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Çocuklara ve büyüklere dişlerini temizlemekiçin sıhhi ve fenni şeraiti haizdir. Dünyada bundan daha mükemmel · diş fırçası Oİamaz. Üıtünde Hasan markasını taşıyan dit fırç~farını isteyiniz. Başka mark• 
verirlerse almayınız. 1 7 1 / 2 kuruştan l 00 kuruşa kadar muhtelif nevileri vardır. Hasan saç ve elbise fırçalarile Hasan tırnak fırçalan ve Haıan taraklan ayni .Jnükemmcliyettedir. 
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• GRiPiN: 
En şiddetli bat ve diı 
alrılarntı, roıuatiıma 
•ancı ve ıızılarını 

Üşütmekte :ı mütevellid 
bütün ııtırabları, adale, 

bel, ıinir ağrı· arını 

keser dindirir 
Gripe, nezleye ve em1ali bastahklara karıı bl'hana müea'i"rdir. • 

Radyolin· dit macuaa fabrikaııoın mlltehasııı kimyaıerlerl 
tara~ıa ~an yapı~maktadır. 

Şimdiye kadar bin:erce k :ı ·yi 
&. inci K•• M t 

E Uyuk ikramiye: Liradır. - . -
Ayrıca: 15.000, 12.')()0, 10.0JO lir.ıl ık ikra'8İyeler1e 

( 20.000) liralık bir mliki rac vardır. 

8'1' Saçları dökulealeı• 

1 KOMOJEN KANZUK 

Sacların dökülmeaine ve kepekJH· 
aHine maııi o ur. Stiçları n kikle
riai kıınetJoodirir ve betler. T..W. 
renklerini boımaz, latif bir rayilıaaı 

vardır. ı 

lnglllz Kanzuk Eczan••I 

~eyoğlu - latuıabul , 
Botlrum icra memurluğundan: 
Bodrumun Eski çeşme mahalle11inden 

Hacı Halil kaptan kansı Habibeye borçlu 
Koca Don oğlu Halilin birinci derecede 
alacaklıya İpotekli ve tamamına on bin 
lira kıymet takdir edilen Bitez köyünün 
Bük mevkiinde kain ve tapunun nisan 330 
gün ve 51 / 52 sayısında mukayyet prkan 
yol şimalen Osman oğlu Mehmet ve Ali 
İğen oğlu vereseleri garben Demirci Hacı 

Mehmet cenuben T otoz oğlu Hacı Salih 
ve Karaca Ali oğlu Hasan ve Ömer hah -
çelerile mahdut altmış yedi dönüm bir 
evlek miktarı sebze ve incir bahçesi dolap 
ve havuz ve iki damı havi gayri menku -
lün borçluya ait yan hissesi açık artırma 
suretile ve birinci artırması 16/31936 pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Bod
rum belediye dairesi önünde ) apılmak ii
zere satılığa konuldu. Bu artırmada satı' 

bedeli tahmin olunan kıymetin yüzde yet
miş be~ini bulursa en çok artırana ihale1i 
yapılacak aksi takdirde en çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak ıartiyle satıı on 
beş gün daha uzatılacak ikinci artınnaaı 

31 / 3/ 936 salı günü ayni yer ve saatte 
yapılacaktır. Bu artırmada satış bedeli yine 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmana 
2260 sayılı kanun mucibince 11atı11 geri bı
rakılacaktır. İ,bu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir suretle hak talebinde bulu -
nanlar ellerindeki resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gÜn içinde müracaatları l~zımdır. 

Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Satış peşin para ile olup 
müşteriden ayrıca tellaliye resmi alınır. 

Şartname 1 /2 / 936 tarihinden itil.aren 
herkese açık bulundurulacaktır. Taliplerin 
/. de yedi buçuk teminat akçr~'tİ veya mil
li ltir bankanın teminat mektubu verilme
ıi linmdır. Fazla malumat ".llmak iııtiyen

lenn 934/ 54 dosya numarasiyle mcmu -
riyetimize müracaatları ilan olunur. 

-· o .............. - .................................. .. 

&on Posta Matb•••• Dr. ETEM VASSAF Sinir ve ekil 
hu'-lıklaıa mükeha11ı!U Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleriı A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfi Cajale. ıv JCeç. 0.- aparta.o.&•• Td. IA" 81'. Kada.1.iı aalaarlr• llerı Mkall Tel. liG7H 

Ha .. n tlep .. 111 Altk•r•, lstanbul, 

Sıhhi Ağızlıklar 
Siauuua aiko&iaini klmil• çek• Alaıaa 

Oaldor Apoıtel'i.n en aoıı ioa&ı 

S•bf yeri 
Sultanhamam, K•pçı 
karşııın<la Sahi ~i11in 

SHi maiu•ll 
Ağıı;lıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arr;u edenler İstanbul posta kutusu 1 &O adresine yazdıklarında ti· 

pariş, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. · 

Ankara: Taohan tütüncü Ali Tümen Eski,ehir: Şifa eczanesi 
lamir: Balcılarda Necip Sadık. Adana: Reiaoğlu Bürhanettin Saatc;l 
Kayseri: Saatçi Bay Zeki Saatman Samsun: Avni Peker Saatçi 
Zonsuldak: Saatçi Osman Gürdal Nazilli: Nedim Yıldırım hırdavatçı J'' 
Bursa: Saatçi Nureddin Neş'et Uzunçarşı Trabzon: Saatçı Hakkı Kundur• 

caddesi 

KASE 

EDKALMi-NA 
-----------~--~--------------~-----------~~~-~ 

İdaresi Dcnizyolları İşlctm~ 
Muhtelit Komisyonundan: 

1 - AUr.aa)•J• tt.hsile gC:nder.lettk tda~e ve ıtajlyerlerln -~ 
racaat illllda arı Şubat 20 aci Par9embe günU akta~~ ... 
ka•ar ka~ul olunacak •• M tarihten aenra yapılacak 111 

caatlar •Harı ilkkate aha•lyacakhr. tlıi 
2 - Şl•4iye kadar mllraca at ehıı lı, ve edecek olan taJlp)•r. , 

kıt'a fototraf, nufuı hOviyet •tızdam, mektep ve tabslllerı:, 
ai4 •Hlkalara beraber:erinde oldukları halde Şubatın 2

1 il" 
22 ucl gUa'eri T ophanede Dealzyol!arı idaresindeki J{oJIJ 

)'ODU.lıUl& l.izzat müracaat Ueceklerdİr, d .~ 
3 - Bunlaraan, aranılan evaafı haiz olen:ar mezkur günler • 

çllecek ve imtihana .. Ykelunacnklardır. 

4 - lmtilıa•, Şubatın 2J Ye 2• Onell ııünlerinde 
köytie YOkHk Deniz Ticaret Mektebinde 
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idare itleri telefonu: 20203 Fiyah 5 kurut 

Petrol Ambargosu Tatbik Ediliyor 
~-----~~~------~ 

Londrada Habeşleri 
daha fazla ezdirmemek 

arzusu hikim ! 
komitesi 

istedi 
· İngiltere hükiimeti 18 ler 

toplantısının tacilini 
Cenevrede "Amerika iştirak etmese de ambargo 

tatbik mevkiine konacak,, deniliyor 
Londra, 19 (Hususi) - Cenevıede ltalyaya karşı petrol ambargosunun 

'-tbikı meselesini tetkik eden mütehassıslar heyetinin raporu bir beyaz ki· 
tep şeklinde n~rolunmuştur. Beyaz kitabın anlatışına göre on sekizler 
~eYetine dahn devletler ambargoyu tatbika karar verirlerse, ltalyaya, son 
~~rece müşkül bir vaziyete düşer. Amerika da İtalyaya petrol vermemek 
~ın ikna edilirse İtalya petrol bulamaz, petrol yerine kullanılacak bafka 
ır ınaddCden de istifade edemez. 
lngiltere dış bakanı Mister Eden ile yakından alakadar olan Deyli Tele

ltaf gazetesine göre, f ngiltere kabinesi petrol ambargosu ile bugünlerde 
Uhaşmaya başlıyacak ve Mister Eden 9 Mart yerine iki Martta olması 
lngilizler tarafından istenen 18 ler toplantısında bizzat hazır bulunacaktır. 
• ltalyanlann son kazandıkları muvaffakıyetler, Habeşleri müşkül bir va

liYete soktuğu için tecavüze maruz kalan bu memlekc~in daha ağır sıkın· 
blara uğramaması arzusu hakimdir. Bunun için lüzumlu ol~ yeni zecri 
tedbirlerin alınması yoluna gidilecektir. 

Diğer taraftan Cenevreden buraya gelen haberlere göre, Milletler Ce • 
!niyeti mahfelleri, petrol zecri tedbirinin, Birleışik Amerika iştirak etmese 
dahi tatbik mevkiine konacağını tahmin etmektedirler. 

• 
Petrol ambargosu hakkında askeri ve 

muharrirlerimizin mütalealan 
Askeri muharririmizin mütalaası: 
lngiltere hükumetinin zecri ted • 

Lirleri kuvvetlendirmek kararında 
olduğuna ve petrol ambargosunun 
hk yakında tatbik edileceğine dair 
•lınan haberler çok dikkate değer. f iin~ü bu hadise ltalyan - Habet 
"rbınde pek mühim bir dönüm 

110ktasını teıkil edecektir. Bu nok
~Yı izah edelim: ltalyan orduıu • 
lllun Habeı ord~ıuna kartı olan en 
IÖ~e çarpan üstünlüğij teknik harp 
~llııtalarına sahip olutudur. Bu va· 

. " 
sıyası 

(Deoamı 11 inci yiue) 1116iltere elif bcdıanı Eden 

f talyan zaferi bir bardak 
suda fırtına imiş! 

Şimaldeki Habeı ordusunun büyük zayiata 
uğramadan tamamen geri çekildiği anlaşılıyor 

' 

Bombardıman edilen bir Hab111 fehri 

Şimal cephesinde mu- 19 şubat tarihiyle Makalleden Ana. 

hQrebe tekrar ba ladı dolu ajansına wgelendir. Bu telgrafın 
1 Ş İtalyan kaynagından çıkmamış oluşu· 
~ talyan • Habeş harbi hakkında dün na nazaran muhteviyatının yanlıt ol
~~ gelen haberler arasında ehemmi- masına imkan yoktur. 

1 olan bir tek telgraf vardır. O da 1 (Devamı 10 uncu yiiztle) 

............... ... ... .. •• • •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· istiyoruz: 
it Kanunu Bir An Evvel 

Çıkarllmahdır 
Dün cece matbe•mızın 

telefonu çaldı, bir kadm . 
sesı: 

- Ben çalıtan kadınlar
dan verci aluımıuı mesele
si etrafındaki anketi yapan 
muharririnizin konuıtuğu 
kaduılardan biriyim, aduu 
Z ... dir, bahrladum mı 

resmimi de alntııtuu ? 
Y alvanr'un size benden 
bahsebneyiniz, resmimi de koymayı • 
nızn diyordu. 

- Peki, dedik. 
Bu müracaatin sebebini anlamak 

pç deği.ldi. 
Az sonra selen muharririmiz tabmi • 

nimizi teyit etti. Anketi yaparken kar· 
ıılaıtığı zorlukları anlattı: er Şehrin bü
yük nıaiazalanndan birine sitmiıtim. 

- Satıcı kızlarla göriifmek istiyo • 
nım, dedim, patronun kaıJan çatıl • 
dı. 

- Ne lüzum var? 
- Her halde onlar için iyi olsa 

cerek! 
- Mümkün, yalnız sizinle konuımak
ı. itlerinden kalmlf olurlar. 

Maamafih benim ısranm kuıısında 
biraz kagın ıuıtu, istekıizliğinin ıırrı

nı bet dakika sonra ben anlamtJtun. 
Bu zavallıların yobuzluklann -

dan istifade ederek, onları ayda 12 li
raya çalıfbranlar hakikatin an)llfılma

sını ist~orlardı. Utanç hissi duyu • 
~L-

Kadın İfçİ kullanan müesseselerden 
bir kısmı anketim.izin yapılmasına ma
ni olurlarlı:en bir kwnı da kapılannı 

ardına kadar açmaktan çekinmemiş -
terdir. İlk kısımda yoksullUktan istifade 
ederek ekmek peynir parasına itçi kul
lananlar vardır. İkinci kısımdakiler ise 
az para vennİJ olmasalar bile, bunun 
daha fazlasını yapmaya imkan göre • 
medilderi için böyle yapanlardır ve 
muhakkak ki memleketimizde az para
ya çok saat çalııtınlan bir İfçİ mese • 
lesi vardır. Bunun içindir ki İf kanu -
nunun bir an eYVel çıkanlmuını 

istiyoruz I 

Baıbakan ismet lnönü 
lstanbulda 

Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz
den) - Batbakan ismet in önü re fa -
katinde Adliye Bakanı Şükrü Sarac
oğlu olduğu halde bu akpmki yedi on 
treniyle lstanbula hareket etmİftir. 

IJafbakan iıtaeyonda bakanlar, 
saylavlar tarafından uğµ.rlanmıttır. 

Y ecli kırk. treniyle de Sü Bakanı 
Kazım Özalp lıtanbula gitmİftİr. 

"Son Posta,, 
nın 

Tarihçisi 
Memleketimizin en seçkin kalem er· 

babının kıymetli yardımlarını temin 
eden ve edec~k olan Son Posta, bu • 
günden itibaren, tarihçi «Mehmet Ze
ki)) yi de yazı ailesi arasına almış bu
lunuyor. 

<CMehmct Zeki» bilhassa Osmanlı 

ve Türk tarihlerindeki derin bilgisi ile 
ün almıı, değerli bir muharrirdir. 

Ciddi kütüphanelerde önemli yeri 
olan (maktul §ehzadeler) adındaki 

eserinden başka senelerce evvel altı 

ciltlik bir (maliye tarihi) yazmıştır. 

Şimdi de (Tarihi tabirler ve ıstılah -
lar Anıiklopediıi) namile muazzam 

Çalışan kadından gol vergisi alınamaz ! 

Şu sokak satıcısı 
kadını dinli yelim! 

"Ben yollarda yürümüyorum ki sürü
nüyc r um, yol parasını nasıl bulayım!,, 
Çalışan kadın .. 

dan yol vergisi a• •••!1!11~ 
lmması tasavvur • 

ları var. Çalışan ka· 

dm diyoruz, yani 
kazanan kadın •. 

Dairelerde, mağa • 

zalarda, fabrikalar ~ 

daki memur ve Wçi 
kadınlar, sokaklar .. 

da Öte beri satan sa• 
tıcı kadınlar.. Evet 

bunlar çalışıyorlar . 

Fakat kazanıyorlar 

mı? 

H k Kapalıçarf1da bir •oltalıı .atıcı .. itadan 
ayır, azana • 

mıyorlar ve kazanmadıkları içln biz 
de çalıfan kadından yol vergisi alına
maz ,dedik. 

Onlan dinlemeye devam edelimı 

* Mahmutpa,a ·yokufunun dibinde 
bir dükkan kapısı önilnde kOçUk bİr 

1 

kutu içinde tarak satan r F.dimekaplda 
Sultan mahallesinde «32» numarada 
Cevriye (35 yaşında) 1 

. - Kızım dul, «5» çocuğu var. Hiç 
bır yerden on para gelirimiz yok. itte 
ben günde beş on kuruf kazanırsam 
kuru ekmeğimizi alacağııı;, 

1 
- Çalı,an kadı~dan yol vergisi .,. 

lınması düşüncesine ne dersinld 

1 .. -::- ~en yollarda yUrüm1yorum lr.i,; 
surunuyorum evladım. yol paruını 
nereden bulayım? 

* Kapalıçarşıda yerde yazma satan 
kadınlardan, Kumkapı Nifancaaında 
19 numarada Nefise Ahmet (50 ya • 
şında): 

(Devamı 11 inci )'ibde) 
Dün Son Po•tcı muharrirlerUt. 

liltirlmni anlatanlar 

A vrupaya korku salan bir 
casus şebekesi türedi 

Yeni askeri tayyareler meçhul eller tarafından aşırılıyor, 
dört devletin harbiye nezaretleri endişe içinde 

bir eser hazırlamaktadır. Bugün iç sa- Avrupanın bilinmiyen bir yerinde, Iovakya ve Felernengin tayyare karar
hifeleıimizde ilk yaz.ıaını okuyacaksı• müthi~ bir casus şebekesi türemiştir. gahlarmdan bir sürü tay.}'areler k""y -
nız. Mehmet Zekinin «Son Posta)> aile· B • • .. .. ... 

. ·ıt·h ._ t . h b b" unun ışı, gucu, tayyare çalmaktır. boldu. Bunların bir kaçı harp tayya 
ııne ı ı a~ını gaze emız esa ına ır -
muvaffakiyet addederiz. J Geçen bir kaç ay içinde bu yüzden 

1 

releri idi ve yapılış tarzları gizli tutu • 
L JıFranaa. Macaristan, Lehistan, Çckos- (Devamı 9 uncu yÜzde) 
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-------------------~ r H -un r Resimli Makale a Diplerde Ve Uzaklarda a 
Sözü, 
Valualara BıTakalım 

• 
lıpanyada Komünistler . -

Sözü, 
V alııalma bırakalım! 

N
edense Vala Nurettin Son Posta'nın 
işçi kadınlann yol vergisinden muaf 

tutulmalıın etrarındııki iddiasına ııinirle • ı 

niyor . . '••lliiıil Dün tekrar bu bahse dönmüş, zengın 

ve tufeyli kadınların yol vergisi vermelc· 
rinin ehemmiyetsiz olduğunu, bu suretle 
toplanacıık paranın bütçede mühim bir 
yekun tutmayacağını s6ylüyor. Fakat 
bu mevzu üzerinde nazari konuşmanın hi

:ıumsuz yere sözü uzatmaktan başka bir 1 ~-iill•uiit.Gmioltil 
netice vermiyeceğini görüyoruz. Sözü va

kıalara terketmeği tercih ediyoruz. 
iki gündür Son Posta işçi kadınlar ara· 

sında dolaşıyor ve onların kazançlan et· 
rnfıncla tetkikat yapıyor. Vala Nurettine 
bu anketi dikkatle okumalarını tavsiye 

ederiz. 
lşçi kadınların kazancı on lira ile otuz 

Jira arasında değişiyor. Bu kazancın mü • 
him bir kısmı da muhtelif vergiler halinde 
kes.ilerek işçilerin eline pek az bir para 
geçiyor. Bu dar nafakadan bir de yol ver
gisi almağa kalkmak onlara zulmetmek. ol-

maz mı? 
Her kış kürklü bayanların lüks vergi,i-

ni arttırmağa biz de taraftanz. Fakat faz

la olarak yol vergisinin de onlara yükle • 

11ilmesine bu bir mani teşkil etmez kil 
Memlekette kaç işçi kadın var ki. Bun• 

)ardan alınacak yol vergisi bütçenin ka -
barmasma yardım etsin 1 İşçilerin boğaz· 
lanndan keserek verecekleri bu parayı da 
zengin bayanların bol keselerinden rahat 

rahat alnbiliri7-
0nun için biz masa başında nazariye 

yapmaktansa vakıalan k.onuştı•rmayı ter· 

c:ih ediyoruz. 

l•panyada 
So•yalid idare 

* 

• "lpanyada üç pn evvel yapılan intiha· 

1 bat sosyalist ve komünistlerin galebe • 

11ile neticelend~ ve harp tehlikeleri içinde 
boğulup kalan cihanın Közleri birdenbire 

lıpanyaya dönüverdi. 
l11panya bir zİTilat mcmleltctidir. Halk 

üç grupa aynlmı,hr: Sağda büyük toprak 
sahiplerine, sanayi ve bankalara dayanan 
ltlerdikaller ve muhafazakarlar vardır. 
Ortada küçük tüccar, toprak sahibi köy • 
lülere ve kadınlara istinad eden mutedil Jj. 
berallcr bulunur. Bunlann karş.ısında da 
ııosyalistler. komünistler ve sendikalistler 

yer alır. 
Sosyalist, komünist ve sendikalistler 

1933 intihababnda kaybedince birleştiler 

ve 11halk birliği» adında bir cephe vücu· 
da getirdiler. Muhafazakarlarla liberal -
ler de onların karşısında cephe almağa 
mecbur oldular. Bu sebeple bu dcfaki in
tihabata fevkalade ehemmiyet veriliyor • 

du. 
Sol cenahın kazanması ispanyada soıı -

yalist bir idarenin başlaması demektir. 
Yalnız ispanya sosyalistleri anarşizme 

kaçarlar. Ortodoks sosyalistler gibi hare
ket fflemezler. Bu sebepledir ki idareyi 
~ııt"rine aldıktan sonra, ispanya idaresinin 
alacağı şekil hakikaten merak edilebılir. 

Dünya komünist liderlerinin kanaatine 
göre cihanda ikinci sosyalist idarenin ku· 
rulabileoeği memleket İspanyadır. 1ntihrı -
battan sonra komünistler sosyalist ve sen· 

dikali tlere hakim bir vaziyet elde edebi • 

lirlersc. komünist liderlerinin tahminleri 
tahakkuk edebilir. 

Hadiseler Karşı$ında: 
Kıt Olimpiyatlarında 

Olimpiyattan donen atlet söylemeden 

ben söyliyeyİm: 
- Saha bozuktu. İyi şerait dahiJinde 

müsabakaya girmemiştik. Hakem aleyhi -
mize hareket ediY.ordu ..•• 

* SporCı larımızın müsabakalardan yüz -
lerinin akile çıktıklan muhakkak, yerdr. I 
ltar varmış; kara yuvarlanmı~lar, yüzle • 
rine yapışmış .. 

* Yanş bitmiş, yarışçılar stada dönmüş-
ler. Yalnız bizimkiler ortnda yoklarmı'}. 

Olabilir; yiğitliğin on şartı 'ardır. Dokuzu 

kaçmak, biri hiç görünıneı.. k 1 

* - Niye gittiniz~ 
Diye rorar,,anız. ce' ap vrre.c.eklerdir: 
- Karda boylarımızın ölçüsünü almaya! 

Bu resmin sol ve sağ tarafındaki resimlere dikkat edi
niz. Solda ne görüyoruz? Yukarıda Le§ bin sene evvel 
yapılmıı bir Ehram. Sonra zaman içinde derinlere iniyo
ruz. On iki bin sene evvelki taı devrine, onun altında 

İnsanın henüz maymundan farkı olmadığı ilk tarihten 
evvelki devirlere iniyoruz. 12 milyon sene evvel yer yü-
2ünde İnsana benziyen bir mahluka dahi tesadüf olunmı
yor. 

bir teleskop, bizi güne§ ııığının Üzerinde seyahat ettire

rek kainatın milyonlarca sene ilerideki derinliklerine 

götürüyor. 
Bir tarafta iptidai hayvan hayatın1, ötede fennin harı-

kası olan muazzam makineyi görüyoruz. insan dimağı

nın kainatı ihata eden kudretine tahit oluyoruz. 

insan dimağı hayal kuvvetiyle inkişaf eder. Hayalini· 

Bir de sağdaki resme bakınız. Bu resimde modern me
deniyetin en kuvvetli sembolünü göriiyoruz: Mua2zam 

zi işletiniz, dimağmızın inki§afına yardım 

sunuz. 

etmi~ olur-

(sOz ARASINDA ) 
Mahmut Yesarinin 
Mecburi 
Bir Tenezzühil 

Mahmut Y csari bir akşam, Kadıköyiin· 
de, dostu Mahmut Atayı ziyarete gitmiıı. 

Doktorla geç vakte kadar oturan romancı 

Kadıköyünden 2 3 Ü beş geçe kalkan va • 
pura dar yetişebilmiş. 

Yan kamaraya girmiş. \' e biraz fazla 
kaçırdığı içkinin rehavetile hafiften şe • 

kerleme kcstirmeğe başlamış. Az 1onra 

bilet kcameye Kelen ve romancıyı tanıyan 
memur: 

- Y csari Bey, demiş, dalacak gibi gö
rünüyorsunuz. Halbuki bu vapur köprü· 
ye gider gitmez döner. Ondan sonra da 

Kadıköyünden İıtanbula başka vapur yok
tur. 

Yesari bu ikaza teşekkür etmiş. Ye uy

kuya dalmamak için di~ini sıkmaya baş -
lamış. 

Fakat az sonra, biletçiyi yeniden kar • 
şısında görünce, ikazını lüzumsuz yere bir 
daha tekrarlamağa geldiğini sanarak kız
mış. Fakat hiddetini gizlemeğe çalışarak: 

- İkaz,nız hatıı"ımda 1 demi§. Merak 
etmeyin. 

Biletçi gülerek cevap vermiş: 

- Meraka lüzum lcalmadı beyim. Çün
kü dönüyoruz! 

* 
Mahkeme Huzurunda Sinema 

Sinema §İmdi de mahkemelerde mü -

dafaa vasıtası olarak kullanılıyor. Maurİc<! 
hukuk mahkemesinde Parisli bir firmanın 
mahalli bir şirket aleyhine ve taahhüt edi

*-------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Bir Parça Toprak 
aahmetli Muhsin, taklitte ve nük

tecilikte olduğu gibi muzipliğile de 

meşhurdu. 

Bir gün, Muhsin Büyükadada ge -
ziyorken, Maden tarafında cesim bir 
arsa gördü. Bu arsanın önünde şöyle 
bir de levha vardı: 

((Bu toprak parça parça satılıktır. 

Kar§ıki eve müracaat. l> 
Muhsin üşenmeden, karşıdaki evin 

kapısını çaldı. Açan adama: 
- Şuradaki arsa için geldim l dedi. 
Derhal bir iskemle verip, Muhsini o· 

turttular. Arsanın sahibi köye inmiş 
imiş; haber salıp çağırdılar ve beklet
tiklerinin tavizi olarak ta Muhsine si -
gara, kahve ikram ettiler. 

Derken mal sahibi geldi. Muhsin 
sordu: 

- Bu toprağı parça parça da satı· 
yorsunuz, değil mi? 

Evet, beyefendi 1 
- İ!lltediğim kadar alabilir miyim? 
- Hay hay, beyefendi 1 
Bunun üzerine Muhsin, ciddi tavrı

nı hiç bozmadan: 
- Öyle İse, dedi, beş kuruşluk llıt-

1 
fedin de, evde saksılarımın toprağını ' 
değiştireyim 1 ·-- . BULMACA 

3 s• 6 

len bir köprünün ayaklarının iyi yapılma· 1 
dığı iddiasi)e dava açılıyor. Şirket kendi<:1ini 2 
müdafaa ederken, köprünün inşa edildiği 

3 zamanda, ne şerait altında çalıştığını fj]. 1---+--'"

me aldırmış bulunduğundan, bu filmi delil IJ ı---+---T"
diye muhakemeye veriyor. Ye film mah- 5 
keme !lalonıında oynatılıyor. h 

Bu filmin gösterilmesi büyük alaka u- 1 
yandırdığından haJk mahkemeye gidiyor. 
Ye büyük bir kalabalık önünde dava şİr· 1 
ket lehine neticeleni:;r. ı ! 

TeaadUf Bu Kadar Olur! ı ,, 
Avusturalyanın bir limanında 166.4 se· ......,~.....,....; 

Soldan sağa: 

l - Hiç bir şeyden korkmıyan. 2 -
Üçlü: sinmekten emri ha~ır. 3 - Bir er -

Soğuktan 

Donanlar 

Ôlemigorlar Mı ? 
Moskovadan bildirildiğine göre ilim a· 

kademisine mensup bir alim grupu, kutup· 
larda binlerce sene evvel donan küçük 
hayvanları diriltmeğe muvaffak olmu'}tur. 

Ebedi buz diyarlanndaki hayat şartları

nı tetkik eden bu alimler buz tabakalarının 

20 kadem altında hayatını muka~e -

re, haşerat ve ufak deniz hayvanlanndan 

bir çoklarının, binlerce sene sonra normal 

harareti buldukları zaman, tekrar yaşama

ğa başladıklarını görmüşlerdir. Bu iddia -

!arın hakikat olduğu tebeyyün ederse ha

yat hakkındaki noktai nazarımız çok de • 

Bu münasebetle Los Anjelostak.i doktor 

Ralfın tecrübelerini hatırlatalım. O da 
can1ı maymunları dondurmuş ve bir kaç 
saat sonra yine diriltmiştir. 

Acaba bizde soğuktan donanlar boı:u 

boşuna mı gidiyorlar} 

liya, ekmeğin arapça11. 8 - Uymak, eski 
elifbede bir harf. 9 - Baston, mevta. 
1 O - Eli kolu tutmaz. 1 l - Atlar ara -
bayı ne yapar} 

Yukandan af&iıya: 

1 - Bir adet. 2 - isimler, temiz. 3 -
Asurilerin meşhur asma bahçelerini yapan 
kadın. 4 - Bir erkek ismi, dilek. 5 
Bir erkek ismi, sporcular bağırır, tok de

l ğil. 6 - Fransızca bir harf. Yayın eşi, ni -
hayetine bir K gelirse küçük hayvan o -

, lur. 7 - Keçinin erkeği. un süzülür. 8 -
8 - Yapmak, adliye. 9 - Sahip, sağlık, 
erkek. 1 O - Azerbaycanlı. 1 1 - Jstan· 
bulun eski bir köprüsü. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan 1aia: 
• 

1 - Macellan. 2 - Pul. 3 - Gelin -
la), ters. 5 - Ahu. 6 - Lenin, 
8 - Anibal. imla. l O - Sakar, ma. 
Cülus. 1 3 - Kabara. 

Yukarıdan af&iı: 

anha. 
12-

nesinde bir gemi batıyor. Bu kazadan 
Hugh 'William İsminde tele bir insan kur -
tuluyor. Bilahare l 765 ve 1820 senelerin
de de iki defa ayni yerde birer vapur ba
tıyor. Ye her iki defada da bir tek insan 
kurtuluyor. Bunlnnn da isimleri Huglı 
Williamdır. 

kek ismi, edatı rapt, beyaz. 4 - Bir sor- - Macellan. 2 - Pul 3 - Gelin • 

gu edatı, efe. 5 - Vücudumuzdan çıkar, dk. 4 - Süt. 5 - Lalanga, as. 7 - Sat
E.rmenileT konuşu:fken kullanır, sinirler. mak, dana. 9 - Abraham, la. J 1 - Nüs-
6 - Sanat, edatı rabıt, iziyet. 7 - Ev -1 ha, bakara. 

~~~~;;::=~~=======:!~~~~~~-=-=;;:_~;;;...;;;;;~~~~~~~~ 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir gazetede okuduk: 

<•Betiktatta Maçka meydanında 16/1 numarada Meh
met İzzet imzasiyle bir mektup aldık. Bu zat evlenmek 
için bundan iki buçuk ay evvel Eminönii evlenme me· 
rnurluğuna müracaat etmi~, nüfus kaydı Kemaliyede ol
duğu iç.in evli olup olmadığı için oraya yazılmış. 

Buraya kadar vaziyet gayet tabiidir. İş Kema)iyeden 
cevap gelince arap saçına <lönmÜ§tÜr , çünkü okuyucu-

muz gelen cevaptan kendisinin <1evveic~ evli olduğunu 

ve sonrıtdan ayrıldığını!» öğrenmiıtir. Halbuki bu zat 
hiç evlenmemi§. İtiraz etmiı, fakat nüfus kaydında evli 
gösterildiği için itiraz para etmemiş. 

Evlenme itinin bu yüzden iki buçuk aydanberi sallantı· 
da kaldığını söyliyen Mehmet izzet, yanlı~hğın bir an 
evvel düzeltilmesi ve alakalı makamın dikkatini celbet
mek için bu mektubu yazmıthr.» 

İSTER iNAN İSTER İNANMA! 

L--------------------------------------------------------..J -· ---

r ., ·~ ozun 

Ne De 
Çokmuş! 

ısası 

ı------ E. Ekrem-Talu 

Bundan bir kaç gün evvel, yine 
bu sütunlarda «Kurhı başlığı altında 

bir «tip» tarif etmiştim. Hani şu sureti 

haktan görünerek. sinsi sinsi, alttnn al· 

ta, fazilete, kıymete hücum eden, e'I 

bark yıkmaktan behimi denecek kadaf 

haz duyan bir takım habis ruhlu zeva· 
hiften bahis bir fıkra idi. 

Arada sırada, böyle karakter tahlil• 

leri yapmak benim adetimdir. Ye bun: 
lan hiç bir zaman, şu veya bu sahsı 

kastederek yapmam. İlhamlarını h.1yi'ltı 
hakikiyeden alınmış olmakla beraber, 

onların malum ve muayyen hiç bir şa~ 
hısla alakası yoktur. 

Sazan on yıl önce nazarı dikkatifllİ 
celbeden bir hadise, bir tip, zihnimin 
kilerinde uzun müddet kalıp, pişn, ol~ 
gunlaşır ve günün birinde onu oradan 

çıkarır ve yazı mevzuu yaparım. 

«Kurt)) ta, l:>övlc eski bir intibaıll 

mahsulü idi. Doğrudan doğruya hi9 
kimseyi istihdaf etmiyordu. 

Öyle iken, bir çok kimseler bu tab-' 

loda kendilerini tanımışlar. Arkanl'" 

dan atıp tutanlar olmuş. Hatta birisi. 

daha ileriye giderek. bana bir mektub 
yazmak külfetini bile ihtiyar etti. 

- Beni teşhir etmekten utanmadın 
mı?l I diye soruyor. 

Bu vaziyet karşısında, Tuzsuz Deli 
Bekirin bir fıkrasını hatırladım: 

Bu meşhur ve belalı sarhoş, bir ak• 
şam, T avukpazarındaki meyhanf':lef' 

den birinde eyice kafayı tütsü)cmİpo 
Gece yarısı, meyhaneden sokağa ç>. 

kınca, aklına camiş. ve avazı çıktığ! 
kadar: 

- Ulan, keratalar 1. 
Diye basmış narayı. Gürültüyii dll .. 

yan: «Ne oluyor}» diye sokağa fırla~ 
yınca, Deli Bekir, bu birdenbire zuhu~ 
eden kalabalığa şöyle bir baktıkta11 
sonra: 

- Ne de çokmuşı. Ne de çokmuş!• 
demiş. 

Kurtlar için de bugün ben ayni ~eyi 
söyliyeceğim: 

- Ne de çokmuşL Ne de çokmuş!., 
~ 

L Z'°~~A. 
- > 

Biliyor Musunuz? 
1 - 20 birinci teşrin 1651 tarihinde, 

Fransanın Dünkerk şehrinde doğan rrıer 
hur adam kimdir? 

2 - 11Görünüşe göre hüküm vermeı:ne' 
li» sözünü kim söylemiştir? 

3 - Kainatın astronomik harek('tleriıı" 
den bahseden ilmin adı nedir? ·Jel 

4 - Sultıın Hamit devrinin başlıca 1 

sadrazamının adları nedir? 
~ S - Türkiye ile dostluk tesis eden 

Fransız hükümdarının adı nedir? 

{Cevapları yarın) 

Dünkü Suallerin Cevapları 

•" - Bütün clünyadn en çok sauln11 j g .. 

zete Fransızlara göre Pctit Parisien. 
0 

.... 
·ııı•· 

gilizlere göre Daily Maildir. Her ik181 

de satışları ikişer milyondan fazladır. 
J11ıı 

2 - 30 mayıs 1431 de İngili:ı.kr Jitİ 
D' ark ismindeki Fransız kızını diri 

yakmışlardır. 

fli511 11 
3 - ispanyada cümhuriyet 1 4 

1931 tarihinde ilan edilmiştir. 
. . diyeti 

4 - itiyat ikinci bir tabıatıır. şll 
..nilill t 

Saint Augustindir. Bu cümleyi •·· 
59 sene sonra latince olarak yazrrıı ıır· 

5 - Dünyada lskcnderiye adını ı;;~i: 
yan dört şehir vardır. Birincisi Mı!!ırl al -

1 . t• 
dir. Niifusu ( 5 7 3,000) dir. kincı~• iisii 

d• ÜçuııC 
yadadır, nüfusu { 82,000) ır. . l)O~ 

İskoçyndadır, nüfusu ( l '5.000) dı~· deJİ'' 
düncüsü Amerikanın Virjiılİ eyaletııı 
Nüfusu (25,000) dir. 
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TELGRAF BABEBLIBİ 1 
S ovyet Rusya ile aramızda sıkı bir 

dostluk vardır. Gelmiş, geçmis lıiı 

kit hazik hadiselere mukavemet eden bu 
'°tflltar meveddetin bir icabı olarak Sov· ne t 

(la :.. ~usyayı alakadar eden her siyasi ha • 

700 tayyare lngiltere iizerinde manevralar yaptı BU GLJ 
Bu manevralardan sonraLondranın ha- Türk Parasını 
Vadantehlikeye maruz olduğu anlaşıldı Korumak için .•. 

~ın nazarı dikkatimizi celbetmesi ta • 
etİ ~dır. Nitekim bir müddet evvel F ramıa 
aJ.. t lralarında yapılan ve son günlerde 

ıL"tt.ız meclisinde müzakeresi cereyım ~-
~Rusya. Fransa misakı da, bu nokta • 
' Yakın alakamızı davet etmiştir. 

B ir zamandır bir çok memleketlerde 

Gece hücumlarına iştirak eden bombardıman paranın kıymetini muhafaza ve ikti· 

1 
sadiyatın bozulmamasını temin etmek için 

tayyare erinden üçü düştü, içindekiler öldü müracaat edilen takas usulü bir iki yıldır 

iJ .. 
n• 
~si 
tJ 
r, 

i 

~ * Londra, 19 (A. A.) -Alman ha- lnsiliz payitahtının tehlikeye pek 
... olitikanın garip cilveleri vardır: ber alma büroıundan: Taymiı neh- ili maruz olduiunu iıbat etmekte • 

' Ayni garabet, Rus - Fransız misa- ri üzerinde yapılan hava manevra • dir. 
bl.. rnüukereai münasebetile gene te- - ) 700 t • t• k tm• t• T l ~r etmiı ve Fransız mecliai, misakın tas- arına ayyare ıt ıra e ıt ır. ayyaTe er Düıtü 
ıliıt \'eya ademi tasdikini istiyenlerden mü- Uçaklar muvaffakiyetli alta bom • Londra, 19 (A. A.) - İki bom • 
""-ep olmak üzere iki zümreye ayrılmış - bardaman yapmıtlardır. Dütman tay- bardmıan uÇaiı kazaya uğramıthr. 
~ ~ farkla ki. vaktile bu misaka aleyh • yareleri müdafaanın mukabil seri Bunlardan biri bu sabah Havr açık
' olanlar, bu~ün, bu~un lehinde b~lu· hücum tayyarelerine rağmen, Horn· larmda denize dütmüttür. 
~rdır. Vaktıle aleyhınde olanlar ısc, çorç tayyare limanı ile Dazenham - İçinde bulunan dört kitiden üçü 
~ı; lehinde bulunur bir· vaziyet almış • daki F ort fabrikalarını bombala - telef olmuıtur • 

8., tuh f d v· . ._1.v. b b' d maya ve tahribe muvaffak olam" • Diğer uçak ta Çeıterfil yakınında a egıfı~ ıgın se e ı ıu ur: 
l='ransada, iktidar mevkii, bir müddet mıtlardır. düttükten sonra tututmuttur. Bu u-

~el rnutcdil veya milliyetçi olarak tav - Gazetelere söre bu manevralar, çaklar daha 76 uçakla birlikte, ha· 
ııı.~ edilen unaurlann elinde idi. Her za • • 

~~·~t:.::~~.b:.~:~6::::-.:::~ğü ~; ispanyada karışıklıklar 
~ koymak ıayeai idi. Zaman değiıti. 

ar mevküne, solculara mütemayil ve 

:t~la anlaf111ıt radikal sosyalist grupu gu·· nden gu·· ne arhyor 
~ L Bu arada, Almanya ile Rusyanın da 
~t bozuldu. Şimdi, bu yeni hük\ımet, 

Hükumet istifa etti. Cümhur reisinin de 
çekileceği anlaşılıyor 

"1aada mutat olduğu üzere, gene Al • 
'Yayı zarar iras edemiyecek hale ko • 
~k .. tedbirler almakla meıguldür. Fa -
' dunün hükUınetçi muvafıkları, bugü -
' rnuhalifleri olduldan için, onlar da, 
~ «~vet» dediklerine bugün «hayın> Londra, 19 ( Huıuıi) - İıpanya- pek te umulmuyordu. Kazanmaları 

eyı bir vazife biliyorlar. da yapılan seçim neticesinde sağ ve bütün tahminleri allak bullak etti 

a * merkez partileri kaybetmiı ve sol ve bu yüzden ötede beride karıtık • u, iıln garabet tarafıdır. Şimdi gele· 
cümhuriyetçiler hükUmet teıkil ede- laklar çıktı, örfi idare ilan olundu lim, alınacak ders kısmına: 

M· cek derecede kuvvetli bir ekıeriyet ve ordunun bir hükUmet darbesi 
11akın mazbata muh~r)"İri olarak hi • 

ıı.:~t kiirsüsünde göze ili~en solcu tema· kazanmıılardır. yapmak üzere olduju ıöylendi. 
•ı.ılJ ·ı . s "'la 0 ft ·1 d ' ·1 h k '1 erı e maruf meb us Henri T orres, bu aı r çı çı er en, an anecı er • Vaziyet karıtıktar ve Ü funet iı-
1.. ı..~~ .~Udafaa ederken ıöyle bir müta• den, kralcılardan, radikallerden ve tifa etmittir. Cümhur reiıinin hü -

;.~rutrnüıtür: muhafazaki.r cümburiyetçilerden kfuneti ipka için tqebbüıleri faide 
... ıı....ırınci F ranauva, bir hıriatiyan kral ol- müteıekkildi. Son zamanlarda bun- vermedi. Cümhur reiıinin de bu va-
L~P halde SüJ K ·ı kAt• ~. . ~>:111an anunı e pe a a an· lara merkezciler iltihak ettiler. Sol- ziyet karıııında iıtifa edeceii anla-
~ ~tı. Baz, mçın Sovyet Rusya ile elele 
'rtrııyelim. lar ise aoıyaliıtlerden, komüniıtler- tıhyor ve karıııkhk itte bu yüzden * den, sendikaliıtlerden, sol cümhu - azami dereceye varıyor. 1) liıüniinüz bir defa ki 19 36 yılında, riyetçilerden müteıekkildir. * 

\ Franaa ile Sovyet Rusya arasında ev- Bu itibarla seçim aavaıı eaaı iti • Madrit 19 (A.A.) - Cümhur re-
~ aktedilmiı olan bir misakın tasdiki barile kraliyetçi aailarla cümhuri - iıi kabineyi tetkile sol cenah cu • 
'unu müdafaa eden layik fikirlerile yetçi sollar araıında idi. muriyetçileri batkanı eıki batbakan 
'- f bir mlinevver adam, Sovyet rejimi- Sol cümhuriyetçilerin kazanması Azana'yı memur etmittir. 
~e bu rejimin baıında bulunanlara hü- ._. ________ _ 

va müdafauı tertibatını denemek 
üzere yapılmakta olan gece hücum -
lanna ittirak etmekte idiler. 

Havr açıklannda düıen tayyare -
ye gelince, bunda telef olan 3 kiti
nin cesetleri henüz bulunmamıttır. 

Yine bir bombardıman tayyareıi 
bu ana kadar bilinmiyen bir sebep
ten dolayı denize düıerek batmıt -
tır. Tayyarede bulunanlardan üç 
kiti bojulmut ve bir kiti yüzerek 
karaya çakmaia muvaffak olmut -
tur. 

Yunanistanda 
lı Kabinesi 
Kurulacakmış 

Atina, 19 (Özel) - Mütterek bir 
kabine kurulmuı için Çaldariıin 

ileriye ıürdüğü tekliflere bucün 
Sofuliı cevabını bildirmittir• 
Sofuliı cevabında hürriyet -

me~eketimizde de tatbik edildi. Bize rr.al 
satmak istiyenler buna karşılık bizden de 
mal almalıdırlar. Böylece Türk paraaı mem· 
leket dııına çıkmıyacak, piyasada para a· 
zalmıyacaktır. 

Osmanlı padiphlannın onuncusu Ka • 
nuni Sultan Süleymanın Erzurum beylerbe
yine gönderdiği hüküm bu usulün Türle.iye
de on altıncı asırda da tatbik edildiğini 

gösteriyor; bu hükmü aynen yazıyorum: 
«Bundan akdem hükmü ıerif gönderi

lüp yukarı canibe tüccar taifesi gümüı ve 
ahun evaniai ve nakid akçe alup gitmek 
men· olunup tacir getirdiği metiına göre 
geri meta alup gide deyu emrim olmuı 

idi; haliye bazı tüccar taifesi getirdikleri 
metaların sattıklarından sonra seri meti 
almayup cümle bahasına gümüı alup ki • 
meane mani olmaz ç.ıkup giderler deyu süd
dei saadetime ilim olundu; imdi bu bapta 
emri ıerifim kemakan mukarrer olmağın 

buyurdum ki vüsul buldukta bu bapta dai
ma mukayyet olup yukan canibe eğer eva· 
ni tarikiyle ve eğer diğer cihetle emrime 
muhalif güm üt . ve ahun gitmekten hazer 
edüp yollan veya tüccar mürur ve ubuı; 

edecek mahalleri görüp gönderilen em • 
rime mugayir İş olmaktan ve kimeaneye 
himayet olmaktan hazer edesin. Sonra 
özrün makbul olmaz. Ana göre mukayyet 
olasın. Fi 22 fCVval 947.ıı 

Litvinof 
Japongaya Mı 
Gidiyor? 

perver partiıinin baıbakanhğının 
her tarafın emniyet edebileceği bir 
zata ve aıkeri bakanlıkların anti 
Venizeliıt partilerine verilmesini 
kabul etmekte, fakat hürriyetper -
verlerin tahıılarmın muhafazaıının 
tehlikeye girmemeleri için de iç ba
kanhiının hürriyetperverlerin elin
de bulunmaıında ısrar etmekte ol • T cmp• gazetesinin Japonyadan al-

d w b·1d· • t• s· ... ha dığı bir telgrafa nazaran Japon harbi-ugunu ı ırmıt ar. ıyaıı ma - . . . 

f 'ld b t d'l t l~'-'-. d'l ye nezareti mahafılmde Sovyet hüku-
ı e u cevap mu e ı e B.K&I e ı • . . L' · f T k ·· d k d. metının ıtvıno u o yoya 2Qn er • 

meHte .•kr: • h f'l. .. meği düşündüğü haberleri dolafmak -
er ı ı partı ma a ı ınde muıte - t d a ır. 

rek bir kabine kurulmaıının imkin- Japon gazeteleri makalelerinde bu 
11zlığı hakkındaki kanaat kat'idir. temasın lazım olduğwıu yazmakta • 
Siyaıi mahafille kralın bir it kabi - dırlar. Japon harbiye nazırı Hiroto'un 
neıi kurdurarak yeni kanunu eaui- Sovyet Rusyaya aradaki ihtilatlı me -
yi mecliıten aeçirdikten sonra ek - seleleri halletmek üzere böyle bir tav
ıeriyet uıulile yeni seçim yaphra • ıiyede bulunduğu da rivayet edilmek
caiının muhakkak olduiu teyit e - tedir. 1..: edenlerin bu hücumlarını• çürütmek s . d . sı·la"" hlanma 

": bir zamanlar hıriatiyanlığın, zaruret unye e yenı 
'~:~a, müalüm~nlı: elb uzattıiı gibi karışıklıklar yarışının neticesi Creo... Suikast te~e!Jbüsü 
._ ~IJcıı~o:::~~:ıa~: ia atı müddea· Faler, 19 (A. A.) - Atinada Mü- h k • J 

.... . nakalit ırevi timdi bütün nakil va- mu a eme s l n e 

dilmektedir. 

~ rıatiyan Fransa hile eli tutuhunıya- Polis nümayişçiler Üzerine Spekülasyon suretile 300 
~olan müalümana el uzatmıftı. Şilndi. 1 k ııtalarına tetmil edilmit ve banliyö beraat edenler 
ı; et Rusya ile elele verirsek, daha kirli at,.c etti mi yon lira azanç ile münakalat tamamen ke11°lm 0 tir' 
" l -r · lf • Ankar•- 20 (Telefonla) - Sui • ' mi sıkmıt oluruz} temin edildi -y a.. * Kudüs, 19 (A. A.) _Alman ha- lngiliz - Mısır kaıt teıebbüıü mubakeme•inde be-
... ranaanın, birinci Fransuva zamanın· ber alma büroıunun Suriye hadi • Londra, 19 (A. A.) _Alman ha- müzakereleri başlıyor raat eden sabık maznunlar dün An-
~da Kanuni Süleymana hangi şartlar ıeleri hakkında verdiği haberlere ber alma büroıundan: lnailiz ıi • Kahire, 19 (A. A.) - Bir lnsiliz· karadan ayrılmıılar ve trenle mem• 
~ 'b~· yalnız bir el değil, iki istimdat e· söre, dün baZ1 maia•alar kıtaabn lihlamiıaı mücadelesi, ıilih fabri • Mıırr anlafDIUI akti için hazırla • leketlerine dönmüılerdir. Bunlar • 
' •rden nual uzattığını biz pekala bi • himayesinde açılmıtaa da halk bun- kaları hiaae senetlerinin yükselme - nan müzakerata martın ikiıinde dan yalnız y ahya burada kalmı!tır. 
~izin Sovyet Rusya dostumuzun e • lara da boykotaj yapmıthr. Milli ıine sebep olmuıtur. Deyli Herald batlanacaktır. Delegaıyonlar, K". Zira bilindiği gibi ask~ kaçağıdır 
\ " daha mı temiz, yoksa ondan da - reiılerden evvelce tevkif edilmit o- gazeteıi, bu endüstri zimamdarla - hirede Zaafaran kaırında toplana- ve bu ıebeple aıkeri m ama ta • 
~-fazla kirli olduğunu da münakaşa lan Mardam ve Bakri meçhul bir riyle ıimaarlann ıpekülaıyon ıu • caktır. · lim edilmiıtir. Müddeiumumi kara-
lı.. "7l ız. Çünkü onunla biz elele verdi • kled·lm· 1 d. H 1 reti•le elde ettikleri kazancı 300 Ç k ak rı henüz temyiz etmemittir. Fakat ~ yere ne ı lf er ır. a epte bir 1 e oslov b b k 
il it:.. ~man, herkes. onun elini, ünfl~ ge- mil•on Türk liraıı olarak tahmı·n et- aş a anı önünde henüz S günlük müddeti 

... 7 kaç defa poliı tezahüratçıların üze- 1 B J d "d• >....:ı..:ordu. Ayni eli bugün sıkmak isti • mektedir. e gra a gı ıyor I vardır. Bu müddet zarfında hakka-
ı~ .• rı b ._ rine atef etmittir. Bir kaç yarala var- Bel d 19 (A "') Çek . ' unu yapar~en, gene kendi a • - ............ __ ............... -....... • lfl'll • .ft. - oılo- nı kullanması mümkündür. 
s~~e çıkabilecek bir mantık peren - dar. • .. habiri, 3 hafta ıüren karıtıklıklar - vakya baıbakanı Hodza 22 fUbllt • Ali Saibe gelince o da ıünüoıi 
~ llnda bulunduklarını anlamalan Hava• Aıan•ına Gore dan onra memlekette ıükUnetin av- ta Belgrada gelecek 24 tubata kadar dinlenmekle g--irmittir. 
'tı·eder. Hayat gibi siyasette de açık Berut, 19 (A. A.) - Havaı mu • det ettiğini bildiriyor. kalacaktır. -T 

1\ .. ılc &"erektir. • •=====-=..,.,.=::ıı=:=-=====~~====::==.:=~:=:=======::==:=================== 
·~~Ye kötü, .iyiy~ de h~r zaman iyi rli- Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

kten çelunmıyen bır açık kalplilik. 
Sellin Ragıp -----

Fransız - Sovyet 
~ndlaşması etrafında 

~ 4~ddetli münakaşalar 
~~ıı, 19 (A. A.) - Mecliı, dün 
~ı_ ~il ıonra, F ranıız • Sovyet 
,,~rnaıınan taıdikına ait müza • 
'• de\'am etmiıtir. Birbirine zıt 
~t 'dd J:'ı_ tı etle te~ti edilmittir. 

\~den perıembe günü ıöz söy
~ tir. Buiason kat'i neticenin 

'-tında belli olacağını tah • 
~ektedir. . . 

- Bakalım, aen bu İf'! ne ı . . . iatanbulda, aelİfİ güzel 1 . . . Bütün İnpahn bir teviye 
der.a., Hmn Bey? ...,, yopdmuuu 1...ı. edôp... ı ..-.., dii,iinüJ...ı.mu,. Hasan Bey - Eğer doğru 

iae, aarbe>Jlarm vay haline 1 
Artık biç biri, kendi evini ba
lamul 

Deniz konferan
sında son bir gayret 

Londra, 19 (A. A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Deniz konferansının çıkmazs e-ir
m~ine meydan vermemek üzere 
son bir gayrette bulunmak ı : ·ı. 

Fransa, zırhlılar meselesi ha~~kmJa 

Vaıingtonla doğrudan doğruya p:ı

zarlığa giriımeğe karar vermİftİr. 

Franıanın Va§ington elçisi ,bu -
sün dıt itleri bakanlığım ziyaret e
decek ve ailebi ihtimal, bizzat Rua
velt'i söreeektir. 



4 Sayfa 

Belediyenin 
Baıına Gelenler 
Şimdi De Liman idaresi 

Protesto Ediyor 
• 

Hakkımız 
Yok Mu? 

Belediye Nasıl Olup Ta 
Bu Hali Görmüyor ? 

SQN. P-OST ~ 

Morfin 
Müptelası Kadın 

İhtisas Mahkemesinde 
Muhakem~ Edilecek 

Şoförlerin 
Dilekleri 

Şubat 20 

Limanda Toplantı 
Önümüzdeki pazartesi günü · 

İdaresi genel direktörlüğünde m ·· 
Plaka f bir toplant yapılacaktır. 

Resminin ndiril- Bu toplantıda bütün ecP 

mesinde lsrar Ediyorlar vapur kumpanyaları mümessil 
-- leri bulunacaklardır. Genel direktor 

Şoförler plaka resminin indirilmesi l~k acentelerin belli başlı dilekler: 
için alakadar makamlara müracaatta I tesbit edecek, kendilerinden bekleP1 

bulunmuşlardı. İki aydanberi bu cihe- len hizmeti de bildirecektir. 
tin bir karara bağlanmaması şoförle -
rin yeniden bazı müracytlarda bu - Çek Rejisine TUtUnSattık 

Geçenki büyük fırtınada parçala -
nan Unkapanı köprüsü dubalarından 
biri Liman idaresi mavnalarına çarp -
mlf. 24 tanesinin içindeki eşya ile bat
maaına aebep olmuştu. Bunun için Li
man idaresi belediyeyi protesto etme
ğe karar vermiftir. 

Bir arkadatımıa anlattı: 
uÜç motosiklet ymıyw Sak•nah • 

met parkının etrafında son sür'atle ya
"f yapıyorlardL Yülaek iktıaat mek • 
tebinin köteainden ceçerlerken muka
bil taraftan selen llir yiik arabunıa 
çarpmınıwk için biraz yw Jorclılar. 

İçlerinden biri yap kaldınma çarpt1, 

diiftii. 

Bl·r bank......:ı __ ı. akta 1 Ba lunmaaını icap ettİrmİftİr. Esnaf Ce- .Çekoslovak rejisinin memleketi 
aıua ~şm o an yan . I . . . . . . . . 

Seza bundan b. b k I t rnıyet erının dileklerı tesbıt edılırken mızden tütün mübayaası için açmış 
, ır uçu ay evve er - Şof·· l . . 

tip ettiği eahte reçetelerle eczahane - or er <:em.ıyetı de yega~e. arz~ları duğu münaka~ •eticelenmiş, i:ÜC • 

l den morfin alırken yakalanmış, bu • olan bu cıhetı~. tahakkuku ıçın Tıca - lanmız Çek Tejisine 1,200,000 

1 
nun müptelası olduğu anlaşılarak Ha- ret .~ası~a muracaatta bulunmuşh.~r. j tütün satmışlardır. Tütünler ayrı a 
seki hastanesine yatmlmıRtJ Seza _ Şoforler hır taraftan da bu meselenın firmalar tarafından satılmıştır. 

1 

k d"' "'dd . T '.

1
.• Şehir Meclisinde göriifülmeeini bek - - · • ·~ ·' · ... · · ·- - · ·· ·---· · 

O gece 100 kadar da tüccar mavna
sı battığından Deniz Ticaret Müdür • 
lüğü de belediyeyi aynca protesto e
decektir. 

nın evra ı un mu emmumı ıge tev- l kted' l 8 .. t.. b .. l ".., lt"""91 Tepebqı Şc bil 
d' d"l · · F k b .h . eme ır er. u un u muracaat ar ~.Lı..'P. 

ı e ı ~~tır. . a at _ u_ ~uçlara ı tı - bir netice vermediği takdirde lktısat .,wnır U~afNMt Tiyatroıund• Ve ti ileride çepaeden hzaam ' ol
duju yere doğru bir kOfUpnadll', ba~
ladı. Ben kazazedeye yardıma seliyor
lar sandım, fakat koPPnlarm anam
dan iri boyla lftr .dam yerde inleJen 
lca•adqi tatta •• b.imrdı: 

sas ma emesı baktıgı ıçın evrak ve Vekaletine de baş vurmaya karar ver- Bu 
suçlu ihtisas mahkemetıine gönderil- mişlerdir. akşam ıut 20,30 

Medeni bir şehirde köprülerin par -
çalanarak yerini değiştirecek kadar 
muayeneden uzak tutulduğu göz ö
nünde bulundurulmak suretiyle pro -
te.tolarda belediyenin likayt kaldığı 
için bu kadar zarar meydana geldiği 
zikredilmektedir. 

miştir. Duruşmaya yakında başlana - KARAllAZOf 
caktır. · Harap TUrbe!er Tamir Ediliyor 

- T ekslelderin IUtideriai patlat
tm, üç lira verecelrNnl 

Ooktorl ırın Dereceleri . Müzeler .ı~ar~si ~nadan ~ü~eea -
D k la . . . sır olan tarıhı turbelerm tammnı ka • 

KAADEf 
Tlrkçeye ~evi,.

Reıat Nuri 
Y esıe diifen bir çocuktu, bir taraftan 

incinen ayaimın acuile öte taraftan da 
korkunun tesirile qlıyor: 

o tor nn sınıflara ayrılma ışı bıt- rarlaştırmıştır. Divan yolundaki Si • 
mek üzeredir. Şimdiye kadar Üskü - nanpaşa türbesiyle SuJtanahmet ve 
dar mıntakası ile lstanbul tarafının 4 Y enicami türbelerinin tamirine h8ıf -
mıntakasının doktorlarının dereceleri lanmıştır . 

, ___ _ 
- Param yOk 1 Diyordu. Kartısında

ki iae: 

Beyotlu J'ransd 
Tiyatroıund• 

Halk Opereti 
Yalnız Liman idare.ine ait mavna

lann kıymeti 100,000 lira olarak tee -
bit edilmiftir. qyalann tutan da tcs
bit edilmektedir. Ne kadar zarar var -

- Ben aenin paltonu alayun da sen 
param yoku söriiııaia, diye haykın • 
yordu. 

tesbit olunnıuftur. Bu defaki tasnif 
ile geçen aeferki araaında büyük bir Yükleme Boşaltma Tarifesi Bu akıam 20,30 JI 

BEYOALU 
çıçe:I sa belediyenin ödemesi 

dir. 
istenmekte • 

Bir arabk naal oldu bilmem, çocuk 
ayqa kalktı ve motoaildetcinin elin -

Deniz ticareti den kurtularak kopmlya bafladı. On-
de o, mbda mot~ •e çocuklar 

Um U •• d •• ı •• v •• yan aokakta sözden bylııolcla. » m mu ur ugu Belediyenin motörlii vurtalara bin 

k 1 meyi ula bir imtihana tibi tutan bir 

fark yok gibidir. 

Kayıp Veznedar 
Dün Adliyeye 
Teslim Oldu UrU uyor talimatnaınesi vanhr. Buna. rağmen 

1 Sultanabmet meydanında her istiyen Beyoğlu Rüsumu Bahriye vezne -
stanbul Deniz Ticaret Direktörlü- b -~-l 1 b' darı Remzı' vezneye aı't ( 1588) lı"ra u motoua et erden uine binebilir, 

ğünün kadrosu genişletilecek, umum d.. -•- d" .. __ L ___ L il yanında bulundug-u halde geçen per • atmea •e UfGI mea, ~ n eza • 
müdürlük teşkilatı yapılacakhr. mek tehlilesine rağmen! ternbe gününden beri oJ:!adan kaybol-

Bu teşkilatta deniz vasıtalarının, Bana doiru bulmayor, n belediye muştu. 
deniz üzerinde kontrolu için, kontrol .....ı olU., ta bütün Ltanbuı1111 sözü ö- Veznedarın açığı bulunduğu tahak-
zabitliği ihdas edilmiştir. Fen heyeti • niincle cereyan eden bu hali sörmüyor, kuk etmekle beraber kayboluşundan 
nin aldıklan ~lar arttınlmı,br. diTe ~oruz. bir gün evvel yanında (1588) lira ol -

Tıcaret Umum Müdürlüğünde as • Hakkımız duğu da bilindiğinden hatıra vezne • 
gari m88f 16 liradan baflayacakbr. Yok Mu? dann kendi kendine bir yere ıJakla•ı -

Deniz Ticaret Mektebinin kadrosu ---------------1 
da 1 lec L Yenı· Amen·ka Elrı·sı· mak ihtimalinden ~ka şüpheli ihti _ 

senit etiLea.tir. Programlarda e- y mailer de gelmekte idi. 
auh ialihat yapılacakbr • Dün veznedar Remzi bizzat müd -

iki Genç Azrailin Pınçısindın 
Kurtuldular 

Evvelki gün Samatyadan sandalla 
ıez:meie çıkan iki çocuk büyük bir 
deniz ka:zau geçinnifler, hayatlarını 
sırf bir tesadüf neticesinde kurtar • 
mlflardır. 

deiumumi1iğe gİtmİf ve veznede açı -
ğı olduğu için vazifesine gitmediğini 
söyliyerek teslim olmuştur. 

Veznedarın ( 1588) liradan başka 
(3,000) lira kadar daha açığı olduğu 
tahmin edilmektedir. İcap eden def -
terler tetkik ve veznedarın zimmetin
deki para tesbit edilecek, Remzi hak
kında gereken kanuni karar verilecek
tir. 

iki Yaralama Va l<'ası 

Samatya oturan Mehmet ve Ruhi 
salı günü kiraladıkları sandalla Mar -
marada doJa,ırlarken akıntı sandalla -
nnı denize açm1«1, o sırada fırtına da 
çıkmıf, kayık devrilmiş, ilci arkadaş Tophane sakinlerinden İsmail Sah-
denize yuvarlanmışlardır. pazarında seyyar koltukçuluk eden A -

Bu sırada İstanbuldan Gemliğe gi • li ile bir satış mesele~den kavga et -
den bir motör bunları görüp kurtar • miş, dövüş arasında Ali bıçağını çeke-
mlf ve Gemlik liman idaresine tesHm ltlr. ltlelt Maray Utaqonda rek lsmaili göğsünden tehlikeli suret-
etmiftir. Mehmet ve Ruhi derhal teda- Dün geldiğini haber verdiğimiz ye- te yaralamıştır. 
vi altına alınmlflardır. Bugünlerde ni Amerika elçisi Mr. Mck. Muray Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kal-
gönderilcceklerdir. gazetecilere Türkiyeye tayin edildi - dınlmıf, suçlu Ali tutulmuştur. 

ğinden çok memnun olduğunu, Cu - * Boşta gezer takımından Uzun -
Kapahçarşı Tamir Edilemiyor mur reisine itimatnamcaini takdim et- çarfılı Osman, ahpabı seyyar satıcı 

tikten sonra kendilerile uzun, uzun Selimden para istemiş, Selim parası 
konuşacağını söylemiştir. olmadığını söyleyince, sustalısını çe -Geçen günkü fırbna Kapalıçar-

kip arkadaşım yaralamıttır. Yaralı 
1 flDDl eaaacn bozuk olan kurşun ve ki

remit kımnlarmı tahrip etmiftir. Dün
kü ve evvelki sünkü yağmurlardan 

Kazı Neticesinde Yaralınınfar Cerrahpaşaya kaldırılmış, Osman da 
yalcalanmıftır. ı 

aonra çarfınm bir çok yerleri akmaya Y enişehirde oturan Muhainin :l ya-
ve sıvaları dökülmiye batlamıtbr. l 'ı~daki ç~u~.u M~cit evin merdi ve -

Belediye geçen aene çarşının ancak nınden duşmuf, agır surette yaralan -
(300) bin liraya tamir edilebileceği mıftır. 
hakkmda bir kefif yaptırmıştı. Bele _ * Salıpazarlı ~Abdurrahman, Gala
diye kanununa göre fertlerin sahip ol- ta rıhtımında baglı Bandırma vapu -
duiu yerler toplu bir halde çarfı gibi ru merdiveninden d~üf, yaralan • 
Ammenin menfaatlerini alakadar e- mıştır · 
dene bunlann tamirleri belediye ta • * lstanbul erkek liaeai talebesin -
rafından yapılacak ve paraları da 18 • den Yahya Beyazıt durağında tram -
biplerinden ahnacaktır. Yalnız kanun- vaydan atlarken dütmüş, aırtından 
da bu paraların mal uhiplerinden ta- yaralanm1flır · 
mirden önce mi, yoksa sonra mı alı - --··-----·-·-····--·-
nacağı tasrih edilmemittir. İf ve imkansız olduğu mütaleasında • 

Belediyenin bugünkü bütçesi 300 dırlar. 
bin lira sarfedilmesine imkan verme -1 Şu vaziyete göre Kapalıçarşıyı bele
mektedir. O halde paranın tamirden diye tamir ettiremiyccek demektir. 
evvel mal sahiplerinden toplanması Bunun için de kiracıların şahsen mal 
l8znn gelecektir. sahipleriyle uyuşarak hatlarının ça;e-

Alakadarlar bunun da ~k zor bir lerine bakmaları icap ebnektedir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu sec:eki nöbetçi eczaneler tunlard1r: 
Eminönü: (Benaaaon). Küçükpazar: 
(YorlP). Alemdar : (Abdülkadir). Be· 
yazıt: (Cemil) . Şehzadebaşı: (ibra -
him Halil) . Fener: (Hüsameddin). 
Karqümrük: (M. Fuat) . Şehremini: 
(Hamdi) . Aksaray: (Sianm) . Samat
ya: (Erofilos) . Bakırköy: (Hilal). Be
fiktaı: (Recep) . Sarıyer: (Nuri) . Haa
köy: (Yeni Türkiye). Kuımpqa: 
(Yeni Turan). Galata : (Asri İttihat). 
Beyoğlu: (Garib, Llmonciyan). Şiıli: 
(Dimitri). Üsküdar: (Ahmediye). Ka-
dıköy: ( Sotiraki, Üçler) . Büyükada : 
(Halk) . Heybeli: (Tanaş) . 

Liman tarife komisyonu yarın son 
bir toplantı yaparak Liman idaresinin 
yükleme ve boşaltma tarifesini tesbit • Arzuyu umunll llzerln• 
edecektir . ALI BABA 

Yeni çıktı 

Bahar 
Çiçeği 

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi romanı 

" HARUN REflD n 

Tnrkçe .c>zlll prlulı bDyllk aık 
filmi. Bugünden itibar•• bif 

hafta daha 

MiLLi SINIMADJ 
öıterllecektir. 

Ayrıca: FOKS JURNAL: r 
glltere kral&na yapılan mubtr

0 ,.m cenaze merasimi teknı 
tafıilitlle 

I• p E K ıinemauoda zevki, dehıetl, 
Yaran akşam memif, duyulmamıı heyecanı 

ıanda titreyeceğiaiz bir film 

HAVA KAHRAMANLARI 
A'k • Vazife • Zevk • N••• • He~ecan • ve Kahramanhk fll111I 

Fransızca a6zltıdlr. Bat rollerde: 
Mor-• O'SuUhran· Levl• Ston• Robert Young • Vallace Beerf 

Yarın alqam T O A K sinemaıanda ._ __ _.. 
BU~Uk a• .. olarak mevalmln en gUzel opereU 

ÇiNGENE BARON 
( J'ranaızca ıöı.11 ) ~ 

ADOLF WOHLBRUCK • GABRIEL GABRIO • JOSE NOGUEAO .. 
JACQUELIN! FRANCELL • DANIELLE PAROLA 

Yerlerinizi eVYelden aldırınız. Tel. 40690 ·---~ ~ 
=======-~----~--------~·------~------~------_.-;. 

- UZilD zamandaoberi aabır11zlıkla beklenen VlCKY BAUM'io 

.... 

romamodan lktibaa Ye 
SIMONE SIMON • JEAN PIERRE AUMONT 
tarafmdan bir ıuretl fevkalldede temail edilen 

KADINLAR GÖLC 
Filmi bu akşam büyük GALA olarak 

S O M ER Sin•ma•ıntla 
g&ıterilecektir. Bu film, ne bir komedi ae de bir operettir• 
En hakiki, en .. ı bir ainema filmidir. Yeni bir formtıldDr· 

Gençllt• ittihat edilen •ileadiricl bir Umdlr. 
Y erlerialzl evvelden aldınnız. Telefon : 42851 ..... ~~ 

HAYDUTLARIN en mlldhit Ye en tehlikeliai a7aen ta keadl,I.·· 
Aynen 16rd111deri gibi .•• 

f No LU H A l K O U S M A N 1 • • • 
Bu akıamdan itibaren 

SARAY Sinemasın":1 
ıöreoeksiııia. ll&veten a P .A.RAMOUNT JURNAL ve MİKEY, JOlt 



zo Şullat 1 O il POSTA Sa1fa 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Maraşta Yeni Kömür 

Madenleri Bulundu 
Almanyada Yapbnlan Tahlillerde Bu Kömürlerin 
Kalorisinin 5000 Dereceyi Mütecaviz Olduğu Anlaşıldı 

lzmirln Yeni 
izci Kızları 
İzmir 18 (Özel) - Kız lisesinde 

35 kız izci kadroıuna ilave edilmit

tir. Bu münaaebetle kız liaeıinde ye· 
ni izcilerin «and içme» töreni ya • 
pılmıfhr. 

Törene iıtiklll martile batlan • 

mıt; 35 genç izci hep bir ağızdan 

and içmitlerdir. 

Genç izciler (<büyük anda» fU 
sözlerle aon vermiılerdir: 

- «Büyük Önder Atatürkün ıöe
terdiği aydm yoldan aynlmıyaca -

ğunıza ve aadık birer gölge gibi onu 

takip edeceğimize birleıik olarak 

namuıwnuz üzsine söz veriyor Te 
and içiyoruz>> demiflerclir. 

Bundan soma yeni izciler, ilbilke 

Kabataşta yıkılan 
boşaltılan evler 

Mahalleliden biri işin alayında: "Buralan fırtınadan 
evvel göreydin, diyor, evler daha çarpıkhlar, rüzgar 

iyi taraftan esti de bellerini doğrulttular,, 

Ya.san: Selim Tftl/ilc 

Marapn umwnt g6rünÜfÜ ve kömür bulunan dağlar oymak beyi ile nmalliınleri terefine 
Marat (Özel) - Yirmi 0glbı 6nceJMaraf havaliıinde ~amuk ek~i art· bir çay töleni ~itlerdir. htulüc ~:nı::':J.i•• ....,_ 

ticaret odaımda vali Apti Bayma- maktadır. Bu aenenm mahaulib ıe-
nın baıkanlıiı altında Cumhuriyet çen aeneye söre bir miıli fazla ol· ~ Ahpp evJerin tamirler· menoluna -
Halk Partiıi reiıi Halit Onaranla duiu gibi gelecek Mile de bmıun Jlelanberi ,.....,.. fdıri. habire beton 
tehrin ileri gelen tüccar •• zürraı bir kat daha artacağı anlatılmıttır. !atıyor. 
bir toplanb yapmıılardır. Bu top • Maraıın on bef, yirmi kilometre- Ve temelleri çürüyen abtaP evler, 
lantıda çok önemli kararlar Teril • lik meaafelerinde ve muhtelif yer- ciğerleri çüıiimiif insanlar gibi çöküp 

mittir. Meninde açılmak üzere o • lerde kömür madenleri bulunmu§ • duruyor. l>aymuf8Unuzdur: Kabataş-r 
lan mahıulitı ziraiye aergiıine Ma· tur. Gerek dahilde, gerek Alman • ta bir ahfap eY çölcmiif.. Bereket ki. e- devrilmif, çürük. deatelderile ince 

vin ukinleri. trLlikeyi vaktiyle eezip tonunun üstüne ahanlm\I beli ·· 
rat ticaret odaıının bimayeıi altın • yada yaptırılan tahliller neticesinde bçtıklan için, ölen, yaıa1.man olma _ bir ihtiyara dönmüştü. Ve merlı 
~a bir grupun ittiraki kararlaıtırıl· meydana çıkan bu kara elmaıların mış. Orada yapılan tetkikat neti.:esin- kom,uaunun akibetine uğramak · 
dığı gibi lzmirin 9 eyl61 beynelmi • liinit derecesinden çıkarak be§ bin de de, tehlikeye maruz görülen tam nefes kadar hafif bir rüzgarın esrneııi 
lel sersiıine de büyük bir zümrenin kaloriyi mütecaviz kömür olduğu yedi ev ~kılmıf, ve kaptlan mü- ni bekliyordu. Bu evin sahibi oldu 
İttirak etmeıi ıergide Marat kÖ§elİ la l t B l k"" .. l · hürlenmi.. nu söyleyen bir muallim, mühendi• an fi mıt ır. u unan omur erın '1T 

adı ile büyük bir pavyon açılmu1na 1. w "t f d k k k"" .. Kabataflılar, kaza mahallinin adını - Beyim, diyor, tam beş çocuğu 
d k 

.
1 

. . ıgnı evaa ın an çı ara omur Ş ik ınl 
a arar verı mııtır. « Mührübol koymuşlar. Şimdi var. u evin · i odası olsun yıkt 

zümresine girdiği raporlarla teeyyüt bal ç·· k"" kd" d h L_ Marq halkından da büyük bir «Mührübôl)), kapılarında kırmızı masın. un u o ta ır e ep ao&a 
ettiğinden bu kömürlerden iıtifa • l 1 n 1 l w dö"k"'l w• 1 i:afdenin ıergiyi ve İzmiri ziyaret et· mum u sicim er sa anan ev eriy e tıp- ga u ecegız 

mek üzer• tbndiden hazwlıklara de edilmeıi imkanlan araıtırılmıya ki, baskın verilmiş bir kumarhaneler Mühendis, gayet haklı bir cevap 
J-!lanılmııtır. baılanılmııtır. İktiaat Vekaletince lzmirin yeni izci kızları mahallesine dönmüş. rıyor: 

de bir uzmanın Marap gönderilme- oıad içiyorlar Yolda teeacliif beni; orayı tetkike - Sokakta kalmelr, enkaz 
~arat cenup mıntakumm çeltik ıi iıtenmiıtir. . ..... - giden mıntaka mühendialerinclen Na- kalmaktan da fena değil .~ 

ızerıyatı merkezidir. Ziraat Veki • Antalyada Partinin Hay11 im ve Azmi ile kar,.laştırdı. Çünkü ben bu evin içinde, i 
Jeti 6 ay evvel buraya bir çeltik mü- Merzifonda Bir Kamyon Kazası Mühürlü menn önünde adeta bü- değil, kedi gezinmesini bile tehlik 
leha11ııı göndermif, bu mütebuaıa Teşekküllerine Yardımı yük devlet memurlar1 gibi merasimle bulurum. 
L_ l d 1 Merzifon, (Özel) - Mal paza- 1 b' 11" !~•• pazır a ığı raporu Tarun Bakanı • • • . . • Antalya (Özel) _ Halk partiıi karşılandık: Bu söz er, ıçare mua ıme müua • 
ima vermİftİr. Bu aene yapılacak rı.nda bır kamyon ~evrılmıı: ıçınde- tarafından yılbaflllda Yerilen baloda Etrafımızı çevirenler iç!nde yediyle yim gelmiyor: Fakat muhakkak kİ9 
$eltik ekiılerinin yeni uıullere .röre kı yolcuların bepaı muhtelıf yerle- 658 6ra huılit elde edilmif, bu para· yetmiş arasında, kadınlı, erkekli, evini tehdit eden tehlikenin büyük)ğ. 
raptınlmaaı için icap eden tedbir • rinden yaralanmıılradır. Şoför mu- nm 300 liruı halkevine, 200 liruı Ço- gençli ihtiyarlı her çeşit insan vardı. ğünü anlamak için mühendis ~ 
len bqlanılmıt ve bu aene izinıiz avini kamyonun altmda kalarak e- cuk esirgeme kurumuna, 114 liruı 1 Gözlerimiz evvela yıkılan evi nra • duvarcı çırağı olmaya bile lüzum yolr.I 
9ıiç bir ferclüa çeltik ekimine yer zilmif, fakat ölmemiftir. Ağır ya- Kızılaya, 44 liruı da spor itlerine te- dı": Fakat onun yerinde, tam manasi- Tehlikeli mmtakayı. büyük bir dikı 
l:nrakılmamaaı kararlafbnlmıfbr. ralıdır. berrü edilmiflİr. Jıe yeller esiyordu. Ona bitişik ev, yeni katle dola.-n mühendia, etrafını 

0 

ren meraklı mahallelilere izahat 'fa 
bulmuşlar ... Ben de sıkıldım. Zaman Sonra. zahireci thrahimin tezkeresi- di : 
eski zaman değil. Gönüller daraldı. Mi- ni getiren uşağa yarın erkenden hazır _Bu binalar askıya ahnmab; 
safir de can sıkıyor, öyle değil mi ko- olacağını bildirdi, bir pusla yazıp ver- istinat duvarlan fennt bir tekilde ya • 

miser bey. . . . di. . . . . . . pılmalıdır. Bu evin destekle du 
yetmiş yaşında. postniıfmlik etml.f Ve ızın almak ıçın valının yanına kısımlan, ve arka tarafta bu eve aba-

bir adamın yalan söyl~yeceğine komi· çıktı. nan çürük duvar yıkılmalıdır. Ancak 
_ B:;..hon c-1..!... _ serin aklı f&tmadı. . '°!: . .1f. o takdirdedir ki, diğer evlerin mühür-

- 81- ... unK 20 .2. 936 Dinledi. Dalaman çıftlıgı yoluoda tozu ~°: leri kaldırılabilir. 
Artık, frenklerden niçin geri kal- kuyor, pamuğu kendi örüp kendi işli- Ve kabul etti. mana katarak giden otomobilde ıkı Çünkü mühürlerin. IÖyledildeıiıaiıa 

ILğımızın sırlan, tılsımı meydana çık- yordu. Fakat bu inanlfln ertesi günü ko- ahpap konuşuyorlardı. apılıfından evv.el ~ ... hepi .. 
lbıftı. Ve bunlar için de yurdun belli ha.- mieer odasında bir kaçakçı vak·ası üs- Ser komieer boyuna kaçakçılardan ~izin ha abruza malolabilir. 

Me,hur ,air Ziya Patanın: b yerlerinde koskoca fabrikalar kurul- tüne çalwırken şöyle bir tezkere aldı: şikayet ediyo~-_ ~ . . . Bu ~t kiımeyi tatmin ctmiys. 
Diy"'ı lıülrü w•nim Nrtİpa rnlJtl, Türk mühendısinin kafası ve Azizim Komiser Nail Bey. - Bu senın çırtfık sahillerı de çok Kimiai: 

lıôfll'Nl- prdiiın Tür~ işçisinin eliyle işliyordu. Kaç zamandır çok çalışıp az din- belalı yerler ha. diyordu. Balıkçı _ Evler nikah kağıdımı ki ~ 
Dolaffım miillrii dlfiını 6iitiin Artık Türkiye hudutları içinde ten- lendiğini biliyorum Ş<iyle bir gün ol- kayıklarıyla kaçakçılık yapıyorlar. Be- I k? d" dudak bülrityor. 

fli.r....ıer wörılöml bel, cahil, hazır yiyici insanlara ekmek ıun 1...--ını dinlemek istersen yarın ae· I reket benim mıntakam değil. Gümrük-
8 10K~ca. . rye ua.t nnıın: 

Dediği gibi müslümanlık perdesi kalmamıttı. ni (Dalaman) a götüreyim. lşlerini o- çüler,, jandarma _uğ~~p ~uruyor~. _Ölme CfCiim ölmer diyor. 
lltında cehalet bulutlarına karıtıp ait Ve battan 80nuna kadar devlet ma- na göre hazırlarsan bana haber yolla. 1 Buralara kuvvetli motorlu illter. içine Kimisi de: 
lrıemizin Türk milletine- ne kadar 8 • kineei bu makaatla kurulmuf, bu mak- Otomobil göndereyim yarın. birer de mitralyöz koydun mu ~m. _ Evimizi mühürlediniz. Aizımı. 
lıra mal olduğu anlaşılmıftı. aatla işliyordu. lbrahim köpoğlulan lmfla göz arasında hır ke-l zı da mühürleyemezainiz ya~ Bu ya• 

Aklı başında herkes bunu öğren- Hiç bir aklı bafında adam dütüne· Komieerin yüzü güldü. 7..ahireci re karaya ayak but_ı,lar m•, kaçak ma ı ılan hayat kurtarmak deiil. hayata 
lbltti. mezdi ki böyle dHzenli bir ya'8Ylf8 ka· lbrahim hızır gibi imdadına yetiffrti~ti. çı.kardılar demek. Oyle yatak lan var tymaktır l diyor 1 

Onun için hükumet , ar kuvvetiyle vuşan bir varlıktan bir yıkıcı ve boz- l~lerden vakit bulup şöyle bir gün 01- 1 kı1 Burada karaya çıkan kaçak mal el- * 
ııı--ı. _ ıetı" yenmeg-e ve ywdu -nlendir- guncu aüruhu çıkablisin. sun baQını dinleyemiyordu. den ele Konyaya kadar gidiyor. Bu kı- d 
~ ~ - • "' ı h 1 - · Mühendisin gidifİn en sonra ara • 
lll..X.e rabalıyordu. En i- yakın olması icap eden dev- Önündeki karakçılık dosyasını mu- yılarda babam otursa şüp e enece.gım. 1 

, 'Jl"9 ~ ır- H 1 '- h larına karıştım. çlerindcn bayan 
r:.- - let memurları bile bunu hatırlarına ge· avinlerden birine uzattı: ani üstüne a ınma nn acım senın a· li 
ı;.mki devirlerde oldu~'U gibi topla- . A • _ . damlarından bile şüphe fflenler var. Mahmure, isyanda hepsinden atq ·: 

ilan vergiler saraylarda tabul tabur tiremiyorlardı. - Bu henflerle belaya gırecegım. I lb h" -ıd·· _ Şimdi, diyor, yedi ev halkı açık• 
ı:_ • h d k k ~ 1 ş Hacı ra ım gu u : ~nlann sefahatine qitmiyor, dev- Eski nakfi tekkesinin arem aire- Buralarını aça çı ocagı yaptı ar. u 1 - Benden de al o kadar. Çiftlikte ta kaldı. Reva mıdır bu} 
let eli değmemi• yurdun yolları, mek· sine fazla girip çıkanlar olduğunu po- adalar başımızın belası. Deniz kıyısı- I d- k" . H . b" . Evimiz barkımız varken el kapıla • 

"' . . . . tam 8 tmış ort ışı "ar. angı ırıne R be li 
lepleri, sagwlıg-1 için harcanıyordu. lis komiseri fark etmiş, haya bunu es- na pıtrak gıbi kolcu dıksen yıne başa k f"I l y I k" .. rında sürünüp duruyoruz. utu t e 1 0 ursun. ana,ma ar var ı uç ay I 

Valiler halkı haraca kesip can yak- ki şeyhten sormuştu çıkılmaz. iyisi mi eline geçırdiğine lı ır ider. Bizde öyle adamlar var sofalarda yatmaktan bellerimiz tutu· 
IQıyor, günahlannı af fettinnek için de Şeyh sinirleticı bir yılışkanlıkla: merhamet etme. Anasından emdiği sü- r t~ M~raştan, Diyanbekirden kolkıp du. Bu gidişle, bu binalardan önce biz 
lkıel<:it, imaret yapmıyorlardı. - Ha, geçen haftaki toplantıyı so- tü burnundan getir ki aklı başına gel- gelmiştir. Burada ~ 011 kuruş edinir, yıkıl_aca~z!. 

Herkes bir maksat uğrunda çalışı~ ruyorsunuz galiba ... Refikam cariye- sin. Nizamla, kanunla para cezasiyle bir eşek alır, üstüne iki top kaput bezi, Bır dıgen i~n alayı~da: k ll 
)ordu. • . h 1 C .. .. fi h b he "fi . 1 . k . ki k dk h" k d . - Yahu dıyor, eskıden a ı an ne-

nl'kız ı· abs~a anmış~1ı. s~ud~uzOne a yet tkel • A~.L ". erı. ~ofalangehrbme k ımk Krıı yok . 1 bir san ı tuzk, ır çdı ınş· a d7:ıynbe~ edş- redeydi} S~n bunları bu fırtınadan 
Türk milleti artık frenk pazarlarına ı e ı ır nevazı ~eçır t u yo a-~ asaylfl a ı ıra ·tı . aça çı yası kovar, çe er gı el'. ım ı ır e .. . Bu le c:la-

lkı .. . ~ . . .. .... . . L.. .. ladı. 

1 
e~l gQt"eydın: ev r o zaman 

.'llftcrı olmaktan kurtuluyor, şekeri- maga gelmıtlerdı. Te'Jadut. ef, dost a- kovalıyoruz. Sen ıfUnlara bır bakıver, muhacırler ..-.. (Liıtlert ..Jti#eyi ptl:riaa) 
Ilı kendi yapıyor. Yününü kendi do- deta IÖzbirliği etmişler gibi o günü ben valiye kadar gideceğim. ! (Arla• var) 

l<ERVAN YÜROYOR 
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Tarihten 
Sayfalar S_ drazam Bağırdı: 
''B. ıze akıl ve 
para verecek 

tedbir değil, hazineye 
zengin inemur lizım!,, 

Bu sözleri anlatan vesika okunduktan 
batmayıp birkaç asır payedar oluşuna 

sonra Osmanlı devletinin hemen 
hayret etmemek kabil değildir 

Üçüncü Muradın cülusile hafiften haş
ıyan yol!'luzluklar, devlete unutulmaz hiz· 
metler eden Sokullunun elim bir surette 
ölümünden .sonra daha ziyade ç.oğalma
ğa başladı. Hatta zaman geçtikçe devle -
tin bakasından ümit kesilecek haller bir -
birini takip etti. Halin vahametini nurlu 
dimağları ile görenler tela;; etmeğe ba~lı -
yor, onu yuvarlanmak üzere olduğu uçu
rumdan alıkoyacak tedbirler tavsiyesiı1den 
geri durmuyorlardı. Fakat hayırhahane ih
tarları ne dinliyecek kulak, ne de men -
faatlcrinden cüz'ice fedakarlık edebilecek 
erbabı insaf vardı. ihtiras; ihtirası, felaket 
te felaketi takip eyliyordu. 

Hele dördüncü ' l\lurat ve dördüncü 
Mehmet gibi riıştiinü isbat etmemiş, yal -
nız saltanat işlerinde değil, hususi hayat• 
larında bile ba~kasının yardımına muh -
taç bulunmuş olanların, aralıkta saltanat 
süren İbrahim gibi şuuru muhtel hüküm -
darların zamanları cidden korkunçtu. Ha
miyet erbabı kan ağlarken muhterisler, la
şeye konmuş kargalar gibi, ~hsi menfaat· 
ler peşinde koşuyorlardı. Herkesin gözü 
hazinede idi. Bir türlü doymak bilmiyen 
aç kurtlar etraftan, meşru, gayri meşru 

ele geçirdiklerini murdar midelerine indi -

Yazan: Mehmet Zeki 

riyorlardı. Boşalan hazineden alacaklarını makamda bir ~alıp fersude gibi dursun azle kudretim yoktur. Hamilerinden 
alamıyanlar ise ihtilalden ihtilile koşu - fıtkı rıtk umuru nihai bizim elimizde ol - havfederim ve bu tarif ettiğin ademler -

' yorlardı. Tarihin harim ine atfedilecek kii- sun devletten hiuement olduğumuz me - den vesair möstaidürütbe olanlal'dan 

çük bir nazarla orada bütün bu fenalık - nafi ile safalanuruz» diyorlardı. Koda - birini tenhaya çai'tnp mükalemeye ka-

• 
SON DAKiKA 

Hollandada Bir Konferans 

"Devrimizin 
. 

Kurucusu: 
En Büyük 
Atatürk,, 

Lahey, 19 (A.A.) - Türk • Hollanda dostluk cemiyetinin geçenlerde 

tertip elmİf olduğu aüvare fevkalade rağbet bulmm, ve Hollandanın yeni 
Türkiye hakkında ne derin bir muhabbet beslediğini göstermİftİr. 

Genç cumuriyetin akıllara durgunluk verecek inki~fını hususi bir ali. -
ka ile tetkik etmif olan doktor Van Henlsz kalabalık ve müntahab bir 

hazurun önünde uKamal Atatürk ve İstiklal mücadelesi» nden mülhem bir 

konferans venniftir. Konferansçı Kamil Atatürkün tetebbüs ve tesiriyle 

gerçeklettirilen muazzam ve cür' etkir eseri izah etmİf tİr. 
Doktor Van Hentsz. Atatürkün itbamiyle yapılan eser kartHında duy 

duğu hayranlığın ve hürmetin ne kadar derin olduğunu tebarüz ettirmiş 

ve Atatürkü devrimizin en büyük kurucusu telakki ettiğini söylemek su • 

retiyle hazurunun birden alakasını uyandırm1'hr· 

Balkan Konferansında Bulgaristanın 

Antanta Girmesi İşi Görüşülecek 
Belgrat, 19 (A.A.) - Bulgar kralı Boris Naip prens Pol ile uzun bir" 

görüşmeden sonra hususi trenle Sofyaya hareket etmiştir. 
Havas ajansının öğrendiğine göre, Bulgar kralı Boris, Yugoslavya kral 

naibi prens Pol ve Yugoşlavya baıŞbakanı Milan Stoyadinoviç, Bulgarista -
nm Balkan antantına muhtemel iltihakl meselesini müzakere etmişlerdir. 

Sofya, 19 (A.A.) - Havas njansının muhabiri bildiriyor: Buradaki ih· 
tisasat, önümüzdeki Balkan antantı konferansında Bulgarist!"-nın bu antan -
ta girmesinin tetkik edileceği merkezindedir. Diğer taraftan Dr. Tevfik 
Rü~tü Arasın Utro gazetesine olan beyanatı da bu ihtisasatı kuvvetlendir· 
mektedir. 

Rus - Japon İhtilafının 
İngiltere Teşebbüslerde 

Halli İçin 
Bulunuyor 

lann en büyük memurlar tarafından teş - manların böyle söylemeie hakları vardı. dir değilim. Hili hizmetimde karn • Tokyo, 19 (A. A.) _ İngiltere büyük elçisi Bleve, Japonya • Sovyet 
vik edildiğini görmemek kabil değildir. Çünkü Süleyman Paşa «Sehlülmehez ley- zanın casusları vardır, anlar tarafın· h h"' b b . . d k• .. 

ena ığın men aını eş e en ar uncu nü canip» bir adam ı. O arın ir e İgini an a va p a ır Rn • • • A , • F 1 b k f d T h 1 d nl b d d "' d h 1 duyulu filh 1 b' büh' t 1

1 

Rusya udut anlB:fmaz gı ve u se eple bu iki memleket arasın a ı mu -
Ahmet Pa~ gibiler müşkülattan müşkü- iki yapmaz, o meyanda kendi şahsi me - ile beni belaya uğradırlar. Etrafımda nas~et!e~ gergın ~ulunmasıl~ .alikad~. olarak, Japon dtf ıtler~ bakan 
lata uğruyorlar. En n\nayet menfaatleri nafiini de teminden geri durmazdı. O za- beni mahsur eden casuslar daima 0 de· vekılını zıyaret etmış ve kendıaınden ik.1 devlet arasında muallakta bu-
muhtel olanların tcşebbü!'lilt: hareketlerini manın tam manusile halini, hu sadrı ali • diğin ademleri yanımda zemmükadeh lunan meselenin bugünkü vaziyeti hakkında malumat rica eylemittir. 

hayat1arile ödüyorlardı. nin meslek ve şıarını tarih sahifelerine edüp kabayihini söylerler, bu suretle Japon dıt itleri bakan vekili verdiği cevapta, Japon hükumetinin 

Cahil olmalda beraber hazineyi koru - giren bir vesika gösteriyor. Bu; bir müla- nice takarrüp edeyim dedi. bu meseleyi üçüncü bir tahsın araya girmesi ıartile teıkil edilecek bir 

mak istiyen İbşir Paşa da bu yüzden öl - kattır. Süleyman Paşa ile meşhur Mimar Ben dahi gördüm ki ha§ına dermanı hudut komisyonu ve bir Şark hudut)armı tahdit komisyonu ile hallet .. 
dürülmüı idi. Aralannda hasıl olan şid • Kasım Ağa arasında geçmiştir. Pek kıy • yok Behey efendim İfe yaramayan ad~ • 
detli rekabet ve münaferet üzerine men- metli olan bu vesikayı kaydetmeden evvel mi kimse zemmetmez lisanına almağa mek niyetinde bulunduğunu bildirmiftir. 

faati haleldar olanlarla birleşmek suıetile Kasımın yalnız zevki selim sahibi bir mi • bile tenezzül etmezler. Hademei dev -
rakibini ortadan kaldırdıktan sonra mev - mar değil, fakat hakkında bir söz götür - let korktukları adamı zemmederler. Siz 
kiini işgal eden Murat Paşa, hizmeti ge • mez fetanet ve nur ile dolgun beyinli bir birer hakimane !tfatla bunları takrip 
çenlere mükafat namı ahında zaten boş o- kafa sahibi olduğunu da ilave etmek la- etmeğe ve ejder sandığınız surette mu
lan hazinenin kapılarını açmış, onu tam - zımdır. Zaten memleketin yüksek ve na- azzamatı umuru devlet olan sabahı me
takır ettikten başka atiyen düzelmesi im- muslu simalarını hakkile tanıdığına, ve salihte hiç bir i~de kadir olamaz 11İz ba
kanını da bırakmıyacak bir ha]e getirmiş- yaralara merhem olmak istiyen kıymetli ri Dervi§ pata merhum kethüdası ki 
ti. ibşirin zulmünden ve iş1erinden şika - bir vücut olduğuna bu mülakattan başka defterdarlıktan henüz mazül oldu. Bir 
yet edenler bu defa onu aramağa, ve ye- Köprülüyü sadarete getirmesi ve bu ha _ müdebbir ademdir anı tenhaca getür 
ni sadrazamdan daha ziyade şikayetlerde reketile devleti, yuvarlanmak ü~ere oldu- miri ahvalini bilür sor. Vukufu azimi 
bulunmağa başladılar. ğu uçurumdan çekip kurtarması teşkil e- var ikil ademdir dedim. 

Bu zamanlarda en ziyade müşkülii.t çe- der. Halk anın için ayya§hr derler. Nice 

ken maliye nazırı demek olan defterdar• İ~te vesika: hemsohhet olayım ve hem ağniyadan i-
lardı. Onların maruz kaldıkları en hafif ,cffukuku sabıkaya riayeten bir gün ken sureti iflas gösterip bezlü hedaya 
muamele dayaktı. Ulufelerini, istihkak la - tenhasında «behey devletlu ortalığın ile takarrüp muamelesin etmez nef1isiz 
nnı alamıyan askerler, ekseriya sipahiler hali malum iş görmeğe bir hoşça §Uru yere mçın konuşup müttehim olayım 
tarafından konakları taşa tutuluyor, em etseniz» dedi. dedi. Köprü kasabasında sakin Tarab-
val ve eşyadan kolaylıkla nakli kabil o • «Ben de hayrette kaldım ne işleye- lustan mazül Mehmet pa§a vardır ge-
lanları yağma, götürülemiyenleri de tah • yim bilmem" dedi. 1 türüp ileri çek kaymakam ile müıkülat 
rip ve ifna ediliyordu. Arada işler karış - ((Ocak ağalarından Kara Hasan oğ- umurunuz tesviyesine ol kifayet eder 
tırmış, zengin olmuş olanlar öldüriilüyor- lu Hüseyin ağayı kale alıp Bodur Sij • dedim. 
du. Emir Mustafa Paşalar, Moralı Muııta - leymanı kul kethüdası eyle falanı ye • , Behey adam her vardığı yerde hüs
fa Paşalar hep bu suretle asilerin eJlerin - niçeri efendisi edüp taklili neferat ve nü süluk edemeyip gavga ile azlolu
de can vermişlerdi. zaptı mahlulata şuru eyle ve sipahi 0 • 

1 
nan rnii'lis ademi bana sevkedersin a • 

Murat Paşayı istihlaf eden Süleyman cağına kezalik münasip zabit koyup nı getürüp iıe komağa istidat kesbede
Paşa bu şeraitle devlet gemisini yürütmek Parmaksız Hüseyini. taşra yolla vesair cek kadar levazımı görülür harçlık ve
kabil olamıyacağını, neticede islafı gibi ocakları dahi taklil eyle tashih edici a- rilür biz timdi idü hedaya tedarikine 
başını celladın biaman elinden kurtaramı- damlar İstihdam eyle, Sarı Aliyi defter- §U kadar male muhtacız bana sevke
yacağını anlayınca çekilmek istedi. Fakat dar eyle umuru maliyeyi zapt ve nice 1dersen şöyle ademleri sevkeyle ki ken -
etrafında bulunanlar onun bu makamdan umuru nafıa talim eder deyu sergare dulerinden acaleten bir miktar nukudu 
uzaklaşmasını istemiyorlardı. «Bir halim götürecek on kadar adem yad eyledim.

1 

imdadi mutasavver ola böyle tenkü va-
ve mülayim ademdir, ricamızı defe ve her- İzharıaczedip: kitte aklü tedbiri ve kuru söz taalluka-
veçhi istiklal hal lu akde istediği gibi "Behey Kasım ağa bu ademlerin iı ıı ne İ§İmize yarar bizden aöz istemez· 
kardan lan İş başına getirmesini cuz ı ve bildiğini ben de bilirim. Lakin bu man -ı ler deyu· cevap verdi.» 
külli umurda reyimize müracaat eder, o sıbların her biri bir ejder ağzındadır, Mehmet Zeki 

ha çarpı~tı1ar. Fak~t ayaz. iyi tarafın • f - Bunlar evleri mi koruyorlar, 
dan esmış olacak kı, hepsı de bellerini · yoksa insanları mı? Bir türlü anlaya· 
doğrulttular. madım, gitti l diyor. 

Bir diğeri, Bayan Şerife: Bütün dertleri dinleyebilmek ıçın 
- Reva mıdır bu? diyor. Reva mı- orada en az bir hafta kalmak lazım: 

dır bu? Üç çocuğumla muhacirlere Hep bir ağızdan ve habire söylüyor
döndüm. Herşeyden geçtim: Mühür- lar. 

l~r ~ir ~aç gü~. ~~ha ~~ldır~az~~ h~- ı Ayrılırken, içlerinden birine, 
pımız kırden dokulecegız. Çunku evı- kağın adını sordum: 
mizden çamaşırlarımızı bile alamadan - Hacı İzzetpaşa ! 
çıkarıldık 1 Dedi. 

so. 

Hele Bayan Memnune, alınan bu 
tedbirlerden hiç memnun değil : 

Anlaşıhyor ki, eski pa;;;aların, sade 
isimleri değil, sokakları bile yıkılıyor f 

Karakösede soğuktan 
4 kişi öldü 

Karaköse, 19 ( A. A.) - Bugiln 

öğrenildiğine göre Dahir geçidinde 

şiddetli bir tipi yüzünden dört yol

cu ve dört koyun iki gece dağda ka

larak boğulmutlardır. 

Hollanda da silahlanıyor 
La Haye, 19 (A. A.) - Hollan • 

da saylavlar meclisi silahlanma 

bütçesini yirmi dokuz reye kartı alt
mıt reyle tasdik etmittir. 

1 Tahsil Görmüş 
Bir Kızın 
Şikayeti 

Gônül 

«Ben İ!itanbul mekteplerinde tahsiı 
görmüş taşralı bir kız.ım. Tahsilim bi -
tince ailemin bulunduğu şehre gittim. 
Burası bana dar ve karanlık göründü. 
Kadınlar gözümde küçüldü, erkekler 
bayağılaştı. Kendimi büyük gördüğüm }.. 
için değil, fakat dilime uygun kimse bu
lamadığım için yalnız kaldım. Kendimi 
unutmak için bir müddet kitaplara dal
dım. Fakat bu da beni hayaltan uzak
laştırdı. Kabuğum içine gömüldüm. A· 
rada sırada talipler çıkıyor. Şehrimize 

gelen, kendilerince istikballeri parlak 
gençler, biraz benim tahsilime, -biraz 

okumaktan bu kadar zevk alan bir kı:ı,. 
artık kendisine bqka bir eğlence ara• 
mağa muhtaç değildir, Yalnız oku • 

makla iktifa etmiyerek biraz da yaz • 
bıağa heves ederse hayatındaki yekne• 
taklık ta zail olabilir. 

da babamın parasına özenerek benimle 
evlenmek istiyorlar .. Fakat ben bu a • 
damlan tanımıyorum. Tanımadığım ve 
beğenmediğim bir insanla da evlen • 
mek istemiyorum. Nihayet geçen akşam 
kendi kendime düşündüm. Benim halim 
ne olacak'> Ben tahsilimin kurbanı mı 
olacağım. Bütün hayatım bir rahibe gibi 
bu odanın dört duvarı içinde mi ge • 
çecek ~ Benim yaşamak hakkım yok 

mu? 
İşte o gündenberi rahatsızım, muz -

tarihim. hastayım. Ailem derdimi anh
yamaz, sevdiğim bir arkadaş, bir dert 
ortağı yok ki, derdimi ona anlatayım. 
Çok üzülüyorum. Sizi bir dert ortağı 

almak istedim ve onun için size yazdım. 
Nasihat ve fikirlerinizi istemiyorum. 
Çünkü vereceğiniz cevabı tahmin edi -
yorum.» 

Trabzon: Sabiha 
Bu kızm vaziyeti, İstanbulda tahsil 

gören ve Anadolu içinde yqamağa mec
bur olan bütün diğer kızların halinden 
farklı deiildir. 

Yalna ben bu kızda ıu kabiliyeti ıe· 
ziyorum: Bu klZ entelektüel bir kıza 

benziyor. Kitaba bu kadar diifkün olan, 

Şehirdeki sıkıntdı hayatı gidermek 
için de yaz mevsimlerinde İstanbula ge• 
lip bir iki ayı burada geçirmesi kendisi 
için çok faydalı olur. 

* Ankarada A. C. 

Siz melinkolik olmuısunuz. İhtimal 
tam gıda alamamak sinirlerinizi boz 
hlUft nihayet araya hissi sebepler de gi• 
rince sinirleriniz bütün bütün bozul • 
muı. Bence her teYden evvel sinirleri • 
nizi kuvvetlendirmek için vücudunuzu 
beslemeğe ihtiyaç vardır. Mesela balık .. 
)'ağı filan içerseniz, yiyeceğinize ebem· 
tnİyet verirseniz bir müddet gonra si • 
birlerinizde bir aaWı hissedersiniz. 

Çalıttığllll2! dairede ciddiyetinizi mu
hafaza ediniz. Zaafım'zı kat'iyyen his .. 
settirmeyiniz. O erkekten iltifat gör • 
medikçe siz de likayıt görününüz. 

* Aksarayda S. Hayri 
Kızı ailesinden istemekte tereddüt ,._ 

meyiniz. Ailesi duyduktan sonra iste • 
meğe kalkarsanız belki vermezler. 

TEYZE 
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AMERİKALI BİR POLİS HAFİYESİNİN HATIRA Ti Makine adam bizim gibi 
düşünmiye de mi başlıyor? 

- - -------------- ---

aydut Kadın "' 
Alimler " tabi, biz insanlar da birer 

Diyorlar 
• • • 

Amerikayı senelerce titretti, ''çarpışmak için sönmez makine değil miyiz?,, 
insanlar, Konu~an, 

gören, iıiten, bir çok 
ıeyleri insan kafasın -
dan daha iyi hatırlı -1 

bir arzum var,, diyordu. Nihayet elektrikli sandal
yede can verdi v• aşıkı ile beraber gömüldü 

yan, el ile yapılan iıle
ri kolaylıkla haıaran 

makineler icat etmit 
bulunuyorlar. 

MAKiNELi ADAM BiZ -
DEN DAHA İYİ GÖRÜ -
YOR, Bl7-DEN DAHA i~·f 
DUYUYOR VE Blzoıt 
DAHA jyj İŞ GÖRÜYOR Bir lngili:z ga:zete.i, Amerikalı po

liıı haliye•İ Lionel Şort'un hatıratı
nı nefre baılamıflır. Bu hatırat bir 
çok vak'a/ardan mürekkeptir. Bun
ları bi:z de parça parça neıredece

ği:z: 

Şüpheli bir otomobil polis nokta
sını aımıttı ! Halbuki bir Şevrole ile 
hareket eden bir erkek ile kadının 
haydutluk yüzünden tevkif edil -
rneleri için emir çıkmııtı. 

Noktadaki polis telefona ıarıla • 
rak ilerideki noktaya Şevrolenin 

geçtiğini bildirdi. 
İki zabıta memuru tabancalarını 

çekerek beklediler. 
Bir dakika geçmeden otomobil 

göründü. Arabayı bir delikanlı sü
rüyor, yanı başında bir kız oturu -
yor ve otomobilin arka tarafında 
bir erkek daha görünüyordu. larını iki tabanca ile kar!ılamaktı. 

Ona demir İren denilmesinin sebebi Bir bakıma göre, bir aile gezme-
a k t ise, soğuk kanlılığını kaybebneden .e çı mıt ı. . . 1 

Poliı Pol, otomobile, durmak için çalıp çırpması ıdı. ren on be! ya-
iıaret verdi. Ve toförün vesikasını 

1 
tında evlenmiş, ve Şröser adlı bir 

görmek istedi. Şoför arabanın ka • adama varmıttı. Bir zaman . sonra 

pııını açarak dıtanya atladı. Yanı t~f~r ~len ile tanıttı. G!~~. aıl~ ~a
baıındaki kız, vakit kaçırmadan si- hıbı bır adamdı, fakat gunun bmn
l&hını çekti ve polis Pol yaralanarak de bir kadını çiğnedi, kadın kurtul
Jere yuvarlandı. y anmdaki polis dıysa da Glen kurtulamadı. Çünkü 
Mor da alnında bir kurtun yiye _ çiğnenen kadın İrendi. Ve bu adam, 
rek ölen arkadatının yanı batına onun yüzünden ailesini bıraktı ve 
yılnlmıttı. ondan ayrılmaz oldu. İkisi on bir o-

Genç kadın bu iti yaptıktan son- tomobil çalmıılar, Jo namında bi -
ra yerine döndü, ve toför poli• me- rile de tanıtarak onun vaaıtasile si -
•urlarının cesedini yol üzerinden lih ve saire tedarik ederek haydut-

çekerek yerine geçti ve arabayı ye- luğa baılamıtl~rdı. . . 
niden 1 ·· d"' Bunların tacız etmedıklerı yer ur u. 

Yoktu. Çalıyor, rırpıyor, adam öl • Artık haydut kadının iti zabıta T 

ile zeka yarııına aılımek ve elle ~ dürüyor, zabıta memurları yaralı -
tinden kurtulmaktı. Gide ıide, Ver- yor, fakat bir türlü ele ıeçirilemi :::

yorlardı. Herkesin gozu yılmıştı. Çinenin batı tarafındaki Viling' e 
\'ardılar. Genç haydut kadının aile
ai burada yaııyordu. Dört yatında -
ki oğlu da buradaydL Çocuk henüz 
dört yatında olmakla beraber ana
•ının ve dostunun çalıp çırpmaktan 
baıka bir ıey yapmadıklannı aörü -
)ordu. Yalnız otomobilin arka ta. -
t'llfında oturan adam, kaybolmuı -
ltı. 

* 
Bu adamları biraz daha takip et

lkıeden önce kim olduklarını tetkik 

~delirn: 

Genç kadının attığı her kurtun mu
hakkak isabet ediyor, ve onu yiyen
ler, muhakkak devriliyorlardı. 

* Fakat talih bu çeıit haydutlara 
uzun bir zaman yar olmaz. Güniin 
birinde bunlar takip edilirken (Fe
nik) e düıtüler ve batka sığınacak 
yer bulamıyarak çöle saptılar. Oto
mobili çölde fazla sürmeğe yahut 
geri dönmeğe imkan yoktu. Otomo
bili bırakarak dağlara doğru kaçtı
lar. Akıam olunca acıktılar ve su -
ıadılar. 

içlerinde en çok mukavemet ede
ni frendi. O gece dağda kaldılar. 
Fakat gün doğar doğmaz, tayyare -
ler takibe çıktı ve İren teslim olmak 

lienüz yirmi yatında olan genç 
~adın, bütün Amerikada demir 
t~n, yahut iki silahlı lren diye ta -
~lftı. Adeti eline düıen kurban-

Hayatta GördüklerimiZ1 
ilanı A-1k 

k ~İri, cüce denecek kadar kısa boylu, 
IÇırrııiz bir feY· Diğeri. cam kavanoz 

tibi çıplak başlı bir külha.nbeyi. 
.ı Davacı; ·eli değnekli ihtiyar bir ka· 
\111\. 

11
• - Bunların hangisinden 
1tıc}. 

davacısın 

- Çapkınların ikisinden de oğlum. 
- Ne yaptılar) . 

1)ı - Hele şu ışıldak batlı çapkın yok 
ti~· al ondan acımı oğlum, ahrette iki 

•rtı Yakanda kalır yoksa .• • 
- Sana ne yaptılar nine'? . 

k,k- Cece demez,' gündüz demez. So· 
ta. b' ~,h ır ayak sesi duysam namaz.ımı 

l&d i\t kılamam, nedir bu çektiğim ev • 
•rtı ) 

- Ne Yaptılar onu söyle nine). 
Y,-1 Ben, dini b ir, sözü bir kadınım. 

an f]. '>. 1 
an bnmcm, anladın mı yav • 

- Peki onu anladık, derdini anlat. 

- A, oğlum dert daha nasıl anlatı-

lır'? • 
- Bu adamlar sana ne yaptılar ca-

nım'?.. • 
- Konu komşu babamın kızları mı , 

bir de yok yere namusumu berbat ede

cekler yavrum. 

- Ne olmuş nine'? . 

- Bu bacaksızı koluna takıp her ge-
ce camımın altında ah v e vah ediyor. 
Kapat bu edepsizlerin ağzını evladım . 

- Neden böyle yapıyorlar '?. 

- Ned en olacak, abayı vurmuş çap-
kın dolaşır, durur. Ben ona dişi kedimi 

bile vermem. 

- Kime bu işler?. 

- İlahi oğlum bana mı olacaktı. 

Torunuma, torunuma. 

Muazzez FAiK 

istemiyerek bütün kurıunlarını at -
tı. Ancak kolu yaralanarak yere 
dü§tiikten aonnı teslim oldu. 

* Memleket bu kadından o kadar 
bizar olmu§tu ki onu yakalayana 
3000 dolar vadedilmitti. Bu mükfı -
fat zabıtaya gitti. Kadın ile atıkı bir 
kaç katilden maznun oldukları için 
zabıtadan adliyeye devredildiler. 

İren mahkemede fU sözleri ıöy -
ledi: 

- Hırsızlık etmek, beni takip e -
denlerle çarpı§mak için içimde ye -
nilmez bir ihtiras var! 

Avukatlar Gl~n'i müdafaa etti -
ler ve bu kadının onu ba,tan çıkar
dığını, onu cinayete sürüklediğini 

söylediler. 
Fakat bu iki haydudu da elektrik

li ıandalyadan kurtarmağa imkan 
bulunamadı ve ikisi de hükmü giy -
diler. 

Kadının küçük oğlu anasına gt! -
tirildiği zaman onun oğluna tU söz
leri söylediği ititildi: 

- Oğlum! Öleceğim, fakat kork
muyorum!» 

Hüküm 1931 yılının 23 ıubat gü
nü infaz edildi. 

frenin bütün vasiyeti 8.§ıkile bir -
likte gömülmekti. 

lren, Pensilvonyoda elektrikli 
sandalyeye oturtulan ilk kadındı. 

Sabahleyin 5.30 da İli:i cani uyu

yorlardı. Uyandırıldılar ve İı·e::ı 
mahkumların gömleğini giydi. F !ı. -

kat ipek çoraplarını ayağına geçir • 
meyi, ve dudaklarını boyamayı u -

nutmadı. Sonra sağlam adımlarla 

yürüdü ve ölüm odasına girdi. 
Elektrikli sandalyeye sükunetle 

oturdu ve gözlerini yumdu. 
Bet dakika sonra her §ey bitmiş • 

ti. 
Yedi dakika sonra sıra arkadatı· 

na geldi. 
Kadının vasiyeti mucibince iki -

si de birlikte gömüldüler. 

Dütünen bir robot 
icat edilmiyecek mı a-

1 caba? 

Fakat son günlerde 

insan da bir makine de

ğil mi? Makineleri dü

ıündürmenin yolu bu -

lunamaz mi? Gibi su

allerin sorulduğuna ba

kılırsa, bu itin bir ko

layı bulunuyor, de -

mektir. Bazı fen adam

larına göre yatayan her 
§eyi fizik ve kimya meselesi yap • 
mak mümkündür. Bunlara <cya§a -
mak nedir ?n diye soruldu mu «biraz 
durun, hele §U atomların iç yüzünü 
biraz daha anlayalım da istediği -
niz cevabı veririz!» diyorlar. 

Bu cevaba bakıp ta ilim adamla
rının hiç bir teY izah edemedikleri
ni zannetmeyin. Bilakis bunlara in
san yalnız bir makine değil, bir fab
rika değil, bir sanayi kombinasıdır. 
En küçük guddenin kopyesini çı -
karmak için, bütün İngiltere sa.na
yiinin çalıımaaı bile kafi gelmiyor. 

Fen adamı bize, bir ferde ait si
nirlerin bir sanayide 1000 elektriği 
hamle yapbğmı, bu hamlelerden 
her birinin kimyevi faaliyetler ya · 
parak ya gözü ıiyirttiğini, yahut eli 
veya parmağı oynattığını söy -
}erler. Fakat ilim adamlan bugün 
12 milyar hücreli bir insan beyni 
yapmaktan acizdirler. Tabiat bile 
bu iti ancak milyonlarca sene son -
ra tekmilliyebildi. 

Bununla beraber dütünen ma -
kinenin yapılmak üzere olduğunu 

söylemek le mümkündür. 
Mikrofon, makineye İ§İtmek kud

retini verdi. Foto-elektrik hücreler
se ona görmek imkanını vermİ§ bu: 
lunuyor. Yalnız henüz kullanan 
bir makine yok. Fakan insanın tc -
masından daha çok hassas mihani
ki vasıtalar icat edilmi§tir. 
Fotoğraf makinesi manzaraları 

alır, gramofon sesleri zapteder. Ve 
bu iki vasıta bu itleri insan kafasın
dan daha mazbut bir §ekilde yapar. 

Hayvanlar yiyecek bir §ey gör -
düler mi ağızları sulanır. Ağızm 

sulanması, bir reflekstir. Asabi ci
haz, ağzı sulandıran maddeyi, kö
peklerde, dütünmeden salıverir. 
Fakat faraza köpeğinizi yemek ver-

dikçe, bir çıngırak çalmağa, veya 
bir ıtık yakmağa alıttırınamz, çın-

gırak çaldıkça veya ıtık yandıkça 

ağzı yine sulanır. Bu da reflekstir, 

fakat bir prta tabi olduğu için ona 

ı: Konferansler J «tartlı refleks» denilir. Elektrik 
_._ ____________ _._ mühendisleri, bu gibi ıartlar daire -

....... --·········· ... -········-·························· 
Eminönü Halkevinden: 

sinde ayni teyi yapıyorlar. 
Cuma günü saat ( 17,30) da profcsôr 

Ragıp Hulusi tarafından (Bugünkü Tür _ Sonra foto - elektrik hücreler var. 
kiye türkçesi) konulu bir konferans veri- Bazı kimyevi maddeler, hafif dal -
lecektir. Bu konferans bütün yurttaşlara a - galara kartı son derece haaaashr. 
çıktır. Yani zıya, elektriki hamlelere çev -

) 
rilebiliyor. 

Davetler 
~--:;,_-----------' Bu yolda yapılan cihazlar saye -

MUsamere Tehiri sinde sesli filmler yapmak, telsiz -
C. H. P. Beyazıt Kamunundan: Ha - I • 1 • b" d b• · 

f 1 y d ··1•• ·· h" d"l . e resım erı ır yer en ır yere gôn-
vanın ena ıgın an o uru te ır e ı mı§ o- • ,. A 

lan partimiz müscmcrcsi cuma günü ak -ı dermek ımkanı hasıl oldu. , 
şamı Şehza~eba§ında (Ferah) ainemada Fakat bu cihazlar, türlü türlü fe-
verilecektir. ıillerde de kullanıhyor. Bunlardaki 

hücreler, renkler arasım1aki en 
cüz'i ayrılığı hissediyor. Mesela bir 
foto - elektrik cihazı ile kırmızı el -
maları seçmek iıteseniz, bunların 

içine bir tanecik yeıil elma karış • 
maz. Sonra bunları daha batka iş • 
lerde de kullanmak mümkündur. 
Mesela görünmiyen bir tua bir ka -
pıya doğru tutuluyor ve bu tua sa
yesinde her önüne gelen kapı der -
hal açılıyor ve duran adam geçtik -
ten sonra tekrar kapanıyor. 

Hararetin her değitikliğini his -
seden termostatlar da çok mühim 
İ§leri yapıyorlar. Bunlar fırınların 

hararetini ayni derecede muhafa -
zaya çalıııyor Ye bu ite en mükem -
mel surette nezaret ediyorlar. 

Robot pilotlar ise, insan gibi dal
gınlık göstermeden tayyarelerin, 
gemilerin hareketlerini kontrol edi
yorlar. Bunlara yol gösterilmeıi ka
fidir. 

Hesap makineleri, med ve cezri 
hesap eden makineler, bir tek yan -
ht yapmadan kendilerine verilen 
itleri görüyorlar. 

Bir telefon numarasını çevirdik • 
ten sonra o numaranın 900.000 nu· 
mara içinden çıkıp istediğimizi bul
duğunu her dakika görüyoruz. Bu 
sayede makine kulak, göz, kafa ve 

elin yaptığı i§leri yapını§ oluyor. 
Mütehassıslar, bugün hayattr. ol

mayan ve kim oldukları bilinmiyen 
kimselerin seslerini yakalıy:uak 

bunları yeniden konuşturuyo ·lar. 
Yakında bu yüzden resim artistleri 

gibi ses artistleri çıkacak. Hülasa 
günün birinde bir mütehassıs bir la· 

kım maddeleri istihlak ve otomilt 
kudretle hareket eder kendi etin~ 

kendisi makineden etini meydana 
getirecek ve itte o zaman robotlaı 
yer yüzüne hükümran olacaklar! 

(Deyli Hera,d) ----- · --·- ._, __ _ 
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Akdeniz incisi 
Yazan: 

İnci; Bu Sefer de Bir Türk 
Gemisine Esir Düşmüş 

B. den --1
-'- • • • ı bı.. ·i Türk kaynatın& yor.. ız ..... nıyor ... 

Direğin ardında adam olabılirdi. baılamıttı: . 
Çarpınabilirdi. Fakat gizlenmesi niçin- Mart ortalarında (Murat Reıs) 
eli? Demek ki ölümü, esir olmaktan kumandasındaki yirmi bet kadırga 
daha eyi bulan birisiydi. Ege denizine çıkmıf, Türk kıyıları-

Durmut Reis kendisini aklamak na düıman hücumu olmamasına, 
isteyen bu adamı ben:ıen gemiye al- kaçakçılık ve casusluk yapılmama· 
mak istedi. Şüphesiz bunda. ~ hak~ı sına gözcü oluyordu. 
idi. Zaten Süleyman V enedikli gemı- Nisanın yirminci günü ise üçün
cilerle olan konUfmalanm henüz a- .. zir Piyale paaa kumandasında-

la ..1~ıd· cu ve :J'-

çıkça an tllllf ~1: ı. ki altmıt altı kadırga Te otuz kalite-
. Durınut R~~ ~lenen alendamın ge- den ibaret kuvvetli bir filo da lıtan-

mıye alınması ıçm lizım ge manev- d · · · 
mak .. • _ __J! buldan çıkmıtt Adalar emzını ta-

rayı yap uzere ernır Vıı::ruL • • • 

Bu uradıa Süleymanla konUfmUf rayarak Ağriboz ada~~a gıtmııtı. 
lan Venedikli de oraya belnnlf ve: Oradan Rumeli aıkerı ıle erzak ve 0 

_ Odur... Albertoclur, bizim pat- cepane yüklemiıti. Bu filo Tinos a
dasına sekiz bin kiti çıkararak or-

Ded. talıcn kasıp kavurmuf, Rod;,sa yol-ı. •• 
Durmuf Reis fİmdi yeni bir emir lanmıth. 

vermifti: Bat kumandan Ula Mustafa pa-
- Çabuk Leonidiyi buraya getirin, ıa ile derya kaptanı Müezzin zade 

o tanır... . . . Ali p&f& ise donanmanın seriye ka-
Süleyman Venedı~ k~faama lan inamı ile bin bet yüz yetmiı yılı 

yumruğuyla vurdu ve bağırdı· mayısının on betinci pazarteıi gü-
Aptal herif, benim sözüme cevap nü Betiktq önünden demir almıı • 

ver, o kız ne oldu? 
"',_._,__ Alıp ötürdü- lardı. Bunlar, sekiz mavna, otuz al-- Şey ... nıa....-... 1 -

1 tı kadirga, bir kalite, on iki firka -er •• 
_ Kim? te, hayvan tat ıyan kırk, asker 
- Şoluk Mehmet... cephane tafıyan kırk Karamürsel 

Süleymanm yüzünde büyük birse- kayığından ibaret idiler. ikinci Se
vinç parladı. Pulatm boynuna aanlarak lim bu donanmayı Y edikule önüne 
öptü ve elini sıktı: kadar beraber gelerek uğurlamıt -

- Gözün aydm, inciyi kwtamııt· tı. Donanma ertesi gün oradan kat
lar... lıkenderiye Beyi Şoluk Meh- karak Marmara denizine açılmıştı. 
mel onu alıp &itmİf· Oç sün sonra ( Boğazhiaar - Ça -

- Sahi mi .ö7'6Yonun? Nereye . 
• • 1 nakkale) ye varıldı. Su alındı. Pı • 

gıtmıfN· ·c:1ec k olsa olsa Rodo- yale Paıadan gelen mektupta Ve • 
- ereye gı e , . . · k d · 

nediklilerın yüz yınnı a ırga, on 
sa... Bir ıeysi yokmuf ya .•• Yarası iki mavna ve otuz Barça ile denize 

falan... Sağlam mıymıf? _ çıktıkları haber verilmit olduğun -

Bu sırada Kulaksız Alberto aü· dan bütün donanmanan Rodoıta 

rt Çıkanlmı•tı. Durmut Reis toplanması için her yana, hatta Ak-
ve eye :I' k · ı · d 
il~ arkadaıları bu ıurabız ve cana- denizdeki orsan reıı erıne e e • 
var gibi herife ijrenerek baktılar. mirler gönderildi. 

Leonidi de elüatünde oraya getiril- Kara Yele 
miıti. Kaçan Gemi 

Venedikli. Süleyman&: Rodoıta toplanan Türk donanma-
- Bir ıeysi yoktu, kargqalıkta 11, sekiz mavna, yüz yirmi kadirga, 

bir §eY olduysa bilmem... otuz kalite on firkate, altı kalyon, 
Derken ihtiyar Leonidi birdenbi- ~ksen nakliye olmuıtu. Hepsi iki 

re o bitkin ve ölsün halini silkele· yüz altmıf altı gemi ediyordu. 
mit, Kulaksızın üstüne saldırarak Şaluk Mehmet Rodoıa giderken, 
boiazına aanlmıttı: ayni zamanda filoıunu biraz sağa 

- Canavar ... Sen .•• Sen vurdun ve sola yaymıf, Akdenizi taramağa 
beni ... Alçak... batlamıttı. 

Elleri hiç umulmayan bir kuv· lıkenderiyeden çıktı'1ındanbcri 
vetle sıkılıyordu. iki Malta gemisine rastlamıf, la -

Alberto kendisini kurtaramıyor- kin bunlar çabuk kaçmıılardı. Da
du. lkiıi de sü•erteye yuvarlandı- ha sonra iıe bir sabah l:iir Venedik 

lar. ıemisi ıördüler. Bu remi batıya 
B;riıi hınçla homurdandı. doğru gidiyordu. Türk donanmasını 
Diğeri ölüm titremeleriyle çır- görür görmez rotasını kara yele çe-

pındı. virmif, kaçmağa baılamııtı. Fakat 
Leve!ltler ayırmak iıtediler, fa- Soluk Mehmet bir defa gördüğü avı 

kat ayıramadılar. 1 bir daha bırakır mı? Üç saat süren 
Bira-.; ıonra ikiıi de yanyana ve bir kovalamadan sonra üstüne çul-

canaız ~nldıl~r. . l ıanıTermitti. Venedik semiai bir kaç 
ör· ı halındekı bu yaralının el- dakika içinde altüat olmuttu. Kü • 

lerini birer demir mengene kadaı sağ- rekçilerin ıailamları, tayfaların bü
lam yı. ın hınç kimbilir ne kadar yük bir kısmı, kıç kasara altındaki 
büyüktü. esirler çabucak Türk gemisine alın-

* mıt, Venedik gemisine de ateı ve-
- 20 - rilerek yola devam olunmuıtu. 

La!a Mustafa Paşa Bu karıaıalık arasında incinin 

ls!:enderiye Beyi Soluk Mehmet iplerinin çözülmesi, omuzlanıp gö
lsta nhu Idan aavaı emrini alır al- türülmesi ve Türk gemisinin am • 
ma7. yirmi kadirga ile yola çıkmııtı. barına atılması ancak bir iki daki -
Kenni!;; de en önde gidiyordu. kalık it olmuıtu. O sırada: 

Türk filo.mmm rotası dotdoğru - Beni bırakın ... Ben Türküm ... 
Rodo ·c,•rilmişti. Çünkü Kıbrısı Demir Beyin kwyım ben ... 
almak için giden Türk ordu ve donan- Diye bağırmıf, likin bu sözler de 
maıını. '-'at kumandanı olan Lala gürültüye gilmitti. 
paıa orada bulunuyordu. Marttaa J ( ArAıaı ""') 

Gene Olempiyat Meselesi 
Seyahat Hastalığına Müptela Spor 

Adamlarımızla Bir Hasbıhal 

İngilteredeki 
Maçlar 

Arsenal Kral Kupasını 
Kaybediyor 

Nihayet 19 36 olimpiyatları çıka geldi. 
Kı~ sporlan müsabakaları başladı: Biz • 
den de müşahit sıfatile 12 kişilik bir grup 
Garmişe gönderildi. Tabii bir çok mas -
raflar ihtiyar edildi. Buraya kadar me -
sele, parası olan veya fedakarlık yapmuk 
istiyen tetckküllerin Üç beı bin liralarını, 

sokağa atmalarından ibaret idi. 
Memlekette kayak sporları yapılacak 

ise, bunun için lstanbuldan sporcu değil, 
memleketin daimi karla mestur §İmal ve 
şimali tarki JChirlerinden adam göndermek 
daha doğru olurdu. İıtanbulda kar pek az 
yağar ve devam etmez. Halbuki kayak 
sporlarına iştirak eden memleketlerde 6-7 
ay kar yerden kalkmaz. Bu da senede bir 
defa antreneman yapan ıporcile 200 an
treneman yapan sporcunun farkıdır. Mü· 
sabakada. bizden sonra gelecek müsabtk 
kalmadığı için sonuncu gelmekliğimiz en 
tabii bir neticedir. 

* Umumi harpte Galatasaraylı ıehit Ab· 
dürrahman Robenson kayaklı asker bö • 
lükleri teşkil etmişti. Fakat bunları Çanak· 
kalede ve Suriye cephcainde değil, Erzu
rum, Hasankalede yapmıştı. Bu da her 
sporun iklime göre yapılmasındaki hik • 
meli gösterir. 

* Her dört senede bir, olimpiyatlarla be
raber, bizde bir hastalık baş gösterir. Yap-
tığı sporda bir parça sivrilen sporcu ve o• 

nu idare edenlrr behemehal olimpiyata 
gitmenin menfaatlerinden bahsederler. Ve 
on beş günde hazırlık yapılır. Yapılan ha
zırlık, müsabaka hazırlığı değil, seyahat 
hazırlığıdır. Daha burada iken müsaba • 

mesı, gitmek lakırdısını etmesi en büyük 
a)'lptır. 

Hangi müsabakaya, hangi derece ile iş
tirak edebiliriz) Biz Balkan olimpiyatları
na bile girebilecek vaziyette değiliz. 

* Memleketin dört taran su ile çevrilmiş 
olduğu halde yüzücülerimiz c!e ayni hal • 
dedir. İçlerinde bir tanesi sıkı antreneman· 
larla belki de iyi bir hale girebilirse de, o

nun da karnı tok değildir. Sonra <epissinıı 
olmadan, altı aydan alh aya denize gir -
mekle hangi beynelmilel müsabakaya gi • 
rebiliriz) Maamafih denİ2ıcifik federaı -
yonu vaziyeti en iyi gören. anlıyan fede
rasyondur. Yoksulluğumuzu bilir, olimpi
yat la1urdmnı ettirmez. 

Futbolda ekip halinde muvaffakiyeti • 
miz az olmakla beraber fertlerde hayli mu· 
vaffak olanlar varchr. Bilhassa beynelmi
lel oyuncuların profesyonel olmaları. 1934 
olimpiyatlarındanberi vaziyet epeyce le -
himize çevrilmiştir. Fakat bunun için bü· 
yük hadrLklar laomdır. Mük"11mel bir 
antrenör, iyi masöre ve anlayan menecer
lere ihtiyaç vardır. Halbuki biz gİtmeğe ka
rar verirsek muhakkak bunu son dakika • 
da dütünür ve her şeyi yarım yaparız. Gi
decek idmancıların İfİ, gücü, mektebi var
dır. Bunlar şimdiden düşünülmeli kimse
nin istikbaliRe, iline, gücüne dokunmıya -
cak şekilde hazırlanmalıdır. Bilhassa ya· 
pılacak ekip hatır gönül ile değil, en iyi a
damların yerini almaaile kaimdir. 

Öyle zannediyorum ki, İyi çalıııtırılmııı 
ve anlaşmıı amatör ekip 19 36 olimpiyat
larında mutavassıt bir derece alabilir. Ma
car amatör şampiyonu Uypeşt takımını 

gördük. Memlekette bu ayardan yukarı 

İngiltere kral kupası maçlarının beşin• 
ci turu on dört takım arasında batlamıı 

bulunmaktadır. Bu müsabakalarda ikinci 
lik takımlarından ikisi birinci likteki ta -
k.ımlardan Stok Si ti ile Gid Y uneytit ta • 
kımlarını ma!;lup etmiştir. 

Kupanın en mühim maçı 65.000 ki~i 

önünde Arsenal ile ikinci likte on birinci 
olan Nizu Kas! arasında oynanmıştır. 

Kral kupasının bugünkü tahminlere na
zaran en kuvvetli namzedi olan Arıenal 
talmnı bu maçta büyük bir oyun göıtennİf 
fakat miidafaa hattı Nizu Kasl hücum hat• 
h karJllında mütemad~en kmldığı için, 
üç gol atmaaına mukabil üç gol yemiı, hü· 
yük bir heyecan içinde biten maç bu su • 
retle berabere neticelenmi§tir. • 

Mii98baka hafta arasında tekrar edile· 
cektir. 

Atletizm Hikem Kursunun T o.,lantıai 
istanbul atletizm heyetfo1n hazırladajı 

atletik aporlar halrcm kursu ikinci toplan
tısını atletizm federasyonu reisinin bat • 
kanlığı altında yapmıştır. 

Toplantıda Adil tiray, Mazhar, Nazını. 
Şinasi Reşit, Sait, Ali Rıza, Cemil, Naili. 
Cihat, Tevfik, İhsan, Fuat, Hüaametrin. 
Zeki, Hikmet. Hilmi. Mufahbam, Recep, 
Sabri Retit. Mehmet Nuri. Finwuı, Y UMıf 
Ziya, Talat, Suat. Ömer Besim bulunmut· 
!ardır. 

kanın neticesi, gerek sporcu ve sıerek ida-
bef on takım vardır. reci tarafından malumdur. 

Atletizm federasyonu reisi tarafınd• 

idare edilen kursta, müsabakalarda çalı • 
şacak hakemlerin vezaifi üzerinde konuş "' 
malıu yapılmıt. müsabakalar direktörü. 
baş hakem, spor komiserleri. müsabaka ir
tibat komi.erleri. yantlar bat hakemi, ya• 
rış katipleri ve vazifeleri, muvasalat ha .. 
kemleri, yürüyüı hakemleri, kronometro
lar vezaiEi ve hareket amirleri hakkında u
zun boylu konuşmalar olmuş bir hayli 
teknik bahisler üzerinde münakaşalar yap-* Kronometrolar Almanyada daha seri, 

Türkiyede daha yavaş işlemiş olsaydı, at -
letlerin koşularda muvaffak olmak ihti -
malini düşünürdük. 

Bugün atletlerin olimpiyatlara değil git-

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 

v~remin llerlemiı 

Devri 
Böyle Haatal•rdan NaSll 

Kendimizi S.lunmalıyız? 
Mütemadi sinir krizleri geçiren, uyku
lardan mahrum yirmi yaşında bir genç 
kız şikayetlerini anlattı. 
- Üç sene evvel· zatülcenp geçirdim. 

Su aldılar, tekrar topladı. bir sene has
tanede yattım. Geçen sene ( Pnömoto
raks) yapıldı. Büyük bir fark yok. Bu 
sene de görüyorsunuz ya ne haldeyim. 
Öksürüyorum. balgam tükürüyorum, 
hazan kan da buna karışıyor. Öleceğim 
diye korkuyorum. Yaşamak istiyo -
rum. Evde en üst katta hususi bir o
dam var. Annemden, babamdan ve 
kardeşlerimden her feyİmİ ayırttım. Zi
yaretime gelmelerini bile istemiyorum. 
Onların hepsi sağlam, ben niçin böyle
yim. Onlara gıpta ve inanır mısınız 

haset ediyorum. Hastanın şikayetle -
rinden sonra geçirdiği ve muayenem 
ile de te.bit ettiğim ilerlemit bir ve
rem mikrobu kurbam olduğunu görü
yoruz. Tahsil Körmüş bir genç kwn 
muhitine haatalık a.şalamamak huau -
aundaki mukavemeti çok insani bir ha
reket olmakla beraber bir çok verem
lilerde hastalık sebebile karakter de
gıfmesi olur ve muhitindekilere za -
rar verecek ı,ekilde hastalığı aşılama

ğa çalışırlar. Veremlilerden çok sakın· 
malı ve onların hareketlerine dikkat 
etmelidir. 

Bu haıtayı da kalsyum şırıngalarile ve 
öksürük dindiren ilaçlarla tedavi al • 
tına aldık ve kurtarmağa uğraşıyoruz. 

( *) Bu notlar. kesip aaldayuuz, Y•· 
hut bir albüme yaplfbnp kolleluiyon 
yaplDIL Sıluall zamana11ma bu notlar 

bir doktor gı"bi imdadmıza Jetitebilir. 

* Güreş her halde en çok muvaffak ola· mıştır. 
cağımız sporlardan biridir. Fakat bunda 
da gülünç noktalar pek çoktur •.. 

Antrenör geldi: Salon yok. Kumkapı .. 
Kros kantri Şampiyonast 

Ltanbul Atletizm Heyeti Bafkanlıim •, 
ya Galatasaraylı sporcular. Galatasaraya dan: 

Güneşli sporcular gelmiyormuş. Her iki 1 - fstanbul Kros Kantri pmpiyoaa• 
kulübe müracaat edilmiş. Haftada dört 111110 üçüncü müaabaka. 2 3 tubat pual 

gün salonları isteniyor. Galatasaray muva· günü Veliefendide yapılacaktJT. 
fakat edecek olursa, orada çahplacak. Fa- 2 - 3000 ve 5000 M. olarak le.bit 
kat birinci tart. en küçük bir bedel ve· edilen müsabaka iki mesafe olarak yapı •, 
rilmiyecek. Verilmemek istenilen para ne lacaktır. 

tutar bilir misiniz) İki ay zarfında (50) li- 3 - 3000 m. 11 de SOOO M. '1,25 te, 

batlıyacaktır. rayı tecavüz etmez. Fakat bunu tasarruf 
edcc.ğiz. Ve Galatasarayı Güneş kulübile 
tebc'Jt ederek., salonu bedava alacağız. .. 

Diğer taraftan kim bilir on binlerce lira 
harcolunacak. Gelen antrenör yalnız fin· 
cr: bilir. Bunu anlıyan da Galataaarayda 
futbolcu bi;ğenç. Çocuk inat edip tercüme 
~tmem dese, açıkta kaldık ... 

Güreşçiler İçinde bir çoğu muhtaç va
ziyette. Bunları diifünmek kulüplere ait bir 
mesele. Fakat Federasyon onları istediji 
gibi temellük eder, ahr. Acaba güçlü kuv
vetli, aslan gibi bir kaç gence karnını do
yuracak bir iı bulunamaz mı) Bunu kimse 
düşünmez .. 

* Basketbol. voleybol.. Beynelmilel te • 
maslannuz pek az olmakla beraber, ah • 
nan bir kaç netice. pek ümitaiz değildir. 
Fakat bunun için de timdiden çalışmak, 
uğraşmak ve takımları teşkil etmek la -
zımdır. 

Basketbol heyeti teşvik müsabakalarını 
ilin edeli bir ay olduğu halde, müsabaka
lan yaptıMcak salon bulamamıştır. Bu 
heyet te Galatasaray kulübünün peşinde. 
On lira ile yirmi lira kavgası ediyorlar. 

Doğrusu teşkilata acıyorum. Bu kadar 
yoksul vaziyette iken olimpiyatlara nasıl 
hazırlanacaklar ve nasıl gitmek kararını 
verecekler? Bir sahibi hayır çıksa da, bas· 
ketbol heyetine beş on kuruı hediye ctee, 

meselenin rnütkülü halledilecek ve olim • 
piyatlara iıtirak edebileceğiz ... 

* En iyi çalıpn eskrim fUbcrnizdir. Her 
işini evvelden görmüş. evvelden hazırla -
mııtır. Kendilerinin olimpiyatlara iştirak 
etmeleri en tabii bir harekettir. Y aphkları 
müsabakalarla Balkanlarda en iyi olduk
lannı göstermişler ve beynelmilel bir mev· 
ki kazanmtılardır. 

Kar ohnadan. kayak aporlarına iıtiraki-

4 - Atletler Sirkeciden 9, 30 ttenil6 
hareket edecekler. Yenimahalle İstaayo -
nuna ineceklerdir. 

5 - Otobüsle gelecekler yarıı İsfaıycr 
nunda İnmelidirler. 

6 - Krosa İftink edecek klüplel 
21 / 2/936 akprnı 7 ye kadar mm~ 
atletizm heyetine müracaat ederek nurn•· 
ralanm almalıdırlar. 

Zehirli Gaz Kurslan 
Etibba Odasında tertip olunan ı:ıe • 

hirli gaz kunlan iki ay aürecek ve rJ
sanın yedisinde bitecektir. Konferaair 
lar her hafta aalı günü .q.mlan verr 
lecektir. 

Beceriksiz Yanl<e-ıci 
Sabıkalı yankesicilerden Çr:ıkel 

Hüseyin dün bir tramvaya binOIİft 
yolculardan bir kadının içinde bati' 

~ para bulunan çantasını çarpmıf 
hemen tramvaydan atlamıştır. f~ 
kadın derhal ~in farkına vardığı içit' 
feryada başlamış, bu sa~ede ~ 
Hüseyin daha durak yerınden u ~ 
laşmadan yakalanmış, elindeki ~ ,, 
sahibine. kendisi de polise verilrıı•~ 
tir. Vak'a Sultanahmet istasyonun 
cereyag etmi~tir. ~ 
... ......................... ıat9 ~ 

· ·· .• riJaİZ f" mız. antrenor. masaor menecc .. el ... 
iken futbola, pissin olmadan yii%Jll b• , 
kapalı salon olmadan güreı ve basket eıı' 
le iıtirakimiz kabil olur mu"> Bun~ ~,oi' 
seyahat hastalığına müptela idareeilel'I 

bilir... . . Us', 
Netice: Her ıeyden evvel aıparlf .., .. 

rine idareci aetirelim. ondan sonr•ll ko 
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Fenersiz Ve Çamurlu 
Bir Sokak 

1 - ___ B_i _•_A_" E!m ... ~Ekrem. Tala 

Ya:zan : Gerhart Ellert -98- ~o ı 2 tn3t> Çeviren: Arif Cemil TERBİYELİ KÖPEK Beyoğlu Havagazi şirketi tahsilat şefi 

Rahibin 
Galip 

Baktığı 

Kumandan 
Fal Çıkmış 

Ölmüştü 

Rifat Çağlar yazıyor: -
«Kurtuluş caddesine azami elli metro Bayan lfakat perdeleri aralayıp da ı kat, evlat kaybetmiş bir ana baba t61 

mesafede eski ismi (Rus sokağı) şimdiki dışarıya bakınca, köpeğin hala orada essürüyle sofraya oturdular. ikisinin 
de Türk Bey sokağı olan bir sokak vardır. olduğunu gördü. de çenelerini bıçak açmıyordu. Her 
Bu sokağın hiç ı~ğı yoktur. Kaldırım bcr- Günlerdenberi olduğu gibi, gözle - hangisine dokunulacak olsa, gözlerin• 

Attila ince, uzun elini uznttı . Vaktile iedecek? Attila başta olmazsa Hünleri bat, çamur diz boyu kadardır. Burası hiç ri pencerede, kulağının biri düşük, ö- den yaş fırlayacaktı . 
Aetiüsün hediye olarak gönderdiği yü kim idare edecek?» tamir görmemiştir. Geceleri buradan geç- teki kuşkuda, kuyruğunu muttasıl oy- Yer yer kanaviçesi görünen eski 
~u··k w d ld d H" k I v· · 1 kl d l mck hemen hemen imkansızdır. » k 1 b ay ışıgın a parı a ı. un ra ı ızıgot arın uza ar an ge en ma- natara , ya varır gi i bakıyordu. sofra muşambasınm üzerinde her 
'ikayet saçan bir sesle konuşarak tem borusu sadaları işitildi. Harp mey- Böyle Giderse Kapahçarfl Bu, cins bir hayvana benziyordu. günkü basit yemek, yağları donmuf 
ceva pverdi. danına yayılan meş'alelerin hepsi bir Yıkdacak Her halde güzel bir melez, belki de bir halde duruyor, hiç birinin buna el 

- «Bu yüzüğü maktul dostum Aw noktaya toplandı. Matem sesleri du- Büyük çarşıda Katpakçılar başında ço- bir Rus köpeği azmanı idi. Bir zaman- sürmeyi canı istemiyordu. Ağızları ;ı 
ttiüs'ün parmağına takacaktım.» yulmağa başladı . Aetiüsle Attila omuz rapçı Yusuf Ekrem yazdığı mektupta di • danberidir, Bayan lfakatin evinin ö- na giden tek tük lokmalar boğaz]arııı .. 

Romalı yüzüğü tanıdı. Attilanın omuza duruyorlardı. Aetiüs: yok ki: nüne dadanmırl, oradan ayrılmıyordu. da tıkanıp kalıyordu . 
~rkon vasıtasile Romada kendisine - Hİşitiyor musun?. dedi, aradıkla- ((Çar~ımız berbat .. Yağmur bastmnc.a Bayan lfakat kocasına döndü: Derken, birdenbire, Bayan İfakat, 
~Önderdiği haberi ve bu ha.bere, yü- rmı buldular.» akmadık yer kalmıyor. MaJJanmız berbat - Bey! dedi. Köpek gene orada. kocasına: 
,.;: ... · d k · l d"W · A 1 k oluyor. Geçen sene damlıyan yerler .. imdi B'zd b l l D ..... gü gön erme auretıy e ver ıgı ce- tti a imi bulduklarını sormadı. -s ı en ir tür Ü ayrı mak istemiyor. - ur! dedi . Kapı tırmalanıyor.~ 

b oluk halinde akıyor. O kadar müracaatler 
"a ı hatırladı. O da Romalı gibi gecenin karanlımna Ne yapacağız~ Geldi.. Vallahi o! 

c.· yaptık. dert anlatamadık, dinliyen olmadı. 
Bir emniyetsizlik içinde dedi !-i: kulak verdi, dinledi. d Sesinde bir merhamet ihtizazı var - Ve Tokmak, kuyrugwunu sallıyara" Böyle gi erse kapalıçarşı yıkılacak. ,, ili 

- <cBu yüzüğü sana göndereliden Meşa'leleri taşıyanlar yaklastılar, dı. Fakir düşmüş olmasına rağmen. içeriye girdi. Dişlerinin arasında upu• 
beri çok zaman geçti.» alçak bir tepeye doğru tırmandıla~. El- Avrupaııa Korku bu kadının yüreği yufkalığını kaybet- zun, kızılımtrak, acayip bir şey taşı. 

Maktul BiT Do.t ler üstünde t~ınan bir sediyenin çizgi- ~ rnemiş, felaket karşısında nasırlanma- yordu. 

Aetiüs birdenbire pişmanlık hisse- leri mavi gecede tamamiyle seçilebili- Sa/an Bir Casus mıştı. Bayan İfakat, yüzünü buruştura• 
der gibi oldu; fakat bu pi.şmanlığın yordu. Yere doğru eğilmiş olan meş'a- Kansının yanında, Bay Hurşid u - rak: 
ile olduğunu layıkıyla tayin edemedi. leler bulanık bir ziya neşrediyordu. f:ebekesİ Türedi facık, tefecik ve manasız görünüyor- - A a!. diye bağırdı. Pis hayvan!. 
Sözüne devam etti. Galip Kumandan Ôldü V 1 

du. Bu adamın, o kadının bu tfülü Bırak .. Bırak onu! 
- <eMademki yüzüğü o kadar va- Attila: (Baf taralı 1 inci yüzJeJ sorgularına, danışmalarına hiç bir va- Kimbilir hangi çöplükte dolaşmİıf 

~itten beri taşıyorsun, neden onu bir - «Bu sabah tan yeri ağarırken 0 luyordu. Bir kaçı da, lüks tayyareler • kit menfi cevap vermemiş olduğu olan köpek muhakkak ki oradan mü .. 
olüye geri vermek istiyordun? '> borular ilk sinyalı vermişti.» dedi. di ve şahıslara aitti. besbelli idi. Fakat bu sefer, her nasıl- nasebetsiz bir şey alıp getirmişti. 

- ccBen bir düşmanın yüzüğünü Aetiüs b(\Şıyla tasdik etti: Bunların hepsi de esrarengiz bir su- sa itiraz edeceği tuttu. Bayan İfakat, hayvanın bunu rast.c 
til~ıyordum; onu maktlıl bir dosta geri - ((Sediye içinde taşıdıkları adam rette ortadan kayboldu ve bir tek. - Söylüyorum .. Sen bir türlü an - gele bir yere bırakıp ta ortalığı bulaş .. 
"ermek niyetinde idim.» Vizigotların kralı Teodoriktir. Senin kimse nasıl çalındıklanna akıl erdire - lamak istemiyorsun. Bu hayvan kim- tırmaması için, ağzından almak üze-

Aetiüs verecek bir cevap bulama- rahibin yalan söylememiş, Attila!. Ga- medi. Zaten çalındıklarını gören de bilir hangi evden kovulmuş, sokağa a- re yere iğildi. 
dı. Attila bir müddet sesini çıkarma- lip gelenler orada yürüyenlerdir. Galip olmamıştı. tılmış olacak. iyi bir matah olsaydı, Fakat, iğilmesiyle doğrulması bir 
dan ona baktı; sonra kılıcının kabzası kumandan maktul düştü; ben galip Bu hırsızlıklar, alakadar memleket- böyle günlerdenberi kaldırımların ü- oldu: 
ile yavaşça Romalıya dokunarak dedi kumandan değilim.» lerin bütün gizli zabıtasını faaliyete zerinde serseri dolaşmazdı. Elbet sahiw - Bey! diye bağırdı. Ayol , bakı 
ti: Ölü kralı taşıyan alay bir hayalmiş sevket~ bulunuyor. Bu gizli zabı - bi onu arar, bulurdu. Şayet evimize a- ne getirmişi. 

- ccAetiüs, Kral Ruhanın cenaze gibi tepenin öbür tarafına saparak bir- ta teşekküllerinin hepsi de garip bir lacak olursak, bizim de ba;;ıımıza bela Ve sofranın üstüne, yağlı , çimenli, 
l'r'ı.erasimi günü hatırlıyor musun? » denbire kayboldu. Yalnız meş'alelerin nazariye üzerinde birleşmiş bulunu - olmıyacağı ne malum~ Hem de be- güzel bir tahta pastırma koydu. 
_(<Şüphesiz» göğe vuran akisleri görülüyor, yas bo- yorlar. nim, kuduz hastahanesine haftalarca Tokmak, kıç üstü yere oturım .. ş. 
Attila ordusuna ait arabaların dur- rnlarmın boğuk sesleri işitiliyordu. Bu nazariyeye göre Avrupanın bir taşınıp, kebap şişi kadar iğneler ye - kulağının biri düşük, öteki kuşkuda, 

duğu yeri işaret ederek: Aetiüs derin bir nefes aldı ve sonra tarafında gizli bir tayyare karargahı meğe hiç niyetim yok. gözleri ışıl ışıl, memnun ve mağrur 
- c<Aetiüs, dedi. Orada Hünler ö- Attilaya döndü. Fakat Hün kralının vardır. Çalınan tayyareler buraya gö- Bayan İfakat, sesının perdesini bir iltifat bekliyordu. 

1. d d b O lık b l tlar türülüyor. Bu gizli tayyare karargahı. yükseltmek lüzumunu duydu. Sofrada, karı koca, karşı karşıya \i laallan Attilanın cesedini küle kal- ur uğu yer <>t}tu. ara u u , 
betınck için bir ateş yakacaklar. Şa- ayı kapattığından Attilanın hangi isti- dağlık ve örtülü bir yaylada bulunabi- - Bey! dedi. Sen daima böyle ak- bakışıyorlardı. Derken Bay Hur~ıt : 
Yet h d . 1.. .. b l kam tt d ki t w 1 l lir. Belki de Almanya, Fransa veya silik edersin. Zaten bizi bu hale koyan _ Anlaşıldı·' dedı'. Bu hayvanı, es • arp meydanın a senın ö unu u - e e ora an uza aş ıgı an aşı a-
rnuş olsaydım, ayni ateş hem Aetiü- madı. Avusturyanın sık onnanlanndan biri- da senin katı yürekliliğindir. Lakin ki bulunduğu yerde hırsızlığa, öte be· 

· "çı"ndedı'r ben bu Allahın kulunu bu kış gu .. nü d · w 1 aü, hem Attilayı yakacaktı. Galip ve Franklar Toplanınız!. nın ı · ri a~mp a eve getırmege a ı şhrmış • 
....... 1 k H Tayyareler, Budapqt;te, Amster • sokaklarda bırakamam. Kapıyı açıp, ]ar. Aferin! Bunu nereden sırıkladıgw ı .. ••ıag up olmayaca tı.)) ün ordusunun bakiyesi arabala- l 

dam, Marsilya ve Varşovadan ~a ın - hemen ireriye alıyorum! h d - «Attı.la"! >> bulundugwu y d t 1 d · '): nı bilmiş olsam, emen ~im i götiirür, ·· rın er e op an 1
; aynı mıs bulunuyor. Almanyada hava za • * T 

Hün kralı dikkatle · yanın<Jakine kabileye mensup ayni adamların bir ' · 1 b l f sahibinden de özür dilerdim. 
d....~ bıtası gördüğü her yabancı tayyareyı Bir kase dolusu yağ ı çor a i e, a-
~vğru eğildi: araya gelmesi uzun sürdü. durdurmak hakkını haizdir. Fakat sulye suyuna doğranmış bir kaç dilim Bayan İfakat, arkasındaki rafa uza .. 

- «Söylemek istediğin ~ey nedi!) . ~erildenÇe~irkl~r. çıkarılan sesler i_:ıi- tayyare hırsızları bugüne kadar bun _ ekmek içini gövdeye indirip, eski !Jir nıp, oradan aldığı bir boş tabağı u~nıl• 
~emki yaşıyorsun, mağlup olanın tılmıyor u. un. n. kadınların vaveylası ların gözünden kaçmağa muvaffak ol- kömür çuvalının üzerinde mükemmel cacık pastırmanın altına sürdii. 
)alnız başına ölmesi icap ediyor.» ~e y.~r~~ıları~ ıstı;da~ ~ü:~n sesler- muşlardır. bir şekerleme kestirdikten sonra, - Haklısın amma, dedi, mademki 

Galip Kim? enw ustu.n çı ıyor u. eş a e er de or- lngiltereden tayyare çalmağa im • <lTokmak)> kendisini sürünmekh•n nereden çalındığını bilmiyoruz .. Ata-
Romalı baş kumandanın titreyen talıgı eyıce aydınlatmıyordu. 1 kan yok gibidir. Sebebi tayyarelerin kurtaranlara karşı çılgın bir minnet _ cak değiliz ya? Allah vergisi 1. 

~rrnaklan Attilanın omuzlarına ya- ~ral Ardari~, etrafında ~u~afız1arı hepsinin tescil edilmiş olmaları ve bü- tarlık izhar etti. ikisi de bir müddet sustular. Sonra, 
S>ıttı ve dik bir sesle: oldugu halde bır a.rabanın ustune çık- 1 tün tayyare hareketlerinin radyo ile Tokmak, ikide bir kuyruğunu ko • nefis her. ikisinde de galebe etti A y-

- <cAttilal Beni galip yerine mi ko- ~ıştı .. O~uzundakı yaradan açık renk- takip olunmasıdır. Avrupa kıt'asında valıyor, sıçrıyor, zıplıyor, bin bir tür- l~rdan~•: ku~~aklanna et lokmnsı 
)'1Yorsun~» lı elbısesme kanlar akıyordu; yuzu ıs- ise, tayyare hırsızlığı bu derf'ce güç lü maskaralıklar ediyordu. Bayan 1- gırmemıştı. Mubarek pastırma dn o 

Diye haykırdı. tırapla buruşmuştu. Kral mütemadi- değildir. fakatin peşini bir lahze bırakmıyordu. kadar güzel kokuyor, öyle mis gibi 
Attila hayret içinde cevap verdi: yen: Devletler arasındaki sınırlar, ancak O nerede, Tokmak orada! Keyfinden, tütüyordu ki! 

ne - «Benimle alay mı ediyorsun?.. -. c<Ostrogotlar ne.r:de?.. Kr~l .Va- hayali bir takım çizgilerdir. Geceleyin odaları, havlamasiy)e çın çın öttürü - Bayan İfakat genişçe bir dilim ken· 
n ıni galibim?» lamır nerede?. Ya Attılanın kendısı ne- uçan tayyareler bunları geçer ve bir yordu. Kendini öyle sevdirdi, öyle dine, bir dilim de kocasına kesti .. Bu 
Aetiüs nevmidi içinde başını salla- rede?» diye bağırıp duruyordu. lkaç dakika içinde ortadan kaybolur - d" d" k" B H .t b'l d ı · arada Tokmağın da hakkı unutu1ına -

dı k 11 k Bu sözlere kimse cevap vermiyor, ı l sev ır ı ı, ay urşı ı e, ara a )ır l d . da k d • Yerde yatan ma tu eri gösterere : ar k d" t .. t'" d k k h dı; pastırma an ona pay ç ı ar ı .. 
l k. d d" G 1 kimse ona aldırış etmiyordu. . en ı u un parasın an esere ·, ay- 1 

h - <cBu yatan ar ım? e 1
• ot ar, Gizli zabıtanın anlayışına göre, vana beı:ıer kuruı:ıluk is,kembc satın ar. 

%r 11 H ··11 Ah Att"l"' Her bir elinde bir m~'ale tutan A v T G k l d d ~ Ronya ı ar, eru er... • ı a ... bu hırsızlıklar, bugün bütün . vrupa- almağa başladı. özleri de, arın arı a oyunca, 
~h b b' b. 'b' · · k' t•kt Frank prensi başka bir arabanın üstü- ı · ı B 1 t ·• Ve en, ız ırı ırımıze ra ıp ı ··· yı kaplayan casusluk salgınının ~ır 1 Ve bir sabah, Tokmağın birdenbi - ayan fakat sordu: 

'r~at ikimiz de galip say .. ılamayız.!. ne sıçradı . Elindeki meş'aleleri uzun ba Be y h d l 
hı saçları etrafında sallayarak dikkat na- neticesidir. re sırra kadem stığım görünce, en - yl arın sa an a yumurta ı -

L.~ ız iki buçuk Romalı lepyon senın Herkesin bildiği bir nokta yeni bir 

1 

çok telaşa düs,en de gene o olliu. sını pis,irelim. Sever misin?. 
'l\.i 1 k k b" H·· d zarlarını kendisine celbetti. ve : 
~ n erine, üçü ır un or usuna k A ıldıkça plaAnlarının D k k k k B H ·t t d b ş c·· ıe as en tayy_are yap . _ ünya azan, an. ~ca ·epçe.. ay ur~ı , u ancın an a mı ttı harp etti. Fakat muharebeyi kim - <(Franklar!. Etrafımda toplam- _ l k dl k 1_ _ 
" derhal fotograf a opya e ı ere 8 a • ı Hayvanı bulmanın ımkam olmndı. tarafa çevirerek cevap verdi: ''tti l d' d"''\ K k" · l' d nızl» di-ve bağırdı. B 1 İ..J, Cc en ır ır uvvet ımm e ın e ~ kadar memleketten kaçırıldığıdır. u o··gwle vakti, Bay Hurşitle Bayan ifa- - Bayılırım hanım!. 
'Qı) t:'ı H G Attila Nerede?. 

~seriy~ kimdey~? ep e~ işle, ar~ulu~l casus ~up~rı meşgul ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' l 1 · Bu aralık Ostrogotlar karargilhın 11 arın elinde deği mı?» oluyor. planlara bakarak yeniden yapılması - hakkında fikir edinmekle beraber, giz· 

la · · d medhnlinden içeriye girdiler. Yüzü ölü 
l ':-- «0 Gennan r senın ıra ene ve Bazan, makineyi yalnız planların - na imkan bulunmadığını gösterdi. ]i tayyare karargahını keşfetme-dikçe 
~tıırn irademe hizmet ettiler, Aetiüs. )) yüzü gibi soluk olan Kral Valamir baş- 1 1 b l b 1 k b 1 

l d d V ] . b"" b'"t'" d w• dan kopya etmeğe imkan bulunama - ,Çünkü p an ar, i e i e e sik ırakı - veya casusların nasıl i' gördiiklerini R.ornalı gu"'ldü: arın ay ı. a amır us u un eg~en 
maktadır. Model de lazımdır. Casus 1 mıstı. Bunun neticesi olarak, günün anlamdıkça bu davayı halledeıniye .. -. Be l · d ·· sesiyle: T le,, cc n öy e zan~ettımd; senld edoyk- -lcNe bağırıyorsunuz? Buradan ça- gruplarının tayyare çalmakla temin et· birinde tayyarenin kendisi de kayho -

1
ceklerini anlamışlardır. 

~_-nnettin. Fakat ia.imiz e a an ı . d"kl . k t d b d 1 •tf G h f .. d b . l l'l d ~ R d faa k . cer buk kaçmalıyız!» dedi. mek iste ı erı ma sa a u ur. up gı 1• • -1 eçen a ta ıçm e u ış e a a ;:a ar 
~· omayı mü a R etme ~t ~m. _ «Kral Valamir l..» Geçenlerde Orta Avrupa devletle - Bir tayyare karargahında, her hangı sanılan casus ~uplarından bir coğu .. 
l.. --:

111 maksadın da omayı yı nıa tı. b k "h · H rinden birinin tayyare karargahından bir tayyarenin har~ket etmeAİ göze nun Almanya ve Kopenhag' da yaka • 
:.'lbuki ı'Lı·mı"z de yabancı milletlere Elinde bir ıça tutan ı tıyar or- k h d" d w ·ıd· T . 
3 1 il d b • l d yepyeni tipte bir askeri tayyare ay - çarpan bir a ıse egı. ır. ayyarenın .ııltC) açrn-Ltan ı...~ .. ka bir -y yapma- midak araba an ara aya, meş a e en I k l 
1.1 HX ucıw r boldu. Tayyare, geceleyin nöbetçile - gürültüsü de ehemmıyet e arşı an -·>> meş'aleye koşarak: 

]andıkları anlaşılıyorsa da henüz bul\<I . 

ların cürümlerini isbat edecek clelail 
elde edilememiştir. \fi.zigotlann Matem Boruları 

'~ttila cevap vermedi. Bakışının 
~ll~sı çok muammalı olan gözlerini 
ti l'l'ıalının ihtiraslı, güzel yüzüne dik-
. Aetiüs sözüne devam ediyordu: 

'......._ (<Attila, belki hakla söylüyorsun, 
dt• Ve ben artılc öldük. Beyhude yaşa
):~ ınüdrik olan bir kimse yaşamı
._: deme.ittir. Ben öldükten sonra Ro-

)ı Cennanlara karşı kim müdafaa 

_ uAttila? Kral Attila nerede?>ı di- rin gözledikleri bir hangarda duruyor -
ye bağırdı . du. Fakat sabahleyin yerinde yeller e-

Rugiya prensi onu tutmağa çalıştı . siyordu. 
Fakat boşa gitti. Çünkü ihtiyar onu Nöbetçilere mühim rüşvetler veril -
elindeki bıçakla tehdit etmişti. diği muhakkaktı. Ve bu rüşvetin di -

_ ((Attila!. Attila!.» diye feryat e- vanı harbe gidip mahkum olmanın a
derek her tarafa saldıran Hormidak'ın cılığını ve namussuz tanınmanın ağır 
gözlerinde delilik alametleri görülüyor- yükünü telafi ed.ecek derecede biiyük 
du. olması lazım gelıyordu. . . 

( Arka•ı var) Yapılan tahkikat, makınenın yalnız 

maz. 
Bu hadise münasebetile yapılan tah-

lbnilemin Mısıra Gitti kikat tayyarenin geceleyin aşırıldığı -
nı ve uçurulduğunu göstermiştir. 

Tayyarenin asıl pilotları kaybolma- Eski islam ve Türk eserleri müzesi 
dıkları için bir yabancının hangara gi- müdürü lbnilemin Mahmut Kemal 
rerek tayyareyi çıkarıp uçurduğu an- dün Mısıra gitmiştir. Orada kendi sa

İ1asmda çalışabilecek bir iş arnyacalt lanılıyor. K d .. 
Alakadar memleketlerin hava ~- ·,;e bulamazsa oradan u use gt:ç~ -

kanlıkları bugün, casusların milliyeti 1 cektir. 

• 
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10 Sayfa SON POSTA 

• 
Italyan zaferi bir bardak 

suda fırtına imiş! 
"Son Posta,, nın Tefrikası: 8 Yazan: A. R. (Baı taralı 1 inci yiade) talo istikametinde yükselen 

Cemil, Odasında Hayalata Dalmış; Üçüncü Orduya 
Gönderildiği İlk Zamanların Hatıralarını Yaşıyordu 

Bu telgrafta Ras Mulugetta kuv - sütunları diğer kümelerin de mevcdl 
v~!~erinin tamamen cenuba çekilebil - olduğunu göstermekte ve ağır Habef 
dıgı sarahatle yazılıyor. Sebep olarak zayiatına delalet etmektedir. 
gösterilen yağmur ve sis ister mevcut Royter ajansının Adisababaddl 
olmuş bulunsun, isterse bir mazeret muhabiri bildiriyor: 

- istersen, a•m yemeğini de ora- rından birinden kahkahalarla cıvılda- J - Seninle kavga etmek fikrinde de- gibi gösterilsin; bizim için ehemmi - Habef hükfuneti tarafından dU-
da yiyelim, evladım. Gece, mehtap var. şan sesler işitiliyordu. ğilim, Cemil efendi. Şuraya, 'kar~ıma yeti haiz olan şey «bu kuvvetlerin ta- neşredilen bir tebliğde Mablle etra -

- Olur. Cemil, fosforlu saatine bakmıştı. otur da iki satır lakırdı erlelinı. mamen çekilmiş olmalan» dır. De • fındaki muharebede Habe,lerin yalııd 
Kadın, içeri girdi. İçeriden, sesi Saat, iki buçuğa geliyordu. Uzaktan Sonraları büyük ve kahramanca mek oluyor ki iki gündenberi İtalyan 31 ölü ve 75 yaralı verdikleri bildiri!• 

yükseldi: '· kurbağların, Cırcır böceklerinin ses- bir müsademede bileğinden korkunç kaynaklarından gelmekte olan ve mektedir. 
- Gülterl.. leri müz'iç bir cırıltı h<ılinde uzayıp bir kurfun yarası alan ve arkadaşları- Habeflerin guya on binlerce zayiat .ve Dün Dessie üzerine 30 bomba atıl-
- Efendim. gidiyordu. nın arasında daima hürmet ve muhab- esir verdiklerini bildiren haberler ta - mwtır. Bu bombardımanı yapan 11" 

- Hadi kızım .. Yemekleri de sepe- Arkasından, ağır ağır cP-ketini çı- betle anılan İbrahim Beyin o andaki mamen asılsızdır. çak biraz sonra şehir civanna düfmÜf! 
te koy. Akşam yemeğini orada yiyece- kardı. Kapının arkasındaki bir çiviye hali; şimdi mülazım c~milin gözleri- Zaten biz dünkü yazımızda bu mü- tür. 
gız. astı. Boyunbağını çözdü, beyaz patis-1 nin önüne gelmisti... Jbrahim Bey, balağalı haberleri kayt ve hülasa eder- He.~ ..:ş mahfelJerincle verilen mal• 

Cemil, başını çevirdi. Biri balkon- ka örtülü konsolun üstüne attı. Yata- kaşlarını çatmış; ~ol elini kalçasına da- ken ( 1) ve (}) işaretlerini koyrnuf ve mata göre, İtalyanlar Mabllenin CfJ 

da, öteki aşağıda iki kaz, daha hala kı- ğının üstüne, boylu boyunca uzandı, yamış, söze başlamıştt: bunlara dair mülahazalarımmn serdi- nubunda yalnız beş kilometre ileriW 
rıla kırıla gülmektelerdi. gözlerini kapadı. Dimağı, yavaş ya\-aş - Nasın .. Kontrol, miifettiş, Ajan ni bugüne bırakmıştık. yebilmişler ve 150 beyaz olmak ~ 

- Kaeşiml .. Geceleri bahçeye ni- uzaklara kaydı. sivil: daha bilmem ne. a:l.arı ile ortada Fakat artık hu hususta bir tek satır 350 ölü vermişlerdir. Habe,ler iki ltJo 
çin çıkmıyorsun~. Dt.Wünüyordu ... Mektepten çıktığı dolaşan ecnebi zabitlerinden memnun bile yazmağı fuzulü addediyoruz. yan tankını tahrip etmiflerdir. 

- Emret te çıkayım, kaeşim ... - günden hu güne kadar geçirdiği haya- musun}.. vaziyeti bir daha tekrar edelim: sa balı a K a,. fl ı 
- Bu gece.. tın muhtelif hadiseleri birer birer zih- - Hepsinin, allah ıniistahakını ver- İtalyanlar, bir dağı işgal etmek su • ,. 
- Evet... ninden geçiyordu. Henüz on dokuz sin .. Hepsi de Bulgarlart himaye edi- retiyle ufak bir tabiye muvaffakıyeti Gelen Haberler 
- Tam saat üçte.. yaşındayken mektepten çıkmıştı. Çek- yorlar. Takibe çıktığımız zaman, bi- kazanmışlardır. Buna zafer demek,, 
- Evet.. tiği kur'a, (üçüncü ordu ya çıktığı için zim hareketlerimizi hiive hüvesine bir meydan muharebesi kazanıldığın- .Muharebe Tekrar .... 
- Duvarın kenarında doğruca Selanik'e oradan da Manastı- Bulgarlara haber veriy .. :>rlar. dan bahsetmek, ancak İtalyan halkı •. Adı~~~· 19 (A.A.) -Alman r . 

E ·· d ·ı · · A · · ı Se L h 'fi k Jansı bıldırıyor · - vet... ra gon erı mıştı. - zızım .. n, u crı ere ız- nın böyle haberlere hasret ve asker - ... · 
- Gül ağacının dibinde. Beş on gün, kışla hayatı ona çok ma .. Asıl, bunlan başımıza bela eden- likten anlamaz kısmına maneviyat ~esmı mahf~ller, Mak·1~ .... ~uhare' 
- Evet. güç gelmişti. Hatta, genç bir kız sima- lere kız ... Bcwımıza bu belalarJ getiren, şiringa etmeğe çalışmak demektir. bes~ hakk~.nd8!! İtalyan .. tebliğin~ ~ 
- Seni beklerim. sım andıran kumral çehresine ve narin hep hükumet.. Hep hükumetin aczı, Eğer hu maksat güdülmemİfse bu ha- kalade mubalagalı oldugunu bildiri " 

P 1ıc· ka · .. d bak l ·· 1 · d · k d · l''"' · yorlar - e ı eşım. vucu una an arın goz erın e ın- u retsız ıgı. berleri ortaya atanların askerlik tabir- · 
- Ya gelmezsen? .• ce bir istihza manası hile sezmişti.... - E .. Vakıa .. Orası, öyle... lerinin delalet ettikleri manaları dahi Bu muharebeye Ras Muluaetta ar 

- A.A. A a .. Ostüme eyilik saglık .•• Pala bıyıklı gürbüz neferler; enli k.ı- -Soruyorum sana .. Bugün .. Hüku- bilmekten uzak olduklannı kabul et _ dusunda.n !alnız bir kaç bin kiti İftİ" 
Artık o kadar da budala mıyım, kae- Lçlarını şakır şakır kışla koridorunda met. var mı, yok mu?.. mek zarureti vardır. Bu kısa telgrafın rak etmwtır. 
şim ... Hiç senin gibi bir dilber davet sürükleyen pos bıyıklı alaylı zabitler - Var gibi görünüyor amma?.. ehemmiyeti cidden büyüktür. Habeş t?~usu da m~ye i,d-
eder de.... . arasında dolatmaktan garip bir hicap - Tıpkı, karagöz gö9termeliği gibi, Çünkü kırk sekiz saatlik gürültü, rak ~tn;ıe~ıştır. Mevcut bırbç top yal-

içeriden bir ses geldi. hissetti... Hatta bir gün. tabur kuman· değil mi L patırdının bir bardak suda zoraki bir nız ıstıhkamlara konulmUf bulun 1 
- Cen:ıiL Huuu, Cemil... danının odasına girerken, taburun kol ---· .• _ .••..• J.~!~~~ı.~~r.~ ' "~ fırtına yaratmağa çalışmak gayesini maktadır.. ... .. dı 
- Gelıyorum, anne... ağası Debreli Mestan ağanm: 

1 1 
··u·· ... ·· .. k dan k Uf Makallenın dogu ve dogu cenuı:~ .... 

- Gel evladım. Sivil elbiselerini ha- - A, bire beyim ı .. Dördüncü bö- 8 A D 1' O gu ugunu açı ça ı::ııey a oym - muharebe tekrar batlamıttır· ~~ 
tur. h · d k __ L1__ • • zırladrm. Gel yavrum.... lüğün üçüncü takımını Kırçc.vava nas>I ._

9 
__ A_k ____ k_l __ p_____ ş· d' k b" d k' uhak .. cep esın e, tan tuimlWUI * .. d .. .,. T'_I_ ____ ı.. __ da. k U f8m rogram ım ı artı az e ı m eme su- tekrar batlanmı•tır gon enraın r. 1UU11UD UG\tın yo , kWı · k la da T • 

Sandal. Y•vat yavaf au1an yanyor; herhanai bir zabit ... Yeni mülazım, da- ISTANBUL e~m~ 0 uyu~~ ~·~= l ~~I' • Cenupta 
sahildeki beyaz köşkler gitgide uzak- ha çocuk, vaJJahi... Gidip te Bulgarlar- 18: Tokatliyandan nakil. Telsiz caz. men ~- v~rece. erı~ı u . e 111 Cenup cephesinde Habefler eu, 
laşıyordu. la ceviz mi oynayacak?.. 19: Haberler. 19.15: Piyano konsertosu ve ~ugu~ku vazıyetın, askerlik sevk le Doria boyunca hücumlarını Dolo; 

- Aman evladım, yavaf .. Kendini Dediğini, kulaklariyle İfİtmifti. Ve (Llıt) plak. 19.35: Sıhhi konferanı. Ope- ~e ıdarC81 _bakımından, ne halde oldu- ya kadar ilerletmekte ve ltalyan kata 
, orma ... Üzerinden bir sene geçmez- b .. 1 kalb' d b' t ratör Kizım lamail tarafından. 20: Ke • gunu tetkıke; bundan eonra da ne ları için zorluklar ihdas • 

u aoz er onun ın e ne acı ır e- . ... 1 d "b' h!!!!.ı· ı · · bek ae· kur•un yarası geçti sayılmazmut. . h I . • . man ıolo. Stüdyo aan atkar an tarafın ım gı ı mııse erın cereyan etmeaı .. İtalyan Tehlii 
• Y ,,. sır usu e gehnn1fh. S .. d '- la 21 30 So 1 d".... . d ı, ___ ;:. d 

Cemil, kürek çekiyordu. Gözlerini Çocuktu haaa ... Fakat çocuk olma- 20.30: tu yo or"estra n. . : n en ıgını mey ana Çhuauuı1~15a evam Roma, 19 (A.A.) - 130 Dı11111ıarl~ 
bir saniye onun üzerinden ayırmayan c:1ıx.. L eh • k lb" •. d haberler. . etmekten başka yapacak bir şey ol - resmi tebliğ: 

15ın1, o ÇOCU&. ç reaı ve a ı ıçın e Sa t 22 den ıonra Anadolu aıanunın d ... .. l ebil' . 
annesi, içi titreye titreye böyle •öyle- nasıl bir cevher •••ıdığını • kolaö-a•ı al h h d' . . .1 ma ıgını soy ey ıraz. b b' Tayyare kuvvetleri cenuba . . -;-v • o- gazete ere ma ıue ava 11 aervı11 verı e • Yalnız bunu etraflı ve esas ır d" k la .1 __ ,_ 
nıyordu. Debrelı Mestan agaya çarçabuk ispat cektir k"ld ak k l uşman ıta nnı aevamu 

Ağır ağır küreklere asılan Cemil, etmitti... Kırçovaya gittiğinin tam do- . BERLIN ~- ı e. yap~ ... ve o. uyucukazarımazın bombardıman etmektedir. O 
b' beas'' 1 .... ·• gosterdıklerı alakaya lıyakat ana - k l rd L.-- kıtalar biç duda~larında •.r. te um e yuzunu kuzuncu günü, me11hur Bulgar çeteci- 1 7. 30: Eğlenceli konser. 16: Yayla saz. b .1 k · · · bet tafailitb bir kro- 0 0 uyd mensup ~ ' 

anneaıne çevırıyor, ve sonra dalgın si (Plaje) ile yaptığı müsademede bu lar 18 30· Skeç. 19: Konser. 20.45: Ha· ~ ~e .•çın, nıs. en _L •• b mukavemetle karşılanmakmzwn T-.. ı · · sah ·ıı d d' · d ' · · · kı uzerınde tetkık etme&. uzere, u ka 1 k 1 lr"Z'D Tesa. 
gozSaherı~lı zakı ı~: e,ıtaezdırıyor ~ müthit komitecinin çetesini çil yavru· berter. 21.10: OrkHtra. 22: Kabare .. ~ .. : mütaleaları yarına terkediyoruz. b~u metSoeek taarfıafm:aki 

ı • u IG\'m evam yor- su gibi dağıtmış; dört komiteci Bul- valan. 23: Haberler. 23.30: Danı muzıgı. .. • ıen ve o arasın m 
d~. K<>tkler, gittikçe u~yor~u. Ş~~ san kanlar içinde yere sennifti. ViYANA Atken muburir: C. D. hattı üzerinde Gaelaya kadar varllllll 

agaçlar arasında. keneli kotklerının Onun bu muvaffakiyeti, takımdan 18.35: Müzik. 19.15: Muhtelif. 20: * lardır. 
üst katı görünüyordu. bölüğe, bölükten tabura aksettiği za- Haberler. 20.25: Müzik bahıi. 21.45: Cephelerden Dün Gelen Haberler imparatorun HayalatG SııUrı-. 

Cemil, gözlerini oradan ayıramı· man, en evvel Kolağası Mestan ağa- Piyes. 23: Haberler. 23.10: Konser. Makalle, 19 (A.A.) - Ru Mulu- Tqebbüii 
yor, öteki k<>fkün damlarını, saçaklan- nm sesi yükselmif: PRAG getta kuvvetlerinin ric·ab kesif bir sis Adiaababa, 19 (A.. A..) - .. 
nı arıyordu. _ Tövbe, tövbe.. Estllğfurullah... 17.1 O: Hafif müzik. 20.35: Orkeıtra. yüzünden suhuletle vaki olmu11tur. radaki tayyare kararp.lu ... h• 

Ve ... Arayan gözlerinde; o haziran Bir daha, lıtanbul çocuklarına, hi,a 21.35: Tiyatro. 23.15: Orkestra. Haber alındığına göre, ltalyan hava ları im torun hayatma brji 
günqinin bol ziyası altında sırma yu- buradan; mahallebici demiyecejim. V ARŞOV A filolan tam düşmanı kovalamağa ha - ..:ı r ilut t bbiiaülaa ı.t, 
mağı gibi parlay~· saç~la, kumral Meğer o, herhangi bir aslan İmİf be, ... ~ 7.15: ~lon müziği. ~ 6· 15 : ~a mil • zırlandıklaJfı sırada, şiddetli yağma • ~~.-u ~ ı. f/j 
çehrede çapkın bır eda ile yumu1da- 1 'flSI· 19: Pıyano komerı. 19.30. Konuı· ğa bawlıyan yağmurla dolu ve Amba- . . 

b" 'ft ·· lan du as an... malar 22 · Radyo piyesi. 22. 35: Leh tar· k I kalı . bak man bınmekte olduju ta 
tan 

11 çı ıoz can ıyor · Diye, eski söylediği s~ze nedamet kılan." 23:
0 

Senfonik konıer. 24.05: Plak. 8~~~1 ap ~ya~ .. n illa bta 8811 bazı tahribat yapılmıfbr. Ba -.-... 
Jf. etmifti. yuzunden gerı donmege mec ur o - .. .. • • 

~-1.1_ kar L_'.1_ _ On ffak' 1 . bö • MOSKOVA la dı Bu vaziyetten istifade e- ta buyik bır ketumıyet 
Fenerde, oıuwa. anncaya IUlaar un muva ıyet en, "yJece te- 19.1 S: Konser. 20: Konser. 22: Kadın mut r r. .. .. . edilmekle beraber, tayyaredeld 

eyi ve sakin bir vakit geçirmifler; vali etmifti. Ve artık bütün arkadatla- bahialeri. 2 3: yabancı dille neıriyat. d~n Ras ~ul~g~ta bu tun kuvvetlen - .. kum ka tırılmı Ye a" • • 
mehtabın altın nurlarıyla kıvılcımlafan n arasında, çarçabuk temayüz ebn~i. BOKREŞ nı kaçırabılmıştır. ıa '11 .. f _ • • 

denizi yara yara yatsıya doğru k<>fke Bir gün, yine Kırçova civannda 
18 

R d ._ t 2n_ H b 1 Londra, 19 (A.A.) - Royter a- zorlamnıt oldup ~ 
: a yo or"H ra11. v; a er er. ... . . ~ hlr;lrata devam ediJmMt~ 

dönmüşlerdi. büyük bir müsademeden çıktık.lan za- 20_ 15: Şarkılar. 20_..5: Plak. 20.55 : jansının hususı muhabirinden: ~d .. .. bu tefehbüa, • 
Cemil, mütemadiyen esniyordu: man, tarama hareketine iştirak eden- Senfonik konser. 2 3. ı 5: Plak. Her ne kadar Habeşler Makalle cİ• nı ııına ıore • 

- Temiz, deniz havası, bana oka- lerden (mülazımı evvel lbrahim efen- BUDAPF.ŞTE varında yalnız küçük müeaclemeler devlet ~eaabma çalıpa bir 
dar eyi geldi ki; anne •.• Vücudum, a· di) isminde olgun ruhlu bır bölük ku· 18.30: Konser. l9.50: Çingene müzi- vuku bulduğunu bildirmekte iseler de, febekesıne mensup ethaa taıafli1191~ 
damakıllı gevfedi. Öyle uykum var mandam, onu bir kenara çekmif: ii. 20.50: Piyes. 22.05: Plak. 22.30: Ha- Ras Mulugetta ordusunun kanlı bir yapılmıtbr. 
ki ... Yirmi dört saat, uyanmadan uyu- - Arkaclatl .. Görüyorum ki sen; berler. 23.30: Yaylı şazlar. 24.20: Caz. hezimete uğradığı ve İtalyanlar taar • ---···---...... 
yacağım, zannediyorum. Hadi, allah henüz ham bir cevhere benziyoreun. LONDRA ruzlarına devam ettikleri takdirde, sü 
rahatlık verıin, anne .• i Eğer biraz yontulur, tıraş edilirsen; bu 18: Muhtelif. 18.<tS: Org havalan. bakanının Antaloda zorlukla tutuna· 

- Hadi evladım. Allah, sana dara- vatana, bu millete çok büyük hizmet· 19.15: Muhtelif. 20.30: Mandolin hava· bileceği şüphe götürmez bir hakikat -
hatlık verıin. Aman yavrum, pencere- ler edebilirsin. . lan. 21.1 O: Muhtelif. 21.30: Konser. tir. 
leri kapamadan yatma. Sütünü içmeyi Demitti... Yontulmak, tırat edil- 22.25: Plik. 22.35: Piyano havaları. Royter ajansının İtalyan şimal or -
de unutma ... Benim de gözlerimden mek ... Bu kelimeler, onun biraz gücü- 23.30: Viyolon havaları. 1: Muhtelif. duları nezdindeki muhabiri telgraf -
uyku akıyor. Yatsıyı kılayım da, he- ne gitmişti. O zaman aralarında fÖyle 1 •45 : Viyolon havaları. la bildiriyor: 
men ben de yatayım. bir muhavere geçmitti: 21 Şabat Cuma lstanbul İtalyanlar bir taraftan yeni mevzi· 

Be im 18: Danı muıikiıi. 19: Haberler. 19.15: hk. L d"'"' Bir kaç kapı gıcırdıaı i•itilmü., ; on· -, n, yontu amış mıyım, yüz- lerini faaliyetle ta ım etme~te, ıger 
Y " Obua kuvarteti (Mozar) plak. 19.35: h be 

dan sonra, artık köşkte ses, sada ke- başım}.. Bitmemit ıenfoni (Şubert) plak. ıo: taraftan da bütün Enderta ~u are 
silmişti. - Bunda; darılacak hir \'CY yok, Halk muıikiıi (Oıman pehlivan tarafın- sahasında şuraya buraya dagılmış o-

Cemil, orta masasındaki küçük ida- }BVrum. Yani, ahvali alemden henüz dan). 20.30: Stüdyo orkestrası. 21.30: lan Habeş ölülerini y~kmaktadırlar. 
re lambasını üflemiş, doğruca pencere- haberdar değilsin, demek istedim. Son haberler. imparator yolu demlen yol. boyun -
nin-önüne gitmişti. - Bu da garip ... Galiha beni, kur· Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ca Buja vadisini g~e~ ~o~etrer 

Arka kö,kün üst kat pencerelerin- .şuncu Hatice hanım gibi ıözii kapalı gazetelere mabsua bavadie serviai verile- lerce uzakta aörülebilen buıqk bır ce-
de ıtık görünmüyordu. Alt kat odaL,. bir kocakarı zannecliyoreun, )'iizblwım. cektil- set yıp.ı ~~ Piid a.nltaA An,. 
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Çalış0:n Kadından 
Yol Vergisi 
Alınamaz/ 
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Her eksilen dlf, canınızdan 
koparllmıt 
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PERTEV DiŞ MACUNU 
dişlerinizi kerpetenden kurtarır. 

Cu murbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Kemaq 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klimet, Fago, Korno, Trompe~ 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterin 
sazları çalanların 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar İstanbul 
Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağından bu Azlan çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanlan ile birlikte sınav komisyonuna biı 
rer dilekçe ile batvurmaları. ((142» "361» 

Türk. Hava 
Şubesinden : 

Kurumu Bandırma 

Kurban Bayramında toplanacak deri ~• baraaklar açik 
arttırmaya konmuşt, Bedel haddi layik görUIUrıe 3/3/936 Sah 
günü saat on beıte ka('i ihaleai yapılacaktır. lıtekllluln Şubeye 
mUracaatları. (911) · 

l
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Sonellk muhammen muvakkat 

Kumkapıda Kazanlaadl mahalieainde 
kiraaı teminat 

Patrikhane 
ıokağında yeni 42 No. Jı arıa. 30 2,25 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallealnde Çukur aoka• 
tında eski 47 No. lı Uç kat altı oda lı ev. 180 13,50 
Fatihte Haydar mahallesinde yeni 60 No. lı 16 odalı 
ve bir dershaneyi haYİ Haydar medreaHI. 250 18,75 

Yukanda aemtl senelik muhammen kirası •• muvakkat temi
natları yanlı olan mahaller 937 • 938 Hneıi ma11• ~nuna kadar 
ayn ayra kiraya Yerilmek pazarlığ'a konulnıuıtua Şartnameleri 
Levamm Madnrlliifinde ,arlllnr. Pazarbj'a airmek lateyenler hlza
lannda göıterilen mu•akkat teminat makbuz veya mektubile he· 
raber 21/2/936 Cuma ıtlnQ eaat 15 de daimt encümende bu-
lunmalıdır. ( l) (655) 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 
------------------------------------------------------

Sablık Arazi 
Eau No. Mevkii ve Nev'i Depozito 

497 Beylerbeyinde Bostanabafı Abdullahağa mahallesinde 
Hacı Ömer efendi istavroz sokağında eıki 5 yeni 7 

No. h 3097 metre milrabbaı tarla 
499 Beylerbeyinde BoltanCJbatı Abdullahağa mahallesinde 

Ruim ağa aobjında ..ki 6 yeni 4 No. lı 1 hektar 

62 Lira 

7870 metre nnirabaaı tarla 72 Lira 
Nevileri yukanc:la yazdı tarlalar petin para ile satılmak ve 24 f ubat 

1936 pazartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere açık arttırmaya 
konulmu,tur. Taliplerin tubemize gelmeleri. (301) 

llf/J-• Dr. IHSAN 8AMI ..__lıııı. 
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