf 111-IBdDjluclen ~ ...11-e · .. hiı•en pyet 
bu ,.. laaklrwla b auf Wdi•unda bulum ._. U. T ı &i ta..r-
rufi,.ae t.illi llwlan • bet l8a zarfmda J.t ı'• Tapa S.,. 
meı .. s -•u'hn illa ık •· "IGI. 
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H 
Tuvalet Pudrası 

s N 
Tıraş pudrası 

Tıraş pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güzelleştirir. Kokulu en iyi 

tıraş pudrasıdır. Tıra~ın ateşini ve 

hararetini keser. 

SON POSTA 

L 
Talk pudrası 

Bilkimya saf olup mükemmel 

ambalaj edilmiş kutular dt-runiin • 

de bulunur ve gayet ucu1:, güzei 

kokuludur. 

1 
Çocuk pudrası 

Vücutta, koltuk altlarında, kasık • 
larda, ayaklarda vukua gelen ter 

Mart 21 

Y uze gençlik ve güzellik, cilde in • 
celik ve letafet veıir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapılmış 

olup ihtiyar kadınları gençleştirir, 

genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incelik verir. Kadın • 
lar için daimi ve zaruri bir ihti • 
yar- tır. Cilde kat'iyyen zararı do • 

kunmaz. 

HASAN DEPOSU 
lstanbul • Ankara • Beyoğlu 

1 ve fena kokularda pişiklik ve si • 
..,.;lcelerde ve bilhassa yeni doğan 

ve küçük çocuklarda vaki pişik • 
liklerde ve sivilcelerde en nafi ve 
sıhhi bir pudradır. 

~" .. ,~ -- • : • ~ • • • ; • • • • • ) . • • • • • : : • 'f ~ 1 
· ~--- ;.,ş · f .. ; , { , ! ~- ' • I ,;.- .:·:·. -· · ._"'! · • : 

TARiHE KARIŞAN HASTALIKLAR 

F orroulünün vü -
cude getirilmesile 
beraber üşütmek· 

ten mütevellit 

ADALE 
AGRISI 

ve diğer ağn, 
sancı ve sızıların 
verdikleri ıshrap 

ta unutuldu. 

Evde, seyahatte, 
iş başında, çan
tanızda veya ce
binizde daima bir 
tüp kqe GRiPİN 

bulundurunuz! 

Biitün ağrlları, mideyi yormadan, kalbl 
ve böbrekleri bozmadan dindirir. 

f t ' t . ' . \ ' 1 ' 
L ' " r • • , 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teoeff üs yoHarııu geçen hnıtalıklara 
karşı koruyucu, tesiri kati paıtiller
dir. Nezle, Brontit, Grip ve Boğaz 
rahataızlıklarında, ıuıs kısıklılında 

pek faydalıdır. 
İNGİLIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu, İstanbul 

w ... 

Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Borsalar 
1stiyenlere ölçü 

tarifesi göndenlir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopuloe 
Taklitçilerden 
sakımmz. 

ı .. Ali Sinan 4 
..... , 

N uruoımaniye caddHi N o. 63, 55 

Sirke, UzUm şerbeti ve boza 
lmallthanesl 

Hiçbir yerde şubesi 
yoktur. 

İstanbul İcra Reisliğinden: 
Balatta Karabaş mahallesinde eski Di

bek, yeni Demirhisar caddesinde 76178 
numaralı Süreyya Paşa mensucat fabrikası 
sahibi Bayan Adaletin konkordato için 
mühlet verilmesi diJeği]e vuku bulan mü • 
racaatı üzerine icra kılınan tetkikat neti -
cesinde konkordato talebinin nazarı iti • 
bara alınmasına ve icra ve iilas kaııunu • 
nun 286 ve 28 7 inci maddeleri mucibince 
borçluya iki ay mühlet verilmesine ve İs -
tanbul Birinci Vakıf Hanında avukat Fah
reddinin komiser tayinine ve ışbu mühle • 
tin ilanile beraber icra ve iflas daireleri ve 
tapu sicil memurluk1anna ve ticaret mahke. 
melerine bildirilmesine karar verilmiş ol -
duğu ilan olunur. (21377) 

KIRK YIL 
* HALiD ZIYA USAKLIGiL 

' 
* 

Yeni çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

50 kuruştur. 
, _______ I 

. . J ·: ,· 

Sizi bu ·akibetten kurtanr!l 
Dişleri, diş etlerini ve bütün ağzı evvela temizler, sonra 
güzelleştirir. Dişleri parlahr, diş etlerine tabii renklerini verir, 
ağız kokusunu keser, mikroplan yüzde yüz kat'iyetle öldüre
rek dişlerin çürümesine, diş etlerinin kanamasına ve ağız 

hastalıklarına mani olur. 

y Li 
kullanacağınız yegane diş macunudur. 

Fenne uygun olmıyan bir elektrik tesisab 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltlr 
Elektrik tesisatı 

BiR DEFA YAPILIR. 
tvtstNi yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

SAT • 
1 E 

en mtlkemmel tesisatı 
12 AY VADE i LE 

YAPAR 

SAT • 
1 E 

Şubelerine müracaat kafidir. 

.. ~ ... · .... · ~ ... . ~t . . - ·. ~ıt... ..... " :: .'t "'" ~· 

KiNOPRiN kareleri tiERYeRoE7iKuRuş 
.... ~ - rıi~. ôMATİ7Mlo A~RILARİLE.GRİP VE NEZLE_YE KAR 1 BİRİCİı< İLAÇ TIR 


