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venua Kuju~ 
Gayet cazip renklerile kul~ 

hayretlere düıürür ve 24 saat dad_..... 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: . 
Terkibi, esrarlı, cüzellik Jaenıl~ 

içinde en ıayani emniyet ve itimat ,pi 
dır. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyalann raibetinİ ~ 

zanan, narin ve nnill cildlileri teshir," 
yüluek evsafta epiz padradar • 

Venüs Rimeli : 
V enüı Rimeli ile tuvalet sörea ~' 

ler kalplere ok l(ibi saplanır. 

Evliyazade Nureddin Eren 
Eczayı kiniyeviye alat n ~ 

depoıu. fıtanbuJ. _______ .,,,,, 

Yalını•• 

t "· Rou•a•&. ... .... ,d\ 
• ISTHIU\.;Tl..ı .., ...... .. 

ÇAPA MARKA 
ANNELER 

Pirine na Fabrlll:aıı 21 
DiVOR Ki: 

aeı'e ve 11bbat kaynağı 

lacı Yıldlalmlal Batlalarkea 
1 NuıMtti• 11111 ........ . 

t1111lnlı, ''"" ,.......,., 

Son Posta lhtbaeaı 
O, tol'lllllarımızm da olacaktır. Neıriyat Müdürü: Selim R.q.p 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Rasıp, H. LiiJ' 
............................................................................................................................................ & •••••••••••••••• ......., 

Fennin en son icadı A~U B 1 Fatihte Hoca dede mahallesinde Bey- Maliye Veka"' let·ı· n den : 
6 lim bah 17 m • 2000 m S C H ceğiz sokağında 2 3 numaralı evde 

kadar RADYO mukim ölü mülazimi sani Alinin va- Eıki gümüı Mecidiye ve aksamının beı Şubat 
O•••nik modeli 1936 risi Ayşeye: Hin dokuz yüz otuz altı tarihinden itibaren her 
S izi tğlondirıntğı hazır en lüzumlu ar
k ıclüfıu zdır. 
Umumi f1&1ış depoaıı: İstanbul Sultan
h:ımam. Havcz:u han No. 1. 

.Adana: Ha~ı Hey Z. Muharrem Hilmi. 
İzmir: Pennetti ve Pcıriute. 

Trabzon : Atmacı'>ğlu Hakkı Bakanay. 

Her yerde arayınız. Van accntamız Cumhuriyet Mektepliler Pazarıdır. 

Basın Kurumunun Çıkardığı 
1936 A L M A N A Ü 1 

Bütiln ıoylaularımWll •"ufecilerimisin re.im albiimii igincleJir 
Ç 1KT1 
SO kurut 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve •kll 
hu~laklara mü .. hu1191 

Caiat•ibl J(.,r Örea aparbmaaı TeL t20l3 Ev. Kallüay 8alııarlye IJerl ao:uk Tel, .Hl H 

0:.A.}' 4t.:v<...ı4 Cl~O,q;ue 

• 1.,.,..,. <.elof 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kul.-
Hazinenin ölü Aliye izafeten aleyhinize lanılmıyacağı ve kullanmak iıteyenler 2257 No. b 

Fatih sulh hukuk mahkemesinden aldığı kanun İle tayin edilen fekilde cezalandtrılacağl 
21 / 5/ 932 tarih ve 932 / 487 numaralı ilin olunur . 
ilam mucibınce alacağı bulunan bin iki yüz 

otuz bir kuruşun maa masarif ve yüzde 1 

beş avukatlık ücreti tahsili için icraya va

zedilmiş ve namınıza tanzim kılınan icra 

emri ikametgahınızın meçhuliyeti hascbile 

tebliğ edilmediğinden tebligatın bir ay 

hakkı itiraz tayini sureti ile ilanen icrasına 

karar verilmiştir. Tarihi ilnndan itibaren 

bir ay içinde 935 - 2956 numara ile icraya 

gelerek borcunuzu ödemeniz veya İcranın 

durdurulmasına dair tetkik merciinden ve 

temyiz veya iadei muhakeme yolu ile ait 

olduiu mahkemeden bir karar getirmeniz 

lazımdır getirmediiiniz takdirde cebri icra 
• 

yapılacafı gibi iıbu müddet içinde mal be-

yanında bulunmadıfınız takdirde hapiıle 

tazyik olunacaiınız sibi cezalandırılaca -

ğınız malumunuz olmak üzere icra emri • 

nin tebliği makamına kaim bulunmak üze-

re ilanen tebliğ olunur. ( 19651) 

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

ANL. 
~-(;, 

\ MEQ TOQl.O iZAUATI GiŞ~LEQIMIZO'N ALiNi! 

z 

· _.t WOLANT~[ RıANk' ONJ NY. 
--.-...,llQ_.~ KAl2AKOY. PALAS ALAL[MC1 ··ı.ı~ 

--- ----
Cumurbaşkanlığı Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden: 
- Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, IC~ 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trol"'~ 
Trombon, Tuba Alto Sakaafon, Tenor Sakıafon, Akoediyon, caz b'~ 
sazları çalanların 7 /3/9'36 cumartesi günü aaat 10 dan 17 ye kadar J.t~ 
Galatasaray liıeainde ımavları yapılacağandan bu aazları çok iyi bir • ~ 
çalabilen artistlerin kendi enıtürümanları ile birlikte sınav komiıyoo",.-
rer dilekçe ile batvurmaları. ul42» «361» / 

İstanbul Bqinci İcra memurl~ 
Mahcuz ve paraya çevrilm~İ ıtı ~ 

rer berber levazımatı • 12/ 936 ,_ "r/. 
müsadif •lı günü saat 9 dan iti~~ 
şıkapı 112 numaralı düllinda .. 
ğından taliplerin yevmi mezkörd• 

.c.L•'"' ~ 6p A.1)fr V.a.QOI 

.............. ...,o ....... ,..Ot-; linde bulunacak memura müra 
olunu 



Habeş· er Görünmüyor ... 
ltalganlar Makal/ede 
Talıkimatla . Meşgul 

J'Ci..J · Adµa - Makalle 
~ . Yolu için Amaıiıız 

. Mücadele· Baıladı 
Londra, 2 (A.~) - Rö,ı. ajan-

. ımm harp muhabirleri bildiriyor: 
~ bükt\meti, ltal~ Tem

biea muharebelerinde üç bin ala 'ff 

·bet bin yarÜı verdiklerini turih et
·mekte ve bu muharebeler sonunda Ha· 
betlerin muzaffer çddlldannı bildir· 
mekteclir. Bununla beraber, bu muha

-rebelerin lrat'I bir netice venmdllf •· 
mlmaktachr. Zira ka""1kh illi ordu 
..... yakan buıün ele bu muharebe-

- PAZARTESi - 8 ŞUBAT idare itleri telefonu ı 20203 Flyab 5 kurut 

lngillz MDdafaa PIAnı Haz1rlandı 

11Büyük Harp Gemisi,36Kru
vazör, Ditroyerler Yapılacak 

lerclen evvelki y..terinde bulunmakta· -----------
dırlar. ltalyan ailihlumm daha mo- -------------. Bir istikraz 

Yapılıyor 

nzör ve her aene aynca 18 diltro1• 
,apdacaldır. Ayni 7.&IDallda, yine IMr 
MDe 2.000 uçak imal edilec:eldir. 

dem ve daha fazla olmw aebebiyle, 
bu kanlı muharebelerde ffabetlerin 
ltal,...Judan daha fazla a,lat vennİf 

lı 9Clrafor Deairfl• pcıtlamomlf • olmalan mulvalcbk sibidir· ... betler, 
-.... ltaly.n h...W-. öıtiincle (Deoamı •na yibfle) 

Biigiik Faılst Konseyi Toplantıları 

Musolini iki Saat ASkeri 
Vaziyetten Bahsetti 

Roma, 2 (A.A.) - Evvelki .qaın wat a2 de MU80lininin batkanhlı al
'-cia toplanmıt olan büyük F Bfİat konseyi itlerini bu eabalı aaat befte bitir· 
-.u. 

t 
Duçe, iki IMt ukert vaziyett~ ~aetm~ttir. ~u ~yet .~da mar~ 
Bono ile ltalyanm Londra eefin Grandı de ıoz 90yJen11fPlerdır. Komeyın 

Ülnüzdeki içtima tarihi, 4 tubat eaat 22 dir. 

* Roma, 2 (A.A.) - iyi ınaltimat almakta olan mahafil, reami tebliğde-r bıalUınat kıtbiına rağmen büyük F ~ist konseyinin dünkü toplantıaına 
'1auet bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
~ ~çenin vermİf olduju uzun izahatten eonra Marepl de Bono ile Lon
---.ı bllhaaa selmit olan Grandi .öz eöylemitlerdir. Bu iki abn eöz 
~. koneeyde' konutulan batlıca meeelelerin Doiu Afrib•ndelri 
~et ile bilhuea ve münhuaran lngiliz • ltalyan münuebab olduiunu 

~ie klfidir. 

4 Genç Kız Arasında DDn 
·Bir Koşu Ya1>1ldı 

1' - . 
11ltorıda: Kop bclflarlcen. •• AIGfula: KopJa llirinoi, {lılnd " 

üçüncii • .ıenler 

lt.ı__ ~ -.t onda Mecidiye köyü ile Cumhuriyet Kız Orta mektebinden 
~ Ebediye arasında, Kız Mu- (11) nu?'~~h ~imet 3_deldk• 10 ... 
-~ 8'ektebi, Cumhuriyet kız ortalniyede bınncı.. yme .•~ mektepteia 2 

~lllei"ıılan ittirlJr eden 24 .aenç kıs numaralı Kadriye ikinci ve25 numarala 
- - yapa)m..,. v.a.w. • ltieoi ..-i,ııriir. 

Balkan Konfe
ransı Pari•I• 
Toplanıyor 

Parü, 2 (AA.) - Hfllilaasırfla 
Parüte yapılmaltta olan •iriitme
ler, 6litiin matb...ıı ....,.al etmelc
teflir. 

Gueteler, •• .....,,,..,.,.. A· 
OIUfar)'GIUll tcunamiyefi me..ı.li ile 
merhsi A.,,...pada lıuooetler ara· 
....,,.,,. ... 'O:: ., •'• ... • •• a. 
tiMali ...... ... ..... MM. .,,.,... 
na luıy.letmeldedirler. 

Petit P~ ..,_,..; ili70" lıi: 
«AOIUfar)ıanın tamamiyeti m .. 

Hlui, fim"i pelt nriiataHI 6ir mCJoo 

laiyet aratmelrtedir. llodoocuun 
miim...W, 6a ,,.....,.,.,. llUletler 
Cemiyeti ~ iflaal eflibrtai 
,..,,...._ .....,,., .,.,.,,. eucuın-

"- ol.cl.,. rrt/11.ı...UOllrr. Ba 
miitaı-, Fr.....- tla noldai ftfUCI• 

naa07...,lar.• 
A)llli •aut•, ,. _,..,,. 4.,,,,. 

Mİ70f'I 

Senede (2,000) Taggare 
Yapılacak, Orda Tak

oige Edilecektir .• 

Bu tahaisab temin için Jİnlli ,. ... 
de 'Ye yüzde 2 • 2,5 faizli bir ....... 
aktolunacaiı P,i ..... ... • 
•1 vadeli hazine bonolan ela plmrbla
calmr. 

Ordu Mevcuda Arttırılı70r 
Loadra, 2 (A.A.) -<>llı•nr ... 

seteeinin diplomui mahurirl ........ 
re lltilNmetinin impuatorlak ...... 

Londra, 2 (AA) -Şuncla1 C.0- efradını tamuniyle talim s&m8t 
aide ıaw.inm ~ aar.; lmLi- soo.ooe> kiti" plmrmak .....- aa. 
-- 11 ,.. ... t..ı 380.80a-t. .... ,. ............ 
i.terlia liruma mal olltcalr w ,....., Ol.ener~..,. •mnhnla 

1bbineaia branna ancidilecek ~ Landrada ,.w..., olan IÖlilfmal8' .. 
bir müclafu plim bazırlammtbr. rumcl. bir miinHebet sörmebe ft 

. . . Bu plin alb aenecle tahakkuk etti- fUDlan ilive etmektedir: 
rilecektir. TU.üaatm üçte ikisi denb Bu ıöriifmelerin ~ .._ 
kuvvetlerine aarfohmaaakbr. Bu m- kel fU noktada mutabık h,,,,....ı 
retle 11 tane affı harp .........., 36 kru- (Dnamı 1 ncı 7hfl•) 

Ankara ıı, Tele/onltı Beltlenil· 

metlen Kol•gc• Görı,iil19or 

~~ Y e~i Hatlarla Mükileme-
......... olıtiıri İ8tİlsaM etlecelı 

:: .. :-.:::..~ ....:-..: lere Bugünden Başlandı 
,_....,,. oJıtW ,,.. .. .., .,,. -

.... ,,.,., .. :--· Tecrübeler Muvaffaltjyetle Neticelen· 
KlçlkltU•f Soo!lft- miştir. Ses Açık Ve Pürüzsüz Geliyor 
lerln Miüalıeretinl 
Temine Çalışıyor.. Ankara ile l.tanhal arumda w.. 

fon mükilemeaini kolayJ.wtlrmak için 
[AVTUpada IİJuİ kaynapnalara dair yeni kurulan devrelerin te.ieab dün ta

teltıraf1ar 6 JDCI •yfamızdadır.] a__.;.;;.;:.. _________ mamiyle ikmal edilmit ve yeni teeiea-

Ereğli Limanında 
Bir Kaza ... 

Bandırma Vapuru, Bat~ 
mış Diler Bir Vapur 

Üzerine Oturdu 
Brefli 2 ( H...,.;) malaa6irimüulen
Bu .. ,.,.. ...t on 7-"ifle limanunıs
dan lıallıan Bandırma oapara lıul 
aia yü11inflen ummni laorpte botınlan 
Beylıo~ oapara iiserin• ofarmaffur. 
Vaparan lturtarılmuı isin sollfllıyor. 
--..... ~,te ..... ~--· ..................... ·-

Fenerbahçe: 1 
Beıiktaş ı O 

Dlnlcl Uk Maçlarına 
Ait Yazı 1 inci 

Sag/amıztlatl.ır. 

tın son tecrübeleri yapılınlfbr. 
Yeni hatlar posta, telaraf ve le»

fon umum müdürünun m61rA'em-iyle 
açalmıftır. 

Tecrübede idarenin mühendisleri 
bulunmuf, aesin pürüzsüz pldijl gö
rülmüttür. 

Son Posta namına dün Ankara ile 
görü,en bir arkadatımız eeai: eon de
rece açalr, Adeta yakın bir yerden ko
nufuluyor gibi kuvvetli bulmuftUr. 

Yeni hatlarla mükilemeye bu gün· 
den itibaren batJanacaktır. 

Şirket Mbrahbulan Bekleniyor 
T e1efon tir keti henüz devir mulra- Tele/on merlceaüwle yapıla 

velcsinin imzası için murahhaılanm ,,eni , • ._, 
aöndermemwtir. Bu 11irketin lıtanbul 1 • • 

h ık t v n son zarardır Çünkü yacaktır. Fakat 11ırket murahhulan 
a ına yap ıgı e . k l . . 1 d klar .. b 
irket murahhasları mukaveleyi imza nıu ave eyı. ım~ ama ı ı ıçın u u• 

!cıer etmez telefon idaresi derhal hü- ~~zlu~ tatbik edılememekt~. Bunun 

ktim t. ilerini tatbik edecek, bu u· ıçm tırkete mutahaaaıslann biran evvel 
e m usu ·-· -~ _i • • • idml ~t ya

eullerle de telefon muhabereleri, ıe.i- j aöncıermeu IÇlll yen 
•t ücretleri abonman bedelleri J8ft j plırnftW • 
pll7A " ~ .... .., .. ..,,.... , (DeHnu 8 İllcİ 7'We) 
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.Şehir Haricin• Bir iki 
Gezintiler Tertip 

Edilmesine ı H1raız Mı, &arhot Mu? Satırla .. 
Belediyenôn ~:.~::~i~~hk . .,,; "-- "Kapıgı N aaıl Komiayon~~~=r Gönderil• .. 

kulübü yakında, şehir haricine toplu Açtıg~ ımı eli' 
gezintiler tertip edecekmiş. Hafta • Komisyoncuların satılmak üzere ken 
nın müsait günlerinde, Polonez kö- Bilmiyor um,, . lerine gönderilen mallarını bankalara tcrhİI 
yü, Alemdağı, Kayıııdağı gibi yer • edip edemiyecekleri meselesi halled~* 
lere uzun yürüyü§ler yapılacakmıt. Bir Evin Alt Katında Bir bunun rnüteamil muamelelerden oldu Jun' 
Bu münasebetle dün bir muharriri • Ad B } d karar verilmişti. Ticaret odası keyfiyeti Ot' 
miz rastgeldiklerine yukan'ki suali am U un U manlı Bankasına bildirmi;ı ve komisyon • 
aormuftur. Aldığı karşılıktan aşağı- Galatada Arap camiinde Sadıkla culann kendilerine gelen malları tcıhill 
da bulacaksınız. Salihin oturdukları evden ara ııra edebileceklerini yazmıştır. • * bazı feyler kaybolurmut: Fakat * * • 

Kuzguncu, Frenk tepeıi, 103 nmnaralı 

kötk, Zekai: 
- Şehir haricine gezintiler tertip edil • 

mesi, muhtelif bakımlardan faydalıdır: 

Dünyada tabiatin lfıtüflerinden latan -
bul kadar mütenaim olmuş tek gchir da
ha yoktur denilebili_!:... 

Fakat gene muhakkak ki, tabii güzel • 
liklere karşı lıtanbullular k~dar lakayt ka
labilen insanlar da az.dır. 

1.ıanbulun etrafı, havası, suyu, man • 
za..-)n eşsiz cennetlerle çevrilidir ve lıtan
bullular, bu cennetlerin ortasında bir ce -
hennem hayatı yaprlar. 

Kuılayın Kadırga Nahiye•İn ıle kömür dağıtılırken 

Kızılay DOn 
KOmUr 

Fakirlere 
Dağıttı 

Eminön6 Kızılay Kurumu Kaza J (10,400) kilodur. Her nahiyeye üçer 
merkezi kendisine bağlı olan Kumka- bin kilo kömür verilm~tir. Nahiyeler· 
pı, Beyazıt, Alemdar ve Küçükpazar deki husuıi hey' etler kimsesiz ve fa. 
Nahiye bölgelerindeki fakirlere kömür kirleri tespit etm~ler ve her birerine 

Temenni olunur ki, bu gezintiler lıtan
bullulan ezeli gafletlerinden uyandırsın da 
varlık ortasında mahrum yaıamaktan kur

tulalım! 
dağıtmağa karar vermi9 ve ite de ba9la- yirmişer, yirmi bef er kilo kömür da-

16 ,mıtbr. Bir kaç günden beri bu nahiye- ğıtılmasına karar verilmiştir. Dün de 
lerdeki fakirlere kömür dağıhlmakta- Kumkapıdaki fakirlere kömür dağıbl
dır. Dağıtılacak kömürün miktarı 1 mıştır. 

* Bakırköy, Cevizlik, Cerrah sokağı, 
numaralı hane, Cahit: 

- lııtanbul civarına gezintiler tertip e
dilmesi lazımdır: Kırlarda dolaşmanın, bol 
ve temiz hava almanın, gölgeli su baıla
rında iştahla karın doyurmanın vücude o· 
lan faydalan sayılamıyacak kadar çok • 
tur. 

Bu itibarladır ki, bu kabil gezintilerden 
daha eğlenceli bir spor tasavvur oluna • 
maz: Bunu bırakıp ta, sigara dumanlarile 
dolu havasız bir ttazinoda kafa dumanla • 
mak. eğlenmek değil, yavaı yavaı öl • 
mektir. Birisinde hem ciierleriniz. hem si
nirleriniz, hem mideniz, hem de keseniz 
bozulur. 

Di~erinde hem ciğerleriniz, hem sinir • 
teriniz, hem mideniz, hem adeleleriniz, 
hem de keseniz fayda görür. 

Fakat aradaki bu farklara rağmen, biz.
de yüriiyijıler, dağ, im gezintileri yok de· 
neoek kadar azdır. 

Ve bu faydalı, eğlenceli sporun taam • 
mümü için ne yapılsa azdır 1 

* 
Kaaımpap, Kalafat ıokaiı, 30 numa -

ralı hane, Osman: 
- Dağ gezintileri çok faydalıdır. Fa -

kat bence, bu işi dağcılık kulübünün inhi
san albnda bırakmak doğru değildir. 

Gezintilerin sade dağcılık kulübü tara -
fından tertibi, muhtelif cephelerden mah
zurludur. 

Bence, ayni teşebbüs, diğer teşekkülle

rimiz tarafından da tatbik edilmelidir. Spor 
kulüpleri, ve cemiyetler azalarına ııı.k sık 

böyle gezintiler tertip etmelidir. 
Hatta işin daha kolaylaşması için, ge

zinti programının bir kaç kulübün iıtira -
kile t .. rtip ve tatbikı da mümkündür. 

Karadenizliler 
Kurumu 

Trabzon L iseaincen 
Çıkanlar Dün 
Toplandılar 

Trabzon liaeainden çıkan "t'e lı • 
tanbulda yüksek mekteplere devam 

10 Bin Liralık 
Bir Atacak 
Davası 
Asliye dördüncü hukuk mahke • 

mesinde on bin liralık bir alacak 
davasına bakılmaktadır. Davacı ö -
len eski bir sefaret memurunun ka
rııı madam istavrinadır. Dava edi
len de Şarl Lakrova isminde bir 

eden gençler dün sabah Halkevin - Fransızdır. 
de bir toplanb yaparak eıkiden Davacının iddiası §Udur: Madam 
mevcut olan kurumlarının tekrar I lstavrinaya kocasından mühim mik
faaliyete geçmesini ve adının da tarda para ve emlak tevarüs etmit • 
Karadenizliler kurumuna çevrilme- tir. Şarl Lakrova bu madamla ev • 
ıini kararlaıtımuılardır. Bu husus- lenmek maksadile tamşmıt fakat 
ta Karadeniz boyu gençlerile de te- şimdiye kadar nikahlan kıyılma -
maı edildikten sonra ikinci bir top- mış. Bir gün Şarl Lakrova bir ev 

yaptıracağını ileri sürerek mada • 
lantı y:ıpılacak ve yeni kurumun mın on bin lira değerindeki mücev-
ı'dare bey~tı' seçilecektı'r. - heratını almış, kendisine de bir borç 

Soğan lhracall Arttı 
Gelen haberlere göre, bu yıl mem

lekette fazla miktarda soğan ekil -

mektedir. Bunun ıebebi Avrupa pi
yasasının da Türkiyeden kuru so -

ian çekmeye baılamıı bulunması -
dır. Bilhaua Almaıı°ya külliyetli 

senedi vermi§tir. Şarlın avukatlan 
bu senedin ıahte olduğunu söylü -
yorlardı. Mahkeme ehli vukufa se
nedi tetkik ettirmiş, yazının Şarl'a 

ait olduğu neticesine varılınıttır. 

Davacı bu iıe bir çok kimselerin ıe
hadet edeceğini ileri sürdüğünden, 
bu ıahitlerin çağrılması için muha • 

bunu bir türlü anlıyamazlarmıf. Ni
hayet geçen gece yarısı evin alt 
katından ıesler ititilmif. Sadıkla Sa
lih uyanmıılar. Mer~iven batından 
alt kata bakınca burada bir gölge • 
nin dolattığını görmütler. Hemen 
pencereyi açarak: Evde hırsız var 
yetiıin feryadını basmıılar .. Bu sı

rada gölge bir köıeye ıinmiı .. 
Polis ve bekçi gelmiı. içeriye gir

dikleri zaman Mustafa oğlu Meh • 
met adlı birisini yere yatmıt bir 
halde bulmuılar .. Mehmet zil zuma 
sarhoı. Buraya niçin ve nasıl gir • 
diği sorulduğu zaman Mehmet ıar
hoşluğunu aöylemiı ve: 

- Çok sarhoıtum. Bu evi hiç 
bilmem, bu sokaktan bile ömrümde 
geçmiı adam değilim. Buraya nasıl 
geldiğimi, kapıyı nasıl açtığımı ben 
de sizin gibi bilmiyorum. Zahir sar
hoşlukla yapmııım. Demiıtir. Polis 
Mehmedi müddeiumumiliğe ver -
mi§, üçüncü müstantik te tevkif et
miştir. 

Dilsizler Ankarada 
Şube Açıyorlar 

Dilsizler dün cemiyet' merkezin • 
de yeni bir toplantı daha yapmıtlar
dır. Toplantıda Ankarada da bir 
§Ube açılmasına karar verilmit ve 
cemiyet baıkanı bu itle me§gul 
olmak üzere dün aktam Ankaraya 
gitmittir. ' 

Toplanan PIAklar KUltUr 
Bakanlıgma Veriliyor 

Yeni matbuat kanununun tatbi • 
kından beri doldurulan her plaktan 
müddeiumumiliğe ikiıer tane ve -
rilmekte ve plalar kontrol edildik • 
ten sonra müddeiumumilik hesabı
na muhafaza için fabrikalarda hı -
rakılmakta idi. Şimdiye kadar iki 
üç bin plak toplanmıttır. Bunlardan 
bir kısmı geçen sene Ankara Etnog· 
rafya müzeıine gönderilmiıtir. Ad
liye Vekaleti kalan plakların da Kül-

Bir Dolandırıcı Yakalandı 

Ahmet ve Kadir isminde iki kişiyi do ' 
!andırdığı iddia edilen çakır Hasan, ınüd• 
deiumumilik tarafından tevkif edilmi§tir. 

••• 
Antakya Ve lskenderonlu Gençlet 

Dün Toplandı 

Antakya ve İskencleron havalisi genÇ ' 
ler yardım birliği dün öğleden sonra Hal.~~ 
evinde toplanarak yeni idare heyetlef1P" 
seçmişlerdir. 

• • * 
Yeni Orta Mekteplet 

İstanbul kültür direktörü Tevfik bir kıtq 
gün evvel Ankaraya gitmiıtir. Gelecek yıl 
ıehrimizde açılacak iki orta mektep i~iıı 
bakanlık ile temaslara başlamıştır. 

•• * 
Satılığa Çıkarılan Vapurlar 

Akay işletmesi bir müddet evvel kadro 
harici edilen Ihsan, Yakacık, FenerbaM0 

vapurlannı satılığa çıkarmıştır. 

• •• 
Müskirat Fabrikasında 

inhisarlar idaresinin Paşabahçedekl 
müskirat fabrikasına ilaveten yaptırı1ll11 

yeni distilasyon kısmının ingaatı famıunctl 
bitirilmiş ve getirilen bir kısım aletlerirıi.Jı 
monte edilmesine baılanmıştır. Yeni kı ' 
sımlar, mayıstan itibaren i_şlemeğe başlı " 
yacaklardır. 

• •• 
D Grupu Resim Sergisi 

Dün Ankarada D grupu tarafından i~ 
defa bir resim sergisi açılmıştır. 

*** 
lı Bankası Kumbaraları lkramiye•İ 

lı Bankası kumbarnlan ikramiye keşi ' 
deainde: Kadıköy ajanında 1150 nuınllra' 
lı kumöara sahibi Marko iki bin lira ikr•' 
miye kazanmıştır. 

• "'* 
Vapurculuk Şirketinde Devir 

Muamelesi 

Vapurculuk şirketi vapurlannın Deııif' 
yollan idaresine devri evvelki gün ba~l•' 
mıt. iki vapur devredilmiştir. 

••• 
tür Bakanlığına verilmesini kabul Kunduracılar Şikayetçi 

etmittir. Kültür Bakanlığı bu plak • Kösele ve derilerin ölçülmeleri herıöl 
miktarda ıoğan çekmektedir. Fiat- ları tesellüm etmek için lıtanbula tam mesafe veren aletlerle yapılmaınakt• 

Bir Kayık Devrildi larda da hafif bir yükseli§ görül - Tramvayda Kendisine Memur bir memur göndermittir. Son sene- ve kunduracılar bu yüzden ziyan ettikle' 

keme batka bir güne kaldı. 

Dün Rumelikavak vapur iskelesi müıtür. Ancak Anadoluda fazla SUsU Veren Bir Genç lerde plak satııı azaldığı için bu se- rini iddia etmektedirler. 

yanında demirli bulunan Sofu oilu miktarda soğan ıtoku bulunduğu, Aksarayda oturan Naim adlı bir ne doldurulan yeni pli.kların ıayııı Alakadarlar, belediyenin yeni bir rrı': 
kine getirterek ya bu işi kendisinin yaP 

Yuıufa ait kayıiın ipi tirket vapu - bunun talebi karıılayacağı, yeni iı- genç tramvayda kendisine memur da (250) yi geçmemektedir. Üç dört 1' 
maıının veyahut ta, hiç bir yanlışlığa rne 

runa takılmıf ve devrilmiıtir. Deni- tihsale kadar da bol miktarda soğan süsü vermiıtir. Kondüktör kendiıi- sene evvel bu miktar binden apğı dan verilmemek için daimi surette müra • 

ze dökülen altı kiti kurtarılmıfhr. tedarik edilebileceği anlaıılmıttır. ni poliıe teılim etmİftİr. değilmif. kabe ve kontrol edilmesini iıtemektedirlelO 
======-====-----==-======--=s-=s=-=----=--==---=========ı::::=======:==================================-=-=============:::s::::a- ~ 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Hasan Beycigim ! Bu İ§e 'benim aklım 
ermedi .• 

\ \ 

/ 

//ı I 

İnhisar idaresi lüks sigaraları ucuz-
lattı. 

. . . Halbuki ekseriyetimiz aıağı neviden 
sigara içiyoruz. Bunları da ucuzlatıp, bi
zim de yüzlerimizi ~ldürae idi ya? 

Hasan Bey - A iki gözüm! Fıkara kı.t
mında talih olıa idi, zaten onlar da zeng; 
olurlardı!. Sen bir paket ıigara paraıı b 
duiuna ıüluet, otur l 
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Her gün 

Sıhhi 

Cihazlanma 

F. R. J%.tay -

lstanbul gazetelerinde şehir doktorları· 
llın kaı:ançsızhğl hakkında yeni münaka
lal~t olmuştur. Memleketin büyi.ik bir kıs
llltndaki hekim kıtlığı ile, bazı, ve belki 
hltıız ı· b l . . h ki stan u şehrmdekı e m rakipliği 
•tasın [ ı d ta. o dukça garip bir tezad var ır. 

li~.l<auunun doktor bulundurmağı emret
k~ 424 kazamızdan 120 sinde henüz he· 
ltırn bulunmadığını biliyoruz. Sağlık Ba-
1-&.nlığının hizmet ilanları cevapsız kalmak
d dır. Gerçi memlekette hekim sayısı az· 

6~· 2 700 hekimi nüfusa nisbet edersek, 

11 
OO kişiye bir doktor düşmekte olduğu

'1 llt>rüriiz. Halbuki bunların binden fazla-
11\' ,tanbuldadır. D~mek ki yalnız bu şehri-

1Zde700 k' · b. h k' . d" .. G ti ışıye ır e ım uşuyor. e• 
t :Ye kalan 1 700 doktorun çoğu da, Anka-

&. şeh . ·ı 1 I . el ~ tı ı e, Ege ve Karadeniz bö ge erıne 
agılnı ı I d ıştır. Şarkta askeri hastane er e, 

tr~lct sıhhiye organizasyonları ( sıtma, 
l I om savaşları ve saire) bir tarafa bıra-

ı ırsa b h k: ' u geniş memleket parçasının e-
.ı'.~ ihtiyacı ne kadar az temin olunabil
~ıgj 

I< meydana çıkar. . . . 
tn Usur nerededir? Hıc kımseden ıste -
ediği . . . b kl k . 'bi tnızı, hekimlerimizden e eme gı-

=====-: 

Resimli Makale 11 Dalgınlık il ________ ,__ ____________________________________________________ ~--------------

Dalgın insanlar, fikren meşgul olanlardır. Onun i~in de ek
seriyetle filozoflar dalgın olmakla mefhurdurlar. 

Dalgınlık, dimağm bir mesele üzerinde toplanması, diğer 

meselelerin gölge haline gelmesidir. Dalgın adam üzerinde 
durduğu meseleden bqka bir şey görmez. Etrafındaki eşya ve 
insanlar bir eölge gibi gelip geçerler. o bunlıtrın hiç birinden 
haberdar değildir. 

-

-

Bu bakımdan "dalgınlık bir meziyet sayılabilir. Fakat bazı 

insanlar da vardır ki, onlarda dalgınlık dikkatsizlik ifade eder. 

Dikkatsizlik büyük bir kusurdur, ve insanın bütün bayabnda 

fena tesirler yapar. 

Bu ikinci sınıf dalgınlıklardan kendimizi kurtarmak müm· 

kündür ve Iazundır. 

,. .. 1:•w ...... 

1 MUHTEL{F .!JABERLER 
Dünkü Cinayet Cesur Bir KOylü Kızı 

Sayfi 3 

~----------------------..;..--~ 
Sözün Kısası 

Fıkaranın Talil 

r------ E. Ekrem·Talu-

Meşhur kelamdır; derler ki: Allal 
fıkarayı sevindirmek isteyince, eşe 
ğini kaybettirir de sonra tekrar buldu 
rurmuş! 

Bu hakikat yabana atılacak gibi de 
ğildir. İçimizde, en talisiz 0lanlart in 
safa davet ederim. Pek az kimseler4 
nasip olan büyük saadetler, okkalı ni 
metler kendilerinin kapılarını gerç 
çalmamış ise de, biraz düşünecek olur 
larsa, hayatlarında arada bir ufak te 
fek hazlara nail olduklarını da inka 
etmesinler. 

Mesela, çoktanberidir giyilmeyen 
dolabın bir köşesinde tıkılı duran esk 
bir ceketi; ayın yirmi sekizinci günü 
son bir defa giymek isteyip de eliniz 
cebine saldığınız vakıt orada, unutul 
m~ tek bir kağıt lira bulmanın zevki· 
ni ne ile ölçebilirsiniz? 

Bir tatil günü, her taraf kapah, siz ev· 
de yapa yalnız, kendinizi sigarası~ 
kalmış zannedip de üzülürken, ayna· 
nın arkasına vaktile nasılsa kaldırıp 
saklamış olduğunuz yanın paket ser· 

:l>' aykırı bir hükümde bulunmak isteme -
'b'.:z:. Kusuru, bugünkü şartların hepsinde 
kltden aramak daha doğru olur. Nüfus 
esif]·~. 

k •gı az olan şark vilayetlerinde serbest 
i "ıanca Ümit bağlanamaz; maaşlarımlZ 

Bir Bahçıvan Kumkapıda 
Bahçe Sahibini Vurdu 

Dag<Ja Kaçırılan Genç Kız Hay· dut- kldoryan keşfetmek az saadet midir~ 
Aksamdan biraz fazla kaçırmış ol-

/ar/ a Mücadele Etti Ve Kurtuldu duğu~u~ ~ir gün. sabahleyin kafanı2 
kazan gıbı uy anmışsınız.. gazeteye 

ile, bütr o kA 1 •• b" lu ,.e ım an arımıza gore, tes ıt o · 

b.~rnuştur. Hekim kabil olduğu kadar, 
Dün Kadirgada bir cinayet ol • Antalya, (Özel) - Şehrimizin ı ne saldırmı§lar, kapıyı kırmışlar ve yetiştirmek mecburiyetinde bulundu-

muş, Ragıp isminde bir bahçıvan Serile kazasına bağh Eminceler kö- içeri girmişlerdir. ğunuz gündelik yazının mevzuunu 
kira ile bostanını tuttuğu Yani Tu - yünde bir kaç gün evvel bir kız ka- Mütecavizler evin içinde bulduk- bulmakta güçlük çektiğiniz bir sırada, 

\ıy"k ' k I u şehirlerde ve kalabalık bölgelerde 
il tn v 

tıı agı tercih eder. Bunda yalnız maddi 
t enfaatini degvil m eslek menfaatini de 

çırma hadisesi olmuıtur. ları Ümmü Şan'ın dayısını silahla bir gün evvelki makalenizin münde-
Köyden Yörük Pepenin og~lu, ay- korkutarak evden kovmu•lar, ana - recat çokluğundan gazeteye girmiye-

nes b ' 
~aııa a katar. Askerlik meselesinden do • 
~ :Z:orluklara karşı, müsteşarlar kom.is - fani vurmuıtur. 

Yani Tufanın ~ l 
ni köyden Yusuf oğlu Halisin niıan- sını bayılıncaya kadar dövmütler, rek arttırıldığını görünce nası sevın-

onu .. 
F •yı bir tedbir bulmuştur. Cinayetin sebebi 

\ı <ıkat asıl mesele, hekim bollaşmasile, 
e currıu · k·ı 1 · ı· ·k l'l) rıyet na ı vasıta an po ıtı asının 
ettıJ k 

bahçeyi satmak istemesidir. Ragı • 

hın kuntratı bitmiş, buna rağmen 

Yani Ragıbı bahçeden çıkartama -

lısı Tekeli kızı Ümmü Şan'a gönül sonra bütün bunlara karşı isyan e - mezsiniz? 
vermiş ve bir çok defalar kıza haber den genç kızı da döve döve alıp da- Parasını veremediğiniz için alama-l'ıı" e ete daha sıkı ve kolay bir temas ve 

linaseb . kA . ·ı . b" Çok et ım anı vermesı ı e, yanı, ır 

ta~ davalarımız gibi, zamanla halloluna -
F~ Itır. Sağlık Bakanlığı Türkiyede daha 

göndererek nişanlısmdan ayrılma • ğa kaldırmışlardır. dığınız piyango biletine amorti bile 
isabet etmediğini görmek size rahat 

mış, ve bahçeyi satmıya karar ver - ıını, kendisile evlenmesini istemi§ • Fakat çok namuslu ve güçlü kuv-
nefes aldırmaz mı? 

miştir. Ragıp ta bundan münfail o- tir. vetli olan Ümmü Şan günlerce hay-
. Güzel bir havada nerede unuttu,ğu-

larak du··0 Yanı"yı· tabanca ile ...,...~r _ Fakat kız bu arzusunu reddedin- dutlarla mücadele etmiı, ismetini h 1 d ~ . . . 
ta b' 

lı'ıed • ır doktorlar mektebine (Ecole de 
t<1k ecıne) ihtiyaç olduğu kararma vara· 

' b'" 1 b kil I oy e ir proje hazırlamış ve Başba-
·... nuzu atır ayama ıgınız şemsıyenızı, 

ce hısım akraba Ümmü Şan'ı ka - müdafaa etmittir. 
12

11 ık ınakamına vermistir. Bu mektep p1da 3000 doktor y:Liştirecektir. 

muştur, Cerrahpaşa hastanesine kal

dırılan Yaninin hayatı tehlikede • 

yağmurlu bir günün sabahında geti-
çırmağa karar vermişlerdir. Jandarmanın sıkı takibi netice - rip te size iade ederlerse memnun ol-

Cumahdan Molla İbrahim oğlu sinde genç kız Yan köyü civarında maz mısınız? 
llsır ıp Fakültesi kurulduğundan beri bir 
111~ geçmiş olmasına rağmen, imparator· 
be~ n ihınaUeri yüzünden, daha on, on 
bı,. sene Öncesine kadar geniş halk taba -
~~n d . 

dnr. Ragıp cinayeti müteakip kaç -

mıştır. Tahkikata müddeiumumi 

muavinlerinden Kaşif el koymuş -
tur. 

Muharrem, Mahmutların Veli, Asar bir inde dövüle dövüle ve mücadele İşte bütün bunlar, ufak tefek tali 
köyünden eski muhtar Molla Meh • ede ede bitap bir halde bulunmU§, huzmeleridir ki, bunlar da olmasa fı.. 
met ve Molla Hasan bir gece topla- bir kaç saat sonra da mütecavizler karanın ve talihden nasipsiz olanla-

§ı ı:ı n a hekim ve tıp mefhumlarına kar-
bi:z:j~sı! geri fikirle beslenilmekte olduğunu 

narak saat dokuza doğru kızın evi- yakalanmıştır. - * rın hali nice olurdu, bilmem} 

~e rnu:~~iller pek iyi bilir. lstanbulun Türk Beyogv lun un En Kalabalık Zamanında 
~ısını .. urnan nüfusunun hatırı sayılır bir 
~ittıi:z: tı~ürtikçülerin, ve mütetabbib dedi -

Türk Heyeti 
Pariste ~eker/1rnseıerin elinde idi. Berberler diş Saray Sinemasının K8S8• 

ı1lern· ı. Sıtmadan yanarken kinin almak Paris 2 (A.A.) _ Anadolu ajan-

~k1tirı~:: ~ö~~üye -~a-dar. bütün halk_ı. t'.p sını Soymak ı·stedı·ıer sının Özel aytan bildiriyor: 
ll kçı "e . e ım 1 tıyacına, cumurıyetın İngiliz Kralı Jorj'un cenaze mera-

lstııd ınsancı politikasl alıştırmış ve 
•rırıı t · siminde bulunan Türk heyeti dış işleri 

"~te.n b'~ .ı.r. Devlet Anadoluya gelerek, Dün gece saat 9,30 da Beyoğlun- ken iki kuvvetli el arkasından kol- bakanı Tevfik Rü.ı:ıtü Aras, General 
letirıı' k Utunlüğü ve yurddaş birliği fikir • d S • k 1 k k ( B T 

u d k a aray sınemasının asasının so • arını !nmsı ı ya a amıştır. un • F ahrettin, Salih ve Riyaseti Cumur 
"&.sıtq) r u tan ~onra, hekim ihtiyacı da, 
tı: l"ı ~ırnı:zın yetişemiyeceği nisbette art~ yolmasına teşebbüs edilmİ§tİr. dan sonra bu adam yere yıktığı kı- baş yaveri Celal dün Parise geldiler. 
llıi~ b~ .1 mektep ihtiyacı gibi! Eksikleri _ Kasiyer Bayan Lüsi günlük hası• zın ağzını bir eli ile sımsıkı kapamış, Heyet bir kaç gün Pariste kalacaktır. 
~11r 1 

1
l:

1 
ne kadar sıkıyorsa, memleketin )atı sayarken bir adam para boz • diğer eli ile de kasadaki paraları çı- Heyet azasından General F ahret-

:r arafınd b" b d d 1 o k a ırden uyanan bu ihtiyaç bi- durmak istemiş, Lüsi parayı ozar- karıp giıenin önün e uran ve pa- tin, Berline gitm~tir. 
~' n:k<1lrors!evind~innhektekdir. Her hastanın ......... E ... v .. i"e"""r•d;·· .. Ç· .. ;İ;·,··;·~İ·;;;·~·· ...... ra bozdurmak istiyen adama ver • 
ner h >> ı ·h Askeri TekaUt Kanununda l<I astanın b ye da~ ırması: . m ayet, Kazanç Vergisi meğe baılamıştır. 
~ rı c.\ırn aşına 0 tor yetıştırecek o- Ankara 2 - Evlerinde 20 lira - Bu aralık adamın Lüsinin ağzın- DeAl•lkllk 
ti ile .~riyetin sıhhi cihazlanma tamamlı- Ankara 2 - Milli Müdafaa Ba • 

N nı ayet bulacaktır. dan yukarı maa§lı ahçı, hizmetçi, daki eli gev§erniş, Lüsi hemen is -
b· c Ya 1 B • 
L 1~~ ...._. Pa ıtn~ Vasıta değil, ihtiyaç bile sütnine, dadı, mürebbiye ve emsali timdada başlamıştır. u ıstimdat Ü-

_ .. ~ ..... ,, .... :-: ... .... .,,.,,, ,, ...... _ ..... ---
Ç ereı: kabilinden : 

Lakırdıyı Azaltın! 
Büyük üstadımız Süleyman Nazif mer• 

hum, karşısındaki adamı tanısın, tanıma • 
sın, bir sırasını düşürdüğü gibi, tehzil ve 

tezyif etmekten haz duyardı. 

Bir gün, şair Nigar Hanımın evine mi • 
safir gitmişti. Orada, çenesi durmadan iş· 

liyen, lafm bir türlü arkasını getirmiyen 

başka bir hanıma rasgeldi. 

Bu hanım, bir aralık sıhhi ahvalinden 
bahsetmeğe başladı ve gerek ev sahibinin, 
gerek üstadın canlarını sıkmakta olduğunu 
farketmiyerek, aldığı tedbirleri sayıp dö -

küyordu. 

- Doktorumun tavsiyesi ile kahveyi a
zalttım.. Sigarayı azalttım.. Yemeği azalt
tım .. Gene de fayda görmedim .. diyordu, 

Süleyman Nazif dayanamadı: 
... ··••ras k 1 
eltı v a nıadı: Halka hem istetmeğe müstahdem bulunduranların Maliye zerine de ilci meçhul adam kaçmış-d erınev I ' 

ı_eııiyet' · ge ça ışıyoruz. Cumuriyet me - Vekaletini haberdar etmeg~ e mecbur tar. Fakat biraz sonra bu iki adam 
-si ırıın b .. t.. A 
tıı: l~ırn olau un nadoluyu .. kaplaması tutulmaları düşünülmektedir. Buh- yakalanmışlardır. Bunlardan biri -

kanlığı askeri ve mesleki tekaüt ka
nununun 60 ıncı maddesinin deği§ • 

- Hanımefendi! dedi; azalttığınız bu 
tirilmesi için bir proje bazırlamı§ • şeylerin biç bir tesiri olmaz. Siz, lakırdıyı 
tır. Bu projeye göre zabitlerle aske- azaltın!. 

'·' ·•ıu~ h l n zaman, onu hızım buldu - J"k 
,,.,...._ a e d" ·· ran ve müvazene vergisine tabi o - nin adı Koçodur. i adam kasa -
~··•ıi<:fe b· . uşuren asırların her birinin 

ek ~o ırı kadar olsa gene biraz bekle _ lan bu kazançların hiç birinden dev- dan ancak 160 lira alabilmiılerdir. 
rund d d B 1 1 ayız. - Ulus_ tan letin vergi tahsil e eme iğj göz ö- u pranın 135 irası üzer erinde bu-

f)İi nünde tutulmuştur. lunmuıtur. 

ri memurlardan tekaüt olanların 3 

sene aldıkları zamların vefatında 

dulları ile yetimleri istifade ede -
ceklerdir. 

Yunan Krallık 
Meclisi 

Tıflı 

~ 1'.ga Yüzme r - -= 

b,~~;~:3~A~~rt!s~~şında 1 BW uka! .. ~ .. ~'~'~ 1 
NAN J S !.~v~ahudô ,..•aıka.ı., çahyo,. Balede oyn>yao 

İNANMA! 
J Atina 3 (Özel) - Matrut sübay-

1 
ların orduya kabulü meselesinin ye• 

genç ni kabinenin kurulmasına engel ol· 

~atd.il kalı Raghnild Hnegers 440 j Bir Viyana opereti: Çardaş Fürstin. 1 kızlarla delikanlılar da böyle. 
ll\t ı serbest yüz d ·· · k Fakat musikisini yapan Macar. Çarda,ın mevzuu, yanılmı- Seyircilerin içinde de elbette ecnebiler de vardır. 
l'I ttıt111 me unya re oru- k . B d d 
"/l 1§ Ve 5 d k'k yorsam Macaristanın mer ezı u apeştede de cereyan e er. Şimdi büJisa edelim: Tfü·kiyede. Fransız tiyatrosunda. bir 

O ı'l a ı a 29 saniye ve k' · İ ' ' e Ye • k Bu Viyana opereti Tür ıyenın stanbul tebrinde, Beyoğ -
l'llrh nı re oru kurmuştur. !undaki Fransız tiyatrosunda oynanıyor. 

'tok alda Bir ~ . aza Oynıyan artistlerin ikisi Yunanlı, ötekiler Türktür. 
~al\ l(:t (Özel) - Turhalda otu· Sahnede şarkıların yarısı türkçe, yarısı rumca söyleniyor. 

1 
ctlık t ca lialil oğlu Emin ırmakta Muhaverelerin de yarısı türkçe, yarısı rumcadır. 

a"" Utarke d' : . Müziği idare eden şef, İstanbula yerleşmiş İtalyan musiki-
'••ı! \r w h ınamıt elmde pat-

~1 e sag el· . b'l ~· tinaslarından Maystro Kapoçellidir. Orkestrada Türk Rum, 

Macar bestekarın yaptığı Macaristana ait bir Viyana opereti, 

bir İtalyan orkestrası şefinin idaresinde, Türk ve Yunan1ı ar· 

tist)er tarafından oynanıyor, Türk, Rum, Ermeni, Musevi 

mızıkacılar <ralıyor. 

Bu operete Ulushr Kurumu opereli demek daha doğru 
olmaz mı? 

~ !tat y ını ı egmden kopar-
hqtl~ . aralı Tokat memleket has· J S l E R 

:ııne ' 
Yatırılmışhr. 

1NAN iSTE~ INANMAl 
L----------------------~~---~~--~~~----~~--~~----

duğunu göı·en kral bu hafta içinde 
kraliyet meclisini toplamağa karar 
vermiştir. Bu mecliste bütün parti -
lerin liderlerile eski ve yni haşba • 
kan ve dış bakanlarile parl8mento 
başkanları bulunacaklardır. 

Tol<atta Köpe < ~ uca~elasi 
Tokat (ÖzeJ) - Belediye Tokat

ta civar köylerde ve Tokat şehri da
hilinde ki başı boş serseri köpekleri 
öldürtmeğe başlamı§tır. 
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"'H KE H ElEliE 
,bÖQDÜKLLRi M jz 

.. 
EMLEKET HABE.RLERJ 

Bir Yalancı Tokatta Okuma Hevesi Her Erkeğin 
Her Sözüne 
Kanmayınız 

Şahitlik 
Davası . 
Davacı aenç bir kadın: Varik. 
Sulçu yaılıca bir adam: Tayfur. 

Halkevi Ve Maarif Kütüphanesinde Okumak 
-isteyenler için Her Türlü Eser Bulunduruluyor 

Varik. Tayfuru yalancı phitlikle itham 
ederek dava ikame ediyor ve diyor ki: 

- Ev sahibim aleyhime haksız yere bir 
dava açtı. O davada para ile tutulan bu 
yalancı p.hidin yalan ifadelerine kurban 
giderek hapis ve para cezalanna mahkum 
oldum. Halbuki suçauzdum. Şimdi bu a
damın yalancı phitlik yaptığının mahke -
mece sabit olmasını istiyorum. 

Birinci asliye ceza hakimi maznuna .o • 

ruyor: 
- Sen yalancı şahitlik mi yapıyorsun> 
- Hayır efendim 1 
- Bu kadın seni niye dava ediyor öy-

leyse) 

Tokat (Özel} - Tokatta okuma 
hayatı ileridir. Halkın okuma ihti
yacını karıılamak için baıta Hallc

evi olmak ü;ere her tetekkiil elin • 
den •eldiği kadar çalıımaktadır. 

Şehirde iki okuma salonu vardır. 
Halkevi tarafından aylık bir mec .. 
mua çıkarılmaktadır. Ayrıca evin 
salonunda bütün s\indelik aazete .. 

ler bulunmaktadır. Halkevinin kitap 
aarayında da 600 kıymetli eıer dai· 
ma ıençlerin iıtifadeıine hazır bu .. 
lundurulmaktadır. 

- Bir taşla iki kuı vurmak utiyor da Burada bir de 1300 yılında maarif 
onun için efendim. Bakınız hadiseyi an • tarafından teıia edilmit bir kitap 
!atayım: Bu kadının, oturduğu evin Nhi-
bi olan kadını tanırım. Bir gün onun evi ıarayı ile 926 da bu aaraya eklen-

il 

B., 
« 1 7 yaşında bir genç kız:ım. 1 • 

tanıştım, uzun müddet beni takip el°' 
rüımelt istedi. Reddettim. Ortadan 
'1u. Bir sene sonra tekrar onunla 1' 
tım. Benden af diledi. Nihayet " 
ve seviştik. Üç dört ay böyle geÇti.. 

bir ıün onun baııka bir kızla s 
söylediler. Filhakika bir iki gün sarı~ 
başka bir kızla gördüm. O gündenbe" 
unutmuş görünüyor. Mektup yaz~ 
vap vermiyor. Çok kl!'iın bir haldeyi&O' 
yapayım)» 

s. Gii~ 
Genç kularımızın en büyük 

dan biri de kendilerine aev~den -"" 
den her erkelin iltifatlannll aldanJP"""' 
ıönüllerini onlara kaptınn.tır. 

önünden geçiyordum. içeride feryatlar ifit- mit bir müze vardır. Müze ve kitap 
tim. Biraz kulak kabartınca ev sahibinin ıarayı binaıının kendisi de Selçuki
ıesini tanıdım. Kapı aralıktı. Eğilip bak · ler deninden kalmıı, çok kıymetli 
tun. Bu kadın ev sahibini altına almıt dö- bir eıerdir. 

T olcat Hallı evi 

Kızlara yolda rastgelen ve ıonr• 
sevgiden bahseden gençlere .in~ ~ 
Banlar kadın avcıları ve sev&ı sıın 
dırlar. Kadınlan bu yemle avlar, bir 
det onu hırpaladıktan sonra uzakt.flf 

vüp duruyordu ve döverken de: .. • 
H · ·· ı l b ". l 1 1 Gok medreıe adını taııyan bu bı-- acız oy e yapı maz, oy e yapı ır • • . • 

eserlerden batka 2880 cilt te kitap deki kiğıt oyunlannı yuak etmit

bulunmaktadır. Bu yıl bu kitapha- tir. Bu karardan sonra kitaphane 

neye 1847 kiti devam etmiıtir. müdavimlerinin daha çok artacaiı 

derler. 
Sizin de hatanız bu. lnaan her 

diifen erkeie İnanırsa pek çok hataı.tt 
,ebilir. Bu erkek aizi biç bir gün se 
halde, siz onu iıfık sandınız. Gön 
ona vermekte mahzur ıörmediniz. 
manızm cezasını çekiyorsunuz. 

diye söyleniyordu. Bu kadın ev kira91 ver- nada çok eıkı devırlere aıt kıymetlı Belediye burada bütün kahveler- umulmaktadır. 
miyormuı. Ev sahibi icraya baş vurarak. bu- sz:ıım::::ıı-=-==s::c::=====-===================::::::ıı:=============ıc===== 

nun eşyalanna haciz koydurmuı. Ve kav- Somada Vezlrköprüde Arabkirde 
ıa da bu yüzden çıkmı1• Ben ev sahibini Maliye işleri Yalnız bir kız bu kadar istiskale t 
baıka bir yerde ıörünce: G 1 • • • y • d 

- Geçmiı olsun! dedim ve o aünkü enç er Bırlığı enı en Verizköprü (Ö-
badfseyi gördüğümü söyledim. T eıiı Edilmiıtlr zel) - Burada 

O da bu kadın aleyhine açtıiı davada 
beni phit yazdırmış. Mahkemeye çağın- Soma (Özel) - Bet yıllık bir ha- maliye te,kilati 
lınca tabi gördüklerimi anlattım. Mesele reketaizlikten ıonra tekrar teıiı e- çok iyi çalışmak
bu I dilen Soma ~ençler birliği törenle tadır. Kaza da • 

Mahkeme birinci davadaki p.hitlerin ça- açılmı•tır. Törende öttretmen Fah-
3' • hilinde vergisini ğınlması kararile durutmayı başka cüne ri ve Avai tarafından söylevler ıöy-

bırakınca davacı ve suçlu salondan çıktı· vaktinde ödeme-
lenmif, daTetlilere çay verilmif, ida-

lar ve koridorda alakalı bir ağız muna - miş tek kimse kal 
re laeyeti ıeçilmiıtir. Kaymakam kqaaı yaparak ayrıldılar. mamı~ gibidir. 

* 
Hamdi ile parti baıkanı T ali.t ta Y 

Malmüdürü F ev· 
cı:lki phit bir insanı ipe çektirir!» der

ler. Mahkemece phadetin kıymet ve e • 
hemmiyeti düfiinülünce yalancı phitliiin 
kötülüiü bütün çıplaklığile eöz önünde 
canlanıyor. 

Sivasta Piyano Dersleri 
Sivaı (Özel) - Halkevinde ya • 

kında kadınlar için piyano dersleri 
yerilmeğe baılanacaktır. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Bar&aklardaki 
Siddetli Sancı 

Pazarteai 

(*) 

Garbi Anadolunun İç ıehirlerinclen bi
rine iki saat uzaklıkta bir hasta mua
yenesine çağınldım. 
1 - Dört saat tiddetle devam eden 
bir karın ve barsak sancısından kıvra
nıp duruyordu. 
2 - Mütemadiyen kusuyordu. 
3 - Soğuk ter içinde. 
4 - Kamında tiddetli bir gaz tazyiki 
ve ıişkin1iii vardı. 
5 - Nabzı küçülmüş ve adedi hali ta· 
büden çok apiıya düşmüştü. 
İlk defa olarak böyle ıiddetli bir aan· 
cı çeken, faltat daima inkıbaz yüzün -
den dört. hazan bet günde bir defa 
defi tabüsini yapabilen bu hastada ka· 
im barsaklar biri diğeri Üzerine 11eç· 
miş ve içeride biriken mcvaddı gaite· 
nin çoğaltıldığı gazlar tıkanan bu yol
da tahammill edilmez ağrıyı meydana 
getinniıti. Ağnyan yere 11cak kom -
pre.ler koydum. Bir morfin ıırıngaıı 

yaptım ve aediye hazırlatarak hastayı 

şehre indirdim. Bir operatör arkadaş· 
la birlikte yapılan ameliyattan sonra 
hasta büyük ölüm tehlikesinden kur
tuldu. 
Şiddetli hnn ağrılarında müshil ver
mek tehlikelidir. Bu hususa çok dikkat 
etmelidir. 

( •) Bu notlan kesip ıaklayınız, ya
hut bir albüme yapııtınp koUeksİyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 

birlik idare Jııeyetine itlıal edilmit-

lerdir. 

Ayvıhk Halkavi Oyelırl 
Bahkesirde 

Balıkesir (Özel} Ayvalık 

Halkevi üyelerinden 60 kiıilik bir 

zi Ulusoy maliye 

işlerinin tanzi -
minde takdire de- Ve%İrlıöprü Malmü • 
ğer bir muvaffa. dürü F cv%i Uluaoy 

kiyet göstermİ\jtİr. -----
iz mitte 
Gençlik Parkı 
Yaptırılıyor 

lzmit, (Özel) - İzmitte ağaçlan
müıamere vermiılerdir. 

. dırma faaliyeti hayli ilerlemiıtir. 

kafile Balıkeıire ıelmittir. Miıa -

firlere ıehir kulübünde bir ziyafet, 

ve ıuvare verilmittir. Ayvalıklılar 

•eldikleri akıam Halkevinde bir 

Tokatta Elektrik En çok dikilen ağaçlar, çam, aylan-

Tokat (Özel) _ Hidro elektrik doz, ditbudak, çınar fidanlarıdır. 
teıiıatı ikmal edilmek üzeredir. Paç mezarlığı da ağaçlarla ıüılen -

Şehrin mühim caddelerindeki ıebe- mekte, bir de büyük ıehir ormanı 
1 ke ikmal edilmittir. Buralarda her 1 vücud~ geti~ilmektedir: T aıçıla~ ba
gece ıaat 12 ye kadar elektrikler tındakı eskı mezarlııın yennde 

yapılmakta ve tecrübe yapılmakta- yemyeıil ve bol ağaçlı bir gençlik 
dır. Halka elektrikin kilovatı 12 parkı vücuda getirilmektedir. 
buçuk kuruıtan verilmektedir. Te- Gençlik parkı mimar Yansenin çiz
ıiaat pek yakında törenle açıla - diği plana uygun olarak yaptırıl -
caktır. maktadır. 

Urfada Ve Karamürselde Temsiller 

Urfa Halkspor kulübü temsil kolu tarafından memleket sporunun inki
,.afına yardım edilmek maksadile Urfada bir müsamere verilmiş, Kızıl 
(;ağlıyan piyesi temsil olunmuştur. 

İzmit Halkevi temsil kolu tarafından da Karamürselde Vefik Pasanın 
Zbr Nikahı sahneye konulmuştur. / ' 

Dercettiğimiz resimde en arka sıradakiler Urfada Kızıl Çağhyanı tem· 
sil eden gençler, ön tarafta ve daha küçük boyda olanlar da Karamürselde 
Zor Nikahı temsil eden lzmitli gençlerdir. 

mili edemez. Size cevap vemıeyeflı 
Işık Maıkeleme Denemeıi aevıWni ink8r eden bir erkeğin 

Yapıldı düfJDek bir eenç kıza yakıJl1laz. D" 
erkek mi kalmadı ki, bu kadar on~ 

Arapkir (Özel) - Hava hücum- rine diiJüyorsunuz. Bırakınız istediii 
larmdan sakınmak için burada da gitsin. Bir genç kıza yakıfan budur· 
bir ıt ık söndürme ve maskeleme * 
denemesi yapılnııtbr. Yirmi daki • aBir ~enç kızla sevi§iyorum, onurıl• 
ka devam eden bu deneme Köse oi- lenmeği de düşünüyorum. Fakat ~ 
lu, Poıtar ve Çar!• mahallelerinde lası nedense benim aleyhimde: Ail~ 

M ff k • 1 • kıızıru bana vermekten men e ç'1 yapılmııtır. uva a ıyet e netıco- 1 . aıı 
Bu yuz·· den bir türlü ev enemıyoruZ· 1 . f ? enmıt ır. zı aradan çıkarmak için ne ynpalıınd , 

Vic::' 
Balıkesir Yoksulları Bu kız, kardqini kıakanıyOI', bu 

Gözetme Blrlifti .mn birleımenize mini olmaia ç .. J 

B lık • ( Ö l) y k il Bunu kızın ailesine de anlatmak ~ ., 
a eıır ze - o ıu an k • s· •----- •---•- _ ... ıw. "' mata gere tD'. ır aü111 ~an~· 

gözetme birliği okullarda okuyan detin.ize mAni olamaz. Kızın ailetİ • 
talebeye büyük yardımlarında de • menize razı iae, kızı diolememeği te~ 
vam etmektedir. 150 lira kadar bir nizdedir. 

para ile fakir talebenin öğretmen 
okulu, lise, erkek orta okullarında 
okuyabilmelerini temin etmiıtir. SöğUI idman Yurdu 

Birlik önümüzdeki ay içinde ya • 
pılmak üzere bir baloya hazırlan • 
maktadır. 

idare Heyeti 
Söğüt (Özel) - Söğüt 1 

Yurdu idare heyetinin iıtif a•• wJ 
rine yeni yapılan intihapta bar~ 

Merzifon Halkevlnde lıia öğretmen Ekrem Erkan, 1' 
Merzifon (Özel) - Halkevinde fiğe diıpanaer sağlık memuru 

kıt konferanıları devam etmekte - Güleç, muhasipliğe ııtma nıiic' 
dir. Bu\aııcı hastalıklar ve verem memuru Mustafa Ağaoğlu, k• . 
hakkında verilen son konferans a- lığa öğretmen Veysel KarakaY•1 

laka ile dinlenmiftİr. Yakında bir re memurluiuna foto Raıih ti 
öz dil gecesi yapılacaktır. oğlu, üyeliklere de dayı Re~ilı.11 
Bigada Talebenin Müsameresi 
Biga (Özel) - Orta okul tale -

beıi tarafından çok zengin bir mü
ıamere verilmiı, muvaffak olan ta .. 
le be, bet yüzü geçen davetliler ta .. 
rafından ıiddetfe alkıtlanmııtır. 
Müsamerede «Canavar» piyesi tem
sil edildikten ıonra bir de komedi 
oynanmıı, halka çok güzel saatler 
yaıatılmııtır. Birinci sınıf talebesin
den Mehmet Ali Aydüzün yirmi da
kika ıüren «lnkilap levhaları» tiiri, 
büyük inkillbımızı balkın ruhuna 
damla damla ıindirmiı, çok heye -
can uyandırmııtır. Perde araların· 
da kemanla çalınan parçalar tale -
benin ittirakile bir kat daha güzel
leımif, dinliy~nler üzerinde çok tat
h tesirler bırakmııtır. 

Karamanda zqhirli Gaz Dersleri 
Karaman (Özel} - Orta okul 

talebeıine fen bilgiıi dersleri ara • 
ıında zehirli ıaz ve cinıleri hakkın
da ayrıca bir derı verilmeğe baıla
nılmııtır. 

Huluıi seçilerek çalıımağa bM" 

mıılardır. 

ızmittı Tütün Mahsul~_; 
İzmit (Özel) - Bu aene f', 

tütünleri çok nefiı bir ıurett., 

tiımekte, denk ve demet ya~~ 
tadır. İnhisarlar idareıi ekicıl 
vana vermeğe ha, lamı ıtır. 

r-
N ö betçi 
Eczaneler , 
Bu geceki nöbetçi eczaneler !!~' 
Eminönü: (Salih Necati). Ku?l.I~~)· 
zar: (Necati) . Alemdar: (Alı . (0-
Beyazıt: (Asador) . ş_ehzade.~ll~(~ 
niversite). Fener: (Anf). EyuP· p.f. 
met). Hasköy: (Halk). Kasııt'~)· 
Merkez). Karagümrük: (A. J(e (,, ' 
Şehremini: (ND.zım). AJı: .. raY: 'J~f1 

Da)tlf ı ref}. Samatya: (Teofiloı). ı:-~ 

(Merkez). Galata: (Merkez)· f.41 
taş: (Recep). Beyoğlu: ( Kerns1· (rJı' 
koviç). Şişli: (Pertev). Sarıyer :d~af1 

ri). Üsküd~r: (imrahor). J(a p1.> ' 
(Sotraki, Üçler). Büyükada: ( 
met). Heybeli: (Tanaş}. 
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Si 

B.1.RICI 
''Hava Pireleri,, 
Arasında 

Alm'!nga lle ı Mısırda Ntima~şler Tavsıyor 

L•hıstanın A;ası İngilizlerle En Önce As- Kerli, Ferli 
NeDem•k? Açılıgor Mu. kerl·k . . Gö O -ı 1 IC.I r C.U ecek Her yazıcımn sık sık \:ullandıiı kelime-

Berlin, 2 (A. A.) - Lelıntan 'Se • Y y ler vardır. Kendilerile ölçiitt6fümti%e 

lrawilterecle Y•· lnsilterode 908 bir yıl firi Lipıki, Dr. Schacht'ın 23 ikinci· Kahire, 2 (A. AJ - Baıbakan hükmolunmamak için pek büyüklerinden 

B;,. Mü&abaka 

llıi ftlipler a· it;inde telis edilen tay· kanunda yukan Silizyada kain Be- Ali Mahir Paıa Havaa ajanıı mu • örnek aramıyarak Eylul sahibi Raufu hn· 

çılıyor yare ,k8ul?pl~ 
88 

• uthen'de söylemi§ olcluju nutku, dıı habirine cleaıiftir iri: 'tırlıyalırn. Rahmetli edip, bir sahifede iki 
8 YJR ı 1 DUUllUftuF, , , k d• d 
ı.. u kulüplerin her birinde amatörlerin kul· ıflerı ha anlıiı aez ın e protesto «- Kabinemia partiler üıtünde yüz ve kullanırdı. Benim de yeri gelince 

nabilrneleri itin 20 ıer tane kö4}Üjt çapta etmittir. olmaamdan dolayı çGJc memnuaum. feda edemcdiiim bir tabirim vardır: Ker• 

~>'Yare vardır. Tayyarelerin beheri bin li- Almanya ekonomi b&;kanı Seha- Hiikumctim yakı..a. bqlıyaca.k o- n ferlll .. 

~Ylca ~alolmuştur. Ve saati iiç liraya ol • eht bu nutkunda fUDları söylemi§ • laa Jngiliz • Mıı :.:-_L 6mi • • Dün ok&zyuculanmdan bizi mektup ya· 
• "~e h k )"" .. • '-! .. mı.uA&ere"'" açm '- b d (k ı· f 1· d kt' ) ..J! ail-_.~ -.re er u up uyesıne AJraya vo- tir• .

1 
zaraııı; en en er ı er ı ne eme ır cu· 

~ • k .._ b •. partı er araıında birliği muhafaza ye soruyor. 
()·- «- Almanya, bu ha s11:hlı nar e mu· d kt' M 

latt ... 'Rer taraftan Taymia aazetesinin an • racaat etmek suretile tamir etmek istemez. e ece ır. ısır heyeti murahhas Cevabınun faydalı olmasın• istiyerek 

~ :~.n~ göre «Hava pirai» adı :verilen Eıkonomik sebepler, bunun iç;n :kafidiT ve ıı Nahhaı patadaa ~ 'bütün parti Naima tanninden §U fıkrayı alıyorum: 
d &ıçuk tayyareler arasında pek yaltın • hedefimize mualihane mC!IAİ 'birliii ani • !erin reiılerinde ~· ekk ..:.. H «Köprülü Mehmet Paşa, Çanakkale Bo· 

• mühim b' •· b k 1 k b n mur epu.-. e- d k __ .!._ khk --1-~ ır musa a a yapı aca ve u leri :ile uiapcaimuzı ümit ediyoruz. Fakat • hh ğazı savaşın a on.a göstermez; su -
...___~ lngilterede hava sporu biraz daha aüila bvveı:iue istinat etmek.izin alnız a· yetı mura asanın ilk iti aakerlik çile üç beş yüz yeniçeriyi öldürünce ocak 
-,Tllt ecf:L ... -• • . y . ve Sudan meseleler·ı • b n t , __ t• &ıeCCJttır. kıl ve mantılı:a dayananlar, cihan tarihin· nı a e meK ır. ihtiyarı Hüseyin :Aia telap. düşüp saraya * de ancak silik bir rol oynıyabilirler.» Hükumetimin baılıca vazifeıi bu kottu. (!Askerlik ince bir sanattır. icabın· 
~-~- Moskovada çakan clz. Alman • Lelı doetluk muahede • müzakereleri kolaylaıttrmak ve in- Cla firar, ical>ında karar olunur. 

ı..,.,, 1. - h '- •Ik hatife1erden Ömer zamanın -qqzırlai- veatiya. gazeteünio nameainio imzaaınm yıldönümün • ti aoatı hazır1amıfhr. Bu inti • . da Kudüse gönderilen asker, harp 

""· '-• anlattıiına göre Al • don iki sün sonra aöyleamit olan bu lıabat tam bir sükUn içinde geçe • . . . . icabı, fuar edip eelmişlerdi Halk bunlan 
r .. ııya d d 'd L__ b .__._ ır _L __ , • d -~L • • Veft partı• lıderı Nabhas P~-
~ a or usunu .yem en aurmaya .,.. DUıua, &AU çevcuıerm • .- sayrı cektır. Çünkü ıbütü. ıfrdaı reisleri ~ . . .,.. ferrar diye tahkire kalkıttı. Ömer, araya 
h.a 2aınandanben yapılan toplarpı •· miiaait bir teair bi.aıl etmiftir. MÇİla miicadeleaind tulda .. 'Vasıl o1dugu ıçın artık tavaıyacak • girdi. Bunlar ferrar değil. :kerrardır. diye • 
a.._ •Yda (300) e baliğ olmuıtur. Tank • lememe · ka.r.dattıe DU r ıoy- tır. Efkarı umumiye aaayiıin mWıa- rek askerleri kayırdrn mukaddemesile Köp· 

lir. sayısı gene ayda (SOO) e yaldafl1\ıt· Amerlke ile Japonra Ara• o·. YI • _ ~1f~dır. fazaıı huauıunda lıükiımetime aii • rülünün yaptığı cezayı zulüm gösterdi ve 

it •ıncla Misak Yapllmıror nı•eraıte 11-11tien hedefe venebilir. koca Teziri ceHada verdireyazdı.ıl 
h ... caz.teainia idciiuına Pre Alman· itte kerli ~li ..özü bizim dilimize bt 
lo nın Yapmak iatediii 12 kolordu bu ~ V&fİD&toa 2 (A.A.) - Hull, Tok- Al ı H Fı S kerrar ve h=rrar tabirlerinin kaynağı olu 
tırn:~a kadar bütün kadrolan ile harbe ha- rodan ıelen ve Amerika ile Japoa- man ar ava ransı% osgalutleri kenüfer tabirinde• sirmiftİı'. Çöl çocukla-

ır hale geleceklerdir. yanın iki memleketia münasebetle- Anlaşmalarına Komünisllerl.e n birbirile boKuıurken arasara kaçar Kihi * riai tanzim ve her iki tarafın büyük Birleşiyor yaparlar, düşmanlarını ardlarına takıp aü· 
~---.. G99enlwde &len ...... Okyaau.t•ki nüfuz .muatakalaruu y .J rüden ayırırlar ve sonra dönüp hücuma 

lia m'*-iri Kiplias tabclk edecek iki tarafh bir mi.ak 8D8Şml YOF118 r Boulosne-Sar-5.me, 2 (A. A..)- ciritirlerdi. :1,te bu kaçı.- fer ve o dönüte 
bütün dtiayamn eıı PariL 2 {A. A) _ M t' et • So.yaliıt ıkoapaiain aeçen cehe • iter derlerdi. 

akti için mtizakerelere cirifmiı ol - .., · a ın gaz e F k T"" '-I d ı_ ""f k T'" k . ::----..ı 9ok okllllan muharriri • L d d k' llKlha . . sinde Leon Blum .sosyalist k a at urııı; er e ııı;erru er yo tu, ur iOo E:.er~erinden :hor seııe lnırilt•ede duklaruaa dair olan lıaaberi tekzip 11 on ra a ı ltınnden almq .. . . • . . ~~ 0 • bir -tdınr ve yunan saldmrdL Naima : 
il. ) b1n, Aınerikada da (300) bip nüe- •tmİftİr. olduğu bir telgrafı Defrediyor. Mu • munıst partılennın bııleıtırılmeıi nın ileri .üftiiijü Hü.ey.in Aia da bun. 

'-tı~~lı~ Ve bu eserler dat.a pahalı,.a habir ezcümle diyor ki: komisyonurwn mesaiai haldmwla badei için Türklerden değil. araplatd-
İı. J:" Rı ıçin sahibine pejc çok lluaadınr • Lohll Bir Sosyalist Muhar• «Eden ile Baron Von Neurat &ra- malumat vermiıtir. misal getirmiş ve ocaklıyı korumaya yel • 

i11" ~at KipliN SeJVetinin neye balii ol- rlr Haplsanede Öldu ıında •eçen müzakerelerde, sarp Leon Bl11111, bu birleıtirmenin tenmi§tİr. Ancak kerrüfer sözünde kıv • 
b.:ıı ~nu itina ile sakladığı itin ltiq kimM Varml\va, 2 (A. A.) _ Da"'"'t'gde h ti .d t h Lı-k .!I -· k . raklık mefhumu sezildiğinden Osmanlı 
"lllltannı bH d' r- ..... ava an &fmasmın yem en mev • a aıaro eaecegı anaatınde ol • T·· ki . b' . b w • 1 d'l . mez ı. , • w w ur erı ta ırı egenmı;ı er ve ı e geçır • 

çakan ıoıyaliet Volkıtimnie gazete- zuu bahıedılmıt olflugumı ancak dugunu beyan etmİ§ ve: «Çünkü bu, rnişlerdir. Şu kadar var ki şeklini ve mef • 

/tolgada Bir Altıll •inin eaki ltaı mulıarriri Adolf Bar- c1ün reunea ~a'ber W'el'aiflerclir. bir iman 'ft iratle mmele.idir.• .A. laımuna deıjiftiılıııneji de unutınauuşlar • 
tel ltundaa altı ay evvel tevkif edi- Baron Von Neuratb, Almanyanın mittir. dır. 

Madeni lşlemige lere.k laapıedildiii KöailuLerg ha- bu bbil müzakereler için va%İyetin Bu sebeple tiir'kçcdeki kerli ferli, arap· 

b IJaıladı piıhaneıinde ölmüttür. bili müsait olmadığı kanaatinde Lokomotif Bekleme çadaki \:errüfer değı1dir. harp mefhumile 

"' bulunduğunu söylemiştir » Raksuai 2 (A A ) B" lhiç bir atakaM yoktur. Biz kerli ferli de • 1. oma, 2 (A. A.) - Domodouo- • . . ' • · - ır eıya rnekle gösteri,li, iyi giyimli ve biraz ça • 

41e ~-kınında Caıtiılione altıa ma • Avusturrada 180 KomUnlst trenı ııtasyona çok süratle cirmif Gımlı kimse manası .kastediyoruz. Eskiler 

ş~~e Yeniden ite b.,lanmııtır. Yakalandı Japonlar Çine Boyuna ve hattın aonunda duramıyarak du- de bu tabiri zaten dediğimiz manayı ve • 

d ıye kadar beher ton madea • Viyana, 2 (A. A.) - Polia, bir Zarhh GISndarlyor1ar vara .çarptıktan aoara iôkomotif l'erek dilimize sokmuı)ardı. 
t:'1 '10 aram altın çıkarılmııtır. A • kundura fabrikaıında srizli bir ko • Şansrhay, 2 (A. A.) - Sivotava bekleme odaaaıa ve halka tren 1.ek- o halde kerrüferri çöle bııak'ıp kerli 
"'flıt J F "d iki J . w. • ferliyi • benim kadarcılc olmamak §artite • dı'I . ın.a ar, bütün vadiye te,mil e- müniıt teıkil&ta meydana çıkarm11 ve uıova yem en ı ıer apon tor- ledıgı gı§e holüne girmiıtir . . c:-ı.: ,__ıı ______ ~~ L , k 

"11 t . d •1 • . ".:f"DUW- uınamnmtTll manzur o masa gere . 
~r. ve t 18 ameleyi tevkif etnıiıtir. pıtoıu gön erı mııtır. ~e kadar bet ceaet ıçıkanlnuttır. M. T. Tan 

~ 
müş kertenkeleJer gı'bi meydana çık· j nifaturaa Hacı Sadığın yanianna ;h.., BaJwı fU halinizıe bir kere. Kam;=:' 

· mıf)ardı. 1 di. nız burnunuza değecek handiyae 1 Ak· 
. ~ Büyükcami öğleden :sonra hep bun- Onlar nefis bir işkembe çıoibaBlndan şama kadar aç duruyorsunuz. Sonra 
-- lada <:foluyordu. sonra arb arkaya yedikleri hindi dol- t avuç kadar IJUdeye 00 batman yemek ------ ---.. 

~ kE R VA N y u-R o y o R Bir kö,ede bafız1ar mubbdc okur- masının, beyaz bakıavauın, su börc - dolduruyorsunuz. Bunun perhiz ne • 
-----= iten öbür köı,dcrde t~ top ~ ku- ğinin .ağnlığı ile yan baygm bir '1a1de resinde~ 

....._ 44_ - BiiTlaan Cahit - 8 -2· 936 rup oturanlar pından bundan çene ça- serŞaili~· kc;ış~. l- J._!.._I_• h 1· . Ötekilerde W .öyliyecck takat yok-
8() ' lıyor, hususi muha.d>e memuru Is - ır Y .--ıoın uu U11&&n a mı tu. 

ı._IL "hyle içinden pazarlddı olmayan, Bu dönü,, imanı eağlam, oruçlu bir 'lin .. .. düz H fı..__ Jlo göriince ona taJnldıı: Ş k" B kendi kend 
~ Of .. .. k . . ·L· .. l"l"L .. lü' d" .. .. be . d ımaı gupe :gun acı ıy.-n - N---ı L --- ı.. •• _.. a ır ey ine 8Öylen • 
~ .. gorunme ıçın 1-.:1 yuz u us.: mus man onu~une nzıyor u. ka t d k ey· ·çı·~· . - ww .ııocam, ~un OKU, per - --•-t _ı____ -a.a:.: 

eae ı.. ·-1... Ha- F k ~· . de . . rd n asın a yeme y ıp ~ ı ıgmı, 'lı" . ..ı L ... JL_ ..ı __ ..ı_~ L_ Bö 1 _ rnc:.. e acvam .......-: 
'-n Be UZunı aörmeyen Şö.--,.e .a at eve .~mce 1' ğlflyo u. ube . . . uwıe . . den~ ' iZi amma -.ıa .aa ~QIG flil. "~-= Son bu . . . 
hfcl Y .iibileri ramazan geldi diye Halis Mersin balık yumurtaları ve 1 f ·ıe Tel= '<>g . ~w ~v:'"bdedi ;:; perhU,e can .kurban .. On Mat .aç durup - ~.L......ı!etm~~:'u' gibi ~ 

~~flarını değiftirm~di. l>u kıyılarda bol tutulan iri barbunya 1 arı Y' getirttıgmı. ye • sonra .tablası ile yet:nek y~k perftiz yansa u,. • ...._n 8 ıyor. yap, 
~i Şö,_.alye her zamanki gibi öğleyin kızartmaları ile donatılmış rakı sof _ 1 ~~~nun haat~ ~ony~~h İliç .verdi- mi yahu J etli, tathh bir ~ yeme~ • daha o 
~ ~ Yeıtıeiini yedikten 80nra .... l'UIDlll b.flDll aeçiyor, .-:ıe yan1arma 1 gını ~yor. bitbidenmn cbik ha- Hatibin miinakap et.meğc dcğü, ıko- hımnolmam" 1ftar yemeğlnın intüne 
~\i~Qa tüttüre tüttüre çarfldan aeçerek lradar içiyorlardı. ı ber.lemu tamanJ.yor:lardı. 1 nu~a tak.ati yoktu. döküyorsunuz. Sonra haydi gene uy -
~o~ aidiyordu. O aizına nda Haftada bir iki •b.m H.cmm 80fu Hatip Ak Osmanın vaazları iık <:.-Lir Bey biraz da k ·ru old w kuya. Eğer mabat perhiz etmekse böy-

-~ D!_ -W- larda • . • • 1 ~ ey& up '1.--- -'--'6r._ · UU" bdm alemi yaptıjmı talmnını iftara ~ bıth, börek ye- . zaman ıyı gıtb. için 90fu miafirie:aiu bu bati ile ei . ıle aAiNUu tUU1 basa yeme~ gece kalkıp 
~ 0~ıftı. Kendi halinde. iyi bir dirmeleri, sünc1üz baca yağlan sürü -1 Evkaf müdürünün emri, he]e gider- Ieamektat &endiM alanadı. bir fasıl daha .göçürmek ne demek. 
~lu. ~ Çocuju vardı. F abt Kalıya nüp, ellerine teabih a1arK camide gö-

1 
kcıı söyledikleri Ak Olllianm auiaiın- _ Şu orucu kitıııba uydmmalt için Bakın kımıldanacak haliniz kalmamlf. 

l)~li ~ .,.._ Zilde Şaldr Bey, Ala- rihıme1eri onlarm bütün kabahatlerini dan ~ıyordu. . . J attljm bbrCan yutan oklll mu bi~ Biraz yalnız kalsanız horul horul u • 
1-tı, tdt .!97 r.lrMLm ~ ~- unutturuyor: . . Mud~r, va~~l~rı~ w ~.on trol edılmeaı hocam~ ıyuyacaksınız. Bir kaç saat .aonıa da • 
~ ~ ~ eilentileri yaptıkwn _Dini bütün dnı doirmu. ı~uı-~~~~ m~~lüiüneıdc haber w:-1 Müftü bir ~ kMesi büyüktü • vul gene sizi kaldıracak, haydi bir ter· 
~\'~ Ha':: b.~~darda, berkee Dedirtiyordu. rıldıgını soylemıştı. .ğündeki fincana dudaklannı yapıştır - tip daha yiyeceksiniz. Ondan aonra 
~ lanı Bey ııçm: Jleri aıeJenleır lutlrm bu 'hükümleri _ Bu, zaten kaç yıldır böyle idi. Fa-~mış, kaikaie]i bir 'hopurtu ile kahve- güa batasıya kadar perhiz. Bu saçma 
~•--, n~~- . ni lrollamuanı Wwda .,Jecek ağız:'la- kat bu yıl yeni evka1 müdürü onu ür- sini içiyor, haygın hakışlarile etrafı .sü- şey be hocam. 

~.L "VCll. ~ kabebati rama .. ._ k•·t - .. •· du 1 
tL. ~ 9iaaraauu . .. n tath börekle hpe!DMl!ll biliyor - u mUfta. zuyor . Hacı Sadık aevif cetiı-~ gibi difJeri 
~ .....__ . ~ ~ttörew çarfl- 1 __ ı. ilk vaazları ramazanın faydasına 1 Hatip Ak Osman ev sahibinin a1a • araauıda kalan börek lwmblarUll içtiii '1 --....aJe81, camım 8e1Dtine uarama- 111nm. • • Mtifc üe b-1-d 
1-1.~- Kasabada böyle ne kadar çok adam dairdi. . . • - - . yını ayn1 teltlp ·~ ı: kahve ile tcmizleme;ie ç:M,.yor. 

L -~ ;:. .. _ı_:ı__ .. w Perhızın man'lamt eğbgı :ıçm -ne - Onlan ylltan oidu ın11 bilmem, M.!.!~ 1.__h •. L:~· • __ ı..! 
~ tıı!ık:ı. ~ua:r ogleye kadar uy. vardı. k . 'd w LL-. • d b k k' - unu &a -..:ana UKllmlf, ev .aru • ::.--"IQen adar lüzumlu bır şey oı ugunu ve bu- Ia1U1t sayenız e u a şam ı yuttugu· b' • 'bam •w• • duman 
ltebih) aonra ellerine kocaman Kapanan Nakfi tekkesinin mürit - . . ü9'ii l fa rnnE bakbl.,alan ömrüm Oldtt'-- Q - ırun ı ettıgı ..-ranm • 
.._ er al k k . . k'l . nun ıçın 'Orucun m m~ ara rz .ft.~ :ı... d' u_ . AL "----- bir 
-Q~ .... 

1
P Ve endilerine oruçlu bir leri, bir kaç müt~ ~ıt, ışten çe ı mış, kılmchğmı an1atm~tt. Bu vaazda 'bu • nutamam. aa~ eeyre .,.ar, ~hp. ~ 'VMilan 

dtif :: ~ererek Ç&!ll, pazarda teaa- nalbant Ömer gibı ~ır takun eenaf, e&· lunan İlyas Paşa~e Şakir Bey 0 ak· it,rM p~ kaba kaba <giildü. eyagtnı altma '8lıp ötekım uzatmış ve 
~ l~rıle yarenlik ederek biiyük 1ti cemiyeti eofiyerım ~i eanknz şam için hatibi iftaTa 'Ç8ğmnıştı. Uf9ia bir acı kah~ eml'Cttiktcn '9on • böy1ece dolgun göbeğine en rahat bir 
l'or, ~ a~lıyor, mukabele, vaaz dinli - gezen azası.. j K~ harem dairesindeki hususi ra wene -dostça -döndü: vaziyeti vermi.~. sönük, ölü gözlerile 
d.. lana doğru evlerine dönüyorlar- Bütün bu çoğu i,siz, azı .~nç a • J sofrasmda ra'kmm içtikten· 'Sonra sc- 'I - Sat,; lbe hocam. Betı bu oruç ta - Şakir Beye balqyordu. 

!damlar Tamazanla beraber pnq gÖT·ılamhğa geçip nıü~nün. hatibin, ma-l-an'-a 'f~ j (Ar~aıı var) 
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Sabah Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgraf Baterlerl 
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Askeri Hareket Rivayetleri Yine Ortaya Çıktl 

Küçük Itilif Sovyeflerin Mü- Yunanistanda V~niz~los 

zaheretini Temine Çalışıyor ~~:~1::~~~:0 lf.:~:f '!~' 
Paris, 2 (A.A.) - Matin gazetesi birlikte Avusturyanın emniyetini te-

Kral Karol ile mine iştiraki demek olacak olan şekli- Büyük Bir Alayla Kaldırıldı yazıyor: 

«Paris görüşmeleri, Almanyanın 

bilhassa Rhin'in askerlikten tecrit e
dilmiş olan mıntakası meselesi hakkın
da yakında ne gibi bir hattı hareket it
tihaz edeceği meselesine kararsızhk i
çinde cereyan etmektedir. 

Müzakereler ni almasını farz ve tahmin et'hıek 
mümkündür. At' 2 (H A) B bak D l"' ' Paris, ı (A. A.) _Kral Karol ile ··: .1na, ususı. - at an .e- ı ve mumaileyhin cenazesini se a~ 

Flandcn arasında saat 17,20 de başlı- * mırcıs, Krala Sofulıs ve Metaksas ile I lamıttır. Cenaze törenine gönder• • 

1 
yan mükaleme saat 18.30 da nihayet Prens Stahemberg Pariste konuttuklarmı anlatbktan sonra, ga- len büyük miktarda çelenkler atr 
bulmuştur. Londra, 2 (A.A.) - Prens Stahem- zetecilere askeri meselenin halli için ' sında kralın hükumetin ve harbiyi 

. . . . ,. berg, bugün saat on dörtte Londradan bir çare bulunmakta olduğunu söyle- bakanının, ç' aldaris'in askeri ve ıİ' 
Excerlsior gazetesi, diyor ki: 
«Sovyet Rusya, haklı veya haksız, 

Almanyanın ilk gayret ve faaliyetinin 
kendi aleyhine olacağına kanidir. Sov
yet Rusya, Pariste Fransız - Sovyet 

sıyasasının . esas ıtıbarıle muhafazakar ~ Parise hareket etmiı:ıtir. mit ve kabine buhranının yakında ne· 
]d ~ ı il' fk"' T VİI yüksek aahsiyetlerin Ve eski JIS.,. o uguna ng ız e arı umumiyesini, K l B . p . ticeleneceğini ümit ettiğini ilave et- 3' .ı 

. . ra orıB arıste hariplerin çelenkleri nazarı dikkaP 
genış mıkyasta, ikna etmiş olduğu • (A A) K l B . miftir. • 

d'l k d' Parıs 2 - ra orıs A y · l' l l celbedı'yordu. tyı·ne Fran• .. el~ı·.., zanne ı me te ır. ' . • · . . nti enıze ıat er Bir efiyor J\.. '"" 3' 

R R V A buraya gelmıı ve tımal ıstasyo • At' 2 (H A) A t' V • Balkan antantı devletleri elçileri. omanya - usya e vusturyanm ına, ususı - n ı enı-

Emniyeti nunda törenle karıılanmııtır. zelistlerin aralarında bir ittihat kur· ve daha bir çok yüksek zevat itti~ 
misakına icrası vacip bir mahiyet ve
rilmesi için ısrar etmektedir. Küçük Paris, 2 (A.A.) - Oeuvre gazete- Kollektil Emniyet mak üzere oldukları söylenmekte - rak etmi§tir. 

si yazıyor: Paris, 2 (A. A.) _iyi haber alan dir. Aralarında yapılacak uzlatma· Tabut milli bayrakla örtülmüttilo iti1af zimamdar1an İtalyanın merkezi 
Avrupa i§lerinde tereddüt ve yahut Fransa - Sovyet Rusya muahede- mahafilden öğrenildiğine göre, ya göre her parti kendi istiklalini General Kondilisin cenazesi 

namesi pek yakında Pariste tasdik e- Flanden ile Litvinof arasındaki mü- muhafaza etmek üzere Çaldarisin Tsalyada Tırhala'ya götürülmüttiifı zaaf göstereceğinden korkmakta ol
duklarından Sovyetlerin müzaheretini 
temin etmek temennisindedirler. 

kaA }emenin mevzuunu kollektif em- riyaseti altında toplanacak bir ida- Orada ailesi mezarlığına gömül• ' dileceğinden henüz parafe edilmemiş 
olan Romanya - Rusya muahedename- niyetin teıkilatlandırılması keyfi • re encümeni, birletecek partinin cektir. 

Litvinof'un Sovyet Rusyanın dış sinin Sovyet Rusyanın Romanya ile yeti teıkil eylemiıtir. direktifini verecektir. Ayinde Kral Da Bulundu 
Aıkeri Hareket At• 2 (A A) G · t r• ıı 

Habesler Görünmüyor 
Italyanlar Makallede 

Tahkimatla Meşgul 
Adua - Makalle Yolu için Amansız Mücadele Başladı 

(Baı t~ral~ birinci.~~~·} •.. lyaleti es~ ~aliai Decaz Maç Balça, Ras lerlemenin ö~üne geçen Arasam dağı 
bu muvaffakiyetm en buyük amılmın Destayı ıstihdaf edecek ve esasen yol- gözükmektedır. 
Ru Kassa olduğunu söylemektedirler. ! lanmıt olan kuvvetiyle kıt'aları ile or- Habeıler Görünmüyor 

Habeıler Makalleye Gimıelı !duyu ~ma koy~ğa ,çalıfacakt~. Düıman gayri meridir. Habet 
latemiyorlar Maamafih bu takvıye kıt alarmın bır kıt'aları ile İtalyan kıt'aları arasın-

• Röyterin Adisababadaki muhabi-! kısmı c:en~p hududunun. diğer nokta- da dikenli tel örgüleri ile kapalı 
rinin bildirdiğine göre, Adisababadaki ılanna dagıtı!.acaktır. Z~a. oralardan genit bir mıntaka vardır. 
yabancı ukeri müp.hitlerin fikri Ha- da İtalyan hucumlanna mtizar olun- Habeı Ordulmı /yi idare Ediliyor 
betlerin istedikleri anda Makalleye ai· maktadır. Yerli ahali, sıkı bir kontrola tabi 
rebilecekleri merkezindedir. Zira, Tem- Gazeteciler ltalyan Hatlarında bulunmaktadır. 

ına, . • - rıp en 
Atina, 2 (Hususi) - Askeri bir h t l .., k ı a1enr .., a sız o mauna ragmen, ra • 

hareket yapılacagına dair dün ak - I K d'l' · · t' h t' h ı·çı'ıJ ra on ı ısın ıs ıra a ı ru u 
ıama kadar ortalıkta çalkann riva- A . b" .. k k.1. · d 1 d ~ · 1 1 .., tına uyu ı ısesın e a ay an e 
yetlerın ası sız o dugu anlaıılmııtır. 

1 1 
d' A A • • • k •.., 

B 'b' 1 · l ve yapı an mı ayıne ııtıra etaıl7 u gı ı ya an pyıa arı ortaya a • 
tan Ellinikon Mellon gazetesi aley • tir. Cenaze alayında ise kralı, sa ' 
hinde takibata ba,lanmıf, bir mü· ray mareıalı ile yaverleri temsil e1' 
tekait albay da tevkif edilmi§tir. lemekte idi. • 
General Kondiliıin Cenaze Alayı Cenaze alayı, Atina büyük kllİ' 

Atina, 2 (A. A.) - General Kon- sesinden Larisa istasyonuna kadat 
dilisin cenaze töreni bugün saat ancak iki saatte gelebilmittir. ~ 
15/30 da yapılmıştır. Halk bu saa- tarafında askerlerin selam resıniJ 
te kadar büyük kilisede müteveffa ifa ettikleri yollar, o derece haO
generalin tabutu önünden geçmi§ ile dolu idi. 

~~~----------.......... ----------~~-
lsveç ltalyayı Yeniden Protesto Etti 

lstokholm, 2 (A. A.) - Romadaki lsveç sefirine, lsveç seyyar ııh • 
hiye heyetinin Habeılere mühimmat taıımakta olduğuna dair ltalyaJI 
ıazetelerinin yapmıt olduğu neıriyatı İtalyan hükumeti nezdinde prO' 
testo etmesi için talimat verilmiıtir. 

lngiliz Müdafaa Planı Hazırlaııdı 
bien Habeflerin el~de kaldıkça ve 1- Makalle 2 (A.A.) - İtalyan ordu- Burada aöylenildiğine göre Ha • 
talyanlar Habqlen bura~an çıkarm~- ları kumandanlığı tarafından cepheye bet kuvvetleri, sevkülceyf bakımın- (Baı taralı birinci yüzde) 1 Hatta Almanya dahi, aakerllkçf 
dıkça Habefler, Makallenm otomatik davet edilmit olan ve bir kaç günden dan gayet iyi idare edilmektedir. İngilt · b" .. k .. d f 1 kuvvetli bir lngilterenin, AlmanyaJllll 
sur~tt~ elle~e geçeceği~den o de~ece beri orada bulunan Asmara'daki harp Habet kıt'aları arasında Elen su - . er.enın uyu mu a aa xuv: silihlanmasını mucip olan tehlikeler 
emmdırler ki buraya doğrudan dogru· muhabirleri çar-mba gun·· Ü Makalle- b 1 ld .. ·1 . .. "I kt d' vetme malik olmaması Avrupadaki den bazılarını otomatik bir aurette al' 

b. h.. kalkmalan !Ltima· l d r- ay arı o ugu ı erı suru me e ır. 
ya ır ucuma uı a- · b' I...!_• d k' il ' h 1 ' · izi'"'' ebe 1 • d b' 'd' tad kald la .. fikrinded' . . ~· . . .. • .. nın cenu ı tarıuam e ı en en at ara Habeılerin Tembien mıntakasında emnıyets ıgın s p erın en ın ır. 1 an ın cagı · ır. 
hılinde degıldır. Zıra böyle hır hucum gitmitlerdir. . .. 
lüzumauz yere telefata sebebiyet ve- J . yaptıkları cepheyı yarma tetebbu • 

kt. talyanlMın T eslıhatı sü Habe•lerin ne kadar iyi idare e-rece ır. , 3' 

Adua Makalle Yola Son günlerdeki sükUndan biliatifa- dildiklerine bir miaal olarak göa -
u.L- mah filin' • fikrin' •• 1. de, yolların yapılmasına, kuyuların a- terilmektedir. 
.. ~ a m e gore, ı1m ku etli lib 

tal anlar h .. cumlarma Adua • M ç uma ve vv surette tes Makallenin cenubu 0arbiıinde 
Y ' son u ' a ed'hn · Blokha 1 · 1 1 ° 

kalle yolu çok zayıf bir bale ıeldiiin- ~1!.ır H' .:;.: .... mtas~a : ~ı1• Dehri muharebelerinde harp mey • 
den dolayı, kalkmıtlardır. Şimdi ise ~ • • b'ıs ~ =e gore, b a ~ danında bıraktıkları ölü ve yara • 
Habet ileri hallan bu yola daha ziyade ~:;r' cen~ .. ; .. f&I' .iıık ve c.en~ un·b· lılar, Habeılerin zayiatının ne kadar 
yakınlafmlflardır ve Habef çetele- d unand ukaulnl .

1 
doaral zıb 

1 
umakgı 1 

çok olduğunu sarih aurette meyda-
. · b aka 1 ek f il ur urucu eerıe u uun • 
nnın u mınt ya ge er aa • d B d-'..! d ~ıık 'd M na vurmaktadır 

1 • b 1 1 1 ta ır. ura aaı ag arazı en a- • 
yete geçme en u yo u ta • k ileci Şel'k t' d .., 'd 1 Ra• Guk•a Muhabirlere Ziyafet anlar t f d ··c1af edil a en ı o a ogru gı en yo un 
Y b. haarl a m t~ _111::.u Hu h ide- silahlı müfrezeler nezaretinde ne ıu· Verdi 
mez ır e ge ırecauır. er a e . .. R Guk M k il d 
120 kil tr 1 .., da b 1 retle yapılmakta ve ılerlemekte oldugu aa sa, a a e ptoaun a 

ome e uzun ugun u unan • I h h b. ı · b' ··1 
b 1 • · lacak .. gözükmektedır. talyan sol cenahının arp mu a ır erıne ır fO en ver • 

u yo ıçm yapı amanaız muca- .1 . '--rak 1 d kt' 1 'Ik · · · 
d 1 ba 1 tır - en ı en 1U1 o un an, va ıy e ı ı· mııtır. 

ee tamıf • -=========·=======================================-=-====-=-==-
* Aöısababada söylendiğine göre, 1-

talyanların kuvvei külliyesi, Hausi
eu' ün cenubi garbisindedir. Halbuki 
Habqlerin Adua • Makalle yoluna ya
pacakları hücumlar, yalnız cenubi gar
biden değil fakat aynı zamanda tark
tan da gelecektir. Zira Ras Kusanın 

•• 
Petrol Uzerine Ambargo 
-----------------------------------------

11 Devletin 
Cenevrede 

M Om essi 11 eri 
Toplanıyor 

kuvve~leri tukta Agula civarında mü- Cenevre, 2 (A.A.) - Petrol üze- VenezüeUa mümessilleriyle dört nak
tehaffıt bulunın_a~dır. Ras Muluge- rine ambargo konulması suretiyle alı- Jiyeci yani İngiltere, Fransa, Norveç, 
tanm kuvvetlen ıse, yardımcı kuvvet nacak zecri tedbirler hakkında tetki- ve İsveç mümessilleridir. 
halinde, Seket civarlarındadır ve hare- kat icrasına memur hususi komitede Hususi komitenin yapacağı tetki
katın icap ettirdiği herhangi noktaya yarın on bir devletin mümessilleri bu- kat, bir takım malumat toplamaktan 
gönderilmeğe hazır buhmınaktadır. lunacaktır. Bunlar da yedi müstahsil ibaret olacak ve bu malumat üzerine 

Cenup Cephe•inde memleket yani Arjantin, lran, Mekai- bilahare On sekizler komitesi hükmü-
Cenup cephesine gelince, Sidamo e- ka, Irak, Romanya, Sovyet Rusya ve nü verecektir. 

Entelicens Servis 
Memleketimize Dair 

Film Vücuda 
Bu isimde Bir 
Getirildi 

Başlıca aktörleri: Claude Rains, Cary Grant, Gertrude Michael'd~ 
mürekkep olarak memleketimizle alakadar bir film çevrilmintir. Adı ~ 
tellicens servis'tir· Hadise, büyük harpte, şark cephesinde geçmektedir. A il' 
tehlike karşısında bulunan iki Türk zabitinin bir kadını sevmesiyle baf d' 
yan vak'a,. bu iki silah arkadaşının, vazife hissi ve mes'uliyeti karşısııı 
duydukları kini unutma]ariyle nihayet bulur. 
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Tahlisiye Tesisatı 
Yeni Bet Senelik Planda l·ahlisiye 

Vasıtalarımızın IsJahı işi De Var 

lstanbul Lik Şampiyona•ının En ~ühim Maçı 

ş taş, 

1-0 
e iği Pena tı ile 
ağlôp Oldu 

Galatasaraylılar Bire Karıı 4 Sayile Topkapılıları Yendiler 
ğı oyuncularla dünkü maçta akılları 
durduracak bir oyunla bocaladı, dur
du. 

Müdafaa hattının tahammül edil-
miyecek kadar bozuk oyuncusu Osma- Kilyoataki tahli•İye ve tahliaiye tarasaut mevkii 

nın her akında kolayca atlatılması, Beş senelik endüstri planına tah1i- burun; Egede, Bababurnu, Edremit, 
merkez muavin Fahrinin ortada yok si,1e iıŞ1eri de dahil edilmiş ve bunun Dalyan, Silifke, Karataş ve Anamon• 
denecek kadar bozuk ve silik oyunu, iç n de hususi bir program tesbit edil- da 12 fener yaptırılacak ve Trabzon, 
Galatasaray takımının felce uğrama- mıştir. Samsun, Yona ve lnceburunda da sis 
sında pek büyük bir rol oynamıştır. Şimdiki halde «6» feneri ve Rumeli düdükleri kurulacaktır. 

Üçüncü dakikada birinci, 22 inci fe ıerindeki bir radyofari bulunan tah- Tahlisiye istasyonları Zongulc:ık, 
dakikada ikinci golü yapan Galatasa- ]isıye idaresi bu beş sene zarfında Ka- Samsun, Trabzon ve Hopada, radyo • 
ray, mağlup bir takım gibi bocalamış, radeniz, Marmara ve Akdenizde mü- farlar da Akdeniz boğazı ile cenup sa· 
hemen her dakika sıkışa, sıkışa, tehli- teaddit radyofar, sis düdüğü, tahlisiye hillerimizde yapılacaktır. Beş sene için
keden tehlikeye dönmek suretiyle mü-' istasyonu ve fener tesis edecektir: de muhakkak olarak başarılacak olan 
temadiyen bocalamış durmuşt~r. Karadenizde, Arakli, Amasra, Bar- ı bu işlerin tahsisatları seneden seneye 

Topkapının canla, haşla, hır parça tın, Marmara, Karabiga, Erdek, Boz· verilecektir. 
da şuurla yaptığı hücumlar, hayli teh
'ikeler yapmış, nihayet 4:3 üncü daki· 

D .. k- k l :...:.·L d k 1 b" d kada sol içlerinin kuvvetli ve sıkı bir 
un u opı ara -r- aR e en genç ız arımız ır ara a .. .. d ll . l . . Taş Delen Ve Karakula 

f t fiiUtu e go e netıce enmıştı. 
h. 8 an bul lik şampiyonasının en mü- eliyle durduran Nuri F enerbahçe tara- Birinci devre 2 _ 1 Galatasarayın 
~trı maçı büyük bir kalabalılt önünde fından bir penaltı çekilmeğe sebep ol- lehinde bitti. İkinci devre tamamiyle 
Se ~ıköy stadyomunda F enerbahçe ile duysa da 80 inci dakikada Yaşarın Galatasarayın hakimiyetiyle geçmiş, 

~lktaş arasında oynandı. çektiği şüt kaleye değil, dışarı gitmek 1 bütün gayretler didinmelere rağmen 
darı . ik maçlarında hiç mağlup olma- suretiyle oyunun ilk şeklini değiştirdi. 1 T opkapı müdafaası bir türlü sayı ile 
il' ıleri giden bu takımların maçı ~m- Bu devrede Beşiktaş şayanı takdir tehdit edilememişti. 
~~0~a. üzerinde büyük bir teair yapa- bir gayret gösterdi, sağdan ve bilhassa 18 yarda bir mesafeden frikik çe-

Birincisi Üsküdara indirilecek, ikincisi 
için De Suyun Sahiplerile 

Anlaşma Yapılacak 

te~ı ıçındir ki iki tarafın da hüyk gay- soldan yaptığı bir kaç hücum Fener
"n ı 0 Yunun başından sonuna kadar de- bahçe hatlarını lüzumu kadar sarsmak 

ırn etti. suretiyle büyük tehlikeler yaptı. 
0 

Fenerbahçe son senelerde sol açıkta Yorgun bir halde müdafaa yapmak 
ı:nattığı Fikreti, sol muavin yerine al- zaruretinde kalan Fenere mukabil, 
ehak suretiyle müdafaaya daha fazla kazanmak azmiyle çırpınan B~iktaf ~ 

en, . 
rnıyet vermiş bulunuyordu. pek ender görülen, fena bir talihle bir 

tıı bB~iktaş hücum hattının durması- buçuk saatlik didişmeden sonra bir tek 
~İ.i .~ suretle temine çalışmak iyi dü- penaltı ile sahadan mağlup ayrıldı. 
es tıulrnüş bir fikir olduğu gibi, oyun Fenerbahçe ise Jikteki vaziyetini 
fa 

11:sında hu suretle hareketin büyük tespit edecek Galatasaray maçına en 

Menba tu1arının hilesiz satılmasını 
temin için yapılan tetkikler devam et • 
rnektedir. Bazı ciddi müesseselerin 
kendi firmaları altında sattıkları Ka
rakulak, T aşde1en, Göztepe gibi su -
ları bizzat menbaından doldurttukları 
anla,ılmıştır. Fakat bir takım küçük 
müesseselerin, bilhassa seyyar satı ~ 

cıların alelade sulan menba suyu diye 1 
sattıkları görülmektedir. ,._..~~ ~~91111Grl' 

y aları olmuştur. pürüzsüz bir şekilde bütün oyunları 
}'a ~eşiktcw takımı F aruku müdafaa- kazanarak sahadan ayrılmış oldu. 
Ri~j~;uş, takımın başka bir yerinde de- F enerbahçe: Necdet, Yaşar, Fazı], 

F ık Yapmamıştı. Cevat, Esat, Fikret; Niyazi, Şaban, 
}'a enerbahçenin hücumuyla başla- Ali Riza, Naci, Namık, 
tıı ~ 0 Yun, Beşiktaş müdafaasını şaya- Beşiktaş: Mehmet Ali; Nuri, Fa
ilk ;Yret bir ~ekilde sarsmış ve hemen ruk; Fuat, Hüsnü, Bülent; Hayati, 
bir f evre tamamiyle olmasa bile bariz Hakkı, Muzaffer, Şeref, Eşref. 

1arkla Fenerin lehinde geçmiştir. Maçı Ahmet Adem idare etti ... 

CJ.!tn akım halinde bütün hatlariyle hü- Galatasaray r opkapı 
~hl'k fı~satı bulan F enerbahçe bir çok 
liy) 

1 elı akınlar yapmış, bütün gayre- 4 1 
kurıe Ça~~şan Beşiktaf takımı bu kor- İstanbul Jik maçlarının geri kalmış 
derı çb ~u~umların her defasında cid- oyunlarından Galatasaray - T opkapı 

l' uyuk bir gayretle kurtulmuştur. maçı dün Taksim stadyomunda yapıl
~t ~~ ~ük hücum fırsatı bulan Beşik- dı. 
fıtıda ırı Muzaffer, biri de Hayati tara- Lik maçlarında kuvvetli bir müda
İllt ;n iki büyük gol fırsatı kaçırmış, faa yapmakla tanınmış olan T opkapı 

lk~e. sıfıra sıfır bitmiştir. dünkü maçta da bu kanaati takvi~ 
di.i~ .• 1ncı devre Beşiktaşın nisbeten edecek güzel ve düzgün bir oyun gös
de ~.~n hücumuyla bafladı, ilk devre- termiştir. 
.,1 tıtün g t' v b' · F b l k d f l 1 w d 'll<ltrı ayre ıne ragınen ır netıce ut o cu a rosunun az a ıgın an 
~1 ay~n F enerbahçe bir parça durak- olacak. her hafta çeşit çer1it oyuncula
~ı:· oteden beri ikinci devrede daha rı tecrübe eden Galatasaray bir sistem 
İ.iııtu 0

Ynayan Beşiktaş ta sol taraftan altında toolama2a muvaffak olamadı
\><! ~te {aptığı hücumları büyültmeğe 
Iı,1y Udt aka galibiyeti elde etmeğe ça-

or u. 
1 l;iç u 1 
ıte. y mu madık bir zamanda tehli-
Niyaa~at.acak kadar ayağına çabuk olan 
~ ~ının k l k 1 ~ı top a e ya ın arından ortaladı-
dall e~n Beşiktaş sağ muavini tarafın- j · 
ltıeyd e tutulması, hiçten bir penaltı 
Oqtı ... a~a getirmiş 16 ıncı dakikada Ya-

. , !itıt" 
lıere k u oyunun yegane sayısını F e-

l;· 8Zandırmıştı. 
btr Şa ıç ~klenmeyen bu penaltı koca 
tıadı J:;P~~ona üzerinde öyle bir rol oy
tafın b: ır tarafın beraberlik, diğer ta· 
8arfe.tf~r. tek sayı daha yapmak için 
dı..ıtdu ıgı bütün gayretleri söndürdü, 

Yine N' . 1Yazıden gelen bir hücumu 

Fener • Betiktaı maçından 
bir •ahne 

Şehirde en çok istihlak edilen su 
Taşde1en ve Karakulak suyudur. Bu 
sulardan biri evkafın, diğeri de Deres· 
iti köyünün malıdır. Belediye ilk ola
rak T aşdelen suyunu ele almJ§, bu 
suyun emaye borular içinde Üıküdara 
indirilmesi, orada bir iml&hane tesis e
dilmesi için evkafla müzakerelere baş
lamıştır. Eğer bu müzakereler müsbet 
netice verirse müşterek masraf ihtiyar 
edilerek su Üsküdara indirilecektir. 
Evkaf belediyenin bu teklifini çok mü
sait şeraitle karşılamıftır. 

Bunun için ilkbaharda Tafdelenin 
Üsküdara akıtılması için tesisata baş
lanacağı umulmaktadır. Bundan sonra 
da Dereski köylülerile temasa geçilecek 

ken Necdet 80 inci dakikada üçüncü, Necdet, ~fak, Salim, Fazıl, Bülent. 
Bü1entten aldığı pasla Salim 84 üncü Maçı; Hilalden Halit Galip idare 
dakikada dördüncü sayıyı yaptı. etti .. 

Müdafaa hattının bozuk ve bu şek· Karagümrük Fenergılmaz 
liyle ıslahı çok güç oyuncularla dolu 
olması Galatasarayı bu gidişle çok teh· 3 1 
likeli vaziyetlere sokacaktır. Taksim ıtadyomunda yapılan ikin-

Galatasaray takımı: Sabahattin, ci Jik maçlarından F eneryılmaz, Kara-
Osman, Lutfi, Bekir, Fahir, Suavi, gümrük arasındaki müsabaka çok ha

kim bir oyundan sonra Karagümrüğün 
3 ~ 1 galibiyetiyle bitmi~tir. 

Altın ordu Beyler beyi 

1 2 

Şeref stadyomunda yapılan Altın· 
ordu, Beylerbeyi arasındaki ikinci lik 
müsabakası 2 - 1 Altınordunun mağ
lubiyetiyle bitmiştir • 

Beykoz 

1 

HllAI 

o 
Birinci lik müsabakalarından olan 

Beykoz • Hilal maçı Kadıköyde oynan-
mıttır. 

Beykoz takımının hakimiyetiyle ge-
çen oyun l - O Hilalin mağlubiyetile 
sona ermiştir. 

Fen.,. • Beıiktaı maçından heyecanlı 6ir •ıutantCUM 

Kayııdafı ~eımeri 

ve Karakulak suyunun sahile 
mesirie çalışılacakbr. 

indiril· 

OfUrUkçU Bir Kadrn Yakalandı 

Samatyada Etyemezde Y okuıçe§• 
me ıokaiında (25) numaralı evde 

oturan Sudanlı Arap Zeynep iımin· 
de bir kadın Sultanahmette Akbı • 

yık mahallesinden Sultan isminde 
bir kadını okurken ve kendisine 

muska verirken cUrmümeıhut ha • 
linde yakalanmıttır. 
.__.. .................................................... . • 
An karada Llk Maçlaıra 

Ankara, 2 (A.A.) - Futbol heye
tinin yeniden yapılmasına karar ver
diği lik maçları Ankaragücü alanında 
bugün yapıldı. 

ilk maç Ankaragücü ile Altınordu 
arasındaydı. Ve neticede 4 - O Anka
ragücü kazandı. 

ikinci oyun günün en mühim ma· 
çıydı. Muhafız - Gençlerhirliğini kar"ı
laştıran bu maçı Muhafızlılar, ikinci 
devrenin nihayetlerine doğru yaptıkla· 
rı bir gol ile kazandılar. 
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Kadircan • Akdeniz incisi 
Yazan : 

........ llİll ................. ~ ............. mı:I ....... . 

Marçello; Bir Türlü Nişanlısın-
1 

Muhterem Niıa.nli 

Durunuz. Eğer bu yalniz be
nim için yapılacaksa ben onlari.. ba
iışlıyorwn. Çünkü artık bize hiç bir 
zararları dokunmaz ... 

Şuhat 3 

İstanbul radyC\sunun spikerleri 
Mes'ut Cemil oe Sadullah 

Marçello hemen cevap -..erdi: 

- Nasıl uterıeıriz... Kaptan 
Matyano, Sinyoritanın anvlanaa 11• 

yacağız .. 
Türklere hiç yenilmiyeceğine o ka
dar güveniyordu ki ... 

Aokara ile Telefonla Beklenilmede 
Kolayca Görüşülüyor 

- Baı üstüne Sinyor ••• 

Yürüdüler. 

Març.ello ıimdi daha cakalıydı. 
Diyordu ki: 

- Bir kaç gün ıonra yenide• açı
lacağız. Bu sefer bir çok malla dö
neceğimize ıüphe yoktur. Y&hıız ... 
Size bir ıey söylemek istiyorum an> 

ma, yine fenaya yonnanızdan kor
kuyorum ... 

rüm. Fakat her ıeye rağmen beni 
Venediğe göadennek iıtiyorsanız 
buna da karıı durmam.. Bana bir 
tek ıöz söyleyiniz: Kalınız veya gi
dinn ... 

Fakat emrindeki iki kadirganın 
gönderilmesi emri canını aıkmıttı. 

Onların gitmelerile denizde kazan-

mayı umduğu zaferleri artık unut
mak ıerekti. Bütün üuvvet ve hazır· 

Yeni Hatlar a Mükileme 
lere Bugünden Başlandı 

Marçello da ayağa kalkmıştı. Sır· 
tıadaki ağır yükü bir türlü silkip a
tantıyan bir adam olduğu besbelli 
idi. 

bğmı Kirinyanın korunmasına har
cıyacakh. 

(B'Jftaralı birinci yüzde) 

1 

renin bittiği saat ve dakikayı göSl 

Memurlara Tazminat mektedir. 
Diğer taraftan Fket memurlarına 1 Bunun için bir abonenin ayın 

Yolun nakti tazminat vermeği de taahhüt et· gİ gününde, hangi saatinin hangi 
- Şey ... Ben sizi dü~ündüm de.. Açık Olsun!. mi~tir. fakat 30 _ 40 bin lirayı geçme- kasında muhabere istediği, muha 

- Çok açık konlJ!UllUZ m·kerem 
nipnlım. BOyle olcl~ zaı••n 
daha çok ho§llllla gidiyorsunuz. 

Diye mırıldandL sının divand oturar k dalgın dal- henüz hiç bir hareket yoktur. Eski şir- dak~k~~a bittiği şir~et~ mal~ur b 
Yalnız sizi... Batını kaldırdığı zaman niıanlı- yecek olan bu tazminat etrafında da ıyc hangi dakikada başladığı ve 

- Ric ederim bn yınız. Size gın d .. ·· d....... .. .. d .• p t . ketin memurlanndan bir grup hu nok- vaki ıtırazlarda mu11tenye bızzat 
- Bugün pek iyi ve sevimliıiniz. U§Un ugunu gor u. os acı ıse lk" ... tl .. ril k . l ka 1'P 
_ T e!ekkür ederim. bir ek Wz; söyleyiniz, dedim. Ba • hali. ayakta bekliyordu. Ona dön • tayı ~ şirkete hatırlatmı~tır. l ac!i ar go~e ~e b suretıy .e ::ı:_. 

na emredebilininrz ve ben de sizi d". ' Şırket hakem şartlarının kabul e- m ta. aynı mu a ere aynı ti . • 
Salona varmı lardı. dinlemeyi borç bilirim. Yalnız, söy- u. . . . . . . Clildiğini devlete resmen bildirmişti. mukabil istasyonda da tespit edı ~ 

Marçello genç kızı lollarile ar • -•• G.ıdı.n_ız. Y_averun .Sıronzo sıze Bunun içı"n ~ketin mukavdeyı' imza- için oradaki kayıtlar da tetkik edilJl'le 
liyeceğiniz söz blllinizden gelsin.. T-mqtı. Onu öptü, sonra yanma otur· içinizden gelsin!.. yerınızı gosteram ve dınleniniz. dan ictinap etmesi varit değildir. Fakat te, iddia edildiği gibi yanlışlık varl8 

tank sözüne devam etti: - Hayir Sinyor. Hemen geriye imza muamelesinin gecikmesi halkıu zeltil~tedir. Ta ki mü,teriye 

._ Türklerin huırhilan~n öi . Lellwıadaıı d~neceğim. Zarfı imzalıyarak ver- zararına olmaktadrr. ~t ~i~~n.c:.r~ .~~~~= ... . ~ .. -· .,., 
ı·endik. Bugün yana lstanbuldan Gelen Postru:ı IDe!lizİ bekliyorum. Varidat ArttL """"" !rtll!Qlll Tepe başı ş.bit 
kalkacak olan gemilerle beraber Marçello yeniden dolnmLaçlı Bu sözlerle genel valinin bu mek- ! elefon idaresi ~irketten devlete $ıhiJtTiyaf l'OMI Tiyatrosund• 
Türk donanması üç yüz ıemiden sözlerle genç kızı kandırmıya yel - t çok önem verdiği bir defa da- ~e~kten sonra muam~l~tta büy~k bir 111ın111111111 Bugün d' 
fazla oluyor. Kıbnaa yüz biae ya • teniyordu. Fakat bu sırada birden • ha anlatılmıf oluyordu. mkışaf husule gelmıştır. Varıdatta U Hl akşam saat 20,30 

kın asker çıkaracaklar. Bu seferli bire kapı hızlı hızlı vurul~ - Fakat yorgunsun, delikanlL. - lehte olm:k "8:t~yle - bü~~k ?ir Hu-· L L E c i 
savaı çok çetin olacak. Onları ele • - B·ım· Be ld - . fark bulundugu gıbı faturalar uzerın-

. d"'k -· c__1'__... ı_ Marçel o &ağırdı: bilirim" . 1 ıyorum. n a ıgım emrı de de tek bir şikayet kaydedi1memiş-
nıze o ecealZf J"&&a& epeyce m: • 
zorluklar ırekece~ ... a=-ı'- bir za • - Giriniz!... tir. 

:r e- &IV~n:; Marçello zarfı imzaladı ve geri Eskiden yani şirket zamanında 
manda sizin V eneclikte balmmıaau SiJ.onzo aöründü. Muçello sor • v-dı' •. 

d 
"'"' bir çok abonmanlar kendilerinden faz. 

daha iyi olmdU ....-.. u: · - Haydi yolun açık olsun!.. la muhabere ücreti istenilmesinden şi-
- Ne var? Onu kapıya kadar sötürdükten kayet ederlerdi. Şimdi hiç böyle şeyler 
- Lefkoıadan lrir postacı geldi, ıonra yaverine seslendi: olmamakta, bütün aboneler faturaları 

L k 
SinyOr. Size bir mektup getİrmİ§. D 

1
.,_ nl b' d'l .... tereddütsüz ve itirazsız derhal öde-

ü reaya zaten ... _~ --11·•a• .• - e h~a ınm ır ı e0ı varsa •- s-:ıı :r-... • -- - Haniya "t 0 mekte, muhabere kesmek veya fatura 

Şan Ve 
~relle Ôlmek 

onun lih neıeye bağlıyacağını sez. hemen yapınız! - Kendi elilc e.liniıe vermek İl': tahsil edememek gibi ha1ler vuku bul-
mitfu Gilülnsetli ~ lcmen ceTitp Dedi. mamaktadır. 
verdi: liy• · ,. 

B b d . . - Gelsin!... - 88.§üstüne Sinyor... Şehirler Arası Telefonları 
- e~ u~a ~ ıızın .ya.mıuula.. Sir.oıao pim ve iiıllii hap Marçello timdi çok düıüaceli, hat- idare devlet~ geçtikten sonra kay-

kalmayı ısteı:ım. Zahmetı payla§ • toprak . . d 'k ~z 'ft ti ta§km bir halde idi. Kendisi bu- dedilen bir iki itiraz şehirler arau mü.-

ak 
L 'd __ ,_ V d''-'!. b,. ıçm e genç ve çevı oır a • _ ... __ . . k"l----'---=- :_,_:___ k edir B m 110§.uma ıı e~ ene ıJ(..U D' d . . . d. Ş k ki d r&UıaD sidince. Türk kıyıluıadan ge- a ClllCICZuıc 1llll..UICll etme t . u 

S
. . . ııl k b" I am ıçen gır ı. a a arın an ve . d..... :L~ . tle.r d uhabe . bilf 3 ınyorun nıp ısı anca "Y e ya- l d fı- tır ıgı o güzel kızı elden bçırm1a2 fı&.aye e m renuı arz 

pabillr... anın an _a a ~erte~ _damlıyordu. mı? Hele gemiler yola çıkacakları • dakikadan fazla devam ettiii şcklincleı-
. Tunç rengılıde bır yuzu vardı. Mar- - k ,__ . ki iddialardır 

Marçello bıraz ıararınl§ ve ta§ır- _ na ıore oaa ara,a auw.lr ıeı e:ltr. · 
mııtı. Fak at kuvvetini kaybetme _ çelloya dog~ ae~t adunlarla yürü- Nereye ve ıuuıl aa.klıyac•ktı? Lük- Fakat her muhabere idarede bir vesi-

miıti. i·eı:e~ ıert Lır ıe.18.mk verdi. Sonra ~ resya. aörine seac hir çık-eza sir- ~ ~ ~ edibir·~:edir. Her memure-
ını oynuna ıo arak oradan bir • lacalrtı: nm on ~ vaıdlr. Bu bloka 

- Fakat d~11~n.ü:1. ki aaTqıa zarf çıWch. ICumandana uu.ttı. iDii 
0 

• • bilfarz l.wlbaJdaıı Ankara ile komıt-
sonunda, pez az bır ılltımal olıa bi- .. .. .. Odada yalan adiler. mak i.teyen abcnenin n...arw kay· 
le yenilmekte vardır-Zafsla Vene- Marçello zarfın ustune goz atın- Mekbd. nifa•lıa:ma matbı dedilmıckte ve muhabere istenir ieten· 
diğe clöndüi'iiıaü zwua heaim b .. ca orada (gi:ılidir) de1111cliğini gör- _ Gidiyowwa. mez bloka bir mühür le halrtadu, 

dar aa tle ~niz.. Ne --'ut dü. Pencerenin önüne gidiyormuı Ded" Bu mühür ... tlidir. Ba.h:r baaılmaz 
bir düğün yapacağız. Fakat b...a _ giLi kenara çekildi. Çabucak zufL _ ~ , kiğ1dı nüzerlnde 0 l8al 'ft dakıbyı 
da §an ve terefle ölür.sem. •• Liltin, açtı. Bir hamlede okudu. Mektupta _ ~ Fakat bir ld klıpit etmektedir. Sonra memur m•-
hayır •. . Bunu diKiiomiyelim... §U ıatlt'lar vardı: . • slla babaeyi temin edip te «konufUnUZJ> 

~ K b G ıç-. ... Yalnız sizin tehlikede olmaaın ia • ı r• cnel Valisi Kikolo Danclo- Venetliie veya chazndn» dedi miydi tekrar bir 
temiyorum da... lfJJtnı Kimtya Kımranilam L U ntrta! mühür bemı.aktadar. Bu mabür ele mu-

L ··ı......: - •:.-Ik M--1'- f ' • babenmin beflacbiı saati Te daln~ UKresya ayaga 1m tı. NipnLıı- UT!fila"".1"U"··· Genç kız okudu. Mektuba seri . .....,, 
nın omuzuna elini koydu: «Kutlu topraklarımızı düımaır • rilken: Te- teep~. b. elektrik 

.. :-:. Muhterem ~.şanlını, _boı yere larmn~. karı~ lcmumak için en doğ- - Gemiler de sidecek M7 m~ m~ ~i haber 
uzuluyorsunuz. Sızın kaldıgınız yer- ru ve ıyı ıeldı lcararfaıtırmak üzere Diye merakla aordu. vermekte, tekrar ltAğıda bir milhftr 
de kalırım, öldüğünüz yerde ölü - bu ayın on yedisinde ba§kanhğım tADa. vaı~ b.,,eln..JgıM.r. Ba mülıir de muhabe-

Y a,:ı.aw Reiat 1' .,ıs 
.,. Naşlt tarafın~ 
bir pudılik ko~/ . ........ .... ~ 

Şehsadebatı 
TURAN ti1atroıu 
Na,lt - H•llde 

Bu akşam 2i>,30 da 
Balk ı•cui 

Kı•metlnde 
Olanın? , / 

·-ö-;;oğlıı Fr;;-
J 

I 

\ 
\ 

\ 
~ . ;_,1 

'.L --· ~, . 
HALK OPEQETi 

Tiy&troaıındl 
Halk Ope~~ 

Bu akıam 20,0 " 

Zoıo D11lııı•"° 
iıtirakll• 

ÇARDAŞ __. .. 
FÜR~ 

•• 1 ı--.ı ~-·-- --=·--·-

rl 8011 Posta 
b..AN FiA TLAIU. 

1 - Gazetcniıı eaaa yazısa. 
bir sütünün iki satın bir 
(santim) aayıhr. 

2 - Sayfasına göre bir aan • 
tim ilAn fiatı tunlardır: 

.. ,,. 
1 

400 
Krw. 

uyfa 
3 

250 200 

J - Bir antimde Yasa ti ( 8) 
kelime vardır . 

4 - ince ve ka1m yazıı.t 
tutacaldan yere göre 

untimle ölçitlüı. 
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ROMA KAPILARINı 

_I ________ B_o_rs_a_d_a _________ I 

BU HAFTA iÇiNDE 
NELER DUYDUK? 

yazan: Ger hart Ellert - 81 - 3/21936 Çeviren: Arif Cemil 
YAP A~I : Sovyetler geçen hafta- 1 ila sekiz para kadar kaybetmiştir, 

ki alışlarından sonra yeniden müba - Fiatlar: Trakya çuvallı 4.15, Bandır
yaata girişmemişlerdir. Almanlar pi - ma 4,18, Kars çuval1ı 5 yedi para, Di.
yasadan mal almakta berdevamdırlar. yanbckir dökme arpaları da 4 kuruı 
Birinci kanun nihayetinde 39-40 ku- sekiz paradır. 

Attili:- Actiüs ile Attilidan. Hangisi 
Muvaffakıyets:zliğe Mahkôm? .• Dedi. ruşa kadar muamele gören Anadolu . . 

Yapagıw lan So ti bilh Al _ FINDIK : Pıyasa gevşek ve fia~ 
vye er ve assa da .. ... b" ·· ı rd fh 

- «Maalesef öyle.» 
- «Ben yarın yoluma devam edi-

)orunı. Sen Aetiüs ·ün dostusun. Bir 
l:arnanlar, Aetiüs benim yanımda, bü
~lc step'lerde bulunurken, o vakit i
~iz de gençtik, Romada bazı gece-
lerini arkadaşlariyle muhavere ederek 
&eçirdiğini anlatırdı. Böyle saatlerce 
ileler konuşulabileceğini anlayamarnış
bnı. Bugün de hala anlayamıyorum.» 

Pesltopos sorgu ifade eden bir tavır
la haltınca ve hiç sesini çıkarmayınca 
Attila devam etti: 

- «Önümüz gece, benim de hiç u
rı.rnağa niyetim yok, peskopos, anlat 
UCUtalım ı » 

lüpüs, T reka halkı tarafından pis· 
~0Poaluğa seçilmeden evvel, avukatlık 
1~ ınqgul olduğundan, fikirlerini ke
limelere çevirmek hususunda hiç güç
lük çekmezdi. Fakat acaba Hün kralı 
kendisinden neler işitmek istiyordu} 
Neden bahsetmeliydi} Kral Attila ken
disine: «Peskopos, anlat bakalım I» de
diği zaman Lüpüsün bütün aklı ve 
lnuhakemesi gidivermişti. 

Bununla beraber, Lüpüsün sükut 
etmesi Attilanın dikkat nazarını cel
hetmiyor gibi göründü. Kral önüne 
baLyor, parmağındaki Aetiüsün yü -
~iünü aşağı, yukarı indirip çıkarı -
)ordu. Nihayet Attila bizzat söze baş· 
ladı: 

- «Biraz evvel dedin ki : Daha 
)•kaek gayelere erişmeğe çalı,şan da • 
ha büyük bilinecektir. Bunun ne de -
IQek olduğunu düşündün mü? 
Oiinyayı Zaptetmelı latiyen Adam 

Peekopos hayretle Attilanın yüzü
ile baktı. Lüpüsün kurt gibi bakan 
tözleri, Attilinın gözlerinden kralın 
-. demek istediğini birdenbire oku -
hverdi: 

- «Tabi dütündüm.» 
- «0 halde hangisi daha yüksek 

tayeler peşinde koşuyor? Benim gibi 
dünyayı zaptetmek isti yen mi} Yok
la Aetiüs gibi, eski ve çürük bir şeyi 
lbüdafaa etmek istiyen mi}» 

liipüa cevap verdi: 
- «Bilmiyorum. Büyüklük görü

ll\itte eritilmek istenilen gayede değil, 
0 laYenin deruni kuvvetindedir.» 

lüpüa burada sözünü kesti. Soru
latı aual ile verdiği cevap kendisini çok 
~Mr etmişti. Peskopos, karşısındaki
llın Attila olduğunu unutmuştu. 

Kral uzun müddet dütündükten 
'°nra: 

l - «Şüphesiz, dedi, bunun böyle 
0 duiunu anlıyorum.» 
. Attila, yeniden bir sual sormak is • 
lİ)or gibi davrandı, fakat sesini çıkar
~· Ya yeni bir suale lüzum görme
di, Yahut aklına gelen feyleri bir ara
~ toplıyarak onlara bir şekil verme -

ll'ıuvaffak olamadı. 

Attila Mı, Aetiüı Mü? 

~ Biraz sonra yeni bir fikir ortaya a-
r&Jt aordu: 
~ - «Takip edilen gayeler ne kadar 
il' la olursa muvaffakiyetsizliğin de o 
d~~tte büyük olacağını düşün· 
~n mü} ikimizden, Aetiüs ile Attila
it "n hangisi muvaffakiyetsizliğe mah-

Urn} ı> 

liipüs kısık bir sesle mırıldandı: 
it - (cBir fikrin tatbikinde muvaffa
d~~et hasıl olmazsa, o fikir kıymetten 
.:~mez. Hanginiz galip geleceksiniz, 
~ ~i, yoksa Aetiüs mü? n 

t Upüı, içinde bulunulan büytti kar· 
~ 111;~lı~Ian gözünün önüne getirdi, 
~ edılenıiyecek meselelerin ne ka -
~ Çok, ne kadar birbirine girmif ol· 
-.-ıa dütündü, bütün milletlerin a· 

harebeye girwmeği hatırına getiremez- manlann mütemadi aL.,lan neticesin- cuz 1 ır tenezzu va ır. racahc 
di. Halbuki Arelatede bulundukça, ge- de tedrici surette yükaclmeğe baıflamıt mız haftada bir kaç vagona inhisar et .. 
lecek, mutlaka gelecek olan yardımcı ve ikinci kanun nihayetine kadar bir mektedir. On beş gün evvelisine ka4 

kuvvetlere en yakın bulunacaktı. ay içinde beş kuruş kadar yükselmiş- dar 55 kuru~ kadar satılan 150evant ve 
Ordusu ehemmiyetsiz denilecek ka- tir. beyaz fındıklar geçen hafta. . kuru• 

dar b .. ·· ·· F lh-L!L şa kadar düşmüştür. Kabuklular 21,. 
uyumuştü. i WÜıul Britaunya Son yedi enin 1·çm· de Almanlar 100 

A "k (1) d e-· 25 ku?Uf arası muamele görmektedir .. 
rmon a an yardımcı kuvvet • t kadar An d l ah ~ 43 · ı 

ler gelmişti. Alp dağlarında yafıyan 4o5n'-"- t a"'bao u m t y~pal lSd•. Hı e Hafta içinde de Hamburgtan talep of .. 
B 1 h. b" k" fı d a;uruş an mu yaa e mış er ır. er marnıttır. 

reon ar, ıç ır · ımse tara n an teş- k dar Tak --::..•-- .. . . 
vik edilmedikleri halde, yalnız harbet-- nlmae a dar by~ yhapaısfta.ucu. . ıduz5en2 nke ış 300 bin çuval kadar olan iç fındıll 

ek h ·1 R .1 "hak o mışaa ır a ıçın e u - rekoltesinden Giresun ve İstanbul am .. 
:ıemi;~~~~-e, oma ordusuna ı tı ~·~ 54-55 kuruşa kadar ~kacl - barlarındaki stok mevcudu 80 bin çu" 

F k t b··t·· b l dı k dıl mıştır. Almanlar daha fazla mal al - val tahmin edilmektedir. 
a a u un un ar az , ço az . ak · · lar da ·· 11 · d 

Mesele Yizigotları kazanmakta idi, Vi- ki~ iatllanıyorpahaaah 'maıtüccarld ~ ennbae- CEVİZ : Jhracat durgundur. Ka ~ 
· ti 1 ma n ya o ugunu • 

zıgo arı ·· h" l ak .. w ·da ak buklular 8 - 10. iç cevizler de 25 ile 3Q 
N.h T lczad beki il habe ıs e satm ta mustagnı vranm ta· 

ı ayet o an en en r dı lar ku~ arası satılmaktadır. 
geldi. Hem de bu haberi getiren, kral r · AV DERİSi : Bu sene piyasaya dlc 
Teodorikin büyük oğlu T()rismund Sene iptidasından ikinci kanun ni- ğer av mevsimlerine kiyasen az mal 
idi. heyetine kadar geçen bir ayhk müd - gelmekte ise de müvaridat umumi .. 

Vizigot Prensi det zarfında ihracatçı firmalar tara - yetle satılmaktadır. Hafta içinde tilki 
Aetiüs onu gördüğü zaman heye - fından satın alınan yapağı miktarı derisi üzerine fazlaca iş olmuştur. Stc 

canını teskine muvaffak olamıyarak 5500 balyeyi bulmuştur. vas maUan çifti 15-16 lira, Akşehi, 
ve hatta evvela selamlamayı bile unu- · · 6 1. dı Şeh · · k" k "1 · •a.. tarak: Yıkanmw ve kirli güz yünleri piya- cınsı ıra r. rımız ur çu en _, .. 

aada her zaman aranmaktadır. rafından büyük boy ve seçme Erzu .. 
- «T orismund beklediğim yar - rum tilkilerinin çifti 30 liraya ka• 

dım hakkında haber getirdin mi}.» di- 'IİF lfK : Tihik piyasasında hara - aahn alınmıştır. 
ye bağırdı. retli muameleler olmaktadır. Son bir Porsuk 700, sansar derisine her za4 

Gelen Vizigot prensi çok gençti, o- hafta içinde (1800) balye kadar tif- man alıcı bulunmaktadır. Anadolq 
nun için karşısında duran Roma baş- tik satılmıştır. Bunlann büyük bir kıs- malı sansarın çifti 2i-28, Karadenq 
kumandanının ricacı vaziyetini devam mının Almanya ve bir miktarının da malları 30 liradır. Tavşan derilerini~ 
ettirerek ondan zevk almak hevesine ,Amerika için olduğu söylenmektedir. adedine 22 kuruş teklif edilmektedir!! 
düştü; cevabını geciktirdi. Resmi bir ' Piyasa sağlamdır. Almanlar külliyetli 
tavır takınarak 1 miktarda mal almak istiyorlarsa da ya

Vizigot Prenai: - «Baıkumandan,, - «Başkumandan, sana babamın 
.ana babamın ••damlar.ını getirdim/» selamlarını getirdim» dedi. 

pağı da olduğu gibi tüccarın ağır hare
keti büyük işler olmasına mani ol -
maktadır. Fiatlar da bundan bir hafta 

ŞUphell Bir Ooftum Vak'aıı 
Beyojlunda Tarlabatmda oturan, 

Zafirinin kızı madam Pelyepuloı 
OTTeliai sün gece dojururken öl • 
müıtiir. Müddeimnumilik bu ölümt 
ıüpbeli bulduğu için dün tabibi ad• 
li Bay Salih Hatimi Zafirinin 
evine göndererek cesedi muayene 
ettirmittir. Doktor cesedin morp 
nakline lüzum göıtermittir. 

dedi 

yaklanmw. bütün dinlerin birbirlerile 
çekitmekte olduğunu hatırladı, hiç bir 
yerde sükun ve rahat görülmediğini, 

her tarafta ıztırap ve sefalet hüküm 
sürdüğünü kaydetti ve nihayet yüzün
deki kararsızlık eseri zail olarak: 

- «Allah bilir 1 » dedi. Belki ikiniz 
de mağlup olacaksınız.» 

Hün kralı Attila hiç scsini çıkar -
madan pencerenin önüne gitti. Uzun 
müddet sustuktan sonra döndü: 

- «Bak!. Bizim karga gözü dedi -
ğimiz yıldız yeni doğmuf gibi duru -
yor. Gecenin geçmesine daha çok za
man var. Halbuki biz konuşulabile -

Aetiüs cevap vermedi. Vizigot pren- evvelisine nisbeten cinsine göre kilo 
si teessüf ediyomıuf gibi bir tavır ta· başına 3-4 kurut kadar yükselmiftİr. 
kınarak şunları da ilave etti: Oğlak 94, Karahisar, Kütahya, Yoz • 

Baba · d'l.k h be gat, Eskişehir malları 76, Kastamonu - « m ~ım ı ı mu are ye l 
· · · k beki · t ih edi 85, deri malı 66 buçuk kuruştan satı • 

gmşmıyere emeyı ere -
mıştır. yor.» 

Aetiüsün benzi ölü benzi gibi attı Bir ay içinde şehrimiz piyasasından 
«Kaybettik, mahvolduk, Hünlerin eli- muhtelif ihracatçı alıcılar tarciından 
ne düştük, Orlean, Galya, ondan son (14,000) balye kadar tiftik miıbıyaa 
ra da Roma! .. Sonumuz yaklaştı. edilmiştir. 

( Arkcuı var) BUCDA Y : Durum gevşekliğini 

( 1 ) Bretagne eyaleti. 

TAKViM 

muhafaza ediyor. Geçen haftaya naza
ran fiatlarda cinsine göre on, on beıŞ 

• paralık bir düşüklük vardır. Evvelce 

cek ne varsa, hepsini konUfUP bitir - ---------------
dik.» ŞUBAT 

piyasadan mal toplıyan spekülatörler 
ellerindeki mallan satmağa batladık -
)arından fiatların daha bir miktar dü

Eair Kadın 
R•ımt 1eoe 

13S2 - 3 
Arabt sene 

1354 
şeceği zannolunmaktadır. 

Bir hafta içinde Anadoludan (560), 

Üniversitede 

tatanbul üniveraiteai rektörlüiünden: 
26/ 1 / 936 aünkü sayınızın birinci sa • 

bifeainde çıkan 11üniversite rektörlüğündea 
ricamız, talebenin gadre uğradığına dair 
iddialar van baıhkh haber hakkında TIP 
Fakültesi Dekanlığından alınan cevapta.. 
işin ilgi ile tahkik edilerek doiru olmadı· 
iuun anla§lldığı ve her iki profctıöriba 
mÜ§terck imzalı mcktuplannda kendileri
ne atfedilen iddianın aslı bulunmadıiım 
yazdıkları bildirilmiştir. Attila kapıya doğru gitti, kanadı 

çekmeden durdu ve başını çevirdi: 
- «Bir şey daha söyliyeceğim. Ya-

Kasım 
88 Trakyadan ( 464), muhtelif limanlar· -------------~ 

dan da (1 f>Ü) ton olmak üzere ( 1184) 

Resmi sene 2 inci kioun 
1936 21 

nımda esir bir kadın var. Ben yoluma , J-----.!..----...:.-___ _ 
ton buğday gelmiştir. 

devam etmeden evvel onu sana ema PAZARTESi 
net edeceğim. O kadını sonra senden ı-----=------.-~lM::--S-A-K-ı 

i•tiyeceğim.,. ...§..ArH ı Zilkade 
Fiatlar: Sertler 6 bet para, iyi cins 

beyaz Şefaatli yumuşakları 7 ,20, 11 
çavdarlı Malatya. 6 otuz Ilgın, Akşe· 
hir, Kadınhanı malları 7 beş para, Po
latlı buğdayları geçen haftanın 8 o • 
tuz parasına mukabil 8 beş para-ya ka
dar düşma,, Adapazan yumuşak mal

Attila, bu sözlerini bir tehdit ile S. D. g 8· D • 
1 il 12 Oi 

kuvvetlendirmek lazım mı, değil mn 7 10 s 29 
diye düşündü. Şayet kadını istediğim ı--.:..O_ğ_l_e-:-1-k-in_d_i 'l_A_k_ta_m--.-Y-a-taı.:..-,-ı 
zaman bulamazsam T reka şehrini yer-

d k . ed. F s. D S. U. 8. D. S. J D. le beraber yaparım eme ıst ı. a • E, 7 00 9 43 12 _ 1 3l 
kat peskoposun yüzüne bakınca Lü - Z. 12 28 15 10 17 17 18 59 

larının kaba cinsleri 6 kuruştur. 

püsün, Attila ağzından ~kacak bu L.:~.;.;.~.;..a...-._ ___ ..._ ...... _..__, 72 kiloluk ekstra ekstra unların çu-

tehditleri çıkmadan da anlamıt oldu - • vah !)40-980, ekstra 890, beyaz yu -
ğuna kanaat getirdi. Onun için yalnız: Yenf Neşrfyal: muşak 780, beyaz sert 690, ikinci nevi 

- «Bahsettiğim kadın Burgonyalı unlar da 580 ile 700 kuru, arası sa-
prenses lldekodur.» diyerek kapıyı aç- YU11D AJ - Çok zarif üç renkli bir ka-

k · · paL irinde, aene renkli resimler ve zenain tılmıştır. 
tı ve çı ıp gıttı. " .,,. • .. 

münderecat ile Yanm Ayın 2.ıf üncü sa- MJSIR : Buğdayın sukutu diğer hu-1f.. 
Yardımcı Kuvvetler 

Hün ordusu T rekodan Agedinku· 
m • a ( l ) kadar gitmek için iki gün yürü 
yüşe muhtaçtır; oradan Aguae Se -
gestaeye kadar ise bir günde gider ; bu
radan Orleana vasıl olmak için de iki 
buçuk günlük bir yürüyüş 18zımdır. 

Aetiüs, Hün ordusun9n ileri hare -
katından haberdar olunca, askerlerini 
Arelatedeki karargahına geri çağırdı. 
Zayıf olduğun~an Attila ile bir mu -

y111 Avrupa mecmualan derecctıinde bir bubat üzerine de tesir etmiş ve Kara -
mükemmeliyette çıkmıftlr. deniz limanları için mutat üzere satı· 

Bu aayıaı ile birinci yaşını doldurmuı o- lan mısırlardan maada iş olmamıştır. 
lan bu kıymetli mecmuamıza uzun ömürler Trakya çuvallı 5 on para, san Ban • 
temenni ederiz. dırma çuvallı 5 yirmi beş paradır. 

Düfkünler - ı<Düıkünlen> ulusal haya- ARPA : Kuraklık münasebetile A-
tımızın en doğru. en canlı aahnelerini.. ve nadoluda arpa mahsulünün az olması 
muhtelif yaşta, yaradılışta, ahlakta, seciye- fiatların yüksek olacağı ümidini ver • 
deki inaan tiplerini en ince noktalarına ka- mişti. Fakat kışın havaların umumi -
dar araştıran. tahlil ve teşrih eden ... Bü- • 'hl•k ·· · 

- Yetle mülayim gitmesi ıstı a uzerıne 
tün bu vak'alan ve şahıslan bihakkin ya 

-
tesir etmia ve diğer mallar gibi arpa 

ıatan bir eserdir. Yazan: Sadri Ertem. Ba -rr 

Son Posta 
Yevml, Siyasi, Havadis ve Ballt ıar.et.esı 

Eski Zabtiye, Çatalçcpne 80kağı, 25 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yaza ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ııazetemize aittir. 

ABONE 

TORKIYE 
YUNANlSTAN 
ECNEBl 

FIATLARI 

• - , 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. Kr. 
~ ~ -
1400 750 400 150 
2340 1220 710 270 
210() !-400 8( o 300 

Abone bedeli peşindir. Adra 
değiştirmek 25 kuruıtur. 

Gelen evrak geri oerilme~ 
. 

t\i.nlardan mes'uliyet almmaz. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 lstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

( 1 ) Buaünkü Sena tehri. 
dahi bir hafta içinde kıymetinden beş 

an: Resimli AJ. . -
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işsizlik .• 

Bu Dertle Başkaları 
Nasıl Uğraşıyor? .. 

Şimdiye Kadar Amerika Ne Yaptı, 
Bundan Böyle De Ne Yapacak? .. 

Harp sonu dünya 
sının en çok mü -
teessir olduğu ha
diselerden biri de, 
iktısadi darlık ne
ticesi, işsizliğin 
artmış olmasıdır . 
Bu hadisenin en 
geniş tezahürüne 
sahne olan mem -
leket Amerika ol-
muştur. 

Bizde, bir işsizlik 
bürosu mevcut 

olmadığı ve en • 
düstrimiz fazla 

genişleyip iktı· 
sadi darlığın te-

siri de o nisbette 
artmış bulun • 

madığı içindir ki 
bu husustaki tet· 
kiklerimize, haış
ka memleketleri 
misal almak mec
buriyetinde ka • 
lıyoruz. Mesela 
F ransaya bakar -
sak işsiz için şu 
tarifle kar11ılaşı • 
rız. 

işsiz diye, ken • 
di ihtiyari hari -
cinde işinden o
lan ve altı ay ev • 
vele kadar hiç ol -
nıazsa üç ay 
müddetle çalıf. 
tığı işten kazan • 
dığı para ile geçi. 
nen ve işsiz kaldı· 
ğı tarihte, otur -

Yardım 6üro•una 
baı 11uran bir A-

rnerikan iııiz ka
File.inin 1tra ha -
linde bekleyifi 

C:Iuğu mıntakanın işsizlik bürosuna tacak yer veriliyor, ayda da ellerine 
Jcaydedilen adama, derler 30 dolar geçiyordu. Fakat bu 30 do • 

Görülüyor ki işsizlik meselesi, Fran- ların (25) ini ailelerine göndermeye 
,,ada, ilmi bir mahiyete sokulmak is- mecbur cdiler. Bunlar, günde sekiz sa
jenmiştir. at yol, orman veya su işlerinde çalış _ 

Fakat her ilm1 tarif gibi, bu da ek- maya mecbur ediliyorlardı. 
siktir. Çünkü işsizlik, hazan yarım ola- Bu tedbirler, umumi çöküntüye 
biliyor. Bazan haftanın bazı günleri • mani olan ilk tedbirlerdi. Bundan son
ne inhisar edebiliyor. Binaenaleyh bu ra meşhur iktısadi kalkınma hareketi 
hususta Amerikanın ortaya attığı tez başladı. Ruzvelt bu müessesenin ba
~ha doğru telakki edilmek lazım şına general Consonu geçirdi. Bu 
geliyor. müessese, bir iddiaya göre, ;J, bir iddi-

Amerikada, 1933 yılının istatis • aya göre de 4 milyon işsize iş buldu. 
tikleri, işsizlerin sayısını 12, 1935 ista- Fakat bunlar için yapılan para feda -
tistikleri ise 9 milyon olarak gösteri • karlığı müthişti. 1 !J3•t de, Amerika 
)'orlar. hükumeti, bu i.şsizleri, hususi teşeb -

Her işsizin vaziyetinin ayrı ayrı tet- büsler arasında taksime teşebbüs etti. 
kikinden doğan neticedir ki Amerikada Ve böylece teşebbüsten teşebbüse 
işsizi tesbit ettiriyor. 1932 yılı sonuna geçilerek hayır şeklindeki yardım, iş 
kadar Amerikada, İŞ!izlere yardım, hu- verme şeklinde bir yardıma inkılap 
susi teşekküller tarafından yapılıyor, I ettirildi. 1935 başlarında, böylece I () 
buna, mahalli belediyeler de bir parça ila 20 milyonluk işsiz kütlesi, 1 O mil
Hestek oluyorlardı. Normal zamanda, yona indirilmişti. 
bu hal, ihtiyacı karşılayabiliyordu . Amerika hükumeti, bunlardan 3 mil
F akat reisicümhur Ruzvelt iktidar yonun daimi surette iş bulamıyacağına 
ınevkiine geldiği zaman Amerikan a- kanidir. Çünkü bunlar ihtiyar ve f\-
ınelesinin üçte biri işsizdi. lilleri teşkil ediyorlar. 

Detroit gibi büyük bir sanayi şehri Ve yeni kurulan P. W. A adı ve-
halkının yüzde kırkı ise kiralarını ve - rilen iş doğurma müessesesi sayesin
Jemedikleri için haciz tehlikesine ma • de geri kalan işsizlerin de i~e konula
;ruz bulunuyorlardı. cakları sanılıyor. Fakat bu, bir .zan -

İnsanlar açlıktan sokaklarda ölü - dan ibarettir· Fakat Amerika bu işe 
yor, dilenciler, para sahiplerine «-gü- ( 4800) milyon dolar para tahsis et
~ellikle vermediklerinizi gelip zorla miş ve 19:17 senesi sonunda işsizlerin 
alacağız»diye haber gönderiyorlar . 1 üçte ikisinin iş bulacaklarını mutlak 
aı. bir kat'iyet addetmeğe bar;ılamıştır. 

Bu vaziyet böyle devam edemezdi. Bakalım, bu emniyet ne dereceye 
j\merika paçaları sıvadı. 1933 Hazi - kadar tahakkuk edebilecektir. 
ranında ilk yardım teşkilatı meydana • 
çıktı. Bunun adı «Amele yardım ida- Çocuğuna Haşhaş lçireıı Anne 

SON POSTA 

... 1 _i.,....._.;· _ .,.;....;·.~iiı--.~---~ .... l l BiKAYE 
Asma Köprü ----------
Ve Bir KIZIMIN ÖLDOGO GECE 

1. Hulüsi 

Okuyucumuzun 
Düşünceler:i 

- Sen misin Celal, niye geldin? 1 - Buba, - artık Necla ya da, Hatice' 
- .~eldiğime memnun olmadın ga- ye de benim de babam var; geldi diye' 

liba, oy leyse gideyim. ı ceğim .. 

Osküdarla Saraybumunu birletli • 
- Yok, mademki geldin, gitme, Arkamdan bir sesin hıçkırdığıtıl 

recek olan asma köpriiDün dedi ko· memnun oldum dersem de yalan söy- duydum. Çocuğun yüzümü okşay&O 
duau el'an devam etmektedir. Bu a- lemif .'?lurum. elleri soğuyordu. Gözlerindeki re~ 
rada bir çok okuyucularımız da bu - Oyle olsun. Sende bu gece bir tu- tamamiyle solmuştu. Ölüyordu. Yal" 
mesele üzerindeki alikalannı ıöster- haflık var· Bu oda hem niye karanlık? ğına yatırdım. Gözlerini ellerimle k" 
mekte, bize mektupla bat vurmak • Bir lfun~a yaks~m. 1 padım. Kıvır kıvır saçlarını ilk ve s011 

tadırlar. - Rıca ederım yakma, gözlerime defa bir baba sevgisiyle öptüm. 
Eski Üniversite muhasebecisi Hu - dokunuyor da.. Kadın çocuğun üzerine kapanırılf 
lusi im.zaaile aldıjunız mektup bu - Ona da peki, bari şu radyoyu aç- hıçkırıyordu Ben de ağlayordum· flle 
cümledendir. Bay HulU.i ıu düıün • sam. ~ · K h kr · il · ·· ·· ! yapacagımı şaşırmıı::tım. adın ıç 
ceyı en auruyor• Ç k · d · ded" d k T 

• • • •• : w - o rıca e erım, ım, o un- rıklı sesiyle: 
«Verımlı ışler uzerınde ugraşan çalış • mal 

kan bir iş adamımızın ulusal bir hisle özel AJI - Zavallı çocuğum, dedi, babası' 
- ahaşkına nen var. Bir ölünün 

olarak Amerikada salahiyettar mütehas - ölmedi. 
sıslara hazırlattıiı projeler ilgili yüksek yasını mı tutuyorsun .. ) Bana döndü. Bir ~ey aöylemedit 
makamlarımız tarafından ı"ncelenmektedir. - Doğru söyledin bir ölünün yası- 1 söyliyeceğini bilmiyordu. Yaşlı göz ti 
Yalnız Türkiye için deüil, bütün cihan ta- nt tutuyorum. Kızım sekiz sene evvel ı.ı, • rinin bakıs,ından neler demek istediaf• 
·h· d · · · b" w bu gece ölmiistü. . rı ı ve urumu ıçın yepyem ır çıgır aça • "' ni anlamıştım: En büyük emelini yert' 

cak olan bu önemli eser için yapılan ilk - Alay etme, hangi kızın) Seni ta-
teşebbüsler daha başlangıçta umudun dı- nıdığım zaman adeta çocuktun. O za- ne getirmiştim onun .. 
şında olarak sağdan soldan tenkitlere uğrı- mandan bu güne kadar aşağı yukarı - Size bir hizmette bulunabilir ıııl-
yor. Bütün bir tarih yaratan büyük Tür · · yirmi sene geçti. Yirmi sene içinde yim) 
kün ismini ebediyetlere kadar götürecek evlenmedin, çocukken evlendin de - Yaptığınız hizmet kafi değil ıııl? 
olan bu köprü hakkında doğru olduğu ka- ben bilmiyorsam 0 başka! Teşekkür ederim. Artık rahatsız o~ 
dar yanlış ~ikirler de aarfediliyor. Hatta _ Evlenmedim, fakat kızım kolla- mayın. Ben çocuğumu beklerim. 
bunlardan bır kaçı asma köprünün, dola - ··ıd·· O İtiraz edemedim. Odadan, evdeO ·ı b"" l b" . 1. bb.. .. 1.. rımın arasında o u. tur karşıma an-
yısı e oy e ır verım ı teşe usun uzum- l çıktım. 

ld w ·1 • .. .. B . . f l atayım. 
suz o ugunu ı en suruyor. u ışın nz n B işte benim, ölen kızımın hikaye.L 
masraflara yol açacağı ve elde edilecek Sekiz sene oldu. en o zaman yine 
menfaatin de yapılan masraflara tekabül gazeteciydim. Sen bizim mesleği bilir- Bu gece, o gecenin yıldönümüdür. 
edemiyeceği başlıca sebep olarak göste - sin. İşimiz ekseriya gece başlar, gece - Bir şey sorayım o kadını bir da' 
riliyor. yarısı biter. Yine bir gece yarısı mat- ha .... 

İlk önce ıu sorulabilir: Böyle bir iddiada baadan çıkmıştım. Evime yürüyerek - Anlayorum, bir daha göreın• 
bulunabilmek için tecrübeler~ ve hakiki dÖnüyordum. dim. Belki hatırlarsın· Seni bir bahaıı• 
rakkamlara dayanmak gerekli değil mi • Şu Perapalas oteli yok mu? Tam o- ile gönderip tahkik ettirmiştim. 
dirL Ve, bugün yapılan bir İşten hemen raya yaklaşmıştım ki yan sokaklardan - Hatırlıyorum. Bor1 bir evdi. Kol11' 
bugün ıonuç beklenmeli midid .. Bunun b" · d b" k d kt Ba d w • ırın en ır a ın çı ı. na ogru ~ular ev sahibinin, kızının cenazesıll' 
yarın düşüncesi yok mu? T 

Gerek Türkiyenin gı:reksc bütün ciha-
hızlı hızlı geliyordu. Tam karşıma gel- den sonra evden çıktıgv ını, ve bir daM 

nın ekonomi durumunda ve süel hareket- diği zaman durdu: dönmediğini söylemişlerdi. 
terde büyük yardımı dokunacak olan bu - Desene ki sana bir kısmet çıktı· - Evet, ve bir daha da hiç bir yerd1 
köprü her şeyden evvel bir ulus ve devlet - Kısmet mi? Acele etme, ben de görmedim. Hem artık beni yalnız bıı 
işidir. senin sandığın gibi sanmışbm. Kadın rak. Olur mu? 

Deniliyor ki elde edilen menfaat har - gençti, güzeldi hem o kadar güzel ki... p k" d k• .. 1 • • 
f k b l d Se d d h f 

v k .
1
d. - e ı ma em ı oy e ıstıyorsun· 

canan masra a te a ü c emiY.eccğinden - n e e oşa ın yagı esı ı. ..·-··••••••••••••••••••••••••·····--·---········-_.. 

koca~an bir endüstri anıtı yapılmamalı - - Olabilir, yalnız sen sözümil kes- MERo·ıvENDEN o·u·'EN 
dır!. me .. Ne diyordum: 9 

Hayır ... Bugün ekip yarın biçe~eğiz... Evet fevkalade güzel bir kadındı. 
Göıterişile de gözler kamaştıracak olan bu İlk sözü şu oldu: 
köprü. ilerde üzerinden geçecek torunla - - Çocuğum ölüyor. Babam diyor. 
rımızın bu hayırlı işi başaran devletcileri-
mizi minnet ve şükranla yadetmeaine ve Benimle gelin 1 
en ziyade ismini taşıyacak olan Atatürkün Doğrusunu istersen bir şey anla
ulu şanını ebediyetlere götürıneğe vesile mamiıŞtım. Fakat benimle gel, diyen 
olacağını düşünmek her Türke büyük bir kadını takip ettim. Yan sokaklardan 
gurur veriyor. birine girdik, sarı boyalı, ufak bir kar-

En azından, şimdiye kadar ihmal ile gir evin kapısını anahtarla açtı. O Ön· 
sönmeğe yüz tutmuıı karşı Üsküdar ve ha- de, ben arkada merdivenleri çıktık. Bir 
valisi, Anadolu kıyılarının nura ve dola • odaya girdik. Odada ufak sarı bir kar• 
yısiyle umrana sebep olacak olan bu köp- yola, karyolanın içinde ancak beş ya-
rü iki kıt" ayı bağlamak gibi bir önem kes- k d şinda olabilecek bir ız çocuğu var ı. 
bedince nasıl verimli sonuçlar doğurmaz. 

Kız çocuğu halsiz halsiz kollarını kal-
Koca bir kıt"a bir diğerine bağlanmak 

İsteniyor... Yirminci asırdayız. Çelik dev- dırdı: 
rindeyiz... Sandal müsveddesi sal parça _ - Anne, dedi, hani babam gelecek-
ları ile karşıdan karşıya geçen atalarımızın ti) 
torunlarından ııimdi elbette çelik köprü - Geldi kızım işte, yanımda .. 
beklenilebilir. Ve beklenmelidir. Karyolaya doğru bir iki adım at-

. ..... -· ...... . . tım. Yüzümü çocuğun yüzüne yaklaş
tırdım. Rengi çok sarı idi· Belli ki faz· 
la hasta. Amma ne güzel bir çocuktu 
bilsen 1 Hani kadın güzel dedimdi ya, 
çocuk onun daha güzel bir minyatörü 
idi. 

Bir dul Bayan 
meşhur yakı aayeıinde 
iyileşmiı ve ameliyattan 

· kurtulmuştur 

Bayan E. L. bize yazıyor: utki sene ~ 
vel bir merdivenden arkaüstü dÜflDiiftiidl' 
Arkam pek ziyade ağndığından çağırdı • 
ğun doktorlar bir ameliyata ihtiyaç oldd" 
ğunu beyan ettiler. Halbuki esaaen keO" 
dim bir doktorun dul zevcesi olmak do• 
layuile tababete az çok vukufum var.ti• 
Doktorların dediklerine kulak ~ 
ağrıyan yere bir ALLKOKS yaloamı v_,,; 
tim. Netice o kadar ,ayam ba,.ret olıııdf' 
tur ki artık evimde ihtiyat olarak cı...
bir kaç yakı bulunduruyor ve roma6' 
krizlerine tutulduğum zaman buıılan Jllll " 
vaffakiyetle kullanıyorum.» 

ALLKOKS yakılan adalitm 
lanna kartı çok müessir bir ilaçtır. 

yakı adeta otomatik bir masaj gibi 
görürr. Saçtığı sıcaklık sayesinde ai" " 
yan yeri hemen teskin ve ağrıyı biit " 

Artık ışıldamayan gözlerini açtı. • . ,, 
Ellerini uzattı. Soluğu azalmış bir ses bütün defeder. Yakı iki saniye içerisil' 

,.-.----------·-~ 

ile: de acısız ve korkusuz derhal ç~· 
- Baba, dedi, ne vakit Avrupadan Siz ifiniz.e bakarken yakı da kendi ;jttJ 

geldin, annemle çok, çok, çok bekle- görür. ALLKOKS mesameli yakJI" 
dik.. eczanelerde ve ecza depolannda 40 lıd" 

Çocugu kucağıma aldım. Yüzünü ruşa satılır. Kırmızı bir daire~ 
yüzüme yaklaştırdı. Zayıf kollarını 1 kırmızı bir kartalı gösteren fabrilı' 
boynuma sardı: 1 markasına dikkat ediniz. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
resi» idi. Yersizler için koğuş halinde Kumkapıda Çadır Ahmet çelebi 
umumi yatacak yerler, elbise dağıt • mahallesi Çe§me sokağında (23) 
rna merkezi ve imaretler açıldı· Bu a- numaralı evde oturan Şahinde iki 
rada «muhacir kampları» kuruldu. aylık çocuğuna uyutmak için hat . 1 

Ayrıca ] 8 ile 25 yaş arasındaki i~ • hat içirmi§tir. Çocuk zehirlendiği 1 
siz ve işsiz evladı, gençler için altı ay- için Haseki hastanesine kaldırıl -

Leylaklar 
Altında 

Şimdiye kadar bin:erce kiı ·yi ze 1gi 1 etmiştir. 
4. cU Ketlde 11 Şubat 936 dadır. 

BUyUk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 

lık mukavelelerle iş veren bürolar açıl-! mıştır. Anne hakkında takibat ya -ı 
rnıştı. Bunlara, elbise, yiyecek ve ya- 1 pılmaktadır. ~-• 

M~brure Sami 

Y akmda Çıkacak 

Ayrıca: 15.000, 12..<JOO, 10.000 liralık ikra ni;e erle 
( 20.000) liralık bir milkifat VRrdır. 



Bir Sarar 
Faciası HAKiKATiN iFADESi 

3. 2. 936 - 53 Yazan:'"' Ş. 

Prensin Karısı, Beşire 
Nedamet Muameleden 

Yaptığı 
Etmişti. 

lahir Ağa, ertesi günden itiba • ' .arşı çılgınca bir sadakat ve .. perestifle 

l'tn, İkba) Hanımefendiden aldığı .nerbut bulunan Beşiri, aratınız, bulduru • 
tlnri tatb'k • · y d ·· nuz. Eğer o; uğradığı hakaretin feci aki • 

ı etmıştı. e ara an uç .. 
1 

. k d · 
tiin 'k N . B d betı ı e hır avuç topra olma ı ıse, ona es· 
Jıc geçtı ten sonra, urı ey en ki mcvkiini veriniz; sizin kapınızda, sizin 

bal Hanımefendiye, şu mektubu muhitinizdc, sizin ayaklannızın dibinde can 
lttitnıiıti. vermesine müsaade ediniz. Hiç olmazsa ... 

18 Teşrinievvel 1 3 3 3 Af buyurunuz hanımefendi. Karşımda· 
Gümüşsuyu hastanesinden ki masada oturan başasistan artık bir ke· 

h. Pek aziz ve muhterem Hanım'!fendi lime daha yazmama müsaade etmiyor. 
:tretleri 1... En derin hürmet ve tazimlerimi takdim 

rı lahir Ağa, bendenizi h er gün hasta • etmekle kalbimin şükranlarını arzeylerim 
'Ye 0 •• d k h d muhterem hanımefendi hazretleri. 't·· .. on erere atınmı eor urmaruz.; 
~k kadınının askerlere kaı:şı beslediği Binbaşı 
lid· •t ve muhabbetin en canlı bir misa Nuri 
ri •f. Bu lutüfkarlığınıza, kalbimin en de- 1 
d~ .minnet ve şükran hislerile mukabele e- Hamiş : Şayet Beşiri buldurursanız, lüt· I 
'-?ırn, efendim. fen beni haberdar ediniz. Maamafih, ben· 

'hirnBu _mGnasebetle, zatı seniyenizi çok mü- deniz de arkadaşlardan rica edeceğim. 0 -
c·· , bır mesele hakkında da tenvir etmiye nu aratıp buldurmak için, icap eden fe • 
1.ıtH~ ~e~eceğim. Şöyle ki: dakarlıktan çekinmiyeceğim, efendim. 

y ılalıahmer cemiyeti namına bir he • * 
1 ~ti mahsusa halinde hastaneye teşrif bu-

tduc;.. .. . l . d B 

'

• ..... nuz gun, zatı aenıye erın en e -
ır A~ 

a• • ganın araaıra bendenize gönderilme· 
tnı · . 

kab· ıstırhaın etmiştim. Beşir Ağaya mu • 
ai ıl İ ahir Ağa bendelerinin gönderilme· 
b ne de mütc§ekkir ve minnettar kalmakla 

nı:~l:ıer, kendisine ayrıca b ir_ muhabbeti 
ltö .. susa beslediğim Beşir Ağanın ortada 

rtinrnem · ·· · b e&b esıne taaccup ettım; ve unun 
dı~ ahını da Tahir Ağadan öğrendim. Al -
•i ıım malumatın, beni ne kadar mütees • 
f t ettiğini kabil değil tasvir edemem e· 
Ctıdirn. 

tıiı Hanımefendi hazretleri 1.. E~er bende

rıu ~-~e~re kadar itimadınız varsa, size şu· 
}l . UyuJt bir hakikat olarak arzederİm ki; 
ctır A~ "'I b' f h' · k deiiı. ..a, mu evvea ır a ışenın aş ına 

Bu mektup, ikbal Hanımefendiyi 1 

sersemletmişti. Hem de, o kadar ser- 1 

semletmİ§tİ ki.. Son cümleler üzerin
de uzun müddet durup düşündüğü 
halde, bu cümleleri ifade eden keli • 
meler, gözlerinin önünde birbirine 
düğümlenmiş; uzun müddet uğrat· 
masına rağmen bu düğümleri çö -

zem em it ti. ı 

Kalbi, acı acı ıızlamıya bat lamıt· 
tı. Sanki, karıısında Betir varmıt 

gibi, çehresi hicap ve nedametle kı
zarmı§tı. 

>iik • temiz vicdanının ona ilham ettiği 

tı.ı aelt bir vazife uğruna kurban olmuş-r, 

Bir ··dd 
il}' mu et sarayınızın çatısı altında ya-
lik~n: ve alakadar olduğu şahsiyetlerin iyi
llcı ~rıne ve fenalıklanna dair tatlı, yahut 
l'lfh leler duymaktan kendini alamıyan; ve 

Uzun zaman sarayda bulunmuı 
olan kocasının sabık yaveri ile hiç 
bir teması olmadığı halde onun cid
diyetinden emindi. Hiç şüphesiz ki, 
onun yazdığı §U mektubun her satı
rı ve her kelimesi de büyük bir ha -
kikati ihtiva etmekte idi. Şu hal -

Kuvvet; kuvvetle tutulur •••• 
Söz değil, fiil hakimdir •••• 

'Yet . . d d ~ 'I f de? ... 
Siz de yavrunuzu ÇAPA MÜSTAHZARATI ile besleyiniz. 

det • IÇın e yaşa ıgı aı e e radının saa· 
&aı ~~ felaketine likayıt kalamıyan has • 
A,ı:. ır •dam sıfatile arzedeyim ki. Beşir 

- Evet, §U halde... Muhitinde 
bulunanlar ve hakikatten haberdar 
olmıyanlar, kendisini pek yanlış bir , 
yola sürüklemişler; tazmin ve tela-

1
, 

Kuruluş tarihi: 1915 Telefon: 40337 
""Yı b k l 'n~lt u an ı cinayete sevkeden sebep; 

i,d Ve ancak zatı seniyenizin saadetini 
: etmekten baıka bir ıey değildi. 
~ev·· 

h,ld cınız.; koıtkocn bir adam olduğu 
olar~ aldığı basit terbiyenin icabatından 
RG.ta ~uhitini göremiyecek kadar gaflet 
çıJa etınit; Ve iirenç bir dişi yılana karşı 
Iİtj~nc~ bir muhabbet beslemişti. İşte, Be
••:tııa ~ıcdanı h epimizden evvel bu vicdan· 
tilta • karıı İayaa etmiı; ve bu cinayeti ir· 
~ eylemiıti. 

lltlıy -1ıut gerdanlık meselesinde de ağlıya 
diii.ı~ hana müracaat etti; o kadar sev • 
İçil\ 

1

~ierdanlığın ıize iade edilebilmesi 
~ .. ll .. fedakarlığı ihtiyara hazır oldu -

soy)ed ' a ı. 

tcnı~ hareketlerile insan duygularının en 
~lllbirrı~e en aıilini gösteren Beşirin, ancak 
bijYiilc ın derinliklerinde gömülen daha 
~at k.' daha coşkun ve daha ilahi bir hissi 

ı · l:ı 
tunı. ' Unu ifşa etmekte ıimdilik mazu • 

fiai pek mü§kül olacak bir nankör-
lük irtikap ettirmişlerdi. 

- Şimdi ne yapacağım?.. Onu, 
bizzat fırlattığım derin uçurumdan 
nasıl kurtaracağım?.. Ya, ona bir 
hal olduysa .. O zaman, vicdan a -
zabından nasıl kurtulacağım? .. 

ikbal Hanımefendi, birdenbire 
silkindi. Beyninin içinde ııralanan bu 
suallerin ıztırabına tahammül göı

teremiyeceğini hissetti. Elindeki 
mektubu, bir Çin çekmecesinin giz
li bir köşesine koyarak çekmeceyi 
kilitledi. Tahir Ağayı çağırtarak şu 
emri verdi: 

- Tahir! .. Yarın sabah erkenden j 
tirıelte, böylece bütün ruhunun incelikle • Hocahanımın evine git. Söyle. Ace
~ti Ve fedakarhklanna vakıf olduğum le bana gelsin 
difirn" • hangi kaynaktan taıtığını bilme· 
l •bir 'f · k °"'-ıld ~ 1 tıraya urban olarak saraydan 
ile l•d:aunu hissettiğim zaman, kalbimde 
~ı.ı r acı duyduğumu size bir türlü izah 
'ta~ hanımefendi hazretleri ... 

ti •ur Ai "-· )'tbn ayı, uzun uzadıya isticvap et· 
tl\i ~ illin eiyahlığına rağmen kalbi kar 'f "ldbeyaz olan bu zavallı gencin maa-
Iİ yl ırdı.ır..n ·· - d' Z r., O ita •· 1 ogren un... avallı Be • 

Tahir Ağa; bu emri aldıktan ıon
ra derhal odadan çıkıyordu Fakat, 
tam kapıdan çıkarken durdu; ve 
sordu: 

- Nuri Beye yarın da ıidecek 

miyim, efendim. 

- Tabii. 
•a~ 'c dar necip hiı ve fedakarlıklarına 
dart;.e ara talihinden bu kadar acı bir 

- Mektuba cevap verecek misi • 

Lt. Yerse; çıldırmaz da ne yapar" niz, efendim. 
~ rı.,rıırn f · '.. H 
tr ili e endı hazretleri! .. Tahir Ağayı - ayır. 

ı::l 1 • n bana ·· d k J tin~ fk gon erme sure tile göster- - Şayet sorar arsa ..• 
~Yahu~ ı/t. ve hitüfkarlığı reddedecek Aradan, tam bet dakika, 

llltör b · uçuk görecek derecede b asit ve h 
'e ır ad ile geçti. Hatta, Ta ir Aia 

ıükfıt 

ikbal l'liyen· aın değilim. Fakat, müsaadei 
lı-ı ı:te ·· b 1 ah:ta .. Ruvencrek şunu arzedeceğim ki; Hanımefendinin u sua e cevap ver-
tll . ••:tın sa ad . . . . h • . "• • . d 

e11rıi d' etınızı temın etmek için miyeceğini ta mın ettıgı ıçın o ayı 

vil)lı Be ~rıeklerinc kadar kana batıran za- sessizce terkedecekti. Fakat, ag"la • 
ltıi.ı .. fır, be d d h • 

tlİ\ovcr · n en a a zıyade şefkat ve mamak için nefsini cebreden bir ÇO· 
b Ç'.ıJdırdı~ıze muhtaçtır. 
L Ut\in rn 

1 
htan sonra, hayat ve akibct i büs- cuğun ıesi gibi fU ıözler titredi: it''• er;; ul kala b 'lh B · ·b· d ''kAt d t<i ı _ b·ı n ve ı assa şah,ınıza - enım gı ı ıen e au u e er-

l'le b4 ',:;; ki, nası) arzedeyim ; işte, lain. 
buldum. evet, .fB}wnıza (Arkaeı var) 

Asri kı&dıuın beğtındiği krem 

CREME 
SIMON 

Her kadıııın 11ıhht "ve mtlkemmel bir 
kremden bekl ed ıği yarıl yüzde cildin 
mllkemmeliyelıni, yumutaklığ nı, 

tatlılığıııı, beşeroniıı tııı.ravetini ve te· 

, 

' 

nin beyazlığ m temin eder. 

Her yer d J sabhr. 

SlMON J\l<E 1, SABUN' VE 
Pl' l>HA~I , 

ULU AL DUYUŞLAR 
Vehbi Cem 

llk ve orta okulları 
için en güz~l 48 
say falık bir eıcr 

Slv••• Kamil kitap evinde 
15 kurut , 

_._ ................ ...... 
Ankarad• ı A K B A 

kırtuiyeyi. Telefon: 3 3 77 

Her dilde 11azete. mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve J 
-'~---------------------------

[}ıhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
1 -Yavtan tuzlaımdaki 48878 lira 79 kurut ketif bedelli mevcut ve na• 

tamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ıslihat ile iki ahpp 
köprü inf&lı kapalı zarfla eksiltmeye konmUftur. 

2-Proje, ketif, fenni f&l'bıameleri mukavele projeıi ve münakasa pıt. 
namesi 245 kunıt mukabilinde inhisarlar Tuz fen tubeainden alı • 
nacaktır. 

3- Ekı.iltme 10/tubat/936 pazarteai günü aaat 11 de Kabatafta Leva. 
zım ve mübayaat Müdürlüğü binaınndaki komiıyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 3665 lira 90 kuruttur. 
5 - lıtekliler ihale tarihinden en az bet gün evvel inhisarlar Tuz fen fU· 

besine gelerek. 
En az 3 kilometrelik demir yol teıviyei turabiyeai, ray fertiyah ve 
köprü itleri yapmıt diplomalı mühendis olduklarına veya bu terai
ti haiz diplomalı bir mühendisi infaatm bitimine kadar daimi olarak 
it batında bulundurulacajma dair resmi ve muteber vesaik gösterip 
münakasaya iftirak edebileceklerine dair ehliyet veaikası almalan 
li.zımdu-. 

~ - Bu fenni ehliyet veaikaıı ile sair kanuni vesikaları havi kapalı zarf. 
lar ihale günü saat tam ona kadar Kabatatta iami geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. ((435» 

Dr. ETiM 
-

ve •kll 
müt1:ılııusısı 

c .... ıo.111 ICeçl O.en apartımaaı TcL 220)] Ev. K.ıdı es, l .ıbarlye her. ıo~ık Tel. "' J1 

Dr. A. KA TIEL 1 
1 

(A. KUTI E L) 
Karaköy Top9ulaı oaclJeai No. 13 

Doktor Hafız C.111•1 
Dabl:t1e mU e hH•• •• 

Pazardan maada hergüıı il • 6 
Dinnyolu (118) No. Telefon: 21898 


