
Bu ~ekleailmi:rea ziyaretçi bir ıh lbln de kapama çalabWr. 

" Adına 1 H T 1 Y A R L 1 K " 
dınen bu ziyaretçiyi va
kitsiz kapımza getirmemek 
için bellenmiş, tımnmış ve 

dene ımiş olan 

PERTEV 1 i 
Tuvalet 
Eıyasını kullanınız 

-

.... ------------------------------------------------
Fatih Sulh İkinci Hukuk 

Hakimliğinden: 
lnhiaarlar Müdürlüiünün Fatihde Carf&lllbada Siliatire aokaimda 

30 No. la hanede mukim Emin ale7hine ikame e7lecliii 37 lira alacak 
davaamda ikimetaihmın meçlmli7etiad• ilk IPJ'•P tebliileri ilinen 
yapıldıiı hal.le yevmi mahkemeye ıelmediiinden vakıalan ikrar etmit 
addile 37 liranın tarihi davadan itibaren 7izde bet faiz ve yüzde on 
ücreti vekilet ve meearifi muhakeme 'ile birlikte tahailine 23/Kinunu
evvel/935 de karar verilclijinden itbu karar tarihi ilindan itibaren on 
ltet ıün zarfında temyiz eclilmecliii takdirde hüküm keabi kat'iyet ede-

'ceii bat katip ihbanıamai makamına kaiın olmak üzere ilin olunur. 
«876» 

KiNOPRiN kaı<ıleri ~E:~ ·.CE'15'-.JRuş 
RA:;. "'''·R~M4• :"1tı .! .~'tA•;lf., -İP ·ır Nf:LFn IUı.Q< R'(,... ·,~AÇTIR 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 
Sahlık Arazi 

&u No. Meftii •e Nn'i Depoaito 
487 Beylerbeyinde ........ AWııLhaia mahaDe.mde 

Hacı Ömer efendi ...... .-.pw. eeld s :reai 7 
No. h 3097 metre ımııaY.ı tarla 62 Lira 

489 Beylerl»eyinde BomnalJqı AWullahaia malwlleünde 
Ruim aia IOkaimda em 8 ımi 4 No. h 1 hektar 
7870 metre mdnhuı tarla 72 Lira 

Nnu.t ,.kanda yazdı tarlalar pefin para ile uhlrnak ve 24 ,m.t 
1116 puartai günü Ad onda ihaleleri yapılmak üzere açık artbrma,. 
lmnahnuttur. Taliplerin tubemize aelmeı.t (307) -------

' lahınbul Beledlyeal lllnları 1 
Ketif bedeli 624 lira · 43 kurut olan Pendik ilk mektep bahçeainde 

~apılacak kömürlük açık ebiltmeye konulmuftur. Şartnamesi Leva .. 
mm müdirlüjünde ıörülir. Ekailtme1e sirmek iatiyenler buna ben • 
ar it yaptıiına dair Nafia Miiclürlüjtinden tasdikli ehliyet veaikaıı 
ile 2490 N. lı artbrma ve ebiltme kaamumcla :rudı vesika ve 47 lira
hk muvakkat teminat makbuz v.,.a mektubile beraber 17 /2/93S pa • 
artesi sfini aaat 16 de daimi encGmencle bulunmalıdır. (1) (568) 

nr· BTBM VASSAF u.t!~: :.~~.,. 

SON POSTA 

~KANZUK.-. 

MEYVA TUZU 

T abit meyva usarelerile hazırlan • 
m11 yesbe meyva tuzudur. 

Mide. barsak. kara ciier, böbrek 
ha.t•lddannda fevkalide faydabdır. 

Hazrni k.olaylatbnr, inlubazı izale 
eder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoi)u • İatanbul 

Or. Cemal Zeki Onıl'ın 
Çocuğunu eeven her ua için deterli 

bir eHrİ çıktı. 

Çocuk Hastellklan 
SAOLIK KORUMA Btı .. otsl 

Çoouk neden haıtalaaır, hutalanclıiını 
auıl anlar, aola11nca aı yapmalı, lau
talıktan naııl koruyub Hiiıfa kawt
tarmalı. Yeni kitapça ıiparitl• gönde-

rir. Ankara caddeei No. 8S 

ASiPiN KENAN 
Hali• ve hakiki tabletleri uhhatinizi 

eojuktan ve bütün ainlardan korur 

l•mln• dikkat 

O.Ksi-MANTOL 
ÖKSÜRÜK ve BO~lZ 
HASTAlllL.UIJU KUŞI 

................ •. ...... ......... 
Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp 

sahipleri: A Ekrem. S. Ragıp, H. Lütfü Cai•lo " lCeç O en rartaıaa•ı Tel. 1 .0 B E•. Kadı lr 8 ıharl1e her. Mı •k TeL öi>7 J1 
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1936 ilkbahar LEiPZiG Panayırı 
1 Martta batlı. or. 

Alman timendlferlerl Ucret· 
lerinde yUzde 60 tenzlllt 
Hw neYI tafallit lçio: G~lata'da Abeo
MOnlb hanında miiheama H. Zeck1er'• 

Posta kutusu 1076 veyahut LEIPZIGER MF.SSAMT. Lei.ma -
Allemape idaresine müracaat 

ICASADA 
SAICLAOIÖINIZ 

DAllA 
KUAU 
BiR 

(f;:ŞM[ 
VAZİYILTIND~Oll 

ONU rAIZl.E 
DAN~YA-VERINJJ 

. .. 
l-IUSUSt S'ARTLARIMIZI 

SOAUNUZ 

• 

lnbiaarlar U. Müdürlüğünden: 

d 

idaremiz ihtiyaca içİD prtnameai ve nümunai mucibince naıllAI'...-• 
160 kilo Hususi San Yalda Verniii aatm almacaktır. 

Vermek iatiyenlerin pazarlık içiD 2/3/9"J6 Pazarteai - aat 19 
% 7,5 teminat paruiyle beraber Kabatafda l..evazUD " 
Şulteaindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

Oeılıt D1111ir11Hın ıı Umanları ltlıtml Umum idarasi ilanı.., 

Ham manyazİt nakli,atmc1an ton ft lr:ilometre hapna: 1 • 133 Mlıılll~I 
relik mesafelerde 1,50 kmut ve daha futa memelerde, alnwak 
ton bqma 200 kuruftan u olmamak prti:rle. bütün wf. iiwia '# 
kurut ücret almeaıkbr • 

. Yeni tarife 15/2/936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fula tM 
tat için iatasyonlara miracaat edebilir. «319» ((784,, ~ 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreetl11er a.nk ....... 

Merkeıi = Bedia 

rırldgH•kl ,.hl•b 

Galata • .... ............ . 
Depo1u ı laL ftitün Gümrüiii 
~ Her Mrlı ..,.._ l,l • 

KARARNAME HOi.ASASI 

Patati8cilik Türk Uma& Şirketimizin, 
piyaaanın icabatı ve air tUc:cari terait ne· 

ticeai gayesinin huaulüne imkan göremiyen 

türekinan ittifakı inua ile mukavelename 

ve ticaret kanunu ahkimı dairesinde, fes

bine karar verilerek, Eyüp Mitroviçab Hü

eeyin zade. Y orgi Kalınoğlu, Vasil Cay • 

tanos, Andon Kırcoğlu, Koço Pukalidiı 

tufiyesine memur edilmitler. İtbu karar 

.uretinin Noterden badetta.dik. iki gazete 

ile ilan edilecek.tir. 1 S / 2 / 9 36 

imza: Vaıil Gaytanoı, imza: M. Faik. 

imza Andon Kırcoilu, imza: Mehmet, İm• 

za: lstepan, imza: Kosti. Y: Kalın oğlu, 

imza: Foti. imza: Y. Hacı l11pro oilu, im • 

za: NatanaiJ, imza: Todori, imza: Hqim, 

imza: Koço Paskalidil, imza: l..iıor Aıtınar 

oilu. 

···· · ~··············· 

ltbu suret Patatescilik Türk l..imitet Şir· 

ketine ait pyri mUAddak karar defterinin 

40 numarab ..hifesinde muharrer ve dai

rece ifareti mah8Uaa ile ıa.terilen karar 

bilaılama ~ık olmakla tMclik kılındı. 

b&anW 2 - N--. 
.... Ark 

--
SELANIK 

Tesia tarıhi 1888 • İdare merkesi 
Jstanbul (Gala .. ) 

Tiirk.lgetl.Jcl ıa6elerlı 
l.atanbul, (Galata, Yenioaml 
lzmir, Merein. 
Yan11nl.t•ntlalcl ıahlm ı 
Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka ........... 
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l\/Ia aile illerinde Yeniden 
Kanlı Muharebeler Oluyor 

Bu Muharebeye 70 Bin İtalyanla Bir 
Yerli ihtiyat Fırkası İştirak Etti 

İ ST 1 V ORUZ: 

Türk Ekonomisine 
Yapılan Suikastler 

Cenupta Da Kanlı r 

Çarpışmalar Oldu 

I ltalyan - Habef cephelerinden dün 
~ en telgraflar arasında en şayanı dik· 
Jta.; olanı maretal Badogliyonun Ma• 
ha le cenubunda şiddetli muharebeler 

tladığını bildiren tebliitdir. 
.. E:sasen biz de dün ve daha evvelki 
~·. gerek şimalde, gerekse cenupta 
r tıhırn muharebelerin başlamasına in
~r edilmesi lazım geldiğini söylemiş-

J Son 48 saat zarfında gelen haber· tr birim bu mütaleamızı teyit etmiş· • 
erdir. 

t MakaUe civarında başlayan muha- . • .. " h " 

h~benin cereyan tarzı hakkında henüz Makalle ıehrının havadan gorunufa 

ıç bir mütemmim malumat yoktnr. I ne kadar belli olacaktır. . delalet ct~emekt~dirler. Bu i~ib~ı~ 
Yalnız ltalyanlar bir iki mevkii iş-! İtalyan membalarından verılen ma- gelecek mutemmım haberlere ıntıza-

Ral ettiklerini bildirmekle iktifa etmek- lumata göre bu muharebede İtalyan ren karilerimizi bu mevzu üzerinde ten 
t~ Ve Ras Seyyum'un ric'at hatları kc· topçusu en mühim rolü oynamıştır. vir etmeği yarına terkediyoruz. 
~imiş olması ihtimalini ileri sürmekte- Cenup cephesinde cereyan eden hadise ASKERi MUHARRİR 
~ Kat'i vaziyet nihayet bir iki gü- ler ise henüz büyük mikyasta harekata [Devamı 6 ıncı yüzde] 

:::ı 

Bugünkü Son Posta'nın ekonomi ıÜ· 
tımunda okuyacaksUlız. Bundan bir 
müddet evvel memleketimizden AJ -
manyaya ıevkedilen fındıklar layıkile 
kurum.adan aevkedildikleri için yolda 
lriiflenmİf, alıcılar bunlan teaellümden 
imtina ~lerd.ir. Yine ,ebrimizden 
Alman tacirlerine yapılan ucuz fiatla 
cevia içi teklifleri Türk mallarmm küf. 
lendiji eababı mucibeaile reddedilmit· 
tir. 

Bu aatırlar cöıteriyor ki pa -
ra eevıuım, kazanç endifesini 
her türlü dÜfÜncenin. duysu • 
nun fevkinde tutan bazı kimıeler, aza· 
mi dürüatlüiü icap ettiren yüksek ve 
aaym bir mealeiin perdesi arkaama 
aıiınarak, Türk ticaretinin hariçte iti • 
barını kıracak, buiyetini lekeliyec:ek 
yeni bir cürüm iflemi§lerdir. 

Bu hidi.se, maa1eaef ilk defa vaki 
olmuyor. Bundan önce de. yabana 
memleketlere Türk malı aevkeden bazı 
fUUr&uz ve vicdansız kimselerin bu ti
carete bile kattıklarını, uzak piyaalara 
çürük ve bozuk mal göndeı-diklerini bir 
kaç defa duymuttuk. 

Türk ekonomiıine karıı yapılan ba 
ıuikastlerin failleri eğer liyık olduldan 
kanuni cezalara çarptırdmlf olsalardı, 
bugün bu facia tekerrür etmezdi. 

Tatbik edilen ceza, iflenen ıuçla mü. 
tenuip olmadı. 

Halbuki, bu ıuç, cinayet mertebe • 
ainde önemlidir. Çünkü, buhran yÜ • 

zünden piyualarda mevki tutmanın 
aon derece ciiç olduğu bir zamanda, bi
zim dürüstlük töbretimize, efendiliği • 
mize pvenerek bizden mal almak liıt
funda bulunanlara cöndereceğimiz bir 
çuval çürük fmdik, yahut ki bir denk 
tatlı pamuk bize o alıcıyı ebediyen 
kay'beıttirir. 

Dnlet, bir taraftan memleketin ha
riçle aJ11 veriıini artırmak için türlü 
pyretler aarfedeı-, fedakarlıklara kat -
tanırken, o cayretleri baltalıunaam, o 
fedakirlıldarı heder etmenin, affedil. 
mez, ediJmeı: bir luyınc olduğunu bu 
fUUl'IUZ tüccarların kafalanna sokma -
Ldır. 

Genç Türk Cümburiyetinin ekono
mik bünyesi bir çocuk oyuncaiı dejit
dir. Varlıiunıa tetkil eden bütüniiD 
her cüz'ü cibi ticari teref ve İb'banmız 
da kutsidir. 

Bize itimat eden piyasalara bozuk 
mal cöndennekle, o piyasalarla irtiba
bmm keıilmek teblikeaine dÜfÜren 
tüccar, müstahsil, bir daha hariçle abt 
verit etmek imkanına bulamamdd1r. 
Bir milletin ekonomisi bir kaç bileli -
nn cür'eti ve alakadarların zaafı JÜ • 
zünden aarsılamaz. 

licaret odalannm 'Ye ekonomi & . 
kanlıiınm artık bu son badi.eden aon
ra ciddi harekete ceçmelerini, suikast· 
çileri yakalattıklan cibi ilerisi için de 
ciddi tedbirler alrnalannı 

iSTİYORUZ f 
Geçti! 

ne "Vaziyet Vahim 
Olmakla Beraber,, 

...................................... -.. ._.. ..... _ ................................................................... . 
Son Fırtınanın Acıklı Bir Plançosu 

Sab k Bulgar Başveki i "Kral İstese Bile 
Balkan Paktına Girmeyiz ! ,, Diyor 

Tevfik Rüştü Arasın Bir 
Fransız Gazetesine 

Beyanab 
Paris 16(A.A.)-Türkiye dışişleri ba 

kanı doktor Tevfik Rüştü Aras hareke
tinden evvel Enformasyon gazetesine 
beyannatta bulunarak Balkan anlaş

Trakya Ve T rabzonda 
111 Kişi Öldü 

~ Sabık Bulgar Başvekili Gospodin 
•i \ı~nof Sofyada çıkan Zora gazete-
tıde b· k l . . ır ma a e neşretmıştır. 

~ ~ospodin Muşanof, malum oldu
~ ll2:ere Balkan paktının imzalandığı 
t <ın başvekil bulunuyordu. Ve her 
l'{ i'e rağmen bu paktın aleyhinde idi. 

atta b' k b h ~ k ır taraftan dostlu tan a se-
~~ en diğer taraftan mahut «Trakya>• 
~ etesinin neşriyatına göz yumar ve 
l'of1elikle Balkan paktını zayıflatmak 
~ llnda elden gelen her Fiieyi yapmağR 
~ ~lrdı. Eski nazırlardan Gospodin 
tia ~C<ıtofun Mir gazetesinde «Bulga
tJı ~tıın da büyük sulh davasına yar
l~ etınesi fırsatını kaçırmaması>) yo
~ neşriyatı Gospodin Muşanofu 

yeniden harekete getirmiş bulunuyor. masının martta Belgratta toplanacağı
Zora gazetesinde yazdığı makale buna nı ve bazı fili tebeddüllerin ve Avru
cevaptır. pa sulh teşkilatı projelerinde görülen 

Gospodin Muşanofa göre Londra temayüllerin yeniden vaziyetinin tetki
ve Pariste Kral Boris'e verilen teminat kini zaruri kıldığını söyleyerek de
ve Bulgaristanın faydasına olarak ya- miştir ki: 
pllan vaadler, birer hakikat olmaktan • _ «Mıntakaui paktlar ve emniyet be· 
ziyade birer hayaldir. raberliği meaeleainde bazı adapclaayon• 

Muşanofu dinliyelim: lar imkanau; değildir. Vaziyet vahim 

B ] · t Balk kt · olmakla beraber Avrupa aulhu yakın - u garıs anın an pa ma gır-
. l . . d 19.>4 b'd bir tehdide maruz bulunmuyor.» 

mesı mese esı en zıya e ,> ı nye.. • .................................................... - ...... . 
tinde mevzuubahs olmuştu. Bulgaris
tan pakta girmedi. Fakat, sulh isteme
diği için değil, bilakis onun dıt siyasa· 
sını teşkil eden anlaşmak ve barıı;ıı ko
rumak prensiplerine sadık kalmış ol-

[Dcvamı 7 inci yüzde] 

Yeni Anketimiz 

Menemen Civarındaki Kumtepe Kö
yünde Sular Evlerin Üzerinden Aşh 

Dünkü Spor Faaliyeti 

Cemiyetler.Ne İş 
Görüyorlar? 

idare Edenlere Ve 
Azalara Göre Vaziyet 

Dünkü maçtan bir enstantane 
( .. [yazısı 8 inci sayfamızdndır] 

Memleketimizde otuza yakın esnaf 
ve meslek cemiyeti vardır. Bu cemiyet
ler hep hayırlı maksatlarla tesis edil -
miıılerdir. Fakat buna ra~men, azala- Fırtınanın lzmirde yaptıiı 
}arını memnun edehilmiı cemiyetler, f 
yott denecek kadar azdır: Tecrübeli htiyarlar Yeni 

Cemiyetlerimiz vazifelerini görmü- Kar Fırtınaları Bekliyorlar 
yorlar mı? Vazifelerini görüyorlarsa, Ankara, 16 (Hususi) - Memleke-
aznları niçin gayri memnundurlar? tin bir çok yerlerinde büyük zararlar 
Vazifelerini göremiyorlarsa kabahat tevlit eden son fırtınaları hakkında iç 
kimdedir"> Cemiyetlerimizi daha fay - I 

iı:ıleri bakanlığına vilayetlerden rapor-
dalı hale sokmak için neler yapmak 'I' 

lazımdır') lar gelmcğe 'ba§lamışhr. 
İşte yeni anketimiz, bu istifamların Şimdiye kadar gelen raporlar in-

tahribatan bir intiba 

···-·············································-·-······· 
Azhklar işi 

Kar ımı.za bir adam çıkıyor, 

Almanca ile adının Han.ze, aile 
adının Hopler olduğunu aöylüyor. 
Sonra menfaati mev.zuubaha t>lun· 
ca (ı ben Türküm >) diyor. Buna İ· 
nanar mısınız? Ya bizimkilerin 
bundan farkı ne? düğümlerini çözmek maksadile hazır • sanca zayiatın evvelce yapılan tahmin

lanmıştır. lerin çok yukarısında olduğunu gös
Bu anketimizde, cemiyet reislerinin termektedir. En büyilk zayiat Trakya- Yazan; ahmut Esat Bozkurt 

iddialarile nwlannın şikayetlerini yan da olmuştur. Yalnız Edime viUiyetin- [ikinci makale bugün he§ind 
yana nevretmckle faide ve zevk verici de (34) insan, 2982 hayvan ölmüş ve sayfamızdadır.] 

ıı--b-ir_...y_en_i_Iik_t_e_,_·a_p_m_ı_o_o_l_ac_a_ğ_ız_ı __ ~lbir ev yıkıimıştır.(Devamı 4 ncü yüzde) =---------------
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. r .. 
Her un 

Başkaları 

Ne Digor/a,. 

ı------- Yu .. nı F. R. Atar -

Yüzde 61,8 
cı Bütün şark aleminde bir rekor rak -

kamı haber veriyoruz: Ankarada oku -
ma yazma nisbeti erkeklerd~ yüzde 61,8 i 
bulmuştur. 

cc92 7 nüfus sayımında Ankara mer -
kez kaza ında okuma yazma nisbeti er • 
keklerde yüzde 43, kadınlarda yüzde 28 
di. Sekiz senede bu nisbet erkeklerde yüz
de 61,8 e, kadınlarda ise yüzde 43, 1 e 
varmıştır. Erkeklerde artış farkı yüzde 
18,8, kadınlarda 15, 1 dir. 

u933 e göre memlekette kitap, dergi, 
gazete ne riya lı en aşağı yüzde 25 çoğal
mıştır. Yalnız Ulus basımevinde, ayda 20 
ye yakın dergi çıkıyor. Magazinlerimiz -
den birinin, 24 ııayfa basıldığı vakit satı
şının 14,000, ve 36 sayfn olarak 24,000 i 
bulmakta olduğunu görüyoruz: İmdi, ıu 
meşhur Şervetifünun en parlak devrinde 
ve Osmanlı imparatorluğu içinde bu rak
kamın 24 de biri kadar sürülür sürülmez
di. 

cı isimlerini bildiğimiz. ~ilmediğimiz 
gençler tarafından neşrolunan dergileri 
-gözden geçirdiğimizde yazı ve fikrin bi -
zim o yaşta olduğumuz zamana göre mü
him bir seviye farkı göstermesinden mem
nun oluyoruz. Büyük harp boşluğu ve dur
gunluğu devrinin geçmiş olduğuna hük -
metmek lazım geliyor. ıı 

* icatlar Ve Tatbikleri 
icatlar, her yerde, büyük bir hızla, ya 

bir ihtiyaca cevap verdiği için, geniş öl -
çüde tatbik bulur: yahut ortadan kaybo
lur. Bizde İse, ilk önce pek kıymetli bir 
seyir matahı olduktan sonra, yüksek lüks 
arasına karışıp gider. 

Bazı §ehir ve kasabalarımızda, sadece 
en iyi değil, ayni zamanda en ucuz ve e
konomik ışık ve kuvvet vasıtası olduğu 

için umumlapn elektriğin bile böyle bir 
lüks olarak kaldığını biliyoruz. Fakat rad
yo gibi, sanki biz düı,ünülerek yapılan, 

icatlar için de vaziyet aynidir. 

<ıAmerikada 25,000,000 almaç oldu • 
ğunu geçenlerde ırazetclerde okumuştuk: 
Her birinden 4 kişinin faydalandığını ta· 
aavvur edersiniz. 100 milyon kulağın bir 
kaç istasyona bağlı olduğunu fanedebilir
siniz. 

11Bu davada, bir çokları gibi, kültür, 
ekonomi ve endüstri hayatı ilerliyerek, bü
yük kalabalığın, bir taraftan, terbiye ile 
ihtiyaçlanmaaına, bir taraftan da, ihtiyaç
larını ödiyecek kazanç imkanlarını elde et
mesine bağlıdır.» - Ulua 

Resimli Makale a Evdeki Sevgi a 

Çocuğun en ziyade tesiri altmda kaldığı muhit, içinde Yafa· 

dığı aile muhitidir, çocuk ilk terbiyeyi burada alır, ve aile 
içinde aldığı inhöalar bütün hayatına tesir eder. 

tanın girmesi demektir. Şeytan yalnız ana babayı deiiJ, ç~ 
c:uklan da bozar. 

Çocuk aevıİye muhtaçbr. Evde ana, babasının fena ıeçin
mesi, kavga gürültüsü onu yıldmr, korkutur, bedbin yapar. 
Hayatı böyle acı gönneğe alı§tınr. Eve kavganın ginneai feY· 

Şeytanı evde yaptmıyacak yegane kuvvet aevsidir. Kan 
kocanuı birbirini aevmeai, İyi ıeçinmesi. çocukları feylanm 

terrinden kurtanr. Onlara bayatı sevdirir. 
Çoculdannızın yanmaa kavga etmeyiniz. 

r •• 
LSOZ ARASINDA J 
Mayi Hava ile 
işleyecek 
Tayyareler 
Bir- tayyare ne kadar yükselirse havanın 

mukavemeti ile o kadar az karşılaşır, o nis
bette sür"atle yol alır. Fakat bunun için 

motörün havası az, soğuku çok yüksekler

de de muntazamen işlemesini temin etmek 
lazımı 

Tokyo gazetelerinde çıkan bir habere 

bakılırsa bir Japon mühendisi mayi halin

de hnva ile işliyebilecek, !'ıfınn altında 

(200) derecede dahi inkıta yapmıyacak 

bir rnotör yapmıştır. 

* Napolyonun MUzesl 

Fransada birinci Napolyonu~ hatırala -

rına tahsis edilen Malmaison ve Compieg -

*-----------------------·---· 
HERCüN BiR FIKRA 

Hayır Dua 
Şeddad, hükümdarlığı zamanında, 

milletine karşı etmediği zulüm koyma
mı~tı . Herkes kendisinden yaka silki
yor, gözler kan ağlıyordu. 

Şcddad, bir gün, dualannın kabul 
edilmesile şöhret bulmuı, olan ihtiyar 
bir adama rasgeldi. 

Onun faziletine vakıf olunca, yanı· 
na çağırdı ve emretti: 

- Haydi, şuracıkta bana bir dua 
et 1 

İhtiyar, ellerini açtı ve İçten ge)en 
bir sesle: 

- Ya Allahl diye bağndı; Şeddad 
kulunun canını al 1 

1 lükümdar: 
- Ne yapıyorsun? Bu senin ettiğin 

hayır dua değil, bet duadır! 
no müzelerine ye niden gayet kıymetli iki e- Deyince, ihtiyar: 

Fransada 
Bir Hırsızın 

ı Bulduğu Usul 
Fransız gazeteleri genç bir hırsızın kur

nazlığını anlata anlata bitiremiyorlar. Bu 
genç hırsız tanımadığı bir tchrin kilise -
sine gitmiş, papa11 bulmuş. aünah çıkart
mak istediğini söylemiş: 

- Para çaldım 1 demiş. 
- Nerede~ 

- Şehrinizde? 

- Kimden ") 
- Orasını söyliyemem. 
- Söy)iyemczseniz ben de sizi affet-

mesi için Allaha yal varamam 1 
- Yalnız pek zengin bir adam oldu -

ğunu söyliyebilirim: 
- O halde muhakkak Matieu babadır! 
- Hayır değili 

- Madam Anat olacak 1 
- O da değili 

ser hediye edilmiştir. Bunlardan birincisi - Hayır! dedi. Gerek senin için, Kuyumcu Jorjet'tirl 

Sözün Kısası 

Bir 
Antoloji 

----.--- E. Ekrem-Tatu 

B ana, neşriyatını her zamar. gnn• 

dermek lı'.itfünde bulunan Basın 
Genel Direktörlüğü, bu defa yabancı"' 
lara Türk edebiyatını ve ediplerini ta· 
nıtmak maksadiyle neşrettiği Fransız· 
ca Antolojiyi göndermeyince, kendi 
kendime: 

- Bunun içinde mutlaka 
var 1 demiştim. 

bir 

Meğer düşüncem doğru imiş. An• 
karada bir dostumun yolladığı bu ki· 
tabı ele alıp ta şöyle bir karıştırınca 
mesele meydana çıktı: Basın Direktör· 
lüğünün Antolojisi gerçekten bir An• 
toloji değil, eşe, dosta, hısım, a kraba• 
ya münhasır bir aile mecmuası imiş! 

Filhakika bunun içinden direktör• 
lük erkanı ile bunların yakın dostları· 
nı daraya çıkaracak olursak, ortada ÜÇ 

dört yabancı isim kalıyor. 
Halbuki ben Türk edebiyatını bi• 

raz daha geniş ve ediplerini adeden bi• 
raz daha çok sanırdım. 

Mesela, hu kitabı ele alıncaya kr 
dar, Abdülhak Hamidi. Mehmet Aki• 
fi, Yusuf Ziyayı, Orhan Seyfiyi, Halid 
Fahriyi şair .. Hüseyin Rahmiyi, Halit 
Ziyayı romancı .. Hüseyin Cahidi, f5" 
mail Habibi nasir .. Ve kendimi de a• 
dam kıtlığında bir şey sanırdım. 

Basın Direktörlüğü Antoloj isi b\l 
kanaatimi az kaldı sarsıyordu. 

Fakat, bereket versin ki, yine sotl 
zamanlarda bir Fransız ilim adamının 
neşretmiş olduğu başka bir Antoloji 
de, bütün bu saydığım isimlere ehem• 
miyetle yer verilmiş olduğunu, yine 
bu isimlerden bir çoğunun A vnıP8 
Anstklopedilerinde mevki tutmak F 
refine erişmiş bulunduğunu gördürıl 
de yüreğime eu eerpildi • 

Ve o zaman anladım ki Basın Di• 
rektörlüğünün aile antolojisi, b iraz da 
o dccliğim eserlerde yer bulamayaJI 
bazı güzide edebiyatçılan teselli için 
vücude getirilmiştir. 

·-~ .... ·--·---,·· .. .. 
Biliyor Musunuz? 

* Makine G en,liği 

Mısır memluklerinin başkanı Murat Be - 1 gerek milletin için edilecek en güzel 1 - Değili 
N l ' hayır dua budur! - O halde oğlum, git, 

yin kılıcıdır. Murat Bey bu kılıcı apo yona ·---------------------* rnr verdiğin gün gel! 

B t' söylemiye ka- 1 - Fransız ordusu meşhur (Sen e 
nar) dağlarından ilk. defa ne vakit gcÇ ' 

(!Ankara ufuklnnnda, sık sık Türk ço
cuklannın paraıüt açbklannı goruyoruz. 
Genç kanat, uçmağa alıştı: Hiç bir Türkün 
cesaret ve azminden fiiphe etmeğc hakkı

Mısır seferi esnasında rnütavaat eseri ola • B U L M A C A Bu mükalemeden sonra hırsız dışarı 
rak hediye etmişti. Müzeye hediye edilen çıkmış, kapının önünde beklemekte olan 

ikinci eser ise 161 O yılından ııonra Avus -

turya sarayında teşrifat nazırlığı yapmış o-
mız yoktur. Ona teknik imkanlannı hazır- lan Philipe Doracxlcrin hatıra defteridir. 
lamak lizımdı. Bu imkinlan memleket öl-

Bu defterde Napolyonun zevcesi Mari -
çüaünde büyültünüz: Havamızı kanat 

.. 
ı 

3 

" 

i ı• U arkadaşına şu sözleri söylemiştir: 

......... -1 

................. _ 

- Şehirde ne kadar zengin varsa hep
sinin de adını öğrendim, işe başlıyabiliriz. 

Sanat, duvar çivisi. 4 - Dayamaktan da
ya, bağışlamak. 5 - Zeybek, sabah ka-

miştir? . . • . ti' 
2 - .Denizde şimd1ye kadaT mılebıl 

derinlik nedir? 
3 - Dünyanın mesaha-. en geniı iıı>' 

paratorluğu hangisidir? nu··fusa :rn~ 
.f - Dünyanın en fazla 

memleketinin adı nedir? 
5 - Radyoyu en fazla kullanan rneııı' kapladığını göstereceksiniz. Louisin hayatını nasıl geçirdiği günü gü -

«Geçenlerde bir Alman gazetesi, Eti· nüne yazılıdır. 
mes'ut köy mektebi ile bir Alman köy 
mektebinin, yanyana, resimlerini neşetti. 
Eğer altlarını okumazsanız. iki mektebe 
ait resimlerin bir çoğunu biribirine karıştı
rabilirsiniz. Yalnız iki mektebin sınıf re • 
simlerinde bir fark var: Alman sınıh ma -
kinelidir. Bu sefer nasyonal - sosyalistle • 
rin bazı mekteplerini gezdiğim vakit dik
katime çarpan şey, hemen hepsinin bahçe

sinde eski bir otomobil görmekti. Yirminci 
asır çocuğunun eli, kitapla birlikte maki
ne tutmalıdır. Yazımızın başındaki ma 

* 
' Gi 

ranlığı. 6 - Fas mücahitlerinin oturduk - leket neresidir? 
ları yer, oy. 7 - Bölüm, anlamaktan cm· Cevapları yarın 

7 

Marinatos isminde bir asan atika mü- 8 
En Eski Heykel 

tehassısı, Girit adasındaki Driros hara • q .,_-+---4-.JW..._...ıı-+
bcsinde, küçük bir heykel bulmuştur. Bu fO ---
mütehassısın ve bu iılerden anlıyan başka Cf ._....__ 
kimselerin iddiasına göre, bu heykelcilik, 

bugüne kadar keşfedilmiş olan Yunan e-

serlerinin en eskisidir. 

Toprak altında asırlarca kaldığı hal -

Soldan sağa: 

ri hazır. 8 - Söz. 9 - Anlaşma, dişinin 

eşi. 1 O - Ziyaretçi, esmekten emri ha • 
zır. 1 1 - İliiç, bir çeşit yılan. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Kazan, ok, af. 2 - Adana, rıza. 

3 - Manivela. 4 - Aş. amma, ita. 5 -
ifrazat. 6 - Mi, ile. 7 - Alil, defa. 8 -
Tan, tıflı. 9 - Al, ısı, at. 10 - Nam, 
akrep. 1 1 - Müstait. 

k - de hiç bir yeri bozulmamış olan bu sanat 
ine gençliği, şimdi her yerde bir halci -

1 - Mutluluk, av köpeği. 2 - Mut -
faklarda olur, olmamış. 3 - Hayret e -
datı, tahtelarz. 4 - Papel, hıristiyanla -
nn peygamberi, bir mus.iki sesi, 5 - Ced, 
bir kadın ismi. 6 - Arının yaptığı. 7 -
Çocuklar, boğum. 9 - Gayret, kalmış. 

1 O - Demirin arapça!ll, beş parmağı var
dır, ilave, 1 l - Ap, büyük bir deniz ismi. 

Yukandan apiıya: 
kattir. 

•Çünkü tarlalar, sokaklar. evler, ordu 
bütün hayat makineleşmiştir. Makinenin 
ise criir derinliğine varan kuvvetini, tayyare 
temsil eder. Eski asırlar yürürdü; on do -
kuzuncu asır koşmağa başladı: Yirminci 
asır uçuyor.» 

(F. R. Atay) 

Ôzlü SSzle~ -;·~· - . -----------------
Yükadı:, mağrur başlarına dik kayaların 
Şafak pembe güllerind"'n bir çelenk i~ler. 

Yusuf Ziya, Yanardağ: 39 
Devrim geri gidemez. 

R. W. Emerson 
Reyler sayılmamalıdır, tartılmalıdır. 

Sebiller 
Dünyada ancak iki ,ey güzeldir: Kadın 

e ırül. Malherbe 

eserinin en dikkate değer tarafı, bronz va

raklardan yapılmış olmasıdır. 

Heykelin boyu kırk santimetredir. Mi

liıttan evvel sekizinci asırda yapıldığı tah- Yukarıdan a,ağıya: 

1 - Kama, vatan. 2 - Adaş, alam. 
3 - Zan, iman, mü. 4 - Ani, fil. 5 -
Navar, ifııat. 6 - Em'a, ika. 7 - Uz. n. 
6 - Kra, aidiyet. 9 - itlaf. 1 O - Az, 

min ediliyor. 1 - Sel, asıl. 2 - Dair, meral. 3 eflak. 1 1 - Fakat, ait. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Merzifondan yaulıyor: Burada çok ıarip bir vak'a oldu. 

Herkes hem ıüldü, hem acmdL 1lçemi2.İn çok değerli ve. çalıı
kan bir uÇocuk E.sirıeme Kurumu » vardır. Her yıl bir bütçe 
tanzim eder ve tasdike gönderir. Son gelen bir emirle artık bu 
bütçelerin Ankaraya değil «Amasya» ya tasdika gönderil -
mesinin Çocuk Esirgeme Kurumu talimatnamesi ahkamından 

olduğu bildirilerek usulüne ıröre hareket edilmesi tavsiye edi
liyordu. Bunun üzerine ilçemiz 11 Esirgeme Kurumu)> yeni yıl 

bütçesini Amasyaya aönderdi. Ve çok seçmeden Amasya 

postahanesinden, zarfın üzerine ıu sözler yazılarak bütçe &e

riye çevrildi: <c Yaptığımız tahkikatta burada <c Çocuk Esirgeme 

Kw-umu» henüz letekkül etmemift.ir.» 
Banu alan Kurum p§ıyor ve aynen Ankaraya merkeze gön

deriyor. Bir yanlıtlık olmak ihtimali yoktur. ÇüDlrii siden zar. 
fm üzerinde (IHimayeietfal Cemiyeti - Merzifon» sözleri vard ... 

iSTER lNAN lSTER iNANMA! 

(Dünkü Suallerin Cevaplan) 

1• k" d . . . ' gör' - ür ıye e son ıstatıst11'i: "'re 6' 
erkeği kadından en çok olan memle" 

Ankaradır. 

2 - Memleketimizde en çok zarar ~ 
pan ndıir Mcndrestir. , 

3 - Türkiyede ilk olarak yapılcın de 
miryolu Rumeli şimendifcridir. 

'4 - Duçe İtalyan başvekillerine v-efi' 

len isimdir. 
5 - Dünyada en 

c1a 
çok konuşulan 

in&ilizcedir. 

Damd!!n Ouşen ouı,,er 
Çenkelköyde oturan dülger M~ 

mut isminde biri evinin kiremitler• 
aktarırken çatıdan düşmüş, kabtJ: 
kemikleri kırılmıştır. Mahmut ha 
neye kaldırılmJ§tır. 

OinJmitle Oyun Olur ,. u? 
·rol' Sarıyerde Nalbant çeşmesinde b1" 

yalı Alinin yanında yatıp kalkan.~ ,
him isminde bir çocu1C evvelki guf1 el' 
line geçirdiği bir dinamitle oyna~~. 
atCfC atmış, dinan:ıit. in~ .. e.~IJl~oı
Bu yüzden lbrahımın. bır goz.u, ti' 
ve vücudunun muhtelıf yerlerı >'!' ... 1' 
lalllnlftır. İbrahim hastaneye k.aldJJ,.. 
mıttır. 
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G!t;t§E t§ ,,füm 
lngilterenin 
lfüdafaa 
kuvvetleri 

SON POST~ 

TELGRAF BABBRLBRİ -- Bigada Bir 
Çoban Kudurdu 

Sayfa 3 



4 Sayfa 

Bir Yolsuzluk 
Tahkikatının 
Garip Tesirleri 

Tahkikat Başlayınca T era
zi Fiatlan İki Misli Oldu 

Ölçü ve tarh sahtekarlığı tahkikatı 
bu aletlerin fiyatlarının yükselmesi gi
bi garip bir netice vermiştir. Bu tahki
kat ölçü ve tartı fiyatlarının birdenbire 
iki misline çıkmasına yol açmıştır. Ev
velce beş liraya satılan bir terazinin fi
yatı bugün on beş liraya kadar yüksel
miştir. 

Alakadar tüccarlara göre bunun se
bebi şudur: 

Türkiyede bu işle uğraşan, öteden
beri iki müessese mevcuttur. Bunlar
dan Ben Basat Sami, işini rakibi olan ı 
müesseseye devretmiştir. Piyasada tek 
başına kalan bu müessese de fiyatlar 1 
üzerinde istediği gibi oynamağa başla
mwtır. Bunun neticesi olarak fiyatlar 
yükselmiştir. -----

SON POSTA 

Uzun Söze --ıı Unkapanı 
Ne Hacet 

1 Köprüsü 
İlaç Fiatları Ne Olacak? 

Şubat 17~ 

Son Fırhnanın Acıklı 
Bir Plinçosu 

~ (Baı taralı 1 inci yü.:zde) sen kişi de yaralanmıştır. 
Kırklarelinde, dördü kadın 21 i er- Kar ve soğuğun şiddetinden köylr 

kek olmak üzere 2ö insan ve 1244 re ve sehirlere kurtlar hücum etnıit 
hayvan ölmüştür. 'lerdir. 'Dedeağaç valisi 8 kişinin doP' 

T ekirdağında köylerde bir kadın ile duğunu bildirmiştir.. Meriç te doır' 
Kadirgada Ucuzluk bakkaliye pa- altı erkek donarak ölmüştür. muştur. 

zarı sahibi Şevket bize yazdığı bir Tamiri Zaruri Görülüyor, İpsalada 18 insan bir beygir 1500 Morada gayet şiddetli yağmakta O' 
mektupta diyor ki: F koyu K d 19 · 30 k I } d p "' akat Tahsı.sat Yok n, eşan a · ınsan, oyun, an yağmur ar an t8.;l<ln iniyos ırIJl" 

«- Hastalandım ve bir doktora Lal d Jl Ak 20 Aflll apaşa a e i, pınarda koyun ğı Patras - Pirgos demiryolunun 1 lJV" 
gittim. Aldığım reçeteyi Kumkapıda - - b" b l · 

U k ve ır ço an, ö mfü~tür. metrelik bir kısmını alıp götürmüştiıf• 
bir eczahaneye götürdm. Benden bu n apanı köprüsünün 40 • 50 bin 

l Trabzonda Bergamada reçetedeki ilfıç1ann bede]i olarak ira sarfıyla esaslı surette tamir ve ye-
Trabzonda: Fırtınada limanda bu· Bergama, 16 (Özel) - Bergaırıa' 

( 150) kuruı istediler. Hayret ettim. rine monte edilebileceği anla~nlmıştır. l Ak 1 · 
Bu hayretim karş151nda eczacı bundan unan su ve zmir vapurlarına pos- dan geçen çay Utcu köprüsü mevkiiD' 
aşağı bir fiatla yapılmasına hiç bir yer- 1 Köprünün bir an evvel geliş ve geçişe ta götüren Çapar alabora olmuş ve i- de taşmıştır. İzmirden gelmekte ol~ 
de imkan olmadığını söyledi. Ben de a?.ılması z.ar~ri görülmekte.?ir. Ancak çindekilerden üç kişi yüzerek çıkmış- 3 otomobil çayın içinde kalmışlardıt• 
yaptırmaktan vaz geçtim. Babam bu 

1 
bu~çede tahsısat yoktur· Munakale su-

1 
lardır. Bir kişinin cesedini deniz kara- içinde :~O yolcu ile mühim miktardl 

reçeteyi aldı, Lalelide bir eczahaneye retıyle de para bulmak güç olacaktır. 1 ya atmıştır. Diğer yedi kişi bulunama- mal bulunan bu otomobilleri kurtat' 
gitti ve 90 kuruşa yaptırdı. ı' Maamafih tahsisatsızlık yüzünden mıştır. j mak için Kızılay kurumu 7 otobüsll 

Yani arada 60 kuruş gibi büyük bir köprünün bu halde bırakılması muva- 1 ? sırada vapurlara gitmek üzere hamallar göndermiştir. Yolcular bet 
fark var. Bu işe ne densinizl>l 

1 
fık görülmemektedir. Belediyeler ban- denıze açılan üç çapar daha batmıştır. saat su içinde kaldıktan sonra kurtaJ1~ 

lstanbulun bu ilaç fiatlan derdi hal- B 
' kasından alınacak runadan elli bin lira- • unlarla kaybolan üçüncü çaparda- mı~lardır. Fakat bir ihtiyar sogu~ kt81' 

ledilemiyecek galiba. Bir cezacı bir ı--· k J Y 

ilacın fiatını tahmininde bCJ, on kuruş nın bu işe tahsisi düşünülmektedir. ..i e_ri~ vapurlara çıkabilmi§ olmaları donarak ölmüştür. Ayni çayın kenıt' 
aldanabilir. fakat bu fark J 50 kuruşta umıdı henüz vardır. rındaki ağıHardan birinde de 450 kO' 
altmıı kurup çıkarsa meııclenin ıekli Türk Hava Kurumu 12 Yaşrnda Balıkcsirde yun boğulmuştur. .. 
değişir. Bu meseleleri yazarken ilaç ihti· Türk H K d"" k I Balıkesir vilayetinde: insan ve hay- Bergamanın her tarafı karla örttJ~ 
kA ava urumu un uru u- . k Ba d d d"" .. .. H 1 kal ~ 1A• 
annın önüne geçmek üzere bir çok 12 , . ld"" .. .. .. "d Ak t 1 vanca zayıat yo tur. n ınna a ort mu\jtur. ayvan arın aç acagınCJD' 
db 1 b d şunun ncı yı onumunu ı ra e - k . ı l ak K d k ·-· ·~i• tc ir er a n ığını hatırlıyoruz. Bu • • 

935 
r 

1 

amyon, hır sandal parçalanmış, dalga 1 korku m tadır. ar ona çc tıgı lfJ'""" 

tedbir fimdiye kadar müessir olmamıı- mıştır. yılı kurumun en hareket ı kıran köprüsü çökmüş, rıhtımda tahri- bütün mahsuller mahvolmuştur. ~· 
Elma Ve Portakal ihracatımız tır. Yapılacak iıı derhal daha müessir yılı olmuştur. Bu yıl içinde hava teh- bat yapmış ve diğer bazı hasarat ol- la mahsulü tamamen çürümüştür. 

Evvelki gün şehrimizden kalkan tedbirler almaktır. Buna §iddetle lü - likesini bilen üye sayısı 35,327 ye, yar- muştur. Bandırmada 
Romanya bandıralı Prenfles Marya va- zum vardır, diyoruz. l ~ımcı üye sayısı da 1~1,7:n e çıkmış, Muğlada Bandırma, 16 . (Özel) - FırtıO~ 
puruyla ve Köıtcncc yolu ile Alman- Uzun Söze Ne Hacet uyelerden 1,918,934 lıra toplanmıştır. Muğlada: Köyceğiz ilçesinde göl burada da çok tahrıbat yapmıştır. ~ 
yaya bir vagon cima ve bir vağon l9te Mlsal Meydand9 1 Türk kuşunda ~imdiye kadar 29 taşmış :30 ev su altında kalmı.ş, Bod- çok duvarlar, bacalar yıkılmış, li:n~ 
portakal gönderilmiştir. Elma ihracatı- Sebzeler Dondu, paraşütçü, 34 planörcü yetiştirilmiş, :rumda dört ve bir tonluk iki mavna sa- da bağlı duran mavnalar batmış, b~ 
mız yeni değildir. Bu mevsim gönde- biri kadın olmak üzere 8 planörcü Rus- hile çarparak parçalanmıştır. Odun tün telefon hatları kırılmış, muhabe~. 
rilen elmalarımız (15) vagonu geç- F İaf /ar Yükse/ Ji yaya tahsile gönderilmiştir. yüklü 14 tonluk bir sandal batmıştır. durmuştur. Denizyolları acente~~ 
miştir. Fakat Köstence yolu ile yapılan Kayseri fabrikasında bir planör yap- Ayrıca dört büyük eandal daha bat· çökmüş, k~saları v~i~. eşyası den~ 
portakal sevkiyatımız bu yıl ilk defa Karın yiyecek fiyatları üzerinde tınlmıştır. 29 planör daha yaptırılmak- mıştır. dökülmüşt.iır. Masa go~n~e duran. dl 

""k it" · b. · · 1d E f tl G.. ·· ralardan hır kısmı ertesı gun denı:ı 
vaki olmaktadır. Nümune mahiyetinde yu se ıcı ır tcsırı 0 u. t ıya arı tadır. Geçen ?'11 orduya 2.5 tayyare da- .. .. umupne . . halk tarafından toplanmı11, acenteliği 
olan bu portakal sevkiyatı muhtelif birden 30 kuruş yükseldi. Yağ fiyatları ha hediye cdılmiştir. Gumuşane, 16 (A.A.) - Şımdıye .

1 
. • 

20 40 k h b ba f. lar k d k . "d h al b. d b" verı mıştır. boy ve cins mallardan mürekkeptir. • uruf arttı, u u t ıyat ın- a ar ço eyı gı en av ar ır en ıre Manisada 
içlerinde yüzlük yüz ellilik, 80 lik, 36- da da 3 - 5 kuruş yü.kaeliş göze çarpı· Tütün Komisyonu soğumuş ~ç gün~en beri şiddetli fırtı- Manisa, 16 _ Gcdiz'in taşması ııe1B hk ve 64 lüldcrden yol mallan ve bü- yor. Tütün komisyonu bu hafta ticaret nZıalarla yKag~ yagmur .v~ karla~dan ]emektedir. Mahmudiye köyünde 
yük boy da Mersin yafaları ile Rize- • En çok pahalı~n sebze fiyatları odasında toplanacaktır. Bu toplantıda k gana, op, Avuk ;e ~ıpı~o~ daglan ev yıkılmıştır. Hacıhalillcr, Hamzabef 
nin yu""zlük ve 80 lik cinsleri vardır. oldu. Bunun için iki sebep göateriliyor; ı ·· .. . "h l" fı d 1 h ı apanmış ve otomobı lerın gıdış ve ge- li, Karaagwaçh, Veziroğlu köyleri sui,,ı' 

B" . k .... d d"" .. d b . tütun ıstı sa ı etra n a evve cc azır- lişi durmuştur. Bu transit yolunun bir dl' 
Avrupadaki alıcı müessese bu va- ırı ar yuzun en ort gun en erı tar- ı t ·· · d ·· ·· ··1 ı altındadır. İnsanca zayiat olup olma 

1 1 "d"I · d""" · · · .. anmış 0 an rapor uzerıtı e goruşu e- 1 an evvel açılması için amele sevko-
1 .. d ·ı 11 h n· d a ara gı ı ememesı, ıgcrı de ıki gun- . . . . ğı belli deg~ildir. 

gon a gon crı en rna arı ma a ın e d be . b" k b l . d cek, tadılı ıcap eden noktaları tespıt e· lunmu~tur _ 1 
tetkik edecek ve bu tetkikat ileride a- en rı ır ısım ac ze crın onmllf} d"l k k"l ·· d ·1 k · · Bigaoa . .J l ı ere ve a ete gon erı ece tır. Foça ne Menemen Araamda ·· 12 bt'' 
lınacak Türk portakalları için bir esas 0 ması. Biga, 16 (Ozel) - saatten 

k 1 k Donan sebzeler bir gece içerisinde I İzmir, 16 (A.A.) - Foça ile M& kar yagm"" aktadır. Kann rüzgarsız yet' 
teş i edece tir. Romanya thalAt Prı'mı· -·'• mahvolmuş, işe yaramaz bir hale gel- a nemen sınırına ya.kın bazı yerleri Ge- lerdc yüksekliği 25 santimi bulmuşt~ 

Yeni Morg MUdUrU miştir. Bunlar lahana, karnıbahar, pı- Romanya Dın Ticaret Direktörlü-ldiz çayının ta~n sul~ı .. basmıştır. Bu Sürü halinde yaban kazları. u~mak~ 
Müdürü rasa, ıspanak gibi sebzelerdir. Toprak ğünce verilen yeni kararlara göre, Ro- meyanda Kumtcpe koyu ve halkı teh- tecrübeli ihtiyarlar bundan ılerıde şı 

Saylavlığa seçilen Morg altı?da .b~lunan havuç, şalgam .. vc kc_- manyanın 936 senesinde vereceg""i id- lik __ eli bir d. u .. rum_a düşmüştür. Sular dctli kışlar olacağını istidlal etme1't( 
Profesör Ali Saimin yerine muavini b b 1 d d t k ) d t il ba revız gı ı se ze er on an mu cessır hal . l . 934 . "dh 1.. .. oy ev erı uzerın en aşmış ır. çc y dirlcr 
d kt R lun• Rahmiden açılan tıbbı l la d Fak b l ak" . prım erı • sencsı ı a atının yuz- . k .. · o or a 1

• o mamı~ r ır. at un ard ı fiyat . . . 1 ve Jandarma om utanı motor ve san- y ozgatta 
adliliae de terficn İstanbul tıbbı adlisi yüksekligw i de bahçıvanlann zarannı de 60 ı nısbetınde olacaktır. Keyfıyet dallarla Gediz ag"" zına giderek köylü- y , 16 (Ö l) _ A 1 :1 uır 
E K im h · · d k. 1~1- d l b"ld" ·1 · ozgat, ze ym 

nver aran tayin cdi işlerdir. kapayamamakta~r. Bahçe sahipleri şe rımız e ı a cıAa ar ara ı m mış- nün yardımına koşmuşlardır. Liman- de başlayan kar fırtınası durmuştııf' 
çok zarar görmüşlerdir. tir. dan ayrıca sekiz sandal da gönderil- Kar bir çok yerlerde yığınlar teşkil er 

GUmrUkle Yeni Tayinler Yunanistanda Döviz miştir. mi,, bütün yollar kapanmış, mün~ 
lstanbul idhalat gümrüğü birinci ÇurçiJ Ankaraya Gelecek ilbay Fazlı Güleçte Menemene ha- Iat durmuştur. Yolların açılması falJI' 

sınıf muayene memurlarından İhsan, İngiliz Kralı sekizinci Edvard'ın Değiştirme MUddeti rcket etmiştir. Kurtarma ameliyesi de- yeti devam etmektedir. 
Zihni, İsmail Sait, ikinci sınıf muayene tahta cülusunu ayn ayrı bütün memle- Yunanistandaki bankalara drahmi- vam etmektedir. Dikilide gerek mer- Müreftede 
memurlarındJın Fuat Aslan ve Galata kedere bildirmek üzere hey' etler seçil· den başka döviz üzerinden yatırılmış kezde ve gerekse köylerde bazı çökün- Mürefte, (Özel) _Buradaki fıtft' 
gümrüğü mua_ycne memurlarından mektedir. lstanbuldan geçerek Anka- olan paraların drahmiye çevrilmesi i- ~ tüler olmuşsa da nüfuzca zayiat yoktur na çok şiddetli olmuş, bir çok ba~~ 
Muhittin bir derece terfi ettirilmişlcr- raya gelecek hey' ete eski bahriye na- 1 çin 8/1 /936 ya kadar verilmiş . olan 1 Yağmur suları umumi surette köy. yol- ağaçları yıkmış, kasaba ortasındakı ".: 
dir. ikinci sınıf muayene memurların- zırı Vinston Çürçil'in riyaset cdeceii mühlet üç ay uzatılmış ve keyfıyet a- larını bozmuş telgraf ve telefon direk- minin kurşunlarını uçurmtıf. caırıl~ 
dan Hilmi ve Şefik satış direktörlüğü 1haber verilmektedir. lakadarlara bildirilmittir. leri yıkılmıştır. kırmıf1tır. Bu arada kahvede buhıtl 
muayene memurluklarına, birinci sınıf 48 saatten beri şiddetli soğuk ve (Devamı 11 inci yüzde) 
muayene mcmurlanndan Hidayet, Ce- M • J Ce • • • K • kar mcr'alardaki sığır ve koyunlar üzc-
vat ve Ömer de Galata yolcu salonu Üreffip er mıyetiDID ODgrCSI rinde bazı telefata sebebiyet vermiştir. 
muayene memurluklanna tayin edil- Yalnız Orta kahve mevkiinde dört yüz 
m.,lerdir. etli mevcutlu bir koyun sürüsü sular i

Bir Kaza Tahkikatl 
Fatihte Çırçır caddesinde doktor 

Salim Ahmedin evinde 70 yaşında 
Fatma isminde bir kadın mangala düş
m üş elinden ve yüzünden yanmış, üç 
gün evvel de ölmüştür. Müddeiumumi
lik cesedi muayene ettirmek için dün e
ve doktor göndermi~. fakat cesedin gö
müldüğü anlaşılmıştır , tahkikat icap 
ettirirse cesed mezardan çıkarılacaktır. 

Romanyaya Buğday Jhracatı 
Kanunusani içinde Romanyaya 

40,000 kilo buğday ihraç edilmiştir. 
Romanyadan gelen haberlere göre bu 
buğdaylar, oradaki hıristiyanlann dini 
merasimlerde yemek için icat cttilr.lcri 
Koliva adlı bir nevi şekerli maddelerin 
imalinde kullanılmaktadır. Kolivada 
münhasıran Türkiycdcn aJınan en iyi 
cins b~day kullanılmakta, başka buğ-

1 day kul!anıJmamaktadır. 

Dünkü /tongreda 6ir intiba 
lstanbul Türk Mürettipleri Cemiyeti senelik kongrelerini dün yapmıf, 

aşağıda isimleri yazılı olanlar idare hey'eti azalığına seçilmişlerdir. 
Hamit, Nasuhi, Cemal, Mahmut, İzzet, Şükrü, Saim, Turan, Latif, 

Mehmet, Cemil. 

çinde kalarak tamamen donmak sure
tiyle telef olmuşlardır. 

fzmir - Denizli demir yolunda bo
zukluk olmamı{Jtır. 

Ödemiş - Aydın hatları üzerinde 
seferer aktarma surctiye temin cdil-

1 miştir. Bozulan kısım bir taraftan ta
mir edilmektedir. İzmir ile Menemen 
arasında Gedizin bozmuş olduğu bir 
kısım hat derhal tamir cdildiğindcl\ 
bu kısım üzerinde Afyon ve Bandır
ma trenleri işlemcğc başlamı~tır. Böy
lelikle şimendifer münakalatı umumi
yetle temin edilmi§tir. 

Yunaniatanda Ölenler Çok, 
Meriç Dondu 

Atina, 16 (Hususi) - Makedon· 
ya, Trakya, ve içerdc devam etmekte 
bulunan kar tipisinde~ insan ve hay
vanca pek çok telefat vardır. Make
donya ve T rakyanın iç taraflariyle 

Cemiyetin idare hey'cti azalıima 
nü saat 19 da Cemiyet Merkezinde 

seçilenlerin 19/2/936 Çar"amba gü- münakalat durmuştur. 
bulunmaları rica edilmektedir. Selanikte beş kişi donmuş ve sek· 

Nöbetçi 
Eczaneler 
8a ki ""bet • ler _ _.ı.r,,_ı sece no çı ecnM .-- , 
Emi .. .. . (D-: Kemal) KüçükP• nonu. ..,.;pr • f,r 
zar: (Hasan HulUai). Alemdar: ( , 

ref Nctet). Beyazıt: (BeUU.). Şeıı:, 
debaıı: (Asaf). Fener: (Vitali). ', 
ragümrük: (Suat). Şehremini: (N~
zım). Aksaray: (Ethem Pertev)· •' ) 

Ll'l ... 
matya: (Erofilos). BakırldSyı (n1 ) 

~· Galata : (Merkez). Huk8yı (l-1• Jıl' 
Kasımpata: (Merkez). Betiktatl ( 

cep). Sarıyer: (Nuri). Beyoğlu: ~ 
mal Rebül, Matkoviç). Şltllı ( tJr 
Merkez). Üsküdar: (Merkez). J(d-• 
köy: (Alaeddin ve Rifat). Büyük• 
{Merkez). Heybeli: (Yuauf). 

i 
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HALK OPERETi 

Beyotfu ,.,.,,
TiyatrotuD:;.. 

Halk Op• il 
Bu akıam ıo,sf 

BEYOOLll •' 
çı~ 
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Sillenin Çalışkan Bir 
Belediyesi Var 

lialkın Su İhtiyacı Temin Edildi. Fenni Bir Mezbaha 
Ve Son Sistem Bir Ev Nümunesi Vücude Getiriliyor. 

Silleden hir 6Örüniif 

Sille (Özel) - Sille nahiyesi mıı ve kasaba için ıu yolunu kami-
1\onya merkezine bağlı 12 kilomet- len demir boru yaptırmııtır. 
k~ rrıeaafede 12 bin küsur nüfuılu ae- Bir anıt yaptırmak auretile bu 
b ~ nıahalleden ibaret on altı köyü Cumhuriyet meydanını süslemif, 

Ulunan tirin bir kasabadır. Kon - halkın muhtaç bulunduğu au ııını 
hnın batısında bulunan bu yer yaz dütünerek çok zaman evvel yapıl -

tiinleri Konyanın mesiresidir. Na - mıı olan ve takriben bq, altı dö -
~Ye içinde Cenevizlilerden kalma nümlük bir sahayı aulıyan su bara
lr ır çok mağaralar ve Romalılardan jım 554 amele çalııtırmak suretile 
•lnıa eserler vardır. temizletmİf, halkın su ihtiyaçlarına 
Nabiye toprakları çok mahsul • açık bulundurınuttur. 

dar olup toprak sulandığı ve yahut 

~inıurlar bol olduğu senelerde bire 
r· k mahsul verdiği gözle görülmüt-
\lr, 

Belediye meclisi fenni bir mezba-

ha ve yeni ıiıtem bir kira evinin, 
umuma mahsus fenni bir helanın 

istiklal 
Ve inkılap 
Konferan.sları 
Bafra - Saylav Orge Evren si

nema salonunda bin kişi karşısında 
ilk konferansını verdi. Yüreklerin
de istiklal atkının heyecanını taşı -
yan halk konferansı içten bir alaka 
ile dinlediler, hatibi alkıtladılar. 

Bilecik - Bursa parti bll§kanı ve 
saylavı Sadi Konluk, parti adına 

inkılap ve iıtiklal konferansı ver -
mİ§tir. 

Kültür ve orta okul direktörleri -
nin isteği ile Sadi Konuk, orta o -
kulda yurdun isteklerine ve milli 
gayenin· gençliğe verdiği ödev hak
kında bütün gençliği heyecan ve is
tekle hedefe bağlatan bir konferans 
daha vermittir. Konferansa halk ve 
öğretmenlerden bir çoğu da katıl -
mııtır. 

Ayrıca Parti ve Halkevinde B. 
Sadi Konuğun da katıldığı özel top
lantılarda Parti ve Halkevi çalı§ -
maları üzerinde karıılıklı konuıma
lar yapılmııtır. 

Edime - Seyhan saylavı Hilmi 
Uran Edimede inkılap ve istiklal 
mevzuları Üzerinde iki konferans 
vermek Üzere dün akşam ıehrimi
ze gelrnİ§tİr. 

Maraşta Kurtuıu, Bayramı 
Mara' - M.arat kurtuluşunun 17 

inci yıldönümü çok parlak törenle 
kutlandı. Havanın yağmurlu olma
sına rağmen on binlerce halk heye

yaptırılmaıına ve ağaç dikme mev-
• Yapılmasına teıebbüı edilip pro- canla yurt uğrunda çalıpnları tak-

siminde herkesin birer fidan dik - y Ö 
Jeai İsviçreli bir su uzmanı tarafın • diı etti. urt ve ulus için Ulu n -
el mesi mecburiyetine karar vermit ve d A ·· k · · b d h · 'ld' 

b.
lln Y. apılıp bitirilmiı olan büyük ıu er tatur ıçın ir a a ant ıçı ı. 

bu arada Atatürkün tunçtan bir büs- M d --L d f&Jı baprılıraa nahiye Konyanın arat savatın a ~ıit üıenlerin 
bir zahire deposu olacak, ümidin tünü getirtip hükumet karıııındaki kemiklerini taııyan ve bayrağımaza 
fe'V'lc:i d t akk' k l bot sahada mermer bir sütun üzeri- sarılan iki sanduka büyük törenle n e er ı ve te imü göıte-
tec •~· ne koydurmuıtur. Bu sahanın çiçek h lk lar da t ak be 

d
eaTir. Belediye bütçesi 6120 li- a ın omuz m aıınar • 

ra ır. bahçesi yapılmasını kararlatbnnıı- lediyece yaptırılan anıta götürül -

Bel d' tır. dü. Heyecanlı söylevler verildi. 
f 

. e ıye umuma mahıuı içinde 
.• ı•kıyeli ve çok güzel bir havuzu bu- Karamanda Yangın Belediye tarafından ikmal edilen 
•Unan bir park yaptırmıı, hükumet ıehrin elektrik tesisatının küp.dı da 
~ k Karaman, (Özel) - Koçak dede Maratın kurtulut bayramına yetİf -
e aaabanın ana caddesine yüzü mahallesinde maliye tahsildarı R' · ·1 --'-- ) h lk bliit ıza- 1 hrı mesi münaaeuc:ti e, a m duy -

ti ecaviz akaıya fidanı diktirmiı- nın evinden yangın çıkmlf, bir saat duğu sevinç bayram ıevincine ka -r. 
O . . . . kadar sürdükten sonra halk tarafın- tıldı. Halkevi tarafından orta mek-

ed' ç kılometrelık bır yerden tahlıl dan söndürülmüttür. Yangın pencere tep salonunda bir balo verildi. Ba • 
tir~lıniı, Bardakçı suyu kasabaya ge- kenarında yakılan mangaldan ııçrayan lo salonu battanbaıa elektrikle do • 

Hergiln Bir Makale: 

Azlıklar İşi 
Bir Adam Almanca İle Adının Hanze, Aile Adının 1 

Hopler Olduğunu Söylüyor. Sonra Menfaati 
Mevzuubahs Olunca "Ben Türküm,, Diyor. Buna 
İnanır Mısınız? Ya Bizimkilerin Bundan Farkı Ne? 

Yazan : MAHMUT ESAT BOZKURT 

-2-
Yahudilerde: 
Ana dıl rumca, yahut errnenice, aile 

isimleri gene öylcf.. 
Rumlarla, Erme erde: 
Anadil rumca, yahut ermü ,. aile. isim· 

}eri gene öyle!.. 
Kültür, yan İspanyol. ) an İbrani .. Ya-

hut Bizans •.. 
Yazılar bamba§ka .. 

0

Renklerin, duygulann Turklükle ~ı isi 

hak ve.re... 

Vaziyeti biraz daha canlandıralım: 
Karşınıza bir adam çılcıyon 
Size fasih bir almancayla: 
Adım Hanzc, 
Aile adım, Hopler; 
Dedikten sonra: 

Bu tıl ım, okul sıralarındadır. 
) uv.ı orasıdır. 

(Kızıl elma) ya vurabilmek için; 

Y ~m soy orada kanatlanacak .. 

Or dan uçacaktır. 

'\ ere düşmiyen. yere düşürülcmiycn 

kartnlloır gibi.. 
\(" ... 
Büaün dünyanın üstünde!. 

* 
Bılı~ orum: 
Bir takım ukala: 
Barut. (Lozan muahedesi) nin azlıklarla 

ilgili hükümlerinden söz açacaklardır. 
Bunu unutan yok!. 

Yalnız bunu değil, her hangi bir taah· 
hüdunu unutmamak Türklüğün hasletidir. 

Cermen medeniyetinin azametinden, e- Fakat bu mesele ne zaman ileri sürü -
dt-biyauoın, musiki inin letafetinden hah· lür: bilir misiniz? 

sediyor. Türkler tarafından azlık zorla Loza • 
Ve iz: ona Türklükten dem \"urdukça nm tanıdığı haklardan vaz geçirilmek is • 

ağzını acıp e sinyor. 

Bu kadar da d~ğil. 
Üstelik bı),kaltı gülüyor!. 
Fakat ... 
Menf ati mevzuubahs olunca ô ben Tür· 

küm! diyor. 
Bunn innnır mısınız? 

Yoksa, 
Güler misiniz? 
Ya bizimkilerin bundan farkı ne) 1 

Ne yapmalı? 
Türk olrnala.. 
Nasını 

* 
Bence bunuD ilk çaresi: 
Okulların birleştirilmesidir. 

Fakat ... 

tenirsc •. 

Yeni Türk rejiminin zorlukla ioi yok. 
O .• Gönülden gelen birlik dileklerine 

kapıl rını açar. 

Tıpkı (kanunu medeni) çıktığı zaman 
azlıklarm Lozan muahedesile kendilerine 
tanıttığımız dini imtiyazlarından vaz geç
meleri, bugünkü durumu bcnimsemİ§ ol • 
malan gibi.. 

Onların okul işlerinde de böyle bir ar• 
zu göstermelerine bir engel yoktur. 

Ya istemiyorlanıa f? 
Bunu düşünmüyorum bile .. 

Buna inanmak istemem bile. 
Mutlaka istemiyorlar, denccekıe 

denebilirse. 
Vt'ya 

Ne tarzda birleşecekler~. O halde ahitlerin, kanunlann tanıdığı 
Hepsinin den programlan bir olacak.. haklar onlara bol bol yetrnelidirler. 
Hepııinin kitapları bir olacak.. Türlı:lülderi O.manlı Banltaanın Türk-
Ve hepsi: lüğiınden ileri 8CÇmiycnler, o bankanın bu 

Bir dilde yazılmış, bir duygu, bir kül • topraklardaki haltlanndan fazla ne iıtiyc-
tür ~ yan şeyler bilecekler, ve okuya • bilirler ki) 
caklardır. l\loral bakımdan dahi öz Türk hakları· 

Bütün bunlara Türk kultürü; Türk dili / ru mı) 
denir. J Öyk ise, 

Bu yolda yetifenlere de: I Gene moral bakımdan öz Türklüğü ka-
Türk denir. bul etmelidirler. 
Türk! Herkes diyanetinde hürdür. 
Dünyanın bu en güzel. en şerefli adını Fakat ... 

taşıyabilmenin tılsımını bulmak görülü • Türklükte bir. 
vor ki sanıldı~ kadar güç değildir. Büyük ada 15/2/ 936 ~lıniı, depolu bir ç.eıme yaptır • kıvılcımla çıkmıftır. nanmıştı. 
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verip yeni geleni bekliyordu. Firdes Hanım ağzını açtı: Çolak Hasan kudurmuş gibiydi. 

Manifaturacı Hacı Sadığın iki ka - - Ho ... hl. Ho ... hL Melahat onun koluna yapışmasına 
rısı geldikleri zaman Laliyar · Hanım - Haydi git! ehemmiyet vcrmiyerek kurtuldu ve 
sordu: Firdes Hanım folluktan inen bir 1 içeri girdi. F'akat gıaşırmıştı. Şimdi ne 

- Aptest aldınız mı~ tavuk gibi ürkek adımlarla yüz geri yapacaktı. 
- Aldık. etti, dışarı çıktı. • Çolak Hasan başkalarına yaptığı 
- İçeri girdiğiniz zaman pirin yü- Sıra Melahata gelmişti. gibi kapıyı kapatmamış, aralığından 

-sa- Bürhan Cahil 17 -!- 936 züne bakmayın. O ne dilerse, ne işaret, Genç kadın inan ve itikatla değil, içeriyi gözlüyordu. 
\ F' akat Hasan dede hazreti pirin f nlarını mahrum bırakmayı daha doğru ederse onu yapın. kocasının zoru ile buraya gelmişti. Pir kızmıştı. 
~lldisi~den daha yakini idi. Elçiye bulmuşla~, getirmemişlerdi. j Ve~~~~ sö~~iy~ek Önce.Fi~.d~~ Ha-

1 
~i~di de biraz merakla içeri girmek Kalın sesi semahanede çınladı: 

R"Yle bır ~ey sormak imkanı voktu. O Meratıp sırasıyla içeri girip çıkan- nımın onune duştu, mahfelın obur ka- ıstıyordu, - Halveti 
\-~eri kapalı istiğraka dalmıştı. Bu lar, güp':g~ndüz tekkede kalabnlık ol-

1 
pıs.ında bekliyen Çolak Hasana teslim l Laliyar Hanım ayni talin:ıatı o~ da Çolak Hasanın titrek eli kapıyı çek· 

1Yet karşısında Hatip: maması ıçın birer birer çıkıp dağılıyor- ettı: 

1 

vererek Çolak Hasana teslim ettı. ti . 
.._ Peki 1 lardı. 1 - Erenlere götür. . .. . .. Çolak, manifaturacı Hacı Sadığın Melahat semahanenin ortasında a -
Deınekten başka çare bulamadı. O gün manifaturacı Hacı Sadık iki Çolak Hasan gelenı şoyle hır suz· g nç karısını çarfl. pazarda görür, bo- yakta bekliyordu. * kansını da peşine takarak tekkeye gel-

1 
dükten sonra kapıyı açtı: yuna, posuna içi giderdi. Yusuf Dede kuşun iyisini anlı} an 

~ E.ttesi gü~ .daha gün doğarken eski mişti: ı -. Geç. . .. Şimdi kal'flsında görünce dudakları bir .avcı gibi gözleri açılmış, onu sey-
~elc.f·ı t~k~ını_n_ha~em kapısı dişili er- • Fır~~vs hanım ~emnun, fakat Me- .. F~.rdes Hanım talı~~~a .. gore pırın seyirdi. Kafasında bir habis düfüncc ıedıyorclu... • 
L 1 ınurıdlerı ıçerı almak için açılıp ı Jahat boyle şeylere ınanır takımdan de-lyuzune bakmadan yurudu. Zaten se- k d D _L da k b' Bu ne guzel mahluktu. 
~ili\ , . . . . ayna ı. amannrın n ya ıcı ır a· 

nrnağa başladı. ğildi. Büyüye, tütsüye, muskava giiler ma'hane o kadar loştu kı pırın şeklı ve lev ti. O ne endamdı. 
~Yusuf dede karanlık sema'hanenin geçerdi. Gitmemek istedi. Fakat Hacı şemailini seçmek imkanı yoktu. ...:ı 1 Hele o kişmiri kaşlar, o atesli göz -
le 1 köŞesinde mindere kurulmuş gc· Sadık ısrar edince iki ortak öğleye 1 Fircles Hanım korka korka yaklaş- Ded' ımB' 'h . k ler .. 

il ere f d' d d • lla d kk . ·ı t ı. ır an sema anenın ap1sını 1 p· . d h fazla bekleını'ye takatı' ne es e ıyor u. ogru sapa yo r an te eye gıttı er. ı. • ırın a a 
ttı Hasan dede mahfe! kapısını tut- Yusuf dedenin nefesi uzun süm1ü-ll Laliyar Hanımın emrine rağmen ka-

1 
açıp. açmamayı, ayagına gelen bu kıs- kalmc.ımıştı. 

"itu. yordu. dınlık teceuüsilc pire bakmaktan ken- metı başkasına kaptınp kaptırmamayı 1 1 aret etti: 
liıı ~aha geride Laliyar hanım mahfe- içeri girenler hazreti pirin elçisine dini menedcınedi. 'ı düşündü. - Yaklaş 1 
her ':l:.arern d~ir~s~ne ~çılan kapısında doğru ~ür~~or. ~i~~e~e ya~laşıyor.. O anda pirle göz göze geldiler. . . ~el~ha.~ bir~ ~~ce ortağının içeri Melahat bir kaç adım attı. 
'1ı aınankı gıbı tarıkat hesabına baç Hazretı Pırın elçısı ıçınden hır şeyler Yusuf Dedenin kıvılcımlı gözlen gırışını gozledıgı sçm Çolak Hasanın Minderin önüne gelmişti. 
~Ordu. mırıldanarak gelenlerin ağzını açtın- Firdes Hanımı yağlı bir çıra gibi tu - bu durgunluğuna ehemmiyet vermi - Şimdi aralarında birbirlerinin nefe-

tir 1-tazreti Pirin mübarek nefesini ge-,yor. içine üflüyordu. Mübarek nefesi tuşturdu. Fakat pir oralı olmadı. yerek sema'bane kapısını kendisi aç • sini duvacak kadar az bir aralık kal-
lı en ınürşidin dergaha misatir oluşu· alanlar hemen dışarı çıkıyorlardı. Kalın, ağır bir sesle: tı. ı mı tı. 
tq~· büyük bir nimet bilen müridler bu 1 Sabahtanberi İçeri giren kadın, er- - Yaklaş! Colak Hasan atıldı: 'ı usuf Dede herkese yaptığı gibi bu 
k lıbarek nefesten istifade etmek için 1 kek müridler hep böyle bir iki daki- dedi. .::_ Dur biraz sultanım. Etme acele! müridine bir' şeyler okumuyor, telleri 
ih~daktaki çocuklarını bile getirmt!ği kada mübarek nefesi alarak dışarı çık~ Firdes Hanım yakla.ştı. Ve kadının kolundan yakaladı. aslan yelesi gibi kabarm.ı.ş ~alın. kcış-

al etrnemi;Jlerdi. mışlardı. Pir yüksekte idi. Oturduğu halde Fakat açık kapıdan geleni bir ham- ları altından bakan nteşlı go:r.lerıle 0 • 

ti, Yalnız Hatip Ak Osmanla müder· Yusuf Dede kaim kaşları altmda yaklaşanın baş hizasına geliyordu. lede gözden kaçırm\}'an pir içeridenjnu siız_üvordu. . 
.ı 1-tafız N · b·· "k · · S kaybolan parlak siyah gözlerile içeri Pir homurdandı: seslendi· Melahat nefes beklıyordu. ~etr urı, uyu camı ımamı a- · A J. 

ın bu mübarek nefesten kendi ka- girenleri bir çırpıda süzüyor, nefesini - Açl - Ceeeell. ( r ası var) 

KERVAN Y0R0YOR 
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SON DAKİKA 
Türk Kuşu Uçakçılan 

Ankara İle Eskişehir Arasında Muvaf
fakiyetli Bir Rekor Uçuşu Yapıldı 

Makalle Önlerinde 
Yeniden Muhare

beler Oluyor 
(Baı taralı 1 inci yüzde) 

Büyük Bir Muharebe 

Tarihi Musahabe: 
• 
lstanbulda Su Sıkıntısı 
1400SeneEvvelDe Vardı 

Roma, 16 (A.A.) - 125 numara• 
lı resmi tebliğ: Mareşal Bodogliyo tel· 

Ankara, 16 (A.A.) -Ankara· Es. rünü de Mehmet ve Mustafa idare ede· grafla bildiriyor: 
kişehir arasında remorkla bir rekor u· ceklerdir. Eritre cephesinde bu ayın 11 inden 
çuşu yapmak için uçman Vecihinin Ankara, 16 (A.A.) -Ankara. Es- beri bir taarruz hareketine bcwlamış o· 
kumandasında Türkkuşu uçakçıları iki kişehir arasında remorkla bir rekor u· lan Kıtaatımız 15 şubat sabahı Ma· 
tayyare ile Ş. 5 ve G. 9 iki yelken pla· çuşu yapmak üzere iki tayyare ve iki kallenin cenubunda büyük bir muha· 

Şehir Muhasara Edildikçe Halk Susuz Kalıyordu. 
Bizanslılar Bunun Önüne Geçmek Üzere 60 Metre 
Yüksekliğinde Olan Binbir Direk Sarnıcını Y apb)at 

nörü bu sabah 9.45 te şehrimizden Ik IA .... d .. kk T'' k rebeye girişmi11tir. 
12 O 1ye en p anorun en mure ep ur 

ayrılmış ve saat .1 da Eakişehre k f'I .1 b hah r -k· h" . Genel karargahtan gelen ilk haber· 
l d T .. k k f'l uşu ı osu ı e u sa ı:.l5 ışe ıre gıt- I 

varmış ar ır. ur uşu ı osunda uz- . l Ba S b'h 16 45 lere göre, talyan kıtaatı Amba Ara· 
A h 'd ba k Ba S b'h mı_ş o an yan a ı a saat . te d il SeJ"k A 1 B 1 ' man no ı en ş a yan a ı a, .1 A k d'' .. .. am e ıı ot, nta o, e esato yu 

talebe Mehmet, Mustafa, uçman Kl· tayyare ı e n araya onmuştur. işgal etmişlerdir. Ras Seyyum'un dağ· 
mil, makinist Saip ve İskender bulun· Eskişehire k~dar planörle .~i~~.~ j )ara doğru ric'at hatlarının kesilmiş ol· 
maktadır. olan bayan Sabıha Ankaraya donuşu· ması ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Eskişehre kadar planörlerden biri· nü bizzat idare etmiş olduğu bir tay- İtalyanlar Zaferden Bahsediyorlar. 
ni bayan Sabiha, iki kişilik Ş. 5 plan~ yare ile yapmıştır. Roma, 16 (A.A.) - Siyasal mah-

~'Orduınuz Daima Fransız 
Ordusunun Yanındadır!,, 

Romanya Kralının Paris Gazetelerine Beyanah 

feller, yeni ltalyan zaferinin Habeş or· 
dusuna pek ağır bir darbe teışkil ettiği
ni ve evvelce general Graziananın ce· 
nup cephesindeki muvaffakiyetlerin • 
den sonra bu galibiyetin şimal cephe. 
sinde de İtalyan tefevvukunu göster
mekte olduğu kanaatindedirler. Ene• 

Paris, 16 (A.A.) - Nonnandiya· rinde tam bir mutabakat halinde ol- dertayı işgal eden Habeş ordusunun . · Binbir Direkten .anra Bizan.Iılar taralından ;yapılan Ynebatanın 
dan avdetle Paristen geçen Romanya duklarını gördüm.» pek ağır zayiata duçar olduğu ve tam 1 O•manlılar ~manındalıi hali 

Kralı Exelsior gazetesine verdiii be· K l b .. l l b' . bir hezimete uğradığı zannedilmekte- Su sıkıntısı İstanbulda bugünkü,' met}, Mese caddesi (Divan Y olu)ı ' . . . ra eyanatını şu soz er e ıtır· . 
yanatta ezcümle demıştır ki: «Devlet dır. dünkü mesele değildir. Portum Novum (Kadırga), Strate~ 
ricalinizle yaptığım görüşmeler netice- miştir: «Fransız ordusunun bulundu- Muharebeye 70 Bin ltalyan 1400 sene evvel Bizanslılar da ay· um (Babı ali), Kostantin meydanl 
sinde, hükumetlerimizin, Avrupaya ğu yerde, Romanya ordusu daima ha- lıtirak Etti ni dertle maluldüler. Şehir ikide bir· (Çenberli taş), Turi meydanı (Beyır' 
ait meselelerin heyeti umumiyesi üze- zır bulunacaktır.» Asmara, 16 (A. A.> - Muharebe ı de muhasaraya maruz kalıyordu. Sur zıt) Bizansın en kalaöalık yerleri sayı-

..-.. y Habet muntazam kıtaatının bütün J kapıları kapanıyor, haricle bütün irti· lırdı. Bu civar ayni zamanda imparatof 
Pariste Büyük Bir Nümayiş apıldı kuvvetlerile ltalyan harp makine • bat kesiliyordu. Günlerce, haftalarca 1 sarayına da yakındı. ' 

sinin karıılaıtıkları ve yalnız beyaz devam eden muhasaralarda baş göste- l Senatör Filoksenüs, İpodrom, yatJ! 
Paris, 16 (A.A.) - Komünist, Sos

yalist ve Radikal, bütün sol cenah par· 
tilerini bir araya toplayan «Halk ce~ 
hesi» yarın 14/30 da büyük bir gösteri 

« yaşasın F ro, Daladier ve Blum » 
sesleri işitilmektedir. 

Saat 14.30 a kadar hiç bir hadise 
kaydedilmemiştir. 

yapmıştır. 

Bu gösteri, Leon Blum'a kar~ı yapı· 
lan tecavüzü protesto için tertip edil· 

Bir çok pencereler Fransız bayrağı 

ve kızıl bayraklarla donatılmıştır. 

mİftİr. 

Paris, - Alay saat 14.30 da yavaş Efgan Dış işleri Bakanı 
yavaş yola koyulmuştur grubun ha· Paris, 16 (A. A.) - Efgan dıt 
~unda taplantının idare hcy'eti ve ez- itleri bakanı Feyz Muhammet Han, 
cümle Kaşen, Daladier ve Fro bulun - d Ef . p · · "d 
maktadır. yanın a ganıatanın arıs ıfgu e-

Bir kaç kızıl bayrak ve bir çok ri bulunduğu halde batbakan So • 
Fransız bayrağı görülmekte ve alkışlar ro tarafından kabul edil.mittir. 

Kış Olimpiyat Oyunları Kapandı 
Garmiş Partenkirhen, 16 (A.A.) - Dördüncü kış olimpiyat oyunları 

bu akfBk, kayak olimpiyat stadyumunda bir kapanış şenliğiyle nihayet· 
lenmiştir. 

Üniversite 
Tahsili Mi~ 
Koca Mı? 

«22 yaşındayım. 6 sene evvel babam 
öldü. Bıraktığı sermaye ile onun teıis et-
tiği ite devam ediyorum. Bir annem, 
bir de büyük annem var. Beni evlen • 
dirmek iıtiyorlar. Halbuki ben alaca - J_ 
ğım kızın onlarla geçinmeğe muktedir IA> 
olacağını zannetmiyorum. Bu sebepten 
evlenmek istemiyorum. Siz ne dersiniz) 

Kütahya: A. L. 
Entlifeniz yerindedir. iki ihtiyar ka • 

dmm eve yeni gelecek bir genç kızla ge • 
çinmelerine ben de pek imkin görmü
yorum. Onlar ne de olsalar evde eski 
aaltanatlannı idame etmek, km hizmetçi 
sibi kaUanmak iatiyeceld.. Ka bana ra
st olnuyacak, arada bir kavsa, bir dir
aizlik batlıyacak. Rahat bafmuı rabat
aalıia dönecek. Onun için bu tenit de
Yam ettiii müddetçe evlenmeyi tehir et· 
meniz muvafık olur. 

* 
•Üniversitede tahaildeyim. Uzak ak

rabamdan bir genç benimle evlenmek 
imyor. Fakat Üniversiteyi bırakmamı 
tart kotuyor. T ahıilimi bitirmeme daha 
iki sene var. Bu aenç bu kadar müddet 
beklemeğe razı olmuyor. ikisinden birini 
tercih mecburiyetinde kaldım. Bir de • 
fa da sizin fikrinizi anlamak jetecfim, Ne 
denini%'> 

Münenrer 

--·•k ... -- -- . 

siteye niçin devam ediyonunuz? 
Eğer makaadımiz ünivertiteden çık

tıktan sonra bir erkek gibi hayata atılıp 
müstakil bir istikbal ve meslek sahibi 
olmaksa, fÜpbesİz tahsili tercih ediniz. 

Fakat üniversiteden çıktıktan aonra 
rene evlenip evinize kapanmak niye • 
tinde iseniz evlenme)'i tercih edebilir • 
ıiniz. 

Amma bangiai sizin İçin hayırlı olur? 
Bunu istikbal hakkındaki diifünceniz U. 
u aöyliyebilir. Bqün bir klZID muay
~en bir meslek aalu'bi olmaaa fÜpbeaiz ki 
istiklili Nkmunclan faydah olur. Fa • 
kat bizim memlekette bir kadın için en 
iyi meslek hali ev'-mektir. Onan için 
önünüze ~ fllUb laıçırmayma. 

* Bandırmada Şakirı 

H_.. çocuk aa;rıllnau. Daha ha 
J'afla nlenip bütün iatikbelinm karlet
....,iaia. Okmmlr, teWlinW tanwmla • 
mak imkim ......... kmdni•I a.a 
fimclid• en hsp1111..,iala. 

•n-ı ... ZE ... 

it 1 1 · t' k tt' - · 'Ik b ren yegane kıtlık su kıtlığıydı. Sehre Et meydanının cenubu garbisinde bit a yan arın ıt ıra e ıgı ı mu a- . b" ~ 

b d . M h b 70 b' l l hıç ır taraftan su getirmenin imkanı nokta tayin ederek sarnıcı yaptıkta' 
re e ır. u are eye ın ta yan- lm d Ş b k" .. "k 1 h Ik b Se .. .. ·r 
1 b. 1• 'h . f k . . k o uyor u. unun unun uçucu sonra, a u sarnıca natorun ı 
a, ır yer ı ı tıyat ır ası ııtıra 1 d ] 1 "k · 1 • · d' . . sarnıç arın a top anan su ar tu enıyor, mını ver ı. 

etmııtır. Mulugetanın kumandaıın- halk şhir sokaklarında: 1 Sarnıç şimdiye kadar yapılanlarıtı 
da bulunan 105 bin muntazam Ha- - Su ı.. Sur. diye haykırarak dola· ren güze1iydi. 224 başlıklı sütunlatı 
bet askeri Ambaaradamdan çıkarıl- r;ııyor, imparatorun sarayına dayanı· dörder metre ara ile dikilmiş, içeridelÔ 
mıttır. Kat'i rolü topçu oynamıttır. 1 yor, tehditkar haykırışlarla su istiyor- 1 suyun hava alması ve sarnıca aydınhl& 
Dağ topları ileri hareketini yakın • du. 

1 
vermesi için muhtelif yerlerden baca' 

dan takip ve ağır toplar da 10 mil Bu dert yüzünden Bizansta artık ' lar açılmıştı. 
mesafeden mevzileri bombardıman herkes bir sarnıç teminine çalışmağa 1 İmparator bu sarnıcı yaptırdıktaJI 
etmiıtir. başlamıştı. Kiliseler ne kadar mübarek sonra civardaki vadilerde su bentlerİJJ' 

ltalyanlara Göre iki Tarafın ve ehemmiyetli bir yerse, Bizanslılar- de biriken suları su kemerlerile şeb' 
Zayiatı ca sarnıçlar da ayni ehemmiyeti ve 

1 
re nakletm~ ve burasını tamamen •" 

A 16 (A A) A b kudsiyeti taşıyordu. Hatta sarnıçlarını ile doldurmuştu. Zaten su kemerleri smara, . • - m ar- . !~• 

d h b · d k" H b süslüyor, müzeyyen sütun başlıkları eskıden de vardı. Fakat Filoksell"" ra an mu are esın e ı a et za- . ki' . _. 
• • A hm' l .. ile donatıyor, oyma taşlar, çıçe ı mer- sarnıcın ınşasından sonra Bclgrat o• 

yıatı, .~1~.yrı resmı ta ılndere lgorl e, merlerle kaplıyorlardı. ! manı civarında bendler daha esaslı bit 
6000 o u ve 15000 yara ı ır. ta • O l B' 'k' .. ı·· bak b' ld zaman ar ızansta ı ı tur u sar- ıma ta ı tutu u. 
yan zayiatı iıe ölü ve yaralı olarak nıç yapılırdı. Birinin üstü açıktı. Öte- 1 Filoksenüs sarnıcı asırlarca zelze' 
1000 _kitidir. Muhareb.~n~n büt~n 1 kiyse tamamen kapalı ve itinalı bir ça- leye, sellere, fırtınalara dayanarak et 
zorl~~u ~radam m~vkıın~~. takrı • ı lışma ile vücuda getirilirdi. Dörd~n~ü F a!ilıin lstanbulu fethine kadar sal"' 
ben uç hın metre yukseklıgınde ol- asra doğru yapılan sarnıçlar da buyuk saglam kaldı. Osmanlı ordusu şehri 
masından neı'et etmittir. havuzlara benzerdi .. Üstü açıktı, <lört girdikten sonra bir çok leventler b~ 

General Nasibu ilerliyor tarafı duvarlarla kaplanmıştı. Edirne sarnıca gelmişler, «ahı rahmet ile ıeb' 
Adisababa, 16 (A. A.) - Gene- kapıdaki Çukur bostan bunların en bir lebl> olmuşlardı. Fakat zaman bd 

ral Nasibu kıtaatı Fafan nehri üze- mühimlerinden ~iriydi. .. .. I sar~çları ya~aş ya;aş ~.oprak~a d~ld~ 
rinde ileri hareketine devam et _ Bu sarnıca Bızanslılar <eVonus sar· maga mahkum ettı. Yukseklıklerı 
mektedir. Bu kıtaat nehrin iki ıa _ nıcrn derlerdi. Fakat Bizansta ehemmi- metre olan direklerin boyları gün ~ 
bilinde, ekseriyet itibariyle Somali yet kazanan ve temizliğinden dolayı tikçe küçülmüş, su, çamur haline ,, 
k t t d "t kk'l l it I üzerinde alaka toplayan sarnıçlar üstü miş, sonra kurumu~ ve sular taJ11 

ı aa.;n. an .~u eş~ . ı. ? a~ a • kapalı sarnıçlardı. miyle tükenip te sarnıç gezilecek bit 
y~n 1 ikt~rı mu rezeUerınıd ıdm a dve;a 1 Bu gün 1 :mo kusur seneden beri dereceye gelince de sütunlar f 8 mette' 
esır ett en sonra aran a oya og • d" d'k w 1 d B' b. d" ·· ·· 

·ı 1 k d' I H b k ım ı ve sapasag am uran m ır ye uşmuştu. 
ru ı er eme. te ır er. a _eı.. ıtaatı 

1 
direk sarnıcı bunlardan en mühimmi sa Osmanlılar bu sarnıca hiç bir ~ 

keza Kuralı cenubundakı çolde de yılırdı. Buna Bizanslılar «FiloksenÜs)) man ehemmiyet vermemişlerdi. ı-13 
ltalyanlara ağır zayiat verdirerek ismini vermişlerdi. Altıncı asra doğru orada geceleri elinde bir fenerle su iil' 
ilerlemektedir. Bununla beraber bu 

1 
Bizans yeni bir muhasaraya maruz tünde yürüyen papazlar tahayyül e~ 

harekat, dütmanın taarruz proje • kalmış ve şehirde yeniden büyük bir miş, Binbir Direğin üstüne yapılan bl" 
lerini bozmak için yapılan hareket - su sıkıntısı baş göstermişti. naların felakete maruz olduğuna ~~1 
lerden ibarettir. işte bu sırada imparatorJüstinyen mıştı. Bu yüzden bu sarnıcın üstufl 

Habetler tankların geçebilece- Bizans içinde büyük bir sarnıcın yapıl· bulunan Fazlı paşa konağının 
ii yolları tahkim etmektedirler. Bu masını lüzumlu görmüş, Senatör Filok· nı11ından sonra safdil halkın itikadı 
yollara tanklara kartı kullanılan senüs'ü bu i11e memur etmi11ti. Sena- ha çok kuvvetlenmiftİ. Fakat b 
toplar teıiı edilmittir. ltalyanların tör bu sarnıcın yerini tayin ederken rağmen bir aralık bu sarnıçta ipek 
Ogadendeki ilk taarruzları 1 • şehrin en kalabalık yerini hesaplamı~ iplik büken bir takım ermeniler de, 
d t ki 'b' d I baırak1tnt• tı. O zamanlar lpodron (Sultan Ah- rememiş değildi. Ragıp~~ a yap ı arı gı ı e me re e ı ~Ji 

yapmalannm önüne geçilmek iıte
niyor. Bununla beraber Fafan ··z buldioede doğru muharebeler cereyan ler Ganale Doria ve Banava ay 

rm• de • d"l'k üb' • h k .. tau • e- ettigwini resmen bildiriyorlar ltalyan· zerinde tesadüf ettikleri bir ltalyatı 
tım ı ı m ım are a ın- · .. .. .. . işt 

t. d·ı l'd' z· il d lann bu teblig.den maksatlan Valvahn 88ını puskurtmllf ve hır çok zay ızar e ı meme ı ır. ıra yo ar e- ' d' · 1 d' 
vamlı yağmurlardan ıonra berbat şark mıntakasına hakim bir cephe ırmış er ır. 1 r .. 
bir hal almııbr. kurduklarını ve bu cephenin hafifçe •

1 1Habe1şl~r talya~la1rın ~ 1 uı:e 
d l&f811lk G 1 b · • . ı er eme enne manı o maga sav 

Habetlere Göre Umumi Vaziyet cenuptan ° .. ~1 ogu ıe nm bi görünmekte ve iaşe ve ııhhıY• 
Adisababa, 16 (A.A.) - Oga • garb~a doğru d~~am ettıgıni anlatmak kilitiyle metgul obnaktaclırlar. 

den ve Sidamo cephelerinde faa • oldugu sanılabılır · 1100 Duvara Amel11i 
liyet devam ediyor. ltalyanlar Ua .. Habefler, ltalyanlann bu hazırlık- Napoli. 16 (A.A.) _ Ceaare 
be. Şebelide Gallei c:ivamMLa ve ayni lan brf181Dda •'Jattal durmamakta-

1
tivapuru1100 duvarcı mnele8i · 

zanwida Ncplll'DiD eeııubunda Bul- dalar. ıeavva,. bareMt _..iftir. 
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Sayfa i 

Arlet Staviski Sahnede 
Dünyanın En Büyük Dolandıncısının Kansı Beraet 

Ettikten Sonra Gittiği Amerikada İşe Başladı 
<ıSon asrın en büyük dolanJırıcıaı 

olan Stavakinin karm Arlet Stavaki 
'11ahkemeden beraet karan alır al· 
lrlaz Amerikaya gitti. Kıaa bir tel· 
llral cenupta onun bir Millik Holda 
Çalıımağa baflaclığını okudunuz ve 
belki de Amerikada arti.ı hayatının 
kazandırdığı aeruetlui düıünerek 
ilenç kadının alhna gark olcluiunu 
tahmin ettini:z. 

Aıafıda wörecefiniz Amerika 
rrıektubu •İn aldandıiınuı anlata• 
~aktır.» 

* S Nevyork, 11 (tubat) Arlet 
t..,iıkiyi buraya getiren tiyatro • 

11'-n sahibi Miıtr Fiıker bütün ga
lttelere birer ilan verecek: 

11- Pariı cinayet mahkemesin • 
~ heraet kararı alan Arlet Staviı-

hirdenbire ortadan kaybolmuf • 
' hir cinayete kurban gitmit olma
~dan korkuluyordu, halbuki Arlet 
.. 'tiıkinin Amerikaya seçtiği ve 
ı ... eı.cb Carinoya iltica ettiği an • 
~1hnııtır.n 
S l>i.Yecekti. Gerçekten de Ar~et 
~•ııki Pariıte birdenbire ortadan 
)holmuıtu. Fakat Amerikalı ga· 

~eciler onu Amerika toprağına a
~t)( haımadan, vapurun içinde bul
\llar, yazdılar ve bununla da ti · 
~lto direktörünün planını bota çı· 

tlrııı oldular. 

~ llün akıam tiyatroya gittim. Re
lt \'ardı. Ayni tekilde giyinmit 40 
bj~e kızın arasında onu güç buldum. 
leJcle~lerinden hiç farkı yoktu. E • 
~ bık arasında kaybolup gitmiıti. 
ı.. et'de arasında huıuai odasına git • 
... ele • 't ııtedim. Kapıcıdan sordum. 
. ~ntınıyordu. Nihayet artistlerin 
~•inlerini ihtiva eden deftere baktı, 
~~dıı_ ... haber gönderdi. Anlatılan 
ı..~ ~tın huauai odası olmıyacak ki 
"'Cila .. 

ı ıorınek için kapıcının odasına 
te d' ı. 

M~dam Staoiaki 

mak istiyorum. Kabul ettim. Fakat 
bu it beni çok yoruyor. Sabaha kartı 
üçte yatıyorum. On bire kadar bit • 
kin bir halde uyuyorum, öğleden 
ıonra bir kaç aaat sokaklarda batı 
bot ve ıeraeri dolaııyorum, ıonra 

tiyatroya geliyorum. 
ikinci perde açılmak üzereydi, ti

yatrodan ıonra kendisini bir çaya 
çağırdım. Memnuniyetle ve tehalük
le kabul etti. Geldiği zaman değiş
mif, süslenmİf, büsbütün güzelle§ • 
mitti. Fakat Amerikada o kadar çok 
güzel kadın vardır ki, belki yıne 

göze çarpmıyacaktır. 
- İtidiyorum. Bazı Amerikalılar 

benim haftada yüz dolar ücretle 
çalıştığımı ititmitler, halime acı • 
mıılar. 100 dolar ücret aldığım doğ
rudur, fakat bütün iaıe ve ibate 
masrafım da tiyatro sahibine ait • 
tir, dedi. 

Görünüyor ki atiden ümitsiz de • 
ğildi: 

- Mistr Fisker benim için büyük 
• reklamlar yapacak, baıka İ§ bulma· 

'O - Bana Amerika İntibalarınızı ya çalııacaktır, cümlesini ilave etti. 
)ler misiniz? Dedim. Zaten ismimin etrafında bazı rek-"d Ne intibaım olacak? Diye hat- li.mlar yapılmaya baılandı. Buraya 

"fi 
1
:. El'an ıeraem gibiyim. Dütü - gelmeden az evvel itittim, Vqing -

~uz bir kere. Çarıanba günü be- tonda cinai cazibemin derecesi hak
~ t kararı aldım, perıembe günü kında konuıulmuf ... 
'-d tiyatro için bir mukavele imza • * 
~~' ve öbür çarp.nba vapura Arletin bana verdiği bu son ha • 
il. dun, Amerikaya vardığım gece beri ben daha evvel öğrenmittim. 

aatıneye çıktım: Filhakika Vaıingtonda onun cinai 
d~' Fakat bu sahnede, ayni tekil • cazibesi etrafında konuıulmttf tu. 
~.::ı Yapan 40 kızın arasında kay- Fakat bu, onun sandığı gibi reklam 
İti k Uf gibisiniz! Neden bu küçük için değildi. Kendisini hudut hari -

thul ettiniz? cine atıp atmamayı tayin içindi ve 
,~ Bilmiyordum. Üzerine• ümitle henüz bu hususta da bir karar ve • 

rilmemitti. Maamafih ben onu mü
teessir etmemek için bildiğimi söy
lemekten çekindim. 

~1-nacağım baıka teıebbüıler 
~~kikada bota çıktı. Nihayet 
~n da uzaklaımak', unutul-

ş;htİmİzdekİ Fransızlar Aralarında Bir 
Tavla Müsabakası Tertip Ettiler 

~l.ti . - OtJnlrlJ taola mü.abakaaına iıtircik edenler 

~ lllızdeki Fransızlar kendi a· pılmııtır. Müsabaka saat 18.30 a 

~ :::: bir tavla müabakuı ter. kadar devam etmit ve birinciliği 
• iL - •tlerdir. Bu müsabakanın . . 
~eai dün saat (15) t• Onyon M. Roussarer ıle M. Bambourı ka. 

de (18) çiftin iftirakile ya- zanmıtlardır. 

İNGİL TERE ile 

arasında 
yapılacak TÜNEL 

İngilterede İleri Sürülen Şüphe Ve İtirazlar Kuvvetini 
Kay betmiye Başladı. Curçil Tüneli İstiyenlerin Başına Geçt~ 

,,\ !~:N~~R:. .r•·~\\ \l\L Yı~'l ~:!\~ MANSOli.t-ıız iND C ...._~\ l\ ~. ·1ll l!\\~··' • , OCR • ,..;._,,.,. zoo><.-.oı."" S::RANSA 
' "' " ~ l \\YıJ'. \ . ~- +-----:.l.~J;:- ~l?.z_,!111,.---·--=:.-------~-- .. - ..::_ 

'"'1 ,\.'.' 'i'JI'.,,~- ~- .... A-< -. .. -:-r- - . ~-..,.,....:-"""!-..... -( ~~~~ .. ;.. :., . _,,... . __ .;;:- -~;ı~ DEN1'21NIN .-6~,.'"'' :ss~ ~'"'~ 
~'\.~ r-' # .. ~-; .... - =" ::z.F~-- :g:;:--=~~~ ->~ ~ ~ ~-~~ ~ 
..&;:_~-:: ~ -: - .. ,1 -~: ~ ---..--~~~·:!i; ~-:..__--:-- ,~ ~~ L ~~ 

- •· ~~ -- c<i:! -~~ D~N•~•N.1:?101 • · ~ 
l=RANSA'ı'AGıOEN TH'ENU:R ~··,,,. 1 ·~ _ 

' • . - ~ ;,.:;;LT<•<W:G•Oaı TR<ML< 

ı;:ı" __ 1~ 
,. ~... ,...,,.- J IÜAJEı..t_ER . ~=~;~~;:~ı·2· ~-~ıfT ruNELİN lt'fı T4f?AFıNı 8'4GL.A'YAN 1 

~'"%:~ ~ • 
Man1 denizinin altında ·yapılacak tünelin maktaını göderir krolıi 

İngiliz limanı Dover ile Fransız ı tünel bütün bunlara yer bırakmaz· Bugünün tehlikesi, havadadır. 
limanı Kale arasında denizn dibi al- dı. Hava tehlikesinden korkanlar, tünel 
tından bir tünel kazarak İngiltere Harpten sonraki hadiseler tünel lehinde bulunmalıdırlar. Her hangi 
ile Fransayı bağlamak ve bu tünelin lehindeki delilleri kuvvetlendirdi. bir tehlikeli vaziyet kar§ııında aed
içinde demiryolu uzatmak meıele • Çünkü bundan ıonra lngilterenin dedilebilecek olan bu tünel lngil ., 
ıi, ötedenberi konuıulur, düıünü - korkacağı tehlike istila değil, açlık- terenin iıine yarar. 
lür, fakat bir türlü tatbik edilemez. tır. (Tems) nehrinin ağzı, gemilerin Fakat bunun ıçın İngilterenin 
Sebebi, projenin vaktile uyandır · hareketine müsait olmayan bir va- dar denizlere hakim olmaıı ve bat 
dığı tüphelidir. İngilterede türlü ziyete girerse Londrayı beslemek kalarından üıtün bir hava kuvve • 
türlü hükumetler, çeıit çeıit ıiyasi • son derece güçletir. tine sahip bulunması lazımdır.n 
)er, birbirini takip eden nesiller, hep 
bu projeye karıı geldiler. Projenin 
tatl:~kına taraftar olanlarsa bu mu· 
halef eti anlamazlar. 

Bu projenin aleyhinde ileri sürü
len itirazlar yalnız bir tane değildir. 
İngiltere ile Avrupa kıt'aaı arasında 
yapılan deni~nakliyatınm çoğunu 

Jngiliz gemileri yapıyor. Tünel ka • 
zıhr ve demiryolu uzatılırsa İngil • 
tere ile Avrupa arasında müsavat 
haııl olacak. Bundan batka bunlara 
göre Manı denizinde nakliyat ya • 
pan gemiler, tüiıel yüzünden kör • 
lenecek, tünel yıkılacak olursa in • 
giltere fena bir vaziyete düşecektir. 
Tünelden ancak İngiltereden Av • 
rupaya giden yolcular daha fazla 
istifade edeceklerdir. 

lngilterenin meıhur siyaıiıi eski 
bahriye nazırı Çurçil ıon günlerde 
yazdığı bir yazı ile bu aleyhteki id

dialara kartı gelerek İngiltere ile 
Avrupa arasındaki münakalenin 

tünel ve tren vasıtasile yapılmaıı • 
nın İngiltereye faide vereceğini, A
merika ticaretinin İngiltere yolile 
bu tünelden Avrupaya geçeceğini, 

tünel yüzünden milli emniyetin teh
likeye uğramayacağını anlatıyor 

ve §U sözleri söylüyor: 
«İngiltere ada olmak yüzünden 

iıtila tehlikesinden korundu. Böyle 

bir tünel kazılıraa, lngilterenin se • 
lameli tehlikeye düşer, sanılıyordu. 

Halbuki bu tünel, bana kalırsa İn· 
gilterenin vaziyetini sağlamlar ve 

emniyetini arttırır. Bir tehlikeye ıe
bep olursa kolaylıkla kapatılır ve 
ıu ile doldurulur. Bu suretle ansızın 
bir hücum veya bir hiyanetin önünü 
almak mümkündür. 

Umumi harp bu tünelin lngiltere 
için faydalı olacağını iıbat etti. U
mumi harp sırasında bu tünel bu • 
lunsaydı; orduların hareketi ko -
laylaıır, hastalar, yaralılar memle -
kete kolaylıkla getirilir, deniz zayi
atından tasarruf edilen milyonlar 
harbi sür'atle bitirmeğe harcedilir
di. 

Tahtelbahir tehlikesi ise tünelin 
lüzumunu kat kat arttırdı. 1917 nin 
ilk yıllarında Almanların denizaltı 
gemilerile yaptıkları tahribat de • 
vam etmit olsaydı müttefikler ye • 
nilir ve lngiltere adalan boyun eğer
di. İngiltere ile Fransa arasındaki 

Gospodin Muşanof Gene 
Harekete Geçti ! 

(Baı taralı 1 inci yüzde) \yolu tahakkuk ettirecek şerait, Balkan 
mak için .. Barış haddızatında muahe- paktına girilmekten daha faydalı so
delere istinad ediyor. Binaenaleyh ha- nuçlar verecektir. 
rışın yaşaması ıçın muahede- Bizim takip ettiğimiz bu dış siyasa bir 
lerin ahkamını tatbik etmek kabinenin veya bir fırkanın siyasası 
lazımdlJ'. Bulgaristan kendisinden değil, bütün bir milletin siyasasıdır. 
istenen bütün mükellefiyetleri Çar Boris istediği gibi hareket et-
yapmıştır. Şimdi de kendisine karşı 

mek hakkına maliktir, deyen Cospo
yapılması taahhüt edilen şeyleri iste-

din Macarofa göre bugün memleket· 
mek hakkına maliktir. Bunlara muka· 
bil Bulgaristandan yeni fedakarlıklar te parlamento yoktur ve Çar bir sürü 
· · o d k' B l · k formalitelerden azadedir. Binaenaleyh 
ıstenıyor. erece ı, u garıstan en ... 
di şeref ve hasiyetinden mahrum e- hemen dü§ündüğünü yapmalıdır. Gos· 
dilmek ve haklarından vazgeçirilmek 1 podin Macarof Çar Borise ne yapması 
isteniyor. Hakiki dostluğun zillete uğ- lazımgeldiğini de söylüyor. Çar Boris 
ratılmış ve yeise sürüklenmiş dostluğa Cospodin Macarofa uyarak, farzede· 
tahammülü yoktur. Bulgar dış siyasa· lim ki, bütün bir milletin arzusunun 

81 şimdiye kadar bütün dost komşula- hilafına olarak bir dı~. si~asa . kova.la
rile anlaşmak için yüksek ve kendine sın... Bunun nasıl muthış hır netıce 

Yara!!an bir yol takip etmiştir. Ve bu vereceği düşünülüyor mu? 
\ . 
ırHayatta Gördükferimiz 

Hakim suçluya sordu: 
- Sen bu adama iftira etmişsin, nc

d('n? .. 
- Etmedim. 
Öteki bütün köylülere has bir safi • 

yetle başını salladı : 
- Nas ıl etmedi ki, adımı lekeledi 

begim. 
- Ne yaptı? . 
- Bu imansız bizim kıza göz dik -

miş; İstetti, vem1cdim. 
- Neden vermedin?. 
- Ay parçası gibi kız, onun nesıne 

vereyim, birlikte değiliz ki .. 
- Ne gibi birlikte değilsiniz? . 

- Memlekette usuldür, malları ay• 
ni çoklukta olmazsa ona kız vermezler. 

- Peki sonra?. 
- Kızı almak için bir akşam benim 

avluya tavuklarını salıyor.. Sabahtan 
da komşulara tavuklarımı çalmış di • 

yor. 
- Böylelikle kızı nasıl alabilir?. 

- Adım kirlenirse kızı kim ister ki .. 
Evde kalır. 

Hakim suçluya döndü: 
- Ne diyor, işitiyor musun}. 

- Yapmadım ben. 
• Davacı atıldı: 

- lsbatım var begim. 
- Ne iebatı} 

Kız Almanın Usulü 
- Haber edeyim mi~. 
- Nereye haber edeceksin}. 
Elite koridoru gösterdi. 
- Na şuradaki taşlıkta duruyor. 
ihtiyarın isbatı getirildi; hakim sor• 

du: 
- Bu adam buna iftira etmiş ne bi-

liyorsun. 
- Öyle efendim, dedi. Kızı b r.nim· 

le istetti, vermedi. 
- Peki bunun tavukları çalmasına 

ne dersin~ .. 
- Kat'iyyen yapmaz. namuslu a • 

damdır. 

Öteki gene atıldı: 
- Beni bütün köy 
- Hangi köy). 

tanır begim. 

- Bizim köy.. İnanmazsanız oray& 
yazın da size diyiversinler. 

Hakim gülümsedi.. Suçlu ceza gö • 

recekti. 
Davacıya döndü: 
- l laydi git, kapını iyi kilitle de biı 

Claha içeri tavuklar girmesin. 
Suçlu kapının dibinde şahidin kolun-

dan çekti: 
- 81ma da ettin, kendine de. 
- Yalan mı söyliyecektim. 
- Aptallığın lüzumu var mı be> .. 

Böyle demeseydin ben kızı alacaktun. 
Sen de 50 k&iıdL Muazzez FAiK 
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Üniveraitenin 

deniz ine· Mısırdan Dünkü Futbol Maçları 
)'azan : 

Alacağı 
Genç Kız Gözlerini Açınca I 

D R Profesör Ebülula Davayı 

Beşiktaş ·stanbulspor Takımını HakiJ11 
Bir Oyunla 2 - 1 Yendi 

Kendisini · urmuş · eisin Takip İçin Kahireye Gitti 
Gemisinde Sanmıştı Prenses Fatma tarafından Qarül-

ıı~~~~==~-~!~=~ fünuna teberrü edilen vakıflann veril-Alberto yanıbaş~nda duran orta ~ uı. memesi yüzünden biriken yarım mil-
ya§lı ve yüzü kesik bir adama: _ !ISır aetıne ... Hu bir definedir •• yon İngiliz lirasından fazla variclatm te 

- Franko, haydi git te esirlere Diye haykırdı. mini için hükumet tarafından Mısır 
bak. Ne haldeler. Bana haber getir.. Örtüsünü açtı. Vücudunu da boy- mahkemelerinde açılmış olan davanın 

Franko kıç kasaranın önündeki d b .. d • d" safhalarını incelemek üzere Hukuk 
an Boy. adgof ~ en gBeçır ıA: il h .. Fakültesi Profesörlerinden Ebülulu bı·r merdivenden indi. A ·ağıda bir a gon ~ - ır e ıne... ana - K n· .d k. 

kapı vardı. Burada iki adam yalın derdi. a ıreye gı ece tır. 

kılıç bekliyorlardı. Frankoyu gö - Diye tekrarladı. 
rünce kapıyı açtılar. Franko içeri Bu sırada parmaklarmdaki yü- Çocuk L:angah Devirince 
girdi. Onu seyrek sakallı ve dev gi- züklerle kollarındaki bilezikleri de Yangm rıfctı 
bi bir adamla gene dev gibi iki gördü. Hemen onları çıkararak ce- Fatihte Hasene Hanife mahallesin-
zenci kar§ıladılar. Zencilerin e~le - bine attı. de otoran Adile adındaki bir kadın e· 
rinde kırbaçlar vardı. Yarı çıplak Genç kız ancak o zaman gözlerini vinin önünde çamaşır yıkarken oda i-
vücutları cilalı tunç gibi parlıyordu. çmı tı. Önce kendisini bir gemide çinde bıraktığı (8) aylık oğlu içi ateş . • . • 

Burası büyücek bir yerdi. ~p • görünce bunu Durmuı reisin emisi dolu olan mangalı devirmiş, etrafa sa- . Befiktaı - l.tanbulapor maçından lıır ıntıba 
çevre direkler ,·ardı. Tekneye ve anmı tı. fak t kart ısında.ki or • çılan ateşlerden bir kısım eşya ve dö- j btanbul Jik ıampiyonasmın geri kalmıf J _ 
direklere çakılmış olan demirden kunç yüzlü ve korkunç kılıklı a - şemeler yanmı~tır. Ayrıca çocuk ta maçlannd olan Bqiktaı - fatanbwspor ., 
halkalara zincirler bagvlanmıı::. ve bu T k } 1 · kA gözünden yaralanmıstır. ttakurllanb. akraslınbdakilık' ~~~dbakaş defün tnidsbe-

:s- damların ür o ma arına ım an • en az ır a 
8 

a onun e er s a y
0

• 
1 zincirler kırk kadar erkek ve kızın yoktu. Gözlerini uğu§turdu. Etra - munda oynıı.ndı. J 

el ve bacaklarındaki kösteklere ge· fına göz attı: Karı Koca Bir Olup BeJiktaı taknnmdan Hüsnü ile Hakkı 
çirilmişti. Sağda kızlar ve çocuklar, _ Leonidi ••• Neredeyiz? Bakkalı Dolandırdılar yer almıılardır. ' 
solda genç ve orta yaflı, kara, es • Diye bir çığlık attı. .. .. . d lstanbulsporun hücumile baılıyan oyun 
mer veya beyaz erkekler bulunu - Kuçukpazarda Zındankapısın ~ pek az sonra Beıikt~ın aiır fakat hakim 

k . • k Esirlere (8) sayılı mağaza sahibi Asım, Halıl bir tazyikile fstanbulspor kalesi önünde yordu. Kimi oturuyor, ımı aya ta B k Ad A dl b k k 1 
a an am ve yşe a arında ir arı oca tara• tehlikeli bir ıekı1 almağa baıladı. Bqik .... 

duruyorlardı. Çoğu yarı çıplaktı. Bütün gece süren uykusuzluk ve fından dolandırılm~br. taıın üst üste yaphğı iki hücumdan biri 
Boyunlarını bükmüılerdi. Sessiz göz fırtına onu sarstığı için an.. k !İm· Asımın iddiasına göre karı koca orner ile lstanb\ılspor kalesini tehdit etti. 
ya§l dökenl~r' solgun yüzlü çocu~- di kendine gelebilmiıti. Fakat ne- dükkana gelmişler ve büyük bir dü- Bqikta! emin ve nisbeten bakim oy -

ları avutmaga çalııanlar va.rdı. K~· rede bulunuyordu? ğün ziyafeti vereceklerini söyliye~ek nu>:or, latanbulspor İ$e fazla gayret sar • . Dünkü .. maçtan bir. baık .. a 
6

örlilll! ~ 
şede genç ve çikolata rengınde bır Orada Leonidiyi göremiyordu. mağazadan tam (140)liralık bakkalıye fedıyordu. şr-. 
anne evimli yavru unu emzırıyor y . d k k k 

1
.
5 

almıslardır. Halil aldığı malları bir ha: Pek kısa bir zamanda Beıiktaı kalesine ıle Ortakoy arasındakı musabaka ~.JI 
erın en sıçrama ve acına - '' b' iki defa sokulan İstanbulspor hücum batta stadyomunda oynandı. İki takım~ ve gözlerinden akan yaşlann bir iki d' • maim sırbna yükleyerek karısıyla ır- ki müsabakanın ilk devresi sıfır .mr-

te ı. I k d · k d' . v d merkez muhacimlerinin §qkınlığı yüzün -damlası çıplak göğsüne doğru ka - , ~'-· Alb rt k ti' k l i te gön ermış ve en ısı magaza a d b fı tl k d T 
1 

b' h" ti 
LdlKın e o onu uvve ı o - k k . b' k . kl en o rsa an o.çır ı. op o ır ucum- · " Yarak yavrunun emdigvi ıüte karı•ı· I k k alara yıne ır ta ım yıyece er tart- ı t t b 1 '--l • k ı:t~ikt l I İkinci devrede daha haklın oynıyd ..,., . ~ larınm arasına a ara amarasına _ b l M _ h'b' b a s an u spor ıus e5tne a an ~ 8f ı ar 

0 
...,. 

d tırmaga aş amıştır. agaza sa ı ı u k k-... ~•· ~:1..1 _ _: kal 10 d ragiimrük bir rol yaparOk maçı 1 -yor u. doğru götürdü ayni zamanda: . H . . . arma ... ~ ~uauerı eye uncu a-
Gı-ıvertedekı" ' • ışle meşgulken alıl bfu:Ienbıre: kikada ilk golü attılar. zandı. 

- Franko, çabuk bana Domem- E h E · h be d k 1 K Sii 
Kaynafma 

Franko seyrek sakallı ve dev VÜ· 

cutlu adama sordu: 
- Nasıl bir §ey var mı? 
- Hayır ... Hepsi de iyiler. 
Yarı baygın bir halde kirli ve ka

ba ağaçların üstüne uzanmıt olan 
on üç ya§larında bir arap kızı ile o
nun yanında ona benziyen sekiz 
yaşlarında bir erkek çocuğu göste
rerek ilave etti: 

- Böyle kaldıklarına bakmayın. 
Hastalıktan filan değil... Deniz tut
tu da ... 

Fı-anko on1arın ikisinin de omuz
larını ayağile iterek biraz kaldırdı 
ve mırıldandı: 

- Belli... Anlaşılıyor. 
Yukarı çıktığı zaman güvertede 

bir kaynaşma gördü. Gemi, bir ka -
yığı kovalıyordu. Kayıkta ihtiyar bir 

adam vardı. Yelken direği kırılmış 
olduğundan küreklerle kaçmak İs· 
tiyordu. Eğer her ıey bu kadarla 

kalsaydı bu morukla kim uğratırdı. 
Fakat kayıkta ondan başka bir de 
kız vardı. Kendinden habersiz bir 
hnlde idi. 

Çok geçmeden kayığa rampa yap
tılar. 

Hemen üçü dördü birden kayığa 
atladılar. 

İhtiyarın kafasına vurulan bir 

yumruk onu bir anda yere sermit • 
ti. 

Sonra kayıktaki genç kızı aldı -
lar. Bu sırada ihtiyar adam birden· 
bire doğrulmuş, kızı kurtarmak için 
atılmıştı. Hatta onun elbisesinin u
zun etefiinden bir yerini de yakalı -
yarak çekmişti. Lfıkin ayni zaman
da basıma vurulan bir kılıçla yeni
den kayığın dibine yuvarlandı, cır· 
pındı, inledi ve kımıldamadan kal
dı. 

Bir 
Defin.el. 

_ - yva l vın ana tan n e a - Beıİldaf iv oyununa dovam ıediyor, aaımpa§'l - mer 
koyu çagır. •• d d' h la A . t h 3 O . ı. ıye ay rmış ve sıma. stanbulspor adeta çırpınıyor ve esapsız ~ 

Dedı. . • • - Sen şuradan yarım kilo da siyah oynuyordu. İkinci lik maçlarından olan Ku--:....-
Domenıko esırlerın başı~da ~u - havyar tart [ Ben şu anahtarı bizimkine BeıiktA§ her fınatta İstanbulapor kale- ile Si."mer takımları arasındaki m....,.... 

lunan ve onların sıhhatlerıne, yıye- yetiştirip döneyim .. diye dükkandan sine kolayca iniyor, her ini§ güçlükle ke - Şeref stadında oynandı. • 
ceklerine bakan seyrek sakallı ada- fırlamıştır. · siliyordu. İlk d~vre sıfır sıfıra nihayetlendı. 'll)JI. 

d "d" F k b' d h d d · 2 · d-•-:•--d N" l:'--efi .. ı İkincı devre Kasımpqa takımı o ~• mm n ı ı ı. a at ır a a a av et etmemış- 2 ncı IUüKG a aı:am "1' m guze 
1 

_ • kJbiol r 
D 'k ld' b' andel' • kafa ile ikinci defa İstanbul- ııgır basan bir oyundan sonra ra omenı o ge ı. tir. ır § mı d' 

l ld kal · _ı_a_. Müd faası nisbcten yen 1• Kurtulmak için çırpman ve bir Polis bu ~in tahkikatiy e meşgu ür. spor esme •~ .. u. •• • •• ,, • ., 

d •• k 1 "b" ld k düzgün, hücum lıllttı lüzumundan fazla Gureş Teşvık Musaba.....-ı ı ap n gı ı sa ır n genç ıza ,,,,,,..-
1
. • 

1 
Ltanb 

1 
2 o azı'y .... e 

f çe IJnSU: 0 nD D U &pOr ,. V ""' ı s• • 
bak r k: e· D ktorun rağmen canlı oynuyorsa da hücum hattının an ıtti ~ ~ 

- Ne güzel!... Ömrümde böyle- I O , eline geçen büyük, küçük bütün fır • İki hııftadanberi devam eden tec:~ 
sini görmedim... Günlük Pazartesi sallar heba oluyordu. rüreıçiler arasındaki tenvfk mü~ 

Diye mırıldandı. 0 lorınd n (*) , Devrenin sonlanna doğru düzgün bir dün Kumkapı klübünde neticelen ~ 
Alberto dedi ki: hücum yapan htanbulspor sağ açığının tir. Bu müsabakalarda 18 puvanl~ 1 
_Buna iyi bakalım. Hasta filin Ultravigole Sun'i Güneş ortııladığı topu yakalıyan merkez muha - p p birinci, 17 puvanla Günet · fi' 

'r d • L - cım' 40 ~· dakikada güzel ve hafif bir puvanla da Galata.saray ve Betiktaf ı ı G" .. .. f 1. e avisinın uzumıı ....... 
o maun... ozunu aç •• fÜlle ilk golünü yapb ve dewe 2 _ ı Be • oü gelmi.1lerdir. s 

- Görmüyor musunuz Sinyor, Ve Fay dası : ıiktaıın lehinde bitti. Gürqlerde alınan neticeler ıun~' 
ceylan gibi çevik. Hiç bir §eyi yok. Sağ bacai;ında ve kalça kemiklerinde İkinci devrede Beıiklftfın hücumile 56 kiloda Refik (Güneı} Emini (·~ 
Y 1 b .. 1 h ı 1 1 1 • aımpap) 61 lo1oda Manav (Kas~ a nız oy e er zaman çırpınma- şiddetli ağrılardan şikayet eden baılıyao oyun stanbulsporluları en e en Sahak 'o<a ) 

66 
kilocl• 1"1, 

ması için b ğlamak lazım. Yahut yaşlı bir hasta kızı muayene ettim. içine çekilmeğe mecbur etti. Beıiktaı soldan (c·· ı ~ H"sım_p~~ ) 1' ~, 
k b 1 k Bünvcsi zayıftı, kanı azdı. Çocuklu - hücumları dtlaştırdı. lstanbulspor kalesi· 

1 
dunetK aluseyuı(v __ ı asımp) Aahp ~..ı: (~ ır aç ama .. . .1 • ı..--ı ı..-- "d f" lan Samih 0 a em .-aımpaf8. mecli '~ Alberto homurdandı: ğunda bir kaç defa ayni bacakta ağn nm adeta •uog ı """i'ma mu a u o . K~, 

çekmiş. Vücudu kuvvetlendikçe aKrı" bu hücumlan mümkün olduğu kadar keıı· sımpftf8), 79 luloda Hasan ( ~ 
- Aptal, kırbaç vurulur mu bu - • 

1 
d Ahmedi (Kasımpaf8), Sadık (~~..d' !ar da azalıyormuş .. Röntgen ynptır - mege ça ışıyor u. 

1 
Jd"'""" 

na? Beni batıracak mısın? Salak sa- -'ım. Radyografı'de kemiklerdeki ilti- H' beki . b' d 1 h fdan ray) Rız.zılu Kasımpapı). 8 _..Jlı' 
o ıÇ' enmıyen ır ~~ ~ so a Mehmet Ali (Güneı) Zühtüyü (Ull"'""~~ 

lak bakacağına gel de bağhyalım hnp (bir kemik veremi) olduğunu bize pas alan İstanbulspor aag ıçı penaltı hattı ş· . (K ) I aili (Kat~ 
şunu ..• İpler etlerine değmesin, çü- öğretti. Kapalı yerde yaşıyan ve az içinden büyük bir fırıat kaçırdı. Bu teh- cl~lı (K asımpqa) Kım l' (G" _, ,.. 

. .. eıa asunpaf8 ema ı un...,. ''tu'·r G"zu"nu·· ar yoksa gün .... banyo u yapan, doğuştan sonra likeden kurtulan Betıktaş hemen hucuma • . , ru . . . o ::'' . . . vy 1 buld mqtir. cal 
ihtiyar Kayıkçı dcı küçük ynştn nynklarda iğrilikler gö - geçmek 70 unu ~· . İkinci devrede 

66 
loıoda Yahy• l-1' 

teren böyle kemik hastalıklarında sun'i Jstanb~lspor muavın hattından B~ik. - ne ) Halidi (Gün ) 
79 

kilod• ~ 
Ne Oldu? k f d · t'"' kal-·ne •--dar u·"~··•-- kuvveth bir § eı ' ), ıv, guneş ziyasının büyü ay asını gôr - ..,. ."7 -afınd ...... ka .. Ul.nlland •• b (Galatasaray) Hasanı (Kasım,-.. ) fl 

Genç kız üç dakika sonra bütün duğümüz için bu hastayı da bir müd- ıut, aç tar an Y ı, yennı •· zık (..,__ ) D (G~~· 
kalcc. • ,_ d' kal • ~unp8fa unnuıo vücudunu saran kalın ba.ttaniyele • det alçıda bırnkbk.tan sonra ( 4 ay rakan 8qİkt8f ısı Ken 1 esme k'lod Zih . (G" ) ı _ ·ı· ( ı 

• __ ..._ kal ak lannd ek ·ı ı a nı uneı , uma.ı ı (--
ri n ve onların Ü!ıtüne dolanmış olan kadar) (oltraviyole) san'i güneş b<ın· dogru khao,.... ... cn .. eBery bemrlik an ç ıhen p.), Mehmet Ali (Günq) Ş~ ~J 

yo~ günde .3 dalcikadnn ba~lıyarak §Ut ta vaya gittı. a sayısını 8• ) 7 ı_:ı, d R---'•- (~-iplerin içinde kıskıvrak bağlı idi. 
1 

bu . b'' .. . _:1___: • aunpata , 9 llllO a ~ -- ~ 
on dakikaya kadar tatbik edildi. Bir ay zır ıyan vazıyet ütun seyırc;;uen yenn- H (v__ ) •

1
,. ,,,,..,,_.~ 

Alberto ihtiyar kayıkçının öldü- · k k d h d" .. d" asam nmıımpftfa mag up ........ 
&onra yaplığınuz. rndyografide kemik- den ııçrataca a ar eyeeana uıur u. Neticede 56 kiloda Refik b~ lıl' 

ğünü sanmı§tı. Zaten ölmemi! te ol- lerde yeni hnvat kuvvetleri uynndıg·ı- Bundan sonra yavaı yavq tekrar İstan- iki . H .. .. .. 
61 

kiilod• ~ .M 
b d k k .1 b l hik' . . lhna ı ncı, asan uçuncu, tJf ,. sa ne yap ilir i i ... Bu üçük k - ı nı ve hastanın artık ağrılardan ,ikayeti u sporun mııyeb a geçen oyun . • Ahın :ı.:_.-: IC!_L_,_ .. -•~ ""'·-" 

.. .. f 1 ka ld ~ b' rıncı, et .... ..,., waııaa u~=-:-.:._ ....... yıkla ve bu morukla uğraııp ta bir kalmadı· nı gördük. uı;tu te mat nn çın ıgı ır oyun loda Yahya birinci, Mustafa iO-' ~ 
kaç dakika bile kaybetmek doğru lsviçre dnğ sanatoryomlarmda gene oldu. .. ün ·· 72 kilod K mal birin~ ~ lıl' 
d I . A • d b 1 d • b 1 d Son dakikalara doğru gittikçe heyecan- iku~ ~H· • .... • .. e79 kiilod• ~ 11 eği dı. ynı zaman a öy e eğer- güneş ve sun i güneş anyosu, a tın n 

1 
b" .. .. delel • ı ıncı, ayun uçuncu, -_ -=.--.~ 

] d •. 1 . .__ anan oyun utün muca ere ragmen . . R _,_ !I..: __ • D ap--.J Ji bir avı ele geçirdiği için kor _ kemikleri kuvvet en ırı mı~ ve .-m - lst b Is -ı·b· til b' . nna, •~ uuoc;;ı, unnuf ,..._....a ~ 
burlukları, bocı:ık ve kol eğrilikleri tn- 2 • 1 an ° ponın mag u ıye e ıtb. kiloda Mehmet Ali birinci ~ 

kusu artmıf, Giridin Jimalinden Be iklftf; Mehmet Ali, Faruk, Adnan, z··h .. " .. .. -~ d eeı·l' b~ 
k b d . k mamcn şifa bulmuş çocuklara ve daha F • N . F H ti S lh" N. u tü uçuncu, '"6ır a a geçme tense cenu un an gıtme ve evn, un, t; ya , u ı, azım, 'kin . 

1 
. 

1 
d' 

ile i ynalı hnstnlarn t('sadüf etmiştim. 1 b l ._ ~- ı cı ge mıı er ır. Rodostan mümkün oldt.•ğu kadar " Şeref, Etr_eften, atan u spor taıumı '-'il - • ----- • fi 
Ayni ekilde muztarip olan hastalara S ih Sabih Orh H En J8 

uzak olmak için geminin rotasını 1 b 1 man;. am •. . • . an,. asan, . ver; Galr tasıraylılar Cemı ve hııst ahibi aile ere u u traviyole Tevfık, fsmaıl, Şınası, Cahıt ve Azızden 
dosdoğru batıya çevirmişti. tedavisinden pek çok istifade edebile· mürekkepti. . . Toplanamıyor .. e'f.,etf_ 

Leonidi yüzüne llU serpildiği, su cekleTini tekr r ederim. Maçı, Ga taaaraydan izzet Muhittın 
8

. .. dd tt b . bir türlıı . .hll' 
İçtiği zaman biraz kendine gelmi•- • kla idare tti. ır mu e en erı 

98
rJY,,. -H 

:l' ( •) Bu notlan kesıp sa Yllt1Z, ya- e yet temin edemeyen Galata """. 
Gene kızı güverteye çıkardılar. ti. Gözlerini aralık eder etmez "Dur- bot bir albüme yap••tmp kolleksiy0 ... K .. "k Ort k" b ··zdef1 ~ 

• 'S' .. aragumru - a oy Cemiyeti dün de yine u yu 0ıı ,... 
Alberto onun yüzüne bakar bak • mut reisi tanımış, soluk soluüa: yapınu. &ıkıntı zamanmızda bu notl 1 O geresini aktedememiş, toplantı 
maz •• ı (A h bir dok.toto gibi imdadınıza Yetİfebilir. 

T aaı var) ikinci lik maçlarından Karagümrük j sonraya bırakılmıştır. 

1\ 



Yazan: C erhart Ellert -95-

Londra Dışında 
Bulunan Ceset 

Katil Uzun Araıtırmalar-
11 2 / !)36 Çeviren: Arif Cemil d S p an onra ariat;, 
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; 

Ercüment Ekrem Talu 
1 

.J 
BiKA.TE 

CANDAN DOST 
Düşmana Saldıran T ırpanlardan Çıkan yakalandı Aysel henüz on dokuz ya.şında idi. lasyonunu, manikürünü yapt ırdı. 
b • Geçen haft,. iri lacivert gözleri ile gür sarı saçları, Aysel bir içim su olmaktan \ıkmış, 
oogv uk Ugv ultu, Uzaklardan işitiliyordu Lo~dra zabıtası endamının güzeliğini tamamlıyordu. baş döndürücü bir yudum şanıpanya 

rşehır dışımda bir Aysel, kocakarıların tabirince bir olmuştu . 
- ((Yanaş, Valamir, yanaş!. Vizi-1 Fakat Roma lejiyonlarınm bir ta • k k d" b I içim su idi. Ona rastgelip te, döniıp Artık, iki candan dost, sabah ak· 

~otlara karşı takviye vazifesini sen ü- nesile Franklar ve Burgonyolular bir ~r e K cese 1
1 ~· bakmıyan yok gibiydi. şam birlikte geziyor, bütün çayları, 

~tine ali. Yanaş, Ardarihl. Benimle kale gibi dayanıyorlar. İkinci lejiyon 1 u.danurşun; ~ O da kendi güzelliğini biliyor , fa- kibar toplantıları , süvareleri dola.şıyor• 
beraber Romalılara karşı cephe ali.» henüz ihtiyat olarak bekliyor. Aetiüs tın I vuk ru muır kat mağrur olmuyordu. Hatta, ziyade- lardı. 

ttı anın u yenı t ırı uzerme e ın e :oır KOZ sa ama ıstıyor. re- ce ma çup ve mütevazı olduğundan, e er gıtti eri yer e, ütün ha-A ·ıA b · edb' · ·· · ı· d ıı_· ''- kl k · · B ı tu, yo enarında h \ T h · kl d b 
1-fun ordusunun üçte ikisi Roma ordu· onlar da daha harbe girişmediler. Düş- yatıyordu. Müte- dikkatle yüzüne bakanlar olursa, utan- kışlar, lstanbul ufuklarında yeni <lo-
'Unun yansıyla karşı karşıya kaldı. Ro- rnanı , ihtiyat kuvvetlerini de sokma • j passıslann yap- cından kızarıyordu. ğan bu parlak yıldıza, hayranlıkla ta-
bıahlar buna mukavemet edemezler. ğa mecbur etmek lazım; bunu yaptı - tıklan inceleme Aysel'in fena halde canı sıkılıyor- kılıp kalıyordu. 
~Verir ki Valamir ordunun diğer yan- nrsak cesaretleri kırılmış olur. j neticesinde cina- , du; zira o sinirli ve hilkaten melul Odalarına, yorgun, çekildikleri za-
•ını Aetiüs cephesi sarsılıncaya kadar Diğer cepheler ne halde} Ala, alal.. yetin orada ya. Lakroi'nin idi. Yaşadığı münzeviyane hayat ta o- man, Kamuran, Aysele bütün aşıka-
lutrrıağa muvaffak olsun. Valamir bir harp allahı gibi cenkle • pılmadığı anlaşıl- metre•İ nun asabiyetini ve bu melalini arttır- ne macera1armı hikaye ediyordu. Her 

- «Valamir cephe gerisini yalnız şiyor. Hakikaten Vizigotlar geri çe - dı. Adam başka yerde vurulmuştu. mağa hizmet ediyordu. gün anlattığı başka bir macera idi. 
başına müdafaa edebilir misin LEde- kiliyorlar !.. T eodoriktçn doğrusu bu- Cesedi oraya otomobil ile getirilmis, Boğaziçinin Anadolu kıyısında, Aysel bunları dinlerken, yalıda bırnk .. 
~~in ha .. O halde yardım için Ga - nu beklemezdim. sonra şosenin bir kenarına kadar sÜ- anası ve babasıyla birlikte oturmakta tığı kitaplarının mabaadlerini okuyor 
onlar geriye gitsinler!.» Valamir itaat Etmiyor!.. rüklenerek götürülmüştü. olduğu ,eski yalıda geçen ömrün ne ta- gibiydi ve gönlünde için için bir haset 

Bunun üzerine Galonlar gösterile~ Polisler maktulün ceplerini aradı • dı ne de cazibesi vardı. Burada akşam duygusu uyanıyordu. 
lara~a gittiler, fakat koşa koşa gerı Elb~tte, ~etiüs onl~ra. emir .g~n • ]ar, fakat hüviyetini anlatacak hiç bir erken yatılır, ve sabahleyin de horoz- Kendi kendine kaldıkça: 

• ttldiler: deremı~or kı ... ':'a~amır ışte Y~zıgot- şey bulamadılar. Bununla beraber ce- larla beraber kalkılırdı. Böylece, uyku - Ahi diyordu; ruhuma ben de 
!ar - «Üstrogotlar yardım istemiyor- ları takıp etrn.~ ıstıyor. Hal~ukı Os • sedin morgda teşhiri sonunda Maks ve yemek saatlerinin arasındaki zaman burada bir ~ bulabilecek miyim, aca1 

d:.' kale gibi düşmana mukavemet e- tro~ot.larla Hunle~ aras~~dakı mesafe isminde bir adama ait olduğu anlaşıl • fasılaları, kulaklarda uğultu husule ge- ba? 
~Yorlar.» genışhyor. Bu dogru degıl. dı. Katilinin de Lakroi isminde bir tiren derin bir sessizlik ve ıssızlık içe- Bir akşam, Kamuran, danslı çay 

Aferin onlara!.. Valamire emir: Fransız olduğu meydana çıktı. risinde ziyan oluyordu. tertip eden büyük gazinolardan birin· 
- «Herüller ileriye atıldılar. İkiye - «Vizigotlan takip etmeyiniz. Fakat adam iz bırak.mıyarak orta • Aysel'in biricik iptilası okumaktı, de, arkadaşını Lebib Yağız adında bir 

~~ılan dii§man ordusunun irtibatını Hün ordusunun arkasını takviye et - dan kaybolmuştu. lngiliz zabıtası ka . fırsat buldukça, bir köseye çekiliyor ve dalikanlı ile tanıştırdı. 
llttlc.ansız bırakınızh> mek daha mühimdir.n tilin Parise kaçmw olmasına ihtimal eline ne geçerse okuy~rdu. Akşamları, - Yalnız, dikkat et, Lebib; dedi.. 
«imkansız buakmak... Bunu yap-1 Valamir bu emre derhal itaat et - vererek F ransada araştırmalar yap •

1 
duvarları çiçekli mavi bir kağıtla döşen- Kızcağız toydur, aklını perişan etme I 

ialc kabil mi? Hay!r, çünkü Aetiüs miyor. Bu ne demek? Bu ne demek tırttı . Ve nihayet · adamı tutturmaya miş ve sevdiği sinema artislerinin resim _ Delikanlı Ayselin sarışın yosm~l~-
ı:11al bunu ~~ladıg~ndan Helvetyo .. oluyor? muvaffak oldu. 1 leriyle bezenmiş odasına çekilip te ki- g'.na ~ayran olmuştu. İlk temasta bır~· 

lara karşı gonderdı. Yalnız Helvet· A, simdi anladım. Vizigotlar tek· Lakroi inkar ediyor, ben değilim, taplarına kavuşmak için can atıyordu. bırlerınden hoşlandılar. O, tam mana .. 
~lular mı? Onlar kafi değildir. Aca- rar to~lanıyorlar. Val~mir artık ilerli- ıdiyordu. Fakat metresi, Berton ismin Onun indinde, asıl hayat bu odada sıyla bir erkekti. Genç kızın ruhu ken-

fazla kuvvet göndermekten korku- yemez. Ala. de genç bir kadın her şeyi itiraf etti: ve 0 zaman başlıyordu. Anahtarı içe- disinden hazetti. Ertesi günü ve daha 
)or nı "' M k d · ·· ·· b l t l · h b l ur Valamire emir: - a sın ostumdan alacağı var- riden çeviriyor, beyaz organdi perde- ertesı gunu u Ur"J u ar• ve c.r u uş-

T ırpanlı Galonlar - «Şimdiki vaziyetin muhafazası!. dı. Bir gece istemeye gelmişti, arala· ]erini indiriyor, penbe abajorlu lamba· tukça, bakışlarında çakan şımşekler 
.. Evet, Helvetyolular çok zayıftır. Ne ileri, ne geri!.» nnda kavga çıkacağını anlayarak ben ı sını yakıyor ve aynanın karşısına ge- gönüllerindeki tatlı heyecana makes 

~Phesiz, Herüllere itimat olunamaz. iste Aetiüs artık Breonları harbe üst kata kaçtım, çok geçmeden bi:r si- çip soyunuyordu. oluyordku.A 1 l h kk l 
iUcat GnI ı .. rr 1~h sesı· işitildi. Ertesı· sabah as, ag· ı in S d k b Artı yse eme inin ta a u ~ et· on ar r sokuyor. Toprak karış karış znptedil- uı onra a yatağına uzanıp, ita mı d C 
Galonlar bu tarafa gelsin, Helvet - melidir. diğim zaman ceset el'an meydanda eline alıyordu . mek üzere olduğubandnn k~i~ i. an-

)doluların en yaman düşmanları onlar- Hücum ediniz, çocuklarım, cesur idi.. Dostum da yanında bekliyordu: Neler okuyordu, neleri Kesilip bi- dan dostu ile baş şa a ı ça: ' 
ırı.. _ Neden yaptın} diye sordum. lm f k l k - Kamurancığıml diyordu. Ne gÜ· 

evlatlarım, steplerin cinleri, harp Al - riktiri iş te ri a roman ar, aş ve ma d l N 
lşt C. l - Kavoada benden kuvvetli çıktı h k l zel, ne mükemmel adam eği mi? e 

d ki 
e a onlar gediler. Omuzların - Iahının sevgilileri!.. ~ cera hikayeleri, tari itap arı, 17iir bah bb"! 

a tı J cevabını verdi ve gece olunca cesed 1 B d' v kadar tiyarım yara ı · 
Ş. rpan arı yan vaziyette duruyor. Güneş batıyor. Gök kan kırmızı, yer mecmua arı.. u genç ımag, rastge- * 
1ındi ati dan · d'l T b'' · alıp götürdii. ] b. k t bohçası gı'b' doluyordu le] arın ın 1 er. a 11 me • kan kırmızı ,akşam ziyasında havala- e, ır ırpın ı 1 • 

te. er .. At üzerinde hiç ekin biçilir nan toz kan kırmızı... * Aysel'in bütün emeli, kış mevsi- Karar verildi .. 
tb.ı) Hay k v d ı_ Şimdi lngiliz hükumeti ile Fransa · d b l 1 d 1 } ba!'lla Avsel, dünyada, annesiyle ve ba-• iJti . ır, anca ayagı yer e oıan ve Hücum ediniz oğullarım!. Bulutlar 1 mm e, a o ar ve ans ı çay ar ,. - J 

e1ı serbest bulunan bir adam tır • l k l k ba B' hükumeti arasında katilin İngiliz za-

1
dığı zaman, bir haftacık olsun, Beyoğ- basile yüzyüze gelip te gönlündeki 

h.._ ) top anıyor, aran ı sıyor. ır za- ] fı d ·· k 1 h d d" O -n i e biçebilir. S bıtasına tes imi etra n a muza ere - lunda, haydi olmadı, stanbulda otur- sevgiden ha se emez ı. nun ıçm, 
Lı fer kazanmağa mecburuz 1 avaşmız.. f · z ·b h 

b rıclvetyo)uların ellerinde kılıç var; ler yapılmaktadır. maldı. Fakat nereye gidecek, kimde Kamuranın teyzesi, key iyetı ı a a .. 
"'lliA k R k 1 l d Savaşınız!.. TAK V ·ı M kalacaktı? Babasivle annesi bir türlü nıma açmak ve onların rızasını istih-
\. T• ısa oma ı ıç arı, tırpan a- d"' .. ·· B ı lan ~ 
•ıq U1: d d h k d B. Aetiüs uşunuyor : urgonya ı razı olup ta, kızlarının hatırı için bir sal eylemek üzere Boğaziçine gönde-Ji.. un ur, a a ço uzun ur. ız harpten çekmek istiyor. Onları yeni -
" Unlcr deriz ki: Şayet kılıcın kısa geli- ŞUBAT kıs İs'tanbulda oturmak istemiyorlar- rildi . 
.,0 den toplayıp düşman cenahına ata - ' ak' l · b '--d k b' d k. k il b' d Lt tıa onu adımınla uzat!.. Fakat siz dı. Hal ve v ıt erı u &.a arcı ır Dön üğü va ıt te, a ı ara ır en· 
'l l cak. Bunu yapamıyor. Çünkü göğüs R•ıırıi 8f!Ue Arahi sene ld h ld k b · d' 

~e Vetyolular, bu söze de riayet etse- 1 7 fedakarlığa müııait o uğu a e: bire hayret verece ir cevap getır ı. 
r- _ gög· üse Rugiyalılarla harbediyor1ar. 135:! 1 54 B · · d b" f k ld 

Çıı_ "'il1onlarla başa çıkabilir misiniz? , _ - - oğazıçın en ır tara a ımı a- Ziba hanım: 
'd. 'Cllnnzsınız. Bize karşı attığınız her Harp Devam Ediyor! Kaımn Hı sıııi ıırr.P Şulı&t mayız!. Baba bucağını bırakıp ta - Evladım beğendikten sonra, va• 
) 1rıı kellelerinizi tırpanların ağzına Attila düşünüyor: Gepidleri harp - JO:J 19311 4 başka yere, muvakkaten dahi gideme- racağı koca bence de makbuldür! de-
li~la~ırır. Karşıdan bağrı malar işi - ten çekmek istiyor. Onları yeniden - yiz!. diyorlardı. rnişti. 
~ 1~0r; Orada Alanların bir kısmı ha- toplayıp taze kuvvetlerle düşman ce - PAZARTESi Taliin, hazan, insanların dilekle· Artık, payam olmayan bir sevinç 

ti"takip ediliyor, orada Hünler, Ae - nahına atacak. Bunu yapamıyor. Çün· ~ABA ll Z"\' j 1 l:\lS~ı\K rine kulak astığı ve müma)'at ettiği va· içerisinde, Aysel en bahtiyar saatleri-
) liaun Jejiyonlarından birile çarpışı - kü göğüs göğüse lejiyonlarla harbe - -;-. 1 . a e 8 . D. kidir. Günün birinde Aysel, en candan ni yaşıyordu. 
~~l'lar. Yalnız Galonlar, dudaklarını diyorlar. ı 1~· 23 ı ı 30 mektep arkadaşı Kamurandan bir * 
~:b,irlerine yapı~tırarak hiç ses çıkar- (Arkası var) G 54 5 4 mektup aldı. Kamuran, kendisini pek Bir gün, öğleye doğru, terziden 
~;san harbediyorlar. Düşmana saldı ....................... - .......................... . ·-······ () . 1 • çok özlediğinden bahisle, Ayseli, bir provadan dönüyordu. Geç kalmıştı. 
~1tırpanlardan çıkan boğuk uğultu TEKSAVT ::,. iJ. kaç gün k~lmak üzere, Ayazpaşadaki Halbuki Lebib apartımana gelece~ 
tıh. •dardan bile işitiliyor. Saldırınız, a•VLARA MI E. G -:ı 3 apartımanlanna davet ediyordu. kendisini alıp gezmeğe götürecekti. 
b~~lannızı çocuklarım, düşman tar- K 1 1.. 1'.L :..K Kamuran zengindi. Modern bir a- Hızlı hızlı, yüreği çarpa çarpa, Ay-
~~alci ekinleri biçiniz ki ordularının · ilenin kızıydı. Otomobili vardı. Ser- sel merdivenlerden çıktı, oturduklan 

bölürnü hep ayrı kalsın. best geziyor, tozuyor, spor yapıyordu. kata vardığında kapıyı aralık buldu, 
ikiye Ayrılan Ordu Geçen yıl, yüzme yarışında birinci itti, girdi. 

b_ gelmişti. Lebibten nasıl özür dileyeceğini 
\> .... ~a muvaffak oluyorlar mı~. E • Ayselin annesi Ziba hanım bu da-'"' 1 düşiinüyordu. 
~.o uyorlarl veti hiç te iyi kar~nlamadı. Evvela, D k . 'k' od d k l - a (ı 
vı d d .. . h l er en ıçen ı a an u agın -

l ~ rn i göreyim seni, Roma or usu Kamurandan oteden ben oş anma- l l ld' a· d b" · · d bir 
~~.. 1 · 1 l k . sı tı ar ge ı. ır en ıre, ıçın e 
~. '"~. andanı, Vizigot arına emır e • ml(?tı. Bu serbest tavır ı ız onun sı- .. h d k k hk k du gönlü· 
~ rı. d 1 · k b" şup e uyan ı, ıs anç ur 

•on ermeğe ça ışt.. nirine dokunuyordu. ~nra, ısa ır nü kemirdi.. Oda kapısına yaklaşıp, 
~.':' «Sinyali. Bütün kuvvetle Ro - zaman için de olsa, yegane can yolda- k 1 k d' 
~l l '- k d' . u a ver ı. 

C\ ata hücum).)) Si olan kızından ayrıma"- en ısme B" Leb'bı'n a•aı"• 
"'t • ır ses.. ı ....... · 

~ ada cephenin önünde kim du • güç geliyordu. . . _ Güzelsin, Kamuran 1 diyordu. 
~) Bizzat Aetiüa mü? Bahçesindeki fidanlardan gayrı hıç Seni, yalnız seni seviyorum. O saf, 

~: tal Attila gözlerini o noktaya dik· &, • • bir şeyle alakadar olmayan ~bas~~a köylü kızıyla yaptığım latifeye inan• 
~ \>.et, ta kendisi, Aetiüs. Bunu an- gelince, onun bu meseleye daır mus- ) 

''nlaınaz Attila etrafına yağan düş- d pet bir fikri yoktu. . . dm ~~l ne yaptığını bilmiyerek kapı· 
"ı.nl\ oklanna aldırmıyarak ve kendi Bununla beraber, Aysel ıznı kopar- .. 

•ıql'l""ı k d .. b•denen ve ruhen yor<•ıııısanıı ve bundan dolayı tam ııtrimle çalış:ımı·. f f k ld ve lstanbula ı·n yı ıttı.. 
•~ .. .:ı •• ·• yarara atını oraya ogru ' ., u L: mag- a muva a o u • Ka"'muran, Leb'ıbe dudakarını uza• t '"li ıoorsanıı; ı$1erıniıiıı •>·ı eilmcsini nasıl isteyebilirsiniz 1 nuımayınız...., 
·~1 ' «Talihin bizi birbirimize kar~ı birkaç ıecclik uykusuzluk sizi bu hale sokabılir. di. t d 
~~:olarak yarattığını düfünmek la- Bromural ·Knoll· 'f. ıyo~;~ı kapıyı hızla kapadı; çıkti, 

li··t)) hal. Ah Aetiüsl.. Kamuran, opey vakittir görmediği 
~11 ... lituını... Hücum!... Düş .. sinirleri yatıştırır, U}kll}U getirir, zararsız, tesiri hoş. ve tmniyetli bir ıl~ç arkadaşını claha da gelişmiş, güzelleş~ gitti. l d tm' 
~1 "-- - R h olup sınirlcrinizin sukünunlı çok kısa bir zam:ındı ıade ve bu uy ede sızi Z . d' b Şimdi o her türlü eme e ve a e ıf• 

ti.., ~.. kumandanı ölecektir. a ip mi~ buldu. engın gar ıro unu açıp, k · 1 dan ·rııe la yeniden dinçlt$1ırccck olan uykunuzu ıenıin eder. " d b k" vaktinden evvel ocamış, ınsan ar 
.. '", 'ö .. yl ...... ı.Rti·. Aetı·u··s, biz kars.ı kar· ona en son moda esvapların an ir i 1 hl"'k l k baba 
"" ....... T to .. 20 Loınprimttl hawi ıii~ karan yabani bir ma u o ara , • 
ıL ~ d~an olarak d. cgı""), yanyana ıudetcıaıırıcıdcnçcıc iıcuııııv katını verdi. Yüzünü, gözünü kendi r •1 d ld 
'~ l d sının yalısında çı e o uruyor •· 
ti a ~ ~ harbetseydik, kim bize kar- Knoll A.·O., ldmyev.l maddeler fabrikalara. Ludwigshatcn •iRhio. eliyle boyadı, berbere götürüp on ii-

t bılırdi) Hücum! .• 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 3 Yazan: A. R. 

Evladının Sararmış Çehresi Karşısında Bir An İçin Şuurunu 
Kaybeden Kadın, Dakikalar Geçtikçe Sükun Buluyordu 

Memleket Dışındaki 
Türk Düşmanları 

---- ------
Yahya Ammana Gittikten On Beş Gün Sonra Bir 

Gün Çerkes Etem Gelmiş: "Ben Sana Yakında 
Bir iş Vereceğim !..,, Demiştir. 

( Atatürke •uika•t laa%ırlamaktan 'bir mektup vererek Hayfaya cöndenniıtif 
•açlu olanların bir kaç cebe de- Hay fada 6 ay kadar kalan Yahya bir gÜO 

Dünkü ve evvelki günkü kısımların ran) ve (tüfengiyan) (sınıfı celili) ne işitmişti. Fakat, İstasyonun bütün o btr. vam eden muhakemelerinden kendisinin Ammana avdeti için Davide ge-
hula&a&ı: idhal olunacakları ihtimalini düı:ıünen- gürültüleri içinde iı:ıittigv i bu bir kaç l 'L •• - 1 b. k h b d 1 ._ d h-' r.t 

T T •onra, ayın a hncı pu,emue gunu en ır me tuptan a er ar o araıı; er .., ~ 

Makedonyada Petrof çetesi ortıllığı ler, acı acı iyodoform kokan bu mec- saniyelik sesler, dimağından bir türlü Ankara müddeiumumUi iddiana· Ammana hareket etmiştir. Ammanda yitıl ftlı 
kasıp kavuruyordu. Türk köylerini ruhları, ellerinin değil, kalplerinin üs- silinmemişti. Ve i;şte şimdi, gözlerini me&ini okudu ve ba d• iddiana· aynı kahvede buluıulmuı ve çekes EteıC 
basıyor, ana, baba, çoluk, çocuk de- tünde taşımak için biribirleriyle reka- kaparken: menin ana hatlarını 1t .. aca 6ildir· Yahyaya yapacağımız itin zamanı geldi 
meden önüne geleni öldürüyordu. bete girişiyorlardı. - Annem .. Annem... elik. diye söze başlamııtır. Yahyanın itirafın' 
İtte bu sırada Makedonyadaki üçün- Sıra Mülazım Cemilin indirilmesi- Diye inlemişti. Bundan •onra elimae ~eçen met- göre çerkes Etemin o esnada kendisine sut 
CÜ orduya Cemil isminde genç bir ne gelmişti. Jhtiyar bir miralayın can- Bu hazin manzara, oradakilerin nini, hariçteki clüranlarımızın kast işini açtığını anlıyoruz. Çerkea EteJSI 
müllllm geldi, kumandanla ko - dan ve samimi bir şefkatle: hepsini müteessir etmişti. Hatta, pek aleyhimizde na•ıl çaltftıklarını Yahyaya demiştir ki: (Şama hareket tJ. 
nuştu. Ve bir kaç gece sonra da ııiz· -Aman .. Bu muazzez vücudu sars- katı kalpli oldukları rivayet edilenler gö.terme•i itibariyle mühim bul- Şamda Yakupla Ateş Mehmedi bular.t 
lice ald•~ otuz kadar efratla çıkıp b I kk el L p parça n ... .ırecli"oruz:) onlan Ammana getir) bu ;. ı·çın· Yahya.,. -· i e ri ate gelmiş; hepsinin gözlerin· uırc. arça -.-· " .,, J-
gitti. Alayda bu tagayyüp hadisesi mayın. _ 8 _ 2 İngiliz lirası vererek Yahyayı gönder • 
çabucak unutulmuıtu. Herkes Petrof- Dediği ~itilmişti ... İşte 0 zaman, bir de birer damla yaş titremişti. Bu ilk meçhul Çerkes sanki Yahyanın akra- miştir. Yahyanın itirafına nazaran HaleP" 
tan balısediyordu. anlık bir sükUt içinde, bir kadın ferya- M 1 * balarının adreslerini hamil imişler gibi ten Şama geldiği zaman Yakup ile Att:f 
Nihayet bir kaç gece sonra kasaba - dı yükselmiş; ve herkesin kalbini, acı ü azim Cemilin ölümden kurtul- Yahyanın yüzünü görmediği. yalnız yirmi Mehmetle tamşmıı bulunuyordu. Derhal 
nın garbındaki onnanlardan tiddetli acı titretmisti. ması, • 0 devrin - Türk doktorlarının sene evvel babasından ismini işittiği mev- hareket ederek Şama gitmif çerkea kahve 
ıilih sesleri duyuldu. Sabaha kal'Jı da O zam~na kadar hiç bir kimsenin yarattığı bir mucize idi. Göğsünü de - hum akrabalarını tanımışlar ve Şamm Mer- sinde Yakupla Atet Mehmedi bularak Ş.• 
kesilen silah seslerinden sonra Petrof nazarı dikkatini celbetmemiş olan bu 1 len üç kurşun, içindeki en nazik alet· cisultan kariyesinde olduklannı Yahyaya ma getirmiştir. Yine Hamdanın kahvesind• 
v__e .avenes~~ öldürüldüğü, fakat mü- siyah şarşaflı ihtiyar kadın, ileri atıl- leri, korkunç bir surette tahrip ettiği söylemişlerdir. Yahya Mercisultana gitmit toplanmışlar Etem bunlara Türkiyedell 
~un Cemilın dev üç kurıunla göğ • nuş: halde, büyük bir dikkat ve ihtimamla ı ve İbrahim ile Mehmet namındaki akra • mektup aldım. Atatürke suikast için Tür • 
ıunden yaralan~ıgı anla,ıldı. ~~t~ • - Cemilim .• Evladım.. Ben seni yapılan ameliyatlar muvaffakiyetle balarını orada bulmuştur. Bu akrabalan - kiyeye gideceksiniz ve Türkiyede bıJ 
buld~. gelen bır telgtrafta mutaz~ böyle sediyeler içinde mi görecektim. neticelenmiş, artık bütün tehlike geç· mn pek fakir olduğunu ve kendisine yar - iııi idare edenlerin Ali Saip, Mara_şh Jdriıh 
Cemil ile yaralılann stanbula nakli o· h k h k yl ba mişti dım edemiyeceklerini anlıyan Yahya Mer- Çokak nahiye müdürü Şemsettin olduğu' 
. t . d ıye ıç ıra ıç ·ıra ag amıya ş - · fık .. . ·· ı · · E b d A ·h _ı' 
ıs emyor u. la ~t Bu suretle iki ay hastanede yatan cisultanda fazla kalmayı muva gormı- nu soy emıştır. tem u sıra a n en o 

Kahraman mülazım Cemil efendi- mıT 1
" ·T· · C .1 k k h d . yerek Kuneytraya, yani Çerkea cemiyeti bahsetmiıı ve Arif için aynen ıunlan &Öf' 

Şimdi, orada bulunanların bir kısmı, mu ~1~ • emB.ı • artı ne a at l evrı· reı·sı· Em·ını·n belediye reisi olduguv kazaya !emiştir. (Bu çocuk yapılacak ~asttell 
nin sıhhat ve afiyeti, ne merkezdedir?. b k f ıst d b u adının etra mı almışlardı. Ana - ne gırm \ ı. ır ay a u suret e geç· gitmistir. Orada ne maksatla kaldığını, haberdardır. Onun evine giderek orad• 

Asakiri şahaneden kaç nefer yaralı- ı k h b t'kt son (t b ) d'l · t" -ı assasiyetinin ütün ıztıraplnnnı 1 en ra a urcu e ı mış ı. Yahya bize söylememiştir. Yalnız bir gün saklanacaksınız. Bilahara Ali Saibin vere-
dır. gösteren göz yaşlarını durdurmaya Mülazim Cemilin taburcu edilmesi Kuneytrada bir düğün olmuı. Ammandan ceği emir üzerine harekete geçeceksiniz. 

Bunların müreffehen ve muazzezen 1 l d b. l k'l · · p· d d · S k b l ça ışıyor ar ; onu, istasyon müdürü • e ır mese e teş ı etmıştı. ıya e aı- gelen Çerkeslcrle Yahya bu düğünde ta - ui ast u suret e kararlaşbnldlktan son • 
Selaniğe nakilleri için ne miktar vesa- nün odasına doğru sevkederken: ıesi reisi Cemal Pcwa. {iradei seni ye) nışmışbr. Tanqtığı Çerkeslerin isimlerini ra hnreket zamanı gelmiş hareket gün~ 
iti nakliyeye ihtiyaç vardırl.. B · ı ' t b l t" t·ı ··1" · C ld··.:..· b" ·· ı · Y h Etem bunları ı"stasyo ··d·· ·· l t' _.;. - iraz su getirin. ı e ıs an u a ge ır ı en mu azım e • ve kimler 0 .,_unu ıze ıoy emıyen a - n mu uru zze ın e"· 

~öster~ikl~ri hüs~ü hiz~ete mu- _ Soğuk bir limonata yok mu?. mili doğruca Selaniğe iade e tmiye ce- ya, yalnız bu Çerkeslerden Ammanda iı ne götürmüştür. 3 odalı küçük bir ev olaO 
kabıl kendılerıne hedıye edılecek olan S . h d l"d I saret göstereınemi~. (hakkında icra olduğunu öğrenmiş, derhal Ammann, yani evde Reşit Etem ve diğer suikasti yapacalı 

. . . - ayeı şa ane e ev a ınız as nn· 'r • k. 1 ld 1 y 
(ıhsanı (la.han. e), yed beyed. verılmış •. lar gibi sıhhat ve afiyette... olunacak muamele) yi saraydan isti _ Etem ve knrdeşi Reşidin bulunduğu yere ımsc ere aptest a ın dıktan sonra: ( r 

b ı l d kd h · · · O d "Ik ·· d .. -.. dam Üze pacag-ınız i"in icrası sırasında ölümden kaÇ' ve ~ vesı e ı e e zatı a esı azretı _ Sayei padişahide, hele bir kaç zana lüzum göstermişti. cıtmıştır. ra a ı gor ugu a • ,. 
şehrıyari hakkında daavatı hayriye is- .. t d ,. l d (Arkası var) yirin ve Arifin akrabalan bulunan Mah- mıyncağmıza ve her hangi biriniz yaka • 

t . l"b d "l • .d. "' gun e a\ 1 o unsun a. • • mudun arkadaşı arabacı Hamittir. Hamit landığınız takdirde bu iııi idare edecek "' 
ıca e ımışmı ırr.. . . o· t ıı· . 1 d 1 

Ü 
ıye ese ı verıyor ar ı y h · b ı k · · B -d t t ol Jan Ali Saip ve drisi meydana vermiyec~ ç gün evvel gösterilen kayıtsızlı- E l"d h · • k a yaya ış uma ıstemıı. ag a pe r 
v a ının sararmış çe resı arşısın- B A D y O müdürlüğüne müracaat edilmiş, pasapor • ğinize ve meşru hile yollanna aapmıyaca • 

ğa mukabil. şimdi vaziyetin böyle bir- d b" . . k bed "b• 1 w b . 1 . d- . v• • . . . a ır an ıçın şuurunu ay er gı ı tu olmadığı için Yahyaya iıı veri ememiıı • gınıza ve u ışten as a gen onmıyecegJ 
denbıre deg-ışerek meselenın hararetli l k d d k"k l t •k ""k.. M 1 • d b. h n'ze) d" e y · ttı. · ı · t" B em"nd• o an a ın a ı a ar ger ı çe su un Bu Akşamki Program tı· r. Nihnyet Yahya ano ismın e ır şa - ı ıy emın e n mııı u. u y ı 
bir alaka sekline girmesi, kaza kayma- b I ' ır · u uyor · sın yanında amele olarak çahşmıya baş- Maraşlı Çerkes Hamdi de bulunmuştur• 
kamı ile alay kumandanına hayret ver· · ISTANBUL Bundan sonra Yahya ve baıta Hamdi ol • 
mişti. Hele suallerin neticesinde (ira- - Tek, 0 ölmesin de.·· Her şeye lam~:~~} kimdir~ Dosyadaki vesikadan mak üzere arkadaşlan Duma kazasına gi· 
aei seni ye) sözlerinin de karıştırılarak razıyım. 18: Senfoni Eroyikn • Bethoven. 19: anlaşılacağı üzere Manol Etemle sık sık derek Çerkes Etemden almıı olduktan bit 
mecruhların (ahvali sıhhiye]erine fev· Diye, hıçkıra hıçkıra söyleniyordu. Haberler. 19.15: Hafif musiki (plak}. 20: gürüşen müreffeh bir hayata malik ecnebi mektubu Recep kaptana vermiılerdir. Re-
kalade dikkat ve itina gösterilmesi) * Çocuk Esirgeme kurumu namına konfe • bir gizli teşkilata mensup bulunan bir be- cep kaptan mektubu okumuı ve bu arka• 

Y rnns, (Dr. Bakteriyolog- Fethi Erden ta• daşla 'k d b I A · • tavsiyesi, artık bu işe (parlak bir talih aralıları, Gümüşsuyu hastanesine tonarma iseleri mütenhhididir. ra ı ram a u unmuıtur. YDJ za 

ki • l b Ih rafından) Çocuklarda barsak solonları ve y h b d l k b" ··n rer manda bu iı:ıin ucunda ölüm varclu, ted ' oyunu) nun karıştığını göstermişti. na etm~ er ve i assa mülazim Ce- a ya ura a ça ışır en ır gu " • 

d d 
bunlardan kurtulma çareleri hnkkında. ke !erin Ammanda toplandığı Hamdamn birli hnreket ediniz, yakalanırsanız idatı' 

Ağır ve hafif yaralıların a e i, on mili hususi bir odaya yer}P_c:tirmişler • 20.30 : Stüdyo orkestralan tarafından e - d·ı· · · d 
B 1 · d ..,. kahvesine Hamit ile beraber gitmiş orada e 1 ırsınız cmiııtir. 

dördü buluyordu. un arın içın e en di. serler. 21.30: Son haberler. otururken kahvede tavla oynıyan uzun Bundan sonra Maraşh Hamdiye bir de-
ağır yaralı Mülazım Cemil de, bütün Aradan bir saat geçer geçmez ma _ Sant 22 den sonra Anndolu ajansının boylu san benizli san kesik bıyıklı ela göz- met Suriye evrakı nakdiyeai vermiştit· 
ümitlerin kesilmiş olmasına rağmen, beyinci Faik Beyle hususi yaver sa· gazetelere mahsus havadis servisi verile - lü 45 yaşlannda bir adamın kendisini ya- Yahyanın tahminine nazaran bu mikt•• 
daha hala yaşıyordu. kallı Mehmet Paşa ve yaver kayma • cektir. nma çagırdığını görmüştür. Bu adam Yah- bin Türk lirası tutmaktadır. Bundan aon~ 

Mecruhların nakli için Selanikten k R B BERLİN yaya kim oldugvunu ~ormuştur. Yahya Tür- Recep kaptan konsolun gözünü çckerP am agıp eylerden mürekkep bir 
yalnız araba değil; bir doktor iki (cer· 18: Şarkılar. 18. 30: Sözler. 19: Karı • kiyeden kaçak olarak geldiğini, asker ka- Hamdi de dahil olduğu halde her biritıe 

heyet hastaneye gelmic:ti. Yaralılara b. t b · · · d &:--'- bıı· rah) tan mürekkep bir hey.et ile bir T gık konser. 20.45: Aktüalite. haberler. çağı bulunduğunu ve Şaphiıı kabilesine men- ırer a anca ve ıçensın e onar ·~ 
kaç erkek hasta bakıcı ile ihtiyaten bir Abdülhamidin selamını tebliğ etmek· 21.1 O: Orkestra konseri; 22: Breslapdnn. sup olduğunu söylemiştir. (not: Çerkeı lunan 30 şarjör ve on beş Suriye lirası .,,or 
takım ilaçlar vesaireler de gönderil- le beraber, neferlere onar lira ihsan 23: Haberler. 23.25: Bizi dinleyiniz. 23. Etem dahi Şapşih kabilesindedir) Yahya- miştir. Son tenbih olarak ele geçen bir • 

ile birer liyakat madalyası teslı·m et _ 40: Gece müziği. yı ragvıran bu adam suallerine devam etmiıı birini haber vermesin, demiı ve bütün çr 
mişti ... Ve nihayet mecruhlar, müref· - " ~ 

· 1 d. M··ı· · VARŞOVA nasıl kaçtıgwını Türkiyenin askeri kuvvetini, te geceyi orada geçirdikten aonra ert 
fehen ve muazzezen Selanigv e, so. nra mış er ı. u azım Cemi1e verilen he· ı _,.~ 

d Adana cihetinde ne kadar asker bulundu- gün yo a çıkarak Halebe vasıl olmu,. .. 
CJa hususi vagonlarla lstanbula nakle- iye ise yirmi altın lira ihsan ile liya- 18.20: Plak. 19: Çift piyano konseri: d H ı k • 

guv nu, Türklerin r>rkeslere eza ve cefa ır. a eptcn te rar yola çıkarak Kara 
d·ı · l d" kat madalyasından baftLa, bir de be _ 19.30: Mektep korosu. 19.45: Muhtelif. ,..- b . d k b f bll' 

ı m~ er ı. 'i'A Muhtelif. y~ıp yapmadıklanru Ata türkün memle - et ısmin e i ir §O örün idaresinde 
Jıf. şinci rütbeden nişandan mürekkepti. 2 l.30: Dans '\'e şarkılar. 2 ı. 5 0: ket dahilinde seyahat edip etmedigvi cihet- lunan otomobille hududa yakın Şörneıi" 

M .. J .. • Ce ·ı • h · 22.05: Eski amatör müzisyenlerin Jconscr-
0 devı.rde, sarayın ehemmı"yet verdı"· u azım mı' enüz tamamile 1 • • t Yahya bunlara cevap mevkiine kadar gelmiş ve orada otoııı"' k d. 1 lcri. 2 3: Edebiyat. 2 3. 30: Yabancı pos • erını sormuş ur. 

ği bir meseleye hemen herkesin büyük en ıne ge ememişti. Etrafında cere- talardan nakiller. vererek Atatürkün serbestce seyahatler bi)den İnmişlerdir. Bu suretle huduttan ı" 
bir alaka göstermesi, yahut gösteriyor 

1

1 y~n eden ~e.yler~, d.er~n ~İr rüya gibi MOSKOV A ettiğini ilave etmiştir. Mülakatın hitamın- ne Kilise yakın zeytinlikler içinden K~ • 
gı"bı" go··ru""nerek göze girmesi ~ _.ıetti. gormekte ıdı. Yırmı lıra ıhsanı ihtiva da bu adamdan aynlan Yahya arabacı Ha- rek Türkiyeye dahil olmuılardır. Bu sır" 

dCl ! 18. 30: Bir operanın nakli. 2 2 : Yabancı d y h H d 1 k k d. • eden al atlas kes · .. , ... · C T mide bu adamın kim olduğunu sormuş ve a a ya, am i i e onupra ken 1 

Onun için mecruhlan nakleden w •• •• eyı mu azım emı m dillerle neşriyat. sinin Karamezara sevgilisi Nadideyi sör t b I ki k s· k . . yastıgının ustune bırakan. nişan ve Hamitten çerkea Etem olduğu ve karşısın-
tren stan u a ya aşır en, ır ecı ıs- , d l d .. v .. .. ..' .. PRAG da tavla oynıyanın da kardeşi Re§it bu _ mek için gitmek istediğini aöylemit, H•11'' 
tasyonunun rampasında muhtelif ma· kma a ykaylıl Ma ghogsunpun ustu ne bıra • 17.1 O: Dans; 18: Muhtelif. 18.40: Slav lunduguv cevabım almıştır. Bir kaç gün di de • kafilenin ıefidir - buna m~d' 
k ı d k 1 1 an sa a ı e met aşa. k k 1 1 9 1 O Al . R L.ıi' am ara mensup o tor ar, yaver er, M··ı· . f . . oro şar ı an; . : mnnca ncşnyat; daha aynı kahveye devam eden Yahya etmiştir. andevü yeri olarak Küın~ 
ve hey'etler görülmekteydi. Bunların • - u azım e endıl.. Efendimiz 20.30: Kaşova radyo orkestrası; 21.05: Etemle mülakatlanna devam etmiş ve K. de Üzeyirin evi ittihaz olunınutl"'' 

f d h l.f be 1 hazretlerinin bu lütfü ihsanlannı - Erkek koroııu ( Be.thoven, Drukner) ·, y h b I d Jd k l(ilİI' etra ı a 7 sarayın mu te ı casus şe - U nihayet bir gün Etem Yahyaya: (Biz çer- a ya un ar an ayn ı tan sonra 
kelerine mensup üniformalı ve sivil 1 nutm~yınız. Zatı ~a~ane1erine karşı 22.20: Halk konseri. 2 3: Muhtelif. kesler burada bir cemiyet kurduk Mısır - gelmiıı ve oradan Gaziantep ve Fevzi.,... 
hafiyelerle çevrilmişti . da daıı~a dua etmeyı ve sadakat gös- VIY ANA dan ve diğer yerlerden bize iane veriliyor. yollannı takip etmek üzere Ceyhanın :;: 

O d . d .. .. .. d termeyı unutmayınız. İnşallah sayei 18.25: Plak (Tenor şarkıları). 18.SO: Bı·r çok kimseler cemiyetimize intisap etti- ramezar K. ne gitmiştir. Sevdiği kızın 1(. 
evır e, uçuncu or uya mensup h . • ,.ıı' 

b. b. . h k'ld l l şa anelerınde çarçabuk ifakat bulur _ Muhtelif sözler. 20: Haberler. 20. 1 O: ler, «imdi benim kuvvetim çoktur. Şeyh betir civarında Akifiye K. de olduğunu 
ır ?.a ıtın, er ne şc ı e o ursa o sun . . . .,.. 1 Yah b hk ;• 

1 b 
) l . . . h iki t sunuz. Ve dını devlete, nıce nice hüs- Memleket haberleri. 21.05: Senfonik kon- Sait isyanında bu kuvvet bende olsaydı ayan ya u iti ta ik için Karanı 

stan u a ge mesı, gırmesı ve a a e- ·· h" 1 d b ) ser. 22. 15: Viyana müzigvi (plak). 23: k d ld K 1 h K. de• ikamete mecbur olmuı ve bu el.' · k d .... 1 b" nu ızmet er e u unursunuz Kürt davası azan ın ı. ürt er esapsız ~çl" 
mas ctmesı; pe en er goru en ır D • t" , Haberler. 23.1 O: Kunert kunrteti. 24.15: ve pla"'nsız hareket ettiler. Bende onun için nada köyde bet kişiye ait bostanın be 
h ,.d. d. B b. k 1 emıs 1• fııı' a ısey ı. una maen, an arının pa- • Hafif müzik. isyana iştirak etmedim. inşallah yakında fiğini deruhte etmi~tir. Yahyanın itirıa 
hasına olarak bu hak ve imtiyazı ka· Miilazim Cemil, bulanık gözler.ini, BUDAPEŞTE nazaran bu bostandaki bekrilı·;;.; der"h'~ 

b 1 _ Kürtlerle çerkesler birleşerek yeni bir isyan 7 o· ,. 

zananları b·ır "n evvel go .. rmek için her· u söz eri söyliyen cehreye ı:evirmis - 18 Ak • k 19 30 p · 1 B ·· 1~k 1 b. d etmesi sebebi Akifiyeye gı·tmı· .. olan JcııJ, " • • : s erı onser. . : ıyano i e olacak demiştir. u mu a at ar ır gün e 7 

kesı. ll çehresı·nde bı·r sabırsızlık husule ti. Dikkatle taranmış ve kabartılmış 1\1 kıl 20 30 o k h ı·r hl d ı kendi geldigvini isiterek Karamezara gele .. , acar şar · arı. . : pera or estrası. :ıöylenmcmiş mu te ı tnri er e söy en- · ,. 
gelmişti. bir sakalln çevrilmiş olan bu soluk 21.40: Haberler. 22: Plak. 23: Haberler. dikten sonra Yahya Ammana gittiğinden ceğini ümit etmesi keyfiyetidir. Bu bost• rJ 

Tren; ağır ağır istnsyona girip te çehre ona seçilemiyen bir hayal gibi 23.05: Yaylı sazlnr kuarteti. 24.1 O: Çin • onbeş gün kadar sonra bir gün Etem ken- lar bekçiliğine girdikten 14 - 15 gün ,oıı ıı 
durduğu zaman bi.itün oradaki kalaba- gelmişti . Söylenen sözlerin manasını gene müziği. disini yine aynı kahvede yanına çağırarak Yahya kızın bnşkasile evlenmiş oldui"~,, 
ilk. lJir anda yaralıların vagonlarını i- anlamıya çalışmış ise de kelimeler ya- BÜKREŞ ben sana yakında bir iş vereceğim burada haber almı~tır. Bu sırada bostanlarıo 11 

· b ·· k ld w gore 
hata etmişlerdi. MP-cruhlar, bü)ük bir vaş yavaş dimağından uzaklaşmır;; 12.30-15: Plak ve hnberler; 18.15: bir Türk hafiyesi var adı Yakuptur seni ymehsıne bon, on eş gun a ıgını 1 diJ<tell 

k ·· l · · k · O 15 Ç k d. · · · · d. 1-1 f d a ya u on, .on beş günü bek e 11 • .,, dikkat ve itina ile vagonlardan indirili· te ·rar goz erını apayıvermışti. Orkestra. 20: Haberler. 2 . : ift piya- ta ip e ıyor onun ıçın senı flJ1l ı ay a a 1 ,. 
Ş. d. d" - d h"'k. l no konseri. 20.50 : Operalardan havalar. Yahudi Davidin yanına göndereceğim ora- sonra Kümbetire, yani randevü ınah• ~il' 

yor; teskerelere yatırılıyordu . Bunla- ım 1 onun ı~agı~ a a ım 0 an gitmek irin hareket etmiıtir. Burad• ıw.. 
) l k b · l k h k k 2 1. 1 O: Üniversite dersleri. 21. 30: Ame • da kalırsın ben seni çagırdığım zaman bu- " ,,.-

rın -varın daha büylik (iltifatı şahane - şey• ya nız ısa ır çıg ı ve ıç ırı • çük öır noktayı iıaret etmek tazun ıe " O b la h al d ,._ ··zı'gvı· 24· Konser nakil raya aelirsin demi" ve Yahyaya Davit için l ye mazhar olacakları; belki de (yave-• tan ibaretti. • un rJ ay için e rı~an mu · • ' • • ,. (Arkd ..ı 
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[ EKONOMİ 1 

Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet Haftalık 

SIRTINDAKi 
AGRI OOLAYISiLE 
adeta felce uğrayan çiftçi 
kom,unun verdiği ALL • 
KOKS yakısı sayesinde 

lylle,mı,tır. 

'i a ... T"ftik B ... d Ar M p· sal c ı Çiftçi F. A. bize anlatıyor: uSaman -pag, ı ' ug ay, pa, ısır ıya arı anı, larımı tophyacağım gün tam İf zama -

Fındık Ve Ceviz Sabşlan Gevşek Gidiyor amda ıırtmı müthiı bir ağrıya tutuldu. 

1) TİYATROtg 
Halk Operetinde: 

Beyoğlu Çiçeği 
l. ~APAC: Piyasa on beş giinden-, ARPA : Geçen haha arpa da dahil O gün ancak iıin yanaını yapabildim. 
'-"tı h Diğer taraftan hava bozulmağa batla • Yunanlı bir muharririn <CBeyoğ • Beyoğlu güzeli rolünü yapan Za· 

e- t•ı araretini muhafaza ediyor. Ge~ olduğu halde bilfunum hububat ha - d d 1 l """ dığından yağmur yağması çok mubte - lu» adlı romanın an iktibas e i - zo ile Dino ro ünü yapan Kofinyo :. 
t fth· l şe.hrimiz ve gerek Anadolu 1 vaların kışlaması üzerine on, on beş meldi. Bana birkaç amele vermesini bir mit bir operet .• Mevzuu ıu: diain eserin yabancısı olmadıklari 

d'• ır erınde müstahsilin yüzünii gül - paralık bir yükseklik göstermiş ve alı- ift · d t d · 1 
ı~ecek derecede tatlı satı~lar olmak-1 cılar da faaliyete ger mı· ~Ierse de son ç çı os um an nca ettim. Bu :zaman • C<Hacı Hiriıtopulonun Beyoğlu belli; rollerinde muvaffak oluyor • 
""Q T )1 T ki amele fıktanından dolayı hiç kim -

' ~r. 1 günlerde istihlak azaldığından fiatlar- seyi vercmiycccgını ve fakat ağrımı güzeli diye tanınmıf bir kızı var. lar. 
le "'On günlerde Trakya mallarına ta- da hafif bir gerileme görülmüştür. geçirtmek için bana bir ALLKOKS ya • Hiriıtopulo kızını Rusyalı Mozo - Hiristopulo rolünü Yaşar, lıtav • 
2~ artmaktadır. Geçen hafta içinde Mavaridat muntazamdır. fiyatlar: kısı vereceğini söyledi. Filhakika bu rof'a vermek istiyor. Fakat Beyoğlu ridi rolünü Mehmet yapıyorlar. Her 
k balye kadar Trakya malı WJ-(i;) Trakya çuvallı 4,15-4,20, Anadolu yakıyı ağnyan yere vazettim. Ertesi aa - güzeli, Hacı latavridinin katibi Di- ikiıi de gerek makyajları, gerek al· 
rı~Uşt~n satılmıştır. Bu fiatlara ye - ' dökme 4, 12 - 4.15 para arasındadır. bah ağrım büsbütün ıeçıru. olduğun - no ile aeviıiyor. Dinoyu seven yal • dıkları rolleri benimseyişleri itiba· 
L· en .. ıstek olmuşsa da mevcudun az-ı MISIR : Piyasa isteklidir. Fiatlar • d~n. ifime baktım ve otlarımı toplıya • nız Beyoğlu güzeli değil, lıtavridi - rile iyidirler. 
tr.~ Yuzünden fazla is olmamıqtır. AI- da geçen haftaya nazaran ci17'"ı bı"r te- bildım.ıı · k k d · El d n· El b" . • "k" . d .... l · -ı- 1 ...__ ALLKOKS yakılan adalahn ain _ nın ız ar eıı ena a moyu enanın ırıncı ve ı mcı per eı. 
L. 11 arın Mersin limanından 1500 reffü vardır. Fiatlar: Yeni ruvallı is- 1 yor !erdeki rolü epey güç, Tota bu gu .. ııo ~y k )1 lanna karşı çok müessir bir devadır. Bu evı • -r 
'1ts~ adar Urfa m~l~~ı 4:8-~!l kuruş kele teslimi Trakya malları 5,25, Ban- yakı adeta otomatik bir masaj gibi Sf Mozorof Ruıyadan geliyor. Be - rolde büyük bir varlık gösteriyor. 

n· satın aldıkları ışıtılmıştır. dırma 5,\10, Adapaza1' cinıderi 5, 15 görür. Saçtığı sıcaklık sayesinde ağrı . yoğlu güzelile ni§anı yapılıyor. Be- Nebahet iyi bir Miı Dolli olmuş. 
• ~ ır ınüddettenberi şehrimiz piya - paradır. yan yeri hemen teakin ve ağrıyı büs - yoğlu ıüzeli memnun değil; Dino Lutfullah Pepe rolünde mükem-

d~tıda görünmiyen Sovyetlerin hu FINDIK : Yılbaşı yortularından bütün defeder. Ya.la iki saniye içerisin - da orada ... Arkada§ı Pepe ile ka • 
t a Yakın olan Kars ve Erzurum ta • f dk · du de acısız ve kokusuz derhal çıkarılır. 'Ela sonra ın ı pıyasasının rumu ga - rarlaıtırıyorlar. Beyoğlu güzelini 

meldir. Pepenin tipini tamamile 

canlandırıyor. ** 
,, L r:ı ile Mersin piyasasında yapağ- yet gevqek gitmektedir. İhracatçı fı·r- Siz itinize bakarken yakı da kendi itini 

lilt hakk d d b ı kl -ı- .,,
0
··rur·· • ALLKOKS m ........... 

11
• yakılar kaçıracaklar. Bu arada Hiriatopu - ......................................................... ..,.. 

~-• · ın a son ajda u undu arı malar az miktarda mal aldıklarından • .._._. .. ... 
·~r alınmaktadır. f l eczanelerde ve ecza depolarında 40 ku· lo meseleyi haber alıyor. Ve kaçır- So 

1 
p 

~ iat ar dt.Wmüştür. osta 
• ti :•r nK: Piyasada memnuniyet ve- fstanbul piyasasında levant fındık- ruıa satılır. Kırmızı bir daire içerisinde ma hidiaeıi geri kalıyor. 

Ci •at 1 1 kt d B"lh · kırmızı bir kartalı 0 österen fabrika Üçüncu·· perdede ço··zu··1me ba•lı • ~=--.:===·=- =-=·-===-====-.,.... 
\'c ış ar oma a ır. ı assa ınce lar 49,50, Giresun 50, kabuklular 23 • :r 

, stra 11 .. t d" .. 1 markasına dikkat ediniz. yor. Mozorof, kalp i•lerile alakası Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 
~ ma arına mu ema ıyen La ep kuruştur. :r -. - - ~ -====--
tcffiiaktadır. F~yatlarda cüz'i bir te~ İhraç edilecek fındıklara tüccarla _ olmayan bir adamdır. Beyoğlu gü • Eski Zabtiye, ÇatalçC§me sokağı. 25 

C Vardır. Pıyasa tutkundur. rımız tarafından yüz kilosuna Sifham- zeline kar§ı da büyük bir sevgi duy- 1 l S TAN BUL 
~ eçen hafta içinde ihracatçı alıcı - burg 53 _ 54 lira kadar teklif edil- mamııtır. Beyoğlu güzelinden ay • j Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

tııij~rafınd~ ~2~ balye kadar tiftik mekte ise de Hamburg depolarında rılıp Rusyaya Clönecektir. 1 
tıı Yaa edılmwtır. Bunların Kasta- fazla stok bulunduguw ndan İQ olmamıııı- Beyogwlu gu .. zeli haatalanmı•tır. onu "b. . b . l . . T y :r -------· ~U gı 1 ınce ve eyaz cıns erının tır. Hambur~da bulunan bazı partile - İyile§meai için bir çare var. Dino 
P ~su 89• Eskişehir 75, Beypazar ve rin de rıhtımda teslim sartile 5-J. li- ile evlenmesi.. Güzelin babaıı bu 
~o atlı malları 75,50, Bulvadin 73,50, raya kadar teklif olun.duğu iAitilmi -

ABONE FIATLARI 
lıladen güdül cinsleri 72 kuruştan sa - tir. Y ş evlenme itine artık razı olmuıtur. 

llııştır Elena da ortada kalmıyacak; o da, 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
A. . 160 Haber aldığımıza göre bun- Pepe ile evlenecektir. 

Uftj:rı~a balye kadar deri malı dan bir müddet evvel Alman- * Kr. Kr. Kr. Kr. -TÜRKİYE 1400 - - ,_ 

(l 1 
kılosu 65-67 kuruş arası ve kedil f d ki b" 0) b 1 1 k 90 1 95 yaya sev en ın ı arın ır 

, a ye oğ a , i e . kuruş a- k I" k"l k d 1 k 
•asınd 

1 
ısmı ayı ı e uruma an yo a çı a -

a satı mıştır. ldı- . . k""fl · b be l d Bu s t l h .. d pek .. 1.. .. rı gı ıçın u enmış, u se p e e 
1 a ış arın arıcın e s u ator- ı 1 11·· d · · · ı d" 
tr tarafınd f k .

1 1 .. k a ıcı ar tese um en ımtına etmış er ır. 
t an u a partı er e mu er - vız _ . 
er satışlar ya l CE : Az mal oldugundan ıh -
Bu,,,..r-.. pı mıştır. 1 K b ki . 10 • \.ıUAY p· wl d 8. racat aza mıştır. a u u cevız , ıç 

hafta evv 
1 
.. : ıyasa sagbazam ı.r. l ır ceviz naturel harman 25-28 kuruştur. 

d e ısıne nazaran ı cıns cr-
d cd~n, on beş paralık bir yükseliş kay- Ceviz ihracatı ayni fındık vaziye-
c ılın· f H f k lı tindedir. Bazı tüccarlarımız Alman -~ ış ır. a ta ortasında pe iştiha 

lt.CÇen piyasa haftanın son günü gev _ yaya ucuz fiatla ceviziçi teklifte bu -
~~ğe başlamıştır. lunmuşlarsa da bu teklif Almanlar ta-

~ 1 ır hafta içinde Haydarpaşa tariki- rafından alaka ile karşılanmamıştır. ! 
ltı 91, Trakyadan 576, muhtelif Ji _ Ceviziçlerinin iyice kurutulmadan 
to~rılardan da (582) olmak üzere 1849 sevkedilmeleri buna sebep olarak gös-ı 
~U~ ka~ar buğday gelmiştir. Fiatlar terilmektedir. . • . . . 
~ 8eldığinden Ziraat Bankası da AV DERiSi : Pıyasada degı,şıklık 
tı rıc:Je 90 -100 ton kadar satış yapmış- yoktur. Havaların karlaması üzerine \. ı bundan sonra gelecek derilerin kalite 
ltı ıatlar: Anadolu malı ekstra yu •

1 
itibarile daha iyi olacağı ümit ediliyor. 

~~k beyazlar 7,30, ekstra Polatlı Fiatlar sabittir. Tavşanın adedi ~0-~1'. 1 

~arı 8,15, sekiz çavdarlı Anadolu orta A~adolu malla.rı sansarın. çıftı 
~1 a(:.ları i,20, Trakya sertleri ô,30, 27-28 lıra, Karadenız malı 32 lıra, sı-
~ılcalar 7,20-7,30 paradır. ra malı tilkinin çifti 4-5, seçme 6-8, 

111}7 kiloluk ekstra ekstra unların çu· Erzurum tilkilerinin çifti 14-15 lira, 
1 

~~ 860-890, birinci yumuşak 780, porsuğun çifti 6,50 - 7 ,00 çakalın çifti 
}~lltj sert 690, ikinci sertler de 7 li- 1,80, kunduzun çifti 12, varşağın çif-
~ . ti 14 ila 15 liradır. 

Son Fırtınanın Acıklı Bir Plançosu 
~r (Baştarafı 4 üncü yüzde) parı idaresinin Akın motörü de par-
ltı't~ok kasabalılar evlerine gideme- çalanmıştır. 
~tc er' sokağa çıkmak cesaretini gös- . Meninde . 
~:Çubukçu Ali isminde bir ihtiyar Mersin, (Özel) - Buradakı fırtına 

0~rak ölmüştür. çok şiddetli olmuş, 35 kayığı parçala-
~ Şarköyde yarak batırmışbr. Bu arada iki Alman 

~\ .rköy, (Özel) _Buradaki fırtına vapuriyle bir Türk vapuru karaya o
~ii~:ddetli olmuş ve bir çok tahribat turmuş,. bir kiışi denizde boğulmuş'.. ba
lıı~t Ştır. Bu meyanda kasabaya gel- calar, dırekler, damlar uçmuş, muna
\~ic olan iki köylü donmuş, köyler- kalat ve muhaberat tamamen dur-

t Çok hayvanat telef olmuştur. mu~tur. 
s .. ~ Söğütte 1 ı 'ehir ve çayların taşması yü-: 

~lll\Q()&\it, (Özel) - Söğüt Ortaca kö- zünden bir çok tarlalar ve mer'alar 
~'%~ c Çobanlık eden Sarı köyH.1 45 sular altında kalmıştır. 
fıtll tırıda Haşim oğlu idris şiddetli 1 Bartın Vapurunun Başına Gelenler 
~tt~ad~n köy civarında yolunu kaybe-1 Karabiga, (Özel) - ~on şiddetli' 
~ tıpiye tutulmuş ve donmuştur. fırtınada biiyük bir tehhke atlatan 
tii~ kalan sürüsünü de kurtlar par- Bartın evvelki gün şehrimize gelmiş-

ıştır. 1 tir. Vapur fırtına gecesi çok korkunç 
. ~ Çanakkalede dakikalar geçirmiş, bütün yolcular ve 
t~c k~kkale, (Özel) - Mağra önle- tayfa saatlerce bağrıp,mışlardır. 
tqlı ~· 0 tnür almakta olan Rus bandı- Tipi ve fırtına yüzünden yolun~ 
hyiill ~l T omsi vapuruna kömür ta- kaybeden Bartın bir giin bir gece de-
~, ı . q~ıl kaptanın on tonluk mav- nizde kalmıştır. Vapur fırtınadan kur-

taQd ı· 1 • k .. .. 
~ et ı fırtınadan batmış, tayfa- ! tulup Karabıgaya anca uç gun sonra 
'tttqrılınıştır. Bu arada Denizyol- yanaşabilmiştir. 

i 

Avrupa ve Amerikada fevka&lide 
mazharı ıak lir olnı119tur. En eski 
naaırlau LılP. pek kısa zamanda 

kökünden çıkarır. 

lng~li:z Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu • İstanbul 

r -
1 

Ankaradaı AK B A 
Her dilde 1raz.ete. mecmua ve 

ı ~::~P· Bütün mektep kitaplan ve 
casiyeyi. Telefon: 3377 

Eser, bir romandan bozma operet 
olmasına rağmen aahne tekniğine 

iyi uydurulmuıtur. Birinci ve ikinci 
perdelerde güzel sahneler vardır. 

Bu sahneler daha iyi bir dekor, de

ğiıen tablolar ve zengin bir haletle 
ıüılenmit olsaydı güzelliklerini da
ha çok belirtirlerdi. 

Müzik, orijinal olmamasına rai -

men kuvvetli sayılabilir. 

* 

750 400 
YUNANlSTAN 2340 1220 710 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abon '! bedeli peıindir. Adre. 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri oerilmez. 

İlanlardan mes'uliyet almmaz. 

160 
5170 
300 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 lıtanbul 
Telgraf: Son Posta 
T e1ef on : 20203 

.. ,, 

(cBeyoğlu çiçeğin Türkçe ve Rum-

ca karıtık olarak oynanıyor. ·!....:=============:..J 

Boyah tahtaları VI M 
ile temizleyiniz 

Vim bunlart boyada çızıntı brakmaksızın 
temizler Tecrübe için bir kutu alınız. 
Bunu camlar, bıçaklar, tencereler ve 
saire için de kullanabilirsiniz. 

VIM 
• TAKL1TLERINDEN SAKININIZ 

g..a •WIWWW UlllTED. PO•T "ll'."IUCln'. Al'IGl.ETDlll• 


