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,lt.zakati dünyaca 
ta111:ımış muhtarem 
profesörnm, bana: 
Lıhnatimi iyi gıda 

•• · ile kazandırdı 
Çabuk kuvvetlenmek için ilaç değil, Sana 
ÇAPANIN EKSTRA EKSTF A fvlAKARNASINI 

tavdye ederim. 

'-----------------------------" 
·R E V U E Saatı 

eo -•n•llk bir tecrübe mahaulüdü-r. 
Her nevi kol ve cep saatleri _ 

Kontôrler, Kronoar§.tlar 

Spor e a atı e r.ı. 

ea,ı ..... tçllerde ıitıhr. 

Umumf Oeooeu r letanbul, 8ah_oe Kapı, T•t Han ı~ Telefon ; 21854 

Aktivite 

Hüceyrata hayat verir, 
mikrobları öldürür, ağrı· 

ları keser, vücud için •m-
ıalıiz bir iksirdir 

' 
Dlılere hayat verir, mik· 
robları öldürür, atrıları 

. keıer, atız için· emıalıiz 
bir lkıirdir 

Kullanınız 

SON POSTA 

VENUS Rimeli 
ile t~valet gören kirpikler kalplere ok 

gibi saplanır. 

Venüs Pudrası 
Terkibine Venüs Gold kremi kart!J • 

tırılmış narin ve nazik ciltleri teşhir eden 
her tene" uygun renklerde yüksek evsaf
ta, eşsiz bir pudradır. 

VENU\S Ruju 
Gaye~ cazip rcnklcrile kullananları 

hayretlere düşürür. Tamam yirmi dört 
saat dudakta sabit kalır, yayılmaz, bo • 
zulmaz ve yakmaz. 

Evliya Zade Nureddin Eren, Eczayı 
Kimyeviye al~t ve ıtriyat deposu, 
İstanbul. 

Tabii meyva uaarelcrile hazırlan -
mıı yegane meyva tuzudur. 

Mide, bareak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır . 
Hazmi kolaylaıtınr, inlc.ıbazı izale 
eder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu • lıtanbul 

Ahenk •• Mandolin 
Ba iki oalp •• diğer muıikJ lhtl· 
ya9laruna: itin mUıaoaat ıdlaia. 
Eakl9ehlr ı .Ahenk çıkuaıı S. Suat 

'\l"ml!I~~;~:;~~~;~~;:::::;~~~:::~::--.- •m•••-•;;: .. ;;;b:-;:;;;;-;;;,.., .. _ .. ,. 
Neıriyat Müdürü: Selim Raııp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp. H. Lütfü 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almışh, 
dün yahyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalkb 

GRiPiN 
BOtün ağrı, ıızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Sotuk algınhğıaa, 
nezleye, grlpe, dit, 
bel, sinir, adelı 
ajrılarlle romatiı· 

maya karıı bilha11a 
mUe11lrdlz. 

ipi 
1 

tecrUbe adini! 
Radyolla diş mıcuau fabrikasının mliteha1111 kimyaıerlerl 

tarafından yapılmaktadır. r1"' 

Belediyelerin 
ve hava hücumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dlkkatlnes 
Zeni! ve tehlikeyi bildirmek için fabrikamızda muhtelif beygir kunetiod• 

Canavar düdilkleri 
imal olunmaktadır. 

Verilecek ıiparlte göreı dfh ııeılf, otomatik veyahut 
da ayarlı aaatla iıler1 &adaları yükaelir, alçalır ve dU· 
düğün cıaametine göre uzak m11afelerdeo işidillr 

gıkllde 8 Boy yeril mamulltı olan ve Avrupa düdük
lerine her clhetoe faik baluoan düdükler hakkında 

fAhrlkamııdan hemen tafııila.t isteyiniz. 

. Z ü M R E Z A O E A. S A K i R 
TUrk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası 

letanbul, Haliç· Karaağaç, Telefon: 4,8214. Umum aoeotalığı ı S&llhaddin •• 
:Necati Galata Mader Ran No lS, 16 Telefen: 42894 

'TEK BiR VAZO 
, A(IK BEYAZvıYUttUŞAK 

I 

BiR (ilD TEMiN J , , 

au ŞAYANt 
MAYERlT TEM· 
LİFOIN HEMEN 

•• • 8U,UNDEN IS· 
• • • 

TIFADE E~INll. 

Yüıünüzdvki ıuyalı l.ı•nterdcn, açık 

me1&melerden ve eair gayriaaf marl-

ETMELiDiR 
, -AKSI TAKttRDI 

delerden kurtulmak iıteneniz; cildi· ; I' 
oiıe yıoi ve eeaı bir ıüHllik nriniı. ~ . . 
Hemen buriiadeo itibaren bir vaıo ....;.;.: · , .. 

beyaz renkteki (y•ğı:z) Tokalon kremi 1atın alıu ı.. 'l'erkıbiode taz · k .. yıı~:, 
ve muaaffa zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyazlatıcı eıı.ir birçok cevh•f ,rt 
mncuUur. Bunlar, siyah benleri eritirl~r. Açık, nıesameleri kap~tı.rla~ •• e~ :dl 
n ıolmut cildleri yumuşatıp genç!eştırlrler. ~aluıı bir veya ıkı gün ~arb it' 
yaptığı ıayanı hayret te~ir ve giiıterdi~i bUylik fıuka .~aı:aoaksınıı. Aır ~t• 
ıonra teniniı açık, nırmın ve yumıışak olacak ve lmtUıı dostlarınızın • d•" 
ve takdir nazarlarını oelbedıoektir. Her vazo garımtidir. l\lernnun kolıı:ı•iıı• 
ğınıı taı.Iirde, aldtğınız nzoyo İ•tanb ul 622 numaralı poıtn kutusu ~dre• t•• 
ademi memnuniyetinizin sebebini de ıikrederek iade ediniz. Verdığinız p• 
nın iki miıli geıl nrilecektir. ~ 

Dr. ETEM VASSAF sınır v• •"~" haıılahkları aıuı- ;ıt1ıt 
•L 
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taarruza geçtiler 
Muharebe Habeş ordusunıİnl bm~t lnönü dii~·- ~abah 

lehinde inkişaf ediyor lstanbula geldi 

anlar tekrar 

Başbakan Atatürk tarafından kabul 
Buna rağmen Habeşlerin gene edildi öğleden sonra müzeleri gezdi 

geri. çekilmeleri bekleniyor .~:::':" 1Z · 
Londra, 20 (Husuıi) - İtalyan tebliii birinci 

~lordunun cenupta tekrar ilerlemeie baıladıi•ı 
~edir • Adisababadan ıelen haberler de 
it.as Kaısa ve Ras Seyyum kuvvetlerile ıiyah göm • 
leldiler fırkası arasında tiddetli muharebeler vuku 
bulduğunu haber vermektedir. 
Şimdiki muharebede en tiddetli çarpııma Mai • 

Ueri deresi boyunca devam eden çarpıtma olmuıtur. 
T•arruz ltalranl•r t.r•fn.den v•kl olmuttur. 

"-• 8enum ile A•• K••Hn111 kuvwetlerl 
"'"kawemet 9Gstermekte we muherebe H•· 
laet111erın lehlnd• lnkl .. f etmektedir. 

Bununl• ber•ber Hlıbetlllerl• •onunda 
•••• geri çekllecelderl, dltm•nı memleketln 

içine blrez d•h• çekmek fikrinde olduklar1 
ondan aonre taarruza aeçmek latedlklerl 
•nla,ıhror. 

ffabetliler, ltalyanlarm Amba Ar.dam tepeaini itral 
etmelerinden zerre kada endife etmemektedirler. 

Şimal cephesinin muharebe olmıyan taraflarında kır
kar, elJİfft' kifiden mütqekkil Habq müfrezeleri ltal
yanlan mütemadiyen iz'aç etmekte, ehemmiyetli zayiat 
verdirmektedirler. 

Buralarda takip olunan harp usulü gündüzleri, mey· 
dana çıkmamak, aeceleri akın yapmaktır. Bu yüzden 
düfman tayyareleri Habetliler üzerinde müeasir olma • 
maktadır. . 

ltalyanlar Anba Andamdan sonra Anha Alagiyi ia-
' tihclaf etmektedirler. (Deoamı ll inci ybde) 

Askeri m~~;tl~mütalealan l~g~~uz: 
Cephelerden dün gece ıelen ha -

laerlere göre ıimale T embiea mm
t.lcaımda yeni ve ıiddetli muhare
~r ba.tlamııtır. Aıkeri muharriri
llaizia ehin yazmıı olduiu bir maka· 
İe.ae uzun boylu izah ettiil veçbile 
"tlaıen bu mmtakada tiddetli ve. 
~im muharebelerin batlamuına 
~ edilmekte idi. Bu makaleyi 
~ yedinci sahifemizde bula • 
~llllz. Şimdilik bu taarruzua; u
'*•~ :nubanirim.izin (A) fıkraıile 
-~~ettiği tıldardan (1) ita • 

Yeni bir ollmplr•t 
m•c•r•aın• dolru 

idman Cemiyetleri İttifakı 
Merkez Heyeti rem Aziz \12\.l."lııııl_..ıııı.. 
AkyürW.~al
bnda toplanan epor fede
ruyonlan reialeri. Tilrk 
futbol ekipi ile Türk aü· 
Tetçİ. atlet, eakirimci. yü
zücü ve biaikletçileriD Ber· 
lin olimpiyatlarına ittirak 
etmelerine karar vermit
tir. Bu karan ihtiva eden 
evrak bqün Ankaraya gönderilecek. 
muameleai •ür' atle tamamlanacak ve 
ekipler yola çıkacaklardır. 

Hayret ve teeuürle k.aydettiiimiz bu 
karar karpunda bir an durup dütü • 
nebiliriz: 

:::İline tetabuk ettiii anlatılmak
~ 11'. Bu ıuretle; hidisatı cereya • 
~~ evvel, iıtidlll ıuretile, oku
~-.u&nmıza bildirmekte daima İta· 
" etınit, bu meyanda aon Ender • Şim.Uelri HalNf ltamandanlanndan 
~~un vukuunu da evve • Ra Sensın 

Dört •encdenberi hiç bir anıuluaal 
maç yapmayan. hattl Balk.an futbol 
tumuvauna dahi ittirak etmeyen fut· 
bolculanmızın hanıri eMM İ•tinat edi-

Bakanı Şükrü Sa • 
racoilu ile birlik
te ,ebrimize gel • 
mittir. 

Haydarpaf&' da 
Dıı lıleri Bakanı 
Tevfik Rüttü A • 
rasla Vali, lstan .. 
bul Kumandanı, 

Polis Müdürü ta · 
rafından karııla • 
nan Batbakan mo .. 
törle lstanbula 
geçmit ve Perapa-
lu oteline gitmit • ,.,,.., lnlnü Haydarpaf" i.ta•~ll-4a. 

tir. tatürkün nezdinde uzun müddet 
Baıbakan öile yemeğinden evvel kalmııtır. 

Sipahi ocaiına giderek Manej yap- Baıbakan öğleden sonra otomo • 
mıı, aonra Tevfik Rüttü ile beraber bille Sultanahmede aitmif, At mey
yemek yemiıtir. danındaki tarihi tatları, Yerebatan 

ismet lnönü öğleden aonra Dol • sarayını ve eıki eserler müzesini 
mabahçe sarayına gitmiı, Re~cu- gezmiı, tarihi tetkiklerde bu • 
mur tarafmdan kabul edilmif, A • lunmuttur. 

Çalışan kadınlardan yol 
vergisi alınmalı mı? 

Çalışmak mecburiyetinden müstağni 
olanlar ne diyorlar ? 

- Çalışan kadından yol versiai a- Ben dün. ayni suali çalıflll&k meoo 
lınmalı mıdır) 1 buriyetinden müstağni bayanlaıuıma 

Sualine (60) kurut gündelikle alb da tevcih etmek istedim. 
nüfusa bakan kadınların verdikleri acı ı lstanbulun en tık kadmlarmdan Y. 
cevapları okudunuz. (Devamı 4 üncü yüzde) L.~ .. ~ bildirmit olan uk..t mu • yetin İnlrifaf tarzı daha iyi a•latı • 

~izin yukarıda balıaettiii - lacaktır. lerek. böyle iddialı bir meydanda boy , 

1ı...._- lllakaleai, biiyik alaka ile o • Cenup cephesinde de mühim hl • 
~ia deler. diaeler cereyan edeceiine delalet 

...._ pce pruına kadar Tembi- eden ufak tefek haberler aelmekte
laqbyaa muharebelerin tim • tir. Bu ciheti de evvelden haber 
«Ha&e,liler lehine cereyan et- vermiı olan ukert muharririmizin 

buhmtluiuntlaa» INıtka bir bu cephede cereyan edecek muha • 
....._-- _ ıelm•ittir. Bundan aonra rebeler hakkındaki mütalealarını 
~ haberlerle buradaki vazi • da aynca neıredeceiiz. 

=~::ııı:e~:ı:.::t 8!dik~:~~:m:;."~ Japonya Sovyetlerle 
Atletterimiz. busün. 1928 8elleainde. 
yine bu memlekette tesis edilmit olan 

rekorlara dahi yaJdatamamaktadırlar. barışmak ı· stiyor '· Nerede kaldı beynelmilel dereceler. 
Büıiklette. deiil derece almak. zaman 

CMll göz önünde tutulmak tartile. F J • R 1 la j l M H-&.--
80nuncu mevkii alabilmekliiimiz dahi ransız gazete en " us ar apon ann ogouauuı 
fiiphelidir. çölleri için harbetmiye niyetleri yoktur,, diyorlar 
Yüz metre dünya yüzme rekoru 56 Fransızca Temps gazetesinin, Tok-
aaniyedir. Bu meAfeyi. en iyi yüzenle
rimiz dahi bir dakika ı o aaniyeden ev· yo muhabirine atfen Litvinof Yolda-
vel katedememektedirler. tın Japonyaya gitmesi ihtimalinden • f h Şu halde. alemini bihakkın elimizde bahsettiğini haber vermiftik. Le JourJ şaa tuttuğumuz Balkan güreı pmpiyona· nal gazetesi de Berlinden aldıiı bir 

bir ltalyan gazetesinin 
fırtına koparan 

ın ile bir defaya münhuır kalmak üze· malumata istinat ederek bu haberi te-

l re elde etmiı olduğumuz Balkan eski- yit eylemektedir. Le Joumal diyor ki: 
llgilter.enin hazırlattıgı"' gı· zli rapor rim birinciliiinden kuvvet ve CeAret «Japonya ile Almanyanın Rusya 8• 

alarak böyle bir maceraya ablıyoraak. leyhine gizli bir ittifak aktettikleri ta· 
Italyanların eline geçti · çok yanlı, bir heaap yapmı, oluyoruz. yiaları do1a,•rken çıkan böyle bir ha-...... ""- * demektir. Muhtelif •por ıubelerindeki berin ehemmiyeti inkir edilemez. Fa• 

,... ,... derecelerimiz belli olduğuna göre, biz, 
"-PGrll• u ln9lltarenln tt.betl•Uındekl men•tll halr•nın Berlin olimpiyatlanna. müNbık •ıfati- kat fU muhakkaktır ki Aayada binbir 
lat.raa1111 •lm•aı11• mini ol•cak kadar haratl d•llldlr. le gidemeyiz. Ancak mütabit aıfatile dert ile uğrafall Japonyanın, Avrupa 
~•lnız Hebeflst.nın ortadan kelkmaaı llzım gellr•• ıridebileceğimizi aöylüyor ve verilen itlerine müdahale etmesi beklenemez. 

ln9llter• T•n• 91111 mınt.kasnu elmahdır ,, denlror yanlıı kararın derhal dilzeltilme•ini Diğer taraftan Japonya ile harbe bat-

Lı.~dr 20 (H ) 1 l · b l t 7 t • / lamasını müteakip Almanyanın ~A- a, ususi - ngi tere mıt u unuyor. Netriyata göre .n - ~• ıgorıız 
''"Qleti namına Habefistanda lngil- gilterenin Habefle alikaeı, Nil nehri • bitaraf kalmıyacağını bilen Rusların, 
~ ~enafiinin mahiyetini tetkik e - nin kaynaklarından olan Tana ıölU _____________ ...,,. bu fırsab, Almanlara vermek isteme- Tolr"°"" ~deeefi söyl....,. s..,ct 
~ tıq. heyet, tetkiklerinin neticesi sahasına bağlıdır. v ed dikleri de urihtir. • hariciye lromiNri Litoinol r.w., 
" ~n~ gizli bir rapor vermiti. Hey- Bundan bafka, lngiltereyi Habqle erem t avİIİ Japonların belli batlı arzuıu Asya- w of) un bu davete de icabet etme • 
~ 1 Joa Peeta• ... dolctora k.uli .U- , __ ) __ L R da A ·~ J Sudan umumi valili olan alakadar edecek. yahut talyamn Ha. ela rahat 11UUJD11& ve ueyanıa v- mCl•i mlnauz olur. on M ,., ... ..._. hMhhiı .._ .. .._..çok 
~:-- c'°' offinin riyueti a1tında idi. betiatana airın~ mAni olacak bir . ...,...... Wr ,... ..._ • :ı• L.-- .. nıpa iflerincle aerbett hareket etmek Her halele ne Japonlarm ft ne • 
liı:i~ d'ltalya pzeteei, her nuıJ .. mahzur yoktur. • 1 ..-. TaWp ..._ ,...., oLlapna alre bln"birleriyle hali ib- R.a.lwın Mogoli.tan çlllori lljÜl ..... 

tizli raporu elde ederek~- (,,,__. I0-7bl•J dlMta &r.I• ........ •ıiillllr~ (Ut- etmeja niyetleri yoktur.,. 
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He~iü• 
lı Halleıliltli 
• ••ltai AonıpaJa Si)W8i F•li 
• l•panyatla So.yalid ltlare 

'* 
lı Halletliltli: 

B İT kaç gündür etrafında neşriy~t.yap· 

bjımaz itçi kadmlann yol verpsı me

eeleai, Nafia Vekaletini• teklif etmek üze
re bulunduiu kanunla halledilmiş bulunu-

~r. 

Vekalet, yalnız avukat gibi. doktor gi 

bi. dilçi pbi. terzi pbi serbest meslek la• 

bibi olan kadınlardan yol vergisi alınmasını 

teklif etmektedir. 

Resimli Makale 

Bir defa inı•un talibi dönmi:re dm. Bir felüeti mutlaka 
diğer feliketler tak• eder. Bu resimler, aise bu talib.izlik nii

maneleriai aö*rmek içiıa :r ....... ı-.ta. Bir ı....ra al•Cf•_. 
nuz. Sizi heled"ıye otomolliline hinöll'ip h•.._.. aillriiıııbm 
diier bir otomobille çarplflJ'onunaz, ,.but aizi bula teskereai 
ile k01aaıldut otemııWI alet alıyor, yahut lautaned• çıkar
._. üarinise llir etollı .. il biniyor. 

Feliketi feliketin takip etmesinin hfhca ~ ......., 
:rahml'llD bozulmaaıdır. Feliket karpamda en blfıtik lııavvet, 
.... w,....._ Mi1am kah dr. M ,·, · .-. llir defa 
-. ...... mu, onıi• •nra feMe&lew llirWli .... an sökün 
eder, ıicler. 

Onun içiıl felaket kartı-la :rı)ma:r-z, ...... inizi derhal 

._ l ı•9 --...- etmeyim& 
Bu teklife djyec:eiirniz yoktur. Serbest 

mealek sahibi kadın, artık erkek mealek
datından ayırt edilemez. Erkek ne gibi mü
kellefiyetlere tabi İ8e. 11erbeat meslek mün
tesibi kadınlar da ayni vergilerle mükellef 
olabilirler. 

Hayatlaruu güç kazanan işçi kadınlann 

l>u ınnetle yol vergisinden istisna edilmiı 
olmu1 fll)'anl takdirdir. 

(söz ARAS.INDA) 

'* 
Aonıpaıla Si7fl8i F aaliy«: 

"Söz Ara&ınıla,, 
Fıkra 

Nasıl Çıkar? 

F rarwz • Sovyet pakbnın mecli.çe Nedenee fazla mütaHalp olandı tanm • 
tudik edilmek üzere bulunma& DUf bir sazeteci anlahyordu: 

Merkezi Avrupadaki llİyui faaliyetlere tici· - Odamda ate, ;raaa yana fazla ku •• 
det verdi. tak bir bava h&ul olınuttu. Kuraklıim ,bu-

Cö · V gitti. Bir taıaftan barla biraz azalınuı içia aobamn üzerine 

d 
A ~- •rfOl va) ya .

1 1 _ L • • bir mapapa Mı koydum. Bu sırada yeie • 
a .t'UllMlllyamn ta ya ı e an apna& IÇlft • • • • • .. 1 

..:..ı: .u~L J • • .... • ediliyor mm ııçen tprdL •Amcacıaım. bu .acak su· 

..... m~ere ere sı~ ifil• · L.L -L---· '-'- •• ya 1111' ,.__... söree mut...-~ sızın apteate 
Bulpr krab Be)srada sidiyor. hanrlancbiuuza bükmeden demesin mi} 

Çekoslovak hariciye nazın bir Tuna Balcınız bqim, hakkımdaki kanaat liti-
konferanaa akdi için uirafıyor ve konfe • fe halinde oı.. bile yeienime de airayet 
ranaa ltalya ve Macariatam da davet et • etmitl 

meyi düfiinüyor. - Fakat fena deii). dedik. İtte hİ7im 
Şimdilik tebellür eden vaziyet wadur: söz araamdaya bir fıkra çıkbl 

Sovyet - Fraımz anlapnUI, Merkezi - Salon yazmayınız. zaten biraz yan • 
Avrupada, §imdiye kadar mütereddit bir ht taaanmakbiım hep böyle latifelerle ol· 
halde bulunan devletleri muayyen blok • madı mı} 
lar dahilinde birlepneie mevketmiıtir. Sov- * Jet • FramlZ pakt1nı, Sovyet • Romanya On DllrdU•cU Lul .... Banrosu 
pakti takip edecektir. Bunun arkumdan 
1tomaJ178, y aaoalavya, AYUaturya ve Çe- On dördüncü Lüinin )'lkandıiı ban,·o 
-..,.u,,. .....da bir anlatma "6aada Madam dö P.....,.doıun malikanainirı bu· 
setirmek için bir Tuna konferansı aktedi • lunduiu Eı:witqeden PariH setirilmit ve 
lecektir. yerine konmuıtur. Bu ameliye güçlükle 

yapılabilmiftir. Çünkü banyo, kralın ha • 
mam daireaini doldurmak için yap1ldı -Öte tarafta da Almanya, Polon,a ve 

lı.iya birbirlerine daha ulu bir 9Urette 
l>ailanacaklardır. 

iınd- pek cesim bir pyclir. Boyu 3 met-

~--------------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 

BULMACA 

lçkinitt Fransa•a 
Bağ/atlığı 

Amerikalılar 
Pari.te yapyan Amerikalı erkeklerin sa· 

yw kaçtır, bilir mi.nıiz} Vaıingtonda net-

sıhhatlidir. Bu 1O,31.S tane Amerikalı er • 

keiin Fnmwia ::redatmil oinalanam .. 

hebi, bunlann F~a r+•leri tmilate 
Amerilaada içÜliB ;JMak olm ıcbr. 

* ......... .,.. 
mwl Patn. 1" • n .... -sılınb.ri 1l:J'li' 
maltt...ı.. 

Ş.-bat 21 

Sözün Kısası 

Yeni bir motld 

.. 

B uhran dolayısile, yılda bir 

den fıWa fHim çeviremiyen Holı • 
vud sinema yJdmlan arada ipiz pçc0 
E.a.ı.Iann ..Jmmsnn avutrnlıla için yı:ni yr. 
ni modalar çıkanp, ortaya atıyor!e1r. 

İl oğlunun kızını, kızanını hazan veredl 
döteklerine kadar aürükliyen zaytfla 
moda• da ewen banlann. bu i~ 
.,. .. 1cımnn .. mab.ulüdür. 

Şimdi de, Amerika gazetelerinde oku • 
chııiumuza g6re, Holivuddan koparak A.,.. 
n&pllJ'll doira phneirta olan yepyeni bil 
meda .. mur- T ıınakl.Ja üzerine sevgi • 
linin resmini yaptırmak. 

Bundan memnun olacak aevsili var J1ll" 
dar. bilmem} Tırnak. esuen. insanlarlll 
makbul olan yerlerinden madut değildir. 

Bir adamın kadrini alçak göstermek içiol 
ctımak kadar ehemmiyeti yokturlı> der • 
ler. 

- Ben onu tırnağlmm ucuna bile y., 
maml 

Yahut ki: 

portrenizi falanca bay.anın adsız parma • 
iında temap ettik .. 

Diye kutlulayacağ.z. 
Falat diifijnüyonım da, bu -zarrt.,,-. 

..aelr .f--ı- ........ im ..... - •ii•ll' 
reııi ' ıhı de - de: 01- tepu bir el :JJW' 
malill ömürleri olacalmr. 

re )'İnni, eni İ8e bir metre 2S santimdir. 
Siyut bloklann te,ekkülii. siyut men• Ainbiı 12 toacbar. Sert meımesia içi ka • IWitodu Wr. didl. ._. __ _. • di 

faatlerin menbalan demektir. Bloklu te • za1ma1ıa Mlretile ,aplımıpm L;i.e dört ba- leri ha ayiu t ? 'l ...... eem.lı iğa --------·----·--.....-ı 
eaüs ettikçe harp yaklapyor, demektir. •m-LJa ....:..:.1-__ı_~ _ _..._

0 

Bö I SelıW safa: b .. .. :la S.. ilmit .... 
il& prnmmtııall' ··ye muhte - Of899 ae p 

* 
•ı apanyada aol partilerin zaferi tahakkuk 

etmiftir. Mecli.te eollar büyük hir ek• -

~91 tmnİn etmitJeniir. 
la.,anya kabİDelİ IİIUdiden İ8tifa edip 

tr'ribeii teıcilı etmifrir. Hattl Cumhunei
IİDİD de ilaifa etmesinden bahledilmekte --Binaenaleyl. Japanyada aosyali.t idareai 
tahmin edi&diiinden daha evvel t-.üa et

mit olac:Mm. 
Sol partilerin intihabatta ileri Mirdükleri 

propama SÖre iJk yapacaklan işler, UJDU• 

mi müe.emeleri cleTled ...... ek oı...ktu. 
Bu tecrübe, batka memleketlerde zaten 

,apdmak.ta olduju için, lapanyada da ra
dihl bir rejim deiifilıliii ohnıyacak de -
mektir. 

Ha li•l.r Karıuın*: ........... 
H.lı ... ...._ aa bin lliti ölüyor, Jtal • 

,_--. - llilil •• B. ad.mlar ya he· 
.... lailııni,.dlw, :r-llut ta a...betuai:r ...... 

... 'lair ban:ro. madam dö Pompadounın 1 - Parah o,_., ı.ir mahanirimiıl:in yelli ııı.. ve i tısair .-W · 
iıtihannı celbetmedifi için o zaman onun •Y adi. 2 - Eantn. 3 - Yum~ fır • lecmıla .....- w• ı ı k · ı •ı • - f - Eiıki Yunan kralı ICoatantin ne 

malil&ine8İne sönderilmitti. ker, edatı rapt ... - Bfr pamvlt. menrle - ler. * ketimiz, aenifliii. 5 - ~ peynir Dt!'Y
0

İ. 
kit ialifir etmitti 1 

? - 1 1 ,,..... ı.• .... fi 

6 - Bir millet, rabıt edab, büyük. 7 -
Zorallf tçrrn- ..... .,. Sahip, Emirin karuı, çok deii). 8 - fıl. 

l.paaxa ziraat nezaretinia verdiii aon 
bir karara söre. oteller, pmmİJ'onlar ve IO-

kantalar mlifterilerinin ,.emek bedeline 
muayyen bir miktar pn.p ücreti illve e -

decekler ve bir fite de prap vaecelder • 
dir. 

Mütteri ..,.ı. ~ 1ııile puuuu ver• 
meie mecbur oldujuna söre, kendiai ade
ta içmeie icbar edilmektedir. 

AJ'rıi kararname, PanlJ'I vermeyip te 

içilmiyen praptann meydana hırakılmuı
ru ve fakirlere dajablmuuu amiıdU. 

* Seklal•cl Ed,,..... Taç ............... 
Yeni İutPltere lualuua taç siYmeaine da. 

ha bir yıl olmulna rainıen bir takım he
vesliler fimdiden harekete aeçmiı hulu -
nuyorlar. 

Saltanat alaYJnıa seçeceii caddelerde-

ve, çok mavi dewken luıllamnz. 9 - Ne
fer. 1 O - Tavla teferrüahadan, ekin bi • 

çen. 11 - Y cımeje ta& verir, fabt. 

Yw Ji agwJIJ*: 

1 - Kulaiı olmayan, eski arap harfle
rinden biri. 2 - .imkan. 3 - iplik sarılar, 
öaümüzdeki ay. -4 - Bir çalaı, rabıt eda
b. 5 - Giz açıp kapaYJacıya kadar ge
çen vakit, aptal hir hayvan. 6 - Bir ka
dtn ismi. 7 - Bir erkek imni, artiatluin 

:rai>tlit hareket. a - Uzaklan aösteriıken 
bıllamna. ilkm türkçai. C) - Süel. atJ
pn. 1 O - Mel' un, Habeı reialerİIMJ 'f'e"" • 

rilen isim. rabıt edatı. l l - Vücudda bir 

butahlı:.tan .onnt hhtl olur, l»ir bab!Mlan 
doğan kmd.,Jeı. • 

Dünlıii Bubnacanın Halli: 

s IJ .... : 

* t:C:.a-•.__ •Ye ••t ılau ~--- ...... ). 
3 - Molielia ~ dili•w 

Toledo ,ehrinde kınlinl)'an cam blok- ren kimc:IK> 
lar yapıtdıfl için, lrir bç bd binaJ'ann da 4 - Bütün dünyada en çok •tılan 

camdan inta•na l>atfannulbr. Bu nevi tap nedlr1 
· ı ·ı .. firm · · ,_ d il S - K•t;iueııııiıtle eır •mmn cam ıt erı e ugraşan a lfl o a.a ar er- ad.ıalıııırmuz lııimlı.ııdirr) 

letmiftir lö örülmüı c:amdu elbiae Wle 
imal etmektedir. 

* 
(Cevapfnı YaT111J' 

----, ........ b. Ces ;lı • 
f - 20 Biriftci: a...- ~'6 t 

Eier .Nüae immak l&z.m plira. bis F- Diin-.. .,:ha.de d.ıiıı-
Almma alüai clln:ra yüziiadelü b~ b.ı. aciana Prawı.. •••
n tMnif etmiı 400.080 mu.htelif çefit bul- len Jan Barttn. 

2 - Görünü- aöse büküm muş. y- • 

H-.erat ( 280.000) çeılit ile b..- .. . kaidesini koyan Lafontaindir. 
. _ . 3 - Künatln Astro-mik bareked 
lıyormuı bunua (-40.000) u unek, (50) d bah d ilrn k .. ı.. d _J.-en me en e --ogra.1 a _..., 
bini kelebek aülllaine aİtJDİt. 4 _ Suken Hnait dlevrinin b .... 

Balıklar 12006 Çetitmif, 300 Ü tatlr 1U sadrbamının adlan Kamil ve S.it P. 
mahsulü imiı, 6000 bt. 10.000, istiridye p)ardu} 

* ki dükle.in C.mekanlan, vitrinler ve epar-

l - Ceuretfi. 2 - Sel&se, sin. ~ 
Samim, ki. 4 - Emi, efe. S - Kir, zo, a· 
ap. 6 - Ar, ki, eza. 7 - Errni,, nan. 
8 - icabet, n. 9 - A.a. ölü. 1 O - Aca.; 

gibi yumutak baJ'V&Dllb aiime, &000 by• S- Tüdüye ile doaıtı..la t-. .idi 
vanan mukanere (bbaklu), 2500 ii ker- fl'lllmZ hükümdarı birinci Franauvadit• 
tenkele, ve 2000 çeıidi de memeli hay- • 
vanlarmıt- ilci Kapt1111lı 

Gemi 
c.els lt.l,.alarm. serehe Habetle - tıman pencerderiaia eahipleri. daha .a

ria hefoelen açaklanncbm daha çolanut. diden yükaek fiatlarla teklifler alm.,,lanaı" 
Ahnan alimi budn otlMmUf .. ,llnF 'ft 

isimlerini yazmı9 ... 11 - Sin, çeker. _ ._.,,.. ..,., _________ _ 
3 miiade bir ~ UÇUl'U)"orlar.. Bu teklifler fyanıuzlar tarafından bile ya • 

Yakandan aflliJJ'•: aç. 6 - Es, ok, böcek. 7 - Tekke, elek. 

* Evvelki P.. h.l,.nıana :rirmi hq kilo
metre ilaM+la.lwMi haber .&.....-. Da, 
hq kaı..ııetref cledila .. 

Yarma AIWt kerimi 

* 
Y aiJnurdan korktuklanna bakılırsa: 

ltalyanlar, tekerden yapılmış olacaklar .. 

* V• ,...,. Kuueanıa kOJUINI'• '*1-
wlL Ota ...,.,..__ p.terecek•itt ,..., 

pılmıımış. Bu iılerle uimfan komisyoncu-

lann bir çok paralar kazandıkları rivayet 
ediliyor. 

1 - Sek.en. 2 - E-mi. ari. 3 - Se- 8 - ifa. tüae. 9 - .. r q, er. 1 o - Azeri, 
miramis. 4 - Ali, rica. 5 - Ramiz, p, Unkapanı. 

iSTER iNAN İSTER İNANMA! 
Evvelce lzmir T.w.wlllliiinde bulunm11t olaa adli bp it· 

ı..i mü,.Weh-ne doktoru Rıfkı için mali,.._ Mli a. ip. 

1eri müdirlüiüae .c;y1e bir tezkere selmittir: 

(C ..... tr+ıtbtlliai .... -- eden deki• a.-~ 
lan letkll ..tildiji ~ •±etlen bir nüldw ı.- ,... • 

dajl anlatılm1ttır. BU .,.,_ .. aileai..I• &alasili ._ ....U 
oturduiumm it'an ... l> 

Oç aeneclir utti batı bile airunaclan çabpp tluran ~ ada-
1111 öl6 sösteren bu tuıkere a.,retle ı..ı,.lammt ve arkad..,. 
lln ilır Bay R6ı arMmda latife vesilesi olmutt-. 

'P '1'1 ıll lsu7e daktor RAuun ö1medilini Wirmifli'. 

iSTER iNAN fSTER İNANMA 1 

Dünyama en n,.a 
gemisini oo kaptaıl 
birden idare edecek 

Loadra, (A. A.) - Yı 
denİM indir.itecek olan etlC vin 
vapuru o kadaır büyüktür Pfi 
iki kaptan birden bubmacalrtlf• 
tek kitiain. üzerine alamııac:ai". 
re __.uli.ıetiai kaptea Jod 
ile ....... ,...,.. Brittm --~-

... • ı ••• ecleeeldenlis. • 
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Siyaset Aleminde 
4kdeniz 
&f uvazenesinde 
it ev ki imiz 

~ uvvete dayanmıyan bir pol.itikanın 
ıe· k l hiç bir ehemmiyet ve ıymetı o amı• 
• 

111 )'cağı hakikati. herkesin bildiği bir mü
eıı ~edir. Fakat insanlar gibi milletleır 
~~· de hazan bo~ bulunup kendilerini gaflet 

~Usuna kaptırırlarsa, «badelharabil -
~ııı "'etaı> fehvasınca, bu uykudan çok acı bir 
n• ~ · ıne ile uyanırlar. Nite~im ltalya~a es• 
jill l ltalya gözile bakan lngıltere dahı, Ha-

"'I macerasında, isteklerinin önüne set 
ı • ~ilmek istenildiğini görünce kükremiye 
ı</' ~ lıYan bu memleket karşlsında, birdcn
bif te taşaladı. Vaziyetler. birbirine benze -
i • ~ekle beraber, lnebahti muharebesinde 

~ lla.nınasını kaybeden Osman~& sulta.~lı: 
nı• l da, deniz üstünde, cümhurıyet re1ımı 

LTELOBAF BABBBLBBi 1 
OrtaAvrupada Vaziyet "Balkan~aktına 

Sadıkız,,. 
Avusturya Baş ve Dış Bakanları İle 

Leh Başbakanı Macaristana Gidiyorlar 
Yunan 

böyle 
başbakanı 

söylüyor 
---

Atina, 20 (A. A.) - Bir ecnebi 
Peıte, 20 (A. A.) - Avusturya Bu ziyarete burada büyük bir ehem- gazete muhabirine dıt siyasa hak • 

baıbakanı ile . dıt bakanının mart miyet verilmektedir. kında beyanatta bulunan baıbakan 
bidayetlerinde Macar hükô.metine Vartova, 20 (A. A.) - Polonya Demircis demiıtir ki: 
ziyarette bulunacakları haber alın- baıvekilinin yakın zamanda Pet • «Şunu tekit etmeği kendime bir 
mııtır. Avusturya ve Macar devlet teyi ziyaret etmesi mutasavverdir. vazife bilirim ki Yunanistan, bütün 
adamları beynelmilel ıiyaıi meıe • Matbuat, Beckin de ilk baharda kalbiyle Balkan paktı siyasetini ta
leler ve Çekoslovakyanın teklif et - Belgrad'a gideceğinden bahset • kip eylemektedir ve Yunanistan, 
tiğf Tuna paktını görüıeceklerdir. mektedir. kendi menfaatlerinin aynı olan Bal-

kan menfaatlerini teahhütleri mu -
cibince müdafaa için elinden gelen 
her ıeyi yapacaktır.n 

rııı ~l~ncıya hdar belini d~zc:lte~e~i. 
lir· ~Ü uyumayı, çalışmaya tercih etmıştı. 
iıı: ~ hale nazaran ve bu bakımdan Lon-
r • ~ deniz konferansı bizi alakadar etmek k d 
~ gelen bir mevzudur. Lordlar amarasın a 

Birkaç konseyli 
Milletler Cemiyeti 

V enizelos açık 
kapı bırakıyor ... 

Bir Asma Köprümüz 
O/$aydı ... 

---

G eçenki büyük lodosta lstanbuldan 
Kadıköyüne gitmek isteyip te daha 

tehlikesizdir diye Üsküdar yolunu tercih 
eden, fakat vapurun Üsküdar iskelesine 
yanaşırken alabura olacak derecede tehli
keli bocalamalar yaptığını görüp yüreı;i 

ağzına gelen bir ahbabım, o akşam beni 
görür görmez, hiddetli hiddetli: 

- Siz gazeteciler i~te böylcs1nizı 
Diye çattı. 

- Hayrola; dedim, yoksa fırtınaya biz 
mi sebep olduk? 

O, sinirliliği azalmadan: 
- Alayı bırak, dedi, fırtınaya siz ee

bep olmadınız amma fırtına neticelerine 
karşı konulmasına siz mani oluyorsunuz .. 

~· t Su konferansta, Amerika, lngiltere. ana yasada değişiklik 
'-ıısa gibi büyük devletler, donanmala· 
~ i.-: h d k f' t yapılması istendi r 'ı:ı ~·n hem kemiyet, em e ey ıye Atina, 20 (Hususi) - Venizeloı Münakaşalara bir Fransız .dı ~ ktasından bir had tayinine çabalıyorlar. kadqlaımdan. Giri 1 T aki 

Sovyet - Fransız 
anlaşması 

Partiler arasında uzlaşma 
imkanı kalmamışbr 

Benim hala anlamıyan gözlerle bakb -
ğımı görünce izah etti: 

- Bugün Üaküdara giderken az kalsın 

l>onya bu konferanstan çekildiği için Londra, 20 (Husuıi) - L~rdlar ar .• ..... • t ay avı. °:.t • generalı da karıştı 
~ · kamara11 dün Milletler Cemiyetinin ye gonderd:iği bır mektupta 11yuı ha· ,,,. cati kazanmıştır. Sovyet Rusya i2tirak kilin k 
~tlnektedir. Malum ahvalden dolayı, istatüsü Üzerinde konuttu. Lord yattan çe e hususunda verdiği Paris, 20 (A.A.) - Fransız-Sov-

!t• anın konuşmıya ne vakti, ne de ta - Rennel Milletler Cemiyetinin ana kararın kat'i olduğunu, fakat kralı yet andla§masınm tesiri hakkında -
da ~ ülü vardır. Almanya ise, yeni ahval yasasını tadil etmek ve daha mües- t~~ .~~~~eket~ yaptığı .. b~me- ki münakatalar devam ediyor. 
ıe1 ~ fctait irindedir. İngiltere ile yaptıiı de- .. 1·r hır' hale aetı'rmek Jizım aeldig"' İ· tı lüzum gorüldukçe ifa etmege ama- E h d • d 

,.. .. • • bil c o e Paris gazeteıın e gene-anfaşması ile ancak serbest söz söyliye- . b .. k" h ı· ·ı l" de olduğunu dirnıİftir. 
nı, yasanın ugun u a ı ı e ame ı U-' ral de Castelnau, iki ordu araıında ~clt bir hale gelmiıtir. b' h' b I d w .. I :uaıamadılar 

Su d d"v ı · · k · · ır ma ıyette u un ugunu ıoy e • A • 20 (H ) Çald • yapılacak bir el birlig"'.inin muhte • il an ötürü, ıger erme yetlıme ıçın di. tına, ususi - arıs . . • .. 
. bire çabalıyor. Bu anlaımayı temin B M'll u-·bakanlığın kendisine ukeri bakan- mel tesırlerınden dolayı endııe gos-
ltı. b"ld" Lord ennel daha sonra ı et • ........, . . k d' G l d' k·· ıe; · Ccye kadar gizli bir surette yapa 1 

•- C • . • b. k . d .. l bklarla İçlfler bakanlığının partısine terme te ır. enera ıyor ı. 
.... k•da v d ·1·v t tim ler emıyetının ır onseyı eai, • . • • B' h k d K ı ı..- . r yaptıgı onanmaya ı a e en, - • • •.. mensup kiınselere venlmesı üzennde «- ır arp vu uun a, ızı or • 

lii' de iki tane (26.000) tonluk zırhlı, iki fakat bır kaç konseyı bulunması lu- israr ettiğinden iki büyük partinin bir- dunun bize büyük bir yardımda bu-
siı ( 10.000) tonluk kruvazör, ayrıca iki zumundctn •• b

0

ahsederek bu kon. sey ... l-erek bir kabine kurmaları imkinı lunup bulunmıyacağmı bilmiyorum. 
, c 05.000) tonluk zırhlı ve kruva - l d b A k b ..,. 

b'ıı tlcr b" . . l k t • e.r. en ırının vru. pa •. on. seyı, ı •• kalmamıftır. Fakat fUnu biliyorum ki, Fransız ordu-
' . . , ır tane yırmı ton u ayyare gemı· A k b A 

bir hayli torpito ve tahtelbahir yaptır - rınıa aya onseyı, ırının merı- Bu vaziyet üzerine &fbakan De - su, her türlü idealden ve vatani duygu 
. ilı.eredir. Diyeceğim tudur ki siyaae- ka konseyi olmaıı icap ettiğini, hat- mircis krala parlamentonun toplantı - dan mahrum kaldığı takdirde, mey-
1 kuvvetile teyit edemiyen milletler, di- ta ileride birAfrika konseyi de ya • ya çağınlmaaı lüzumunu anlatmıftır. danı düıman istilasına serbest hı • 

1111'1 ~tlerinin vesayeti altına düşmüo gibi bir pılabileceiini ve bu suretle bütün Bu hususta kat'i karar kralın Yanya rakacaktır. Yalnız kendimize gü • 
At ınııuu:arası arzedivorlar. dünyayı dahA tüınullü hir tekilde seyahatinden avdetinde verilecektir. venelim ve, maskeleri ne olursa ol· lınanya, bunun iyi bir misalidir. Ordu k ·· k'' 1 .. M fih 1!_• mba 

t lı avramanın mum un o acagını an- aama , mecuam çarp ve • sun, baıkalarından sakınalım.,> a Vlıcılığını tensik edinceye kadar her "' 
ft d'l lattı. ya Pertembe günü toplantıya çagırı • Almanyanın Vaziyeti an ı tecavüzüne uğnyan ve el teca-
·· ne uğramaya namzet görünen Sovyet Lord Rennelden ıonra ıöz ıöy • lacağı tahmin edilmektedir. Berlin, 20 (A. A. )- Alman a • 
~·· a ı ınci nümuneyi tC§ ı e er. • d ·k· k'l d tiyen Lord Lovion vaziyeti baıka Grev Bitti ı'ansı bı'ldı'r'ıyor·. 

li kuı.el ve yepyeni bir donanma yaratan bakımdan muhakeme- etti ona Mil .. Atina, 20 (Husuıi) - Otomobil- Germania gazetesi, tark miıaki 
t ciiınhuriyeti, yukarıda kaydettiğim letler Cemiyetinin istatüaünde hiçbir ciler grevi bu sabah bitmi,tir. l l ku 

1 ku•ur yoktur. Yalnız du'"nyanın ra • hakkında Fransız say av ar ru • P erden dolayı, bu donanmayı azami .. 

et haddine iblağ etmelidir. hat yüzü görme•İ için iktııadi güç. E s ki A I m a n 1undaki müzakerelerden bahseden 
.. A.ltdeniz müvazenesinden silinmek mev- lükleri halletmek ~zım aeldiğini bir yazısında diyor ki: 

tlc bulunan İtalyanın yerini almaya ileri ıürdü. müstemlekeleri «Almanyanın bu pakta iltihakı 
· et biz varız. İcap eden bütün külfet· Hükômet namına cevap veren için, ne Milletler Cemiyeti ıtatüleri 
~ rağmen bu namzetlikten hiç bir su- Lord İstanhop bu gibi tekliflerin • bakımından, ne siyasi bakımdan, 

efe l' • s ı· R Bı·r Alman şefi, hasiyetı-. ragat etmeme ıyız. - e mı agıp §İmdilik Milletler Cemiyetini kuv - ne de askeri bakımdan biç bir ih-

~? J..ı • vetlendirmiyeceğini, bilakis zaafa miz için istiyoruz, diyor timal yoktur. 
~r a 1 k p a r t isi n d e uğratacağını anlatınıı ve münaka • -----

verilen kararlar fa bu tekilde kesilmiıtir. Berlin, 20 (A. A.) - Nasyonal Lloyt Jorj hasta 
A. k sosyalist partisi müstemleke ıiyase- Londra, 20 (A. A.) _ Lloyd Ge-
"'11 ara, 20 (A. A.) - C. H. P. Z A d b • J h k ı 

"ti Sekreterliğinden: . e C r 1 t e ) f e f ti ofisi tefi binbaıı Sc oec e ' müı- orge ıoğuk algınlığından rahatsız -
"· li. P. Genyön kurulu haftalık k Jd J d k temleke cemiyeti huzurunda ıöz dır. Maamafih kendisini tedavi et .. 
~tıtısını yaptı ve aıağıdaki iıle- a iri ma ı Ça... söylediği ıırada demittir ki: mekte olan doktorlar, Lloyd Geor-

t~ k k d" « - Altmıı yedi milyon nüfusu gun, Avam kamarasında petrol am-,JI l tere arar ver ı: I · 
~ '--Bu kıt için hazırlanan parti talya hiçbir andlaşmaya olan bir millet ufak bir saha içinde borgosu ile Habeı meselesi üzerin· 
Jıf l~ttansları hakkında gelen ha • girmeyeceğini bildirdi bunalırken bazı milletlerin müs - de pazartesi günü yapılacak büyük 

~t • J • b k f temleke arazisi ile itbağ haline gel· münakaaalarda hazır bulunabilec& ınce enmıt ve u · on eranı- 'S' 

rıJ ~ h d • f d 1 Londra, 20 (A.A.) - Havas mu - meleri tabiatin hilafında bir ittir. ğini söylemektedirler. er yer e gemf, ay a ı te - habı"rın· den.· 1 
,. .. ·· ··1 ·· ·· Yabancıların müstemlekelerine e .:.,. ~ ,,.aptıgı goru muttür. 

rw ,~ Burada dönen ı:ıayialara göre Musoli- k k y 1 k d. ......._Bütün parti öraütlerinin tef- T oyma istemiyoruz. anız en ı 
il • ni, Sir Erik Drumont ile vaki olan son 

iV ~;.ıt.ticelerinin tetkikine devam • malımız olan müstemlekeyi istiyo -
.'ili" görüşmesinde zecri tedbirler kaldtrma-

.. ' >ı.. ·, ı. Genyo"'nkurul bu'"tu"'n ı'llerde 1 ruz. Sade ekonomik zaruretlerden .. .,. t_ dıkça talyanın hiçbir andlaşmıya işti -
i~ 'il Q teftit neticelerine göre dü • rak edemiyeceğini ve arsıulusal hiçbir değil, fakat ayni zamanda Alman 

\İi~~ek itleri tamamlat~cak ek - harekete katılamıyacağını söylemiştir. hasiyet ve tere fi namına, meıru 
~ eri bir bir ilgili yerlerine yaz- Resmi mahafil, şayiaları ne teyit, malımız olan müstemlekelerin iade-
\d, \te ardını kovalamak kararın- ne de tekzip ediyorlar. sini istemeliyiz.» ar. 

Hindistan da bir facia 
Kalküta, 20 ( A. A.) - Kalküta-

da, bir yerlinin cenaze merasimin -
de çıkarılan bir pastadan yiyen 34 
kitinin hepsi zehirlenmit 14 Ü öl • 
müıtür. Diğerleri çok tehlikeli bir 
vaziyettedir. 

~~ Artvin ilinin devlet teıkili -
~d "-ldığı tekle göre parti duru -

't'"ı~ Yapılacak değiıiklik karar-

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

~ ntııtır. 

~'l't ......._ Yeni dördüncü ispekterlik 
'-,İtt tt, giren Plümer Kığı ilçele -
~ ~~arti kurumları doğruca ge -

ıd' \t reterliğe bağlı olacaktır. 
tf' l-f~ ~lazi2'den ba§ka Harput'ta 
ıd' L"'t' kevi a~ılacaktır. Böylece 23 
~ ·"~ l>a2ar günü yurtta yeni açı • 
~_, ~iltt~al~evlerinin sayısı 33 e ve 
~ ~~ e h·rlikte bütün Halkevleri

f' "ııt.'•~ısı da 136 ya varm11 ola-ı 

- Artık bizim gibi, etten, Amerikalılar robot na -
kandan, kemikten yapılı m • mile, çelikten, ıun'i adamlar 
sanlara hacet kalmıyor, Ha- yapıyorlarmlf. 

san Bey. 

. . . Bunlar da, içlerine ko -ı Hasan Bey - Merak ebne 1 
nacak makineler sayesinde, İn· Harbedip kan dökmeği onlar 
sanlann görd~ bütün itleri J biı.im gibi beceremeı.ler 1 
ıöreceklermif. 

batıyorduk; geçenlerde u:zıun uzadıytı a
leyhine yazıp alay ıfüiğiniz asma köprü 
yapılmış olsaydı fırtına, kar, poyraz, lo
dos dinlemez, karşı kıyıya geçiverirdilc 
iştef 

Doğru... Gazeteciler bunu düıünmedi· 
ler: dostumun hakkı var; asma köprü üç 
haftada yapılacak bir işti, paraaı, masrafı 

da hazırdı da sırf gazeteler alay etti diye 
yapılmadı! 

Kabahat bizim olsun, lstanbulda asma 
köprü hikayesi benim torunumun ihtiyar
lığında da tasavvur olarak konuoula dur
sun; acaba başka memleketlerde bu asma 
köprü düşüncesi ortaya nasıl çıktı, asma 
köprüler ae zaman yapıldı; bunu hiç me
rak ettiniz mi? 

Rivayet edildiğine göre vaktile Ameri• 
ka ormanlarında dolaşan seyyahlar yerli 
ahalinin bir takım sarmaşıkları halat teklin· 
de bükerek nehrin bir kıyısından öteki k.a

yısına attıklarını, sonra bunlara tahtalar 
bağlayıp bu suretle bir yandan öte yama 
ıeçtiklerini görmüşler; asma köprü fikri 
bu suretle ortaya çıkmış! 

Rivayetler bir tarafa bırakılacak olur· 
aa asma köprülerin ilk defa on sekizinci 
asrın sonlarında İngilterede yapılma~a 
başlanıldığı görülür. On dokuzuncu asırda 
da Amerikalılar Nevyork şehrile Broklin 
mahallelerini birbirine bağlıyacak büyük 
bir köprü yapmağı düııündüler; ara yerde 
1825 metrelik bir mesafe vardı, bunun bet 
yüz metresini denizin bir kolu teıkil edi · 
yordu. Bu denizden de koca koca vapur• 
lar geçiyordu. Burada olsa olsa bir asma 
köprü yapılabilirdi. Amerikalılar deniz su· 
larının kabardığı zamanda en çok yüksel-
diği noktadan itibaren seksen dört metre 
yüksekliğinde iki ayak yaptılar, bunları çe
lik potrellerle birbirine bağladılar; üstün
den şimendiferler, arabalar, otomobiller, 
yayalar geçip gİtmeğe baıladı. Bu köprü 
için 18 70 yılından itibaren tam on üç se• 
ne çalışıldı; yetmiş sekiz milyon masraf 
oldu. 

Bundan sonra başka memleketlerde de 
başka asma köprüler yapllmağa başlanıl

dı. Bu arada Tunustaki Bizert köprüsü gi
bi hususi bir tip tal!ıyan köprüler de ya -
pıldı; bu köprü şu şekildedir: lki sahile 
gayet yüksek birer ayak yapılmııtır, bu 
iki ayak üstünde gayet yüksekten demir 
çubuklar uzatılmıştır, bu demir çu
buklar Üstünden geçmek için de • 
ğildir, orada yalnız dişli bir çark 
vardır; bu çarka merbut demir çubuklara 
büyük bir salon asılmıştır. Sahilden bu 
salona giren yolcular kapılar kapanınca 

salonun denize temas etmeden yukarı -
daki köprüye asılı olarak hareket ettii,;irıi 

ve karşı sahile geçtiğini görürler, kendile
ri de böylece yürümeden karşıya geçıııiı 
olurlar! 

Atatürkün Litvanyanın 
cümhur reisine telgrafı 
Ankara, 20 (A. A.) - Litvanya 

reisicümhuru M. Antanas Metona -
ya milli bayramları münasebetile 
Atatürk taraf andan bir tebrik tel • 
grafı çekilmit ve bu telgrafa mü • 
tarünileyb tarafından teıdckürU 
mutazammın cevap İta edilmittir. 
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f ____ B_B_l_B ___ B_A_B_l_B_L_B_B_f __. 
Çalışan Iiadınfardan y 

vergisi alınmalı mı? 
"Sevdiğim 

için öldürdüm,, 

- ................. ,. ...• 
Milll MGdafu B.bn• Klmm Öz • 

alp din Anbndan tehrimize plınif • 
tir. 

tir. 

Hakkımız 
Yok Mu? 

Habeş harbi 
kimlere yanyor 

Nöbetçi 
Eczane itti-
.. pceld aiibet9 ecn-eler ~: 
Eminöaü: (Salih Necati) . Küçükpa • 
zar: (Huan Hulo.i). Alemdar: (Sun 
Ruim). Beyazıt: (8elb). Şehzade • 
ı..: '1.-ii Hıallla). F•eır: fVital). 
Kanıeümriik: (Suat). Şebnmiai: (N&. 

an). All•"I'= (Eaiama Pertev). S. 
matyaı (Teofiloa). Betiktat: {Nail).. 
Bakarkö)': {Merkez). Sarıyer: {Aaf). 
......._: (Halk) . ~: (Mes • 
kez). Galata: {lanet). Beyoilu: (Tak-

DllelJo .,. •• 

Akaaray pazannda ta~ SiDa • 
nm (.lö) )'l1flndaki oihı. Eaveı •JDİ 
maha1Wen ar1r.m., ciiPrri Hl_,ıi • 
nin c9a 17 ,....,c1a Ahmetle dWh 
oywıu yapadııım Eavesin elir*'i .ı. P----------~ 
mek bl~ Ahmedin böiıüM aplea-
llllf; Ahmet ajlr ..... yae'-• ... 
lu111tueye kaldmhnp. Suçlu çpcak 
'8klcında kanunt takilwt ~ 
dar • 

Teal bir t1111111 depo•• r•Pdlwor 

Yeni çıktı 
Bal•r 

sim. BeJoifa). şqai: {lt.e.,...}. Lahisarlar idarMi ~pda tim
tl.kild•: (lıaııMor). KadıWy: (Ala.. c:liii depeaUD tam lwp ında tlc: mil • 
edelin ve Rifat). Biyibda: (Merk•). il•--...,., rlllde11 91-elfl HeJbelh (Yusuf). yon kı10 titün alabilec:el bir yeni de. • 1.,.;.;.;;.;~-----------"lpo yaptmnağa -- vermİfCİr. 

•al lewklf edlltll F.minönii kay=+emhğının, 100 -------==-===---~;._~~-==~-----------=-,--=-~-~ 
Zimmetine para aeçireıek byıpleıa lciladan ı.ıa Jüla lllflJl8D um.ilan ı liMmamada _,.. de ... 11. ~illa•• ... ,....... .. ...... 

bnfan 80ma da mGddeiumumiliie oeala .... n k mahel;k mmtakua Bu '*'8• PEK Wf181Dda titre,• .... Fnn•IC• 11111 bir fi• 
talim ola Be,oilu RGnmu e.hriye ddilinda konarola bafhnumclan ha. 1 .AJIMMI Puameaat Jar..ı # 
vezneden R...mm 1810 lira açıp mallar fikiyet ediyorlar. Bu huaulta H an,., .. ,....~ 
t.landuia...,....--. .... mlld. odaJa -- -- bamııllıır ava a raman =t~-~~ 'f:.J dei111Dumi muavinlerinden s.bri MJÇ .. 150 kiloya kadar yük tatıchldannı id- .........., 
luya evıMiyle birlikte (3) ündi ie. dia ederelr. kendilerinin zuma tokul • Afk _ Vazife_ ZeY _Nete _ Heyeam ve Kahramanlık fUmi 
• dliıeeine tndi etmiftir. Üçün· mamuım ietemektediıler. Od. bu bu· 
ti ......... IWnziyi tevkif ... iftir. J-ta tetkikat yapmaktadır. •• rallerd•: ~, •• crs.nına • ...,,.. ........ ,. y-. v.n.c• ... ,, 



, 
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21 SO N POS TA Sayfa 5 ---
MEMLEKET HABERLER j "ı Şehir M~clisi~de .d~nkü toplantı 
-~---~-----ll!ml. -----. ~ Azaları bırbırıne katan 
Diyarıbekireşimendiferin inkılap Ve istiklal b. · t• l"k h•kA · 

T . Ett• "" . F d ı Konferansları ır . s ım a ı a yesı 
emın ıgı ay a ar 1 Kırk!arel~ - Parti müfettişlerin- lf lf >f 

• -- den Alaeddın pazar ve pazartesi ge- İçtimaa en geç gelen aza - çöplerin yanması 1 
Istanbuldan Diyarıbekire Trenle Balık celeri Halkevi, sinema salonunda, •• ak~m da Kocahıdır mektebi salo • ıçın 80,000 lira yakılacak dinleyiciler 1 

Gönderiliyor Ve Hemen Satılıyor nunda inkılap ve istiklal mevzuları arasında ter döken bir pehlivan 
etrafında konferanslar vennİ§tir. _ . . . . ·--* İnebolu _ H Ik .. b k Eger, geçen sefer Şehır Meclısının kokmaktan kurtarmak için çöp yağın-

a partıaı as a- - l..-a d '-"k 1 '- · · k 1 1 g 
Dl doktor M ... _ ... k lA • .~kı - ı yaptıgı on ~· aıu a IK ıçtımaı ısa arının atında O bin banknotu çıra 

• lll.A4. an ı ap ve ıstı a k da d"" k "" l d b "b" k k . 
mevzulu ikinci konferansını ver • sal yan dar a dş. unk~ tbo~l antı "' u- gı ıÇy~ ma bıl: ~ok görülmez . 

. t" B ,_ f .. . unsay ı ne ıyece tı, ı mem} } « op >ı bahsının böylece tatlıya 
mıf ır. U KOD erans halk uzermde o·· k"" J k d k .. b · 1 d . b" lA un u top antı o a ar ısa sur - ag anışından sonra ruznameye ge-

erm ır a aka uyandırmıttır. dü ki, azalardan çoğu, yanlarındakile- çileli : 
* Sam~un -: Balıkesir saylavı sİ· re anlatmıya ban;ladıkları hikayeleri Birer sır gibi alçak sesle okunanları 

n~~~da ~kılap konu~u üzerinde dışarıda tamamlamak mecburiyetin - benden bile fazla bir dikkat ve alaka 
muhım hır konferans vermiıtir. de kaldılar . 'ile dinliyen kim biliyor musunuz } 

* Akçakoca - Hıfzı Oğuz ilçe- Ben, toplantıya epey azanın gelme- Arkamda oturan Çoban Mehmet(. 
mizde iıtikli.l ve inkılap konuları ü- yişini belediye bütçesi hesabına bü - Çünkü o, «memleket sporuna yaptığı 
zerinde iki konferans verdi. yük bir kar saydım. lçtimaa en son hizmete mukabil», belediyeden bir 

Atatürke ve partiye saygı telgraf- yetişen aza bizim Selami lzetti. arsa istemif, ve fimdi, bu talebin aki-
ları çekilmittir. Fakat onun; sayın arkadaşların - betini öğrenmiye çalışıyor. 

*Niğde, (Özel) _Ankara Hu- dan hiç birinde görmediğim resmi el-1 Fakat alnından sızan terlerden an
kuk F~Itesi profesörlerinden Maz- b~.s~i:l~. kapı~ iç~iy~ gelin gibi bir ~a~ılıyor ki o, ist~iğini öğrenebilmek 
har Nedım burada inkıli • fkrI suzuluşu, deften bu ımzalayışı, ve ıçın, Balkan şampıyonluğunu alırken 

Diyarıbekirde trenle acvkedilmek Ü.Zere hazırlanmlf ~ahire •toklan mevzuları etrafında iki k:n;:ra:: ~;. ~lışkan mektep ta~e~i gibi ~kmerind: bile sarfetmediği bir gayret harcıyor. 
Diyarıbekir (Özel) - Şimendi • tılmaktadır mittir. hır oturuşu vardı ki, bıraz geçı esı- Buna rağmen de müradına eremiyor, 

ferin Diyarıbekire uğramuı dört Alıt veriıin inkiıafı burada ea- *Bartın, (Özel) -A k t T f'k ni değil, hiç uğramamasını bile affet- ve arada bir bana soruyor: 
il • ' d ·k · h • vu a ev 

1 
• bT d. B • Y ıçan e ı tisadi ayatta büyük bir lence hayatının da artmasını mucip tarafmdan burada inkılap ve istiklil tıre ı ır ı 1 - enim arsa işi mi bu konuşu -

1~kiıafa aebep olmu§tur. Diyarıbe • olınuıtur Çalgılı kahveler çoğalmıf, mevzulu iki konferans verilmif, büyük Bu hafta da söze «çöp)> lerden lan) 
kır balkı tim.diye kadar bahia baı- lıtanbuldan varyete yapan, hanen- bir alaka ile binlerce kiti tarafından başlandı . - Benim arsa için mi «muvafık)) 
tet çekerler, İıtanbuhm nefiı balık- delik eden kadınlar eetirilmiıtir An- dinlenilm~ftİr. Bu keli~enin ifade ettiği iğrenç diyor, bunlar} 
L • l d' ş· d' o· * Mu 1 M d. l fh b 1h k d 1 .. Nihayet,' tnra onun talebı'ne de gel-.. rını yıyemez er 1• mı ı ıyarı • cak bu yerler çok pahal d .. • g a - ar ın say avı E . me um ı assa a ın aza arın yuz • 
L ı ır ve go 1 · d k bi "k · · bel' ' O d' O 'st d•w• · h · 1 
uekire latanbuldan balık aelmekte • rünüıe göre de halk için biraz za • dip inkılap ve iatiklil hakkında iki erın e . ~yu . r tı ~ı~t.ı ırttı. ı: nun ı e ıgı yenn arıtası ge • 
dir ilk ti. ı k 300 kilo rarlı 

0
t-ft1.&- • f l ktad konferans verdi kadar kı ıçlerınden bırının kalkıp ta: mtf: 

• par o ara us - uucuua, ura a yo açma ır • b k b ha .. hah · M h d d" · · · bü L.__ • Konferanılar d. l · ·ı .. . - Aman, ıra ın u yagı sı I - e met, e ım, senın ışı tçc 
'tllllrU ·ı b. . r 1 im. ın eyıcı er uzerın ti ı e ır mu ı pa amut ge lf- K I . d k . . t • • demesinden korktum. encümenine havale ettiler! 

r. Bir saat iç.inde ıatılıveren bu ba- onyada Ekmek ,, OUzeldi e*çoB ıyı eaır yapmı§tır. F k t ·ı h ı k a lar b Mehmet, nedense hayli hiddetlen • 
itki l andırma Evr k d. kt""rü a a verı en ayır ı ar r , u 
. . ar stanbuldan trenle ve buz içe- Konya - Belediyenin fırınlara H kk fJ ~-:- .a ı~e 0 

korkumu çabuk giderdi. di: 
tıaınd eti ·ı . ku k" a ı tara ııınqan verılen ınkılap ..l d 1 Ali h h 1 e g rı mıf, ua mrunun ı - koydurduğu hamur makineleri ile k l k . Çöplerin şimdiye kadar denize dö • - tsen e on arı a a ava e et· 
loau 60 k 1 tu k'l k .

1 
onu u onferanı bır aaat devam .. .. w .. .. •1. . . JL· ti ı uruf8., pa amu n ı osu ekme çı er ekmek yapmıya ba§la - • . . . • ,.. kuldugunu hı ırsınız e oct. m 

40 kurup aablmıttır. dılar. Nümuneye muvafık ekmek ebnifhr. H~lkbu vesıle ıle ikılabı ya • Balıklarımızın nazik midelerini boz· Yanlı{! anladığına hUkmederek gül-

Diyarıbekirliler de istihaallerini çıkarmayan ekmekçilerin ekmekle- ~t~tatur~ ::fil ~e. muhabbet maktan sakınan belediyemizin yufka düm: · 
dcJı" :lı:olcıy Jaba ucuz prtiar al- rı toplattırılmıt ve fırıncıların her u~ A arını ız ~ıttar. yüreği, çöplerin denize dökülmesine - Neden pehlivan) Senin bu knra· 
hnda ba§ka yerlere aevketmek im b. . 30 1· ·ı . . fyon - Gazıantep saylavı bir türlü razı olmıyor· Çö"pler bun - ra sevinmen lazım . işin oluyor, çün -
le" • rrıne ar ıra ceza verı mıştır. Bekir ink l" k · · anım elde etmİf bulunmaktadırlar. Halk belediyenin bu kararını al _ ı ~p. onu~unda konferan- dan böyle yakılacak, çöp iskeleleri kü ~ . .. . 
ldabsul fiatlan b · d .. k I • k I I . • . ıını Halkevının yenı salonunda ver· yaptırılacak. Hem çöplerin yakılabil- Bu müJde onu, şupheli bır zafer 
..:_ B .. .. ır an a yu ae mıı- lf ar a karıılamı§ ve ıevınmı§tır. mi•tir . h .. x . kel 1 . . k l kararından fazla sevindirdi. Ag~ zı ya· 
....... ugday dort buçuk kuruta 

18 
• :r • mesı, em ~p ıs e erının uru ma· • .. .. . • 

tdaıaktadır. Bu hafta lıtanbul fz. sı, hem dece hll» da bazı tamiratın ya· yık btr guHitle büyudü ve :. 
rtıir ve Maniıaya 15 vagon bui'day Mug!ada Beş Yıllık Baymdırhk Edremit Yolunda Kazalar pılabilmesi için bütçeye (80) bin lira- - ~ .. m. dedi. ne dıye b~nu 
ıe\'kedilmiıtir. Arpa yüz paraya sa- Programı . Balıkesir (Özel) Edremltten gelen lık tahsisat konulacak! !.ürkçe soyllemezler de adamın yure -
ltlnıaktadır Samsuna be• vaaon ar M "l U k 1 b bır otomobil yolda devrilmİf, bir kaç Yani, çöplerin yakılabilmesi, 80 gıni oynatır ar~ 

:r e - ug a - ray uru u fU at top· ki · · '--1 b .., k -'-'--ı * Pe. ·· d ·ı · _. · T ... fmm IW u ve acagı ırılmıttır. bin liranın yanmasına mütevwuuı 1. 
~U gon en .~ı:r .. ır ereyagı 70-75 lantısını yapmııtır. T?pl.a~tıda be§ ---·- ............ . - ..... __ ... ·~··-· Şakayı bertaraf edersek, bu karar Nihayet 11ra ruznamenin son mad • 
~ ruıtan, yun 36 kuruıtan, pamuk yıllık bayındırlık proJeıınm esas • mak üzere beı kitilik bir komisyon sizin do hOfUnuza gitmittir: desine gelmittiı 
8 kuruştan, mazı 30 kuruıtan sa - ları tesbit edilmiı, ve bu itle uğrat· ayrılmıttır. Çünkü masmavi sahillerimizi leş ( Lfıtfen sahifeyi çeviriniz ) 

;s 

Derin çam ormanlarından süzüle- te .. Şimdi şuraya bir kaçakçı kayığı ya-ı çarptığını biliyordu. Hatta eski şeyhe 
rek gelen ardıç kokulu nefis, yumu· nB§Sa bal gibi it görür. sorduğu zaman karısının hastalığından 
şak bir rüzgar yüzlerini okşuyordu. Zahireci İbrahim güldil ı bahsetmişti. 

- Bir kaç tane atalım mı} - Yahu bir kaçakçı derdine düştü- Hacının yüzüne baktı: 
- Eyvallah 1 nüz. Valisinden komiserine kadar o - Sende bir şeyler var hacım. Şu-

Komiser Nail hu yemyeıil, kuytu işle uğraşıyorsunuz. Batka bir işe bak- nu açık açık ,anlat ta sen de kurtul. 
cennet köşesini yorgun gözleriyle do- tığınız yok. bon de kurtulayım. 
ya doya seyrediyordu. Bu Takaza komiserin meslek aşkı· Hacı : 

~ Aydından, Manfsadan İzmir- - Ara sırat - Ağzının tadını bilen burada en- na dokundu. Başının ·sinirli bir hare- - Anlatacağım, dedi.. Yalnız bir 
il iş için geliyorlar. Hem eyi de - Neler var'i se yapar, diyordu. Amma buraya böy- keti ile cevap verdi: şartla! 

t1ıı.ıyorlar. Fakat nasıl adam· - Mevaime gfüe. Geçenlerde, ha- le kupkuru gelinmez hacım. Ara sıra - Çok tükilr bundan başka mü- - Söyle. 
ç;dı~, n: mal insanlardır, kimbilir. valar ıoğulda1111fb. Nereden indi bil- di~ili erkekli gelmeli ki tadı katmerli h.im iş. yok. Kasaba halkı kendi halle- - Anlattıklarımı da bana bir kadın 
~~lık kahyası onların yalnız nüfuı mem, koca bir panter vurduk. olsun. rınde ınsanlar. Vukuat olduğu yok. anlattı. Bu kadının kim olduğunu, ki-
t ıı:!arına bakar. Çahttikiarı müddet· - Muğla ormanlarından gelmi' 0 • Hacı sesini çıkarmadı. Ben Mersinde bulundum. Orada vu- rnin nesi olduğunu ne ben söyliyece-
t~ nuf_us kağıtlarım yazıhanesinde tu- lacak. Yukarılarda soiuk yapınca da- Nuri çavufun buzlukta soğuttuğu kuatsız gün geçmezdi. Burası oraya ğim, ne sen soracaksın . 
Q&.t. Giderlerken hesaplariyle beraber ha ııcak yerlere inerler. Büyük müy- rakıyı içiyorlardı. Dereden tepeden ko- göre süt limaıllık. Komiser bu pazarlıkta bir zarar gör-
t tı:rı ~ geri. verir. Ara aıra jandarma diH n~şa_rak yemeği bitirdikleri zaman i- Zahireci lbrahim gülümsedi: medi. Güldü : 
)je r. Elındeki dosyaya bakarak fÜphe- _ Tay kadar vardı. Postu çiftlikte kındıye yaklaşmıflardı. Ve zahireci -Öyle 1&111yorsun azizim. Durgun - Kabul! 
t &dam arar. Biz de bu nüfuı ltaiıtla- ~örüraün ı lbrahim deniz kıyısına kadar bir ge· sular derin akar. Su uyur, dütıman u- - Bu kadın bir tesadüfle bir çok 
~1 elden geçiririz, fakat uydurma nü· Ootomobil ıık ağaçlıktan geçiyordu. zinti teklif etti. yumaz, derler. feyler öğrenm~. Bana şikayet etti. 

kağıdı ile dolaşanlar çoooookl Komiser: Hayvanlara atladılar . Komiser kutkulanrnwtı. Ben işi mühim gördüm. Valiye de 
ıcomiser hak veriyordu: _Cennet gibi yer billahi, dedi. Va- Çam ormanı içindeki ince kumlu - Yani bir fCYler mi var demek is- söyliyebilirdim. Fakat seninle ahpap· 

~ ....._ Doğrusun hacım. Erzurumda a- zifeyi bırakıp sana buraya kahya ola- yollardan dolaşarak iniyorlardı. Yirmi tiyorsun. lığımız başka .. Valiye söylesem işi res· 
~ rrı ~l~ü~üş kanlı kntil buralara ku- cağım geliyor. d~kika gitmemişlerdi ki deniz görün- Hacı İbrahim ar~ t~sarladığı planı miyete dökecek. Vakıa sen de o yol· 
Çfll gıbı gelıyor .. f~ arıyor. Sanırsın ki _ Etme canım. du. açm~k ~manı geldı~m ~l~J.fh, se~ dan gidecekıin amma ne kadar olsa 
~k çocuk sahıhı. namus kralı bira- _ Yok yok. Sahi söylüyorum. fn- Komiser : . . . komıserı buraya getırmesının aebebı vaziyeti kendin idare edeceğin için .. 

. · Amma fırsac bulunca hırsızlık, san burada masraf bile etmez. Ekmek -İşte, dedı. Şu karşıkı 1\-leıs adası buydu. Komiser acele ediyordu : 
~1Yalık, haydutluk hep onlardal Öy- elden, su gölden! ye, iç, yan gel, sa- :~k mu} Cenabet yer, Meis adası ?e- . . Bir sigara yakb. Bir tane de misa· - Anladım, anladım, sen anlat ba· 
~ var k" .. ld .. d " kl · d .. f b k H h ld . N . gıl kaçakçı yuvası. Buraya da geldım, fırıne verdi. kalım. 
~8 kA _ ~ 0 ur u erı a amın nu- ana ~ · er a . . ~ senın . urı çavuş aklıma geldi yine. Bu kaçakçılar beni Sonra tekrar lafa başladı: - Kasabadaki nakşi tekkesi vızır 

b agıdı ıle dolaş ıyor. Neyse canım kadar ış becereb?lırım. Nurı çavuş te- .. 1. d ki b"ll"h ' N k · t kk · k 1 d ""l ., · ı · y · "k d d ı 1~r sınır ı e ece er ı a ı. - a şı e esı apa ı egı mır vızır ış ıyor. enı tarı atın a ı a 
~tı .un kafam~zı dinleyeceğiz. Bırak bu kaüt olunca bana haber ver. Z ahireci lbrahim kıyıda birnz din· _ Kapalı mühürlü. {Tarikatı bediiye) dir. Bunların pirleri 
~ tıkalıkları . Sen çiftlikte kuzu falan Gülüştüler. lenmelerini teklif etti. Hayvanlardan - içeride• Ayin falan olmuyor mu} lspartada, şu asılan Kürt şeyhi Molla 

~ırlattı ? .,.. k k · "ftl"k k 1 · · ı · · ...._ n mı • . .. .. .. .. ı am yen:ıe v.a · ti Çl. ı u esının atladılar. Zahireci daha bir ay önce - Ayin falan yasaktır. 1 Sait yok mu, onu~ kardeşı .. Burada~ı 
Kuzu degı l , sulun var. onune gelmışlerdı. Nura çavuş onları · burada Melahatle yıkandığını hatırladı. - Nakşi tekkesinde Ayin yapılma- ele başıları da Hatıp A k Osman, Mu· 

~ ...._ Ya'}a hacım. Bu çiftliği kapattı· :karşıladı. Keyifli kafa ile ol~uğu için bu hatırla- dı ğma emin misin? . derris Ha fız Nuri, eski meydancı Ço-
r~~~Yİ ettin biW~i . Tam sana müna· Bir gün önce vurulan f>ülünlerden yış içini sızlattı. Şimdi burada olsaydı. Komiser düfiindü. 1 tak Hasan. tapucu Kamil ve daha <>-
~ ır ye r. Erba':ıına düştü . Nasıl av- üçü nar gibi kızarmış ônları bekliyor- Komiser hala kaçakçı derdindeydi. Daha bir kaç gün önce orcıya, fakat tuz kfüla r tanıdığımız adamla r .. 

'Yor musun bari. du. - Bu kıyılar hep tehlikeli yerler iş· harem dairesine girip çıkanların göze 1 (Ark,rsı var) 
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6 Sayfa 

Seba Melikesi 
Belkisin Hazinesi 

1 
• "" )f. 

İngilterede bir adam var ki Habeş harbinin 
sona ermesini Milletler Cemiyetinden daha 
fazla arzu ediyor. Harp bitince . ~vvelce 

bulduğu hazineyi tekrar araşhracak 

Habeşliler Seba kraliçesini, ilk im • j binbir göz y,ıldadı. Derhal anladım . 
para torlarının anası sayarlar. Habef j Yakuttan yapılma bir halı üzerinde 
an'anesine göre Seba kraliçesi Belkie, idik. Her tarafa nohut büyüklüğünde 
Süleyman peygamberle evlenmiş, bu yakutlar serpilmitti. Her tarafta, in • 
izdivaçtan Menelik adı verilen bir er- san elinin buraya girdiğini gösteren iz. 
kek doğmuş ve bu erkek çocuk ilk Ha- ler vardı. 
be{> imparatoru olmuştur. Geri dönmekten başka yapılacak 

Seba kraliçesi, muhteşem bir salta- bir şey yoktu. Fakat geri dönerken a
nat süren, altın ve mücevher içinde yağımın yumuşak bir çamura battığı
yüzen bir kadındı. Fakat bu serveti 1 nı hissettim. Buradan bir ırmağın 
nereden bulduğu belli değildi. Tarih - geçti~i belli i~i. Dı~rı çıktık. Çıknıa -
çiler bu sırrı keşfetmek için uğraşıp dan once cebıme hır kaç yakut koy • 
durdukları halde muvaffak olamıyor-1 mayı unutmadım. Demek ki Seba kra
lardı. Nihayet bir lngiliz seyyahı bu ı )içesinin servet deposu burada idi.» 
servet kaynağını bulduğunu iddia et - Mister Hayter, Londra gazeteleri -

mıt ve buna dair Londra gazetelerine 
1

1 n~n ~w~lat~.şı.~a gör~, Habeşi~t~nda . ~
malumat vermiştir. dındıgı butun malumatı İngılız harıcı-

lngiliz seyyahının adı F rarık Hay- y.esine bil~irmi~tir. İngiltere harciye • 
ter'dir. Verdiği malumata göre, Ha- aı,. bu d~fınelerın bulunduğu yerlere 

SON POSTA 
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ALİMLER HAYRET İÇİNDE I 

Rontken gözlü adam 
Göz kapakları zamkla yapışık ve 

olduğu halde gazete okuyor, 
sargılarla örtülü 

• 
resım yapıyor 

~ir kaç gün önce, Londrada, çok 
tuhaf bir tecrübe yapılmıştır. Dok
torlardan, fen adamlarından, tec • 
rübeli müdekkiklerden ve gazete • 
cilerden müteıekkil bir heyet kar • 
ıııında yapılan tecrübenin kahra • 
manı, bunların hepsini hayrete dü
türmüttür. 

Tecrübenin kahramanı Teodor 1 
Kolp namında bir adamdır. Lon • j 
dranın mensucat borsasında çalı -
tır. 28 yafındadır. 

Bu adam, bir sandalyenin üzeri
ne oturtulmuı, gözleri sıkı fıkı bağ
lanmıf, daha sonra eline bir gazete 
tutuıturulmut ~e gözü bağlı bir a -

Tecrübe e•naaında alınmıf bir re•im dama gazeteyi cayır cayır okumu§- _,ıı 
lerine dikkat etmekle meıgul ol • zerine aarılmıttır. Fakat Kolp ır 

turjçtimada İngilterenin en belli muılardır. gördüğünü söyliyerek ortalığın t• ' 

b d Kısa bı·r ı"stı·rahatten sonra Kolp mamile karartılması lazım geldi ' batlı ru iyat mütehassısların an d• 
F t · t k ele almı• ve aöaterı" 0ini anlatmıttır. Bu sıra profesör roser Harris, en tanınmıt gaze eyı e rar -,; o • • -' 

111
• 

1 L len bı·r yerı" evveli yava• yava•, gözlerinden birinin içine bir mikt fen adam arından profesör ow ru- :ı- -,; ~ 
hi tetkikler müessesesi reisi doktor sonra sür'atle okumuıtur. Ancak zamk kaçmıf, bu yüzden ıağ gözü "' 

11
, 

Vondor Zotor ve bunlara benzer aa- bazı kelimeler üzerinde tereddüt et- fak bir arızaya uğramıttır. Doktort 1( 

· 1 lar aözü muayene ederek tedavi e' lihiyetli mütehassıslar bulunmut • mittir. Bunun üzerıne sargı arın • i' ~ı· 
lardır. gevıemediğini görmek için yeniden meden fazla tecrübeye giritmeJJ 

doğru olmıyacaiını söylemiılerdit" taı T ··b k"ld 1 •tır· vaziyet tetkik edilmit ve her ıeyin !~ 
ecru e fU te 1 e yapı mı:s • . . ld w l im Hüliaa tecrübenin çok mühİv '° 

Evveli Kolpun ıözleri yumul • yerBlı yerın.~e ok' ugdu han at~·h'ıftıbr.. neticeler verdiği umumiyetle kab.,I d• 
~Uf ve yaralarda kullanılan zamk- unu mutea ıp, a a mu ım ır l t F k t .

1
. d 1 rı • 

.. o unmuı ur. a a ı ım a am a 
lı bez ile iyice yapıftırılmııtır. Daha tecrübe yapılmııtır. Profesor Low h. b' . d b h"d' . - h el' 

. . . ., nın ıç ırı e u a ıseyı ıza e 
sonra çenesinin altından ve gözü - hır kenara çekılerek hır agaç rea- . .h t 'k' · b' t "be 

memıf, nı aye ı ıncı ır ecru 
nün üzerinden sargılar geçirilmit • mi çizmittir. Çizilen kağıt, Mister nin yapılması kararlaıtırılmııtır. 
tir. Heyet bütün sargıları muayene Kolpa verilmit ve bir de kurtun ka • * )• 
etmif, bunlar ondan sonra kulla • lem uzatılmııtır. Kolp kurtun kale- Yapılan tecrübe Miıter KoipıJll do 
nılmıılardır. Kolp sandalyenin ü • mile çizilen bütün hatları takip et- adeta ıuaı gibi ıözleri olduğun .. d-. 
zerinde 1 O dakika ses çıkarmadan mı· •tı·r. • •• ı · ı "' • J ~ 

T DU 50• •ra:n o•re-s -r- •-s-•• ..,.. 
oturmuı, daha sonra hazır olduğu • 
nu söylemit ve eline çok eski tarihli 
bir gazete tutufturulmuıtür. Bir •a
niye kadar ses çıkarmadan duran 
Kolp evveli ayağa kalkarak oda -
da dolaımıf, sonra, gazeteye bak • 

Bunun üzerine profesör Low,, 
Kolpun gözlerini daha baıka bir 
tarzda bağlamağa karar vermittir. 
Bağlar çözülmü§, gözlerin üzerine 

,eyi farkettiğini ıöstermektedir. 
ilim adamlan ancak ikinci tecril' tö 

beden sonra itin iç yüzünü anla.,._) dı 
için uğrapcaklardır. Fakat o za ' ~i 
man da izah edebilecekleri ıüpb,JI "

fer yapacak ve bu kaynağın 

beşiatanda av ile meşgul olduğu bir daır harıtalar hazırlamıştır. 
aırada Adiaababanın :-m- mil ffimalin -1 Hayter Habet - İtalyan harbinin ni- mıı ve «evveli T om Porkerin İsmini 
de Seba kraliçesinin servet kaynağını lhayet bulmasından sonra yeni bir se- ve resmini görüyorum. Bu adam iki 

kalınca bezler ve llstik parçaları 
konmuı, sonra sargılar bunların Ü· 

Erkek 

görülmektedir. 

servet 
istismara çalışacaktır. 

bulmağa muvaffak olmuştur. ı kolunu açmıı kofuyor. Futbolcu -

-·-ımı• •• ·-- •• •• ·~ · - · · · •• _...._._. •oı.ı 

TAKViM 
Hayter bir sürü maceradan sonra dur.» demiıtir. 

Tulu Vallel dağlarına vararak burada Adamın dedikleri doğru çıkmıt • 
bir suru mağaralarla karşılaştığını tır. 

ŞUBAT anlattıktan sonra şu sözleri söylüyor: Daha sonra bir resim seçilip ve 
«ilk önce bunları tabii mağara, Kolpun eline verilmittir. Reıimde Rıııot 1ene 

21 Arabi sene 
1352 1354 -sandım. Fakat biraz dikkat edince ma- kucağında bir çocuk tutan bir has-

ğaralann taştan yapılma kapıları bu • ta bakıcı vardır. Kolp bunu da dos--Kasım Resmi sene Şubat 
106 1936 8 lunduğunu anladım. Ertesi gün meş'a· doğru tarif etmittir. Bütün tecrübe 

leler taşıyan adamlarla·birlikte mağa • esnasında profesörler, Kolpun göz. 
ralara doğru yürüdük. Mağaralardan 
birinin kapısını açarak içeri girdik. 
Meş'aleyi taşıyan adamlardan biri ba
ğırdı : 

- Dikkat edin 1 
işaret edilen tarafa baktım. Tepe • 
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· mizde kıpkızıl gözler bize bakıyor: 
meş'alelerin ışıkları karşısında parıl pa· 
rıl yanıyorlardı. Meş'aleyi elime aldım. 
Ve yere indirdim. Birdenbire orada da 

-==-=============== 
Adamcağızın biri; ishak~ yan -

1 
cik.tiği a~l~şılan bir aza~~n. ~üd~h~

gın yerindeki arsasına ev yaptırmak 
1 
ıesıle kesıldı, ve bu «muhım ış >J ıçın 

için izin istiyormuş. işte bu arzu, her «makam» dan danışmaya karar veril
şeye «muvafıktır» diyen azaları biri - di. Eğer mizahçılarımız orada bulu • 
birine kattı. nup da, «ışehir planrn nın, mukaddes 

içlerinden biri: bir kitap ismi gibi nasıl hürmetle a-
- Nasıl olur? Diye ateş püskürdü. 1 nıldığını görseydiler; bu İfJle bir daha 

Nasıl olur? Şehir planı kat'iyetle taay- 1 alaya kalkışmıyacaklarına yemin e -
yün etmeden, biz orada nasıl ev yap; derlerdi. 
tırtırız ~ Bu karardan sonra meclis, pazar -

Adalı Avni de ona itiraz etti : tesi günü tekrar toplanmak üzere de 
- Halkın menfaati, şehir planın - dağıldı. 

dan üstündür 1 Eğer oraya ev yapılmı- Çıkarken yanıma sokulan bir aza: 
yacaksa, belediyenin evvela oradaki - Sana, dedi, mevzu un alası çıktı: 
arsaları istimlak etmesi lazımdır! Ak- Bundan tam elli sene evvel, tıpkı böy
si takdirde bir vatandaşın, malına di- le bir münakaşa çıkmış. O zaman da 
lediği şekilde tasarruf etmesine mani Dökmecilerin istimlaki düşünülmü~. 
olamayız! Ve o istimlak işi, yarım asırdır, hala 

Böylece başlayan, ve: ne <( ölmüş», ne de (<olmuş» 1. • 
- Mani olabiliıizl Siz benim yerimde olsanız, buna 
- Olamayız! katacak laf bulabilir miydiniz? 

Diye hayli uzayan miinakaşa, bu 1 Selim Tevfik 
ictiına yüzünden mühim bir işine .sze-

Yeni Neşriyat: 
Radyo biyolojisi - Pataloji - Kültür -

Rndistezi hakkındaki kcşfiyatını neşret -
tiğimiz Baytar fakültesi profesör1erinden S. 
Aysoy tarafından yazılmış pek mühim bir 
eserdir. İçindeki bir çok usuller memlekt:
timizde keşfedilmiştir. Hekimler, baytar
lar, ziraatçiler, çiçekçiler için faydalı bir 
eserdir. 

Fiati 350 kuruştur. 

Havacılık ve Spor - Tayyare cemiye
tinin on beş günde çıkardığı bu mecmua
nın 1 61 inci sayısı inti§ar etmiştir. 

Verim - Bu kültür, fikir ve mcsll"k 
mecmuasının 7-8 inci sayısı bir arada çık
mıştır. 

Pratik doktor - Bu aylık tıp mecmua
sının ikinci kanun saym bir çok doktorla • 
rımızm yazılarile çıkmıştır. 

Kafiye sözlüğü - Ahmet Muhtar Y eg
taş tarafından sıralanan bu öz Türkçe söz
lük küçük bir kitap halinde çıkmıştır. 

Türk Tıp Tarihi Arkivi - Dr. A. Sü • 
heyi! Ünver ve Dr. Feridun Nafiz tarafın
dan çıkarılan bu mecmuanın eylul sayısı 

alakalı yazılarla çıkmıştır. 

Kültür Haftası - Altıncı sayısı zengin 
münderecatln çıkmıştır. Ahmet Ağa oğ • 

}unun, Mustafa Şekibin, Münür Serimin, 
Peyami Safanın makalelerini ihtiva etmek
tedir. 

Mantığı ile 
Düşünmigelim 
Geçen gün, sevip, nifanlanıp ta, kızı 

bir müddet oyaladıktan .sonra bırakan, 
ve nİf&IU bir nevi aevgi hilesi olarak 
ku1Ianan sençlerden ıikayet etmiıtiın. 

Bir genç okuyucum, bu yazımdan a- I~ 
lınml§, diyor ki: ~ 

aHayatta erkek olsun, kız olsun, her-
kes sever veya nişanlanir. Söz, nişan 

sevginin sadakat yeminidir. Fak at sa· 
dakat yemini veya küfüv olmıyan bir 
sevgi her zaman için ölüme mahkum • 
dur. Erkek sevgisini müstakbel bir saa· 
dete doğru koşturuyorsa bundan cndi
ıe duymak haksızlıktır. Sevgim temiz
se, sevdiğimi tatmin ediyorsa ve sev • 
gime iman etmişse bu beni her itibarla 
ona bağlıyor dernek midir~ Bir erke • 
ğin sevgi haricindeki ihtiyaçları düşü • 
nülemez mD Hanım kızlar isterlerse ba
na kızsınlar, ben gene söylerim, haki • 
kati anlamıyan, söylenilen her sözde 
sevgi ve sadakat anyarak bunlara ka • 
pılanlar, sonradan bedbaht olacakla -
rına şimdiden aptal olmasınlar. 

Rumelikavağı: M. E. T. 

Erkek mantığı buna derler. 
Erkek dünyayı kendinden ibaret zan· 

neder ve hayatın kendi mihveri etra • 
fında dönmesini ister. Sevecek, niıan· 

)anacak, güzel amma, ya zavallının sev
gi haricindeki ihtiyacı yok mu, bunu 
tatmin tabii değil mi? Mükemmel man
tık. 

Fakat bu mantığı altüst ediniz ve Öy· 
le konutunuz. Kız da, semn gibi bir in
aandır, onun da sevgi haricinde ihtiyaç
ları vardır. Sevsin, nifanlansın, fakat O· 

nun sevgi haricindeki ihtiyaçlarını dik
kate alarak, diğer hareketlerine göz yu
malım. 

Derhal sülecek, ve böyle teY olmaz, 

diyeceksiniz, biliyorum. Fakat iki , 
raflı düıündüğümüz zaman varacJI 

mız netice bundan baıka türlü ol~~ 
Mantık erkek için bir, kadın için ~ 
olamaz. Yok kadınları üstün insaıt ~ 
yıyorsak ve onların sevgiden batk• 1 
tiyaçları olmadıfmı kabul ediyor~;., 
nkit diyecek yok. Onları hisl~ 
ve zevklerimizin bir esiri olarak Sı• 
edelim, çıkalım itin içinden. ,; 

Bir Türk darbı meseli der ki cı~
kendine, çuvaldızı bqkasına a,.~ 
kartındaki için doğru bulmadığın 
ıen de yapmağa kalkma. , 

Mademki sevdiğimiz ve nifanı.ıJ~ 
iunız kızdan sevgi ve sadakat ift t~ 
onun da bizden ayni feyi isterııelı A 
hakkını kabul etmekliğimiz lazırııd~ ~ 

İtte bu sebepledir ki ben, se"d j ' ~İ~ 
ve nipnlandığını söyliyerek gen~ ' j 
ları aldatan, onların hayatları, ~ 
lan ve istikballeri ile oynıyan gel' b" ' \ 
takbih ediyorum, yaptıklarını aytP \ 

luyorum. lı ti 

* il.1 
Sındırgıda Bedriye : ~~ .~ 
Evlenmek hakkınızdır. Çocu" Jı1" ' ~, 

büyümüı, onların size ihtiyacı lı.• ~ ~ 
mıthr. Binaenaleyh kimseye 'I \l 
mes'uliyetiniz yoktur. Evlene<:~:.. 'İ 
;:rozet bulmutsanız, düıünın~1P 



Mahkemede çınlçıplak 
dans eden artist! 

Italyan - Habeş harbi 
Hakimler dansı alaka ile seyrettiler, 
fakat mugayiri aruhaya olup olmadığına 

hp·-·;z karar veremediler 

nereye doğru gidiyor? 
"--~~-

Enderta muharebesinden sonra iki 
taraftan beklenebilecek hareketler 

Son Postanın 17 ıubat tarihli nüs
... ında; 11 ıubattan 15 ıubata ka
t.r cereyan eden ve Enderta muha
~i iımi verilen son ltalyan taar
..__.un cereyan tarzını mütalea 
~ tetkik etmittik. 18, 19, 20 tarihli 
'iiıhalarda da İtalyan kaynakların· 

Yazan : İhtiyat erkanıharp binbaşısı C. D 

ADICdV\T 
sol cenahını tef • 
kil eden kuvvetle-
rin gerisine düte • 
cek tekilde taar • 
ruz etmek. 

((Fransız nes. 
ni artırma cemi • 
yeti» reiıi bir ıe -
ce Pariste, Zuzu 
kabareıine ıitmiı, 

orada çırıl çıplak 
danı eden Miı Co
an Uaner iıminde 
birini sörünce ce • 
miyetin takip et • 

tiği gaye ve adabı 
umumiyeye muha· 
lif bularak çıplak 
danıöz hakkaıda 

da va açmııtır. 

Birinci tık mu • 
vaffak olsa bile 1-

"-ıı gelen haberlerin mübaliialı talyanlar için mü- vaya erteıi ıunu 
' 

01duğunu meydana çıkannıt ve bu him bir muvaffa • bakılmıı, ilk cel . 

Bütün Pariıi a • 
lika ile pefinden 
ıürükleyen bu da· 

'-1 taarruzun mahiyet ve kıymeti • kiyet vadetmez. ıede çıplak dan • 
'i ölçerek İtalyanlarm; ancak, teıiri Bu cenah geriye söz elli frank pa· 

'-enii kalan bir tabiye muvaffa • doğru itilmit ol • ra cezasına mah • 
~eti temin ettiğini aöylemittik. makla kalır. kum edilmittir. Fa· 

O mütalealanmız arasında esaslı ikinci tık tercih kat kendiıi için 
iti, nokta olarak söylemit olduiu· edilir ve muvaffak büyük bir reklam 

" "'-z diğer bir keyfiyet te ((Habet ta olursa Habet sol vesilesi bulan dan- Mü Coon Uıuaerin nİ•e6etaa lıapalı 6ir ln~dl• 
tol cenahmm Tembien mıntakaıın- -··· ~-"BAALAGİ cenahındaki Ras ıöz iti uzatmak damederlıen alınmıf 6ir rami 
4- '-aldııwı mu""ddetre ltalyan ordu • 'l.4\ P ?i'' "': 1 1 

• y " ~'71 ·. ,,, ••• ~~ : Seyyum ve mer • gayeıile davayı istinaf etmittir. teY ıörmediklerini söylemit erdir. 
"-ıun Antoladan cenuba doina iler· "'ı kezdeki Ras Kas- Son aünlerde yeniden baflıyan Şahitlerin bu yoldaki ifadeleri 
'-aekte devam edemiyeceii» idi. Bu . + sa ordularının dava daha çok alakalı olmuttur. ııraımda davacı cemiyet reisi bat-
~ yazunızla birlikte rıkacak O- OE\\IYE EJIOE~ k .. d d w b•dd k "I . k 
L Y geri ile irtibatları Reis maznun mev un e uran çıp· tan apıı ı et eıı mıı, onun ız. 
.._ kroki sözden geçirilince; ltal • İTALYANL.AR } ~oıv TAA.flqv1DAN avvuıd keıilir. lak danıöze sormuıtur: dıiını gören çıplak dansözün avu • 
~taarruzunun Antoladan cenuba Wzm@m ~ASE Sl•lER. vıuivu B• 1 h • - Üzerinde hiç bir ÖrlÜ bulun - katı da ayağa kalkarak fU tekJifte dotru devam ettitn ve munffak ol- ---:1 iTIH VAN\. 

4
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~ •· U 
7 

CEP.,E ., ... "Z•""'-T• k' ·1 ık İtalyan. ma an, numara annı çırı çıp aa u unmuıtur: takdır. de ltalyan • ffaL- cep- _..aapl ~,. &l .. L•l E:"' "'"''L oL .11.N " ..... ~'" ınc 1 
~ -~~ • J ~ 'f' ...... lar hesabına, da • yaptıjın iddia ediliyor. Dojru mu- - Efendini, oyunun müpbedeai ı..;laJn, slntkçe, timal • cenup bat· d ? IA d T tbikat lmuı · 

ba. ,.0ı---n bir iıtibmet alaca•ı Şimal cephe•indelti 11a~J1•ti •öaterir harita ha büyük muvaffa- ur azım ır. a 7apı uu u • 
aap • B 1 be be h - Evet • terim. Mıiilür. Cephe böyle bir vaziyet al- zırlamakta mühim bir iınil olmut • kiyet vadeder. ununa ra r ~r _ Oynadığınız oyunda . neslin Hikim hayretle eormuıtur: 

!lalı •ırada• Habq orduaunun, Tem- tu. Yine hatırlatalım ki bir kaç haf- iki tıkkı mezcederek yapılacak bır artmaıına mini olan sahneler tasvir - Ne demek? Anlamıyorum. 
~ mm&-~---ında -e kendı" eol c"'- ta evvel cereyan eden Tembien mu· taarruz, en iyi netice verecek olan B d · · ? Ef d. d k · · k" 

UUULa " ...- ediyormuııunuz. una ne eraınız. - en ım, eme ıstıyorum ı ~nnda bulunan ııldet merkez • barebelerinde Habeıler taarruz et· taarruzdur. - Evet, amma ben bu oyunda mahkemei aliyeniz Miı Coanm o. l..i ile M- '-aile ve ııma· li umumAı 1·a- mitler ve muvaffak olmalanna pek az Şimdi burada mevzuu bahıolacak 
tn... · aa / behimi hiıleri tahrik etmeden in • yunlarını görmelidir. ~etı"nde bı·r t··- yapbgwını bir •ey kalmııtı. Binaenaleyh bu ih-_1 mesele ltalyanların böyle bir tar • ed 
t.._ -·- :r - san ruhlarını taıvir ediyordum. - Yani bizi kabareye davet İ· ~--- edelı"m. Böyle bır" ~---- • timal üzerinde durmamız zaruridir. ruzları kartııında Habet ıol cen• .. -

... ,,..... ........... - Bu ıırada hakimin ceza kanunun- yorıunuz? lıııı... muvaff-•- olmaıı ihtuna· 11·, ol • Buraya kadar tetkik ettiğimiz hının yerinde kalıp kalmıyacagı ~ aa b dan bahseden yeni bir sorıusuna - Hayır. Böyle bir zahmete lü • '-··ı ı"htimalinden L_ ne kadar keyfiyeti hülisa edersek fU netice- meıeleıidir ve cidden çok mü im 
- acır E kartı dansöz hiddetlenmit: zum yok. Miı burada, kartınızda ~ise de, Yelev yüzde bir kaç ihti • ye varırız: bir kararı istilzam etmektedir. • - Ben bir ıenedenberi kabarede oyununu tekrara hazırdır. Hatta 

~e olsun, mu-aff-1- oldn~""U (A) İtalyanlar Antoladan cenu • ğer bu cenah yerinde kalır ve ltal-
L., - " .. --- her gece yüzlerce erkeğin ve kadı • çalgıcılar da dııarıda emirlerinizi ~ -.ı irm· kabul ede--L ltaı-.. or· ba do&ru taarruzlarına, durmaksı • yan taarruzu, T embienden cenuba 

1 
k b I 

L_ -- Y nca ~- 0 nın karıısında oyun arımı te rar ekliyor ar. 
:"\lnun Adua ve Adı"-at ı"le olan zın, devam edemezler. Etmeleri inen yolu gerilerden keserse Ras H k b . l I H . h~k· k b" .. k 

•· ediyorum. er es enı çı gınca a • eyetı a ıme ısa ır muza e • ~ muvasala ve irtibatlarını naııl kendi. ~ephelerinin vaziyetini kö • Kassa ve ~aı Se_y~um kuvvetleri kıılıyor. Şimdiye kadar erkeklerden reden sonra bu teklifi kabul etmif, 
~eiini pekili anlanz. Kendile- tüleıtırır. cenuba dogru çekılıp Ras Muluget- hiç biri çıkıp ta bana usize re • tatbikata ıeçilmiıtir. Miı Coan 1>0 • 

'l~· İn pek fena olan bu ihtimal ta. Habetlilcr ıol cenahlarını Tembi- toa orduıile müıtereken harekat yap- fakat edebilir miyim?.» demedi. yunarak ortaya çıkmıf, mahkfme 
uk ett1•1w1• takdı·rde Makalle ce- enden cenuba çekmemelidirler. Bu mak ı'mki.nından mahrum kalırlar. b l b k 1 1 b" k"" · k·ı 

Çünkü en namus u ir ızım.. ıa onunun ır oıeııne çe ı en caz 
da kalacak olan ltalyan ordu- mıntakada kalacak ve hatta taarruz Her ne kadar bu sol cenah Habeı Etraftan kopan gülüımelerden da ahenktar havalar çalmaia b·.ı • 
ıerilerden erzak, cephane, noktai nazarından takviye edilecek orduları Tına gölü mıntakaıına gi- sonra mahkeme dansözün ıahit ola- lamııtır. Bütün salonu dolduran bü· 

eme ve techizat selemiyeceği olan kuvvetli bir Habeı ordusu ltal- den ve oradan dolaJ&rak tekrar ce- rak setirdiai ressam, münekkit, yük bir kalabalık heyeti hakime ile 
~ İnsan ve hayvan ihtiyacının ik- yan orduıunun batında asılı bir nuba inen yollardan istifade etmek ıair bir çok kimseleri dinlemiı, bun· birlikte bu danıı yine büyük bir hay-

. de mümkün olamıyacaktır. Bu Damakleı kılıcı mahiyetini alabilir. suretile kendilerini bir imha teh - ların hepai de Mis Coanın oyunla • ranlıkla ıeyrettikten sonra karar 
irde, arlcasını Danikil çölüne O halde, timdi, bundan sonra her likesinden kurtarabilirlerae de u • rında ceza kanununa muhalif bir baıka bir güne bırakılmııtır. 

t..,. ..... iı vaziyete ıirecek ve cephesi iki tarafın, bu cephede, nasıl hare - zun zaman (aylarca) harekata it -

~ınen sarbe doğru dönecek o • ket etmesi icap edeceği kendili~in - tirak edeme~ler. Bu ise bittabi pek itibaren Tsana gölüne doğru gelen ı yan cephesinin sağ cenahını da, sol 
l, ltalyan ordusunun Habef dai • den meydana çıkar. Bunu da fOYle- büyük bir mahzur tetkil eder. Bu • yollar mevcut bulunmaktadır. Bi - cenahı hizalarına kadar, ilerletmek 
~da imha tehlikesine maruz ka- ce teıbit edebiliriz: nunla beraber bu cenahın çekilmi • naenaleyh icabında Ras Seyyum ve üzere yapılması muhtemel olan ye
l ~il itikirdır. Mülibazalanmıza A) ltalyanlar Tembiendeki ıai yerek ve bilikiı ıu andan itibaren Raı Kassa orduları bu istikametten ni bir ltalyan taarruzudur. Habq • 
~ken böyle bir taarruzun mu • cenahlarını da cenuba doğru iler • mütemadiyen takviye edilmek ıu • de ikmal ve iaıe edilebilirler. Bu lerin, mütalea ettiğimiz tıklarclan 
~ olmaıı ihtimalinin azbiını letmelidirler. retile • yukarıda söylediğimiz veç • böyle olunca İtalyan sağ cenahı, hangisine göre, hareket edecekle • 
~ •Grmüıtük. Binaenaleyh denile- B) Habeıler iıe timdi geriye çe- hile. bir Damakleı kılıcı haline se - kendi yan ve geriıinde kalacak ,mü- rini ise ilk gelecek ufak tefek td • 
'L..: ki, böyle ufak bir ihtimal üze- kilmit olan sai cenahlarını, kafi de· tirilmeıi netice itibarile daha ca • him Habet kuvvetlerini ihmal edip graf haberlerinden istidlal ve tahlil 
~bu kadar durmak doiru mu • recede tahkim edecekleri mevziler- ziptir. Çünkü Tembienden Makalle cenuba doğru ilerliyemez; çünkü ev- etmeğe çalıpcağız. 20/tubat/936 

?.. de teıbit ederek, bu cenahta mü • umumi iıtikametinde yapılacak bir veli onları ortadan kaldırmak ge • C. D. 
~eri her hangi bir vaziyetin dafaada kalmalı; Tembiendeki sol Habet taarruzu muvaffak olursa, rekli olur. Bu cenah cenuba ilerli • 
~~lea ve münakata1mda; netice cenahlarını ise mümkün olduiu ka- anlattıiımız tekilde, ltalyan ordu • yem.eyince de ~ntola mıntakasın : 
\'tile mühim teıirleri olabilecek dar takviye etmelidirler. sunun imhası neticesini doğurur. dakı ltalyan sag cenahının kendı 
~çük ihtimalleri bile dikkat na- ltalyanların Habet sol cenahını Halbuki İtalyanlar bu Habet cena • batına, cenuba doğru inmesine de
~cllln kaçırmamak esastır. U • Tembienden cenuba ıürmeleri iki hının ıeri ile irtibat ve muvasala • ğil; inmeğe te§ebbüs etmesine bile 
\t\.-ınak lizım gelir ki iıtildil tekilde temin edilebilir: sını ke11eler bile Habeı kıt'aları için ihtimal verilemez. Binaenaleyh §İm
~"-İ2:in ıon safhaımda Yunan • 1 - Tembien mıntakasından da imha tehlikesi yoktur. Bu cenahtan di en mühim mesele Habeı sol ce • 
~ leçilmez ad ve kabul ederek taarruza geçmek ıuretile bu cenahı Tıana gölü mıntakasına giden yol- nahının yerinde durup durmıyaca
~ eyledikleri ahır dailan ıü • cephesinden tazyik ederek cenuba lardan baıka, bugün Habeılerin ğı, taarruz edip etmiyeceği, geri 

123 miskin halka dehşet 
salarak Bükreşe yürüyor 

Bükreı, 20 ( A. A.) - Dobru • 
ca'da Tihileıti miskinhanesinden 

kaçan 123 miskin, kendilerine daha 
iyi muamele edilmesini istemek Ü· 

zere Bükre~ gitmektedir. Ahali -!,0 1ordumuz tarafından bir ıe- ıürmek. tabii müttefiki vaziyetinde olan in- çekilip çekilmiyeceii meselesidir. 
fnıda geçilip aplmlf ve Yu • il - Antalodan sarbe doğru ve gilizlerin timendiferleri de (Har • Buna nazaran bugünlerde ıimal Hükumet, bu miskinlerin yaka • 

otduaunun feci YUİyetini ha • Gabat umumi iatikamette, Habet tum) a kadar plmekte ve oradan cephesinden heldeyecejimiz tey: ltal- lanmalarmı emretmiftir. 

dehıet içindedir. 



8 s.,r. 'SON POST~ 

Akdeniz incisi -•? -1 L Spor 1 Karısını koyun gibi 
Yazan= ICadircan Ka11. ~21/2/936~ Olimpiyatlar do_ ğrayan kasap! 

İnci, Tamam İki Gün Sağır ve biz Bu""tün v o·ı . G d. d Fransayı heyecanlandıran cinayetin 
e ı sız ar ıyan an Federasyon reisleri gide- esrarı nihayet aydınlandı 

Başkasını Görmedi ~"" cekleri tespit için An Fransız gazeteleri bundan bir müd-

• :; k d t ı 1 
det evvel Van Graeynest isminde bir 

Eair_ıe_re ekme_ k_ ve ıu_ vermek için. ; --·ı:· ara a op anıyor ar k b ı •• • asa ın cinayetinden uzun uzadıya 
ıelen ın yan bır 0 ardiwaaa da a-ı F d · I · b B b h trn" J fak • ı ı- J clü. e erasyon reıs erı on irinci er- a se ış er, at maznun itirafta 
sözleri möylemifti Fakat ıardiyan Jiirii ·· Ellerini ıöiıüne koyarak lin olimpiyatlarına 1·Atı"rak ed '- bulunm d ~ · · b ·· ler • L-- .. • T ece-.. a ıgı ıçm u tuy ürpertici 
aadece onun yüzüne kartı ıırıtmak- ~ eıdı: Türk sporcularının kadrolarını tesbit cinayetin içyüzünü anlatamamıflardı. 
la kalmıt aizından bir tek lif çık- - DevletlU ıultanmı, lıkenderiye ve bütçeyi tasdik etmek üzere bu S I F l · b · ' a.-...: Şoluk hm l ı· on ge en ransız gazete erı u cı-
manuftı. O zaman: ._.7• Me et ku unuz ımana akfam Ankaraya hareket edecekler • nayetı"n taf ·l"t kt d" l . . . sı a mı verme e ır er: 

- Sana söylüyorum. Beni bura- ltrlYOr. dır · Van G t .. h 
dan çakarın. Beni Durmuı reiae ıö- Diye haber verdi. Ankarada iki gün devam edecek kerliğini ;e~~ umumı Barpte ~· 
türün, Pulat oradadır. Şolulı - Ka.uga toplantıdan sonra Berlin olimpiyatla-ıyerleııımı·,.t· af~ . a~ ~oı_ı:ra l rugeek ye 

h lıklar T T ı. şmı gucunu yo una oy-
Diye bagw ırmıttı Li.la Mustafa Pata yukarıya doğ- n azır ına başlanacakbr. duktan sonr Z l Lo L • • d • A 1 ler De · . • a u ua ggn ısının e 
Kulalıları Daynuyan ru daralan ve çepçevre dört kıvrımı t ~ . ?limpıyata ~e~ bir kadınla evlendi. Ve felaketinin de 
Gardiyan olan beyaz kavuklu batını içoğla • Berlm olımpı!~t oyu~larına ırşurak mebdei işte bu nikah oldu. 
Fakat .;ardiyan ıene aval aval nına çevirdi. Bu ıırada sağdan ıola edecek ~tlet.ler ıçın atletızm federas - Zulua ı"yı· b" la dı K • yonu I t k · · · b' ır zevce o ma • o-

ona bakmıf, batmı aallamıf, omuz- dojru meyilli olarak kavuğun et • t·w· h odcliı~pıya .. odmıtesılnı~ ~es ıt et- casının üzerine bir aşık tuttu. Bu aıııkı· Kaap Van Gra•y11ut 

fm im 1 d
.. k ıgı a azamı erece erını nazan T ı lannı kaldırmııtı. Sonra kulajuu ra • san lf o an ort parma dikkat alacakt B d 1 • nın kulağının yanından bir gece meç- rada sakladım ve ondan sonra götüM 

söatererek: kalmlıjmdaki ıırma ıerit ıatafatlı veya yeakı .... ~n ır.tl tul erl~ce ~rı tyap~~ hul ve serseri bir kur.un geçti. Her- kol ve bacaklarını teker teker kanılıi' 
b

• 1 5 I . ""!\"" a e er o ımpıya a go- . , _.. 
- Saiırım... ır parı tı yapmııtı. onra yen erı ve türüleceklerdir. kes bu tehdidi kocası yaptı sandılar. attım. Maznun kanalın kenanna r 
Demek iç_in lizım ıelen itareti omuzlarile önleri boyd~n boy~ sa • Boksörler De Gitmek lıtiyorlar ! F ~ka~ .or~tada h~ç bir ?elil bulunama- türüldü. Söylediği gibi gövde de ot# 

yapmıftı. mur kürk kaplı, ıırma ıılemelı, ye • fstanbul boks heyeti, Berlinde ya· dıgı ıçın ış ceza ıle netıcelenmedi. Zu· dan çıkarıldı. w Kafa!.1 ne~ye a~ 
Saiır olanm •:mi zamanda dilsiz til çuhadan ccOsb> denilen paltoıu· pılacak olimpiyat müsabakalarına luanın çok kötü ahlakları vardı. Her- hatırlayamadıgmı soylecli.. .. 

olduğunu bilen inci ubk ondan ne nu topbyarak doiruldu. Ağannı! o- boksörlerin de iştiraki için umumi kes hakkında dedikodu yaptığı için Bu son kısmı itiraf etmekten çeki' 
ümit edebilirdi? lan sakalı, sür ve uzun bıyıkları, merkez nezdinde teşebbüsatta bulun - Bruges halkını darıltıyor ve bu sebep- niyordu. Beebelli ürküyordu ... 

l>ıpn çıkmak için yiriidl, fa • keskin bGmu ye sert bakıtlarile ce- muftur . ten de itler iyi gitmiyordu. Kadın bü- Tahkikat devam etmekte ve h ... 
kat gardiyan onu bir ititte k&feye •ur ••iradeli bir kumandan oldu • Umumt merkez boksörlerin müra - yük bir mağazadan mal çalarken bi• se ile bütün Bruges fdıri alibdar,) 
7'1"&rladı ve homurdandL iuau hemen ıösteriyordu. caatini Ankaradaki toplantıda nazarı gün cürmü meşhut halinde bile yaka- maktadır. 

inci Venedildi kulahız Alberto- Lim•nın ajzma baktı. dik~ate ~acaktır. landı. • .. -·-.. ----·-···-..... •• ~ 
nun ıemiainden böyle süzel bir te- lakeaderiye beyinin ıemiıini ve G~~er Kumkapıda . Ça~caklar 2 kanunusanide köpeğini öldür- r-----------_.."" 
aadüfle kurtulduğu için ne kadar arkasından selen filoyu gördü. Pi- Guref !~derasyonu olımpı!at ha - mek behanesiyle bir yerden arsenik Bir Doktorun 
sevin.mitti. Fakat timdi bir Türk ae- yale Pqaya dönerek dedi ki: zırlıkları ıçın Kumkapı klübıyle mu - satın aldı. Eczayı satan adam bu ma· Günlük cuma 

. . d ld ... h A k h . . tabık kalmıştır. Yapılan anlaşmaya "d .. h l d"... . . . k d k 
mısın e o uıu alde ıöz anlata • - rtı epımız tamam olduk. .11.. .. k h ft d yı en ~up e en ıgı ıçın ' ının ar a- Notlarından (*) 
mıyordu. Göğıü de fena halde acı • Şoluk ta ıeldi. Onun ıavatçılığı dn~zat ra~ mKı ı gkureş alta ımdı ~d a a sından hemen polisi haberdar etti. Ko-or gun um apı s onuna ı man · ·d· k ·· d .. w.. •---------------~ 
mıttı. Kimi eamer, kimi kara, kimi senden üıtün müdür Murat?.. yapacaktır. mıser g~ ~P ~sı-~ı ~or ugu z~man: Sanatorgomda 
beyaz olan esirler de ona bakarak Son sözleri söylerken Murat reise lngilteredeki Maçlar - Bızım kopegımız y~k ~~rader. verem tedavisi 
gülüyorlardı baknntb f gilt kr I k l Hem karım evde, sakladıgım uç be~ j . • n ere a upası maç arının 

Yerde bir kaç dakika kaldı. Murat reiı bayle bir sorguya ne bctinci turunda ikinci lik takımların - kuruşu da alarak kaçh gitti. diye ce-

Geminin omurgalanna veya di • cevap verileceiini keıtirememİ§tİ. dan Niju Kasl ile üç üçe berabere ka - vap verdi. 
reklerine çarpan yerleri de anlıyor- Fakat on dört yıl derya kaptanlıiı lan Arsenal takımı hafta içinde ayni Halbuki o sıralarda cinayet İflen-
da. Eler bir daha kaçmak iıterae yapm, T.-sat slbi en metbar Tiiric ldttple tekrm- kar'l'1laşm1ırtır PPk ıo:Prt miş bulunuyordu, komiser eve geldiği 1 

veya söz söylerse gardiyan §Üphesiz leventlerile beraber sava§lar yapan devam eden bu oyundan sonra Arse - zaman Zulua parça parça olmuftU. 
bu ıefer daha fena yapacaktı. Bu Piyale Pata hemen söze karııh. nal rakibini 2 • O mağlup etmek su - Bir hafta sonra Bruges bekçileri 
göğsünden kalbi ve kafasından an: - 8en iyi tanının. (Şoluk) de • retiyle kral kupası niha~ oyun~na bi - üstende de bir kadın kolu buldular 48 
lama duyguıu kaldınlmıt olan bir mek, Venedik dilinde kaıırga de • raz daha yaklaşın~ vazıyettedır. saat sonra bir bacak ve kısa bir müd-
mahliiktu. mektir. Bir zamanlar o tarafta iken det sonra da yine bir kol bulundu. 

istemeksizin gözlerinden 'Yat ıel- ltalya kıyılan onun adı duyulurdu- Kurban Derileri Şimdiden B_unla~ın. da Zulua'ya ait olduğu tC8-

di. yulmaz zelzeleye hıtulan bir tehir Satıldı pıt edildı . 
Sonra §Öyle dütündü: gibi botalırdı. Koca Muradın da ni- Önümüzdeki Kurban Bayra· Derhal Kasap tevkif edildi. O in· 
- Hep burada kalacak değilim ce yiğitlikleri vardır ki ıaymakla mında, Ttırk Hava Kurumuna kar ediyordu. Münferit hücreye kon· 

ya.·· Elbet Rodoıta karaya çıkara • bitmez. Bunların hepıi birer deniz •erilecek kurban derilerinin he\' du. Ve yalnızlığının tesirinden niha
caklar. Orada ıöz anlatacak biri • ejderidirler. Hepıi de birbirinden biri dlln 1 1 ı kuruıtan ıablmiflır. yet suçunu itiraf etti. 
ıini bulurum. üstündürler. Derllerio getireceği Yaridat - Kavga ettik, çok kuvvetli vur- , 

Zavallı Alldenizin Kuılay, Çocukeairgeme ve Türk muşum, ölmüf, artık cesedi saklamak-
lnci!.. Dal Kılıçları Hava Kurumlan araaında takı~m tan başka bir şey düşünemezdim.Onun 
Ne zamandanberi aç olduiu hal- Müezzinzade Ali Pap ilave etti: olunacaktır. üzerine bıçaklarımı biledim, bana çok 

de ne önüne atılan pekıimete, ne de - Onlar Akdenizin (dal kılıç) _ ............... _ .......................................... çektiren sevgilimin gırtlağına bastım, 

kendisine uzatılan bir çanak ıuya larıdır. Devlet en çok bu leventlere ve kafasını vücudundan ayırdım. A· 
bakıyordu. güveniyor.. • IOD Posta • kan kanını bir kovaya topladım. La-

F akat yatamk gerekti. Eier Ve- Lila Mustafa Pata gülümıiyerek İstanbul Gefü ve Para ğıma götürüp döktüm. 
nedik gemiıinde kaimi§ olaydı ve Koca Muradın omuzuna elini koy - B O R S A S I Kolunu, bacaklarını kestim güzel 
pazara çıkanlarak aatılmıt olaydı, du: bir paket yaptım ve buzhaneye koy· 
ölmek onun için daha hayırlı idi. - Bile bile o IÖzÜ söyledim. Yi • 2() • 2 • 1936 durdum, 21 kanunusaniye kadar o-
Şimdi yatamalıydı. Böyle dütüne • ğitliğiniz bir daha anılsın diye... Türk Devlet Borçlan ... ·-·-·-· ................................................ . 

rek pekıimeti suya babra batıra ye. - Sağol devletliim... ı.ıra Lira Yumurta fiatları Yükseliyor 
meğe baıladı. Lila Muıtafa Pata çavuta seı • % 7,& T. B. ı 14,:tt!o o/o 5 Hazine B.57,75 

iki gün böyle geçti. lendi: • o/o 7,5 T . B . II :-3,0~ Dahili l.ttlkru 9S.OO 
o/o 7/J T. B. ın2 ·.so 

Sağır ve dilıiz gardiyandan baı • - Bana bak, evli.t; Şoluk Meb • Devlet Demiryollan Borçlan 

ka kimıeyi göremedi. mede haber gönderin, burada de • ı.ıra Lira 

Hatti geminin denizde yol aldı- mirlesin. Hemen konutmak dilerim. Ergani 97,5~ il Anadolu Iven 44,00 

iı da ancak ıünün bazı saatlerin • . - Batüstüne devleti um ... sıvas Erzurum9.\ 
1
' Anadolu lll. 47,n 

de derinden derine duyulan .kürek Bir sandal Lila Muıtaf a Paşa • Sosyeteler E.hmm 
Ltra seslerinden anlatılıyordu. nın baıtardaıından ayrıldı. Biraz Ura Ş luk M hm d d .. M 1t. B Jft. tı.ı,Oi> lst. Tramva1 22,H 

Şoluk Mehmet filoaunun batın • sonl'a 0 e et oı ogru us- • .. · Hl. 9,51> Bomont.ı 7,6; 

da olarak limana girdiği ıırad L... tafa Patanın gemiıinin iıkele ta • 11 .. Kame 9,60 Terkoe 14,7; 
la Mustafa Paıa k d' · ah a rafındaki botluğa giriyor ve demir Mertes B. D. &J,:» ı A. çımento ıo,ıs 

en ıııne ma sus d ÇEKLER 
olan kocaman (baıtarda) ıınm kıç ahyor u. 
kaa.sra•ınd d k Al" p Şoluk Mehmet gemiıinden bir •-terın 119Krl,25 · \\Liret • . a erya aptanı ı a • . u 
.. ürüne·· · p· I p R sandala ınerek batkumandanm ge- F. Francı 12,06 Dolar 
:r-' Y u vezır ıya e ata, 0 • 
doa beyı· Ha M . d" misine gidiyordu. Zaten kendi ge • mza, urat reıı ve ı • . . ... mısıle onun arasında ancak on bea 

NAKiT 
Krf. 

L r. L. lçln 
10,03 .... 

geı· beylerle ııörüıüyordu. Donan • · · d 1 L b' d L" · ~ 20 F. l'r&""I 167,00 

A d 1 
yırmı a ım ıa ır yer var ı. ıma • . .. 

ma, na o u askerini almak üzere . k d I l 1 ooıar 124,00 20 Drahmi 24,0J 

F
. 'k "d ... . na gırer en ora a top anmıı o an 1 isterlln 619 20 Leva , 4 
ını eye gı ecegınden bu yolculu • k T"" k d . w . oca ur onanmasını aevınç ve 20 Llre\ ıs~ 20 Le7 ıs,13 

gun ne ıekılde yapılacağı kararlat· gururla aeyretmitti. Otuz yıl önce ı:---------------11 
1 d 

Dona l>ıfmda 
tırı ıyor u. h .. b" k d k k d enuz ır çocu enece a ar genç L. K. L. K. 

Almanybya yapıian Y omurta 
se•kiyatanın durmasana rağmen 
yumurta fiatlarında ciiz'i bir 
yükselme 1ıöze ça pmaktadır. 
Maamafib bu fiat ar 1ıeçen yıla 
niabet;e yine dütüktnr. 

Geçen yıl bu ııımanlar 7amur
tan&11 aandıia 21 • 28 liraya 11• 

blırken bu yıl 23 • 24 liradır. 

lıpanyaya lbracataa yakında 
artacağı muhakkak ıörölmekte 

•• tacirlerimia yeniden bu eeki 
mahreci memnu etmete çalıt

maktadırlar. 

Son birkaç gln içinde l •pan• 
yaya ihraç edilen yumurta 1922 
sandığı bulmuştur. Bir taraftan da 
ihracatçılar lıpanya içla Yeni 
partiler hazırlamakla meııul

dOrler. 

Veremli hastalar bulundukları nau • 
hitte (evlerde) ekseriya kendilerine..,. 
başkalarına zarar verecek şekilde bir 
hayat tartı takip ettikleri için teda.ill 
çok güç ve geç olan bu tehlikeli hd • 
talllnan kuı udıu...... luU.6.a. .._...__ 

Onun içindir iti veremlilerin b..,J.antlt 
devrinde pervantöryomlardan ilerlr 
mesi vak"alardan ise sanatoryomlarb 

tedavisinde bir zaruret vardır. 
İsviçrenin dağ şehiTlerinden Leywet' 
profetıör Rulyenin ve arkad....,..... 
tem ettikleri küçük büyük bina ve P" 
yonlardan mürekkep tedavi evlerini ; 
yaret ettiğim zaman bir ver~ 
böyle bir yerde ne kadar iyi bakılabil" 
diğini ve hayatını nasıl kurtardıld' 
gördüm. Orada: 
1 - Veremliler ağızlanndan tükürrn.,. 
ler ve balgam vantuile verem ~ • 
roplarıw kar§'lanndak.ine 8fıllıunadl~ 
için yüz yüze gelip konutmazlar. 
2 - Sofraları ayrıdır ve arka arkat' 
otururlar. 
3 - Tabak çatal peçete bardak ~ • 
mapr ve yatak talumlan tuvalet as.s* 
leri herkesin ayn ayYıdar ve b~ 
her gün en yüksek derecei harar 
elektrik fırınlarında vttem mikrobld"'. 

dan temizlenirler. 
4 - Günün ekseri ıaatlerini (h.-t• 
lığın derecesine göre) yatakta ve ;il 
rahat halinde geçirirler. 
5 - C unde dört defa en lrnvveti 
da ile beslenirler. 
6 - Gezmek ve tıüneı banyosu. 1' 
kanmak işlerini hekim dakikasuı• ~ 
dar hesap eder ve öyle yapılır. ._;l 

1 - Hastalann winema seyYetdl,. 
hakkıdır. Briç. ve şatnanç ve ta"Vla ;' 
bi yormıyacak oyunlara mii•ade .Jl1 
lir. "' 8 - Radyo ve orkestra k.on..,I • 

dinlerler. • ~ 
9 - Elde oya oyuncak, sepet i~, 
ve saİTe gibi ,eyler1e meffUI °"';r 
Böyle bir müessesede tedavi olan-~ 
talar her halta kilolaraıda bir &','_# 
olduğunu farkederler . Bunun~ 
ki veremliler mutlak ölum en · ,,; 
kapılmamahdırlar. Kendidinde 'fi•-~ 
olduğu sabit olan hastalan •~ • 
abkoymak büti.ın evdekileri a~ '6' 
talıia yakalamaia mevlu:decekbf· ,,,. 

nun için hastalarımızı barındıraeal' ld' 
natoryomlarda tedavi ettirmeie ~ 
malıyız .. , 

Pala bıyıklı, kavuklu ve uzun ıır- olduğu zamandanberi böyle donan- Kredl Fonstye ı Mübadil Bon. 73 
malı bir kaftan, kırmızı bol talvar, malar görmüttü. Fakat, bu hepıin- 1881. senesı I07ı00 oayrt • • 16,25 

b 
1903 • lt;O) 1 Altın 955 

rı arı pa uç giymif olan vezir içoğlan den daha zorlu ve kalabalıktı. 1811 e 84.,oo Mecld.lJ• 80,80 

( *) Bu notları kesip sakla~ 

TE
.,,savy hut bir albüme yaptttırıp 1ı0 ~ DAVLARA 1\ Al yapmız. Sıkmb zaman11md• bll.~ 

llM 1 .... 4oktor Iİllİ imtlachlllsa ~ 

.............................................................. 
ECZAN(;.OE 

vu u Lila Mustafa P (Arkası var 



MEKTUPLAAI BiBiYB 
Köpriiaiiz1ükten zarar 

aören iki kardeş 

._ ___________ togilisced• çt!'Vir .. : Buaun rıubgil _ __. 

Yum: Cemart EJlert - 99 - Pl 1'/936 Çeviren: Arif Cemil 

Attila Bağırdı : " Düşman Ordusu Bizi 
Tamamile Kuşath, Kaçaınıyacağız!. ,, 

Gaziantepten ıoför Haca Ali '9e Hacı Ja.. 
mail imzalarile IU mektabu alcllk: 

Suçsuzu Yanlışlıkla 
Etmektense •• 

Mahkôm 

- Biz iki kardetiz, bir otomobil ile 
ihit'1ıiz çabpnz. Son •manlarda bıphıf • 

Onun IÖllerc:liii bu delice tellf bir' Hiç_ lamJldeınedu bir müddet o tığımız mütlr.üller bizi peritan etti. Der • --bütün Jmaqlha yayıldı. J bkes: • h.lde blda: dimiz tudur: 

- «Attili 1 Kral Attila neredtt» di- - ccÖyle bir ab1f )"'lrmız ki ilendi- Gaziantep ile Marq arumda Abu 6-
'-in+maia be ... "llfb. liıü yak.ak olan Hün 1aaJma ve 11raJı zerinde bir köprü varda. Bu k8priiden .... 
F ranldana premi Hilderilr hemen lllldp elmell- i8teyen)ere layık bir lltef Jaı kuruduiu için yazm iltifade eclilmadi 

"s} .ı... aHl'a ....... elintleki ~ olam» cledL Fakat kıpn çok ite yuanb. Sular •eçit ver• 
.aeJeri yere ath, ihtiyar Hormidalr'ı Sonra kollanm indiıdi. Yanan met- mecliii için yolcular bu köprüden seçer· 
'°8an anana •L fhlda ?e onu ıımsı- alelerin ıflimdıım uwH"f'P branhğa a-m, illi ..,. evvel ha köprii ~L Y• 

la bailattı. Sonra: didch. rine bala yeni 1Hr keprü yaıpdmadı. Ge • 
-«Soğuk kanlıhiuu mubafua ede- Gllı. ...,,. çenlerde otomobilimizle 'bir dereden seç-

~ar mmun) BütWı kaıargihı ayak- Hün Jauw:alhındaki lllefaleler mek iııtedill, araha kama aaplandı. T-
~n... Prensler. rica ederim 9ÜllÜ- JIUIP bitti. ,..a.riai ywlrmalr kimllt:- dı&rt sün takaramadJk. ba yüzdea 7S in 
ilet I.>> nia aklına plmedi. Y abuz ön tmafta, wf.nik. Nihayet arbd.tlamı ;rarchmlle 

B.,,,,_.ontlanlllı Bdlıı IG.in'! p ı..- .,,.imiJle )'iikJ6 oJ.a 818- d6rt aün IGIU'll otomolııili bııtaıabiWilıı:. 
Valmnir ona Jmr,ı köpürdü: . IWann ÖDÜIMllt lmçik mr all!lf JlllDIJ'Dl'• Fakat makinemiz berhat olm"fla. Kö ... 

- «Senin aibi bir ç_ocuktan den mı ela. Atefin etn.faa ucamallf olllD mJik ~- t>m.. sil' aran aira • 
4 •inn> Heyecanda isem elbette bir ~ yaralmm mdaYi ile llllfpl· ,_ datia bir çolr ..... ._ ~. 
~ vardu. Derhal buradan kaçma· eliler: 

l,.ı» v-.; •. Ardıuih ~ azma mç1ı Halkav111 fniı Yildlnlml 
A'rdarirı te mpdı: im inik ,.,.larmı tıdnri ile metıal• Ôa'mlbde)dp__. ... l IWIP - «Bat kumandan vazifesini üze- düler . 

._ienala1mam. "üniitbm Attili- Anmalann çevinfiii dliiıeııin ..._ •led·'• ,.W..ıma L lhl •• • ıı.aa ...,,_ • m'••· · ._. 

._ "--n L:-.L..:..~.,, itil ettiii" -m. meydanc:tia lorkunç ~ cakbr. .ıak biı sününde .... .....-lan o 
~· ~•rııau, e--y- k-t'larken avukat Riplea cl08lu haWın 
V.._.. elini ...... aül6::erek: mt sa tahta semerlerden bir yılın Kutlulama menliml idn Emine 

'ığı kansının bilgileri aleyhinde bulunacalr 
kadn ileri gö&mdüiü de oluyordu. 

Bu sırada (Wharton) a bir muavin ver• 
diler. Bu Kran isminde mektepten yeDi çık• 
llUf bP g~ Wharton bu pncİ kendi 
m-isiaden ziyade kananan tetkikleriade 
lıul~a ve ikisini yalnız hırakmıya bq. 
ladı. Küçük memleketlerde her teY ça'-" 
söze çarpar ve en ehemmiyetlİz bir me • 

mele bile dedikodu 

teklini alır. T ~ 

Misis Wbarton ile 
Kranerin de mü .. 
temadiyea yan ya). 

na ve bq ba.- ça• 
lıtmalan baa neti • 

ceyi doiuJdu. Ma· 
amafilı oaler. et • 

rafta yübelen de. 
dikoduclan tama • 
men babeniz. w 
lamam• muuna 
olarak çallnor • 
lardı. 

ıu.,.t Wr giın 
K... ail • ... bır 

cBeveıley» e dönerek: - ccBat ku• 1 Wıı m1? O hd hmnl oldu. Hünler birer biter oraya &a9 HalkeYlilde birik blı l>üfincenizin inceJiiini takip ede -

b hı• Harp eıieııek laradmr Jamdi- gddile., öltim illhma mahsus olan ve pr•ıram haarla .. -·...,·. ed·w• • • . f ed · dedi. Kadmm ka· lmm •eLCIJ "k ev • 
L- --.-. m ısmu itira enm. ı •----=-- •w· --L.....L Kr ~ bir ,..ı ltpNlja pu..., ... ,..zt» eski Hün lilallında aöylendiği için ma· Gllndllz aaat 08 beıt• merkım til oldula meydandadır. Emen her te7i - 7 • ~ ~. Y--:9" ... 

- ~ ---:..L. .... kamaJllZI» nin bile l:endilerince anL-ılmayan Lb-' edi1orda. Filen aaücrim• oW. • dml.I . ....uu. riyetinden İltİfa etti " Sicl 4 •~ _,. •loauda W... Wlldll m&rfİle - uı bazarland - ~la benıber llllçaıaayıat»ı duayı okuyarak atLlnnın semerlerini • llÖ)'feuıil demekti.. Sunanla besabeır n.,ye sttmiJe 1• 

- <cOrt.eLk bm kaıe ajanaydu> bırakıp çekildiler. Bu dua, ölüleri yak· -.ıuacak -..ile ud içmeme- :u:. · · benıet eitbdiai&I O sün kaliipte (Whartoa) a: 

_ «0 ZMWP it iftmı. pçmif elurb) mağa mahauı olan odunlan tafıyanlar rufml yapalacak ve ffalbYI err- * - Kanmz 7aln1z kalacakl dediler. 

- üakat Attila nerede~» tarafından okunurdu: Refai Aılh Sarn tarafaadan bir Az evvel bakimin verdiii bir karar ii • O: 
lr lr L zan.ele konUfUJıorlarcb. Bu. yerliler ara - - Evet çok ublcft. belli de ~n bae - ul'endalre"ı da aöremiyorum.» - «Ey atq allahı, JB ma &Uvvetine. dJl•v verlluek Wr 4e koanr d . bir vak·a idi. Maznun mev • tam eseri olarak (Knm) a lalfl biraz fazla 

- cdCandaiı benim yanımda mak· malik o[duönn için ölüm ailahı mıam) clnletilealdir. Ylae merkez •- 1111 a Keçmlf • --~11......u_ L-ZI--........ bmı _ __.. 
•-· künde Kenç bir kadın varda. ihtiyar ve çır- dURJU1W1 .....--.. •• ceva vıı:n:ıı. 

bal cliİftü!.» Afet aDahı, tekilden ,dde .,ltuiun i· lonuada ıece 11at 20,30 da da irin bir adama zorla varcbiam eöylemitti. .W pce 80Dra Wllartoa evinde .-. 
Sirler, içlerinden en yatlı muha· çin sağlık aDahı mıllJl> Her ne olursan k •-ma L---· ölcliiren. .amil ~· ~ huulılnulrett bnw: 

~~ .__, ı:.. ODHrler 98 ıa-.JokJar tertip JU a-
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Bir Italyan Gaze-
Ankarada bir tesinin Fırtına 
yenilik: demir Koparan İfşaatı 

"Son Posta,, nın Tefrikası: 7 Yazan: A. R. merdivenli Saaf (Baf tarafı ı inci yüzde) 

C l F f 1 S · B kt T u·· t ·· e·ı· ·k K ·· k.. İtalyan gazetesi bu raporu neşret .. emİ OS Of U aatıne a 1. am Ç U... 1 iŞi OŞ UD mekle, İngilterenin Haheşistandaki 

Bahçesinden Yine Tatlı Kadın Sesleri Geliyordu ~~0~:~~1:~~!e~~~;~;adt~~~~ i~i: ;;· 
_ Bilmem. llşi~:· Peri padişahının oğlu ile birl~e- Boğazı. tamamiyle kuru~u!t~'. S~niye- raşmak için vaziyet aldığını söylemek 
- İste bak .. . Biraz evvel, ahvali a- cegım. ler geçıyordu. O, daha hala soylıyecek istiyor. 

lemden. henüz haberdar değilsin, dedi- j - Aman, dikkat et... Sakın yılan bir söz bulamıyordu. İtalyan gazetesinin bu raporu nasıl 
ğim zaman kızdın amma.. Şimdi de sokmasın... .. .. , . , ... . , , ...... ~ ~~~~'!!~~>....... elde ettiği anlaşılamamı~tır. Mesele 
bilmem, diyorsun. - .- Merak etme, kaeşim .. Yılana şer- , ~ yarın Avam Kamarasında konuşula-

-.. . . betliyim .. Hah, hah hayy.... • AD 1' O 1 caktır. 
· - Bak, Cemil.. Ben sana kısaca an- - Hah, hah, hah, hayyyy · · · · ki p Rapor Hakkında Tafsilat 
latıvereyim ... Bugün ortada hük((met Cemil, kalktı . İlerledi. Pencerenin Bu Akta m rogram Roma, 20 (A.A. )- Havas ajansİ 
namına bir şey kalmannştır. Koca Ru- kenarına ellerini davayarak; bahçeye İSTANBUL muhabiri bildiriyor: 
meli, derin bir uçuruma doğru yuvar- göz gezdirdi. Karanlıkta, bir kat daha 18: Dans musikisi. 19: Haberler. 19· 15 : Jurnale İtalyanm ne\lrettiği rapor 

k 1 "' 1 ) d b b Obua kuvarteti (Mozar) pllk. 19.35: 1 lanıp gidiyor.. oyu aşan agaç arın atın a em eyaz parça arı arasında ezcümle şu fık-
ı ~ ·ı )' ·· ··ı·· Bitmemiş senfoni {Şubert) plak. 20: _ E, sonu ne olac:1. ı{? .• bir haya , ağır agır ı er ıyor; suzu ur raya tesadüf ediliyor: 

b h h Halk musikisi (Osman pehlivan tarafın-
- Felaket. gibi bir yürüyü~le a çenin ni aye- «İngilterenin, Habeıııı0standaki" men-dan). 20.30: Stüdyo orkestrası. 21.30: y 

- Vay canına ... B;z, ne olacağiz .. tindeki duvara doğru gidiyordu. Son haberler. faatleri, . kabineyi, Habefistanın İtal -
- Eğer, birleşirsek. . Elele verirsek Cemilin dam::\rlarmdakt kan, yine Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ya tarafından fethine m&ni olmağa 

kurtulacağız. Hem ,Ie memleketi kur- bir anda kaynamış ; yanaklarına bir gazetelere mahsus havadis servisi verile· mecbur edecek kadar hayatr değildir.» 
taracağız. ate~ yayılmı~tı. Bu ateş, bir saniye için· cektir. Bu rapora göre, Londradaki ltalyan 

- Nasıl?... de boğazını kurutmuştu; . dudaklarını BERLIN elçiliği müşaviri Vitetli yaptığı bir te-
- İsyan edeceğiz. cayır cayır yakmıştı. 17: Müzikte güzel sanat {müsahabe), ~bbüs sırasında 1935 kanunusanide, 

K . '\ Vay canına Alay falan demi 19: Şen havalar, 20,45: Haberler, 21.10: İ 
- ıme '· · - · · · • e· ·• Ankara, ~uhat - Eskiden iıııin az, Fransa ile tal ya arasında, l-lftk-~ista "' 

H .. k.. t p dı· h. Kız, hakikaten yalnız bas,ına oraya gi- Müzik müsahahesi, 21,30: Konser, 23: T T d l gizli ·~ 
- u ume e.. a şa a.... Haberler, 23,30: Hafif müzik. vaktin bol olduğu zamanlarda dakika· na air o an · "ce aktedilen anlaş .-
cemil·, kas, lacını c_.~ttığını, İbrahim diyor. Olur ~ey, değil... 1 d il h k PRAG arın eğ". saatlerin atta günlerin mayı müna aşa etmiştir. Rapor şÖY"'. 

Beyin yüzüne dik dik baktığını hatır- Diye mırıldanmıştı.. bu bı·r 16, 10 : Askeri müzik, 1 7, 40: Muhtelif, kıymeti yoktu. Bugün böyle olmadı - le nihayet bulmaktadır: 
ladı. İbrahim Bey, titreye titreye sözü- O devrin zihni yetine göre, ~ d k I 20, 1 O: Muhtelif neşriyat, 20,55: Stüdyo gm a zannederim imeenin şüphesi « talya, Habeşietanın kendisi tara"' 
ne devam etmis,ti: cür'etti. Cemil, bir kızın bu kadar cür- 0 k da piyesi, 22: Prağ radyo orkestrası, 23,2 : yo tur. fından kontrol edilmesini temin için 

- Evet ... Hükumete .. Padişaha ..• et göstereceğini, aklın n geçirme- Plak. Son vapuru. treni, otobüsü kaçıran mümkün olan her şeyi yapacaktır. 
O hükumet, o padişah ki .. Gözleri hiç mişti. Hatta, bu saray kadınları hak- . V ARŞOV A saati bozuklara sorarsanız dakikayı za- Habeşistanda bir ftalyan kontrolu te-ı 
bir sey görmüyor. Kuhkları hiç bir şey kında kin ve nefretini gösteren ibra- 17, l 5: Orkestra konseri, 18,20: Kon- man mefhumunda çok uzun bir vahi- sisi b bak l d l ilt · · 
işit~iyor. Devleti? siyaseti, hergün hi~ Bey bile, bu kadmları~.bu ~~dar ser, 18,50: Piyano, ıarkı, 19,20: Haber - di kiyasi addettiklerini ~öyleyecekler· fa daı:zı la~~ ar~~ :l ~e ~ç~e-
bir pamuk ipliğiyle düğümleniyor. cür etkar olduklarını kendısıne soyle- ler, 20,30: Senfonik karnaval, 22,20: Dans dir y o c t r. ust ır a . 

Sanki. bı.zı'm burada Bulgarlarla çatır memişti. ve Leh şarkılan s· l d b .d. . .d. . l şistan, imparatorluğun müdafaası · ene er en en ır ı~ı ınz; atan - kt · d ltal ·d · l 
d 1 l b f Pek "'1~ Şı.mdı" ben ne yapa- MOSKOVA b ld b" G 1 k l . Ok no aı nazarın an, yan ı aresı a. patır yaptığımız miJea eme ere, u e• - auı.. • u a ır a ata u esı varmuıı. u- . . •. 

laketin önüne g~çileceği zannediliyor. yım L. 18, 30: Konser. 20: Toska operası, 2 f : leye bir top asılacakmış, saat on iki tında hır Hab~ısltana mureccah ol· 
Gavurların yüzlerine gülünüyor.. Bu sual, onun kalbine bir istırap Rus halk şarkıları, 22 : Yabancı dillerle deyince bu top düsecek ve herkes de rnakla beraber, ngiliz . menfaatlerine 
. konferanslar. ' k h ed J heli kl Dökme su ile değirmen döndürülmek vermi,ti. Kendisini, iki ate~ arasında VIY ANA cebinden saatlerini çıkarıp ayar ede - arşı teveccü i mİf te t uza af" 
isteniliyor. kalan bir askere benzetmi,ti. cekmi_q. Bunun zaman, zaman tecrü- mış gibi görünmektedir· 

18,05: Çocuk: saati, 19,20: Turizm, -r f 1 
. _ Bunlar, doaru... - Eğer gitmezsem, çok tuhaf ola• 19 35 S 20 H b 1 20 20 B heleri yapılır. Ama, galiba bir türlü Zira ngiltere ile talya araaında bir 

~ , : por, : a er er, , : uz b" 
_ Dahası vat} ... Millet, soyulup cak. Bu kız beni, ya bir aptal; ve ya- sp~ru, 20,45: Şenfonik konser. 23: Ha- muvaffak olunamazmış. harp vukuu halihazırda pek uzak ır 

sovana çevriliyor. Köylünün tavası hut ta bir korkak sanacak ..• Halbuki herler, 24, l O: Askeri konser. :l..1-:~~l l.~l:~.l-.l:-

tenceresi sattırılarak p3.raları İstanbula gidersem, belki annem duyacak .. Her- BUDAP.EŞTE Ankarada bundan bet altı sene ev- Habesistanın ortadan blkmaaı icap, 
çekiliyor •.. Biliyor musun, bu paralar halde pek müteessir ola~ak. 18: Çingene .~~iği, 19: Konferans, vel kalede tam saat on ikide bir top ettiği takdirde, İngiltere, Tana gölil 
nerelere sarfediliyor?... Aptallık ve korkaklık .. Cemilin en 19,30: Harpa muzıgı, 20,30: Azra ope • -~L- d d ;..1 K mıntakasının kendi mörakabe.i altı ~ 

fr X.f b' d. O . . d rası, 23,40: Çingene müziği, 24,30: Dans atılırdı. Ama, .,.,....a an egı 1 uru sı- na alınmasını temin etmelidir. 
- Şuraya, buraya.·· ne et etti~. ır 'ey 1• nun ıçın, er• plaklara. . kı, gürültülü, patırdılı bir top.. Der • 
_Evet .. Şuraya .. Buraya .•. Saray- hal hükmünü vermişti: BOKREŞ k Ank b.. .. ~ .. ll İngiliz yurtd~larının Habefistan • en ara uyumege, guze eşme - l . 

lara .. Dalkavukhra ..• Bak, iki aydır, - Anneme duyurmamalıyım. 12,30-15: Plak ve haberler, 18: Or - ğe başladı. Bu adet kalkb. Ulus mey- daki menfaatleri korunmalı ve ngı. 
çarpım çarpım çarpınıyorum da, daha Pencere ile mutfak damının arası, kestra, 20: Borsa haberleri, 20, ı 5: Kon _ danına, postahaneye ve muhtelif yer- liz Somalisi, Kenya ve Sudan hudut" 
benim bölüğe bir çarık paraeı alama- bir arfından fazla yüksek değildi. Ü· serin devamı, 20,35: Bükre!} operasından lere konan saatlerle Ankaralılar, beş larının tashihi için fırsat yakalamalı • 
Clım. Balkanların bıçak gibi taşlarında radan da yağmur suları toplanan fıçı- nakil, 24: Gece müziği, 1: Plak konseri. aşağı, be~ yukarı saatlerini ayar edip dır.>> 
Su··rtmekten zavallı y""vrucakların to- k basılarak kolayca bahçe• LONDRA b ka •A nın enarma duruyorl~rdı.. Bundan ir ç gün lngiliz Gazetelerinin Netriyall 
puklan cılk yara oldu . Halbuki... ye inilebilirdi. Şu halde, annesi mışıl 16: Skeç, 20: Müsahabe, 20,20: Viyo- evvel Ankara radyosu Ankara halkı- L d '>O (AA) _ D . T )e-

ıb h. B d tu D · d· 1 k C il bu açık ve sa ı 20 30 · A -k ~ ·· ·k 21 30 · M h . .. . · on ra ·- · · eylı e ra ım ey, urm~ . erın .. - ml§ı uyur en; em • - on, , . ~ erı muzı , , . u - na hır muıde verdı: . . . . biri 
rin içini çekiyordu: rih davete icabet edecek, ve yine ayni telif, 23, l 5: Piyano nakilleri, 23,25: Mü- _ Bayanlar! Baylarl Artık saatle- ~af ga~etesının dıplomatık muha 

- - Halbukı", kı_qla gı"bı' sara"·lan dol- yoldan -annecigw inin ruhu bile duy· zik, 24: Müsahabe ve dansing. k .. k.'l"t dıyor kı: 
T J flillZl ayar etme ıÇlD ffitiıŞ U a a kad h hi b• k' 

duran bölük bölük kanların bir dedik- madan- odasına avdet edebilecekti. 22 Şubat Cumarteıi maruz kalmıyacaksınız. lstanbulda «Bu vesi a ma rem ç ır no 

leri iki olmuyor .. Hepsi de. altınlara, Hemen, yatağının üstündeki yor· ISTANBUL Kandillide Bay Fatinin yeni getirttiği ta bulunmamakla beraber, bunun ya: 
elmaslara, ipeklere gark ediliyor. So· ganı aldı. Dörde katladı. Pencereden 18: Kavalaria Rustikana op. (plak)• kronometre ile size her gün saati ha - hancı bir devlet eline nasıl geçtiğiır 
ruyorum sana, Cemil efendi. suvari çıkardı. Damın üstüne yaydı. Şimdi 19• 15 : Çocuk saati, hikayeler, 19•45 : Ha- be wiz bekleyiniz[ Eg~ er bu ha- bilmek derin bir inceleme mevzıı1' 

f 'f 'k' ( l"''-) 20 v· l 1 r vereceg • 
1 1 d k k ki "b. k. b .. .. ha k b ti k• ı musı ı parç. P a& • : ıyo onse be . d 1 t h k 1 d k . tava arın a to ısra ar gı ı ıAne- unun ustune saca ; u sure e ı- rı zamanın a a amazsanız, posa a· t- i e ece tır » 

T solo stüdyo sanatkarları tarafından, 20, 30: l f d" · wrr • 
mekten baı:ıka hiç bir haysiyeti, meziy- remı"tler kırılmayacak ve hiç bir ses te · d maraya te e on e ınız ve T · · · Rom- _ı_ '-1" -il' 

T Stüdyo orkestra{aıa tarafından muhtelif ne e şu nu aymıs gazetesının, awuı;. ••· 

yeti olmayan bu karılar mı, lazım.. çıkmayacaktı. eserler, 2 ı, 30: Son haberler. saatlerinizi düzeltiniz. habiri de şunları bildiriyor: 
,Yoksa, asker mi la'7.lm; bu devlete}... Ve ... Derhal öyle yaptı. Pencereden Saat 22 den sonra Anadolu ajansının Yalnız bu kadar değili Ankarada HBazı kimseler, lngiliz aelegelerifl~l'A 

Cemil; hatırasında canlanan bu eski usullacık damdaki yorganın üstüne gazetelere mahsus havadis servisi verile- saat intizamsızlıklarını ortadan kal - raporunun Jurnale ltalia da neşredil 
vak'ayı fikren takip edememişti. Çün- kaydı. Oradan da yağmur suyu fıçısı~ cektir.. . dırm~k için gi~i~ilen mücadelede da - mesini, İngiliz dış bakanlığı siyasası 1 

kü karı:ııki köşkten -sanki, lbrahim nın kenarına bastı. Çevik bir kaplan Bertin - 19,45: NakılJer, 21, l O: Muh- ha hır çok yenilikler yapıldı. Postaha- . 'bard d" .. w tuf hır· te ' 
T • A • D . d h l nı ıtı an uşurmege ma 

Beyin bu sözlerine cevapmış gibi- gibi yere sıçradı. telıf. 2 3, 30: Uypzıgden, 1 : ans musı • nenin önünde asılı duran saat er a .. l k l"kk" k edirler • 
1 k" . b" b"' ....... şebbus o ara te a ı etme t 

müstehzi bir ses yükse mişti: Halecandan boğulacak gibiydi. Vü- ısı. değiştirildi. Bunun yerme ır uyugu l be be ed"l uh · 
- Hah, hah, hayyyy · · · · cudunun titremekte olduğunu hisset- Budapeıte - J 7: Piyano, 20• 3o: Halk' kondu Ve önüne bir de tahta merdi- Bdunul n ~l ra. rH, n~:. t::.~am keıı-

b' d k" fo~for- B l havaları, 21,50: Konser. · l . "ld" F k t deki pazar tıra a ngı terenın a~ıa • ~ 
Cemil, yeleğinin cc ın e ı ti. Halbuki o, şimdiye kadar u gar Bükreı - 21,45: Konser, 23: Konser. ven yer eştırı ı. a a ev disini bu memleketin İtalya tarafdl 

lu saati çıkardı, baktı. Saat, tam üçü komitecilerine kurduğu pusuların hiç Moskova - 18,30: Konser, 22: Dans çarşıya uymadı. dan işgaline muhalefet etmeğe rııeC 
bı·r dakı"ka geçiyordu b' . d b"' l t"t memiı:ıti 'k' . Saat her gün ikide dördü gösterin - f 1 . 1 dı~ .t_. ırın e oy e ı re T • musı ısı. • .. . . db. im d w bur edecek men aat erı o ma gı :1 

yatağının içinde doğruldu. Kulağı- Adeta, kendinden geçmif bir hal- •• •• f • • • ce bunun kafı hır te .ır o .a _ıgı a~- zılı bulunması, bilakis lngiltereıı~ 
nı pencereye çevirmiş; karanlık R.ece- de duvarın dibine doğru ilerledi. An- Kom ur stıhsalımız Artıyor laşıldı. Bu tahta merdiven yer.ıne ~ır menfaatperest sebeplerle hareke~ ~ . 
nin sessizlikleri içinde tannan akısler cak bir insanın göğsü hizasına kadar Zonguldak havzasındaki kömür İs· demir merdiven ~apılması tens~p edlıl- medig~ ini göstermeğe delil adedıleb 

1 · d' lı'yordu · . k.. · d k" ··1 · · · k d d' B ı·dı"ı:ı]e galıba orada saatın ye • yapan ses erı ın · yükselebılen duvarın oşesın e ı gu tıhsalatımız gıttıkçe artma ta ır. 1• u g Y • d .. b . lir.» 
- Kaeşim, nereye gidiyorsun~.. ağacının yanına geldi. O bembeyaz 935 senesi içinde kömür istih- kovanını idare edecek hır e no etçı ,. bİI 
- Gül ağacının dıİ:ıine. hayal, oradaydı. salatlmız 2,341,491 tonu bulmuştur. göreceğiz. Fransa Suriyede umuını 

B d 1 ·m nıı" 'l v 96 31 - d h I Umarız kı' posta idaresi bu yazımızı - en e ge evı · · · Cemil, durdu, şimdi; ne yapacagı- Bu miktarın . o tonu a i de affa yanaşmıyor .._ 
- Hayır .. Hayır kaeşi.m. Bu gece d El . 'hl"k d'l . 7 •9 9()0 d nazarı dikkate alır da dalına dost ve 17ır 

nı, ne söyliyeceğini düşünüyor u. d - ıstı a e ı mış ve ve •.ı:. ,. l tonu a düsmanın ziyaretgahı olan Arıkarada Kudüs, 20 (A.A.) - Şamdan ,,-
yalnız gezeceğim. ki, kae- leriyle yüzü, ateşler içinde yanıyor u. ihraç olunmuştur. . dı·rı·tdı"g~ -.·ne göre, Şamdaki fra"er 

Yalnız kalmıyacağım Bu kömürlerden 39J ,208 tonunu bu çirkin manzaraya nihayet vermek 
sürahiyi boşaltacağım ve yeni viski ile dol- İtalya almıştır. Yunanistan ve Brezilya üzere bu merdiveni kaldırtır. askeri idaresi ile bir kııım Şalll ~ 

hiç bir şey ikram etmeden savmıştı. Fa • 
kat bunu mahkemede neden söylememiş-

ti: 
- Kocanım hatırasını kirletmek iste -

d. d' du Bunu anladıktan sonra me ım. ıyor . 
1 ··td"."nü kolaylıkla keşWhartonun nası o ugu 

fettim: Adam Kranı öldürmek, kansını <la 
mohküm ettirmek niyetindeydi Yalnız sü

içine zehiri dökeceği sırada karı • 
nadan görmüş. karısının 

duracağım tahmin etmiş ve karısı oradan bizden kömür alan memleketler ara- Adil Akba rafı arasında, hala devam etıJld·,il' 
çekilince zchiri sürahiye katacak yerde şi- sındadır. .. ........................................................... , olan umumi grevin nihayetlen 1 f , 
şeye boşaltmıştı . Halbuki tahmini yanlış İstanbul ve lzmir limanJarından ec- -) meıi için müzakerelere batla~ll' 
çıkmış ve karısı şişedeki zehirli viskiyi bil- nebi gemilerine ihrakiye olarak ta ( Toplantllar, Davetle~ tır. Bugünkü umumi grevin h~ıı>",a 
meksizirı !IÜrahiye doldurunca bundan iç · G2,288 ton kömür verilmiştir. Galatasaray Kongresi ri hakkında umumi bir af yapı Jıl* 
mek suretile yanlışlığa kendisi kurban git- Stok miktarı 90,714 tondur. Galata~ra~~lar Cemiyetinde~: hakkındaki talebin Franıı%1arc-.I'' 
mişti.. yeni kurulan Sömikok fabrikasın· Cemiyetımızın yıllık kongresı 2 3 şubat bul edileceği pek te muhteaıel 

lııte azizim. bugünkü muhakemede he· dan şimdiye kadar 10,5:fü ton kömür pazar günü saat 14 te yapılacaktır. Azala- w .ld' 
ni suçlu sanılan yerli kadım beraet ettir - rımızın İ"tirakini rica ederiz. gı ır. 

sevkedilmiştir. ,.. 
miye aevkeden eski hikaye budur. 



s Cllf Sayfa ıı 

....._ _______ A_V_C __ IL __ IK ______ J ~ TtYATRO ~ Muharebe Habeş ordusu-
tstanbul Radyosunda: } h• d • kişaf di l'avşan Nerelerde Bulunur, Ne Zaman 

Ve Nasıl Avlanır? 
"Köyün Namusun nun e ın e ID e yor 

Radyoda lıtanbulu açıyorum. Spi-

kerin _. pliyor: [B11t tarah 1 inci yüzde] ISahlenin kumandasında toplaınaya 
- ~~ ~dyomuzda, Eminönü Adisababa.. 20 :-ltalyan topçulan ve tah8ff~de çalıfan Habeıf kollannı 

Halkevı gosterıt kolu tarafından Y~pr timal cepheainc:leki Jiabet mev • müternadıyen bombaya tutmaktadır. 
Nabinin «Köyün namusu» adlı piyesi zilerini bomberdunan etmiflerdir. A- Bu cephedeki Habeş müfreozeleri de 
temsil edilecektir. diaababada bu bombardıman yeni ' bombardıman edilmiştir. 

Radyoyu itina ile ayar ediyorum. bir ltalyan ileri hareketinin pek yakın Mabet it.,. Mecliti Ln,..ımrun 
Yüzlerini ıörmedijim ean'atkarların olduğu suretinde tefsir edihnelrtedir. ~ Toplimda 
1ealerini iyi duyabilmek için bütün Raı Seyyum ve Ru Ka.aya acele Cibuti, 20 (A.A.) - Stefani ajan· 
c:likbtimi radyoya bağbyorum. Piyes mühim takviye lutaab ·gönılerilmiftir. undan: 
.....,..,. . C... c.,h11' • Deniede vaziyeti tetkik etmek iıze-

Y llf8l: Nabinin «Köyün namunı» Londra, 20 (A.A.) - Royter .. re, imparatorun b.,llanhp.da bir 
piJıeeini okumamıtbm, seyretmemif- pnsı huauai mumbirlerinin harp re- bmp mecH.inin kuruJduiu haber alın· 
tim. Kamet cli.nJenıekmit. porlanndan alennnfht': llllfhr. 

«Vak'a bir köyde seçiyor. Köyün Opdendenduruma dair aarih hiç kalyan Tayyareleri Son Muharebeler. 
mütepllıôeden oLm aiw. köylilyü ao- bir haber abnmamtffır. Fakat ilnlrla de 100 üm llevach fttBttaiile 
yayor, köylüye fenalık ediyor. Köyün dönen '8yialara göre, Swabaneh böl- !wf.aııütl• 
imamı da ajanın İf ortağı. Ağa imamı ••inde ehemmiyetli muharebeler ol· Amnara, 20 (A.A.) - Stefani a• 

1"a•Wpride w fM1fflll ........ •nra .,..ta ederek köylünün •f duyp)a· maktadır. General Grazianinin Cici - janıından: 
lier yerde bulunur. En beldenm~ j cıeji, ve .m ~c~ çok ıüratle kof- madan. iatifad~ye bakıyor. Köyde pya doğru bir taarruza airifmi7 olup Son iatatiatiklere göre, İtalyan ha· 
lıir -iyede avanm önünden fır· ~ai• batla:~aa.iı ıçm ~tuz kırk san- '!88ç ~ -~~llım var. ~ ~ç m~· olmadığı merak ediJmel.te<lir. ~kuvvetleri eon· endıerta bombardı • 

• Memlmetiuıizde bol tav.-ı var•~ lradar on tsafa doıru ata, etmek ~ köyl~~ k~ iati.y~r .. ~~y- Somali cephe.inde, ltaiyan tayya .. mam ..,":~da 100 t~.fula me-
. Ya'ftUJ zamanı olan niaan, mayıa. lazımdır. Tavpn vurulunca kopoylan luye akiıwı fenalıjmı, yenınm ıyi)ı • releri, RM De.ta orduanu aenenl ftdı m1iftalde wfehn•,Mn:lir. 
• 111ı.. d·= pyıi .....larda ı,.p.mak, az miktarda yiyecek vermek ğini mi..ılerle aöeteriyor. Ve nihayet ::::;.::.:~.:_~=======-~=-==-====ıı-=~~==:=::==:=:=::==7 

.. Bir çok tarzda tavfBD al'cıhğı 1ı ve bir saat kadar dinlendirdiliten sonra ymi .kiye plebe ediyor. ICaylti kur· . Aııvnn•kahJara 
. Feımah zağularla, lropoylarla, tellrar bir 'batbsmı aramak için koyu- tuhnUflm·» ,_., ------

a tutturmakla, at üetündıe kovala- wınnelcı muvafıktır. Bir çok kopoylar Piye8in özü bu. Y epı Nabi bu özü 
, mehtapta yolunu bekfemekle .. ikinci parti aramada heveslerini kay· tehifliain beienec:eii. köylüiı6n anla- • 

Fenmııb -Sarla t~n vurmak lll" b.lip ıev,ek llalırlar, bwzwla'! da ay· yacağı bir dil ve canlı vak•aJarta be
kcrla)ldır. Çünkü UZ11D müddet ni ilk ,evk ve hır.la ararlar. Bu köpek. lirtmif. 

m> verir. Eyi talim ~ bazı lerin yaradıı.. istidstlanna bağlı bir Vak'alar o kadar aüzel, ve o kadar 
ter köpekler tavşana ferma ettik- meseledir. Zaten kopoy ajretilmez, pzel yuılmıf ki iyi bir tiyatro eee .. 

Vakit •pMnndan aalye bıralndar. yaradılıtındalli merak ve kabiliyetle rinin verebileceği bütün zevkleri veri
\ali gören avcı tavpn kalkacajını taTf81U arar, bulur. sürer, ve avcının 'Yf'I· 

. Kalkınca bir kere şiddetle sıç- önüne kadar getirir. Halkevi san'atkirlan, radyoda 
Sonra bütün ku'\-vetiyle ~ğa Taz1 ile tavfall a'YUlda femıalı za· cdCöyün namusun piye9İııi iyi bir ll· 

. Arka ayakları ön ayaklarından gar da bulunacaktır. Köpek ferma edin eanla konUfUyorlar. Emine laz. ınua&. 
llıl UZUn olduğu için daima yokut ce tazı hazırlanır, v.e ta"'8n kalkınca lim, nine, imam rollerinde konufMlar 
~ kaçmajı tercih eder. Y C>kuş a- arkasından gösterip salıverilir. Eyi bir kuvvetli bir 181l

0 at istidadını kon Uf'" 
"fa hiç kotemaz, hemen yuvarlan- tazı nihayet iki yüz metrede hayvanı malanndan belli ediyorlar. 
--. ba,lar. Bu aebeple inite doğru butırır. Bu 1Uretle avlamak ta çok me- * _ 
hlt mecbur olmadWça kaçmaz. Tav• raklı ve hal~nh olmak lizun gelir Piyes bitiyor, radyoyu bpaby~ 
"ıı blkmca hiç acele etmiycrek, hat- amma memleketimizin yafnız prk vi· rum. Eminönü Hallamnin radyoda 
' Yer açık ve arızuız ise hayvanın )ayetlerinden ba,ka yerlerinde bilin· piyu temıil etmekle yapblı hizmetin 
'tıız. otuz bet metre kaclaı uzakl.,,ma- mez. ve yapılmaz. büyüklüğünü düfünüyaıum: 
""1 ~p bu mesafe:re ~elince bir- At iiRtiinde tavsanı J:n""ı.n,,,.-ır ı ı~ •- dinlerdi_, t" ,.ı,,-ı. \,iı 

iillhl yüze aJıp kulaklanna alet yaklafıp vurmak lcu~ındakı a'Yl çok köyltl konferanu, fU radyoda bir ope-
ehdır. HöyJe hareket edilint'f! mut- eileneelidir. A•ıapada emn,.tle bu ra, bir bafkaamda millt bir piJ-.. Bi· 
.-....Iur. Hahıki acemi, ve teıcrii- t•:mda t&vfBD a~ yaparlar. Bil- zim radyomuzda bm.ı.nn biç biri yok· 

avcılar telif eder kyvm1 fırt. ı.- '-&ilizlea avcılıla eberiyetle tu. Ne yazıkl a ılll• llclla w ..,_,,......,.. 
~çiftelerini yüze alırlar, baan at iiarinde ,...lır. Bade al üurincle Eminönii HalkeWün gösteırit kolu Amerilmda eD mil• 'p rimtlu sa-1 bdm ..,,,.ı.. igiD JU hrı a-
~ •-. ederim ili iulııet hemen wahk ı.n-a hiç yok aibidir. bu Jokluiu gidermek için uiıafan ilk ftı h ,.m. hir dlill. lllb ı.dmm lmlamnw Dit neli c ı'rdi. &mla-
~ -~ Ferwıla lııöpelaJe t.Mynw Ay ıtıiuada yol belllliyemk t&VfBD ~ biricik vadlk oldu. :. ~;_ da a•ım bltla ~ mualıiıek ....... ,ı mlir. ~ pmlar· 
'"~ pek. kalay .. fakat onun yata.._, '1UlllBk ta mümkündir. Hayvanın im.et Huliai 

L..ıe•k _:L maiur. r .-1. cremıck, _.__. boatanlar etrafuadaki yollaruı dır: .. nı (JDR • ) ...... ..... ~ - -~- tJc Boy: 6 le+- • pas (170 -··•·). bıa,...: ~ - 'dU '"'' • 8IJIUI: Qıeaıul ~ez yerleri bile hiç Ü· miinaaip yerlerine .ıdanıp tam yol· ff1111,n/naı& Ar 
345 

.._ (frl-e1I++~ W: 28 pm(• gkn). W..: 31- (811 san· 
~ı-11.D yoklamak, köpeie yoklat- daa ve avcının önünden pçerken VU• r', ' r- A 4111.:1: (21Uil ...aiı ) 

llzımcLr. O günkü rüzgara, mev- rurlar. Fakat böyle. ancak bir tavfllll K8'1ıı/anııgtaca/c. tim), 1-ldlr. 20 ... (Si - •ilııi). tkliaaıwi1: UjU ..-ıı ' 
havaya bakıp böyle bir zamanda vurulabilir. Çünkü gece ah sesi et· AAukah " bu adamın ağırlık 126_~ ______ 

994
..,. ______ _ 

-..... ___ yatacajı yeri i..ı.etle ~ ~ ı...ka uw,.a••n ü.ıkütiir, ve Bir li--.a. ] ı 
-W.ilmek lizımdır . .Z.ea avaü • cn.nlaıı uzM'ıı,mr. avukatlığını . yapmıya- ... ~ 
• Aw vurmak deiil, hulmak, Salih Mahmut cajım ,. di,.r tayf ıilr i ...... s ..111 
t1sı•-kw Trenton, 20 (A.A.) - Kauptma· Lon.., •(;A..A.) -WiOIJll• "4 ıssa,~ f p· , 

...... ıeaet e;luic ...... s p a ya a Dlll ..ullatr l.eibo9itz müelıılıiJiliır bet Orbd 1 .... , 1 r • 1 f ..... n 1 $ Jti ... ere 
.......... 'bir Menliven r _.-...im piflD-d•n m Jwı. aebriniia manaalmA; -ıis it sır 't S 1' Ja• 
ı._a .... w __ ..ı. l"\k._ kı.-1- Y8zİ7el ı lea L.L! . • .6_ 
-- ~ ~- a; di.iyle lioa..-ı auetoci -: .tmda bir lahkça kaJliıl laatm• " ı..li m•~iain. __..atan IÇID 81• 

•Jni yeıılrı dııı av1M4iıia için ha-wa- «- Artık bu itele rol oynamak iate-- içind ......... - litl &rt• ., • tWp: dalla. ü;a Ju ehw 'ta# k ... 
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