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Hergün 
Sanayi" himaye etlerlıen 

Halin da 

Himaye edelim 

• 

n.ıııMlıılı:ça yurume.İne imkin yoktur. Bina
enaleyh yeni kurulmakta olan sanayiin 
IUIDriik himayeeine, hükumet yardımına 

mazhar oJması zaruri ve tabiidir. 
Bu böyledir. 
Fakat hariçten getirtmekte olduğumuz 

eşyanın birisini yaparken gümrük \le dev
let himayesine güvenorek bunların fiatla
nnı indirmıyoruz. iKİYİ yok bahasına ça -

bştırıyoruz. Atelyc ve fabrikalarımız ek -
Mırİya içinde çalışılmıyacak kadar kötü. 
Çalaşmaaını bilmediğimiz ve sermayemiz 
küçük olduğu için eşyanın maliyet fiah 
,uksek oluyor. Ve tabii eşyavR koyduğu
muz fiatı da Avrupadan getirtece~imiz eı
Ja fiatından çok yüksekte kalıycr 

Bu aaycde belki tedricen sanayi teessüs 
ediyor. Fakat bundan halk zarar görüyor. 
Onlann teessüs masraflarını biz ödüyoruz. 

* 
Ayni tecrübeyi dığer mcmld etlerde 

Japtılar. Bulgaristan, Yunanistan, Yugos
livya ve Macaristan gibi evvelce istihlak 
ettikleri euanın çoğunu hariçten getirten 
•e mmi sanayie malik olmayan memleket• 
lerde, cihan harbinden sonra ıthalitı a -
zaltmak, dahilde milli bir sanayi kurmak 
aayaaetini tuttular. Bugün bu memldcetle • 
nn ithalau yok mertebesine inmiştir. Hep
lıinde milli sanayi akıllara hayret verecek 
bn kudret kazanmıştır. Fakat oralarda sa· 
na~ kurulurken bu kurma masrafı halktan 
pkanlmamış, halle himaye edılmi~tir. 

* Nuıl mı) 

Bakınız Macaristan 'Ye Yunanietanda 
tatbik edilen uaulü anlatalım. 

Macaristan ve Yunanistanda yerli bir 
fahrika kurulacaiı zaman, bu fabrıka güm
riilc himayesine veya devlet himayesine 
mazhar olacaksa fU tartlara riayete mec -
bur tutulur: 

1 - Çıkaracağı eşyanın maliyd fiatını 
büldimete bildirecek ve bu fiata yüzde on 
Ur koyabilecektir. 

2 - Yüzde 20 den fazla kar yaptığı 
anlaplan fabrika kapatılır. 

3 - Devlet maliyet fiatlarını daimi bir 
mirakabe alhnda bulundurur. Fabrikatör 
t.dan iatediji rribi deiittiremez. 

Maliyet fiahnın aılcari hadde indirilme· 
8İ İçin devlet fabrikatörle el f'le verir, ve 
et)'a fiatlan hariçten getirilen eşya fiatla
nndan yukarı çıkartılmaz. 

Bu Iİy~tİD neticeai fU olmU§tur: Ma -
cui.tan ve Yunanüıtan dahilde yapılan 
eua bakımından dünyanın en ucuz iki 
memleketidir. Halk aanayiin korunmasın
dan zarar değil fayda görmüttür. 

* Bizde de •nayii himaye ederken, yalnız 
1ermayedarlan deiil. halkı da lcoıuyacak 
tedbirler alabiliriz. Fabrilcalan kontrola 
tibi tutabiliriz. Fiatlan mürakabe edebili
riz. Ve halkın zararına çalışan fabrikalara 
Jardımımızı keseriz. 

Bu •retle milli sanayi halkın zararına 
deiil, halkın menfaatine kurulmuı olur. 

Biliyor Maaunuz? 
f - Napo)yonun sukutunu müteakip 

Franmz tahtına kim geçmiftir? 
2 - Framaıun Napolyon devrini takip 

etlen kralbktan 80nra tekrar imparator -
laia dönmetini mucip olan pilebiııit ne va
kit yapl)ımftır) 

3 - StepheMOn ilk lokomotifi ne va -
kit yapnuftır) 

.f - Cilimlerin ıukutu kanununu kim 
Y-.tmil}tir) 

S - Bütün dünyada meşhur olan Ey
fel kulesi kaç senede yapılmıştır? 

(Cnaplan Yana) 

(Diinlıii maUerin cevapları) 

1 - Emil Loubet 1899 da Fransı-ı cum
• 'U başkanı idi. 1929 da ölmiiştiir. 

- Nicomede Fransız klasiklerindcn-
cille"in eaeridir. 

l'\lümden korkmıyan tehditten de 
mı. en (Komey) dir. 
201~.,o tehrinin nüfııır.u 991 .000 
miidde ise 841.000 den ;barettir. 

3 -nuharebe esnaaında 'baş
fekkil kpferi ka7.1tndırmı,. olan 

caatla 1 ve l).flok~orluk etmişti. 
IŞtL 

SON 

Resimli Makale a Esir Milletler a 
N"uan 2 

,----------------~ 
Sözün Kısası 

Amerika 
Eğleniyor 

-

l!krem· Talu 

B ahrimuhiti bir battan öbür başa illı 

defa uçarak geçmek terefini kazan• 
mıı olan Amerikalı ııenç miralayın kurdu
iu aile yuvaıı bundan bir kaç yıl evvel, 
bir gün, birdenbire bir matem evine dön
dü. Önce bütün Amerika, ıonra da bütün 
dünya, itilenleri nefretle heyecanlandıran 
bir haberle çalkandı: 

Başka yerde eşine tesadüf edilmiyen A
merikanın meşhur haydutlan, Lindbergin 

ı 
biricik minimini yavrusunu kaçırmı .. Jar, ha· 
ba11ndan fidyei necat olarak yi.iz binler
ce dolar istiyorlardı. Gene dünya yüzün
de bir eşi olmıyan Amerikan zabıtası, i~e 

Japonya 60 milyon nüfuslu bir memlekettir. Fakat 400 
milyon nüfuslu koca Çin kıt'uını arkaaına takmıı, onu 
sömürüp duruyor. 

biri onu müstrmleke yapmayı aklından geçİrmemittir. 
Çünkü 1aviçre keyfiyet itibariyle emperyalitt devletler 
~eviyeainde bir memlekettir. 

burnunu soktu. Haydutlar kızdıla r. Hem 
parayı aldılar, hem de çocuğu öld iı rdüler. 

Bu şenaat her tarafta fena akiııler yap1 
tı. Bedbaht ana • baha. ile beraber bütü11ı 
bir cihanın da kalbi sızladı. Katilleri tel'in 
etmiyen hiç kimse kalmadı. Ameı ıkan za
bıtası faaliyete geçti. Fakat y eni dünya 
haydutların ve katillerin cenneti olan bir· 
memlekettir. Orada. bir suç işled:kten son· 
ra zabıtanın eline geçmek, ele g ç tikten 
sonra da kolayca yakayı aıyımıamak için 

in.-ilterenin nüfuau 60 milyondur, fakat dünya nüfu. 
aunun dörtte üçü onun için çalııır. 

Şu halde bir memleketin istikl&I davuı yapabilmeai, 
emperyalist esaretinden kurtulabilmeai büyüklütü, küçük· 
lüğü, nüfusunun azlığı veya çokluiu ile değil, medeni sa
hada ilerlemit bulunmasıyla mümkündür. 

Bir milletin kudreti kemmi kalabahiında deiil, keyfi 
yükselİ§İndedir. fıviçre Avrupa araaında emperyalist 
devletler arasına sıkıtmıt küçük bir millettir. Fakat hiç Emperyalistler geri milletlere nefes aldırmıyorlar. 

(söz 
idam şekill11rinin 
Hangiai tercih edilmeli? 

Amerika. adliyecileri, iki türlü idam ce· 
zaSJ tatbik ec:lerler. Birisi elektrikli ıan • 
dalyede, diieri de sazla ihnak. 

Yüzlerce ölüm mahkOmu üzerinde ya· 
pılan tetkiklere nazaran en rahat ölüm 

gazla ölmektir. Elektrikli aandalyeye otu -
ran bir insanın ancak sekiz dakika sonra 

ıureti kat"iyede öldüğü tetıhit edildiği hal
de gazla ölenler, hiç bir teessür eseri eös· 

termeden tatla bir uykuya dalannıı gibi Ö· 

hür dünyayi boyh.ayorlarmlf. 

Bu sözleri tecrübeleri dışarıdan gören· 
ler söylemektedir. Kabil olsa da ölenlere 
bir aoraak bakalım ne cevap verirler. 

.. * • 
a.hlblne Sadık Saat 

Uzun senelerdenberi biliinkita işliyeıı 

bir duvar saati, sahibi üçü on ııeçe evinden 

kilometrelerce uzakta öldüiü zaman ken· 
diliğinden duruvermiş. 

Ölen adamın oğlu, bu garip tesadüften 
bahıederken. SO ya§ıma geldim. Saatin 

bir gün durduiunu görmemi§tİm 1 demiş • 
tir. Doğrusu bizim emektar saat hahama 
büyük sadakat gösterdi.>> 

* * • 
lıHl•JB Tltal•eko11un KBpeklerl 

Romanya hariciye nazın Mösyö Titü -
lesko köpekleri çok sevdiii için memlcke • 

tinde, çefit çqit cinsten bir aürü köpeği var
dır. Gittiji her yere daima bir tane de be-

raber ıötürür. 
Titüleako köpeklerinin çok 

sebebini töyle izah etmiftir: 

olmaıının 

Londraya hayvan sokmak, onları 40 
gÜn karantineye tabi tuttuktan 10nra ka -

bildir. Onun için oraya köpek ııötiiremi -
yorum. Fakat Londrada köpekıiz rte otu· 

ramayınca. bir tane İngiliz köpeği tedarik 
edip, sonra Romanyaya getiriyorum. Ben
deki köpeklerin ekserisi, İskoç cinaidir. l> 

* • • 
Bir laN11 Kllç Derece 
H.,..rete D•ı•n•blllr? 

Şu satırlan ciddi bir ecnebi gazeteden 
nakletmekle beraber inanmıyarak yazıyo

ruz. 
Fransada Charentecle 132 derecei hara

rete on dakika tahammül ec:l!!bilen kızlar 

vamut- Bunlar bir hnnda lüzmetkirlık e

diyorlarmlf. 

Gene fnsilterede 9 lqiliz, 129 derecei 
hararette bir fınnda bir müddet oturabil
mİf, ve hiç bir ıztırap eaeri göstermemiş -
ini 

ARASINDA ) inun hayli enayi, hayli beceriksiz olma
lıdır. 

HERGUN BiR FIKRA 
« ı Japonların 

Boyu uzuyor Küçük Lindbergin katilleri de bir türlü 
1 

yakalanamadılar. Fakat bu dava b~ynel -

Pazar ilk 
Vaktile Kayseriinin biri l.tanbula 

gelir. Kendisine bir kat elbise almalc 
için de Mahmutpaşadaki ha;rırcılara ıi· 
der. 

Orada, bir yahudinin dükkinına ıi· 
rer ve aııh duran elbitıe]erden bir ta -
nesini ipretle sorar: 

- Gaça şu pusat, gozümün elifi) 
Yahudi ce,;ap verir: 
- Dört liral 
- Amanın, pek çok! iki virem mi} 
- Eki liraya kurtarmaz. Uç ver. O 

da yüzel hatirİn için. 
Yahudilerle alıf verit ederken, al

danmamak için, istenilen fiatin mutlaka 
yarısını vermek lazım geldiğine dair, 
hemtcrilerinden ders almış olan Kay -
serili bu ıefer de : 

- Yohl der. Yiız elli guruı veıirim. 
- Adi, iki lira olııun ! 
-Bir. 
- Bir buçuk dedin .. Bir buçuk veri 
- Y etmit betten bir para fazla vi-

remem I 
Yahudi bunun üzerine: 
- Ne tohaf müıtuiain, be 1 Hiç pa• 

ra verme.. Al, senin olsun t 

1 

Deyince, Kayserili: 
- Öyle ise, bu hitaba, iki ıat ala • 

cağım 1 demif. 

~ * 
BULMACA 

Soldan aai•: 

1 - Bopnmadan soma verilen aeçim 
parası. 2 - Bey, mefkure, rabıt edatı. 

3 - Yanar, hayın ifade eden ayni iki harf, 
derinlik. 4 - Muvakkaten alınan ıeye ve
rilen para, hava işlerile uğratan. 5 -Va • 
kit, Türklerin Avrupaya )'aptıiı atlı hü -
cum, ıtaizı> manasına gelir. 6 - Arzu, val· 

30 sene evvel yapılan istatistiklere na
zaran yedi yaıında Japon çocuklarının va• milel bir ehemmiyet almııh. Bütiin dün .. 

aati boylan 1O7 .antim, kızlar1nın ise 106 yanın nazarları Amerika ya müteveC"cih, be· 
santim iken bugün bu vasati boylar 108 bemehal bir netice bekliyordu. Liııdberg 

v~ 107 santime çıkmı§tır. cibi yalnız milli bir kahramanı d t-{.-il, bey-

Muhafazaklr Japonlar, Avrupalılara nelmilel ıöhreti haiz bir adamın felüketine 
benzemiı olmaktan çekinerek bu neticeyi sebep olanlan bulamıyacak, cezalandıra ~ 
hoş görmemiılerdir. 

IDl)'acak kadar aciz bir zabıta ve bir adli "' 

• • • yenin vücuduna ihtimal ve'rilemc7di. 

Bllhk Tutm•k Mlcblr Ve Sthh1 Amerika bunu anladı, ve bundan utanç 

Bir .. bep Midir? duydu. Asıl katillerin izini bulamayınca,, 

Meıhur zenci artiat Jozefin Beker, oy • mahut hikayedeki aibi ahamamın namu -ı 
nıyacağı tiyatro sahibine kızdığı için tam sunu korum.ıkıı lüzumunu hissetti. 7 a\ allı 
temsil saatinde, tiyatroyu terkederek baltk bir Alman doğramaçının üzerinde, fidyei 

tutmağa gitmiş. T abit tiyatroda rezalet ay- necat parasından bir kac; dolar b ulundu 

yuka çıkmış. Bundan dolayı tiyatronun !a· diye herifi hapse attırdı, ıorfuya çektirdi 
hihi Jozefin Beker aleyhinde 100 bin frank-

ve elde kat'i deliller olmadıiı h nlde onu 
lık bir dava açmıfbr. Jozefin Bekerin a· ı 
vukatı, müekkileainin. mücbir sıhhi bir ae• ölüme mahkum etti. 

hepten ötürü balık tutmaia gittiğini iddia 
etmişse. de sözü mesmu olmamış ve zenci 
artist fazla hoppalıiuı acısını parayı ver • 
mek sun·tile çekmi~r. 

de. 7 - Meıai. 8 - Duman kiri, dayak. 
9 - Bir M ilivesile ilave olur, yuvarlak. 
1 O - İtalyanın alm.aia çalıttığı memleket. 
1 1 - Kemiklerimizin içinde bulunur, ka • 

der. 
Yukandan ~a: 

1 - Bir deniz. 2 - Ataiıdan yukan 
okunu11a ceset olur, doiru. 3 - Evliya· 
lık, kırmızı. 4 - Sporcu niclU1, söz •n•» 
manaeına gelir. S - Bir P ilav~sile içine 
su konur, askeri bir rütbe. 6 - Mükem• 
mel, öldürmek. 7 - Vücudumuzdan bir 
parça, bir mezhep ..diklerinden biri. 8 -
Valde, aui ile kullanılır kamplo mana • 
sına ıelir. 9 - AluL köpeklerin 9119ta dur
ması. 1 O - F ransanın düfJ1lanı bir mem • 
leket, kalmaktan emri hazır. 1 l - Biri • 
cik, birdenbire. 

(Dünlıii •uallerin cevapları) 

Soldan sala: 
1 - Karpuz. kan. 2 - in. izah. 3 -

Aslan, reet . .f - ifa. ree. S - Haki, akıl. 
6 - Tramvay. 7 - it. tam. 8 - Ula. ata
let. 9 - Af, rabıt. 10 - Fatih. o, Kaf • 
kasya. 

Y ukandan 8Jllilfa ı 

1 - Ki, ihtilit. 2 - Anafarta, o. 3 -
Saka, laf. 4 - Bil, im, lfak. S - · Uzak, ve, 
ta. 6 - Zan, Arif. 7 - Bay, tahkir. 8 -
Tap. 9 - Sırrı, Ali. 1 O - Scl<>met. 1 1 -
İste, taka. 

Şimdi bir seneye yakındır, o adam, 

Trenton hapiahaneaindeld höcresinr:le ölü· 

mü bekliyor. Bu müddet zarfında , :dam e• 

dileceği gün dört beş defa teabit edilerek, 

kendisine haber verildiği, o da b1ı akibete 

hazırlandığı halde tehir ettiler. Zavallı 

Hauptman dört. bq defa öldü, dirildi. Ni"'I 

hayet dün, idam sandalyaine kadar gö • 

türüp oturttuktan sonra, tam her şey ha

zırlanmış, hüküm de infaz olunacak iken. 

48 saat daha tehir ettiler. 

Bu vaziyetteki bir mabldhnun çektiği 

manevi işkencenin ne olabileceğini vicdan 

ve iz· an sahipleriqjn takdirine bırakıyo .. 

rum. Menakibi tüyler ürperten kurunu vus• 

ta İspanyasının enkizisyon mahkem~leri hi
le zulümde bu mertebeye varamamışlar .. 
dır. 

Ve bu elvermiyormuş gibi, hıikümden 
evvel ve sonra müddeiumumiler. hakim • 
ler n jüri heyetleri açıkça miltalea beyan 
ediyor, mahkumun son demlerini seyret .. 
mek i9in ıeyirci davet ediliyor. Zavallının 
höcreaine mikrofon, hapishane meydanı "' 
na da hoparlörler yerleıtirilerek halka 
dram dinlettiriliyor. 

Hı.ılı yirmind medeniyet, adalet v'
hürriyet aannda Amerika elleniyor. 

Tıpkı yabani bir dam kec:liainin, 
ladıiı bir fare ile eilendiği gibi. 

"""' L ~~/q4 
-,_... .... 

vaka • 

,,,.. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! ÖzlU sözler : 

Havrandan yazılıyor: 
uEdremit ilt! Havran arasında bir ılıca vardır. Burada 

halk mecc::anen yıkanır, fakat heakes te iyi bir ıorenekle 
.yıkandıiı yeri tenıizler, ve bir baıkuına temiz IMrRkar. 

B1r sün bu ılıcada bir adamın tıraı olduimıu rörtiüm. 

Sabunlu ıular ve kesilen saçlar halkın yıkandıiı havuzun 
içine .la)dfltiyordu. Bu adamın kim oldujunu soruşturdum 
ve öjJ'endinı ki Edremitte bir mektebia mü~ürU imi§, her 
aeldiiincle bible yapar ve o adam çıktıktan aonra halk 
onun 1>11 isliti temislet", ondan MDra yıkanırlar11t1f. ı 

iSTER iNAN iSTER 

Ölüm bir tüldür; yapyanlar ona ha-
yat derler. Shelly 

Ölüm hiç bir ıeydir, ve öli.ımden sonra 
hiç bir ıey yoktur. Seneca 

Ölüm henuz bir bayram sayılmıyor. 
Nietnehe 

Ölüm serin bir Kece -________________ _)...., biı- sün. 
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HABERLERİ- I ilmi bahisler: 
MEMLEKET Radyo dalgaları 

Serikte Pirinç Ekimine 1. Samsunda yangın 
Ehemmi.yet Veriliyor Dişçi Siretle çocuklan 

Feding nedir, niçin istasyonları hazan sabahları, hazan 
geceleri iyi işidiriz, radyoda ne gibi yenilikler olacak? 

Ekim Yapıldığı Zaman Hastalık Ve Sıtma Zuhuruna 
Meydan Verilmemesi için Fenni Tedbirler Alındı 

Serikte hazırlanan fenni ekim .aha •ı 1.1e pirinç elrimi i'"8 asılan kanal 

Serik (Özel) Bu sene çok ehemmiyet verilmif, Alara çayı cİ· 
pmnç zer'iyatına çok ehemmi- varında hazırlanan ve üç seneden beri 
yet verilmiş vepek çok ekim kanallarının yapılmasiyle uğraşılan 
hazırlıkları yapılmağa başlanılmıştır. binlerce dönüm sahada kanal işleri bit· 
Her tarafta bilhassa Köprü suyu civa- tiğinden bu sene zer"iyat yapılmağa 
rında açılan kanallardan alınan sularla başlamlmıştır. Cenup sahillerindeki o
sulama ameliyesi yapılmaktadır. Buse- valar pirinç yetiştirilmesine çok müsa
be pirinç kanununun tadil edileceği ha- iddir. Memlekete eyi bir servet getiren 
ber alınmış. bazı noktalarda mahzurlu bu mahsul so~ senelerde eyi rağbet 
lfÖrülen cihetlerin tadili ~ü.rra'ın çok i- görmüş, istihsalinde asri usuller tatbik 
~ine yaramwtır. Esasen pırınç mıntaka- edilmeğe baışlanmıştır. 
•.. arında sivri sineklerin faaliyeti çoğal- l 

d Bu sene tohum arın ıslahı da düşü-
(lığından sıtma mücadele teşkilatı a nülmüş. ekimde esas olan ve su biri
çok ciddi esaslar üzerinde bu iş ile 

ı ·· k.. 1 kintileri bırakmayan tava usulleriyle meşgul olmağa baş amış, mum un o -
Cluğu kadar korunma çarelerini haznla- zer'iyat yapılması muvafık görülmüş-

tür. Suların akıntısı daimi bir cereya
mıstır. 

'c 'sbetle bu sene iki na tabidir. Bu yüzden sivri sinek ıürfe-eçen seneye nı 
bıisli zer'iyat yapılaoaktır. Civar kaza- ]eri de barmamamaktadır. Sıtma hasta-
larda da bu sene pirinç mahsulatma lığının da önüne geçilmişı gibidir. 

F enikede Bir 
Yanar Dağ 

j .Bu Yıl Mahsul İyi 
Yalnız Ağaçlar Donduğu 

İçin Zeytin Mahsulü Az 

güçlükle kurtanldı 
-

Samsun (Hususi) - Atatürk cad-
desinde dişçi Siretin evinden yangın 
çıkmış ve hemen etrafı sarmıştır. Uy
kuda o1an Siret ve çocukları itfaiye 
tarafından zorlukla kurtarılmışlardır. 

Biribirine bit~ik ve tamamen ah -
şap olan ve bir ada teşkil eden bu sem
tin kamilen yangın tehlikesine maruz 
ka1dığını gören itfaiye bütün kuvve
tiyle çalışmış ve çok şayanı takdir bir 
gayretle yangını çıktığı yerde söndür .. 
meğe muvaffak olmıwtur. Siretin e· 
vi ve eşyası tamamen yanmıştır. 

Antalya Hastane
sinin Eksikleri 

Hastanede Göz, Kulak, 
Burun Rontgen Servisleri 

Açılması isteniyor 
Antalya (Ö

zel) - Antalya

da iki yüz elli bi-

ne yakın nüfus 

vardır. Sıhhi vazi

yeti oldukça iyi· 

dir. Vilayette has-

tane işi biraz ge 

ri kalmış bir hal

de idi. Elli yatak
lı olan ınemleket 

Yazan ; Profesör Salih Murat 
Radyo ahizelerine gelen dalgalar Dalga uzunluklariyle mevsim ve za-

üç yol takip ederler: man arasındaki münasebet kat'i olarak 
1 - Doğrudan doğruya gelen dal- taayyün etmemişse de, abonelerden 

galar. gelen raporlar sayesindP. eyi neticeler 
2 - Arzın öbür tarafından dolaşıp alınacağı muhakkaktır. 

gelen dalgalar. Kısa dalgalar, uzun dalgalara naza-
3 - Havada Heaviside, Appleton ran daha ekonomik olmakla beraber, 

tabakaları gibi bir takım serbest Elek- yukarıda söylediğim ted.-hül yuzun
tronları havi olan İyonizasyon taba • den, bu dalgalarda sıçrama tesiri vaki 
kalartnda lp\kasfa gelen dalgalardır. olmaktadır: Tıpkı, rakid su yüzünde 

(1) ve (2) her zaman ayni gibidir. sektirilen taşta olduğu gibi. 
(3) dalgalarına gelince. bunlar rad- Binaenaleyh, bazı yerlerdeki ahize-

yo dalga uzunluğuna ve mevsime c5re 1 r muayyen bir istasyonun gönderdiği 
değişir. kı~cı dalgaları eyi aldığı halde, diğer bir 

Umumiyetle uzun dalg.,lar havada yerdeki ahize bu istasyonu pek zayıf 
40 - 50 kilometre irtifamdaki alçak ta- ' işitir. 
bakalardan in'ikas eder. Ye sabahları Kısa dalgalara aid olan bu fiziki 
eyi işitilir. hassa, az çok orta dalga1arda da görül-

Bu tabakaların başlıca tesirleri kısa mektedir. 
dalgalarda görülmektedir. Nitekim biz, Bükreş istasyonunun 

Kısa dalgalar, nüfuz kabiliyetinin orta dalgasını hazan eyi işitmeyiz. 
fazlalığından dolayı daha yüksek taba- Dalga uzunluğu kısaldıkça, muay· 
kalardan in'ikaa eder. yen bir menzil için radyo istasyonu-

Hatta bunlar arasında, aydan on nun takati de azalır. 
misli uzak tabakalardan in'ikas eden- Bu nokta, bilhassa iktısadi bakım· 
ler vardır. dan pek faydalıdır. 

Bu. in'ikas ederek gelen dalga ile Fakat yukarıda söylediğim gibi, bu-
cloğrudan doğruya gelen dalga arasın- nun da bir haddi vardır Ve bu had 
da tedahü~ vaki olur; ve 'lesin hazan za- ~imdilik on metre civarmda görülüyor. 
yıfladığı görülür ki, huna radyoda fa- Yani on metreden küçük dalgalarla 
ding yani bayılma derler. . b l b"l v• ·ı . 1 ·ı 

M h l"f · l • neşrıyat ya ı a ı ecegın~ 1 tıma ven u te ı mevsım erae ve zaman- . 
larda bu dalgaların «bayılmy.» tesirleri- mıyor. . . . . 
nin muhtelif olduğu göriilüyor. Maamafıh, bunların hepsı, yem ıl-

Bir uzunluktaki dalga, itidal mev- min tecrübe devresinde bulunan biJ 
siminde gündüz eyi işitildiği halde, yaz takım enteresan meselelerdir ki, kat'! 
mevsiminde gece eyi işitilmektedir. ve yahut kat'iye yakın neticeler için 

hastanesinde ge- b b '- Imak 1 d 
Londra radyo merk~zi 10 nu müt~ iraz sa ıra o azım ır. çen seneye ka- Antal htut • 

dahl'lı'ye N' .".
0 

H anh us caviz muhtelif dalgalarla yaptığı ne,- Tecrübelere nazaran, gelecek ltıtaı 
dar, ı.arye miite a•· ka iz · 1 .. 

h · • Dr s-ı riyatla bu fark üzerinde tecrübelerde dar epeyce ma emenın top anacagı ve arıcıya fU· .uı . u eyman ' . k · 
heleri. dı d'" bel k bulunduğu gibi Berlin radyosu da ay- zannedılme tedır. var , ıger şu er yo - ' Salih 

G . '!'--d _ _J__ • 1.!!> ni tecrübelerle uğraşmaktadır. • Murad tu. eçen 9e11e ın &&a cacıı vua- ________ ... ._.._ _______ _ 

yet meclisi, merkezi yimti küsur bin s· . . 
nüfusu ihtiva eden Antalyada görülen lrÇOCUğUD Cinayeti 
şiddetli lüzuma binaen hastane kadro-

Cep kesenler 
Çıralı Dağın Tepesinde 

Daima Ateş Fışkıran 
3 Volkan Var 

.. -- suna bir nisaiye mütehassıslığı tahsi-
Soma (Ozel) - Bu yıl geçen sene- k ıhh' k·ı · · 

14 yaşında bir haylaz 
üvey anasını öldürdü 

iki kişiden beş yüz lira 
ajırdılar 

. .. .. . . satı oymuş, ve s ıye ve a etımız 
ye nısbetle daha fazla tutün ekimı ya- Aydın hastanesinin nisaiye mütehas-

pılmıştlr. Bu yılın fidanları fenni bir sısı doktor Süleymanı Antalyaya nak- Adapazarı (Hususi) Aslen 
' A I (O'" 1) A t lyanın ya t · · 'l · t' H" b" h t ( Hopalı olup Sabancanın Dı"pektaR k~ Süreyya ve Cafer isminde iki yan• tt.nta ya ze - n a - surete yetıştırı mış ır. ıç ır as a- ley emiştir. "' ..,--

ıtin bile tepelerinde kar bulunan yük- hk yoktur. Devamlı yağmurlar tarlala- yünde üvey anası yanında oturan kesici mahkemeye verilmişlerdir. Dun-
1ı1ıek sıra dag"lan vardır. Bu silsile Ad- Hastane bugün üç servisi ihtiva et- Bahri og .. lu 1•1 yaııında Ali üvey anası lar tramvay içinde cep keserek yan • 
,, rı beslemektedir. Bir kaç gündür hava- ki be b l' k d 1 T 
- .... na dog"ru uzanır gider. Bu dağların me e ra ere an yata mevcu u e - olan Havva kadınla geçinemiyormnA, kesecilik yapmaktadırlar. Geçenlerde 
#-- lar çok müsaiddir. ,.. 
ortasında Çiralı denilen bir dağ vardır lidir. Halbuki bu miktar yatak adedi Bir gün üvey anasını kızdırmış ve Tophanede bir tramvayın içinde eski 
kt burada gaz ocağı gibi iiç memeden Pamuk ekimi de başlamıştır· Bu da 250 bin nüfuslu bir vilayet halkının üve yanası da: ve emekli hariciye memurlarından 
~teş fıskıran bir yanar dağ vardır. Bu- geçen yıla nisbetle fazladır. Buğday ihtiyacına tekabül edememektedir. Ay- - Uslu oturmazsan seni keserim. Süreyyanın yeleğini kesmişler, 450 
İl~ için bu dağa Çiralı denilmektedir. ve arpa mahsulü ilk zamanlarda so- ni zamanda geçen senelerde nisaiye ve demiş, sonra da eline bakracı alarak lirasını aşırmı~ardır. Ayni tJCkilde 
~talyaya on beş mil ve Adresana beş ğuktan müteessir olm~. fakat hava- viladiye için tebarüz eden sıhhi ihtiyaç, ine~leri sağmak üzere ahıra gitmiştir. Taksimde de gene tramvay içinde bir 
ınil uzaklığında bu yalçın ve sarp ma- lar düzelince birdenbire serpilmiştir. ayniyle kulak burun ve göz hastalık- Üvey anasının bu tehdidine kızan mahalle bicinin 50 lirasını aşınnışlar • 
Jlallere Hoffman isminde bir -~iman Köylü vaziyetten memnundur. Yalnız H ve hiddetini yenemiyen Ali eline ge- dır . 

.. h d" . kmış yaptığı tetkıkatta ları için dahi mevcuttur. er gün has- . d .... bal .1 l k h "t 
mu en ısı çı • l d l zeytin mahsulü fenadır ve hemen he- taneye müracaat eden göz ve kulak çı~ ı~.ı ta ı e usu cacı ~ ıra gı - Fakat zabıta bunları xakalamıya ve 
J:>urada zen~i~ , pet~o . amar a~m:~ men hiç yok gibidir. Çünkü zeytin mış uvey anasının haberı olmadan suçlarını itiraf ettirmeğe muvaffak ol-

. bıevcudiyetını tesbıt etmış, mu te ı a·gvaçlan sog'"' uktan donmuı:ıtur. hastalarının çokluğu hu ihtiyacı ispat baltayı kafasına indirmşitir. Kadınca .. l 1 d b 1 d h l t 
b 'lh k a cranez T 1 k d B Ih k . k d" muş, soyu an ar a un arı er a eş• madenler, ı assa rom ve m n.., ey eme te ir. i assa bir ront en ına- ğız tek kelime söylemıye mu te ır o- h" . l d" S l I hk 

· d d.. .. ..1 .. .. ıs etmış er ır. uç u ar ma emeye 
bulmuştur. • . Ad hapishanesinde kinesine ve kan nakil aletine olan ihti- lama an uşup o muştur. .. 0 Yanar dağ civarı göçebe aşiretlerı- apazarı yaç ta mühimdir. En basit teşhisler i- Ali yakalanarak adliyeye teslim e- \rerilmişlerdir. çüncü ceza mahkeme .. 

tıin yaylak mahallidir. Bunlar dağlarda Adapazarı, (Hususi) - Şehrimiz çin hastalar ta lstanbula kadar gitmeğe dilmiştir. Tahkikat devam etmekte ~ sinde 20 nisanda muhakemeleri yapı • 
~vladıkları geyik kuzu vesaireyi tabia~ ceza evinde Halkevi tarafından tayin mecbur kalmaktadırlar. dir. lacaktır. 
tın yandırdığı bu ateşte kızart1p yerler edilen Oktay tarafından mahkumlara Geçen sene bir nisaiye mütehassı- Somada Bir Kaçakçı Yakalandı Şifa niyetine zehir içmiş 
bu yanar dağların yakininde bir de Türkçe dersler verilmeğe başlanmış ~ sının kadroya ilavesinden memleket 
~ .. k su membaı vardır. Ara sıra ya · tır. Mahkumlara Halkevi tarahndan ne kadar büyük istifadeler etmiştir. Soma (Özel) -Turgudalp köyün- Vefada Mandıra sokağında 7 nu
n:~dağın co,şkunluk gösterdiği olur. kitap, defter ve kalem de verilmi:ştir. Bu ihtiyaç gibi göz, kulak, rontken ih- de Hüseyin çavuşun evinde kaçak tü- maralı evde oturan 17 yaşında Fethi 

b. ı· d n Ayrıca ceza ev·ınde mahkur:llar tara - tiyaçlarının dahi göze alınarak temin tün bulunmuş, müsadere edilmiş, Hü- bir zührevi hastalığa tutulmuş, geçir-Bu yanar dağı üç ın sene evve ın e 
fından kese kagy ıdı da yapılmıya baş - edilmesi umumi sıhhat namına şaya- seyin çavuş hakkında kanuni takibata mek için Beyazıtta bir dükkandan bir 

beri varmış. ba ı ı 

Eski zamanlarda ateşperestler bu- l.~a~n~ıl:;m;,;ı~şt;:ı~r·==========::====n=ı =t=em=e~n=n=id~i~r~. =~=~:=~~==~~ş~la=n=ı=m=ı=ş=tı=r=. ==========• şişe ilaç almış ve içmiştir. Bu i aç ze .. 
d 1 · = birli olduğundan biraz sonra sancılan· 

k kıymet vermişler, in en- p r Ola Hasan B Diyor Ki • l raya ço aza • • m~, Cerrahpaşa hastanesine kaldırı · 
nin merkezi haline koymuşlar,. çok mıştır. Müddeiumumilik tahkikata el 
uzaklardan buraya ziyarete gel.mışler- koymuş, ilacı satan dükkan sahibi 
Clir. Mukaddes bir mahal adde~ılen bu yakalanmıştır. 

d gyın etrafında müteaddıt ma-yanar a . k . 
bed harabeleri, kayalarda bı~ ld ım ıp-
tidai sekilde kabartma resımler' yazı 
. • . l go""rülmektedır. Lvvelce ve tasvır er . 
bu sahilde çalışan gemiciler b~ Çıralı 
•..ı ~ .. dan Adresan lımanını 
uagmın ışıgın . d" Ad 
bulmağa çalışırlarmış. Şım t r:san 

f . "k 1 edı'lmek üzere oldugun
enerı ı ma 

a b hacet kalmamıştır. Alt tara-
an una k b" k'" 

fında Ciralı limanı ile ki.içü ır . ~y 
~t zam sahil muhafaza teşkılatı ve mun a 

vardır. 

tim, Huan Bey 1 rinci ıünü.. aldatmak adeti neden ~caba? 
_ Ayıp değil a? Merak et• 1 . . . Nisan ayının yalnız bi • ı . . . ~~ biribirlerini Huan Bey - Yalın aair 

giinlerinde her ne yaparlar, 
her ne derlerse. bulu ile ol • 
duğuna inandırmak içinL 

Kağıthane kooperatifinde 
suiistimal mi? 

Kağıthane Zirai kredi kooperatifi 
meclisi idaresinden Cevdet ile Eminin 
kooperatif veznesinden bir miktar pa
rayı zimmetlerine geçirdikleri hakkı ... 
da müddeiumumiliğe bir ihbar vaki 
olmu~. hu hususta tetkikata batlaıto 
ml§tır. 
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Macaristan da eşi çok ASKERi PAKTLAR TEHLİKESİ 
Nisan 2 

nadir görülen bir cinayet LI d G , 
1• • • ·ı·. di oy eorge u Rvmen güzellik kra ıçesını sevgı ısı ş macununa Fransansız 

• 
lngiliz -

zehir koymak sur~tile öldürdü, cinayet bir tesadüf erkinıharbiyeleri arasındaki konuş-
sayesınde meydana çıkh 

maları tenkid eden mühim bir mekalesi 
Macamtanda aon aeneleı- için ele en faz· 

la meıak ile karşılanan zabıta vak' an. 1933 
Romanya güzeli Tita Kute• onun ölilmüne 
.ebebiyct veren zehirlenme bidiaesidir. 
Tıta yalnız bir ~zclUk krnliçcai dciil. her 
bakımdan cpiz bir ııüzeldi. Tita die ma • 
cunu tüpüne konan zehirle zehiılenmiş ve 
obnüıtür. Katil Llviu Macaristanın zengin 
mühendislerinden biridir. 

Katil bu güzel kızı öldüımeie karar 
verdikten aonra zehiri yan bo~ bir tüpe 
koymuş, Tita her ak4 mki gibi uyumadan 
önce dişlerini yılcamıı ve neticede zehir • 
lenerek ölmüttür. 

Katil plum gayet mükemm el taaarlan• 
~tı. Katilin izini ke~fetmek imkansızdı. 

Öldürülen kwn, kendi hayatma kendi eli
le kıymndığını gösterecek hiç bir ıey yok 
ıpôi idi. Fakat her katil nihayet, bir takım 
Lzler bırakır ve bu izler onu bulmaia saik 
olur. 

Bu hidisede de öyle oldu. 
Tita, Romanya hariciyesinde çalışan 

Hotta adlı bir gençle evlenmek üzere idi. 
Tita ile nioanlm on derece bahtiyardılnr. 
Hadise günü Tita ile nişanlısı, ana babela
nnı davet ederek izaz etmişler, ve bunlar 
gece yansına doğru çıkıp gitmişlerdi. lki 
nişanlının son derece bahtiyar olduklnrı bir 
sırada kızın kendi hayatına kıyması için 
ebep yoktu. Tita, artist olduğu için ken • 

dine mahsus bir daireJe yaşıyordu. Hem -
firai Mikai de onunla beraberdi. 

Tita her a)qam, yatacağı zaman hazma 
yardım eden l:)jr hap yutuyordu. O gece de 
ayni ıekilde h rclcet ederek yatağına gir -
mi~ti. Fakat çok geçmeden müthiş ağrılrıra 

Mühendia Uviu 

tutulduğu için heDl§ircai uyanmJJ. hizmet• 
çiyi de derhal uy4tndırarak doktor getirt• 
miş, fakat doktor gclindyc kadıır Tita öl
müştü. 

Evvela Titanın kullandığı hap)nr mua• 
yene edildi. Fakat bunlarda ıüphe edile • 
cck bir şey yoktu. 

Daha sonra otopsi yapıldı ve neticede 
Titanın zehirlendiği anlagıldı. Zehirin 
nev' i tayin ediliyor, fakat bunun nasıl a • 
lındığı bilinemiyordu. Zabıtanın verdiği 
ilk karar, Titanın bilerek veya bilmiyerek 
kendi hayatına kaatebniı olduğu idi. 

Bunn mukabil ana baba, kızlarının mu· 
hnkkak bir baıkaaı tarafından öldürüldü
ğüne kanidiler. Fakat bir ip ucu veınıi -
yorlardı. Günün birinde baba, mühendis 
Liviunun kızını almak istediğini, ve onun 
kıskançlık yüzünden bir cinayet irtikap 
etmi olabilece~ni dü§iindü. 

Fakat bu dü~nceyi kabul etmedi. Çünkü 
mühendis on yıldan beri evli idi. Bununla 
beraber tahkikat yeniden açıldı ve mühen
dis Liviu da isticvap edildi. Mühendis, 
Titayı bCf yıldanberi aevdiğini, fakat bir 
yıldan beri onunla her türlü münasebeti 
kestiğini, bununln beraber Titanın son za -
manlarda müznyakaya düşerek kendisin -
den yardım dilediğini, onun için evlenme· 
ıinden hoınut olduğunu anlattı . 

Bu noktalar zabıtayı altıkadnr ettiği 
halde Liviunun ölüm hidiscsi smılarında 
Pe§tede bulunmadığı ve Slnn~daki aile -
sinin yanına gittiği anlaşıldı. Liviu bunu is· 
bat için yığın yığın fa}ıitİer göstermişti. 

Zabıta Llviunun evini de aradığı halde 
bir şey bulamadı ve bunun üzerine kar • 

CÖNÜL İSLERİ 
Kocasının 
Kendi•inden 
Soğuduğunu 
tt.~anan Kadın 
ıoÜç çocuğum var, biri 2. Liri 5. biri 

'ya~nda. 

hk çocuğumu müteakip kocamda bn
na karşı belli belirsiz bir degişiklik ııc -
:u:r gibi olmuştum, ıkinci c,ocu~mdan 

90nra bu değişiklik daha ziynd~le!!tİ, Ü· 

çüncü çocuğumdan ııonra i21e göze çar • 

pacak bir hal aldı. ilk aylarda kocamın 
bana kartı lakayıtla mıya hat<ladığından 
şüpheleniyordum. Şimdi ~evmediğine 
kanaat getirdim. Bununla beraber ay. 
naya bakıyorum, üç çocuk annesi olu-

şuma rağmen otuzu doldurmıyan ya • 
şımla kendimi epeyce genç, biraz da gÜ· 

zeJ buluyorum, diğer taraftan kocamın 

her hangi hir kadınla hir a~k macerıı • 
ına dalmıımış olduğuna da eminim. Bir 

muamma kıu ıı;ındayım ki hallinden a· 
cizim.» 

Şüluiye İmHıile Kadıköy poıtaha • 
neainden atılrnıı bir mci.tupta bana ba 
aa..ırlan YllZan okuyucumun aıclandıiı 

meydandadlJ'. Kocası onu ilk gündeki 
kadar ıiddetli aevmekteclir, bunun de • 
Jili olarak ta 1'enduine ikifer, üçer sene 
fasıla ile üç tane çocuk vermiftir. Yal
nız aıkının daha durulmuı, bu dur • 
runlukta da daha bÜyük bir sağlamlık 
bulmuı olduğu da muhakkaktır. Ye o • 
kuyucum bu durgunluiu anlamamakta, 
onu kocasının kendisinden aoiumuş ol. 
ması ,eklinde tefsir etmektedir. Hakikat 
ıudur: Aık, hayata yeni sinniJ bir genç 
kızla bir ıenç erkeji ne kadar fiddetle 
urmq olursa olsun ilk gündeki ıidde:le 
de\•am etmez, kuvvetini kaybetmemek
le beraber hele çocukların doğuıundan 
sailam bir dostluğa, hayat için ebedi 
bir ortaklığa tahavvül eder. Atk bu 
dostluğun altında kül ile örtülmüş ıi • 
bidir, biru eıince altında .,k aletini bu· 
Juraunuz. 

Tecrübesiz okuyucum kendisin.in bu 
umumi kaide dqmda kalmasına İstene 
cri,ilmesi imkinan bir gaye arkaamdan 
ko,muf olur. insan bayat:an, hayalin 
vercbileceiinden fazlurru istememe • 
lidir. 

* Bayan (N. N.) a: 

Bence meseleyi zaman halJedecelı -
tU, biraz ıabırlı olunuz. 

TEYZE 

....... 
" Faşizm ile komünizm 

birbirlerile didişen iki 
yaman düşmandır. Fransa 
bu mücadeleye girmeyi 
kararlaşhrdı. O halde Al
manya Rende tahkimat 
yapmaktan vazgeçemez. 
Böylece muahede ihlal 
edileceği için biz de işe 
karışıyoruz. lngiliz efka

bunu tasvip 
. . 

1 
numumıyesı 

edemez.,, 

Loit Corc Jngi]iz gazetelerinden bi
ne şu makaleyi yazmıştır: 

«Mister Eden, Avam Kamarasında 
söylediği son nutkunda tali meseleler 
üzerindeki bazı endişeleri izale etmi;; 
ise de Beyaz kitabın en mühim rnese -
lesi olan noktaya dokunmadı. Bu nok
ta, Fransa ile askeri bir anlaşma ya -
pılmasıdır. 

Bunun manası şudur: Renin işga
li yüzünden Fransa ile Almanya ara -
sında bir harp koparsa lngiltcrc de bu 
harbe iştirak edecek 1 ! Almanların ya -
bancı bir müstevUye karşı kendi top -
raklarında yaptıkları müdafaa teıtiba
tına karşı kendilerine ceza vermek Ü· 

zere fngilizler de Fransızlarla birlikte 
hareket edecekler. 

Fransa, Alman hududundan bir kaç 
mil mesafede muazzam tahkimat yap
mak için 100 milyon lsterlin sarf ede • 
bilir. lngilizler adalarını müdafaa için 
300 milyon lsterlin fazla tahsisat ka
bul edebilirler. 

Fakat Almanla't şehirlerini ve sana

yi sahalarını müdafaa ve tahki.m et -
mek isterlerse huna karşı tedbırler a
lınır. lngiltere - Fransa erkanıharbiye
lerinin toplanıp konu,şmaları mevzuu 
bahsoluyor ve beynelmilel kanunu • ................... -............. -...---·····-········ .. 
deşi doktor Aleksandnn evini de taharri 
etti. Doktorun evinde de. muayenehane • 
einde de kızın ölümüne sebep olan ~cya· 
nideı> zehiri bulunmadı. Fakat taharri me-

murlannın biri işin arkasını bırakmadı. Ve 
günün birinde doktorun evinde bir cyanide 

tüpU bulunarak kendisine bununla ne yap

tığı soruldu. Doktorun verdiği malumat 

mühimdi: 

«Bir ay evvel kardeıim İstedi. Çocuk • 

lnnnın boğaz olduklarını ve kendilerini 

§ırınga ettireceğini söyledi. Kardeşimin 

bir aktrisin ölümile alakadar olduğunu gÖ· 

rünce korktum ve bu zehirin mevcudunu 

sakladım . Kardeşim Titayı aeviyordu. » 

Bu ifade üzerine yapılan tahkikat. Livi· 

unun yalan eöylediğini ve Titayı terket • 

memiı olduğunu, eonra onun ~ehiıden U· 

z.nk olduğunu iddia ettiği ve phit göster

diği eıralarda bir aralık şehre döndüğünü 
i bat etti. 

Daha sonra Llviunun ölüm hadise21inin 

Loit Corç 

nun bu şekilde ihlaJine karşı cezalar 
düşünülüyor, bu ne demektir~ 

Fransızlar, Vcrsay ve Lokarnonun 
muhtevi olduğu zecri tedbirleri an -
layış tarzları üzerinde kendilerile be • 
raber olduğumuzu biliyorlar. 

Bu teminat Fransız diplomasisine 
fazla emniyet verecek mahiyettedir . 
Çünkü Fransızlar da, yalnız komünist 
tayyare koJlariyle Alman şehirlerini 
bombardıman etmeyi istemezler. ln
giliz deniz kuvvetleriyle hava filoları
nın kendileriyle birlikte olması ve ln
giliz piyadesinin Fransız fırkalarına 
refakat etmesi Fransızlar için daha 
başkadır. 

Çünkii borjuva Fransa üç renkli 
bayrağını kızıl bayrakla yanynna dik -
mekten mustarip olur ve fngiliz bay -
rcığını tercih eder. 

Moskovadan Londraya kadar bü -
tün erkanıharbiyclerin kafasa, AJman
yaya karşı müşterek hareket diişünce
s i üzerinde toplanıyor. 

Onun için İngiliz ordusu ve hava 
kuvveti lngiltere aahiJleriyle Britanya 
imparatorluğunu müdafaa icabatfna 
göre değil, Avrupa kıt'asında vuku 
bulacak muharebeye göre hazırlana -
caktır. 

] 914 ten önce de Almanyaya karşı 
Fransaya yardım etmek fikri, ordu teş· 
kilatımıza hakimdi 

"' Bu yüzden yeni bir kara ordu-
su da hazırlanmıştı. lngilterenin 
nizami ordusu, Avrupa kıt'asında 

harbederken bu yeni ordu asıl lngilte
reyi müdafaa edecekti. Bu planı hazır· 
]ayan Lord Halden, İngiliz - Fransız 
askeri ittifakından mes'ul olan iki na· 
zırdan biri idi. ikincisi Sir «Edvard 
Grey)) di. Aaküvit bunların yaptığı -
m kabul etmekten başka İş yapmamış-
tı. 

Son beyaz kitap da lngihereyi ayni 
siyasete götürmektedir. Erkanıharbi -
yeler arasındaki konuşmalar bunu an
latıyor. Bu konu,malar, harbi yak -
laştırmaktan ba,ka bir şey yapmaz. 

Meslek adamları vakit zayi etmek 
istemezler. Ye hareket ctmeğe ehem-
miyet verirler. 

* vukuunu müteakip, Titanın apaıtımamna 1 .
1 

} nı A d F R 
ngı tere, ., .. e ransa - us as-

gitmek istediği. bunu karı.sına söylediği k A • "f k baw 1 d ~ ·ıd· F k t J 
1 erı ıttı a ına g ı cgı ı. a a n• 

karısının buna mani olduğu ve lendi.sini ·ı ·1 F d k" sk A "t 
gı te.re ı e ransa arasın a ı a erı ı -ölümle tehdit ettiği tesbit edildi. 
tifok, A\'usturya ile Sırbistan araııın -

Zabıta bütün bu ip uçlarını elde ettik • da başlayan mücadele yüzünden 

ten eonra ölümü müteakip alınan bütün ifa. F ransanın harbe girmesi lngiltcreyi 
deleri inceden inceye eledi ve litanın kız de harbe sürükledi. 

kardeşi Mnkianın ifadesinde mühim bir Çünkü Sırbistana yardım e\,mcyi 

nokta buldu. Tiıa 21on nefceini verirken di§ taahhüt etnıİfti. Avusturyanın Rusya 
fırçasından bahsetmişti. Diş fm;as. derhal tarnf mdan taarruza uğramMı üzerine 
tetkik olundu ve zehir izleri bulundu. Bu· Almanya Avusturyaya yardım ede • 

nun üzerine di~ macunu da tahlil t.dildi ve <.ekti. Fransa, Rusyanın yardımına 

zehirin buna lrnııldı~ı anla~ıldı. lco,şmağa mecburdu. lngiltere de 
Bunun üurine mühendia Llviu tevkil j F ransaya yardım etmeyi taahhüt et -

edildi. mişti. Halbuki fngi]tere, F ransaya 

,. * Jf-
"Fransa, Alman hudu-

dundan birkaç mil ötede 
muazzam tahkimat yapar. 
Jngiltere adalarını müda
faa için 300 milyon ister
linlik fazla tahsisat kabul 
edebilir. Fakat Almanlar 
şehirlerini ve sanayi saha
lannı müdafaa ve tahkim 
ebnek isterlerse buna 
karşı tedbir alınır. Bu 
ne demek? ., ı· 

yalnız 100,000 asker göndermeyi va• 
detmiş bulunuyordu. Fakat bunu biı 
vaat dahi saymak doğru değildi . 

Çünkü Fransa ve Jngiltere erkanı .. 
harbiyeleri arasında bir anla~madal\ 
ibaretti. Fakat bu anlaşma. lngiltercS 
imparatorluğunu 3,300,000 zayiat verof 
meğe ve 8 milyar istedin borca girme• 
ğe sevketti. Bundan başka, gene bu 
yüzden fngilterenin harici ticareti 22 
yıl süren bir sarsınb geçirdi. Ve halli 
kendine gelemedi. 

Askeri anlaşmalardan çekinmek la .. 
zımdır. Gerçi bunlar zahirde tekniij 
rnahiyette bir takım ~nlaşmabrdır~ 
Fakat netice müthiştir. 

Fransa ile Rusyanın anlaşnıl'sı y ü "' 
zünden Avrupanın vaziyetinde hasıl 
olan deği,ikliği ve bu yüzden bir hara 
tehlikesinin baş gösterdiğini inkar et .. 
mek abestir. { 

Rusya ile Almanya biribirinden 
nefret ediyorlar. M Litvinof bunu bü· 
tün kuvveti ile ifade etti. Ara daki 
nefret ksmen ırki, kısmen de fik ridir. 
Faşizm ile komünizm orta Auupa ile 
şarki Avrupada biribiriyle didi. en iki 

yaman düşmandır. ', 
Fransa bu mücadeleye girmeyi ta• 

ahhüt etmistir. Onun için ordularıni 

ve hava ku~etini Rene gönderecek • 
tir. O halde Almanya. Fransa - Sov .. 
yet Rusya paktının gerginleştirdığl 
zarureti ihmal ederek tehlikeye maruz 
olan sahada tahkimat yapmaktaP- vaz 
geçemez. 

Muahede bu yüzden ihlal edilmiş, 
biz de bu yüzden işin içine düşmüş ve 
müstevliye yardım için söz vermiş bu-
lunuyoruz. 

insaf hissine saygı duyan 
efkarı umumiyesi böyle bir 
tasvip Cclecek mn)) 

1 cı gi1iz 
tekliii 

Damadım öldürmek isteyen 
kadm ağır cezada 

Fener de damadı Seyfiyi hah~ ile başın• 
dan yaralayan Saffet adlı kadının duruş •

1 
mnsına dün ikinci cezada devam edilmif, 
fakat mahkeme bu davayı aalahiydi hnri4 
cinde gördüğünden ağır cezayE\ hr,, al"" et • 
mişLİr. 

. 

Muhasebeci Cevdet tahliye edildi 
Zingal şirketj muhasebecisi iken "'irketc 

ait 1 O bin lirayı zimmetine gc1,. : •• :tekten 
suçlu Ce..,.det Zingal §irketi dl' ı mdan 
' 'az geçti~i için tahliye edilmiııtiı 

Müddeiumumilik amme huklJh• ıı nn • 
zan dikkntc alarak Cevdetin t l1 h '"y~sinc 

ağırceu mahkeme.si nezdinde ıtir.•.r. etmit
tir. 

Sayım vergisi 
Yeni senenin sayım veıgisiniı, t h ıkku

kuna ba~lanacaktır. Sayımı mahal! ı ı • rııes• 

silleri yapacaktır. Miikerrcr aayıl'I , apıl .. 
maması için alakadarların nazaıı dik.kad 
celbcdilnıi tir. 
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Tarilıten Sagf alar Şarlonun evleneceği 
rivayetleri doğru mu? 

* * * Avrupada aeyahat e.Jerlıen bir 6Ün 6ir arkadllfı «meıhar olmalı 
istidadını göateren •İnama artiati bir lııza yardım eder mi.in?» di
ye aormuı, Şarlo ne yapma•ı l.Uım geldiiini aorunca: <<Onu gau· 
tecilerin önünde öp!» demittir. Bu luz buıün .Şarlonun evlenmesi 
mevzuu bahıolan Poullette Gaddarddır. 

Prof. Mühendisya
nın konseri 

Bağdat Seferinde Bir Deli 
Ortalığı Biribirine Kattı 

Bu emektar muallim bu 
sene de zevkle dinlendi 

Her Taraftan Sesler Yükseliyordu: "Mühimmat Düş
mana Teslim Edilmiş 1,, Derhal Divan Kuruldu Ve 

Nihafet Ortalığı Kanşbranın Bir Deli Olduğu Anlaşıldı 
ve alkışlandı 

Şarlo Pariste Fontainebleau'da doğ- 936 seneainin musiki hareketleri, Daima dost geçinmesi lazım gelen beyan etti. Çağırılan kadı da inkar 
du. Anneai, kafeşantanların, silik bir diğer senelere kıyas edilmeyecek de- iki kardeş milJet, Osmanlılarla İran- keyfiyetini teyid eyledi: 
artisti idi. Sefil bir hayat sürdü Çarli recede zengin ıeçmektedir. Mevsim lılar, çok teessüf olunur ki bir çok de- «- Defterdarın inkarını ve bun· 
Çapline gebe olduğu zamanlar, ikinci nihayetine yaklaştığımız halde gerek falar harp etmişler, büyütülen ufak ve- ların davasını zaptettim, bundan gayri 
derecede kumpanyalardan birine gir- konservatuvarın ve gerek amatörlerin aileler yüzünden kanlarını akıtmışlar- IÖz i'itmedim)) dedi. 
miş ve Fransayı dolaşmağa başlamıp - j muhtelif ve aüzel konserlerine ~ahid dır. Nihayet mühimatın düşmana tes-
tı. Nihayet hundan tam yarım asır ev- f olmaktayız. Osmanlı Türkleriyle hanlıların kar- limini gözüyle gören arandı. Genç bir 
ve) F ontainebleau hastanesinde Şar - Geçen hafta konserva.tuvann verdi- ~nlaşmaları Osmanlıların teşekkülün- adam bulundu. Serdarın huzuruna ge-
loyu dünyaya getirdi. ği konserden sonra pazar günü de d~~ ~pe~ce sonradır. İlk devirlerinde tiri1ince: 

On beş yıl sonra, kraliçe Viktorya Fransız tiyatrosunda Ş~li Halkevi or- bmbırlerınden uzak ?l~uklan, he~h~- «-Evet Vezir ile Defterdar Kelek-
öldüğü sıralarda, Şarlo ile kard~i se- kestrası tarafından verilen senenin en dut bulunmadıkları ıçın esasen ıhtı- ler ile gelen cephaneyi ve barutu Kızıl-
faletin ne olduğunu anlamışlardı. Ak- büyük konserlerinden birini daha elin- lafta bulunmalarına sebep ve imkan başa verdiler. Ben Kelekler ile bile gel-
şamlık, bir gazete kağıdına sarılmış bir ledik. da yoktu. dim. Ta kale altına varınca bile var-
lokma ekmeğin anneleriyle beraber Garp musikisinin memleketimizde Çok eski bir millet ve hükumet o- dım. On iki Kelek idi. Defterdar cümle-
kapıdan görünmesi onları sevindir - henüz yer tutmağa başladığı zaman- lan hanlıların Osmanlıları en ziyade sini boşaldup içeru kaleye Kızılbaşa 
mek için kafi gelirdi, giindüzleri dile- larda, evvelce Bahriye mektebi keman k~kulandıran şey Acemlerin musli- verdi». dedi. 
nirlerdi. muallimliği yapan Mühendisyan, tale- hane bir surette memleketlerine hülul Hafız paşanın «peki öyle ise Kelek-

Bir akşam, 24 saattenberi aç bek • helerini Arnavutköyündeki evinde top- etmek İstemeleriydi. Filhakika merke- ler ne oldu?» sualine de: 
liyorlardı. Anneleri, bardan aldığı lar, ve onların ruhlarına klasik garp zi İran olan mezhep işi Osmanlı ülke- - «Musula gitth> cevabını verdi. 
gündelik mahcuz olduğu için o ak - musikisinin zevkini aşılardı. sinde mühim bir karışıklığa sebep o- Sadrazam onlardan başka Kelek ge-
şam da eve para getirememiıtı, fakat Tanınmıf bir keman muallimi olan luyordu. lüp gelmediğini, bahsettiği Kelekler i-
perestişkarlarından biri kendisine bir Mühendisyan, yedi sekiz seneden beri Yavuz Sultan Selimin lran ,ahını çinde kendi ağası küçük çavuşun bu-
buket çiçek vermi§ti. Kadın gitti, bu- hususi ve umumi konserleriyle halkın mağlup, memleketin bir kısmını istill lunup bulunmadığını sorması üzerine 
keti sattı ve çocuklarına biraz salam - takdirini celbetmiş ve bu umumi ala- etmesi Şiiliğin Osmanlı memleketi i- genç: 
la bir parça ekmek getirebildi. kadan kuvvet bularak orkestrasını, hiç çine yayılmasını bir müddet için dur- - «Evet Vezir ağası dedi o da vc-

Bir sene sonra Şarlo ve Sidney ak- 1 bir amatöre nasip olmayacak derecede durmuşsa da tamamen kökünden ko- renlerle müşterekth> dedi. 
törlüğe başladılar, ~reket Kamo is _ I j mükemmel bir hale ifrağ etmistir. Bun- parıp atamamıştı. Bu yüzden sonrala- Serdar, ağayı getirtti. Ağa içeri gi-
mindeki patronları kendilerini Ame • dan iki sene evvel de memleketimizde rı da bir çok muharebeler oldu, kanlar rip te bunları söyleyen, ortalığı '\1elve.-
rikaya götürmek teklifinde bulundu • şimdiye kadar işitmediğimiz Beetho- döküldü. leye veren genci gorunce gülmeğe 
Sidney kabul etmedi. Fakat Şarlo razı ven'nin dokuzuncu senfonisini Koro Bu muharebelerden biri de Sadra- ba~ladı. Ciddi, hem de pek ciddi bir i,ş 
olarak Amerikaya gitti. da dahil olduğu halde halka dinletmiş- zam Hafız paşanın serdarlığıyla yapıl- mevzuu bahsolurken ağanın gülmesi 

Şarloyu bundan bir müddet evvel ti. mış olan seferdir. Hafız paşa İran se- Hafız paşanın canını sıktı. Hiddetli bir 
kendisini şöhrete ulaştıran belli başlı Bu sene verdiği konsere Cesar Quie- ferine giderken, o zamanın usulü vec- tavırla sorduğu suale: 
filmlerini çevirmeğe başlcıdığı zaman- :ıarıo nin Mandarenin oğlu Ouvf'rture'ü ile hile, para ve levazım işlerini, iaşe ve - «Sultanım beli bu benim hizmet-
lar film başına. 80 bin dolar alır ve Hakiki balayı bundan aonra ba,la- başlanmıştı. ikamet meselelerini temin için, vaktin karımdı. Musulda divane olup bir mik-
Sarnuel Goldvın namına çalışırdı. O dt. Bu sefer bir çocuklan daha oldu Bundan sonra Mendelssahn'm ü- maliye nazırı olan Baş defterdar Ömer tar aklı başına gelir gibi oldukta geru 
zamanlar, ~arlo ~s~er, Köyün hayat~, ve Şar1o bu sefer onu yadırgamaClı . çüncü senfonisi çalındı. Başlı ba~ına paşayı da beraber götürdü. Ordu İstan- yanıma alup zahire keleklerine gidüp 
Yavrucuk fılmlermı yaptı ve para bı- Şarlo ve Çeki Kugan proğramı dolduracak derecede zengin bulda hazırlığını yaptıktan ıonra Üs- gelirken yolda cünuni geru zühur ey-
ri~tirere~ Duglas F~ir. Banks ;e M~ri .Şarlo bir gün Nevyorkta bir tiyat _ olan bu eser hiç bir aksaklık verme- küdara geçti. Parlak merasimle yola ledi. Bağlayup dövmüştüm. imamı a-
Pıkfort ıle. bcra~er Ün~ted Artıstes f~r~ ronun kolisleri arasında ~olaşıyordu . den büyük bir muvaffakiyetle bitirildi. düzülerek nihayet o zaman İranlıların zam kapısına yanaşıldıkta kovdum. Bu 
masını tesıs ettı. İlk fılmlerde kendısı fakir ailesine yardım etmek için ufak Proğramın ikinci kısmında daha faz- elinde olan Bağdada kadar vardı. Şeh- bir divanedir. Barut veznolunurken ve 
oynamadığı için bir hayli ziyan etti . bir yavrunun aksesuvar işlerinde çalış- la Sololara yer verilmişti. BTuh'un So- ri muhasara etti. lmamıazam kalesine naklederlerken 

Nihayet film çevirmeğe ba~ladı. İlk tığını gördü. Çocuğa bir aralık dik _ lo viyolonsel ile çalınan Kanzonne'sin- Bağdad muhasara ve tazyik olundu- aörmüş, söylediği oldur» cevabını ver-
filminde Partenaire ol<1rak seçtiği katle bakt. Sonra ebeveyni ile görüşe- den sonra ikinci keman solosu olan ğu sırada Diyarıbekirden zahire ile di. 
Edna Purviance'i beğendL rek yavru ile ufak bir tecrübe yaptı, Mozart'ın konsertosunu yapan Araksi mühimmat geldi. Ömer pap; vezir Gencin sözlerinde zaten intizam ye 

(<- Seni y,ükseltecek bit film ya - Bu çocuğu ismi Çeki Kugan idi. tarafından büyük bir muvaffakiyetle çadırı mehter başısı Ali ağa, küçük ıttırad yQktu. Herkes, bu biribirini tut-
pacağım)) dedi ve sözünü tuttu. Fakat çalındı. Eyi surette yetişen bayanın ke- çavuş, bölük çavuşları ile birlikte, or- mayan sözlere '8Şmıştı. Ağanın bu i-
k f ' k 1 d f.l · k Gene bir aham Amerikadaki Fcan- d k d H fı Meh Ef d" b. zah ·· l • d'"' b. k d ] ız muva ra o ama ı, ve ı mı ter - T manına tamamen hakim olduğunu ve u a ısı a z met en ı ır ı ve soz erın ıger ır ço a am ar 
etmeğe mecbur oldu. Buna rağmen sız lokantalarının birinde y:!mek yer - en güç pasajları bile muvaffakiyetle kaç ta oda ihtiyarı hazır olduğu halde tarafından teyidi gencin deliliğinde 
Şarlo kendisine haftada vermekte ol - ken bir garson nazarı dikkatini celhet- çaldığını bir • .ha gördük. gel~n şeyleri tarttırdı. Dehe1t yazdır- kimsede şüphe h!rakmadı. Böyle bir 
d w •):'..fi d 1 k d. E=- _ı b ti. Ona filmde rol almasını tavsiye et - dk 1 k } • k ·· •· ·· ··ıt·· k ugu -'-".1 o arı esme ı. :.ana unun Programın son kısmını ela tanın- ı tan sonra mamı azam a esıne oy- mecnunun sozune uyup guru u çı a-
üzerine uslu oturacağına, rezaletten re- ti. Bu iarson bilahare bütün kadınla - mı~ muallim ve bestekar Sinanyanın durdu. ranlar utandı. 
zalete düştü, kendisini içkiye verdi. rın bir zamanlar hayran oldukları A- oryantalı teşkil ediyordu. Bu parça, Akşam olunca askerlerin içine bir Sadrazam kendisi de i'in içine ka· 
Ve içe içe de öldü. dolf .. M.~njo ol~u. Mevlevihane havası da dahil olduğu gulgule dü,tü: Öriıer pa~a, Kızılbat- l'lfbrıldığı için çok hiddetlenmişti . Bey-

Şarlo Lita Greye ifık Buy~k vazı~. aahn~ Sternberg de halde bir çok alaturka eserlerin orlces- mıf, içeru kaleye barut vermİf diye hude gürültü çıkmasına sebep olan 
Edna Şarlonun derdiyle içe dursun, gene hır tesaduf esen meydana çıktı. · · · d·ı · d ·ha t söylendi eksik akıllı gencin hemen bovnunu . . . , · tra ıçın armonıze e ı mesın en ı re · .J 

Şarlo da "1ildred Harris ile evlenmııt, Sternberg fılm ıflerınde çalısan alela - b' ş k 'k. · d. G t k Bunu haber alan asker takımı 0 Ü- vurdurdu Hıncını bu suretle alını$; ol-n . . • . ır ar musı ısıy ı. aye açı ya2ı- e · er 
ve bos, anmıs,tı. O sıralarda küçük ve de hır memurdu. Kendı sermaye-sıyle ı t · A b. t hl h }' k l rültü ile kalkıp defterdarın ,..dırına du 

• • ~ • A • • • an ve asvırı ır a o a ıne so u an r- • 

alelade bir artist olan Uta Grey ile ta- çevırttıaı alelade hır fılmı, Şarlonun bu eserin köy havalarını tanzir eden Beldi. Çadırda buldukları tcYleri yağ- Koca Serdar mecnunun cezadan 
n1'tı, Litanın annesi Meksikalı idi. evinde operatöre bir kaç dolar rüşvet kısımlarına nefesli sazlar büyük bir ma ettikten ba,şka kendisi tutulup or- muafiyetine dair ahkamı böylece hiçe 

Şarlo ona ehemmiyet vermezdi. Bu- vern~ek ~uret!yle oyna~dı:. Ş.~rlo St~r.n· yer tutuyordu. du kadısının huzuruna götürüldü, eayınış oluyordu. 
nuıı]a beraber bir gece ikisini bir oda - bergı begendı ve ertesı ıımıu lenc'uu - Kalabalık bir kütle tara ~ <tbu Kızılbafbr, Hafız pa~a dahi buyu-
da cürmümeşhut halinde yakaladılar. le bir konturat yaparak san'at alemi • fından zevkle dinlenen bu konser ~ok rultu vermİf, sual olunsun, cezalar ve-
Daha doğrusu bu hadiseyi Lita hazır- ne attı. alkışlanmış ve bilhassa son kısmı bir rilıünn denildi. 
la 11 Şa l d M k ·k lı Şarlo ve kadınlar K d d "" l Ö th ve zava ı r o a e sı a kaç defa tekrar ettirilmiştir. a ının ıor ugu sua e mer paşa 
kaynananın tehditlerinden ve rezalet Şarlo kadın işlerinde çok bt"dbaht ··~:·::••• .. •• ................... :•-:-••••• ..... _._ ..... inkar ılc cevap verdi: (!Serdardan ne 

butun gazeteler bu hadıseden bahset - . 

Mehmet Zeki 
_.... ..... ......... .,,.. 1 ... _...... .. _ ........... ~ ......... ·~ 

( Topl•ntll•r, Davetle!::) 
Şubeye davet 

Eminönü Aı.kerlik §Ubeai Başkanlı· 
imdan: çılcarmaınndan korkarak fia-üran bile oldu. Hangi işe airişti ise, daima ma- .1 b' k .. . . d h il öyle buyurultu aldım, ne de bır şey 

k .. · ld tı er ve ır aç gun ıçın e meç u er 
olamıyan (Lita Grey) i nikah ile aldı. us netıce a ı. "l . d b I p l tt G- _ıd d verdim» dedi. Şubemizde kayıtlı olup 936 yılı ik-

B. k l . d• w. h ld a emın e u unan au e e oo ar d beki .... 1 .. • kuk .. 1 .•• Nikah merasimi Melcsikada oldu, ır ço macera ar geçır tgı a e ld ld N'h Ş l Kapı a eyen. guru tu ve patır- ramiyelerinın tabak ettırı me.sı ıçın 
h k.k.. l ak l b. . . . d. yı ız o u. ı ayet ar onun son 1 ~ 1 kalma L k k d ...__ b kan koca ayrı ayrı Holivuda geldiler, a ı ı o ar ya mz msmı sev ı. f'l . d (Y . l ) d b"' .. k dı etmekten hwi yan ayaJL ta ı- Şuhat/936 aonuna a ar ıuueye •f 

L d d 20 d b. b . . ı mın e enı zaman ar a uyu l K d . k k ı b ı 
Şarlo atletik k)übe postu serdi, karısı on ra a yaşın a ır eır artıstı ff k I d mı bu söze kanmadı ar. a ının nası- YUrara ayıt arını yap rma arını K•-

1 b '-- 1 h' b. muva a ıyet e oyna ı. , O . 1 1 1 1 T ed"l . lup •İmdiye ka· ite aidjp onun malikanesine yerlef - o an u genç ıuz, o zaman ar ıç ır ş· d. l p l t Goddard hatini dinlcmedıler. nu aynı ve ve e sete ere 1 an 1 mıt 0 
:s 

'd. şey olmayan Şarloyu teshir etmişti. .
1 

Şım 
1

1 gazete ~r a~le t~ d ile götürüp Yeniçeri ağasına teslim et- dar celmeyen malul auhay ve erat .i~e 
Bir müddet sonra, amcasını, dayı - Kızcağız, sefalet içinde ve L1.~ndranın 1 e a~ 0~~~ evOnece ~rın be~ b~h- tikten sonra Serdann yanına varup ,.lait aub~>: n 

5 
~t ö;3~ .~e .. du~larıy e 

aını, akraba ve taallukatını oraya da- kenar mahallelerinden birinde öldü. setdme b~e ırker. ç sene l~n w en .~rla a- ayni şeyleri Hafız pa~nm yanında tek- yetimlderınmlll innıdaanb 
1 

sunu a '.amı· 
. h , k rın a ır aş macerası o augu ıoy en- na ka ar e er e u unan reı1mı ıe· 

vet ederek, kendi baıııına mükemmel Serserı ru lu en at ar o zamandan- k d. rarladılar. t, .. d e nu·'fus hüviyet 
T me te ır. ne maaf cuz anı, v 

bi ha t .. koyuldu Şarlo beri daima onun hatırasını '-·adetti ve S d k · b h k t' d · · ı·k b I l • r ya Y•f8maga ' J Fakat nikah henüz mevzuu bahsol- a razam as erın u are e ın en cüzdanlariyle bır ı te fU eye ge rne erı 
evine hiç gitmiyordu, o sıralarda Li - onu unutmak için ıevdi. Daima kadın- mamıştır. Şarlo fimdi Paulette ile be - çok mütecasir oldu: selmedikleri takdirde Sü. B~kan_I.ığ•~Y~· 
banın bir çocuiu dünyaya geldi. Bu ların tuzaklarına dü~tü, onlaıdan hiç raber Aksayı Şarkta seyahat etmekte- «Bu nasıl iftira ve isnattır bunu mekli öksüz ve d . .dlar fubeaı dı~ekıorlu~u· 
rocuX...·n babasının kim olduğunu birisini erkekçe ve sert bir çehreyle d' G l"b l k · t" d d kim dedi, aetürün Ömer pa~ayı göre- nün 1142 saydı buyrukları veçhıle kendı • 
11 5"" ır. a ı a ev enme nıye 1n c e- e T • • 

Şarlo da biJememİftİr. reddedemedi. w 'ld" lk" d f l . b yim» dedi. lerine 936 yılı ikramiyesı ayırt edıle· 
d h gı ır ı e a ev enıp oşanması, .. b h k. • r · 

Bir sene ıonra Şarlo, bir aün Nev • Bir aıün Avrupa a seya at ederken . ·ı 1 ] Hafız pas,anın telasa. hakkı vardı. miyeceği gıbı u uausta ı mes u ıyetın 
k d k ld kendisine on mı yona ma o m~ştur. kendilerine ait olduğu son defa olarak 

yorka iitti. Tekrar Holivuda avdet et- yanına bir ar a aşı 80 u u: Şarlonun elli yaşındaki kalbı artık Çünkü işin içerisine kendisi de karıştı-
tiği zaman bir ecce barda bir kadana -.Meıthur olmak istidadını gösteren heyecanla çarpmak istememektedfr. rılmıştı. Hatta iddia doğru olmak la- ilan olunur. 

dı B d b. · t• t" d d l: ·ı· Adaları Güzellettirme Kon~resi 
tutuldu. Derhal yanına çağır . ir e ır sınema ar ıs ıne yar ım t. e "l ır Yenı· bı·r tecru''beye' belki bu sebepten zım aelirse Serdarın mes'uliyeti, def-. d d' "' Adalan güzelleştirme cemiyetinden: 4 
ne baksın, karısı değil mi) Bu sefer misın, e 1• • k · Ş l · hl terdarın me• 'ulı'yetinden daha büyük-N } gırm eıstemez.. ar o marı2 ru u 0 nisan cumartesi günü toplana ... ak olıın 

onu ıevmeğe ba~ladı, derhal eve &İt- - o·~ yapayım h" k b" ,. dm-. Ne yaparsa yapım daima bed • tü. Çünkü o emir vermi~, Öteki o emri kongremiz bazı sebepler dolayısil" 11 ni-
tiler. Ne kadar tufeyli insan varsa -.1.:>e~ :.a~urda kmer .. en, utun ga- bahttır. Ona dehasını verer, de eeasen icra etmi,ti. un cumartesi günü saat l5,5 a tal"k edil-
hepsini kolJarından tutup kapı dı,arı zetecı erın onun e ızı op. b h Jid" Zaten bir 'eyden haberi olmayan mittir. t 93(, se~ei aidatını veren ınuhte-
ettiler ve beraberce yaşamağa bafla • Şarlo kızı hiç tanımadığı halde bu u a ır. (Le .lowilal) Ömer P8.fil tabiatiyle ad~mi malumat rem azalarımwn o gün te§riflerini dileriz. 
dılar. tavsiyeyi yerine ectirdi. Ertesi eünü 
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~!~!.. ilkbahar Kıy af etleri Ve J ::d~:n;,z~fe!lerı 

Pariste moda evlerinin sergilerine 
bakarsanız baharı şimdiden gelmiş 

d 
.' . Şapkaların elbiselerin 

zanne ersmız. 

Y . s· . B. ş k 1 Bu sene moda yaratıcılarının ~rf 
enı ıçım ır ap a çok üzendiklcri ve gayret sarfettikl~ ~ 

ışcy kadınları hem genç ve hem de b Ilı 

,,.....,....--,_.-,.~-.,--~~-~---.--~~·~-- kraliçe ve yahut sefire kadar ihtişam lf 
~ ~ ve zarif göstermektir. 

,.... ~· Boyu uzun ve kalçaları zayıf gö • r tcrecck kuplar bilhassa rağbettedir. )-. 

, 

muzlar tabii fakat sportmen bir om.U 
... yapacak şekilde biçilmektedir. Bunl ~ 

üstü çiçek doludur· Şapka için çiçek~ 
Jerle beraber meyvalar da kullanılmak-
tadır. 

Yemek elbiseleri için kulJanılan çi-

çekler menekşeler, güJler, k~melyal~r 
d

h kları bütün çıçeklerdır. 
~ ıger yapra 
Bunlar muhtelif renklerde yapılmakta· 
dır. Bu çiçeklerin iliştirildikleri .yer gö
~ .. ak nın etrafı ve kemerdır. Bu 
ıus, y a . v• • 

k
. .. )er bile çiçeksız degıldır. 

ıene ı tayyor 
Ç

. ki . . muhtelif cins ve renk ku
ıçe er ıçın 

maflar kullanılmaktadır. Fakat en çok 
kulJanılan pike ve kolalanmış kruvaze 

kumastır. 
Şık olmak için muhakkak ç~ç:k 

kullanmak lazımdır. Moda evlerının 
kanaatine göre çiçeksiz 'ıklık olmaz .. 

Çocuk Bakımı: 

hem güzelliği hem de kuvveti birleşti"' 
mektedir. 

Spor elbiselerin boyu kısadır. Öğ e• 

den sonra elbiseleri bunlardan bir z 
daha uzundur. Resmi çaylar ve ak cı'l1 

yemekleri için elbise topuğa kao r 

uzamaktadır. Akşam elbiseleri yıne 

kuyrukludur. Ayak1ann ucunu göst ~ 
ren boyda bazı elbiseler bulunmnkla 
beraber umumiyetle yerde sürünecek: 
kadar uzun olan akşam elbiseleri da· 
ha ziyade modaya uygundur. 

Fakat elbise ister spor, ister çay. 
ister akşam için olsun serbest harekete 
müsaid olacak şekildedir. Etekler ) il 
boldur ve yahut ta pililer, gorelel~ g( .. Ayakların Eğriliğine Nasıl 

Mani Olursunuz? 
Henüz doğan bir çocuk için büyü

dükçe yapıbnası lazım gelen bazı c
eash teclbirler vardır. Bunu anneler ço
cuklarının sağlığı ve vücut güzelliği 
için mutlak düşünmeli ve yapmalıdır. 
ayaklaunın ve bacaklarının sıkı sıkı sa
nlmış olmasından kemikleri eyi neşvü 
nema bulmaz. Halbuki serbest bırakı
lan ve havaya güneşe maruz kalan ha· 
caklarda kemikler güneşin bol vitami
ni (ultra viyole) ziyaıı karşısında çok 
eyi beslenir ve yürüme kabiliyeti çok 

Eskiliğe doğru ıid.iş bilhassa ilkbahar modellerinde pek güzeldir. Asıl yeniliği belden başlayan ceplerdedir. Kol n~şl.etilmiştir. Bluzlar da büzgü falan 
göze çarpmaktadır. Büyük annenizin, annenizin eskiden ağızlan yandan biraz açıkhr. Buraları spor birer düğme gıbı şeylerle bollaştınlmaktadır. 
kalma yıpranmış elbiseleri varsa pek az bir değişiklikle ile tutturulmuştur. Düz gri bir etek üzerine giyilmiştir. Kemerler ya bir parça belden yuka• 
hemen bugünkü modaya uydurabilirsiniz. Ba\lındaki gri şapka da pek güzeldir. rı ve yahut ta bir parça belden aşağı 

Şu Bulerolu kıyafete bakınız. Yirmi sene evvelki kıya- Bu seneki f8pkaların hep süsleri kendilerinden büyük- olmakla beraber tabii yerleri pek te 
feti ne kadar çok hahrlatıyor. Bu Bulerolu elbise mavi tür. Resimde bunlardan birini görmektesiniz. Önden baş· deği§miyor demektir. 
yünlü kum8§tan yapılmıştır. İçindeki bluz beyazdır. Ya· }ayan tüy kulağın üstüne kadar iliştirilmiş ve sonra serbest En çok giyilecek elbiseler de ya Bu• 
kasındaki kurdela da yine mavidir. Üst yaka bluzun ren· bıralulmıthr. Buradaki kıyafet ve -'apkalan göz önünde icra etek, sak, etek; ya etek, ceket; )a 

gindedir. Bu kıyafetle giyilen şapka da gayet eksantriktir. bulundurarak mevsimlik kıyafetinizi hazırlamak gayet truvakar; ve yahut ta bütün palto gibi 

Truvakar açık gri çizgili bir kumaştandır. Yakası çok ko1ay olur. takım elbiselerdir. 

Belleyiniz: 

d d Soianduı Ellerinizin Kokmamuı 
erken baylar. Fakat bu zaman a a İçin 
nazarı dikkate alınacak çok mühim Soğan ayıklayınca ellerinizi ne ka~ 
bir nokta vardır. dar yıkasanız yine koku kalır. Halbu-

Çocuğun ayaklarına geçirilen ço- ki sarı kabuklarından bir tane etcte 
rap veya papuçların intihabında rast- atar, ellerinizi onun dumanına tutar, 
gele hareket etmemelidir. ve sonra da ellerinize limon sürerseniz, 

Çoraplar orta kalınlıkta ve yünle soğan kokusunun tamamiyle aittiiini 
pamuktan karışık yapılmw olmalıdır. görürsünüz. 

Ve patik yerine uzun konç!u ve (Po_ --ı Taze Mürekkep Lekelerini 
dosüetten) yapılmış altı sag am potm Çıkarmak için 

. d" melidir. Konçları uzun olan bu gıy ır k .. .. k y gv ın 1• •ti- Elbisenize ve yahut herhangi bir 
tinler çocu yurur en a a. . "' po h k k I kuma!la mürekkep dökülünce _ o 
d oktaları üzerine are etını o ay- " -na n k .. ·· · lekeli yeri hemen ucak süte batırınız. 

1 
ve rArpuk çurpU yurUffiCSlDe aftırır r- ı· ~ · b' Bir aaat kadar sütün içinde bıralıımız 

Ve n
ihayet kemiklerin taze ıgıne ına· 

l 
ve sonra yıkayınız. 

Kumaş Modası: 

Bu Sene Giyilecek Emprimeler 

Emprimeler bu sene de, geçen se~ bariyle bir hayli farklıdır. Ve hatta di
neki gibi, modanın en ileri gelen ku- yebiliriz ki biraz zevksizdir. Geçen se
maşıdır. Fakat bu senekiler desen iti .. ne başlayan şekil merakı bu sene da· 

en eğrilmesine rnani o ur. - Kadın Eli için: 
Eski günlere dönüş: Ev Kadını 1 · ı 1 1 

Eldiven, Çanta Ve Eşarp Modası 

Bu aeneki çanta, eldi
ven ve efUP modelle

rinden bir bçı bir 
arada 

. lcliven, çanta, f&P-ı nin e.-rpın da uçları ayni şeritle çev-
Şiını:hye ka~.r .e. uydurulurdu. rilmiıftir ve ikisi de ayni renktedir. 

b, ayak.k~ı bıribırHelbuki bu ıene Ortada çanta ile asorti bir eldiven 
Yani asor.tı olurdu. .

1
;ve olundu. Şiın· daha sonra da yine ef&Tpla asorti başka 

bunlara bır de eş~r~ 1 

8 
kadan fazla bir eldiven görülmektedir. Eldivenin 

di eldivenin belkı e f ~ikkat ediyor- ağzı saçaklıdır. Elin sırtına da yine bir 
e~rpla asorti ohnl~sbınka rsanız bu mü~ 11ra saçak dikilmiştir. ~arpın da uçları 

d"kkat ı a 8 ' -lar. Resme J .... sünüz. Ağzı aaç saçaklıdır. Ve eldivenle efarp ayni 
nascbcti siz de go~utlr rewilen eldive~ renktedir. 
örgüsü gibi bir şen e ~ 

Mobilyanızı Nasıl 
T emizliyeceksiniz ? 

1 - Koyu renkli mobilyayı temizle

mek için şu mahlulü kullanınız: Dört çor

ba kaşığı bezir yağı, dört çorba ka§ıiı 

T erbantin ve dört çorba kaıığı parafin bir 

fincan sirke ile kan§tınnız. Bir bez parça· 

ıını bu. mahlülün içeriıine batuarak eşya

nın her tarafına sürünüz. V c ıonra kuru 

bir bezle par)atınıı.. 

Eier eıya yağlı sibi duruyoıaa bu cila 

ıürülmeden evvel ıabunlu sıcak ıuyla si

linecek ve kuruduktan sonra yukandaki 
uıul tatbik edilecektir. 

* 
2 - Mineli eşyayı temizlemek için de 

Elmas 
Bir zamanlar ta• 

mamen ihmal edilen 
elmas, mücevher 
modası yine ha~ 
göstermeğe başladı. 

Eskiden yalnız 
gelinler için kuUanı~ 
lan taçlar şimdi en 
lüks bir balo eşyası 
o1mağa basladı. İn· 
ciler zefirl~r hepsi 
ortaya çıktı .. 

Hatta geçcnlerdt 
lngilterede bir balo• 
da mücevh.er müsa• 
bakaaı yapılmış va 
resimde gördüğü. 

nüz iki bayan en 
yine evvela sıcak •bunlu .uyla yıkamak 
lizımdır. Fakat aleli.de sabun deiil. Jilb aüzel mücevherleri taşıdıklarından bi 
falan ııibi eabuu toau kullanılmalıdır. Ve rinci ve ikinciliği almı,lardır. 
ıoda aibi falan yıpyatM:ı ıeyler kanıtınlma- Bunlar İngiliz Aristokrasisine men 
malıdır. Eyice yıkandıktan aonra yumupk 

bir toz beziyle parlatılmaJıdu. 

* 3 - Abanoıı eıyayı tcmiz)cmek 
mayi halindeki eıya kremlerinden 

kullanmalıdır. F alr.at bunun eyi cins olma-

ama dikkat etmcUdll. En ıon parlatmak 

ic;;in için de ipekli lı:umaıı ya.atık aibi ıarmab ve 

birini bununla parlatılmalıdır. 

Ayaklar1111z Ağrıyınca 
Ayaklarınız ağrıdığı vakit bir parça 

ıu ısıtınız. Bu suya bir çay k 1ğı ka
dar Boraks kristalleri koyunuz. Ve a• 
yaklarınızı bu suda tutunuz. Sonra 
Menile ruhu surunuz. Kremle 
masaj yapıp yirmi dakika kadar a\'ak• 
larınızı yüksekçe bir yere kaldırınız. 
·remi silip Talk pudrası serpini:z. . 
~a fazla artımış ve çiçekler adeta orta· 
dan kaybolur gibi olmuştur. Çiçekli 
Emprime hemen yok gibidir. 

Resimde size bu senenin garip 

Emprimelerinden iki nümune koydult .• 

Bunlara bakarak diğerlerinin de nası) 

olacağını anlayabilirsiniz. 
• 

Modası 

sup kadınlardır. Mücevherlerin kıyme· 

ti 2,500,000 İngiliz lirasıdır. 

Cilalı biT masanın üstündeki lekeleri 

aidcrmelc için bir kumaş parçasını ınetile 

ruhuna batmp siliniz. ve bezir yaiıyla 

iliçlayımz. 
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Lala Must{lfa Paşa Ve Arkadaşları 
Hemen Harbe Başlamak İstiyorlardı 

lspanyol filosun dan bir galer 

Evvelki gÜnkü ve dünkü kısmın bü • ler. Sıkıya gelince Kıbru limanla • 
lisası : rından her hangi birine de uiru • 
Mora kıyılarında bir sabah, bir Türk l k V d•kt•l d ·· .. t b 1 d v 1. yor ar, gere ene ı ı er en ve tuccar gemısı stan u a ogcıı ge ıyor- • 
du. Bir Venedik kadirgası da Ciridin &erek Lıma•olda oturan Tampelye 
Suda limanından çLkmuı. garba gidi • §ÖValyelerinden büyük yardım görü
yordu. Fakat Türk gemisi yelken - yorlardı. Zaten İstanbul ile Mııır a
lerini indinniıti. Küreklerini pek ya · rasında İfliyen Türk gemilerine bir 
vaş çekiyordu ve direkteki vardiya türlü rahat verilmiyordu. Bunlar da 
dum1adan dört yanı gözetliyordu. k• k' ... • • b 1 
B d k b. V d'k .. va ıt va ıt yagma edılıyor, atırı ı-u sıra a uza tan ır ene ı gernııı 

gör1inrnüştü. iki gemi pervanesi Türk yorlardı. Devletin en baılıca deniz 
gemisine çevrildi ve topları hep birden yolu olan burumı emniyete almak 
ateşlendi. Şiddetli bir dövüşten sonra gerekti. V aktile Rodos adası bu 
gemi yağma edilmişti. lçinde bulunan-
ların hepai boğazlanarak denize atıh • maksatla bir kaç defa zorlanınıf, iki 
yorlardı. Venedik kaptanı: cc- Hiç defa abluka edilmiı ve son defa a· 
kimse sağ kalmıyacak, hiç bir iz lınmıt bulunuyordu. Kıbnı adaıınm 
bırakmayın diyordu. da Türklerin ellerinde bulunmuı li.
Hakikaten böyle yaptılar. Kadın, ço-
luk, çocuk demeden kestiler, gemiyi 
ateşlediler ve biraz sonra denizin üze
rinde yanık tahta parçalarından başka 
bir şey kalmadı. 

zımdı. 

Malta korsanları baıka bir sefer 
üç gemi ile gene Nil ağızlarına hü • 
cum ettiler. Bir kaç Nil remisini to. 

Lakin böyle baıkına uirıyan bir pa tutarak ele geçirdiler. Fakat la
Türk gemiıinden boynu yarıya ka- kenderiye beyi Şoluk Mehmet (1) 
dar kesilmit olan bir çocuk kurtul • top aeılerini duydu. Yedi kadirga 
du, İfİn iç yüzü anlatıldı. ·ı t" t' R"' .. • • M it . ı e ye ıf ı. uzgar ıyı ve a a ae -

Türk hükumeti proteıto etti. il · d k b ı ·d'l fk• · k V dik 
1 

m erı e ço ız ı ı ı er. 111 aç· 
ene te i.p düttü. Çünkü . b. • • k I d y ıl 

Türklerle bozuımak itlerine gelmi- tlı, ırııı yada abn ~·. Vap edanikıl~lrı~· 
d arın sonun a u tfı en ı erm 

JOI' u. 
Harp patlıyacaktı. Fakat İ•tan • kıtkırttıkları, onlara yataklık ettik-

buldaki Venedik elçisi ıaray adam- leri meydana çıktı. 
larına çok değerli hediyeler verdi. Zaten ikinci Selim Karaman vali
'f ürk hükumetinin zorlamau üzeri- liiinde iken deniz itlerile uğraımıt· 
ne amiral Zeno on yıl için sürgün tı. Oralarda Venediklilerin Türk ti
edildi. Venedikliler 25,000 altın taz- caret gemilerine yaptıkları alçakça 

rninat ile tarziye verdiler. tecavüzleri öğrenmişti. İstanbul -
Senato büyük bir korku atlatmıı- Mıaır yolunun ve Akdeniz kıyılannın 

tı. Geni! bir nefes aldı. Fakat e<can rahat yüzü gönne•i için Kıbrıu al -
çıkar, huy çıkmaz» derler, gene mak lazım geldiğine karar vermit 
Türk gemilerini batırmak, Türk ti- bulunuyordu. (2) 

caretini zedelemekten vaz geçeme- Kanuni Sultan Süley~anın yeri· 
diler. Bu ıefer Malta ve diğer hı • ne padiıah olduktan sonra bu iti 
l"İ•tİyan korsanlarını kıtkırtmıya da- iyi bir ıekilde bitirmek için hazırla-
lıa çok ehemmiyet verdiler. nıyor fır.at bekliyordu. Fakat Ve • 

1568 d M it ·· 1 l · • • . e a ~ §Ova ye erının reı- nediklilerle yirmi dokuz yıldanberi 
ıı olan Jan Parızo dö la Valet öl - devam eden sulh muahedesini boz
müıtü. Bu adam 1565 te Maltayı mak ta İ•temiyordu. 
muhasara eden ve baıında Turgut 
reiı ile Piyale Pata ve Lala Musta-

( Arka•ı var ) 

fa Pa§a gibi kumandanların bulun- ( 1) Turgut reisin yetiştirn;ıelerinden 
duiu Türk ordu ve donanmasına dir. İtalyanlar kasırga manasına olarak 
muvaff akiyetle kartı durmuıtu. yıl- Sirokko adım vermişlerdi. Şoluk lakabı bu 
maz, zeki bir adamdı. Atlattığı bü- kelimenin değişm~sinden gelmiştir. Bazı 

"'k k k d T tarihler (Çolak) dwe yazarlar. yu or u an sonra ·· ki · b. d ur erı ır a- ( 2) Son yıllarda deniz tarihine dair e-
lıa kızdı~amıya karar vermiıti. Fa- serlerile tanınmış olan Fransız deniz za • 

kat onun yerine geçen Piyetro di biti (Pol Şak) iki deniz harbi diye bir ki
Monte Venediklilerin kıtkırtmaları- tap yazdı. Bunda ikinci Selimin sadece şa
na kapılıyordu. Bunun için Akdeni- raha ve duka alt_ml~~ına . düşküilüğün~~n 
zin farkın h ·1 • .. d dolayı ve yahudı gozdesı Jozef Nassmın a arp gemı erı gon ere. . . . .w •• k k l k teşvıkıle Kıbrısı almak ıstedıgını yazar. 
re. orsa~ 1 • yaptırmıya, Türk ge- Türk devleti hele deniz fütuhatından hiç 
mı ve şehırlerıni vurmıya baıladı. birisini keyif için yapmamış, devletin ae -

Şövalye Sen Open kumandasın • lameti için yapm111ttr. İkinci Selim olsa olsa 
daki iki Malta gemisi Nil ağızların- husuei hayatında bu yahudiye laf olsun 
da pusu kurdu. Bir kayıktaki doksan diye seni « Kıbrıs kralı yapacağım» demiş. 
k. · · · ı Yahudi de bunun üzerine evinin kapısma 
ışıyı esır etti. Daha •onra büyük bir 

«Kıbns kralı birinci Jozehı levhasını as -
m.ıştır. Nitekim Kıbrıs zaptedilince ya • 
hudiyi kral yapmak kimsenin aklma bile 
gelmemiştir. Esasen ikinci Selim bir çok 

SON POSTA 

L..:. Sp.;r 
Atletlerimiz 
Hazırlanıyor .• 
Yaz mevsimi büyük 
müsabakalarla geçecek 

Nisan Z 

Son Postanın Tefrikası: 6 Yazan: Osman Cemal 
O, olduğu yerde bu man- yun, benim elimde değil ki; ben het 

zarayı bir müddet ıçmı çeke çe· ne kadar onlardan olmağa çalışll'aam 
ke seyretti. Neden sonra ayni adam çalışayım, olmuyor işte ... Zira benim 

Atletizm federasyonu Berlin penbe yanaklı kızla ikinci kolanı vu- mayam, benim hamurum onlardan 
olimpiyadı hazırlıktan için Kadı- rurken başı beyaz baş örtülü, tıknazca büsbütün başka ... 
köy ve Taksim sahalannlD pisUe- karısı ona yarı ciddi, yarı şaka tara- içinde yaşadığımız ayni çevre, ay· 
rini yaphrmıştır. fından çıkı~tı: ni mahalle, ayni görgüler, ayni pano-

AHetler Taksim stadında her - Ağucuk bebek! Ne de yaraşıyor ramalar da beni tamamiyle onlara ben· 
akşam idman yapacaklar, ~Kadı- sana bu yaştan sonra evladın yerinde· zetemiyor ! » 

köy'de de müsabakalara girecek- ki çocuklarla kolan vurmak! Aklına İşte bunun içindir ki demin herifin 
lerdir. çocukluğun geldiyse git berbere 9 kos- kendisini oradan kovmasındaki ağırlı-

Önümüzdeki mevsimde atletle• koca bıyıklarını kazıt ta mahallede ço- ğı, haksızlığı bir türlü hazmedemiyor, 
rimiz için çok zengin müsabaka- cuklarla yeniden zıpzıp oynamağa baş- şimdi yeni esvapları, yeni papuçlan ile 
lar hazırlanmıştır. Yapılan bir ter· la! oturduğu yerde bir saatten beri yüre4 
tibe göre 17 Mayısda İstanbul Hasanın içi biraz ferahladı. Fakat, ğini yoklayan şifreyi halletmekten zi
Atletizm bayramında, 7 Hairanda karısının bu sözleri herife önce vız yade o heriften nasıl intikam alacağı
Atina' da, 29 Haziranda Bulgar- ge1di: nı, daha doğrusu biraz önce orada bir 
larla İstanbul'da, 12 Temmuz ~a· - Sus, sen, dedi, sen önündeki işi· sürü kadının, erkeğin çoluğun çocu.., 
zar günü de Romanya ile yine Is- ne bak! ğun arasında kırılan izzeti nefsini yine 
tanbul' da yapılacak üç muhtelif Bu sefer kadın biraz daha taştı : onların karşısında o herife nasıl tamir 
müsabakaya gireceklerdir. - Haydi yeter artık, haydi in aşağı, ettirebileceğini hesaplıyordu. 

Genç oyuncular futbol turnuvası o koskoca lenduha gibi gövdenle ipi Hulasa: Hasanın kafası ,imdi üç 
F enerbahçe klübü tarafından koparır sın da başımıza it çıkarırsın; cepheli işliyor; üç şey düşünüyordu; 

genç oyunculara mahsus olmak in artık ta gel, yerine otur, zaten ke- biri: 
üzere bir futbol turnovası tertip rahet zamanı da yaklaştı. Gel de rakı· - Bu kız, o kız mıydı) 
eClilmiştir. nı ziflenmeğe haşlar - Bu adamdan nasıl intikam ala· 

12 Nisanda başlayacak olan Karısının bu ikinci ihtarı ile biraz caktı) 
bu turnuva her hafta iki defa bozulan adam salıncaktan atladı ve - Sonra bu kız o kızsa ne yapacak· 
Kadıköy stadında yapdacakhr. oradan ailesinin yanına dönerken u - tı. şimdi ona nasıl davranacakb) Ya 

Müsabakalara sekiz kulüp işti- zunca boylu, esmerce kızın saçlarını bu kız, o kız değilse, kalbi neden bu 
rak edecek, oyuncular resmi maç okşadı: kızla bu kadar alakalanır gibi oluyor• 
yapmamış olanlardan seçilecektir. - Aferin sana hanım abla, iyi ko- du) Yoksa Hasanın ruhu: • 

Atletik hakem kursu lan vuruyorsun 1 «İçmişti Fü:zUli bu alevden hl 
İstanbul Atletizm heyeti tara- Hasanı, şimdi olduğu yerde, bir dil~ Denilen alevi ezel sofrasında bu tip 

fından açılan Atletik sporlar ha- şünce almıştı. Oradaki uzunca boylu. bir sakinin elinden mi içmİftİl 
esmerce kız, ona, zihninin derinlikle- Fakat zihninin birinci plinında bep 

kem kursu dün albncı toplantısı• 
nı yapmış, atmalar ve kOfU}ar Ü• rinde uyuklıyan çocukluğa ait çok tatlı o heriften intikam, hep kınlan izzeti 

bir hatırayı hatırlattı. Hani bu kız, altı nefsinin tamiri dolaştığı için öteki me
zerinde konuşmalar yapılmışbr. 

Hakem kursu iki hafta sonra yedi yıl önce bir bayram giiııii tenteli seleler üzerinde istediği gibi .erbeat 
işini bitirecek, yapılacak imtihan- muhacir arabasında tanıftığı küçücük dolaşamıyor; onların hallini intikam-
dan sonra lisanslar verilecektir. k41miri ve narin kız da benzemiyor dan sonraya bırakıyordu. 

1 değildi. İçinden: Düşünün bir kere, biraz eonra o 
lngiHere - skoçya maçı - Sakın o olmasın, belki de odurl dehşetli kalabalığın içinde on dört Y&f• 
Cumartesi giinü Londra'nın Diyordu. Fakat, kadınların arasın- larında bir çocuk, koskoca pehlivan 

Wembley stadyomunda kartılaşa• da, onun, 0 zaman, bir kaç defa gör - yapılı ve kendi karısının tabiri vecbile 
cak olan İngiltere- fskoçya milli müş olduğu annesine benziyen kimse- ip koparan koskoca bir lendahadan 
takunlan maçı için son bir tecrü- ler göremiyordu. Sonra onlar, kendi intikam alacaktı! 
be müsabakası yapılmışhr • sem derinden Beşiktaşa tqmalı hu ka- Buna kediler bile gülerdi 1 

Bu tecrübe neticesinde İngil- dar yıl olmuştu. Onların bu gün bura- 11-
tere takımına alb oyuncu Arse- larda işleri ne idi) Gene içinden: Akşam eyice yaklaşmif1, giİDef bat· . 
nal'den seçilmiştir. - <eBelki de, diyordu, bu günlük, maya yüz tutmuştu. Kalabalık henüz 

Geçen Kinunuevvelde l.skoç- yahut bir iki günlük buradaki akraba· olduğu gi.bi duruyordu. Yer yer, takım 
yanın Glaskov tehrinde yapılan Iarına, ahbaplarına mi.safir gelmiş - takım orada incirlerin altında yenecek 
milli maçı 1-2 gaybeden İngiliz· lerdir.» akşam yemekleri hazırlanıyordu. Hasa
ler' hu maç için takımı hemen Demin arkadaşlarile salıncağın ke- nın arkadaşlarından birini fena halde 
hemen genç oyunculardan teşkil narında dururlarken, neden kızı t~ - döven ve kendisini oradan pek kabaca 
etmişlerdir. h ı --------------~ his edememiş, neden ona kendini ta - kovan herif bir ay i anzarot yutmuf, 

nıtamamıştı. Sonra niye fÖyle düşü - kafası adamakıllı dumanlanmı11: onun 
Bir Doktorun nüyordu: ortaya savurduğu saçmalar kendi aile~ 
GUnlük Perııembe - «Demin yanımdaki arkadaşları- sini bile çoktan kızdırmaya batlamıştı. 

Notlarından (*) 
mm çogwu kopuk alayı, mahalle çocuk- Derken herifçi oğlu, içi yan yanya 
lariydi. Hatta içlerinde ceketaiz, ço - rakı dolu su bardağı ile ayağa kalktı 

------------·---ı rapsız, püskülsüz güruhu da vardı. ve bardağı etrafa göstererek: 
Kazip anjin nöbetleri Ben o zaman, niye tamamile onlardan, - Şerefinize 1 
Andıran göğüs ,... onların hamurundan yoğrulmuş ço - Deyip onu da kafasına diktikten 
Romatizması cuklardan sayılmazsam da ne kadar sonra orsa boca, tekrar salıncağa doğ

olsa yine oların zihnine oldukça gir· ru yollandı. Karısı, baldızı ve daha o-
4 5 yaşında bir hasta yirmi bet sene- l ) d d · h · b. .l mis, gibiydim. Eğer öy e o masay ı ra a nesı varsa epsı ır'lolen: 
denberi tütün kullanıyor. On iki sene 

Onlarla böyle gezmelere, seyir yerleri- - Gitme yahu, yapma, etme, a-
evvel ağır ve uzun süren bir romatizma laca 

ne çıkmazdım. Ve be. n ki demin yarı yıptır, günahtır, elaleme rezil o k
geçirmiş. 

Üç sene evvel de (tropika) habis sıt- yarıya onların zihnine bürünerek hu· sın! 
madan yatmış, kahveyi de fazla kuUa- raya gelmiştim. Elbette ki o kafa ile Diye bağırıyorlar, fakat bir türlü ona 
nıyormuş. ben 0 zaman bu kızın o kız olup olma- dinletemiyorlardı. Onun bu halini gö· 
Muayenemde: dığını pek inceden inceye düşünemez, ren salıncak sahipleri çocuklar ve ka-
l - Kara ciğerini biraz büyümü~ bul- ar~tıramazdım. Vakıa ben bu kızı ar· dınlar hep birden surat asarak. hatla· 
dum. kadasıyla salıncakta ilek gördüğüm rını geriye çevirdiler, ona hiç bakmı-
2 - Kalpte yalmz büyük ana kan ı:la- anda' kalbime, bilinmeyen ülkelerden yorlardı. Sarhoş salıncağa yan8fınca 
marı biraz genişlemi11ti.. meali anlaşılmaz, kısacık bir şifre, bir deminki kızlara seslendi: 
3 - Göğüs etlerine zaman zaman sap- b H d' b ka H Ab-

ı::eyler vurur gibi olmuştu. Lakin, en - ay ı . a _yım.. . .anım... . . 
lanan ve uykudan uyandıran ağrılar ge· T G l r1._ d 

O anda kalbimi yoklayan bu kısacık lalar ... Haydısenıze... e ın ... c.ıen ı liyordu. Tazyik ile ayni yerde ağrı hu-
sule getirebiliyordum. şifrenin halli için uğraşacak zaman ve amcanızı ... Biraz sall~yınl... . 
Bu hastamın tansiyonu hali tabiide idi, mevkide değildim. Çünkü biz bugün Hiç kimse cevap hıle vermıyordu. 
ateşi yoktu, eski romatizmamn fazla yedi, sekiz arkadaş buralara salt yara- Nihayet kendi kendine sahnvcağa atla
kaloriferli sıcak odada geçen giinün - mazlığa, haşarılığa, muzipliğe, şuna dı. Fakat ilk atlayışında ayagı kayınca 
den sonra soğuk hava temaslarından buna takılmaya, hatta şuna buna çat· düştü. Karısı tekrar feryadı basb: 
romatizmasının nüksetmiş olduğunu maya ve hatta sağdan soldan üzüm, - Ayol, yapma, gel, düşüp bi~ ye· 
tesbit ettim. ıncir, hınap, kuş kafesi gibi ne bulur- rini kıracaksın 1 
Salislat posponu, Nevropatin şuru • sak tırtıklamaya çıkmıı:ıtık. Sabahleyin Tekrar salıncağa atlıyarak karısını 
bu verdim. Sigarayı içirtmedirn, kah • T 1 , 

mahallede bulu.ı::tugv umuz zaman ara- azar adı: veyi azalttı, kavrulmamış yemekler, x 1 · k f k 
k - Çenen tutu sun, senın a an ı-

ve muntazam bir perhiz yaptı. Ağrıla- mızda proğramımızı böyle çizmiş, a· 
rılsın l rı geçti ve iyileşti. rarımızı böyle vermiştik. Onun için 

yelkenli lafıma gemisini de yaka • 
ladı. Bunda Mıaır defterdarı bulu • 
nuyordu. Malta korsanları bu Türk 
gemisinde binlerle altm ve top top Avrupa müverrihlerinin dedikleri gibi key- ı------------·---

fine düşkün, hele devleti heveslerine alet ( *) Bu notlan kesip saklayınız, Y•· 
Şimdi hafif hafif hem salıncak sal· 

şimdi kim bilir, o arkadaşlarım böyle- lanıyor, hem de salıncağın üstünde 
ipekli kuma~larla diğer değerli eı
ya buldular. 

r.!alta konanları pek sevinçli idi-

eden bir adam olaydı bütün saltanatı sıra- but bir albüme yap11tırıp kolleksiyon 
ınnda Sokullu Mehmet Pa§amn nasihat - yapınız. Sikınb zamanlDJzda. bu notlar 
}erini dinliyerek, yll§amazda. bir doktor cıöi imdadııuza yetitebilir. 

ce kendilerinden ayrılarak oyun bo- fıstıki makamla ayrıca da kendi vücu
zanhk ettiğim için hana ne kadar kız- du yalpalıyordu: 
gın ve kızgındırlar. Ama ben ne yapa- ( Arka.. '"" J 
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De2"işmiyen ve değiş_miyecek bir 

kullanmak 

Beyaz, Parlak, Sağlam 
Dişlere sahip olmak manasına gelir. 

* 
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mülü, birçok bey

nelmilel sergiler

de aldığı albn 
madalya ve dip

lomalarla takdir 
edilmiştir. 
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Tabii meyva usarelerile hazırlan • 
mış yegane rneyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştınr, inkıbazı izale 

~~ , 1 INGİLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

' ++şzg R , 

Mükemmel bir Kireçlik kömür madenleri Türk 

Ni&a11 2 
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-------------·--------------------------------------TARiHE KARIŞAN HASTALIKLAR 

Formülünün vü
cude getirilmesile 
beraber üşütmek-

ten mütevellit 
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AGRISI 

dit Anonim tirketinden: 
macununun Şirketin genel hissedarlar heyeti ticaret • ve diğer ağrı, 

bütün vasıflarını kanununun hükümleri dairesinde senelik sancı ve sızıların 
haiz bulunmakla toplantısını yapmak üzere 3 l /3 / 936 ta~ verdikleri ıstırap 
beraber, hoş bir 

rihinde içtimaa davet olunmuşlardı . Top • ta unutuldu 
Iantıda nisabı ekseriyet, olmadığından ayni Evde, seyahatte, 

kokusu ve lezzeti ruznameyi müzakere etmek üzere içtimaın iş başında, çan-
de olduguv ıçın 30/ nisan/ 936 tarihine rastlıyan perşembe d 

tanız a veya ce-günü saat on dörde talikine karar verilmi§ 
büyükler kadar olduğundan hissedarların toplantı günün - binizde daima bir 
küçükler tarafın- den sekiz gün e.Jvet idare merkezine müra~ tüp kaşe GRİPİN 
dan da seve şeve ca.atla girmeJik kağıtlarını almalnrı ve bulundurunuz! 
kullamlır. J Bahçekapıda Taş hanında altıncı kattaki 

dairei mahsusa.da yapılacak ikinci toplan

Mikropla rı Diş etlerini Nefesi 
tatlllaştınr öldürür besler 
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Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ncı Keflda 11 Nisan 936 dad1r. 

Büyük .ikramiye : 2 O O • O O O Liradır. 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet numaralarım havi cetveller 

tertip edilerek ihtiva ettiği bütun numaralarda iştiraki tazammun etmek 
uzere satış yapıldığı ve alAkadarlat·a bilet verilmeyüp yalnız bu cetveller 
verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda direklörlUğümüzUn alt\kası olmadığını 
sayın halkımıza bildiririz ... 

tıda hazır bulunmaları rica olunur. 

MOZAKER.AT RUZNAMESİ. 

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

1-t~~mec~nmüra~pra~tl~ ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

nnın okunması. 

2 - 19 35 hesap yılma ait bilanço ve 
kar zarar hesaplannın kabulü. 

3 - İdare meclisi azalarile mürakibin 
ibrası. 

4 - idare meclisi azalığından çekilen 
Bay Nejat Kentin yerine murah • 
haslık vazifesini de görmek üzere 
idare meclisince intihap olunan 

r Bay İhsan Soyakın intih~bının ka
bul ve tasdiki. 

5 - 1936 hesabatt için mürakip inti • 
habı ve ücretinin tayini. 

6 - İdare meclisi azaları için h:ıkkı hu~ 
zur tayini. ( 5 9 5) ---------~-
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Satıı deposu: Camcı han l inci kat 
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Satılık Eczane 1 
Soma'da Ali Riza eczanesi 1ablıktır. J 
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Son Posta M•tbaa•ı 
Netri7at Müdüıüı Seliıa RaaıP. 
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BETON MAMULATI 
K iRtMiTLk~· 
TEZYiNAT PA~MAKLIKLAQI • 
LEV~ALAQ VI OiQEKLtR. 

~NADOLU CiMENTOLA.QI tA.$. 
TELEFON: l<A ATAL 9 <5.\.9> 

YEN ŞUBE 
ELiAS KARAKO ve BiRAOERi HALEFi 

Ticarethanesinin 
lstanbulda Bahçekapıda 45 - 47 numerolu 

YENi ŞUBESi BUGüN SAAT 15 DE AÇILIYOR. 
Muhterem müşteriler, bu şubede daha kolay olarak 

POBSÖLEN, ıudSTAL~ EMAYE TAKIMLA.BILI 
MUTBAB LEVAZlllATI ve BEDIYILIK EIYUIN 

en müntahab ve zengin çeşitlerini bulacaklardıt. 

Fiyatlar pek elverişlidir. 

'~-----1-•.t_•_n_b_u_ı __ B_•_•_•_d_ıv_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı a_r_• ______ I 
1 - Hasköy Belediye zabıtası tarafından bulunup daireye gön

derilen bir sarı renkte bir keçi 
ı - Galata B. Zabıtası tarafından bulunup dairemize gönderilen 

slyaiı renkte bir adet tavuk sekiz gün zarfında sahipleri müracaat 
etmezlerse satılacait ilAn olunur. (B) ( 1732) 


