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ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. ço
·cuklar, Genç:cr, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA Deposu 

RADYOLIN 
kullanınız 1 

Ciğerler için hava ne iıe diıler 
için de RADYOLIN odur. Hu. 
ta ciğerler kadar sağlam ciğer
lere de hava lizun olduğu gibi, 

~ bakım11z diıler kadar temiz ve 
beyaz diılere de RADYOLIN 
lazımdır. Hava kanı, RADYO
LIN ağzı temizler. Havasız Jm. 
lan en sağlam Ticud naııl ze • 
birlenirıe, RADYOLIN ile fır
çalanmıyan temiz Te beyaz dif
ler de öylece l&l'armaia ve 

çürümeğe mahkfımdurlar 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BIÇAGINI 

-

KULLANlYOR 

A ·n 

~KANZUK~ 

MEYVA TUZU 
~ 

Tabii meyva usarelerile hazırlan • 
mıı yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, bö'9rck 

hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaıtınr, inkıba:n izale 
edet'. 

İNGlLlZ KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu • İstanbul 

' 2 , 
Kadıköy ikinci Sulh Hukuk la«lıim-

lifinJen: 
Kadıköyünde Hasanpa§• Kıırak ao

kaiında 2 numaralı evde iken Te ha -
len Bakırköy hastahanesinde tedavi 
altında bulunan Mustafa Kızı ve Per -
tev karı11 Fatma Şazimete kocası Per
tevin 21/10/935 tarihinde vasi tayin 
olunduiu ilan olunur. (572) 

~ Dr. IHSAN SAMI \1 
GONOKOK AŞISI 

lhJaoğukluğu n ihti atl ıı rı na kartı 
pek t ı ·rli ve taze a,ıd ır. Dlvaayola 

Su tan M hmut tOrbeni No 113 

ARLO 

VE 

ARLON 
Son Posta Metbaaaı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. lütfü 

--------~-------~--------------~----------~ 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

S.iuk alcınlıiı tehlikeıine kartı kendinisi GRIPIN ka,eleri il• 
koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Baı, diı, bel 
kulak ağrılarına aebep olur. 
GRlP.tN ltütiin ağrılan diaclirir. 
SOGUK ALGINLIGI: Nezle Grip 
ve bir çok tehlikeli baıtalıklar 

doiurur. 

• 

GRf PfN Oıütmeden müte'f'.,JJJ 
baıtahklara mani olur. 
S<>GUK ALGINLIGI: Kır~ 
neı'esizlik tevlit eder. 
GRlPIN: Kırıkhiı geçirir, Dflf'' ' 

nizi iade eder. • 
Radyolin Diı Macunu fabrikasının müt~ba .. ı kimyagerleri tarafından 

imal edilmektedir. 

--~~~~~--~----------------------~-------~ 

Mevsim sonu satışı 
0 /o 10 dan ° /o 50 ye kadar iskonto 

iO Mağazası 
lıtiklil cad41•i 272 - 274 

Nafıa Bakanlığından: 
19/Şal.at/1936 Çarşamba tbl H•t 15 4e Ankarada Nah• S.

kealığı Mala••• Ekıiltm• Komla7on11 odaııada Seyhan Vlllyetl ~ 
la:Iinde Dirtyol kazaıındald HuıriJyaı orma11ındao keeillp DörtJ.,. 
lataıyonunda ••ıon içinde te.Um edil•ek ıartile 2700 lira mah•~ 
men bedeli elaa 450 aded meıe k6prll trayeraioin kapah sarf uıul 
ile ek.Utmeıi yapılacaktır. 

ŞertDaıae " teferruat. bede:liı elarak &kanlık Malzeme dairi' 
•inden •eri:ecektir. 

Mu•akkat teminat 202,5 liradır. 

Lıteklileria teklif mektaplanlll 19/fubat/NO Çarıamba ıDnD .. ~ 
ı 4 e kadar Aakarada Bakaal&k Malzeme Mlldürltıillıı• vermeler• 
llzımdır. (254) (585) 

Tj\rk Hava kurumu 

i 
Şimdiyo kıdar bin~erce kiı "yl ze 1gl 1 etmiıtir. 

5. inci Ke,ıde 11 Mart 936 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.üOO, 12.000, 10.000 liral ık ikramiye'.erle 

( 20.000) liralık bir mllka :a t vardır. 

D • ETEM VASSAF Slnlr v• •llJI 11 r bRıttalık ' ara mü,abal" ... 
.ı. .;atr 

Cai•l•~l11 tCeç. Ö ten a;arb .. oaıaı Tel. 2 .. 0JJ EY. Kadı.81 11.aaarlyo u.,., ııo .nk T 
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idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kuru9 

Fırtına Dindikten Sonra F ranSada Yeni Karışıklıklara 
Yol Açabilecek Bir Hadise Şehirde Tabii Hayat 

Dün De Avdet Etmedi 
Sosyalist Partisi Lideri Taarruza 
Uğradı Ve Ağır Surette Yaralandı 

Fırtınadan En Zarar Gören Müessese 
.Evkaftır, Camilerin Tamirine Başlandı 

Hadise Şiddetli Akisler Yaptı, Kabine Derhal Toplanarak 
Birtakım Cemiyet Ve Birlikleri Kapattı 

Dün Paristen gelen telgraflar sos - Sosyalist partilerinin Fransada ne 
l'alist partisi lideri Leon Blumun bir kadar kuvvetli oldukları düşünülürse 
taarruz neticesi ağır surette yaralan • bu hadisenin ilerideki akisleri ve neti· 
dığını bildirmektedirler. celeri hakkında da o kadar kolaylıkla 

Fransız parlamentosunun, Fransız- fikir dinilebilir · Bu hususta dün gelen 
Sovyet andl<wmasım müzakere ettiği telgraflar ~unlardır: 
günlerde vuku bulan bu hadise olduk· Paris, 13 (A.A.) - içinde sosya .. 
Ça ~ayanı dikkattir. Fransa da bu and· list partisi lideri, Leon Blumun bulun-
~amaya muhalif bir takım cereyan " duğu bir otomobil, Saint • Germain 

lar Ve sekiller vardır. Hadisenin bun • bulvarında, sü bakanlığı binası hizası· Fırtınanın Ankarada yaptığı tahribattan intibalar: Taş ocaklarından 
ların eİindeki gazeteler tarafından ya· na geldiği sırada oradan geçmekte <>- bir kaya bir kömür deposunu bu hale getirmiştir 
l>ılan tahribat neticesi vuku bulmuı:ı lan gençlerden mürekkep bir grup ta· 

] T Çarıanba gecesi batlıyan tiddet-
o rnası muhtemeldir. rafından, bilinmiyen bir sebepten ötü- li fırtına ile karın tehirde husule 

Digw er taraftan hadisenin Fransada r_ü sarılmıştır. Gençler, bastonla oto- d d 
getirdikleri değitik manzara ün e 

sosyalistlerin ötedenberi ilgasını iste- mobilin camlarım kırmıı:ılar, Leon d T zail olmamı§, aradan yirmi dört 
ikleri silahlı teşekküller ve diğer bazı Blumun da b~ına vurmuşlardır. uat seçtiği halde seyrüsefer vaaı • 

birlikler meselesini yeniden bütün şid- Paris, 13 (A.A.) - Leon Blumun talarının intizamı bir türlü yoluna 
detiyle ortaya atması beklenebilir. Fransız sosyalist partisi lideri şakak daman kopmuş ve kulağından konamamııtır. Karı takip eden don-

Nitekim daha ilk saatlerde kabine Leon Blum yaralanmıştır. dan sonra tehir yolları halk için 
bi~ takım cemiyetleri il~aya karar ver· ı taki kanun hakkında uzun boylu be • 1 Tecavüz şu şekilde olmuştur: tehlikeli bir fekle girmiştir. Her ta-
tnı~. başbakan da meclıste bu husus - yanatta bulunmuı:ıtur. (Devamı 3 üncü yüzde) 
1::::::::::, T rafı donmuı, ancak dün ıabab yü • 

Fransız - Sovyet Mı.sakı p ' =:: ~:~:~~u-;:~~:-~:!:::f :ı; ~ . etrol Ambargosu ::~~r·0~: a;::a~:~0ğ::~~::e11~~ 
Almanya Misaka itiraza Ve Mukabeleye . . kadın kayarak yere düşmüt baıı 

H 1 1. .1 Al Jngiltere Jtalyaya yarılmı1, hastaneye kaldırılmıttır. 
azır anıyor, ngı tere manyaya • • Dün, tehirde belediye amelesinin 

Fikrini Anlattı T emınat V ermış karları temizlemek üzere büyük bir 

h Paris, 13 (A.A.) - Dünün en e· J Parla basını hu izahatın bilhassa 
. ern~iyetli hadisesini Flandenin d11

1 

Fransız - Sovyet paktına ait olan kıs
lfl:rı encümenindeki izahatı teşkil et· mını mevzuu bahsetmektedir. 
ttıı~tir. [Devamı 6 ıncı yüzde] 

Ambargo Yakın Bir Atide 
Tatbik Edilmiyecekmiş 

faaliyet gösterdikleri göze çarp • 
makta idi. 

Fırtınanın Tahribatı Halılıında 

Yeni M aliımat 

F artına Gülhane parkı ile Top • 
kapı sarayında da tahribat yapmıt-

kopan 

Cenevre, 13 (A. A.) - Petrol ko· 
miteaini teşkil eden vukuf ehli iılerini 

bitirmiılerdir. Verdikleri raporda, ez· 
cümle deniyor ki: (Devamı 11 inci yii~de) Ycnicamı mınaresinin külahı tamir ediliyor 

[Devamı 6 ıncı yüzde] 

1 Yeni 

ÖLÜM 
Tefrikamız 1 

MANGASI 
Yunan Liderleri Karla Beraber Odun Ve 

Kralın Riyasetinde Kömür IJıtikin Da Başladı 
Toplandılar 

Parlamentonun Haftaya Kömür Bir Günde 7,5 Kuruşa fırladı, 

"' • • • .i. 
b e / ~'# «Ôlüm Mangaaı» ndan bir aahne 
.,. 'C .. 'kç bif'.saray aşkı, hiç bir saray faciası, Mülazim Cemilin macerası ka-

~"k 0~kunç ve 'heyecanlı değildir. Tali ve tesadüf onu bu maceraya 
(ye ettıkten sonra aşkın. kudretli bağlariyle birleşmiş; genç mülazimi 
'men çölleri) 'nde akıllara hayret veren bir sergüzeşte ve (Ölüm 

~ası) nın karşısına kadar jıÜrüklemişti. 
• 

Yarın Neşre Başlıyoruz 

Toplanacağı Söyleniyor Odun Da Ondan Aşağı Kalmadı 
Atina, 12 (Hu·· 

susi) - Kabine 
meselesini gö • 
rüşmek üzereı 

bugün kralın ri • 
yasetinde siyasi 
partiler şeflerin 
den mürekkep biı 
konsey toplan· 
mtıŞtır. 

Toplantıda Çal. 
daris, Sofulis, T e· 
otokis, Metak· · 1 .. t . .' 

b l 
l ......... ~~ ~ 

sas u unmuş· 
!ar, buhran hak·"Yunan kralı Jorj 

kında fikirleı·ini bildirmişlerdir. Kral 
[Devamı 6 ıncı yüzde] 

I' " Gençler Okuyacak 
Kitap Bulamıyorla 
Yazan: Mahmut Esat Bozkurt 
Çok mühim bir memleket meaelcsini 
ortaya atan bu yazı 5 inci Nyfadadır 

Bir odun depoauncla hararetli bir aatıı aahneai 

Uzun zamandanberi devam eden r-
vakitsiz bahardan sonra havaların bir-ı Fırtınamn Ankarada 
den bire bozarak şiddetli .. ao~ukla?n Yaptığı Tahribat 
bastırması bazı maddeler uzcnndc ıh- A k h b" · · · · t b la ve n ara mu a ın mızın ın ı a n 
tikara yol açmı9tır. Odun ve kömür gönderdiği resimler 1 1 inci sayfadadır 

[Devamı 6 ıncı yüzde] 
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'!Resimli Makale ( H •• un a Üç Kadın Tipi a r 

Odamda Seyahat 
• 
Bu Çocuk Ne Yap&ın? 
• 
Bir Coğrafya Der:l _J 
Odamda •eyahat 

M eşhur Frans.ız edibi Romain Rollan 

doğumunun yetmişinci senei devri· 

yesi münasebetile «Odamda Seyahat» 
başlıklı bir yazı yazdı. Bunda yetmiş sene 
içinde dünyanın gidişini anlatıyordu. lhti
yar edip mnsası başında 70 sendik bir za
man içinde seyahat yapıyordu. 

Kar fırtınası beni odama hapsetti. 

Sokakta kadın işte kadın Evde kadın 

Türk kadmım bu üç sabada da l'Örebiliriz. Kadın artık yal. 
ruz evine hapsedılen bir köle olmaktan çıkmııtır. Ona haya • 
tını kazanmak imkanlan da verilmi§tir. Kadın evde olduiu 
kadar işte de cemiyete faydalı olarak çalıtabilir. 

Kadına yakışmıyan vaziyet, evin ve qm haricinde 
kalmasıdır. Bu kadın ne evine, ne de cemiyete faydalıdır. Ha-

yatının dörtte ikisini tuvalete, diğer ikisini de eğlenceye hasre
der. O yalnız kendisi için yaııyan bodgarn bir mahlUktur. Evini 
hizmetçiler idare eder, çocuklannı mürebbiyeler büyütür, o 
yalnız :.revkini düıünür, o kadar! 

Türk kadını garp hayatının çalışma tarafını almalı, faka-t 
hl\'alet ve eğlence tarafına kendini kaphnnarnalıdır. 

r-------------------"' •• •• ozun ısası 

Tabii Değil Mi? 

•-- ---- E. Ekrem-Talu 

F ransızların e<Esprit» adını verdik· 
]eri fikir inceliği, nüktedanlık. 

1 
tarife sığar ~y değildir. Onun içindir 

l
ki spiritüel olmak çok zordur .. Ve a
nadan doğma spiritüel olmayan bir 

1 kimse, t<w çatlasa bu hassayı edine-
mez. 

Bizde bir söz temsili vardır: Her
i kes kaşık yapar, amrnu, sapını ortaya 
getiremez! içinde esprit bulunması ik• 

1 
tiza eden yazıyı da herkes yazar aill" 
ma, esprit'sini düşüremez. 

Sözde de bu aynen böyledir. Nükte 

Mahpus kalmanın acılığını benim kadar 
bilemezsiniz. Bereket versin radyo imda
dıma yetişti. Romain Rollanın zaman için
de yaptığı seyahati ben mekan içinde ,. .. . zor şeydir. :Ya amiyane, yahut ki ya· 

) 

van olur. O zaman da cidden taham· 
mül edilmez. Halbuki güzel bir nükte
nin, bir tek taş kadar kıymeti vardır. 
f şitenlere sonsuz bir haz, pürüzsüz ne· 
fat verir. 

yaptım. 

Düğmeyi çevirdim, Londrayı dinledim, 
oradaki hava vaziyetini öğrendim. Düğ • 
meyi çevirdim, Nevyorku buldum, orada, 
insanlann soğuktan ölmekte olduğunu ha· 
her aldım. Düğmeyi 9Cvirdim, Berlinde, 
Romanyada, Pariste, Moskovada kışın 

seyri hakkında malumat edindim. Bir saat 
içinde bütün dünyayı dolaştım ve her ta
rafta havanın ne vaziyette olduğunu an -
ladım. 

Yalnız ben lstanbulda olan bitenleri 
öğrenmek istiyordum. Fırtına bir afet 
gibi ıchrin üstüne çökmüştü, her tarafı yı
kıp harabeye çeviriyordu. Fakat lstanbul 
radyosu bir şey söylemiyordu, ve ben bü
tün dünyadaki vaziyeti öğrendiğim halde. 

LSOZ 
Bir Kış Günü 
Mahmut Atanın 
Başına Gelenler 
Bundan bir kaç sene evvel lstanbulda 

yine geçen akpmki gibi bir kar fırtınası 
olmu§tu. işte. o fırtınanın ortalığı birbi -
rine kattığı gecede Kadıköyünde, doktor 
Mahmut Atanın evinin kapısı yıkılırcasına 
çalınmaya baıılamış. 

Ve az sonra doktorun yanına çıkan -lstanbulda, ayağımın altındaki şehirde 
neler olduğundan bihaberdim. lan bu vakitsiz ziyaretçi: 

Buzlar arasında kalmış kutup seyyahlan - Aman üstat, demiı. karımın hayatı 
gibiydim. Bütün dünyayı biliyordum, fa • sizin elinizde... Sancıdan kıvranıp duru· 

kat etrahmı saran beni her in tehdit eden yor ve koca Erenköyünde bir ebe bile 
tehlike hakkında bir fikir edinemiyordum. yok! 

* ikisi birlikte, üstadın otomobiline at • 
Bu çoculr ne yap•ın? lamışlar. ve Erenköyünün yolunu tutmuş· 

A krabamdan bir çocuk var. Bu sene lar. 

mektebi bitirdi. Hayata girip aile • Arızalı ve uzun bir yolculuktan ıonra 

sinin yükünü omuzlanna almak mecburi- yabancı: 
yetindcdir. - Durun 1 Demiş, geldik 1 

Baş vurmadığımız yer kalmadı. Sekiz Mahmut Ata, otomobilini durdurmuş. 

aydır hu çocuğa küçük bir iş bulamadık. Beriki yere atlıyarak kapıyı kapamış, -ve 
Çocuk sokakta kaldı. Fena arkadaşlar a- cebinden çıkardığı bir zarfı doktora uza
rasına düştü. Her gün biraz daha ahlakın- tarak, karanlığa kan§mış. 

ARASI DA 
HERGüN BiR FIKRA 
Yoksa Göz Mü 

Koydun? 
E.-,ki zaman ricalinden M... Efendi

nin kansı P.. Hanımın fena bir adeti 
vardı: Tanısın, tanımasın, her hangi 
bir kimseye hitap ettiği vakit: ccCanım, 
kuzum, iki gözüm, ruhumln gibi ta • 
birleri bol bol kullanırdı. 

Bir gün, bir kira arabasına binrni~. 
Eminönünden Beyazıda çıkıyordu. 

Yolda, hayvanlar huysuzlanmağa baş· 
layıp ta, arabacı boyuna kırbaç savur
dukça, P... Hanım: 

- Kuzum arabacı!. Canım araba
cı!. Aman, ruhum! .. Etme canımın içil. 

Diye söylenmeğe koyuldu. 

Derken, bu derece samimiyetten, 

bu türlü liiübalilikten kuşkulanan ara
bacı, döndü ve yılıprak: 

- Doğru söyle, hanım 1 dedi: bana 
göz mü koydun yoksa~ 1 

*! }aponyada 
Peçeli 
Mahkumlar 
Hemen her dev• 

Jetin kanunu bir 
maznunu mahkum 
edilinciye kadar bil

hassa teşhirden ic - ~~~-=:=:::~;. 
tinap eder. Fakat 
muhakkak ki bu sa
hada en ileriye gi • 

denler Japonlardır. 
Zira bir maznunun 
dinleyicilere gö • 

rünmemek için ---.--.;;ı;;..;;..:ı;ı.:a.ı.:.ı...ı~~ 

mahkeme huzuruna yuzunü peçe ile Ört -

müş olduğu hnlde çıkmasına müsaade e
derler. Bu maznun ancak mahkfun oldu • 
ğu takdirde hakimin emrile peçesini çıka
rır, ve hakaretle bak.malan için yüzünü ae· 

yircilere çevirir. 

* 
~------------------------· Tayyareler Gecelerl Yollar1nı 

BULMACA Nasıl GörUrler? 
2 7 

dan kaybettiğine §ahit oluyoruz. 
Evvela sigara içmeği öğrendi. Sonra 

arkndaşlnrile dans yerlerine gitmeğe alış • 
tı. Son zamanlarda içkinin de tadını tattı
ğını öğrendik. Onun bu hali hepimizi dü
filndürüyor. Fakat ne yapabiliriz. İşsizlik 
en büyük tehlike. Çalışmayan on sekiz 

Yerinden Iırlıyan doktor, berikine ye • 
tişmek için hayli gayret etmiş. Fakat so - ,.. 
nunda bundan ümit keserek dönmek 
mecburiyetinde kalmış. 

Gece postalan yapan tayyareler ka
ranlıkta yollnrını nasıl bulurlar} Tıpkı va
pur kaptanlarının buldukları şekilde! 

Gerçekten usul aynidir. Fakat ayni ol • 
masına ve asırlarca evvelinden bilinmesi· 
ne rağmen tayyarelcrde gece uçuşu ancak 
son zamanlarda emniyet altına girmiştir. 

yaşında bir delikanlı ne yapsın) 

Memlekette bu genç gibi yüzlerce, bin • 

Evine girince hiddetle açtığı zarftan bir • 
on liralık, bir de şöyle bir mektup çıkmış: 

uMuhterem doktor, 
Bu on lira, vizita ücretinizdir. Sizden 

lerce vardır. Bütün bu gençler sokağın istediğim, köyüme 
kötü tesirine terkedilmişlerdir. ibaretti. 

kadar getirilmekten 

ilk deneme 1 1 §Ubat 191 1 tarihinde 
Robert Grandseigne isminde bir Fransız 

pilotu tarafından yapılmıştır. Bu pilot ge· 
ce yarısından iki saat sonra Pariste tay • 

yare meydanından kalkmı~ tayyaresinin 
içinde hiç bir fener veya projektör olma

dığı halde Eyfel kulesinin etrafında bir 
devir yapmış, sonra gene arızasızca kalk-

Derler ki her mücrimin arkasında aileyi, Sizin hastalannıza otomobilinizle gitti-
ailenin arkasında mektebi, mektebin ar • ğinizi ve buna mukabil, vizita ücretiniz o
kasında muhiti aramak lazımdır. Bu üç lan on liradan başka on para istemediği. 
müessesenin telkin ve tesirinden kurtulan nizi biliyordum. 

çocuk aerseri ve ahlaksız olur. Kadıköy iskelesindeki insafsız toförler, Soldan H.ğa: 
tıgıy yere inmiş, ertesi gün bütün gazeteler 1 - Çöl katarı, beyaz. 2 - Temiz, Bizim işsiz gençlerimiz nerededirler, ne 

yaparlar) Elimizde istatistik olmadığı için 
bunu bilmiyoruz. 

Fakat bizde de bir işsizler meselesi, hele 
İpiz gençler meselesi vardır. Ve bu mese· 
le ile meogul olmak lazımdır. 

* Bir coiralya Jerıi 

S ize Sovyet Ruaya nerededir} Diye 

sorıalar ne cevap verirsiniz: 

- Komşumuz olan ve eski Çar Rusyo
sının yerine kaim olan devlettir, dersiniz 
değil mi) Halbuki aldamyorsunuz. Yer 
yüzünde ccSovyet Rusya» diye bir devlet 
yoktur. O bahsettiğiniz komtu devlet Sov
yet birliğidir. Bu birliie Ruslar da dahil • 
dir, fakat Sovyet birliği Ruslardan ibaret 
değildir. Sovyet birliği, bir çok küçük 
cümhuriyetlerden mürekkeptir. 

Nasıl bugün bir Osmanlı devleti yoksa, 
bir Sovyet Rusya devleti de yoktur. Ve 
Sovyet dostlanmıza cıSovyet Rusya» adı
nı vermek, bize hali Osmanlılar diye hi • 
tap etmek gibidir. Biz bu hitaptan ne ka
dar müteessir olursak, Sovyet dostları • 
mız da o kadar rencide olurlar. 

Küçük görünen bu hata, basit bir coğ
rafya dersine ihtiyacımız olduğunu gös • 
tcrmektedir. 

Özlü Sözle;; .. 

O bir gözdür, açılmış. Asya denen be
dende. 

Faruk Nafiz Çamlıbe) Kahraman: 44 
Her sabah tarağımdan dökülen bir kaç 

tel ccÇabuk ol gidiyorsun\) diyor. 

RUten E,ref, Damla Damla: 86 

Erenköyüne elli liradan elli paraya aşağıya 
gitmiyorlar. Kırk lirayı tasarruf için bu içinde bulunduğumuz mevsim. 3 - U • tarafından alkışlanmıştır. 

hileye baş vurmaktan başka çare bulama
dım! 

* lnullterede Garip Bir Ana'ne 
Yeni İngiliz kralı sekizinci (Edvard) ın 

çak, uyumaktan emri hazır. 4 - Yor • 
gunluk, göke mensup. 5 - Göğüs. 6 -
Satıcı değil, bir musiki sesi. 7 - Anne -
mizin kardeşi, büyük. 8 - Zeybek, iti • 
mat. 9 - Köy beyi, ma. 1 O - Buhran. 

emri hazır. 1 O - Kenar, rabıt edatı. 11 -
istifham edatı, zamk. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan sağa: 
il - Bir isim, us. 

Yukarıdan ataiıya: 
saltanat makamına geçmesi münasebetile 
İngiliz hazineıi yeni kralın resmini muh • 
tevi yeni paralar bastıracaktır. Bu paralar 
üz.erinde kralın çehresi profil haliı,,ıde sağ 

tarafından görünecektir. Bunun eebebi fU· 
dur: Eski bir Jngiliz an'anesine göre eski 
kral ne tarafa bakıyorsa yeni kralın aksi 
istikamete bakması icap etmektedir. 

1 - Tabaka, talih. 2 - Efradın türk-

1 - Alay. 2 - iz, ay. 3 - Oy. 4 -
Sak, S. 5 - in, cari. 6 - Fa, re. 7 -
Sanmak. 8 - Ot. 

çesi, söz, sahip. 3 - Hesap hendese il . 
Yukandan &f&iıya: 

mi. 4 - Hayret edatı, ağabey. 5 - Si -
nirler, doğru değil. 6 - Eğilmiş. 7 - 1 - Esir. 2 - An. 3 - Azak. Fas. 

1932 dünya güzellik lı:raliçesi. 8 - Bir- 4 - Can. 5 - Ova. mo. 6 - Yay, at. 
denbire, sahip. 9 - Rahat, uyumaktan 7 - Sirk. 8 - Mi. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Ecnebi mektepleri artık misyoner müesseaeleri olmaktan çı· 

kıyor)ar diyebiliyoruz. HükUınet kanunlarına uymak mecbu

riyeti, kültür siyasetimize muhalif hareket edememek zarureti, 
onlan hayli yola retİnnİflİr. Papazlar kıyafetlerini attılar, ted
risat Vekaletin kontrolu altında yapılıyor. Öyle zannediyorduk 
ki, bu mekteplerin arttk dikenli tarafı kalmam11tır. 

Fakat geçende gazeteler bir sör mektebinde hınstiyanlaıtırıl· 

mak istenen bir Türk kızının hikayesini yazdılar. Bu münase • 
betle bir muharrir arkadaı ıu vak'ayı anlatıyor: 

«Bir gün bir delikanlı bana ıunları anlattı: 

- Kız kardeıim Sörlere gidiyor. Fakat onun ve arka· 
daılarının hayatında değiımeler ba§ladı. Annem melde· 
bin eyi te•irlerinden biri diye şeCJİniyerJu • Fa • 
kat Yataklı vagon fİrketi meaele•İ dolayıaıyla Oniveraite 

talebesi nümayiı yaptığı günden iki gün ıonra kardepm 
eve ağlayarak geldi. Sebebini •ordult, Sörlerin gidecefini 
aöyledi. · 

- Oniver~İteliler Yataklı vagon firlteti aleyhinde nü
mayif yaptılar, Sörlere ne oluyor? 

- Ne mi oluyor? Bütün Avrupalılara hücum ediyorlar. 

Avrupalılar Hıriatiyandırlar. Hıristiyanlar medeniyet ge

tirirler. Biz bugün toplandık, Sörlere bizi bırakmamala-

rı için yalvardık. Hepimiz birer defa kür.üye 
aöz •Öyledik, dedi.» 

çıkarak 

Huy canın altındadır, can çıkmadıkça huy çıkmaz, derler. 
Ecnebi mekteplerde ders okutan hocalar da misyoner kaldıkça, 
bu f_ilı:irden vaz geçebileceklerine, 

iSTER lNAN 1STER· iNANMA! 

'-------------------------------------------~------------------_) 

Mesela, dün, gazetelerde, bir pas· 
tırmacının bir kalaycıyı faka bastırdı· 
ğını okuduğum vakit, Kayserili olan 
pastırmacının bu muvaffakiyetini ga· 
yet tabii buldum. Sonra da aklıma iki 
tane çok güzel ve hakiki Kayserili nük· 
tesi geldi. 

Harbi umumi sırasındaki seferber· 
likte, ahzıasker şubesi, ihtiyat efradını 
muayene ediyorken, reis bunlardan 
birine sorar: 

- Okuman, yazman var mı'? 
Nefer, gayet manidar bir bakışlıı 

cevap verır: 
- Hayır, amma, Kayserliyim l 
Öteki nüktenin de kaili, asıen Kay• 

serli olan, ve bugünkü lstanbul sos " 
yetesinde pek muhterem bir mevki sa" 

hibi bulunan, eski mutasarrıflardan bir 
zattır. 

Bir gün, bu zat ile beraber bir lo
kantada yemek yiyorduk. Yanımızda, 
kendisiyle yeni tanışmış bir yabancı 
vardı. Bir aralık, bu yabancı, sordu: 

- Nerelisiniz, beyefendi~ 
- Anadolulu .. 

Ben, o esnada araya girip te: 
- Kayserili olduğunuzu niçin sÖY 

}emiyorsunuz? diye sorunca, o zat, ga· 
yet zarif bir tebessümle, kulağıma eği• 
lerek: 

- Nazar değmesin diye 
dimi 

söyleı:rıe' 

cevabını verdi. 
insaf edin 1 Böyle zeki ve ince adarll~ 

larla, bir kalaycı b<w8 çıkabilir mi? 

~ 

""- ~,o~ ~4 
_. :::>.,.... 

-Jliıdi~~'f;~-K~~-şi~ı~d~;. 
--------------~:"':":"--"':":"-:'.~---Un kapanı KöprUaU için 

go••tiif • - Geçen akşam yel üfürdü, su 

dü, dediler; sordum: 
-Götüreni anladık, götürülen ne'> 
- Ne olacak, Unkapanı köprüsü! 

* İf 
Fırtına değil, tchircilik mütehassısı ~' 

tchrin en çirkin köprüsü gözüne ilitiJI 

kopardı attı. 

Kapan değil, 

gitse Kağıthane 
köprüsü. 

* j' 
kapana kıstırılmıştı. S- 11 
koyu, sola gitse Gsl-

* Zavallı çok azap çekti bir 

kapıda idi. 

* ' 
Dünyada Unkapanı köprüsünden ;~,ı 

çenler ahretten hiç korkmasınlar· 
köprüsünden de haydi haydi ge'icrlet· 

*. ... : 
Köprü kırılmış, bir parçası aebı.e tıJI' 

linin önüne gitmiş. Tuhaf şey scbı.e 
müze mi olacak} 

* 
Ressama; bit Jr.I' 
- Bir resim yap dedim, Undan 

pan, köprüden bir f arc. 
Ellerini uğuşturdu: 
- Yapamam! 
Dedi .. 

Giden 
nına kim 
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Sayfa 3 

il •rİ••· Y•P•'•n müzakerelerin ngı ere, ısırı e ıt G b 
ltı Avusturya meselesini hallet - Et ..., . . s·ıd· d. ıya en idama 
~~kten çok uzak kaldığı.~rtık ka~·i. meyecegını 1 ır 1 •ı hk""" Ed.l'J• Sokaklara Yeni 
b'ıtlc anlaşılmış sayılabılır. Vazıyet lf'.IQ uın l Ul Lambalar Asılamıyormuş 
~«<~sa üç nokta etrafında toplan - M •• k } d A • J f • M d k• Aix - en • Provence 13 (A.A.) - G ·ı -. . l . aktndır: Uza ere er e mıra IŞer, ısır a ) Ağır ceza mahkemesi,' Ustati adında- azetecı erın W en güçleri yok, orta 
~ 1 - Avusturyanın iktısadi bün - • ki gizli Hırvat tqkilatmm tefi olup, 1 ya olur olmaz haberler çıkarıyor-
~tıi müstakil olarak kendi kendine lngiliz Başkumandanı Bulunacak hilen Torinoda mahpus bulunan An- ı~ Geçenle~~e lstan~ul ~okaklarına ye 
~~Yabilmesine müsait değildir. Ya- te Paveliç ile Kvatemik ve Albay Per· ~ıden ~ş yuz ele~trik lambası asılaca-
t&.'ia~k hale getirilebilmesi için para- Kahire, 13 (A. A.) - Kral, Bü ·ıke Popham Sir Milles Lampson'a çeviç'i gıyaben idama mahkfun etmİf• ~· .şe~rm gecelen pırıl pırıl ışıldayıp 
•ltt:ıgd~~ 8.oldan ~u veya ~-u is~m~er yük Britanya ile a.ktedilecek bir teknik müıavir olarak yardım ede- tir. , bmncı sınıf _Avrupa şehirlerine par-
ttıadi a ıl?nı~aye yardım gormesı, !k- muahedeyi müzakere etmek üzere ceklerdir. Bunların üçü de Marsilya kıymanı mak ı~ırtacagı yazılıyd~. 
~dı• tıcan mahr~çler bul~ası la bir delegasyon teıkiline dair olan /ngiltere Tem inat Verdi hazırlamıt olmakla suçludurlar. . T yı amma, a e~en~ır~, bakalım bu 
... r. Bunları temın eden ıae yok - kar . . l t V fd K h" 13 (A A ) M l Af:ıı: _ en • Provence 13 (A.A)- ışe stanbul Beledıyesının gucu yeter 
'llt arnameyı ımza amıı ır. e a ıre, • • - ısır - n- ' ·? B h · 1 2 partisi önderi Nahhas Pata dele • giliz görüşmeleri akiın kaldığı tak - Ma_lıkUm edilen üç Ustafİ temy:iz ta • dmeıy . ~nu "hı~ b~oı·ran yok.Be .. lşıdi·~ içi?-
tc b·- Avusturya iktısaden bu dere- b . I . . lebınde bulunmak tasavvurundadır • mışım gı ı ı ıyorum: e yenın 
•tka ıtkin bir durumda bulundukça, rasyonun atında bulunmaktadır. dırde ngılterenın nasıl hareke~ et - lar. il haziranda muteber olacak yeni yıl büt-
'll n Cermen olan halkı arasında Al- Bu kararname, Mısır baıbaka - mek tasavvurunda bulundugunu çesi hazırlanıyor; fakat varidat ün-
~ an kardeşlerine iltihak arzusuna nı ile lngiliz yüksek komiseri Sir soran Ali Mahir paıanın notasını İt J c h 10 iden güne düşüyor, masraf fazla, ~hti-

ı>ılanların günden güne çoğalacağı Milea Lampson arasında aktedilen lngilterenin verdiği cevap mülayim a ya ep eye yac daha fazla ... 
~ha~kaktır. Şimdiden ekseriyete ya' usulü ~üzaker~. hakkı~daki uyut • bir ifade ile kaleme alınmı§tır. Bu Seyyar Hastane Füzuli'nin dediği gibi: «Dert çok. 
?ıı hır dereceye geldiği de söylen - ma Brıtanya hükumetı tarafından cevapta, Büyük Britanyanın, müs - •• hemdert yok; düşman kavi, tali ze-

~tedir. .. .. . . kabulüne b~r.zeyil teıkil etmektedir. takbel Mıs~r siyasetinde tehdit kul- Daha Gonderiyor huni» 
~ u temayulu gıttıkçe kuvvetlenen lngılız Murahhasları lanmıyacagı söylenmekte, görüş • Buna rağmen her gün hastanemiz-
hut:ereyanı ~v~s.turya~ı~ baş~na esk~ Bu uyutma, Vefd tarafından da melerin serbestçe devam edeceğine Habeşistan Demiryolu ile den tiyatromuza. kaldırımımızdan ka-
~ tndar aılesının getırılmesı belkı kabul edilmiştir. Akdeniz filosu ve hali hazırda bilhassa milli cep- Cephane Naklettirmeyen nalizasyonumuza kadar bin bir isteği-
~:~rnüd~et durdu~abilir. Fakat. son başkumandana amiral Fiter ile Mı. hede mevcut ge~ginlig"'i izaleye ma- mizi karşılamağa uğraşan belediyemi-
""'8 lll ak ı d h d 1 Fransayı Protesto Etti ttl.e . udz·ı·kerbe erı eana.~ınk~· ıçl e· sırdaki ngiliz kıt'aları kumandanı tuf olacağına dair teminat veril • zin içinde çırpındığı imkansızlıklara 

ı. 'ım ı ı unun mum un o amı- l W · h . . Napoli 13 (A A ) Sardenya b k 'iltağı l 
1 

genera eır ve ava maretalı Bro- mektedır. ' · • - va- a ıyorum da bu işin başka memleket-
3 an aşı mıştır. puru, 130 askeri doktor, 1500 hasta lerde bu günkü hale nasıl geldiğini 
~ . "' hatırlayıp teselJi buluyorum: Sokakla-t - Habsburg hanedanının tek• F d K' ki ki bakıcı ve tim" arcı, 10 tane seyyar ha•-
bı~ 1.~ başına geçmesinin en büyük ransa a arışı ı ara tahane ve önemli miktarda sıhhiye le-·~,, k·· ··k · "I" ft · · 1 rın aydınlatılması işi Avrupada da uçu ıtı a ır, ve azmını: vazımı i e Masavvaya hareket ebnit-
Rtl Habsburgların Avusturyaya y 1 A b•ı k H d• tir. pek eski değildir; Kolonyada evlerin 
~:tı~l~Rthı"ra.rp demektir, cümlesi ile o ça ı ece a ıse Ayni vapurla 90 mütebuııt iffİ de dışına ve yollara gaz lambaları asılm;.. 

0 

... '" Doğu Afrikaya gitmİftİr. sı kararlCl;Ştmldığı sırada Kolonya ga-

~i ... Unun içindir ki Taymis gazetesi • [B t f 1 . . d ] 

1 

b Habe•lerin Hazırlıkları zetesi 23 nisan 1828 tarihli sayıeında 
"! d aş ara 1 ıncı yüz e ki kanunun tat iki mesele.~ini müza - ::r aı.L • c söylediği gibi, Avusturya me Cibuti, 13 (A.A.) _ lstefani a- bu işe şiddetle itiraz ederek makalesi· 
"<es A Leon Blum meclisten avdet eder _ kere ettiğini ilave eylemiştir. 1 b iti ~ vrupanın halli en müşkül me k Gaz I jansından: ni şöyle itirmişti: 
Caı l k k I k be d d en, arabası, kral taraftarı Action Kralcı Bir etenin darehanesinde 1 Ce b h k f d lim o ara a ma ta r evam ır. F T h Habetistanın eski Paris elçisi Tekle « na ı a tara ın an muz · ya-

rancais gazetesi muharrirlerinden a aniyat 

ı Bir .Şamandıra Koptu Jacques Baınulle'ün cenaze alayı yü _ Paris, 13 (A.A.) - Bluma karşı Havaryatenin Çerçer bölgesinde As· 
•ta b l 13 (A A) K l ·· d d b" ·k - l 1 t ·· · · d ..• 1 d ba Tafaride karargah kurduğu ve u-s._ n u , • . _ araye zun en ora a ırı mış 0 an araba ka- yapı an ecavuz netıcesın e, og e en k l . . uba d ... il ledild . 

'tttı.. w h "b l bal v l . . A t" F . . b" er erının cen ogru er erı 
~ 418.smın yaptıgı ta rı at meya • a ıgına rastge mış ve ılerleyeme- !onra c ıon rançaıse gazetesı ına- hahe I 
ti~a, deniz ticaretinden öğrenil • miştir . . o sırada, cenaze alayından ay- sında araştırm~lar .yapılmıştır. A~=:t~J (A.A.) 
lt;'ne göre fırtınanın tiddetinden rılan hır takım gençler, arabaya hü • Kabmenın Kararlan h b" . den. 

)darpaf& mendereğinin ıSO de • cum etmişlerdir. Paris, 13 {A.A.) - Bakanlar ku- ml ~ ınn k. k __ ._. H-1..-
~~ hakiki ih t' d 2 1 / 4 Paris 13 (Hususi) _ istintak ha rulu Action F rançaise birliği ile «F e - h"'k~ ya~ as ~r. a~annal ed'lm ~kt "-i c e ın e ve • pro • • • 1 d . N . l D Ca 1 d u umetınce ıyı muame e ı e e-

'
tıl nıesaf d k' b t k ·· · d b • kimi tarafından Blumu muayeneye eratıon atıona e es ne otos u d' e e ı a ı uzerın e u R . A . F · l b b" ır. n f d k B l memur edilen adliye doktoru muma- ı orn ve « ctıon rançaıse» ta e e ır- • 

ıl.. ~. aman ıra opmuttur. u - • ı· v • . l .. ·ı k Eski Eritreli siibaylıudım olup ''4t\tlun · k l k ileyhin muhtemel ihtilatlara meydan ıgı cemıyet erını ı gyaya arar ver - ' 
ca yerıne onu aca tır. · · T rablus harbi esnasında da, ltalyan 

.\ınasr d w. • d k' vermemek üzere iki hafta istirahat et- mıştır. ~ a men eregının ucun a ı . .. . . * dütmanı araplara iltihak etmek için 
lt!ll"'-kk t k f .. k .. mesı luzumunu bildırmiştir. k d H be 
'111', a ırmızı ener . ço muı • Mecruh çok kan zayi etmiştir. Paris 13 (A.A.) - Royter ajansı açmıt ve sonra an a fistana geç-

muhabi~inin bildirdiğine göre, Leon ; mit bulunan Asafi Bata Adisababada-
~. Selanikte 3 Kiıi Ôldü Fransız Meclisinde Bluma tecavüzde bulunanlar genç dır. 

~d tına, 13 (Husuıi) - Bütün Ma- Paris, 13 (A.A.) - Meclis sosya- kraliyetçilerdir. Burada mükemmel surette silah -
~Yada emsali görülmemit de • list grubu, Bluma karşı yapılan teca • • landınlmı' 300 askeri yetittirmeğe 
't\ı.. tiddetli bir kar fırtınası vü: hakkında derhal istizahta bulun - Jngı•Jterenİn memur edilmittir. 
~ •~ı alt üst ebnİ§tir. Kar tipisi - maga ve hükumetten, gazetelerinde Gene, İtalyan • Habef harbinin 

Havas 

ratılan gecenin insanlar tarafından 

tenvir edilmesi asla caiz değildir!» 

Bizim belediye azalarımız da alla-

hın işine elbet te karışmazlar. 

Yunanistanda Muhacir 
Evler Yakılıyor Mu? 
Goloata 40 Ev Yandı 

Atina, 13 (Özel} - Ahali ve 

Teodakis partilerine mensup ekser 

gazetelerin muhacirler hakkındaki 

yazıları fena neticeler vermeğe bat
lamııtır. 

Golostan iç bakanlığına gelen 
tela-raflarda dün anti Venizelist 

yerliler muhacir mahallelerine kun
daklar koyarak yakmağa tetebbüa 

k"' tiddetinden Selanikte. hiç bir yaptıkları n~riyat ve tahrikat dolayı- 51• JahJanmaSI batlangıcında firar etım. olan eski E-
~ · d d k · l A · F · d k ritreli zabitlerden Salahataga Sidamo etmittir. -.. . ..., evın en ııarıya çı amamıı· sıy e ctıon rancaıse gazetesi ire • ) "•tt k ı Ch 1 cephesine gitmek üzere yüzlerce aa- * 'bt... ınanın arada ve denizde tör eri ar es Mayrras ile Leon Da - Buna Da:r " Beyaz Kitap ,, ba • ilın' k _)!_• 

~ 'Rı haaarat ve tahribatın mik • udetnin de derhal tevkifini ve Action kerin tına geçır ıt ve enwaıne Atina, 13 (A. A.) - Golos mu -
hacirlerinin oturduğu mahallede 
bir yangın çıkını§, kırk ev yanmıt • 

• ._ f b Haft Ç kacakt Cagnumaç unvanı verilmittir. 
't-:''-'VVUr edilemiyecek derece • rancaise irliğinin lağvını isterneğc aya 1 tr 
~ Q\ilıi:ı ..... ,. k · · Lo d 1 (AA) H be lı Habeti•tan Fransayı Prote•to ı.:~ .,~riir. Selanik içinde göçen arar ve~mıştır. . . n ra, 3 . - a r a n • Etti 
\, "-ltınd' kalan üç kiti ölmüı • Sosyalıst saylav Vıncent Aurıol, dığına göre hükUmet, yeniden silih • tır. 

~ Suriye Sahill~rinde 
~d t, .13 (A. A.) - Suriye kıyı
~ "-ltı fırtına bilhassa Berutta 
\i ~l k hasarı mucip olmuıtur. iki 
~lllüıtür. 
~ lr•blusundan ve her taraftan 
'~ t ~herler önemli hasar vuku -

Qlld· • 
ırıyor. · 

\ ~'t\o ~Q~aya Otaran Gemiler 
~ ~kı günkü fırtınadan Çanak • 
(~ C)t '-Zında Bergaz mevkiinde ka
~~ l\~ra.n 700 tonluk Alman ban
\... ~~d •dandaki motörlü gemi ken· 
~ ltıi kurtarmıya çalıtmıfsa da 
~Şitİ:~rn_ıt ve Türk Gemi Kurtar

\_"\\q etının yardımını istemİftİr. 
~' llıevkiinde bulunan Hora kur

te · · ~ . llıısı derhal ameliyata ba:!:! -
~~t C.eıninin sür'atle kurtarılaca
~'e edilınektedir. 
\ tı-., '"'1elki günkü fırtınada Mer
~ ~~tıda Alman bandıralı 7000 ton 
~ "'ı>ı.ı •; Ve 4000 tonluk Makedon • 
~it~ arı tehlikeli bir şekilde kara-
\'~ \ltlardır. 
~ ~erni Kurtarma Şirketinin A

rtarına gemisi derhal kaza 
e iİtınittir. 

gurubun isteği hükumet tarafından lanma hakkındaki «Beyaz kitabm tas- Paris, 13 (A.A.) - Habef elçiai -Beynelmilel Demiryolları Kongresi 

Atina, 13 (Hususi) - Burada 
yerine getirilinciye kadar içtima ya - vip etmittir. Beyaz kitap gelecek haf· ı ~ary~ _Fland~ne, Fransa h~kUme~i
pılmamasını talep edecektir. ta · t' d kt" K b" ı m"l- nm Cibuü • Adıaahaba demll'yolu ile ın ıp.r e ece ır. a ıne azas ı "lih pb . . . __ ı_ ed 

Paris, 13 (A.A.) - Meclis reisi li müdafaa komitesi tarafından teklif 51 ve ce ane tranaıtını yaML& en toplanan beynelmilel demiryollan 

B · · k' ·· ·· k b ı d'l f k · l kararına karfı protestoyu mutazam -ouısson, çır ın tecavuz._un ur anı e ı en masraflara muva a at etmıf er- • . . kongresi dün hitama ermittir. Kon-
i Bı h .. ti d t · b d" mm bır nota vermıtlır. . . • o an umu urme e ya c mış ve u ır. . . gre beynelmilel tarife kanunıle ıtb· 

sırada bütün saylavlar ayağa kalkmış- Gazetelerin istihbaratı hilafına, hü- Hıcaz llıtaral Olacak gal etmiı ve tariflde bazı tadilatın 
tır. kiimet bir milli müdafaa bakanhğı ih- Cenene, 13 (A.A.) - lbnüuuut ı yapılmasını kararlaıtırmııtır. 

Saro Bouissonun beyanatına işti - das etmiyecektir. zecri tedbirlere dair, tanzim komite - K l d . ll 
Z ed·1d·~· · ı k 1 · ..ı::::.: t it ı H be 1 ongre aza arı emıryo armı 

rak etmiş ve hükümetin, kanundan al- ann ı ıgıne göre, ge ece atı sıne verUAJ5• cevap a, ayan - a f k"k . . M . . . 

d 
~ k . k 11 • .. l k 1 ·ı~L'- f il 1 1 v •• d t b' b"t f1 k tet ı ıçm oraya gıtmıttır. ıgı uvvetı u anncagını soy eyere , yı ın aı lllllllnma masra ı, geçen yı ar an atmaz ıgı ışın e am ır ı ara ı 

kabinenin, silahlı teşekküller, diğer bütçesine nazaran senede afağı yuka- muhafazasını elzem addettiğini bildir
bazı birlikler ve cemiyetler hakkında- 1 rı yüzde elli bir fazlalık gösterecektir. mittir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

HAR S 
TE.61.ı G İ : --

musun, Hasan Bey 7 Harp hiç bir ıey yok.. sen, onlar da öyle! Bu itin 
_ Bilmem dikkat ediyor 1 ... hal yan tebliilerinde l ... Habef tebliğleri der-

artık tavsadı.. j aonu neye varacak? 

Hasan Bey -Ben sana 
söyliyeyim: Bu itin sonu pet

rol satanların ceblerini dol
duracak, aaiziml 

Alman - Leh Görü~meleri 
Çıkmaza Girdi 

Varıova, 13 (A. A.) - Dantziı 
koridorunda Alman demiryollan 
transiti borçlarının tesviyesi hak -
kandaki Leh - Alman görütmeleri 
bir çıkmaza girmiı gibidir. 

Sovyet Mareşahmn f ransada 
Tetı<ikleri 

Paris, 13 (A. A.- - Mareıal Tu
haçevski bu sabah, F ontainebleau -
daki topçu akademisini ziyaret et • 
miıtir. Dün de Chartres uçak istas
yonunu gezmit ve bombardımaa 
talimlerinde hazır bulunmuıtur. 
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#·-------------------------------------------------·~ 1 Şehir Meclisinde Ateşli 
Bir Münakaşa l~ __ B _________ ._ ___ 

Sahte Ölçü 
Tahkikatı 
ilerliyor 
Yolsuzluk 1,5 Sene Evvel 

ihbar Edilmiş 

Tüccar Hamal Tarifesinin 
Değiştirilmesini istiyor 

Tacirler, on sene evvel yapıl • 
mı§ olan hamal tarifesinin hala tat
bik edilmekte olduğundan §İkayet 
ederek tarif enin değiştirilmesi hak
kında alakt.~ar makamlara müra -
caatte bulunmuşlardır. Tacirler, ha
mal tarifesinin değiştirilmesi lüzu
muna, bugünkü bütün eraitin on 
sene evvele uymadığını ve ihracat, 
ithalat vaziyetinin de değişmiş ol -
duğunu sebep göstermektedirler. 
Bu müracaat tetkik edilmektedir. 

Universite Pedagoji Enstitüsü 
Yakmda Açıhyor 

lstanbul üniversitesinde kurul -
maıı kararla§tırılan pedagoji ens -

r 
Siz De Böyle 
Düşünmiiyor Musunuz? 

Kış, lht1kAr Ve 
Bered:yemtz 

uSon Postan dünkü nüshasında: 

Şark Oemiryollarına Ait 
Konuşmalar ilerliyor 

Şark Demiryollarınm satın alın -
ması hakkında hükfımetçe kum • 

panyaya tebligat yapılması üzerine 
şirket hissedarları arasında Paria -

te görÜ§melere baılandığı haber 
verilmektedir. Bu görüşmeler ya • 

kında bitecek ve on güne kadar 
§ehrimize bir heyet gelerek satın 

alma müzakerelerine ba§lamak ü -
zere Ankaraya gidecektir. Bu mü -

nasebetle, bir müddettenberi tefti§ 
için Edimede bulunan kumpanya 
direktörü Paskal ıehrimize dönmüı
tür. 

titüsünün hazırlıkları bitirilmittir. ŞUphefi Bir Bulgar Yakalandı 
Bundan böyle, bu enstitüden ser-

tifika almayan üniversite mezunları Polis dün Nikola İvanof Taykof 
maarif hizmetinde çalııamıyacnk - adlı bir Bulgarı yakalamııtır. Bu 
lardır. Bulgarın üstünde bazı yolsuz mck-

Et f/iyatları 
Neden · 
Pahalılandı? 

Pelediye iktisat Müdiirüne 
Göre Hu Yü~;.ıeliş '1 ab:id r 

ı Bir Hikaye Ve Bir İtiraz-İtfaiye Adliyeye 
Para İle Mi İş Görmeli? - "Son Posta,ı 

Muharririni İlbaya Şikayet Etmişler! 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: ( Bensason). Küçük pazar: 
(Hikmet Cemil). Alemdar: (Esat). 
Beyazıt: (Sıtkı). Şchzadebaşı: (1 lam
di). Fener: (Emilyadi). Eyüp: (Hik
met). Karagümrük: (Arif). Şehre -
mini: (Hamdi). Aksaray: (Ziya Nu -
ri). Samatya: (Erofilos). Bakırköy: 

(Hilal). Beşiktaş: (Recep). Sarıyer: 

(Nuri). Hasköy: (Yeni Türkiye). Ka
sımpaşa: (Yeni Turan). Galata: (İs. 

met). Beyoğlu: (Taksim, Beyoğlu). 

Şişli: (Baronyan). Üsküdar: (Ahme• 
diye). Kadıköy: (Faik İskender, Na
mık). Büyükadn: (Halk). Heybeli: 
(Tannş). 

1'taf!W '''"'""' $ıhirTiıJatrow 

111111111111111 

Tepe başı Şehir 

Tiyatrosunda 

Bu 

ak anı BRfit 20,30 

- Can kurtarmak için para a1ına -
maz, müddeiumumi kuyuya düşen 
bir adamın kurtanlması için emir ve

a rirse neden para alalım. kavanin en -
cümeninin mütaleası doğrudur, dedi. 

Şehza<lebaşı 

TURAN tiyatroııı 

Naşlt - Hellde 
Bu llkşum 20,30 Ja 

Yumurcak 

ıuıı1

1 ı~ PEKGÜNT -~=====-=--==~=:=:;;;;;::;;:,,::;;;;:;;;;== 

mmm l 
'1.'iirkçeye çevirenı 

Scnıha Bedri Oökı il İPEK Sinemasında 
Enstitüye, iki sömestrlik bir tah- tuplar çıkmıttır. Polis mektupları 

ıil müddeti konulmuıtur. Bu sö - tetkik etmektedir. ,.,. f E R A H Sinemada Yine zengin ve gUzel fllmter haftası 
mestrler zarfında talebeye ruhiyat, E K L • p E ç E Bugün Mati ı e'erden itibaren 2 fi m b:rden: 
pedagoji ve tedris usulü gösterile - l:kme tep Kitapları R N 1 M A R 

1
• E T T A Jeanette Mac Donald~ 

cektir. İlk mekteplerin okuma kitapl:uı bu senenin en gUzel fil''. 
Pedagoji enstitüsünde okutula - ders yılı baıııında bir çok eksiklerle OUE'I'A GAHBO'oun hu yüksek 

~ e erile bnraber lıu va fenalığıudım 
cak ilimler için Avrupadan bir or - çıkarılmıt bulunduğundan bunların gelewıycn mü~terilcrim ıin ier rla Arzu ve talebi s E K o y A 
dinaryuı getirtilmesi düşünülmek - tekrar yazılması kararlaştırılmı§tır. ınllrııcaııtları tiı~rine umumi Uzerl ıe 
tedir. Enstitüde doçent olarak, şim- Kitaplar Maarif Vekaletinde topla- SiLAH BAŞINA (KAPLAN KIZ) 
di pedagoji doçenti olan Sabri Esat nacak bir komisyon tarafından ya- .. . . .ı Bu iki 1 he ;eri birden görmek fırsah ' • 
çalı§acaktır. zılacaktır. ..,. Param o un t dun ye. h vnd ıel crı ~ ' .. D!!mlCl:l!JSllliı:i.J•m•ac:::a:mmmm~'!3'!~ 
••••••••••••••••••o••e•••••••c••••••~••••ııoeıııııııııı••••••••••••••••••••••••oee<ı••••••••••••••••••••••••••oev~__,..~.0·00~001e<>:C'>Ol~~~v-
, • Bu aktam T Ü R K Sinemasında 

1 
19 2 HD indeıı 1918 arneaine kadar Huıya<la İngiltereo ıı baş kool!oloıu olarak bulunan H. Bruc• Loı·khardt'ın lıiitUn düuy ıyı alt Qııt eıleıı ki•ubrnılao muktebeı: 

Rno lhti ;<!inin en hey•c•nh v. ~oğr11 ••~n Boya~• ordula!nın teş~ Entelije!ı ıonioi~fanliyell, kanlı mUen•~ler, o •~•nki lng~ve Rue ~ümct •<l~wlnr< •• mor•kh hir ••k ,,,,,/ 
\a Yıldızla~ KAY FRAN01S • LESL1E HOVAHD. 
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MEMLEKET HABERLERİ] y;:iN:;iİ
1

Ükuyacak 
Bolvadinde İmar Faaliyeti/ D~zced~ Kitap Bulamıyor! 

Bzr Facıa 
Hayırsever Bir Adam Demir Borularla 

Şehre İyi Su Getirtti , 
Bir Ka._ın Köpek Zeh;r

lemek için Hazırlanan 

Eti Yiyerek Öldü 

[ Bir boşluk içinde ve bir tehlike karşısındayız. 
Bunun sonu ne olacak, nereye varacak ? 

~~------~~~~~-------------------
Yazan : Mahmut E:.sat Bozkurt 

-1- Bunun sonu ne olacak? 
.. . . Her bakımdan batılaşmak; 

Duzce, (Ozel) - Bir. kaç gün ev - Tekniğile, llmile, medeniyetile, edebi • 
Bu. un sonu nereye varacaktır? 

vel burada acıklı bir hadise olmu,ştur. I yatile, musikisile; 
Belediyede çalışan Ali isminde bi- Hülasa: 

ri, kasaba sokaklarını dolduran kö - Her bakımdan batıla§mak. 
pekleri zehirlemek için bir miktar Türk devriminin icabatından idi. 
zehri etle karıştırmış, ertesi sabah er- Ve gene de öyledir. 
kenden işe başlayabilmek kaygusiyle O yoldayız .. 
bunu getirip evindeki odalardan biri- Ben burada; 

Her günkü ablımlara, eklt'nml'~ İ lazım 

bir hareketi ileri sürmek istiyorum. 
nin masası üzerine bırakmıştır. 

Düıünıneğe değer noktalardan 
bu ... 

T ehlikcye gelince, 
O da, 
Ge~e bence, ıudur: 

birisi 

Devrimin, bütün icabatiJe inki§Bf ve te
kamülü .. 

Bu inkişaf ve tekamül dünyanın büyük 
c...~rlerini bir ayak önce dilimize çevir • 
melde mümkündür. O gece erkenden yatan ev halkı 

içinde Alinin karısı Hanife, bunu köf
telik kıyma sanmış, ağırlaşıp ağırlaş
madığını anlamak jç.in de bir miktar 
alıp ağzına atmış ve çiğneyip yutmuş
tur. Etin ağırlaşmadığım anladığı ıçuı 
de köfteyi ertesi sabah pişirmeği ka-

Bu; 1 Tercüme işleridir. Bunlar, ve bunlarla mücehhez yeni ne-
Şemseddin Sami, Abdullah Cevde~ sil devrimin temelleri ve bekçileri ola • 

H .. · C b"t H d R"f k ·ı caktır useyın a ı, ay ar ı al; amusı e, • 
Zekeriyya.. .Atatürkiin Türk çocuklarına emanet et• 

nakletmeğe çall§Bnların ba· liği Cumhuriyet; Bizi batıya 
~ında gelirler. Bu kafalara sığacak. 

Boluadinden bir 6ÖrÜnÜf rarla.cıtırmış ve yatmıstır. 
Bolvadin, (Özel) - Bolvadin Af. kasabaya eyi memba auyu akıbnıtbr. 1 Fakat Hanife bira~ sonra kıvranma· 

:t01lkarahisara bağlı ve tarihi bir kaza Bolvadinde randman itibariyle büyük ğa, inlemeğe başlamış, bütün ev hal-

Bunlara; 
Bunlarla beraber, sa91lklan açrk Türk 

ilim binasına bir iki kiremit koyanlara ben 

Bu omuzlara yaslanacaktır. 
Bu kadar güçlü, 
Ve bu kadar hızlı bir devrimi yürüt • 

lberkezidir. Kasabada Bizanslılar za. kalitede afyon yetitlirilmektedir. Bir lkının ve derhal çağınlan belediye dok- Şu, bu kafanın, 
-lnından beri yapyan bir çok mühim kaç yıldan beri pancar ekimine de Ö· torunun ihtimamlarına rağmen ölmüş- Bütün bu ıeyler, Şu, bu bileğin kan değildir. 

kendimi borçlu buluyorum. 
Fakat. 

mek. 

tıerler vardır. nem verilmit ve köylü ,eker pancarın· ' tür. işin asıl feci tarafı Hanifenin kar- Vücuda getirenler hesabına birer zafer Tarihte, 
L_ Bu yıl kurulacak Halkevinin belli dan eyi kazanç temin edildiğini gö-1 nında altı aylık bir yavrunun bulunma- diye anılsa bile, Yalnız hislere tutunarak muvaffak ol • 
;:ıtlı tetkik mevzulanndan birisi de rünce tarlalanndan mühim bir kısmını sıdır. Batılaşmak, muş bir devrim ben tanımıyorum. 
""I eserler olacaktır. bu ite hurelmİftir. . . • Yepyeni bir Reneuance yapmak is • Devrim ve onun bütün zaruretleri bir 

Bolvadinde halkın birinci derecede- Halkevi bu yıl açılacaktır. Şimdiki Raşadıyeds Bır Elektrık tiyen Türk devriminin büyük davası ba- ilim meselesidir. 
lci ihtiyaçlarını karfılamak buauaunda bal.de en çok köylü ile metgul oluna- Fabrikası Yapıhyor kımından az, Hisler, olsa olsa, tıpkı hücum anlann • · 

~ledi~enin eyi tedbirler aldığmı kay- cak, münevver gençlerin bilgilerinden Tokat - Retadiye kazasının nü- Çok az ıeylerdir. daZafer giinlerinde çalan .. 
~ )izınvhr. Belediyeye bu saba-ı köylünün istifade etmesi temin edile- fusu gittikçe artıyor. Bu ün nüfus 33 * Bandomuzikalar cribi, 
.._ L._u arc1 ekted" ektir K·· ı·· f .. . t ilik 1 1 g ... 

QBIK ta y ım etm ır. c • oy uye ennı zıraa ç uıu. bini a.tmıt bulunmaktadır. Bir botluk içinde, \ Atılım kırbacı olabilirler. 
Hayır sever bir zat demir borularla leri ve yurt bilgisi öğretilecektir. Kazanın 97 kadar köyü vardır. Bü- Ve, bir tehlike kartısındayız. Tehlike fundadır ki: 

E tün ahalisi çiftçilikle ujrqmaktadır. Botluk, 'bence, ıudur: Henüz bu bakımdan ihtiyacımız olan 
llzizde Amerikadakt Çantanın 1 Gelenbedı Bir Okuma Kelkit ırmağı ile ıulanan arazi eyi 11c::~:::.:;:.lan yeni nesil, okuyacak eserlere •ah.ip deiiliz .. 

Orne~ Ya~ldı Odası Açıldı ~s~vum~.~~il~ • ~~~~~~~~~~~~~V=a=k=~=k=a=~=~=iy=o=ru=z=~==~====~ 
Eliziz, (Özel) _ Elizizde bir 1 Kırkağaç, (Özel) _ Gelenbe na- kazanın mühim ihraç maddelerinden-

~iirk genci, yeni bir kadın çantu~ biyesi Bizanslılar ve Selçukiler dev- dir. 
qt etmiftir. Geceleri karanlıkta bu 1 rinde en büyük fdıirlerden biriymit. Kazaya dört buçuk kilometre :me

~ta içindeki ziya terti~tiyle çanta- fakat zaman ile küçülnıüf, harap ol- ıafede bulunan eyi bir memba ıuyu 
ll1tı İçi görül~bilmekte ve kadınlar tu- mut ve nihayet bu günkü haline gel- tefıre getirilmittir. Civardaki kaplıca
"'letlerini bile tazeleyebilmektedir. mittir. Gelenbede o devirlerden kalma lara da ııhhi teaiaat yapılmıt ve hal-

Ceçenlerde bir Amerikalının bu bir çok eaerlere teaadüf edilmektedir. kın istifadesine aç.ılmıtbr. 
c;'da bir icadından bahseden ıazete- Bu gÜn Gelenbe kasabaıı 22 köyü Bir çok yerlerde çağlıyanlar halinde I 

, Amerikalının bu yüzden zengin olan bir nahiye merkezidir. Köylerin akan Kelkit ırmağından istifa<le edile. 
~iunu yazıyorlardı. Ayni icadın hepsi telefonla biribirine ve nahiyeye rek bir elektrik fabrikası yapılması ka-. 

iki daha mükemmeli bir Türk genci bağlıdır. Nahiye merkezinde güzel bir rarlattırılmıf, projeli de hazırlanmıftır. 
~fından bafarılmlf bulunuyor. mektep binası yaptmdmıtttr. 

Parti tarafından bir radyo makine- lnegölde Yeni Doğan Spor 
Tarsusta Sokaklara Parke si alınmıt, halkın istifadesine arzedil- lnegöl (özel) _ Şehrimizde 

Dö k miftir. Kasabada bir de okuma odası 
şenece tam te§kilath bir idman yurdu var-

. Amasyada Güzel Bir Konser 

,. açılmıttır. 
~ ~rsus (Özel) - Belediye tehrin dır. Şimdi de Halkevinin himaye - /Ilı lıoruerlerini ueren Amaıya orta mektebi talehcleri 

'-r liin iç yollannı parke granit laf- Sinopta Talebe Konseri sindeki gençler birleımişler ve Ye- Amasya, (Özel) - Halkevi salonunda orta okul talebeleri tarafından 
~ ile döıemeğe karar vermittir. Sinop - Halkevinin piyano ve ke- nidoğan spor adlı bir kulüp kurmut- güzel bir konser verilmiş, talebeler rnuvaffakiyet göstermişlerdir. 
'-r 1Yon caddesinin kenarlarına laf- man kursunda ders alan kız tale • lardır. Bu yeni ıpor teıekkülünün Geç vakte kadar devam eden konserde hazır bulunanlar konser bittikten 
ı_ hğılmııtır. Yakında inıaata baı- beler kalabalık bir dinleyici önün- beyannameleri ilçebaylığa veril • ıonra hep bir ağızdan Cumuriyet marşını söylemifler ve kısa zamanda bü-
~caktır. de ilk konserlerini verdiler. mittir. yiik bir muvaffakiyet elde eden talebeleri alkışlayarak dağılmı,şlardır. 

~~~~=ı:="!'~!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~'=""~-=~=-=~~~-=~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!,..,,..~~~~~====~·~~!"'"!'!!~~~~~=-.......,.~-:'~ 

ıaz daha yayılıp genişleyerek çalışır- 1 - Biraz dışarı çıkacağım, gelesiye rnak, mertebesini yükseltmek için J,.. 
ken bir gün lspartadan gelen garip kı- k dar bakıver. parta ile doğrudan doğruya anlaşmağa 
yafetli bir adam Hacının kahvesine in- Ve göze çarpmamak için adamdan karar vermiş elaltından uzun bir ari· 
di ve Hacıya: rka etti: ze yazıp lspartaya yollamıştı. 

- Kutbüssüfera reşadetlu Çolak - Fakir önden gideyim. Zaumz bir Hazreti Pir bunu öğrenince etraf· 
Hasan hazretlerini aradığını söyledi. kaç adım geriden.. ta uyandırdığı hareketin derecesini an· ~ERVAN YÜROYOR 

Kahveci Hacı tarikattandı. Adam başını salladı: lamakta gecikmedi. Cahil olmakla be. 
'Sg_ - Bürhan Cahit 14-2- 936 fşi anlamıştı. - Malum! raber zeki bir adamdı. 

~~İr ~aç hafta önce çarşı pazarda çıbanı döken, şakır şakır bel soğu~}~- Başın~a keçe k~lah, sırtında a~~a Hacı büyük bir işi üzerine almış Ortaya attığı davanın nereye vara-
cl\i~e ıle su taşımak için kapı kapı, 1 ğu akıntısı döken erkeklere bazretı pı- benzer bır hırka, elınde ~~u. ~lemlı bır gibi besmele çekerek, okuyup üfleye- cağını kestirememekle beraber ne o
~ lrı dükkan iş arayan, meyhaneci rin halvetinden muskalar yazıyor, tüt- asa olan bu saçı sakalı bınbmne karış· rek dışarı çıktı. lursa olsun bu heyecandan istifade e-
Jt. ~tnın kapısı örründe bir kadeh ra- sülü kuyu suları veriyordu. Fakat bu- mış adama kahve sigara ikram ettik- Adam da bir kaç adım peşinden debilecekti. 
~'çın ~tlerce yalvarıp dil döken bu I na mukabil hiç bir şey almıyordu. Yal-

1 
ten sonra gizlice sordu: yüriimeğe başladı. Bu yolla cahil insan gönüllerini av-

~· ~ bırdenbire enbiya sırasına geç- nız dergahın bacısı Uliyar hanım o - lspart.adan rnı ? Kapıyı açan Laliyar hanım yaban- lamanın esrarını bilen şeyh Mehmet 
1'tV. . karanlık mahfelde Bediüzz~~anın sa- Adam ba§ını salladı: cı bir adamla karşılcwınca ürktü, hacı hemen mahremlerinden birini yola çı-

li.a· e kınıse onun üç hafta önceki ha- dakası namı ile çil bir mecıdıye alma~ - Eveti hemen arkadan başını uzattı, kısık, kardı . 
1 dü•ünnıüyor, hatırlamıyordu. dan kimseyi içeri salıvermiyordu. - Hazreti Pirden mi} korkak bir sesle: 1 Maksadı taraftarları arasındaki nü• 
Birad · B d h 1 · Şe h k H dede eskı" E ,, - Hazreti Pirden geliyorlar. Ha- fuz iddialarını kaldırıp bu"tu··n kuvvetı· titd· erı e iüzzamanın a vetıne y , ansı ve asan - vet ı 
Ütte b k b h d' V · l k l ki k d ki san dede hazretlerini görecekler. kendi eline toplamaktı D v d ~ n sonra o büsbütün aş a ir ayatın ver ıgı a ış an ı . a ~r u ~rı - Emri mi var.} · ogru an 
ltı olu'Vermi§ti. 'bu dolabı bütün hünerlerıyle ışletmege _ Eveti Kadın kapıyı ardına kadar çekti. doğruya Hatip Ak Osmana cevap ver-
1' ar·L H .Ak O 1 Hazreti Pirin adamı içeri girdi. se iş rekabete dökülecek, müritler iki-~t .... ~~ta bağlan. anlar. z.incir gibi b_8§lamış .. lard_ı.. a. tip M • sman ve ta- ~ Hacı mühim bir adamla konuştu-
...... k 1 l ı b _ Biraderi Bediüzzamanın verdigi ye ayrılacaklardı. 

lqtın ~ıp sır vermıyor, gızlı toplantı- ! rıkatın ote ı ı en ge ekn Hen unals~s.dç~- gunu anlamıştı. Karşısındka el pençe mü hürü elinden bırakmayan Çolak Mahremine verdiği meşhur mii· 
t.. eydana çıkmaması için tam bir karamıyorlardı. Çola asan e çı ı ı. divan durarak konuşma ta devam b l M d 
~ssup . k h . · d Hasan ilkönce u emanet eri ü er- hürlü kağıtla müritlerin muhiblerin hep 

gosteriyorlardı. Arkasında kos oca azretı pır var ı. etti: b \! ris Nuriye verdiği halde sonradan ir bir arda oldukları zaman okunmasını 
t~ ~ Çolak Hasan uzun bir serseri- Ve zaten onlar bu işi daha başka - Çolak Hasan hazretleri dergah- bahane ile almıştı. O zamandan beri emretmişti . 
~~ Yatından sonra hayalinde tüten cepheden kurmuşlardı. Gerek Müder- tan çıkmazlar. Hatip Ak Osmanın da ısrarına rağ- Kat kat minderler üstünde nasip al-

ttcbeye ermişti artık. ris Hafız Nuri gerekse Hatip Ak Os- - Götür beni. men bunları kimseye vermemiş: mağa gelecek kadınları bekleyen Ço-
d\t. () erkeklere ehemmiyet vermiyor· man işi daha ziyade siyasi taraftan Hacı, dışarıda kahvenin önünü sü- - Onlar bana verildi. Sahibinin iz- lak Hasan Laliyar hanımın yanında 

1( çeviriyorlardı. Onlar eski nüfuzlarını püren çırağı Kel Ö~ere seslendi: ni olmayınca kimseye bırakamam, de- yabancı bir adam görünce ürktü. 

~aı. ~sığı çı~an, bir tarafına inme i- elde etmek .istiyorlardı.. .. . ı - Ömerw bura!a gel! mişti. ı Bacı alçak bir sesle fısıldadı : 
ildın agrıaı çeken, yer yer firengi 1 Yeni tarıkat bu şekılde her gun bı- Ve çocuga emır verdı: Hatip Ak Osman giriştiği işi başar· (Arkası var) 



6 Sayfa 

SON DAKİKA 
Fırtınanın Trakya, Kara-

• 
deniz Ve iz irde T ahri atı 
T rakyada 32, Trabzon da 2 Kişi Öldü 
Ereğlide Kömür Ocakları Yıkıldı, 

İzmirde 65 Köy Harap Oldu 
Zon""UM:lk, 13 (Öz:el) - Gülcamal Sinop limanına iltica etmiştir. 
Ercf;li limanında iki motör ~~rpı,mış l.ıunlardan Kırım adındaki motör babntf 

ve D:!m I< ınotörü de yaralanmı~tır. Fırtına, Alacaağız, Kilimli maden oluklarını 
tamamen yıkmıı Kandilli, Kozlu ve Kasaplarla maden oluklarını da ha.sara uğrat
mııtır Nüfuı. :-:aıiatı Y• "hır. 

Trobzonda 12 Kiıi Boğuldu 
Trabz.on, 1 ~ - Bugün yıldız karayel fırlına!I Karadenizi haftan başa altüııt et

'11~, liı:::uıda bulunan Aksu ve lı:mir varurlarına yolcu ıötüren kayıklardan biri 
batmıf, 12 yoku 'boğulmu,tur. 

Edimede 32 Kiıi Ôldü 
J . ..'!İrue, 13 ..:_ Kar tipisi yüzünden Edirne merkez nahiyesinden alh inııan, 1000 

kuyuu, Lüleoğlur.da 1 insan, Uzunköprükazasmda 5 insan 80 koyun, İpsala kaza
smcl a 8 İnsan, l SOO koyun, ve l at, Keıan kazasında 9 insan, 30 koyun, Lalapa
t• n•hiy~nde 3 insan, 120 koyun ve 1 manda kaybolmuı ve bu arada bir ev 
yanmııtır. 

Hacıdani~ment köyünden bir çobanın iki ayağı donmUf ve Linlerce tavuk 
telef olmuıtur. Telefon ve telıraf hallan henüz tamir edihnemiı olan köylerden 
malumat alınamamıttır. 

TrakyAnın diier vilayetlerinde de büyük zayiat vardır. 

lunirde Vaziyet 
Ankara ] 3 - f zmirden gelen haberler, soğuğun ıiddet1endiğini, dağların karla 

örtülü olduğunıı, Kartıyaka tarafında yıkılan köylerin altmtı beşi bulduğunu, ci
varda bir çok sürülerin donduğunu, Aydın - Ödemit postalarının, yolların ve köp
rülerin bozukluğu yüzünden iJleyemediğini bildiriyor .. Bir taraftan da Mende
deres yiikselmektec!.lr. 

İzmir Valisi, Torbalıya gitmi~tir. Bu mıntakadaki felaketzedelere 23 sandal 
ve çadırlar göndt-rildi .• Yalnız İzmir ıehrindeki Belediye zararı 30 bin lira kadar 
tahmin tdilmektedir. 

Bir It3Iyan Bombardıman Tayyaresi 
Korsikaya inmek Mecburiyetinde Kaldı 

Ajaccio, 13 ((A. A.) - Bir zabit ve üç küçük zabitin idaresindeki 
dört mitralyöz, üç motörlü bir İtalyan bombardıman tayyaresi, mü -
himmat yi.iklü olmıyarak Milano'dan Roma'ya giderken, havanın fe -
nalıcmdan dolayı yolunu §a,ırarak Calvi civarında yere inmittir. 

Jlalepte Yeni Hadiseler Oldu. 
Berut, 13 (A. A.) - Lübnan'da,,amda, Humus ve Hamada bugün 

aükunet vardır. 

HaJeptc bazı hadiseler olmuı, 

lard•n iki kişi tevkif edilmiıtir. 

Kocamı 
Danstan Mene
debilir Miyim? · 

« l O senelik evliyim. Hayatımız icap 
eden ~aylara, balolara. danslara çok 
cideriı. l-ııkat ben dans bilmem. Ko
canısa danııa bayılır. Her gittiğimiz yer

tramvaylar tatlanmıt, gösteri yapan-

de bir ~ok kadınlarla dans eder. Bir 
müddet onu menetıneğe çalı~tım, olma- }t,. 
dı. J"akat giditi beğenmiyorum. Bu yüz-
den kocamı kaçırmaktan korkuyorum. 
S!z ba~• ııc tavsıye edersiniz} 

Hayriye 
Si1.in için kocanızı bu ihtiyacından 

menntmek mümkün dtğildir. Fakat ya 
bir kolayını bulup Lu kabil toplantılara 
gitmemeli tf'!min ecle-uinİ2, yahut dans 
öğrenirsiniz. Dans öğrenmediiinize na· 
uran ihtimal vücudunu:.& dam etmei• 
müsait deiildir. Fakat bu kabil toplan· 
tılara t.iç olmaz.a nadiren ritmeii te • 
min elinizde olaa gerektir. 

* * "Evli bir kıı. kardeıim var. Onun 
lcayınbinderi hoşuma gidiyor. O da ba· 
na karşı lakayıt RÖrünm::yor. Fakat kı:r: 

ltardc~im mes·ut dcğıl. E11it••m olan a· 

dama bak11rak e lc.ı.mekten lorkuyC) • 
rum. Eniştem ayyaş. hırçın bir adam. 
Ablamın çeltmc.diği kalmadı. Siz ne det· 
riniz} 

Vicdan 
Erkek erlleğe, insan insana benze • 

tnez. Eniıteniz gayet hırçın olabi • 
lir, fakat kıudeıinin de böyle huysuz. 
bir adıım olat"ağmı tahmin etmek doğ-. 
ru olma:ı. Kaldı ki, aranızda alrr~hahk 
oldui;'llna r.örc bu adam ha1,kında ma
liirnııt cdirmek si.ıin elinizdedir. Tah • 
kikahr...ızı derinltı·tiriniz, hükmüniizü 
kafi der~ede nı:ı!umst toplad:ktnn 
sonra ve.tiniz. 

* * •Üç '!lenedir ni.,nnlıyım. "-'ıs .. nlıma 

evlenmekten bahsettikçe. bana bin tür
lıi masallar icat ediyor. Parası olmadı -
ğından, h.-.nüz hayatını kazanmağa baş
lamadığından. annesinin de evlenme -
sine henüz razı olmadığmdan filan dem 
vuruyor. Ben de günden güne yese dü· 
fÜyorum. Sız ne dersiniz~ 

Nuriye 

Bu erkeğin samimiyetinden fÜphe et
mekte hakltsınız. Niıan"t bayal'm.ın üç 
ıene siirır.csi tabii bir bal sayılamkaz. O
nun için niıanlınızı aıklfbnp 1'endisin -
el rn son ve kat'i bir ııöz İ•teyiniz. Bun
dan f a:rlıı ):.,..,. liyemiyeceğinizi bi!diri -
niz. r{•f'r evlenrnemekte ısrar ederse ve 
gösterdiği 11ebcpler size makul görün -
me:ue aynlınız. 

* * "Ni~·ı?ıyım. Nisanlım onu mütcma· 
diyen ı.ıin,,mayB, eğlenl'I" y.-·Ierine gö -

tür:nemi i ıiynr. Halbuki ımtli y n:=,iy,, • 

tim bun m[ıııair dr-ğil. Kendi:ıine Dczi -
mi dr eö::termrk- ictemi:rmmıı. Çok 
müşkii! vaziyette l: c.ldım. Ne yapl\yırn ~ 

Hıiseyiıı Ali 

Bue .. nkü r.i~nlınız, yımnki hRyat or
ta v ınız d C'mektir. Onun hakikati bilıne

t1i lnzımdır. Binaımaleyh va2iyeti ken • 
di:in,. açıkça &Öylernekle biı mahzur 
yoktur. 

TEYZE 

SON POST~ 

-
Petrol 
Ambargosu 

[Bnş tarafı 1 inci yüzde] 
«Eğer ambargo Milletler Cemiyeti 

azasından bulunan bütün dert1etleıce 

tatbik edilecek olursa, bunun müe.-ısir 
olması, Amerika·nın, İtalyaya yapa · 
cnğı petrol ihracatını 19 3) yılındaki 

normal hadde indirmf'siyle mumkün
diır. 

Bütün aza devletler nmbargo~u tnt· 

bik etmedikleri takdirde i e, elde edi· 
lecek ~-.:gane netice, İtalyanın •üç 'ile 
dalın pahalı petrol tedarik etmesinden 
ıbaret knlaç.aktır. 

Ambargo Ve lngiltere 
Londra, 13 (A. A.) - Brita nya 

diplomasi alemine mensup b ir şahsi • 
yet Havas ajansı muhabirine, petrol 
ambargosu hakkında şu sözleri söyle -
miştir: 

t(Cenevre birlı-şik devletlerin kara• 
rını bekliyor, halbuki bitle ik devlet -
ler Cenevrenin kararım beklemek le.» 

Büyük Britanyanın vaziyeti hakkın· 
da, Londradaki yabancı mahfcllerde 
dolaşan rivayetlere göre, Eden, pet -
rol ambargosunun yakın bir atide tat
bik edilmiyec~ini İtalyan elçisi Grnn· 
diye temin etmiştir. lngiliz hükum'Cti, 
son kariırını, Cenevre toplantısının 

arifesinde verecektir. 
Ambargo Ve Amerika 

Vaşington, 13 (A. A.) - Ctnev• 
rede tanzim edilen petrol ambargosu 
hakkındaki eksperler raporu, hurnda, 
ambargonun akim kalması halinde 
mes"uliyeti birleşik devletlere yüklet
mek teşebbüsii gibi telakki edilmekte· 
dir. Bununla beraber. iyi haber alan 
mahfeller, bu hareketi bir dereceye 
kadar haklı görmektedirler, zira A -
merika·nın bitaraflık projesi Milletler 
Cemiyetini tatmin etmemekt ... dir. 

Hull. gazetecilt'rin sordukları suale 
cevaben harp malzemesi ihracatının 

sulh zamanındaki normal haddine in
dirilmesini amir hiç bir kanun mev . 
cut olmadığını söylemiştir. 

Hükumetin, gayri tabii mikta rlnr -
daki sevkiyaıın önüne geçmek üzere 
nüfuzunu kullanmağa devam edip t• 
miyeceğine dair olan suale de. bu me
seleyi münakaşadan imtina ctti~ini 

çünkü bu husustaki kanunun hemiz 
tetkik edilmekte bulunduğunu cıöyle -
miştir. 

Kongrenin, bitaraflık kanununu, 
ihracatı normal hadde indır;•cek m.ı -
hiyette hususi ahkam ilave etmeksizin 
kabul edeceği tahmin olunmaktadır. 

Rapor Devletlere Bildirıldi 

Cenevre, 13 (A. A.) - Eksperler 
komitesinin bu sabah neşredilen pet
rol meselesi hakkırıdaki raporu, veri· 
len haberleri teyit etmektedir. 

VascanceJlas, bu raporu aza olan 
ve olmayan devletlere tebliğ etıniş ve 
mart sonundan evvel İçtima etmiye -
cek olan 18 ler komitesinin toplanma
sının icap edip etmiyeceği hakkında 

mütalealarını bildirmelerini bu hüku
metlerden rica etmiştir. 

Va!'lconcellas, Milletler Cemiyetinin 
İtalya ve Habcşistandan gayri bulu -
nan bütün azalarına, zecri tedbirlerin 
tatbikını takibe memur eksperler ko -
mitesinin raporunu gönderrnis, bu ra
porda, bu milletlerin ftalya ile olan ti -
caretlerine ait istatistikler hakkında 

bir _ de sual varakası bağlamıştır. 

Şubat 14 

1 Karla Beraber Odun Ve 
Ba dı 

[ Sa" tarafı 1 inci ylizde] dan tesbı" t d"I · d 1 · ) "uk'· ı · k e ı mesı o ayısıy e soa 
m r ·a .. d b . h" d h o f ç gun en erı şe ır e adden ların tesirinden uzak ka lan koklar es· 
da~l<1 . pahalı sa tılmağa başlıyan macl - ki fiyatları üzerinde n satılmaktadır ~ 

e er.ın ~şında g:l~ektedir. 1 Yalnız toptancıların ellerinde btJ• 
l kı gı.m evvelkı şıddetli frtınadan lunan ecnebi koklannda cüz"i bit 

evvel manga l k ömürü nün cinsine gö- .. k I , . , 
retopta n f t 'j k l O .

1 4 
yu se me vardır. ) erlı kokların top 

buçuk k ıya 1 
• ~ruş .d . fa~a 1 ek tan satışı 21, perakende beş tona ka · 

l,,irdenb· urubş arasın af. 1 1
•
1 

·de. a t . ış dar 22,.j liradır. Geçenlerde Alman ' 
ıre astırınca ıyaı ar a bır - d · ·ı .... O k • 

clenbir b. ..k I . ya an getırı en ..>00 ton Alman ·o 
e ır vu se me goze carpmış ve k 1 OOO il 

]·ömür } k~ k d k unun tonu satılmıştır. AlıllEI 
1 • • uruşa ·a ar cı mıstu. k k d ')'J - ı· .. · 1 k • 
1 S

üphe ·. b .. d k ~ \ o u a -•>,O ıraya muşterı bu rna 
, sız unu goz en açırmıyan t d 
perakendeciler de ~ eJlerinde kafi rnik- a ır. • 
tarda stok olduğu halde _ fiyatları art- Soğuklar başlamadan evvel ~efırııl 
tırmakta gecikmemişlerdir. günlük kok satışı 15 tonu geçmiyor " 

Bilhassa mahalle aralarındaki bazı du. 
j kömürcülerin bundan daha çok isti _ Fakat son bir kaç gündenberi b\J 

1 

fadeye kalktıkları göze çarpmakta ve miktar iki mislini bulmakta ve sar fi ' 
evvelce 4 - 5 kuruştan satılan kömür- yat çoğalmaktadır. Şehirdeki kok k& 
lerin 24 saat zarfında 7,5 kuruşa ka - mürü stoku, dört bini Alman koku ol' 
dar çıkanldığı görülmektedir. mak üzere 18 bin ton tahmin edil' 

Odun fiyatlarında da yersiz bir mektedir. 
rükselme vardır. Evvelce çekisi 260 - Bu miktarın kışı karşılayacağı anlB" 
?OO kuru;; olan odunun toptan fiyatı şıldığından evvelce Almanyadan ge' 
:~mo ye ve 60 para olan perakende fi- tirilmesi kararl~ştırılmış buluotttl 

yat da 110 paraya kadar çıkarılmıştır. mütebaki 5000 tonun siparişincltıl 
İşlek yerlerdeki perakendeciler, sarfınazar edilmiştir. Daha idareli v~ 

pek göz önünde bulundukları için o • • .f d 1. ld v • • • 1 rdil d 2 k k l ıstı a e ı o ugu ıçın son zaman a 
unu uruştan yu arı satamıyor ar- b. k .. h .. d · l · tet' 

d h il l d 
ır ço resmı ve ususı aıre erm 

sa a ma a e ara arın a müşterisine • 
göre satışlara tesadüf edilmektedir. cih etmeleri sebebiyle sarfiyat miktt'~ 

daima artan kok kömürünün daha 'IY 
Kömürcü ve oduncular bu ani yük- ai' 

selmeye sebep olarak havaların bir _ yade ucuzlatılma51 çareleri aranac 

den bire dona çevirmesini, bu sebep • tır. . .11 
le nakliye ücretlerinin arttığını ve ev- Gelecek yıl sıkıntı çekmemek ıç• 
velce 150 kuruşa tutulan arabaların yazdan stok yapılacak ve bu suretle 

kar başladıktan sonra 2:>0 kuruşa bile ~ yabancı koka ihtiyaç bırakılmıyacıJcj 
güç elde edildiklerini ileri sürmekte • tır. Yerli kok fiyatlarının gelecek "11 
dirler. bir miktar daha indirileceği söy)cll • 

Fiyatları 1ktısat Vekaleti tarafın - mektedir. 

~ ... ·~·························~····················· ... 
Fransız - Sovyet Misakı 

[Baş tarafı 1 inci yüzde] 'mutabakat, nazarı dikkati çok celbet 
1 

Le Joumal diyor ki: mektedir.» 
«Moskova anlaşmaları, müşterek İngiliz Dıt Bakanının Beyanatı 

emniyeti takviye ettikten başka, Fran- Londra, ];~ (A.A.) - Edenin as 
sanın, Çekosiovakya ve Romanyaya kerlikten tecrit edilmiş mıntakaya \-1 

karşı olan mecburiyetlerini de hafif - Büyük Britanyanın Lokamo muahe 
letmekteair.» desine bağlılığına dair olan beyafl11~1 

Bu gazete, Fransız - Sovyet and - parlamento muhitlerinde, her nevi b•~ 
laşmasmın tasdikinin Sovyet - Çekos- cepheli tedbire ve Almanya tarafı~ıJ 
lovak, andlaşmasının tasdikine ve bir dan her türlü kuvvet istimaline J1l8 

/ 

Romanya - Sovyet andlaşması akdine olmağı istihdaf eder şekilde tefsir 0 

bağlı olduğunu söyledikten sonra şu lunmnktadır. İ' 
sözleri ilave etmektedir: Edenin cevabının, hükumetle, ;st, 

ccYeni, Fransız meclis~, F ransı~v: zaht~ bulunan li~era~ m~nder ~rasıf1t1' 
Sovyet andlaşmasını tasdık etmedıgı da önceden tesbıt edılmış oldugu f11 

~akd~~de Louis Bar~~~u·n~n teşe~bü~ü ' hakkak gi~i görünmektedi:. et' 
ıle vucuda gelen butun dıploması bı - Manderın sorduğu sualın, sad ıet 
nasının .yıkılmasına sebep olncaktır.>> muahedelerin , imza sahibi devle! e' 

Figaro gazetesi de ıŞöyle yaı.makta- 11 tarafından umumi bir muvafakat JI' 
dır: ticesihde feshi haricindeki ahvale 

ı<Bugün, Sovyet siyaseti, son dere- ir olduğu söylenmektedir. ' 
ce muhafazakar bir durum almakta - Londradaki Alman mahfelleri, e tı' 
dır. Bu durumun mahzuru yoktur. sen, Berlinin mıntakayı, kendi bB.~j ı 

k 1 t" k k d ··t ecl•g F ransanın vaziyeti ile uygundur. Şu 8~ er eş ırme ma 88 ını gu rn dl~' 
halde, Fransız - Sovyet andlaşması 1 m, fakat Fransız - Sovyet an bt~ 

kt 
ınasının Lokarno mefhumiyle kt' J. 

Lı.de"'f erı· ciddi hiç bir tehlike arzetmeme e - rf ld v h k k" b. k·lde rc-
l dir.n te ı o ugunu u u ı ır şe ı Jif• 

detmeği düşündüğünü söy}eme"tt. ııf 
Yunan 

Kralın Riyasetinde Oeuvre diy9 r ki : Bu Yad ide, diplomatik yolla 1'011 

t<E.den ve Fhmden Fransız - Sovyet malar yapılması muhtemeldir· 

Topland1lar 
andlaşmasının tasdiki münasebetıyle 1 Münakatalar Devam Ediyor / 
iki büyük demokrasinin, Almanyanın , Paris, 1 :-l (A.A.) _ Meclis b\J .,lİ' 

·· kb l • . k •. ld ' p I 8• 
[ B musta e sıya·se· tm.e • at 1ycn a a.n -

1 
bahki celsesi esnasında, ro. eter 1,,~~ aş tarnfı 1 inci yuzde] o " 

memlekette mustakar bir hükumet madıklarını, munasıp, fakat çok azım- ğine mensup Chassagnenın sor 

teminini parti şeflerinden israrla iste· kar bir tarzda Almanyaya hatırlattı - bir suali reddetmiştir. ,;)·e' 
miştir. lar. Bir çok hük\ımet merkezlerinden ... Öğleden sonra Fransız - SO 01~· 

Siyasi mahafil ne bir temerkiiz, nQ aldığımız haberlere göre: Fransa ve andlaşma~ı müzakeresine devıırll 
de b. b" l"k k b" · · k ) fn giltercnin ifadeleri arasındaki bu nacaktır. / ır ır ı a ınesının uru amıyn - ---"' , 
cağı kanatindcdir. Buhran hnllediJe - • • ~ 
mediği takdirde parlamento gelecek bir ka~~~e~i~. iş ba.şı~a ge1mesini ka · ı min ederek bir ittihat kabi~esifl: ,.rııi 
hafta toplantıya çnğırılncak ve kral bul ettıgını soylemıştır. yanması mümkündür. Venızelo )il' 

p<ırlamentod:ı ekseriyet kazanacak Veniz~~osun Tavsiyesi ı kabinenin bir an evv.el kurulrrı851 

parti şefine kabineyi kurmak vazı·fe - At" l '1 (0 l) \! · l k" ına, ., ze - enıze os es ı b· ıd· kt d. 
sini verecektir. zumunu ı ırme · e ır. 

Bitaraf f' r bine istenmiyor 
dış bakanlarından saylav Rufosa gön-

derdiği m ektupta yeni kurul.ıcak ka -
Atina, 1:~ (Özel) - G azetecilere b ine ha'ı:.kındaki fikirlerini bildirmiş -

beyanatta bulunan hürriyetperver tir. V en izclosn göre yeni bir seçim 
partisi lideri Sofulis, yeni kurulacak gailesine girmemek için parlamento -

kabinenin bitaraf kimselerden mü - nun itimnt edebileceği bi tarnf bir ka· 
rekkep olmasını reddettiğini, ancak, binenin kurulması ve bu kabine bil -
parlamentoyn istinat eyleyen siyasi ah<ıre partilerin teşriki mesaisini te 

dl;1f 
A r,1er ikada Eir Yarıı; 

15 K " şi Yandı e' ((,..,, 
Lnkevood, 13 (A. A.- - '1''~ 

~·-" rikada» bir otelde yangın 

on he§ kiti telef olmuştur. 
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1 AVCILIK 1 

Tarla Kuşu Ne Zaman Ve 
Nasıl Avlanır? 

Sonbaharın güzel güneşli sabahları kuşun civarda bulunan bir çok su bi • 
bu kuşu avlamıya en elverişli zaman- rikintileri üstünde ayni hale gelmemesi 
!ardır. Güneş doğmadan buğday bu mütaleanın yanlışlığını meydana 
serpilmekte olan tarlaların gök yÜ· koyar . 
zünden görünür bir yerini seçip ayna·! Bu kuşların «Toygar» denilen te • 
yı oraya kurmalıdır. Otuz beş , kırk pelileri, ve «Boğmaklı» denilen daha 
metre uzaklıkta gizlenecek bir yer ol- büyük nevileri varsa da en lezzetli ve 
ması da şarttır. 1 makbulü asıl tarla kuşudur. Esasen 

E•lıi l.tan6ulan hauuzlu, rihlü kahuelerinden 6iri 

Ya bir küçük ağaçlık, yahut ayna parıltısına kapılanlar da bunlar· 
bir çukur avcıyı pek güzel saklar. Gü- dır. Diğerleri de müteessir olurlarsa da 
neş görününce aynanın ipini beraber pek nadiren gelirler. Fransızlar tarla 
bulunacak çocuğa vererek mütemadi· kuşunu tıpkı bıldırcın gibi «puanter» 
yen işlettirmelidir. O sırada havadan köpeklerle avlıyorlar. Bol koku, ve 
geçmekte olan bütün tarla kuşları bu pek az «ferma» veren bu kuşu köpek• 
parıltıyı görünce hemen manyatize ol- le avlamak cidden pek zor ve çok ma· 
m~ bir halde inerler ve aynanın et - hir bir avcı işidir, Ayna He avlamak 
rafında küçük çarklar çevirmeğe baş- tercih olunmalıdır. Bu avcılık pek la· 
larlar. Aynadan bir, bir buçuk metre tif ve ayni zamanda şairancdir. Avcı· 
yükseklikte tıpkı bir kelebek gibi ınk lığa yeni heves edenler işe buradan 

ES Ki iST AN BUL 
lstanbulda ilk Kalıvelıane Nasıl 
Açıldı, Ne Gürültüler Kopardı? 

1 
sık kanat çırparak durup, sonra gene ı başlamalıdırlar. Zaten avcılık yolunun 
etrafta dönmeğe giderler. Durdukları ilk basamağı bu zavallı küçük kuşca
saniyeden istifade edip hemen ateş et- ğızlardır. 
mek lazımdır. Çünkü kuş bir saniye Tarla kuşunu pi§irmek te vurmali 
kadar böyle durur. Sonra gene dön - gibi pek kolay değildir. Onu da şura• 
meğe başlar. İntizamsız, ve oynak cıkta anlatayım. Üç dört kişilik bir 

Oraya Gitmekten hareketler yaptığı için çarkederken sofra için 10-12 kuş güzelce temizlen-Müftüler: - Kötülükler Yeridir, 
Meyhaneye Varmak Evladır! .. 

• • v vurmak hakikaten epeyce müşkiildür. I dikten sonra tuz ve biraz karabirer e• 
D 1ye Bagrıyorl ~ rdt. Eti gayet lezzetli, avı oldukça maha - kip ve üstlerine. bir parça d~ soğan su- . 

ı · . . . . . ret ve melekeye mütevakkıf bulundu- yu sıkıp açık hır tabakta hır gece hı -
Osmanlı impa .. 

latorluğunda içki· 
nin yeri ezelidir. 
Fakat kahve, 600 
lenenin ancak ya· 
tısında Osmanhla • 
ra sokulabilmw. u· 
~n gürültülerden 
•onra yer alabil
ıniştir. 

Kanuni Sultan 
Süleyman ve Üçün· 
cü Muradın salta
natları sırasında 
halk vaktini mesİ· 
Jelerde geçirirdi. 
Kı, gelince de ev
lerde toplanılır, 
(<Cümle ihvaD' şebi 
Yelda» müddetin· 
CC ıohbet ederdi. 

971 senesinde 
lialepten Hakem 
\Pe Şamdan da 
Şems isminde iki 

velerın gızlı kapılarından gırıyor, ıçe- v d k vl l'di B l rakmalı ertesi gu"n bir miktar tereya-. k 'fi . ı gun an ço eg ence ı r. azan uya- , , 
rıde eyı erın tamamlıyordu. O za· ı 1· f' k t b 1 1 b' b 1 C7ını rengı· penbeleşinciye kadar yak-b . . . rına ge ır, ışe · e o o ursa ır sa a ı t> 

manın eledıye memuru ve polısı o- k k 11' k k .. k'' d'' T tıktan sonra kusları bir toprak tence• l S ha 'l ır e ı uş vurma mum un ur. ar- , , 
an u şı ı e Asasbası da bu kaçak- l k .k. 'd' B' k ı· reye dizmeli aralarına taze domates, 

l k 1 • .. a uşu ı ı nevı ır. ır ısını yer ı, • . 
çı ara atı mış, onlar da ruşvetle ve . k t l 1 d b 1 ve iki büyük baş doğranmış soğan dı-.. l• l . - yanı ış yaz ar a arımız a u unan -
mupte ası o dukları kahvenın hatıra - l d'V b' k d t · · · zip biraz da bahar serperek toprak ·1 ·· 1 . A ar -, ıger ır ısmı a eşrınısanı , 
sı ı e goz yumar olmuşlardı. ptıla o d I k t' · d 1 d' tencerenin kapagvmı kapayıp hava çık-

b
.. .. .. . ayın a meme e ımız en geçen er ır. 

derece uyuktu kı, fetvayı veren Bu ikinci nevi kuşlar ayna cazibesine mamak için etrafını hamurlamalıdır. 
müftüler hile bundan kurtulamamış • daha çok tutulur, daha kolay vurulur- Yanm bardak su, ve o kadar da tatlıca 
lardı. 1 ! beyaz şarap konulacaktır. Gayet ha • ar. 

Koltuk kahvelerine gizli gizli de • Neden dolayı bu hayvanın böyle ay· fif, küllü ateşte iki saat kadar bırak • 
vam edenler içinde ulema, m~ayih, na pırıltıları üstüne indiği, ve manya- tıkt~n son~a açıp. ~ıcak sıcak. tabaklara 
vaizler ve müftüler bile vardı. Niha - tize olmuş bir halde oradan ayrılaına- taksım edıp ye~ılırse ~e~etıne doyul· 
yet onlar da bu işin gizliliğine taham- dığı anlaşılmam~tır. Bazı avcılar ay- mazi Gayet hafıf, nefis bır yemek o · 

Salih Mahmut 
mül edememişler: nada hasıl olan parıltıyı su zannede - Jur. 

- Kömür haddine gelmezmiş, iç • rek oraya indiğini iddia ederlerse de 
======::=:=============== mesi caiz imiş!. diye kahveyi mübah 

saymışlardı. Artık fetvanın tesiri· kal
mamıştı. Yavaş yavaş şehir içinde ge· 

ne kahvehaneler açılmağa başlamış· 
tı. Hatta Peçevinin iddiasına göre, 
bu mesele o mertebeye vardı ki« Vü-

il Hayatta Gördüklerimiz 
1 Aile Hayatında Yeni Bir Bağ 

zerayi izam; akar için kahveler ihdası> 
etmeğe başladılar, «hu yüzden her bi
ri yevmiye birer ikwer altın alır oldu
lar.» 

* 

Onlar, adeta günün meselesi olmuş • 

lardı. 
Kocasından bahsedenler de genç 

kızlardı, karısını anlata anlata bitire • 

miyenler de ..• 
- Bu kadar hoş ve zarif erkek olur, 

ca '?' Hem size ne. ne yaparlarsa yap.
1 

ıınlar. 

- Hiç uygun değiller. 
- Bunu erkek düsünıscydi. 

Onlardan biri yanıma sokuldu: 
- iş zannettikleri kadar ba'3.it 

•danı geldi. Bun • 
lerın ilk i'leri T ah· 
taltalede, büyük. 
teniş birer kahve • 
hane açmak oldu . 
ICahvenin, kahve -
hanein ne ol- E•lıi l.tan6ul lıahuelerinJen bir 6ÖrÜnÜf 

Üçüncü Murat bir aralık gene kah
vehaneleri menetmeğe çalıştı. Babası 1 

tahta cülus ederken kahve hakkında: 

diyorlardı. 

- Öyle başka, öyle 
bir yüzü var ki .. 

- Ya giyinişi? . 

düşündürücü 
ğil. 

- Ya nedir'?. 
- Bunlara aöyliyemiyorum. Kadını 

büsbütün gülünç edecekler. Yazık, o da 
bir insan nihayet değil mi'? du~unu bilmiyen İstanbul münevver-1 «- Mesavihanedir, ana varmak • 

~1 ınerak ve keyf ihtiyaciyle yavaş, tan meyhaneye varmak evladır.» di· 
t"aş bu kahvehaneleri doldurmağa 1 yorlardı. 

«- lyşe ciladır!..» demişti. Fakat 
o, bunu dinlemedi, bir anda İstanbul . 1 
daki bütün kahveleri kapattı. Fakat 
bu yasağın da hiç bir tesiri olmadı. 

Halk: ""Qfladılar. .. • • 1 Mesele gittikçe büyüyordu. Kah -
l «Keyfe muptela bazı yaranı safa velere rağbet arttıkça ulema ve «Ho-
111..1 k l Gönül ne kahue İ•fer, ne kahvehane 

.. •usa o ur yazar makulesinden nice cegflım küplere biniyor, müftiler bile 
~refa cemolur oldu.» Artık kahveler: işe karışıyorlardı. Revaç göz önünde Gönül ahbap i.ter, kahue bahane 

)' lu~ tafıyordu. Ge.nif kahve.hanenin idi. Mazul kadılar ve müderrisler ile Diyor, : 
t\ı'rışer, ~tu.za~ yermde mec!ısler ku- 1 imamlar, müezzinler bile kahvelere «Ehli zevkin :zeukini kim tazeler _ 

) llyo~, ~ımı kıtap ve Rasenıyat oku- 1 düşmeğe başlamışlardı. Kahvenin Taze elden, tan piımiı, taze kahue, l 
~· kimı ta.vl~. ve ptranç oynuyor, ! yepyeni keyfi, halkı bir türlü bu ze- taze wönül tazela.» 
lı- .-ı de yem gufte gazeller okuyordu. ı hirden uzaklaştıramıyordu. Kahve . . .. 
i.~vehanenin ortasında mermer bir ' aleyhinde: Dıye zarıf nukteler yapıyor, gene 
'"Vuz d K·· · d ı · 1 bildiğini okuyordu ~ var ı. oşe mm er enne otu • «- Her ne3ne1c:i fahım mertebesi - · 
~<(ehli keyfe hususa kahvesini nice 1 ne vara yani kömür ola sırf haram • Bu suretle yasağın önüne gcçilemi-

civan ıunar» dı. j dır.» di~e fetvalar çıkıyo~du. Bu key .1 yeceği anla\ulınca iş tavsadı ve birden-
~ S~ kahveler öyle kalabalık oluyor· fe padifah bile yakalanmıftı. Ordu bire latanbulun ~ört köşesini birer 
~ iti, (<oturacak ve duracak bir yer içinde kahve iptilası gittikçe yayılı • 

1 

kahvehane bollugudur kapladı. 
~·lunınazn dı. Yav8' yava' halk ca- yordu. Bütün «Ümmeti müslime mey 
J..

1
e bu yüzden devam etmez olmuş· ve mahbub ile demgüzar olurken» Dördüncü Murat zamanında kah • 

~ich. Peçevi bile bu halden · fİkayet kahve içiyor, kahve höpürdetiyor· ve bütün Osmanlı imparatorluğuna 
>'or: du. yayıldı. Yalnız lstanbulda 500 kahve 

)" 
1
<- Nice akçeler ve pullar sarf edip fetvanın çıkwından, yani kahve •

1 
tüccarı vardı. Bunların Yemen ve 

li~an'. cem'ine sebep olmak için ter· ye şeriat iktızası haram denişinden San'ada ortakları bul~nurdu. Gelen 
~ ~ıyafet eden bir iki akçe ka~ve sonra kahveler ~apatıldı, kahve i.ç- kahveler lstanbuldak.~ 300 mahz:ne 
~ a '\Termekle andan artık cemıyet 1 mek, kahvehane ışletmek yasak edıl- konur, buralardan <lort tarafa dagıtı· 
fa&ın eder oldular» diyordu. di. Fakat halk her ikisine müptela , lırdı. 

d~ 1-Ialk~n ibadeti unutup kahvelere olmuştu: ı:er zamanki yasağın dikine 1 l~te Ha!~~li ve Şamlı i~i ~rabm 
d ~llıesı camilerde de velvele uyan • ı gitmek ıstıyenler, İstanbulun şurasın· I hedıye ettıgı bu nesne bugun bıle Is • 
\oıtrrııştı. Vaizler bangır bangır kah ' da burasında, çıkmaz sokaklar için • tanbulun dört tarafında yurt yapmış 
ı ~ aleyhinde bulunuyor ulema hep de «koltuk kahvesin denen kahveha - bulunuyor. 
Qı.- " t 1 
"~an: neler açmağa başladılar. Halk bu kah· Ragıp Şevki 

Bütün hunların arkasından sıra ka • 

rısma geliyor ve; 
- Aman onu hiç söyleme, SP.sleri 

yükseliyordu. 
- Çok mu çirkin?. 
- Güzelliğinden vaz geçtim. Ber• 

bat . 
- Çabuk söyle, nasıl §ey'?. 
- Tam bir mahalle karısı. • 
Bir kaç genç kız birden şaşırmıf 

bağrıştılar: 

- Ne söylüyorsun'?. 
- inanın çocuklar. En bayağı, en 

görgüsüz kadını gölgede bırakır. 
- Peki canım , niye böyle bir kadım 

almış'?. 

Zaten itin en karışık tarafı da hu 
ya ... 

Niye böyle bir kadını almış'?. 

Genç kızlardan biri soruyor: 
- Zengin mi bu kadın. 
- Hesapsız: Evlenirken arkasın • 

daki mektep göğüslüğile gelmiş. 
- Çok mu okumuş'?. 
- Bir köy mektebinde hocalık ede-

cek kadar. 
Bütün yüzleri gene bir düşünce bü • 

rüyor. 
Biri mırıldanıyor: 
- Aynlsın .. 

- iyi amma çocuğu var. 
Öteki dudak büküyor. 

- Haydi canım, bir çocuk uğruna 

bir ömür satılır mı'?. 
Gene susuyorlar. 
- Kuzum dedim. Kim bu kan ko • 

- Şüphesiz. Ben her :zaman böyle 
uygunsuzluklarda kabahati erkeğe bu .. 
lurum. Almasaydı. 

- Tabii. Bu akşam bize yemeğe 8e-

lir misin~. 

Cevap vermeme vakit bırakmndan: 
- Sana bu mm çözeceğim, dedi. 
Kabul ettim. Bu meşhur kan koca, 

arkadaşımın apartımanının ayni ka • 

tında oturuyorlardı. 

Yan pencereden iyice görünüyorlar. 
Erkek. bütün genç kızların maaallarırun 
hu güzel şehzadesi elleri pantalonunwa 
ceplerinde bir aşağı, bir yukan gezi .. 

niyor. 

Kadın mütemadiyen söyleniyor •• Kıs• 

kançlıkt ... 
Bir an oldu. O, usanmış gibi: 
- Of artık yeter, diye söylendi ve 

}'ÜzÜne, bütün genç kızların rüyasına gİ· 
ren güzel yüzüne bir tokat indi. Yü • 
rüdü, odadan çıktı. 

Ben buzdan bir heykel gibi don • 

muştum. 

Arkadaşım: 

- Görüyor musun. işte onları baj. 

lıyan bu, dedi. 
- NasıU. 
- Adnmın iyi ve nazik bir mevkii 

vnr. Kadın: böyle şirret. Ayrılıraıı.. bu 
hal sokaklarda olacak. Sükutun, taham
mülün sırn bundan geliyor yavrucu • 

ğum. 

Muazzez FAiK 
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Akdeniz incisi 1 
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İnci, Kayıkta Bir Gök 
Bir De Deniz Arasında 

Yapayalnızdı - lı .~;---::::· kk. ,,Z_&a 
Türk kıyıları ise buraya pe ya ın . .. ..... __ __ 

demekti. Ferhat Patanın ölümün -, ·ı k"" ··k b" d.. k l t . l . yorgan ı e uçu ır O§e a mı§ ı. 
den haberi olmadığı içm ( çıl) e H Ih k" b 1 h" l"" ktu . . a u ı un ara ıç uzum yo . 
aıtmıyordu. Fakat Alanyadan ora- L""k b k. I · ldukl • • b u resya u es ı §eY erı o ara 
ya hemen haber yollar, ıaghgmı a- d b k d 1 · "k" k 1 . yer e ıra hr ı. ncıye ı ı a ın 
basına duyururdu. Pulat ıle arka - b tt . ·ı k d" 1 d" . . a anıye ı e en ı pa tosunu ver ı. 
datları ölmedilerae, Durmu§ reısın G "d d b l .. 1 · ki . . . ernı en e o ve guze yıycce er 
yanında olduklarına hıç §iıphesı k - k d B" L "d" I 

ayıga on u. ıraz sonra eonı ı 

yoktu. ile İnci, kadirgadan ayrıldılar ve 
Lükresya işaretle ve kısa kısa T·· k k l d - lk 

1 
. w ur ıyı arma ogru ye en aça-

ıözlerle nciye her §eyı anlatmaga k ki t ı ra uza af ı ar. 
çalıııyordu. Bu biraz ıüç oluyordu. L""k b d"l" · 11 

1 u resya eyaz men ı ını sa ı -
Fakat anla§abiliyorlardı. ınci o gü- arak: 
zel gözlerinin en güzel ve manalı Y y 1 k l ·· l t · . l . . o un açı o sun guze ncı ... 
bakıılarile Lükresyanın göz erının B lk" t k h" .. .. · . . . . .. e ı ar ı ıç goru§emeyız. 
ıçıne gırıyor, ona ıükranlanm ve o· d . ıyor u. 
ıevincinı anlatıyordu. İlk f tt kt 1 k 

Li.:kresya bu körpe ve sevimli ku- ırsa a me up atma ıçın 
söz vermiılerdi. 

zunun saçlarını okıuyor, avutuyor- inci de bir taraftan elini sallıyor, 
du. İkisi de Marçelloya dütman idi-

bir taraftan da batörtüıünün ucu ile 
ler. ikisi de Marçellonun fenalığına 

göz yaşlarını siliyordu. 
ve canavarlığına uğramı!lardı. Ay-

Böyle Rüzgar 
ni adama kartı duyulan sarsılmaz Jyi 
kin onları kayna§tırmı§ gibiydi. 

Çok geçmeden her ikisi de birbir
Ertesi gündü: 

lerini göremez oldular. 
Kirinya kalesi ufukta dumanlı 

Bindikleri kayık bet altı adım u
dağların belirsiz karaltıları arasın-

zunluğunda, iki adım geniıliğinde 
da ıilinip gitmiıti. Grazyanonun gü-

sağlam ve yeni bir tekne idi. En bü
zel kadirgaıı güzel bir gün doğusu 

yük dalgalara bile karıı koyacak §e
rüzgirile gemilerini titirmif, ıuları 
yararak gidiyordu. 

Kayığı 

lslıeleye Al! .• 

kilde yapılmı§tı. Yelkenini iyice §İ· 

ıirince ıaatte yedi sekiz mil hızla 
gidiyordu. Durgun havada ise bu 
tekneyi bir çift kürekle yürütmek 

Grazyano kıç kasaranın önünde- pek güçtü. Bunun için İnci: 
ki direğin İp merdivenlerine tır - _ Rüzı&r çok eıiyor. Fırtına ol-
manmıt, denizi araıtınyordu. Biraz maaın ! 

,. 
SON POSTA 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cuma 

(*) 

Karlı Havanın Sıhhat 

Üzerine Faydası 
Ve Tesirleri 
Kışın sıhhat üz.erine en iyi tesir bırakan 
havası kar yağdıktan ve tipi durduk • 
tan sonra açık karlı zamanlardır. 
Yağmurun rutubetini ve dondurucu so
ğukluğu karlı havada bulmadığımız 

için rutubetsiz ve mikropsuz bol oksi
jen dolu bir havanın teneffüsü ciğer

lerimizi besler. Kanın süzülmesi bu za· 
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Berlin. Olimpiyatlarına 
Niçin iştirak Ediyoruz? 
Kazanmayı Düşünmekten Ziyade 
Yapacağımız Başka Şeyler Yok Mu? 

manlarda daha kolaydır. Durgun kan- H 
lann hareketi daha muntazamdır. Böy- er olimpiyat lafı ortaya çıkınca 'ler · T Cfkilatta gene değişiklikler, te-

Yazan: Ömer Besim 

le zamanlarda nezle olmak endişesi etrafta kıpırdanmalar, kaynaşmalar beddüUer oldu. Türk futbolünün se
içinde evinde kapalı ve bütün gününü başlar:. 1 ~23 de kurulan idman Cemi- lametini Berlin de görenler, orada 
mahsur ve bozulmu~ bir hava içinde yetler.ı !ttıfakı 1 !Y24 Paria olimpiya -ı mutlaka muvaffak olacaklarını söyle
geçirenlere tavsiye ederiz. Biraz soka- dına ıştırake karar verdiği zaman, diler. 
ğa çıksınlar. Bu hareket hem sinirleri • mü~~a.~alarda derece almağı değil, ı İşlerini bitirip kenara çekileceklet 
ne biraz neşe ve kuvvet verecektir ,.e bu buyuk harek t• ·· ~ · t t · · hAd• b" b e ı gormegı esas u - ıçm a ısat ıze gene ize vazifeleri • 
hem de yarım, yahut bir saatlik açık muı:ıtu O j ·ı d · · 1 · · h l " · .z. ama. n. ngı tere en getırı - 1 mızı atır atıyor. Belki ileride fayda81 
karlı havada bir yürüyüş ve yahut ka- len t Bili Han f bol J J an renor ı ter ut cü erilo ur. Berlin olimpiyatların iştirak et• 
yak yapmak sıhhatlerini tamamlıya - hazıralmış, Amerikadan getirilen meli, fakat bugüne kadar bilmedikle " 
caktır. Bilhassa dikkatle tatbik edile- Ç 

b ester Tabin atletleri Budapeşteden rimizi görüp ög~ renmek irin! cck u yürüyüıtcn hastalık gclmiye - Ra ·:s 
ceğini temin ederim. ı ! ul Peter de güreşçileri çalıştırmış- Gürq Tqvik Müaabakalan Bu 
---..... ---...--------• lardı. .. Hafta Yapılacak ( *) Bu notlan kesip saklayınız, ya- K d k 

but bir albüme yapıftırıp koReluiyoR a ı öyde Unyon klüp çayırına lstanbul giİrCf heyeti birinci tCfV~ 
yapınız. ~ıkıntı zamanınızda bu notlar ' kurulan kampta bir aya kadar munta- müsabakalannın geri ka4ln maçları 
bir doktor gibi imdadınıza yetİ§ebilir. za.m a.ntrenman yapan futbolcüleri - bu hafta Kasımpaşa ldül:(ünde yapıla• 

rnız] 924 senesi mayısının son pazarı caktır. 
Ekmek Buhranının Sebebi 

Evvelki akıam saat yediden 
sonra Beyazıttan itibaren T opkapı, 
Silivrikapı ve Y edikuleye kadar hiç 
bir fırmda ekmek bulmak mümkün 
olamamıft, fakat sabahleyin her 
yerde ekmek bollaımıf tı. Belediye 
vaziyeti tetkik etmiı ve bunun bir 
kısım halkın kıt basacağı ihtimalini 
göz önüne alarak evlerine ihtiyaç -
tan bir iki misli fazla ekmek abna
ıından ileri ıeldiji neticesine var
mııtır. 

Pariste başlıyan olimpiyatların futbol 5(), 61, 66, 72 kiloda yarım kalaO 
turnuvasında ilk maçı Stat Perşing'de müsabakalar bu hafta so11u erecektir. 
Çek mill t~ımma karşı oynamıftı. 79, 87 ve ağır siklet müsabakaları cı. 

. ~edimi, Aliyi, Caferi, Nihadı, Be - bu arada yapılacaktır. 
kırı Zekiyi, ismeti ve Alieddini bir a- Müsabakalar için 
raya toplamış onla Türk milli takımı kadar tartı yapılacak, 

11 den 12 y• 
maçlara bir d• 

kuvvetli bir yağmur altında yaptığı başlanacaktır. 
maçta Çeklere karşı büyük bir mu - Galalıuaray • Fener Maçı Gene 
vaffakıyet göstermiş olmasına rağ • Kaldı 
men 5 - 2 gibi netice ile aahadan mağ· latanbul futbol heyeti mutad olaO 
lup aynlm11tı. toplantısını bu hafta yapmamıştır . 

Futbol tarihimizin en değerli oyun- Geçen hafta sahanın çamurlu ol -
cularını tesadüfen bir araya toplamak maaı yüzünden yapılamayan Galata -
suretiyle cidden kuvvetli bir takım ha- saray - F enerbahçe arasındaki müsa • 

' 

linde bulunan milli takımın Çeklere baka bu hafta da yapılarnıyacaktır. 
11kılAp Dersleri karşı, gösterdiği oyun o zaman Parla- Çekler Futbol Maçmda 3. o 

Oniveraitedeki inkılap dersleri - te çok takdir edilmifti. Nitekim oliın- Fnmızlan Yendi 
. . ne devam olunmaktadır. Bugün piyat turnuvalarının ilk maçında mü- Pariste Park de Prens'de t.0.000 

dalgalı olan denizde Barba Leoni - Dediği zaman Leonidi §U cevabı 
dinin sandalını arıyordu. Bu sırada 
direğin daha yukarısında olan var

vennııt.: 

Bo··yle ru··zaaA r, saat 17 de parti genel sekreteri Re- saba harici kalan Türk takımı nihai seyirci önünde yapılan Fransa - ç. " 
- Böyleai iyi... e k ·· L-'--'--dan • al kJ -. . cep Pe er dersine devam edecek - musauaıuuar sonra flm e doğru koalovakya milli futbol maçı Çe e 

ıyı. · · tir. büyük bir turneye çıkarak lsveç, Fin-1 rin büyük hakimiyeti altında oynatl" 
Genç kızı kaJiiın en kuytu yeri- - ··· · n~· ·- · · · · ·- · · · · · · · · · · · · - landiya, Letonyacla bir çok maçlar 

1 

mıttır. 
yor... ne yerleıtiriyor, iyice aarınmasına ( Toplantdar, Davetler J yapmış ve hemen hepsinde yüksek ep vıeı5ew ·~epde..( 1:ııeı ıep~ 

Grazyano da gönnüıtü. dikkat ediyordu: derecel.er almıştı ... o oyunlar ve 0 ta-j Çekoslovak takımı ilk devre>" 
O k f G .. ı 1 Gülhane Tıbbi Müsamereleri Balıkçı bu Venedik gemisine ya- - §Üme ena... uze' sar... kım .bızde. fu. t_bolun en yükselmiı:ı bir 3 _O galebe ile bitirmistir. 

Cülhanenin mutat olan tıbbi müsame - T l 

naıtığmı Kirinyadan görmeıinler Diyordu. relerinin sekizincisi ayın on dördüncü cu - devrıne aıt ıdı. ikinci devrede büyük bir müdaf8:' 
diye alabildiğine açılmıştı. Hatta - Ne zaman varırız?.. ma günü saat 16,30 dan 18,30 a kadar Aradan seneler geçti. Teşkilatta ya~ Fransızlar muvaffakıyetli bit 
bu )<izden bir aralık Lükresyanın: - Yarından sonra ... Belki daha devam edecektir. Arzu eden meslektaş _ büyük küçük tebeddüller oldu. iş ha) 1 oyun östermişlerdir. Maç 3 - O fraJl' 

_ Yoksa aldandım mı? Bu ihti- önce... lann teşrifleri rica olunur. şına yeni gelen gayretli ve heveskar sızlann mağlubiyetiyle bitmiştir. 
yar bana oyun mu yaptı? Paraları Sözlerine arasıra rumca sözler de ,.~-~--~---~- ---..,.....,--..'="'=~r. .. :!!!! __ ~ spor idarecileri 19'28 Amsterdam o- Hokey e lngiliz - Almall 
ld d karı,tırıyordu. Fakat o kadar çok • son posta l l limpiyadı ile karşılaştılar. T '- 1 B b K ld• 

a 
1 

a... 1 ~-----.--------·- Paristen, Amsterdama dört sene 81\lm "rı era ere 8 1' konuşmak için vakti yoktu. Çünkü -
Diye dü,ünmesine sebep olmuı- sonra vardığımız zaman Türk futho. Ganniş, 13 (A.A.) - Almnn 

tu. tek batına hem yelkeni, hem de dü- İstanbul Gelir ve Para I! lünün halini acıklı bir halde görüyo - İngiliz takımlara arasında yapılan b. ~ 
1 meni kullanmak oldukça güçtü. B O R S A S 1 ~il nci de heyecan ve telitla çarpan ruz. üzerinde hokey maçı galip tayini ay--

kalbini bastırıyordu. Sanki birden- incinin ıs • 2 • 1936 1 Türk futbolünün sukut etmiş de _ beyhude yere üç defa uzatıldığı hsl' 
bire duruverecekti. Korkuları L'------===-====------rı, ğil, yükselm~ olduğunu iddia eden de beraberlikle neticelenmiştir. 

Grazyano kaptan Françeskoya incinin gözleri Türk kıyılarının Türk Devlet Borçlan idareciler, selametin Arnsterdam da Normal maç sonunda, her iki ta~ 
ıeılendi: bulunduğu tarafta idi. Dört yanda ,-

0 
'1,6 T. B. ı ::.r:s 1 % 6 Hazine B. -::ra olduğunu zannetmekte hiç tereddüt birer sayı yapmışlardı. Olimpik ko:; 

_ Kayıjı iskeleye al... Baıka denizden ba§ka hiç bir §ey görül _ % 7,5 T. B. il a,~o Dahlll ısuıuu 9S,OO etmediler. ı tesi maçı dördüncü defa temdit et 
türlü yanatamıyacağız. .. müyordu. Hatta bir kut bile yoktu. ı % 7,5 T. B. ıı12~.so 40 kişiden mürekkep bir takım bir meğe karar vermiştir. "-" 

ı Devlet D~miryollan Borçları sürü indi hesaplardan sonra solugw u 1 Çekoslovakya lsveçi, bire ~ıo'' - Baıüıtüne Sinyor... Kendi halini dütündü. Deniz orta- ı 1 
Lira Lira Pragda aldı . Spor tarihimizde Lale dört sayı ile, Amerika, A vustu 

Dümenci Lüçyo kadirganın pro - ıında ve bilmedigw i, tanımadığı bir ı 1 " il 
Ergani 9 ,s,, Anadolu Ivell43,80 1 devri diye anılan ve ölmez bir hatıra sıfıra karşı bir sayı ile yenmiştir. 

vaıını küçük balıkçı kayıiın iıkele adamla yapayalnız... Bu ne ceaa - Sivas Erzurum9j, lJ Anadolu M. 46,6'> 
1 

, Şam • 
tarafına doğru çevirdi. Biraz ıonra retti?.. içinde bulunduiu korkulu ------.ıı bırakan Prag kampı, yenen, içilen, eğ- Patinaj Sür at pıyonası ,J 

" Soıyeteler Eahanu lenilen bir zevk ve safa yeri halini al- Garmi~, 13 (A.A.) - No~ •; 
yanaıtılar. hali her an daha kuvvetle anhyor - Lira Lir d N ala beli 1 M h 1500 · · ıiit 

n.•,()" I' ı.-.. Tramya• 22•1~ ı, 1 ı.. e n i idi, ne satan.. şe ya- at iesen metre patınaJ ~" , 
Tecrübeli du. Ya bu adam §İmdi ona saldırır - " İf. B. Mil. :TV " '"' " " la 1 b 1 L • 1 w "k" d l."k O" 

11 
, , HA. 9,SO Bornontl 8,ı)J ramıyan r stan u un, ta&ıma giren •

1 

şampıyon ugunu ı ı a ı a, on tlfll' 
Balıkçı aa, onu öldürürse, denize atarsa!.. '' 1t 1t Name IJ,60 j Terkos 14,n ler Amsterdamın yolunu tuttu. kuz saniye ve onda iki ile kazan 
Gerek kaptan ve ıerek zabitlerle Lakin Barba Leonidinin hiç bir ',',_!d_e_r_ke_z_B_._v_. _,_2,uo_ı _A_. Ç1ın~e_n_to __ ıo_,2_s_ 11 ! Kafilede de esasen para suyunu 

1 

yeni bir olimpik rekoru yapmışV 
tayfalar bir an önce ıu iti bitirerek hareketi bu ıüpheleri haklı göıte - ÇEKLER çekmişti. T A K y i M 
rotayı biraz cenuba kıvırmak, Ve- recek tekilde değildi. O hiç durma- Krş. 1• T. L. lçJıı 1 Futbol turnuvasında bu defa tali 
nedik yoluna o taraftan girmek için dan yelken ve dümenle uğraııyor, ~t~nıı 6~~'.~~ 1\ ~~!r 1~:::!+ bizi Mısırlılara karşı çıkardı . 
ıabıraızlik ediyorlardı. Çünkü bu gözleri kayığan provasından ileriye - ---------------11 ı Ülviyi, Bürhanı, Kadriyi, Nihadı, 

NAKiT 1 
ıırada Türk donanmasımn Rodos saplı olarak ufka bakıyordu. smeti, Bekiri, Zekiyi, Alaeddini bir R•ııot sene Arabi s•~ 
tarafında toplanmakta olduiuna, o -l Bu bahkçı ya bir fena adam o • 20 F. Frangı ;:;,~ 1 ı Mıai."t 3~rı. araya toplamıf olan milli takım bu 1352 14 ~ 
ralarda karakol dolatan bir filonun laydı!.. ı Dolar 124,00 ıı 20 DrahmJ 24,0J defa 7 - 1 gibi bir hezimete uğramış, ı{;7°m Rtsıııi !ilı' .e Şuuliı 
b 1 d w h ı l 1 1 İsterlin 6l0 ıı 20 Leva 2" maölUp ve perişan olimpiyat sahasını 99 193G 1 u un uguna fÜp e yok gibiydi. Genç klz bu i§e ~ası o up ta ce- 20 Llret us 20 Ley ıs,oa · ' ~ 

Lükresya genç kızı kucakladı ve saret edebildiğine timdi ıaımağa 1 terketmişti. 1------=--------
Boraa D11ında Aradan seneler geçti. 19:i2 de A- CUMA öptü. ba!lamı§h. Çünkü Lükreıyanın ya -

L. K. L. K. merikada yapılan büyük olimpiyatta ·----'"""'. 
inci de ona sarıldı ve ellerı"nı· s1cak nında oldukça kendisine bir fena - K dl F nslye 11 "Cbadll B ':ı SAJ; •\ il re 0 "u on. 7J fütbol turnuvası yapılmamıştı. Hem ), 

göz ya11larile ıslattı. lak olmıyacağına hiç §Üphesi yoktu. 11 188t senest 107;90 Gayri • • Jf',"S ' -.!. D. 
1903 • 8!f,.>O ı' Altın 950 orası çok uzaktı. ._;} 

Sanki kız kardeşinden ayrılıyor - Halbuki !İmdi?.. 1911 g 84,0:I 1 Mecldlye oo,o~ On birinci Berlin olimpiyadında 1 17 

du. Fakat orada zavallı bir baba ile \c -- ~ - ,&j futbol turnuvası yapılmağa karar ve- ,_6 __ 58 .....,.. __ 
Kadirganın yedeğindeki sandal anne, bir sevgili vardı. Onlara ka - km zamanda buluıamazsa hiç bu- rildi. t)~lıt lkin<I• 1 \kşıun 

diya haber verdi: 

- itte ... Bize doğru geliyor, Sin-

ŞUBAT 

is' ~le tarafma alındı. Barba Leo - VUfmak için her kOT'kuyu göze al - lutamıyacak ve hasretle ölecek aa- Olimpiyatları görenler vazifeleri - ti. D. S. 1J. 1 ti. D. 
ni(" oravn. geç.ti. Tecrübeli balık • mak gerekti. Hele Pulatı o kadar nıyordu. nin bitmi" olduğunu düşünerek kena- E. 162 14·,~85 9 40 12 

T ; 15 21 17 :IQ 
çı y ... nına. epeyce yiyecek ve hatta çok seviyordu ki eğer onunla en ya- (Arkası var) ra çekilmekte biribirlerini takip etti - ı.::;Z·;..J.;:.,!..;;.ı..;;..ı..;.;;;..ı..~:..;.;;;..:.....---
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Ankara 
Üniversitesi için 
Yeni F akü/leler 
Gelecek Yıl Tıp Ve Fen 
Fakülte'eri De Kurulacak 

Ankarada bu yıl kurularak tedri • 
sata b~lıyan dil, tarih ve coğrafya fa· 
kültelerinden sonra, gelecek yıl ıçın 

Gepidlerin kralı istemiyerek bir ~ey ' rı bir kere daha kendisine okuyan A- tıp ve fen fakültelerinin de kurulaca-
ihtar etti : ıvitüse doğru dönerek: ğı bildirilmektedir. , 

-92- Çeviren: Arif Cemil Yazan: Cerhart Ellert 14 2 / !}36 

Aetiüs; Sangibana Bir Takım Ağır 
Sözlerle Hakaret Etm;ş Bulunuyordu .. 

-«0 zaman cenahlar çok hafif ka- -«işitiyor musun} diye sordu. Bu fokülteler de kurulduktan son-
lacak, merkez ise çok kuvvetli olacak! Bu, Hünlerin harp nidalarıdır. Öyle ra hükibıet merkezimizde tam t~ki
dedi. 1 cesur muharipler vardır ki o sadayı I litlı modem bir üniversite meydana 

Attilanın cevap vermesine vakit işittikleri zaman damarlarındaki ka-, gelmiş olacaktır. Şimdiki halde Ad-
kalmadan Valamir elini kaldırarak: 

1 

nın donduğunu zannederler.» i Jiye Vekiletine bağlı olarak çabtan 
- e<Sus, Valamir .. dedi, Attilanın Aetiüs dalgın bir tavırla cevap ver- hukuk fakültesiyle, Ziraat Vekaleti • 

her şeyi görüp bildiğini daha biraz ev-

1

1 di: nin malı olan yüksek ziraat enstitü -
Vel işitmedin mi}>> - «Bana kalırsa bu gibi ~eyleri dii- lerinin bu üniversiteye bağlanacağı 

Valamirin yüzünde hala imanlı bir şünmeğe vaktimiz yok.» bildirilmekle beraber, bilhassa ziraat 

Sayfa 9 

1 B. i KAY E 
L __________________ Ercümend Ekrem - Talu 

CİNAYET Mİ? 

1 ''\ \1\ . r r f r ~I 

hayret beliriyordu. ı Aetiüs başını eğerek tasdik etti. enstitüsünün Ziraat Vekaletinden ay· 
l' a Şaman Rahibinin Dediği çıharaa? •• Roma baş kumandanı çok sakin rılması pek de mümkün görülme • 

Gepidlerin kralı söylenene baş eğ-' görünüyordu. Ne sesinde, ne de tavır mektedir. Çünkü bu enstitülerde leyli l\Jehmet Ali, şimdi Anadolunun bü- Çocukların yere attıkları simit ar-

rtıişti: 1 ve hareketinde bir asabiyet eseri var- olarak okuyan talebler, buna muka • yücek kasa.~aların~an birinde otelcilik tıklariyle, seyyar satıcılardan dilendi· 
- «Pek ala, sağ cenahı yalnız biz dı. Emirler daha geceden verilmişti; bil Ziraat Vekaletine bir hizmet kay- le meşguldur. lşlerı her ne kadar eski- ğim knbak çekirdekleriyle safra bastı

Cepidler tutarız. Şayet Aetiüs bizim şimdi iş, verilen o emirlerin tatbik edil-1 di ile bağlıdırlar ve bu vekaletin gös- si gibi değilse de, halinden pek te şi- rıyordum. 
cenaha hücum ederse, kabahat bizim 

1 
mekte olup olmadığına kanaat getir- tereceği yerde ~lıtmak mecburiyetin· kayetçi değildir. Parkın peykeleri üzerinde uyuma• 

değil.» meğe kalıyordu. dedirler. 1 Ben oradan gelip geçtikçe, onda nın ne demek olduğunu siz bilmez.si-
Attila yine düşünceye daldı: Şa- Bu hususta evvela Alanlara dik- Ankarada böyle bir üniversite ku- misafir olurum. Bu suretle aramızda niz. Bu, uyku değil, uyuklamadır. İn• 

}'et biz galip gelirsek karşıda duran kat etmek lazım geliyordu. ihtiyar rulduğu takdirde lıtanbul üniversite- teess~s eden dostluk eskidir. sanı kandırmaz. Daima sersem uyanır· 
Calon'lar bu gece gömleklerine insan Sangibanüs, Roma ordusuyla Orlean ıinin mühim bir profesör ve doçent Bır akşam, yazıhane olarak kullan- sınız. Sonra, ikide birde bekçiler, ya-
8açından mamul yeni püsküller dike- şehri önünde karşılaştığı zaman, ken- kadrosunun Ankaraya nakledileceği dığı merdiven a1tındaki daracık bölme- hut ki polisler tarafından görülüp te 
tekler. Şayet biz galip gelirsek, o za- 1 disinin şehri Attilaya teslim etmemesi muhakkak görülmektedir. Ecnebi de, karşılıklı nargile tokurdatıyorduk. posta olmak teklikcsi de vardır. Om.m 
tnan Roma yolu açılacak. iyi oldu da sayesinde Hün ordusunun uzun müd- profesörler de Ankaraya geçmeğe - Kaç senedir bu zenaattesin, Meh- için sık sık gözünüzü açıp etrafı kolla
Yizigotlar da bugün karşımıza çıktı- det alıkonulmasına muvaffakiyet hasıl muvafakat ettikleri takdirde mukave- met Ali Bey? diye sordum. mağa, size doğru gelen bir gölge gör
la.r. Bütün işler bir günde bitirilmiş o- olduğunu son derecede övünerek Ae- lenamelerinde yapılacak tadilatla An- ! Gülümseyerek, sustu. Bir iki daki- düğünüz gibi davranıp dik oturmağa 
lacak. tiüse anlatmıstı. kara üniversitesinde vazife alacaklar- ka tereddüt ettikten sonra, şu cevabı mecbursunuz. 

Attila bunları için ıçın hiddetlene- San~iban'ın ihaneti dır. verdi: Bir gece, nasıl olmuş, bilmem .. Dal-
tr!t düşünüyordu. Belki de arada sıra- Ankara Fakültelerinde Dersler -Mütarekeden sonra başladım. De- mışım. Birdenbire omuzlarımdan sar-
da itimatsızlığa kapıldığından o itimat- Aetiüs bun~ işittiği zaman ihtiyara Baıladı mek ki şöyle böyle, on üç, on dört se- sıldığımı duydum, uyandım. Polis be· 
aızlığı örtmek için böyle düşünüyor- şu cevabı verdı: Ankaradaki d"l • t ih ve cogr"' afya ne oluyor. Lakin bu işin bir evveliyatı ni yakaladı, hapı yuttum sanıyordum. 
d 1 E l.. h · d"" l ı ' ar d B w u. Ya Saman rahibi haklı çıkarsa?.. - c< vve a, şe rı uşmana tes im fakü'ltelerı·nde d 1 ba .. Janmııı- var ır. aşını agrıtmazsam, onu sana Bir de ne göreyim? Karı:ıımda du-
A. - k 'k "d d h"l" d d ' ers ere T T 1 ' ttila mağlup olacak, fakat düşman e~~e. ı tı arın a ı ın e eğildi, çün-

1 

br. Bu fakültede mecburi hizmetleri- an atıvereyim. ran, bizim pansiyoncu kokananın dos• 
Ordusunun kumandanı harpte ölecek ku pıskopos Anyan kapıları kapaya- · b"t" • "Ik kt allı"m ve mu·· - Memnuniyetle dinlerim tu, Fransız neferi degwil mi? O zaman· . . . nı ı ırmıf ı me ep mu - · 
olursa! Hayır, Aetiüs ölebilir, fakat rak sem ıçerı almadı. Ondan sonra da, fettitleri de ders görebileceklerinden Kapıyı aralayıp, garsona seslendi lar, bu herifler, geceleri, parkta ve da· 
Attila mağlup edilmiyecektir. Attilaya yaptığın o vaid bize karşı bir pazartesi günü bunlardan mürekkep ve iki çay ısmarladı; nargilelerin ateş- ha bunun gibi tenha yerlerde çapula 

-Valamir ve Ardarihl.. İlk hiicum- ihanetti. Biz bu ihaneti henüz unutma- büyük bir grup Ankaraya gidecek • lerini tazeletti ve söze başladı : ve yahut ki zanparalığa çıkarlardı. 
da ordumuz ces~rane harp eder, fakat dık.» • - O tarihte, babam henüz ölmüş, O da zahir bu iki işten biri için o 

h 1 1 tır. 
tnu ariplerimiz Roma ordusundan da- htiyar Sangibanüs bunu bir hakaret bana bir kaç kuruş para bırakmıştı. gece orada dolaşırken beni görmüş ve 
ha az mütehammildirler. Bundan şu telakki eder gibi görünerek: Bir Alman Firm!!SI Buradaki orta mektebi bitirince, belki ay ışığında tanımıştı . 
lleticeyi çıkarmalıdır: Harp mümkün -ccYa öyle mi? Mademki beni böy- Sebze Alacak bir iş bulur, bir zenaa! tutarım diye, .~ana, ken~! dilince. ve burada öğ.~e~-
01duğu kadar geç başlamalıdır.» le karsılıyorsunuz, 0 halde ben rekilip . T' Od kalktım lstanbula gittım. Dünya mu- dıgı kadar T urkçe, hır kaç koyu kufur 

V · ır Bir Alman fırmaaı ıcaret a • b . h .. . . d B l h b" · b b" alamir, bermutad gülerek: gideyim.» dedi. . hare esı enuz devam edıyordu. Bır savur u. un arın er ırı ana ırer 
ıına müracaat ederek memleketı • k d b · "b" · d" d F Hünlerl. Hünler!. Hayır, Roma bas, kumandanı böy- w . . yandan iş aramağa koyuldum; bir yan- amçı ar esı gı ı tesır e ıyor u. ·a-
mizden taze sebze alacagını bıldır- k · d b d" · · f · b 

- <eYa öyle mi~ Bilseydim biraz le söylemekte haklı olduğunu anla- . A • . . dan da, Demir kapı taraflarında bir at yıne e sa re ıyor, ıstı ımı ozmu-
daha uyurdum I» dedi. 1 malda beraber ihtiyara karşı öyle bir mı§ ve bazı malumat ııtemıttır. rum evine pansiyon ~ldum. Her gün, yor~umk k t 

1 Ortalık epeyce ağarmıştı. Ostrogot- lisan kullanmanın akıllılığa delalet e- ç k B b k sabahtan _akşama, pıyasa yerlelrinde e~ enİ ya ~:~. y~pış ı ve: k"' 
Unun yüzü iyice teşhis edilebiliyor- d . w• . d"" .. d"" H . h "f e aş a anı taban tepıyordum. o zamanlar stan- - ara arı! ı, orcunu ver a-

.:ı emıyecegını usun u. « aın erı b ld d 1 "b" kt w h ld rata ı 
~u. be' . . . .. d G• d• u a para ere er gı ı a ıgı a e, . 

reddedersem, lkı yıne Attıla tarafı- Belgra a ı ıyor ha . kt 1 ~k· t" Bırakın ki on param yoktu Faka t Attila cenup tarafını göstererek ded" O · · · · 1 na ış veren Y0 u. ı...a ın genç ım, · 
•- na geçer,» ı. nun ıçın kendısıy e · · · d 1 ·· "t d 1 ·d·. I olsa da onun istemegv e ne hakkı var--.,:vap verdi. w . ıçerım ıman o u, umı o u ı ı, yı - , 

.:. barışmaga ve şayet harpte yardım e- Pans, 13 (A.A.) - Hodza, cuma d T" k" b had kalan · dı? O pansiyonun sahibi degvildi; sade 
- «Aetıus uyanık!. Onun ıçın u - . .. ... v k d p . k 1 w k • ma ım. a ı, a an mıras . . 

}'ı. k h d f k k d derse ona hır mukafat vadetmege mec- aktamına a ar anste a maga a suyunu çekti Derken mütareke de pansiyoncu kadının dostu ıdı. Orada 
... rna ata ır a at uyanı urup · · T h t k"IAt · ' 

ı. '] k .. d.' bur oldu.!. «Bunu yapmakla beraber, rar vermıthr. una avzası Cf ı a ı geldi r~ttı. lstanbul düşman asker bedava yiyor, içiyor, yatıyordu. Ne o-
"Ct. eme ıyı ır » · h kk d ki .. k l · d t ' r-lki k 1 . d ld k karatayı hıç olmazsa harpte sakınma- a ın a muza ere erıne evam e. )erinin salgınına uğradı Ben er geç luyordu ona? 
Att'l"' k ra d~;;.~n la~ ~yr~ : t~n :onra !yayım.» dedi. Yazık ki muharebede en mektedir. 'bir baltaya sap olursa~ öde;im 

1

ümi-I Silkindim yakamı kurtardım. 
ti\f ı a. :n ı . ukn erdının l u un . ugu lta-

1 

tehlikeli nokta ayni zamanda en ziya- 1 Çekoslovakya ve Romanya hükU • diyle bir zaman da pans
1

iyonda veresi- - Bırak 1 'diye bağırdım . Uykum 
. a gıttı, aynı an an o an o ınsnn ar d · ı· 1. I k ·d· B"" l ti • · ktai nazarlan biribirine b · •le ka.Ib" . be be k ld v e mes u ıyet ı o an no ta ı ı. oy c me ermın no ye oturdum. Gelgelelim, pansiyonu var, enım 1 
~\.ı"d ı0nın1 rak r atma ta 

0
• ugunu bir yerin Alanlara bırakılması ise im- tamamen uygun bulunmaktadır. E • tutan rum karısı bana kalın tarafını Söylediğimi anlamadı. Fakat bir 

J u. narın nrşısına geçtı: k" d k ik aah da Yugoılavyanm gö- d O 1 k l ld B'l _ H·· l 
1 

d d" ansız ı. 
1 

onom a ' çevirdi. O güne kadar bana iltifat e- tokat savur u. ara ı nası o u? ı -
« un er · c ı. Kral Attiltinın Çadırı 1 rütleri Romanya ile Çekoslovakyanın derken, bir Fransız neferini dost tu- 1 miyorum. Kendiliğinden harekete ge· 

Lı l ·ı b . k ·· ı ·· ·· 1 · çok yakındır Fakat Hod- w h 'f" k w rıeyecan a gen en ır ço yuz er . ... . . . . goruf erme • • ' •w• tunca şımardı, beni kovdu. len yumrugum erı ın şa agına, ya-
~~. thal etrafını sardı·, çu""nku"' Attı"la"nın Attıla atına bındı ve hafıf sabah sı- za 21 tubatta Belgradı zıyaret ettıgı D d" ı·v. k 1 h k" k 1 k t t ld" . cık ' . . b d"ll e ım a, mete ıgım a mamıştı. ut ı u a ozuna ras ge ı, ora · 
lt h l k l · h" sinde evvela ordusunun sağ cenahını I hıyette azı ta ı e-•· mu arebeden evve as er erme ı- zaman, ııyasa ma Memlekete dönmek istiyor, fakat dö- ta, nefer yığıldı, kaldı. 
~il k d h" ·· ··ı tetkike gitti. Burası ordunun en kuv- · · l 1 ktır 1 ettiği o zamana a ar ıç goru me- rı ıza eye ça ıtaca • nemiyordum. Yollar kapalıydı. sgai . . .. 
~İşti. vetli noktasiydi; düz bir tepe burada Önce Avusturya ile küçük itilaf a- d I A d l "d" l l . ' k Cebınden bır cuzdan fırlamış, yere 

H d k b .• b" f k kild k or u arı na o uya gı ıp ge en en sı 1 d"" .. .. s· k' . . . f ank dolu ün or usuna arşı ta ıı ır te evvu rasında çok taraflı bir te e e ono· l d l l . u.şmuştu. , ış ın, ıçerısı r 
.... -... Hünler !.. Bugün kim galip gelir- · d" d \/' · ti b"" "k . ' . il b 1 k k · konrrol atın a tutuyor ar, genç erı, e- b' ·· d İlk hareketim elimi uzatıp 
~ ternın e ıyor u. ızıgo arın uyu· mık tesvıye yo arı uma gere tır. . . ... k .b. l I k ır cuz an. • 
.ı tıhan onundur. Attila bizzat en ön- ve mu""kemmel surette mücehhez yar- M · B 1 lı sılah tutaca gı ı 0 an arı oyuver- bu cüzdanı almak oldu. Fakat o anda 
~ h Bu manzume, acarıstan ve u ga • . 1 d B d 1 b ld hl 
L. · arp ederse içinizden bir kişi bile dımcı kuvvetleri burada bulunuyor- . k b 1 d l w "b" Al mıyor ar 1

• en e stan u a mı an-1 vicdanım beni ikaz etti. Bu parayı a• 
~ rıstana açı u un uru acagı gı ı • d k ld w . . 

cılclık etmiyecektir, değil mih du. manyanın ittirakini de imkin dahili- ı un~1 a . ım. .. "dd" G l . b"" .. k lakoyacak olsaydım, yaptıgım ış bır 
...._ A •ıA A ·ı· 1 • A n evsım musaı ı. ece erı uyu . l k O k" b · d w ·ı u ttı a, ttı a ... » Aetiüs gözüyle Kral Attılanın ça- k ktadır. v I l d ha cınayet o aca tı. ysa ı en canı egı 

t).. •• H"" l L" d k il d b ld . ne oyma .. ·- parkta hazan agaç arın atın a, zan d" Y d b h "ft k d" ı· 
~ Qutun un er ır avaz an ra arı- dırını ar8r'ltır ı, u u ve aynı zaman· . · · · · · · · · • · • • · · • · · · · · · ~ 1 . .. . ım. er e yatan u erı en, en ım 

•tı · • • k k dl b ld v d .. d"" • t da peykelerın uzerınde kıvrılıp yatı- k k .. .. .. ·· d B lundu t\i ısn:ıını ayyu a çı ar A ı ar; u se_s da çadırın boş o ugunu a gor u. j yeni N eşrıya : um at at ustun. goruy~r um. u .. -
•. ~hesız düşman karargahına kadar ı-1 Sonra, bulunduğu yere en yakın olan yord .. · .. w ki _ b" k h ğum bu mevkıden, hır kaç frank ıçın, 
,ıtılcf A . ... - ı D "k . . Kr il T . . . . Gunduz bogaz to uguna ır a - b" d b" b" bel ı & ıı ı. ttılanın og u engezı , tırpa- Vizigotları zıyaret ettı. a arı eo- Yeni Adam - En yenı ılım. san at, . . kik d" d ır en ıre ır mez eye yuvar an 
1tıı -t· d v h ld ·· 1 k . . B I k k k . d 1 . . vecının yanında çıra ı e ıyor um. d ~un e tuttugu a e one atı ara : dorik'i görmek ıstedı. u ara ı , ır tcı.ki . felsefe ve terbıye ers erını veren .. d k maz ım . 
...._ h · 1 · h b" · ·v· d . . 111 . · ı Karnım bovlece doy u tan sonra, ar- C d k b k b· ı<Attilanın mu arıp erı, er ırı adım kadar ileride, sabah çıgm en ıs- bu kulıür gazetcrının ıncı sayısı çı ~ -, ; h d" -· d"' üz anı te rar yere ıra ıp, ora• 

lttr A "b" h d ki b" . 1 ·ı 1-1 l·k b. ı tık geceleyın ra at e ıp etmemegı u - d kl S b h k Ü k·"d it ttila imiş gı ı arp e ece er- lanmıs olan otların arasından ve tanı tı. Bu sayıda ter ıy<'c• smnı n ... '.nın ır .. .. d b"I D d" . S d an uza aştım. a a a arşı s u a• 
t,)> dedi. ")k ftan bir adamın çıktığını gördü. ujretmenin sorularına cevap verıyorum şunmuyor um ı e. e ım a. er e ra, oradan da yaya, buraya geldim .. 

ı ~~ b d k l T od "k ld Le V. Cultel in'in Fransa mı, bütün dün - gençlik vardı! d d w 'Ik * Aetıus u n amın ra e orı o u-1 • l k b b" . ld" Kendi yur uma a ım attıgım ı 
Hünlerin Harp Nidaları ğunu anladı Kral, gür sesiyle: 1 ya mı} Yazılarını ok~mi~ı:ını: M l Bu aralı 'd aşımk\ ır ~ş _ge ı. ~en gece, öyle bir uyku çektim .. Öyle bir 

......._ A . d b . . Okul ve ÖğrctMenın aveıı - ua - farl.ında oma an, a vecmın genç a- uyku çektı"m kı·. tadı ha"laA damagwımd,a-
ttila, Attila!.. - u Bas kuman an, cnı mı arıyor-ı . k ı Ok ı ö- H "f f k . · liml · için a}da bır çı nn an u .ve .• g- rısı bana abayı yakmış. erı nr ın-

~" l:.vet, bu ses düşman karaq~ahında sun?» ~ıye sordu. . .. .. retmen mecmuae.ı son sayısındn bır ılave da olunca beni kapı dışarı etti. dır! 
" du l h f k Aet1;;5 cl"vnn verırken gulumseye- . ı· nu ilavede muallim Ahmet Ha- B f .. l"k k ld işte, o kadar söylerim size!. 
~k Yu du. Şüp esiz, mesa c ço u- vermı 1 • u u se er uste ı te aç a ım. . .1e • ___ _ 

~ı f olduğu için isim iyice anlaşılaı~a: rek başını salladı: lit hnc lığıı m 2 5 yıl ını güzel bir üslupla Ümitsiz 'bir hale düşmüştüm. Eski - ·~ ... ·-
l ', akat o bı"r ag-ızdan çıkıyormuı::: gıbı - «Seni arıyordum, Kral. ilk saf- 1 '\e re~iı 11.:r ilavesilc yazmıstır. k' d eser kalmamıı:::tı. Artık isi 1 TEKSAVf 
~\Ctı! k A "f d. . ta hem de adi bir muharip gibi, ha? ı) K.:!l'"r - l.ımirde on beş günde bir çı- şe~bl·~·· en ·1·- d. . b. BAXLARA M 1 ci an elimcnin ne mana ı a e ettı- • , 49 biıs utun sersen ıge vur um, ve e-

taL . Yalnı• Bir Kiti Kumandan Olmalıdır. l.nnlnn bu sım"at mecmunsının uncu . . w k "f • . .. 1 
~L ıtvıye olundu. Sadayı ı· !ıittigw i za- • · bılere sıgına vazı esını goren ~ T er cayısı yeni şekılde Ve dolgun bir mündc - nım gı 
\...._~.Çadırının önünde duran Aetiüs, Vizigotlu cevap ve(rAı:k J 1 '- - parktan çıkmaz oldum. 

'fQl"'. r aıı var rccat a ç11ıJT1ıştır. 
~1 emirleri azdıktan onra onla-

SATILIR , 
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a ay 
Faciası 

U - ! . 93G - 63 - Yazan: .... Ş. 

Facialarla Dolu Maceralar Nihayet Tatlı 
Günlerle Bitmiş Bulunuyordu 

1 BAD\'O 1 
Bu Aktamkl Program 

ISTANBUL 
18: Opera musikisi. 19: Haberler. 

Memleket Dışındaki 
Türk Düşmanları 

lstanbula Çıkmak lstiyen Canikyan Vapurda intihar 
Etmiş Ve Suikastçı Arkadaşları Tesbit Olunmuştu 

19. 15: Orkestra musikisi ve muhtelif so • 
lolar (plak). 20: Halk şarkıları (0.man 
pehlivan tarafından). 20.30: Stüdyo caz 
tanl'o ve orkestra grupları. 21.30: Son 
haberler. ( Atatürke •uikad hazırlamak-ı nikyan ele geçirilmek üzere iken He--

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının tan •uçlu olanların bir kaç cel.e rant Canikyan intihar etmiş ve müte• 

1 
· "'k il f b" 1 • • 1 r 1razetelere mahsus havadis servisi verile - devam eden muhakemelerinden akiben üzerinde elde edilen vesikada 

O anda zabit, bu lime lime kıya- m_ıf; mu e e ır aa ona gır~ıf e • •onra, •yın altıncı perıembe günü 'k k d l . . I . . 
d ak d B ı d b l P

ek cektir. A L _"" • • • "clcl' suı astcı ar a aş arının ısım en tesbıt 
fetli arabın omuzların an tutar ı. u sa on a; uzun oyu ı BERLIN n11rara mu eıumumı•ı ı ıana· ed'l .. K . . .. 
bir kaç saniye yüzüne dikkatle bak- maılahlı, baıı siyah tifonla sarılmıf me•ini oltuda ve biz de iddiana- ı mwt~. omıtanın bu suikast ıçın 

d 15.30: .Plak. 16.20: Spor toplantısı menin ana hatlaTını kuaca bildir· 3 yüz bın dolar tahsis etmiş olduğu 
mı§, ve ıonra birdenbire boynuna sarıtın bir kadın ayakta uruyor; 16.40: Münihten. 1 7: Layipzigten. 18.45: dilt. haberine burada işaret etmekle Ata .-
aarılarak: temiz terbiyeyi göıteren bir vekar Aktam haberleri. 19: Varyete. 20: Bundan aonra elimize geçen türkün vucudunun ortadan kaldırıl • 

- Beıir.. Bizim Be!ir... Ayol, ile Nuri Beye elini uzatıyordu. Frankforttan. 21: Müsahabe. 2 1 .20 O • , t metnini, hariçteki düımanlanmı- ması için ne büyük fedakarlıklar ya .-
ıen buralarda ne arıyorsun?.. Nuri Bey, bu kadını görür gör • lirnpiyat oyunları. 2 ı.4o: Stuljtrattan. .zın aleyhimi~tle nanl çalııtıkları· pılmakta olduğuna nazarı dikkati cel-

Diye bağırmıya baılamı§tl. mez, derhal tanımı§: MONJH nı wö•tame•i itibariyle mühim bederim. Bu tarihten sonra da suikast 
Ah h f d . s· . . h 16: Muhtelif havalar. 16.45: Müsa • b ld L h 1 k * - , anıme en ı.. ızsınız a.. u u11r. Parça parça netrediyo- azır ı lan devam etmiş fakat Cum .. 

ı B 
· · N • B l k B · H habtt. 1 7: l..ayipzigten. 18.5: Olimpiyat ) h ıte, eşırın urı eye te rar Hay yaramaz etır.. uzurunuza ruz: 1 uriyet zabaasının uyanıklıgıv kar•ı .-

oyunları. 22: Mozarttan, Brahmstan par· T 

'buluıması, böyle olmu!tu. Ve o gün· çıkacağımı bana ıöylememitti. çalar. , - 5 - sında muvaffak olmak imkanını asla 
den itibaren de Betir, artık kahve Diye mırıldanmıftı. ViYANA Çünkü Etem denilen bu adam düsman bulamamıştır. Bununla beraber her 
ocağının arkaıında ıakin ve mün· ikbal Hanımefendi, Nuri Beyi en h saflarına Türk silahlarını teslim ~der- 1 hangi bir fırsatta suikastın mevkii ic• 

K 
15.3»: Müsa abe. 18.50: Operadan k T k ı k 1 v d b h 

zevi bir hayat geçirmek mecburiye· rahat bir koltuğa yerleıtirmif. en- nakil. 2 ı. 35 : Hafif müzik ve dansing. en Ür milletinin halaskarlarının şa· raya onu ması programın an u a-
tinden kurtulmuıtu. diıi de yan taraftaki koltuia otur· BUDAPEŞTE hıslarına karşı suikast teşebbüslerini da inler vaz geçmiş değillerdi. Netekim 

Beıir, derhal hamama gönderil • duktan ıonra: 16.30: Konser. 18.30: Macar opera . hi almış bulunuyordu. Etem o günden halaskarlarımızın memleket dahilinde 
mi§; temiz çamaı1rlar giydirilmi!; - Nuri Beyefendi!.. Dört buçuk sından nakil. 21.35: Çingene orkestrası. itibaren daima düşman saflarında her seyahatında bu suikast imkanları· 
(Kuvayi milliye Bolu ve havaliıi ta- ıene evvel tarafımdan bir haksız • 22.30: Caz orkestrası. . mevki almış ve mütemadiyen Türk nı aramışlar lakin muvaffak olama-

k
. fr ") k d d'l . . k b 1 Be . . h" .. h ROMA vatanına Türk milJetine ve Türkün mışlardır. 
ıp mü ezesı ne ay e ı mııtı. lığa ur an o an tırı, ıç fUP e-
Her gu""n, Bolu dağlarının çam or- ıiz ki bir mucize kurtarmıttır. Fa • t 5 20 pı·k 16 N k l 18 y b büyük halaskarı Atatürke karşı sui • Bl u Etemin bu gün Cumhuriyet ar 

· : a · : a i · : a ancı kastler ihzar ile meşgul olmuştur. Bü· şiv erinde saklı bulunan ve el yazılı 
manlarında, at sırtında gezmek; bir- kat bu mucizeyi yaratan, hiç fÜphe- dillerden haberler, hafif müzik. 19. 15: yük zafer tahakkuk edince Etemi Yu- ı bir beyannamesinde Cumhuriyet or .-
den bire Beıirin hayatını değittiri • ıiz ki ıizin saf kalbiniz ve mes'ut Radyo jurnal 19· 35: Varyete müzik. 20: nanistanda yurda ve kurtarıcılara dusu Cumhuriyet idaresinin başında· 
vermi§ti. Artık Beıir, eıki Betir de- talihinizdir. Size bilha11a tefekkür Senfonik konser. suikast hazırlık1ariyle meşgul görü . 1 kilere karşı şu suretle fili harekete 
ğildi. Akıl ve ıuuru tamamile av • etmek için bu sürprizi ben tertip V ARŞOV A yoruz. tqşvik ve tahrik olunuyordu: (Şu hal"' 
det etmiş; o cılız vücudu, kııa bir ettim ... Sonra, halis kanlı bir Türk 18: Konser. 20. I O: Vağnerin operası. Müteakiben yine aynı emel ve ülkü de öyle bir muhalefet karşısında ve 
zamanda çelikletmitti. kadını ııfatile ıize borçlu olduium 22.50: Dans müziği. peşinde Suriyede ve bilhassa Menbiçte muvacehesinde <ıkanaatı acizaneme 

Bir müddet ıonra Nuri Bey alay bir te§ekkür daha var ki, onu söy • BOKREŞ kendisi gibi küfrani nimetle yetiışmiş- göre» ~e~eti mu~~e~emenize .. tere~tü~ 
kumandanlığı ile cepheye gittiği za- lemek için söz bulamıyorum. Allah, lerle çalışırken görüyoruz. Bunu mü· leden gunun en muhım vatanı vazıfesı 

16.15: Konser. 18. 35: Rumen opera • . · d • b 1 • d } 
man Beıiri de beraber götürmüı; sizden ... En büyük kumandanınız • d k'l 21 45 . K 1 teakıp de Irakta ve Musul bölgesinde tesısger emız u unan yem ev ete 

sın an na ı . . . onuşan gazete. 2 . T" k 1 il im b b ih · sd h 
alayının birinci tabur, birinci bölük, dan, saka neferinize kadar hepiniz- 55 : Son haberler. ur vatanının düşmanlariyle el ele 1~usa atko uş er ahı . tıra an ta "' 
birinci mangasına vermiıti. dan razı olsun. vermiş yurda suikast hazırlık ve te • ıs etme ve vatana ürıyet ve mede-

Betir, Eıkiıehir harbinden iti • Demiıti. PRAG şebbüsleriy1e hararetle meşgul bir du- niyeti hakikiye bir müveddet uhuvvet 
haren bütün harplerde temayüz e. Bu sözler, Nurinin hamiyetli kal- 15.55: Çocuklara Rusça dersler. 16.10: rumda buluyoruz. Türk milleti 0 sıra· üzerine tesis eylemek için fikren ve fi· 
den bu alayın daima ilk saflarında bini coıturmıya ki.fi gelmiıti. Artık Beethovenden bir parça. 18.5: Prag Al -, larda Irak sınırlarımızla alakadar va · ilen harekete gelmektir. Şimdiye kadar 

man tiyatrosundan nakil. 22.20: Rusya tan parçasında bu ve emsali hainlerin devamı sukutunuz gayet bizim zannet• 
barbetmiı; çok zaman harikalar salonda ve yemekte bütün ıözler, h kk d h b a ın a müsa a e. tertip ve idareleriyle vucut bulan ve tiğimiz gibi bir galatı rüyet ve heyeti 
göatermiıti. Sakaryada, onun kah - harp menkıbelerine inhisar etmiıti. MOSKOV A Cumhuriyet kuvvetleri karşısında sö- muhteremenize arız olmuş gaflet ese· 
ramanlığını gözleri le gören fırka Yemekten sonra, Be,ir Nuri Beyi l 1 

19: Konser. ı o: Yabancı dillerden nüp giden isyankar teşebbüsleri ve ri deği de tereddüt veya ha en vatanın 
kumandanı, kendi elile Beıirin omu- baıka küçük bir salona ıevketmİftİ. müsahabeler. şekavet hareketlerini çok iyi hatırlar. se1ameti hesabına kabul ve tehammül 
zuna onba§ı niıanı dikmitti. Burada kahve içilecekti... Kahveyi Bütün bu sonuçlardan ibret almı- gibi bir mülahazayı samimaneden mü· 

Ve o günden itibaren de Beıir, getiren hizmetçi çekildikten ıonra LONDRA yan Etemi bu günkü sıgınağı olan tevellit bulunuyorsa veya halen vata• 
arkadaıları arasında (Hadım on • Betir, Nuri Beye yaklaımıı; büyük 16: Dançing. 16. 15: Orkestra. 16.30: Ammanda bile rahat durmayarak ken- nın selameti hesabına sabn tahammül 
ba§ı) diye parlak bir töhret kaza • bir ciddiyetle: Müsahabe. 17.15: Muhtelif ve plak. 18.30: disiyle aynı safta bulunan Suriyedeki gibi bir mülahazayı samimiyeden mü· 

B f d •t M""b k k Askeri müzik. 19.15: İskoç dansı. 19.30: l 11' b I b'l~'-~ ·· -ı·· nıvermiıti. - eye en ı •. u are as er • diğer vatan kaçkınlan ve hainleriyle teve ıt u unuyorsa ı wus goru uyor 
Konser. 2 1.15: Muhtelif. 2 3. 30: Brahma- k k k * likten niçin çekildim; biliyor mu • birlikte yurda millete ve Atatürke kar· i resmiyet i tisap eden ve gitti çe 
dan parçalar. 24: Orkestra. 'k 1 h f 

Sevgili Hadım ~ onbaıısından ay· sunuz?. Ancak size iki çift lakırdı şı suikast hazırlığında devamda gö • ma u den uzaklaşan emraz, ve şa s 
rılmak, kaymakam Nuri Beye çok söyliyebilmek için. Öyle iki çift la- lkb l H f d" · k k rüyoruz. Nihayet 1. Agustos: 927 ihtirasa mensup bir tufeyli, sizin bll 
güç gelmitti. Fakat Beıirin hiç bir kırdı ki; aramızda resmiyet varken, · da' .a~ımBe ehn dı!ı pe akçt~I ıeh· yılında Hacı Sami adlı birinin idare • samimiyetinizden de cür'et bularak 

vın ırmı§tı. u e ıye; v ı e ıe • h .. · · k dd ili · b"r 
arzusunu kırmak, onun elinde de • buna ceıaret edemezdim. d Ar Ef d" . ..1 b" k sindeki bir çetenin Sısama geldiğini er gun sızı ve mu a eratı m etı 1 

w·ıd· O . . B . za e ~ en ının mu evv.es ı.r~. a- ve hedefı'nı'n Atatu"'rku·· o""ldu··rmek ol • derece daha tehlike uçurumuna yak" 
gı ı. nun ıçın e§ırin istediğini Nuri Bey, Betirin bu sözlerine d - f d k d -ının ug. runa e ~ etme . ııte ıg. ı o dug-unu tesbit ediyoruz. Filhakika bu lastırmaktadırlar. lhtirasatı şahsiyeye 
yapmıı: terhis tezkeresini vermiıti. hayret etmİf, büyük bir ıabırsızlık- k 1 d l - d b O ' ıymet ı ger an ıgın an ı arettı. t d"" l d d . l mag-luben milleti sizden uzaklaştıran 

B • b t k · ld w 'k" 1 . çe e uşman arımızın a yar ımıy e . 
e§ır, u ez ereyı a ıgının 1 ın· a: zaman onu ıatmıyarak rehıne ko • 17 / 8 / 927 T. de Söke sahillerimize ve bunu kendi maksadı sefilanelerııı 

ci günü, temiz bir kıyafetle Nuri - O iki çift söz nedir, Beıir?.. yan Nuri Bey, timdi oradan çıkar - çıkmış ve zabıta kuvvetlerimizin te - noktai nazarına bir muvaffakiyet ad-
Beyi ziyarete gelmişti. Onu bu kıya- Demi•ti. .. Beıir, Nuri Beye doğ- k d' · · d · t" ı k k d · i h t :r mış, en ısıne ıa e etmı§ ı. yekkuzu karşısında menfur emellerini dey eyece a ar gayrı vatan ve şa s 
fetle görmek, Nuri Beyin kalbine ru bir adım ilerlemi•: 1 d ha k" "k h b 8" :r * icraya muvaffak olamadan yok edil • iiışünen şta ı entrı a es a mı ar 
birdenbire bir ıztırap vermİ§: - Beyim! .. Allahın emri, pey • b B 1 b 1 k k ld k · · · · P-Yirmi dört saatten eri neteli mwtir. u çete şu suretle hazırlanır • yıp u ma ve a ırma sızın ıçın 

- Beair ... Yoksa, tekrar ıaraya gamberin kavlile, ikbal Hanımefen- k A · k h l T 1 A h ld d" 1 b d · t" atg"'ı.111 :r kahkahalarla ıarsılan konakta, bir- en tatiır ün mu teme rakya rurı a va en ır. ca ın a ısın ~u 
mı girdin?.. diyi almanızı rica ediyorum. denbire derin bir sükut hasıl olmut- seyahatlerinde kendilerine suikast için ve hatta ilticagahın olacak olan mıllet 

Dem itti. Fakat Bet ir, aıili.ne bir Cevabını vermitti. tu. Artık herkeı, yatak odaıına çe- Garbi T rakyada da bir grup hazırlan- le hemhal olacak gayet m~\lru ve ır.•' 
gurur ile ba§ını sallıyarak: Nuri Bey, bu teklif karıısında, bir- k"l · l b b ht" "ft" mış bulunuyordu Bütün bu hazırlık- kul yolların var. Fakat vakıt fevtetrne-

ı mı§ o an u a ıyar çı ın fU · . . ~" 

- Allah, göstermesin. Ben, ıi • denbire seraemlemişti. , t d k'k l h.. t d" lar yukarıda da işaret edildiği veçhi!e mek, daha zıyade fırsat zıyaına meJ 
tıne• u a ı a arına urme e ı • · d k l d" 

zin maiyetinizde çalııtıktan ıonra, - Pekala amma ... Şehzade Ali d aynı maksada çalışan bir takım hain- an vermeme e zem ır. 

k 
. yor u. 1 . . l . d B H . r h t d . artı saraya gırmeye tenezzül mü Efendi?.. B . t I .. d b erın tertıp erı eseriy i. u işte Etem amıyet ı er ya an aşa nca: 

eıır, a eş er ıçın e yanan aıını . ·- B h" · d k" "rne' 
ederim. - Hanımefendi hazretleri, Ali E- . . . . ve kardeşlen ve aynı ayarda dıger bir u ıtapnamemı or u er anı u 

bıraz ıerınletmek ıçın bahçeye çık- k l b ı·· .. d'" v zabitan ve mensubuna isale ga~ 
Cevabını vermitti. fendiden ayrılalı tamam üç sene ol- . . aç e e aşı ro unu oynuyor ve uş - ra e 

mıtl.ı. Orada, kamerıyenın kenarın- manların maddi menfeatlariy]e her ret vazifesini her vatanperverden ~ 
Fakat Nuri Bey, merak içinde idi. mut efendim. Kendileri, sizin gibi d k -.. 

8 h l h 1 
a 1 tahta kanapede oturmut; ba- gün bir akide deai"tirerek yurda vata· hususiyle hayatı ihtilalde yani hareka 

eıirin halindeki bu tahavvülü öğ • bir ka raman a ayat arkada§ ığı et- k • T e' tını ameriyenin demirlerine da • na Atatürke karsı suikast teşebbüsle· 1 milliyede bila istisna denilecek dere<: 
renmek için çok çalı§mış ise de, Be· meyi, büyük bir teref telakki ediyor. p 1 b 1 1 · h · te yamıftı. ar ak bir ay, u ut ar ara- rinde israrla devam etmis bulunuyor· de erbabı himmete ve şurayı amıye 
§İrin verdiği müphem cevaplardan, - Temiz ruhlu ve temiz duygulu aından ko!uyor; hafif bir rüzgarla )ardı. ' ı gizli ve aşikar fikren ve filen mesle~I~ 
doğru dürüst bir fey öğrenememit- bir Türk kadını ile hayat geçirmek, yapraklar titre§iyordu. Bu Hacı Sami suikast cetesinin uğ· ri dahilinde kıymetli muavenetlerıfl 
ti. Yalnız Beşir ona: benim için de ayni ıereftir. Arzu - B • h" ld - 1 f k d lerdeSI eıirin gözleri, yavaf yava§ üıt radığı akıbet düşmanları bu i;! üzerin- şa ıt o ugum te gra çı ar eş 

- Bu~ün sizden bir vaat almıya larını memnuniyetle kabul ediyo • kat pencerelere kaymı,tı. Perdele • de ısrarla yeniden faaliyete sevketmiş rica ve intizar ederim.) 1 
geldim. Yarın akşam, sizi bir yere rum. rin aralıklarından penbe bir ziya 11• ve !>:11 senesinde yeni bir çetenin Su- j Nihayet Akdenizde siyasi uın°~,. 
götüreceğim. Gideceğiniz yeri sor- Beşir, derhal kapıyı açmıf; iki el· zıyordu. riyede hazırlanarak suikast için Tür- vaziyetin karardığı bir sırada Yuna

11
\. 

madan teırif etmenizi rica ediyo • lerini birbirine çarparak: Beşirin kalbi, bir anda zalim bir kiyeye hareket etmek üzere olduğu tan, Mısır,. Amman ve ~ilhaasa ;~~ 
rum. - Kızlaaar .. Çabuk, terbet ge • elle burulmu§tu. Titriyen dudakları tesbit edilmiş ve filhakika o sıralarda yedeki antıtürk t~şekk~ller ara t•· 

Dedi. Nuri Bey, kar§ısında bu • tirin. Hanımefendi hazretlerine de arasından: Başbakan ismet lnönünün Atina ge· gizli ve hu~malı hır vazı.yet b~~la~:vtı 
lunduğu muammayı, belki bu da • müjde götürün. T k , l d zisi hainler için bir fırsat telakki edil • Ve yeni suıkast haberlerı de TurkıY9:p - e , o mes ut o ıun a... . v l k A . 1 d w k d O d yani 
vet"n çözebileceğine hükmederek, Diye bağırmı§tı. K l" I . d"'k"T" k b I mış ve program o ara tınada smct ogru a ıyor u. esna a At"; 
bu daveti kabul etti. * e ıme erı 0 u ur en, ay u. ut- lnönüne müteakiben Türkiyede Ata- şubatın ortasına doğru yukarıya. ·ıe 

tan buluta koJuyor; a§kını kalbın • t"' k k il · · b h h l b t"' k suikast için Söke sahillerırıı• A d "k · · · f b w • • •• ur e arşı eme erının e eme a a· ur e te' 
ra an ı ı ay geçmıştı: .. st~n ul d.e bog°?ıya çalı§an Beıırın gozle • şarılması esasları kurulmuştu. Atina· çıkarak imha edildiği bildirile~ çe çtı 

Ertesi akşam Beşir, temiz bir oto- merkez kuma~dan muavın.~ bın~~: rınde, bırer damla yaf parlıyordu. da muvaffak olamıyan hainler bu işi ııin başı Hacı Saminin kar~eşı ~~~ifl 
mobil ile alay k~rnrgahın'a gelmiş; şı Sa~fet ve dıvanı~arp ~uıtantıgı SON Türkiyede yapmıya karar vermişler ba§t Eşrefi oturmakta oldugu .Gı ti' 

Nuri Beyi otomobile bindirmİ§; Ni- İbrahım Beyler vekaletlerıle kıyılan ve 931 yılı Eylülünün 30 uncu günü Kandiye merkezinden birdenbıre ·rJ 
§antaşında bir konağa götürmüştü. nikahtan sonra, bir perfembe günü Çenberlitaş Pireden lstanbul limanına gelen Ro • r gayyüp etmiş ve seyahat istikarııet• 

Nuri Bey, hayretler içinde idi. Ö- akıamı, Nuri Bey, güvey girmitti. 712/ 936 manya yolcuları arasında zaten takip 1 saklamış bir vaziyette görüyorU%·) 
nünde eğilen utaklar arasından seç· Nuri Beyin verdiği yüz görümlüğü, İya Şalrir. edilmekte olan ıuikastcı Hcrant Ca • 1 (Arlıcuı ""' 

* 
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Fırtına Dindikten Sonra 
Şehirde Tabii Hayat 

Avdet Etmedi 
Dün De 

yedide Ereğli ye döndük. Fakat o • 

rada da adeta kıyamet kopuyordu. 
Bir çok yolcu vapurlan dalgalann 
teıirile kayalara çarpıyorlardı. Bun
ların içinde bilhaaaa Suat pek ber -
bat bir halde idi. Öyle ki; pek az 
bir zamanda parçalanacaktı • Bi • 
zim vaziyetimiz de kötüleımeğe 
baılamıJtı. Demir attık tutturama • 
dık. iki zincir birden koptu. 

Vapurda bir korku ba! gösterdi • 
Ağlayanlar, sızlayanlar çoğalıyordu. 

Fakat gemiyi derhal hareket ettirerek 
lstanbul rotasını verdim ve bu auret -
le büyük bir tehlikenin önüne geçmiş 
oldum.n 

1 Fırtınanın Ankarada 
Yaptığı Tahribat 

Ankara Muhabirimizin İntıbaları 

• 

Fırtına biraz sonra azalmağa başla· 
dı. ve saat ikiyi yirmi beş geçeye ka
dar devam etti. Bu sür'atin hafifleme· 
si ile beraber karla karışık kesif bir 
yağnır ba~ladı ve sabah yediye kadar 
hava sakinledi. Saat on buçuktan son
ra kar yağmağa ba\'lıyordu . .............................................................. 

• • Kaşar peynırı 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentcleti: . Karaköy Köprüba,ı 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel 22740 

Postası 
Bugünkü lzmit Postası ya -

pılmıyacaktır. «847» 

'---------------~ 
VASSAF Sinir ve a1kıl 

haıtabk 1an mütebassı• 


