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:Türkiy-' in emniyeti her şeyin fevkinde 
Boğazlar Hakkındaki Nota, Dün Neşredildi •.. Nota, 

Türkiyenin Emniyeti Bakımından Mühimdir 

Notanın Esasları 1 Türk Ceza Kanununda 
Yapılan Değişiklikler 

Boğazlar . Emniye~nin 
Bir Garanti ile 

Bulunduğu . iddia 

Hala Hakiki 
Müemmen 
Edilemez 

Notada d•nlgor ki: ''Cumhuriyet hükumeti ağır bir 
ihmal suçu altında kalmaksızın bütün memleketi 
tamir kabul etmez ani bir baskına maruz bırakamaz,, 

NOTA 
· T iirkiye, başkalarına temin etti
ği emniyeti, bizzat kendisi için de 
i•temelı hakkını haizdir. 

'.A.nkara, 12 (A.A.) -Boğazlar mu
Jiavelesinin müzakeresine iştirak etmiş 
olan devletlere Türkiye Hariciye Ve

~aleti tarafından tevdi edilen notanın 
metnidir: 

. Avrupanm manz~ 
1923 de, Türkiye Lozanda serbestii 

:milrur ve gayri askeri haleifrağ ahka-

niinı ihtiva eden Boğazlar mukavele
elhi imzaya muvafakat ettiği zaman, 

A ~ • • • 

~vrupanın umumı vazıyetı, slyası :V~ 

askeri bakımlardan, bugün kendını 
gösteren vaziyetten tamamiyle ayrı bir 

manzara arzetmekte idi. 
1 Avrupa 0 tarihte silahsızlanmiya 
aoğru gidiyordu ve siyasi kurumu yal

ıuz beynelmilel taahhütlerle teyit edil

miş değişmez hukuk prensipleri . üze

rine ibtina eyliyecekti. Kara, denız ve 
ı.. k vvetleri çok daha az korkula-
~·ava u k .. 1 cak mahiyet gösterme te ve temayu -

Çanakkale aahillerinden Seddülbabir 

]eri azalma yolunda tezahür etmekte ------ • * «-----
idi. o sırada Türkiye Boğazlar muka- Mevzubahs olan mesele 
velesinin takyidi ahkamını Milletler Türklgenin mevcudiyeti 
Cemiyeti misakının 10 uncu maddesi- ve bütün arazisinin 
nin garantisine ilaveten mumzi devlet-
lerin, ve her halükarda dört büyük dev- ____ e_m_n_ig_e_t_i_d_i_r ___ __ 
letin tehdit vukuunda Boğazların mü- vessül etmeleri taahhüdünü ihtiva eden 

dafaasma müştereken ve Milletler Ce- 18 inci meddenin teminatına güvene

miyeti konseyi tarafından bu hususta rek imza edilmiştir. 
kararlaştırılacak bütün vasıtalar ile te- (Devamı 11 nci yüme) 

Alman - Japon anlaşması 
tekrar ortaya atıldı 

BARIŞ iÇiN 
OMiT YOK MU? 

M d T b · ıterketmektedir. Japonya, bu tahkimat 
P . 12 (A A ) - a am a oıs h' b' . ,. arıs, . · ', k' yapılmaması şartına ıç ır zaman rıa-

Övr gazetesınde dıyor 1
: • et etmemişti. (Devamı 1 1 nci yüzde) 

'> K" nı'de aktedılen mahut y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" «"' an un usa .................. .. 

Habeşler, lngiltereye 
başvurduklarını tekzip 

ediyorlar 

Roma. 12 (A.A.) - ((Cazetta de) 
Popoloıı Habeş seferberliği muhasematın 
durdurulmasını imkansız kılmaktadır, di
yerek harbe İtalya tarafından fasıla veril
diği takdirde, «Negüsn ün ordusunun ba
kiyycsini tensik fırsatını bulacaiını ve f. 
talyan fedakarlıklarının heba olacağım izah 

karşı işlenen 
maddeler 

Devletin emniyetine 
cürümlere dair yeni 

Memleket dahilinde bir içtimai sınıfın diğerleri üzerine 
hakimiyetini, şiddet kullanarak tesise çalışan, 5 sen eden 

12 seneye kadar ağır hapis cezası görecektir 
Ankara 12 (Telefonla) - Tlirk ceza 

kanununda mühim değişiklikler yapan ka
nun layihası, bu günlerde Adliye Encüme· 
ninde müzakere edilecektir. Ceza kanu
,nunun 84 maddesi 933 de tebdil edilmi§
di. 

Şimdiki tadillere sebep, yeni vaziyetler 
için yeni tedbirler almak zaruretidir. 

Layiha, ceza kanununda devletin em· 
niyetine karııı cürümler baııhklı birinci faı· 
la dahil olan maddeleri baııtanbaııa yeni
leştimıektedir. Kanunun diier bir çok hü
kümlerinde de tashihi lazım gelen madde· 
ler düzeltilmiştir. 

Devletin phsiyetine karfl cürümler fas
lında 125 inci maddenin hatırlattı~ •on 
şekle göre: 

«Devlet topraklarının tamamını veya 
bir kısmım yabancı bir devletin hakimiye
~i altına koyan, veya devletin istiklalini 
tenkise veya vahdetini bozmaya ve yahut 
devletin hakimiyeti altında bulunan top· 
raklardan bir kısmını devlet idaresinden 
.ayırmaya matuf bir fiil işleyen kimse ölüm 
,cezasiyle cezalandırılır.» 

126 ncı maddeyse: 

Adliye Bakanı Şükrü Saraç oğlu 
«Devlet aleyhinde silah kullanan veya 

Türkiye ile harp halinde bulunan bir dev
letin ordusunda hizmet kabul eden vatan
daı müebbed ağır hapis cezasiyle cezalan• 

(Devamı 3 cü yiizde) 

Habeşler ltalganların 
Hücumlarına şiddetle 
Mukavemet ediyorlar 

" Habeşistan, Habeşler için " .. 

Japon_ Alman anlaşması hakkında Ce
nevreye bazı haberler gelmiştir. Bu an
Ia~ma hakkında gayet ketum da vra~ıl
mıştı. Fakat bir kaç gün evvel Berlın
den «Times)) gazetesine gelen bir telg
rafta nazi mahfellerinin, Japon - f\-1 · 
man yakınlaşmasını sür'atli ve müessir 
bir neticeye bağlamak üzere bütün gay
retlerini sarfettikleri söyleniyordu: 

Londra bu anlaşma hakkında bazı 
tafsilat vermektedir. Bunlardan bir ta- • 

etmekte ve «İngiliz, Cenevre tuzağına dü- imparator karargihındn ha rekib idare ederken 

nesi bilhassa şayanı dikkattir: Alman
ya, evvelce Alınan müstemlekesi ik~n, 
üzerinde tahkimat yapılınaması şar • 
tiyle Japonya kumandası altına veril

mİf olması Marşal adalarındaki h~imi
yet haklarını kat'i surette Japonyaya 

1 şecek kadar eaf değiliz» demektedir. . Adisababa, 12 (AA.) - Ogaden- ,nun imha edilmiş olduğuna kat'iyyen ih-
Yan resmi <cCioı'.nale d'ltalian gazete· ,den buraya gelen haberlere göre, l labeş• timal vermiyorlar. Filhakika Habeş cephe

fsi, Cenevre usul muamelesinin kanuna uy· ler general Craziani'nin hücumlarına şid- sini düzeltmek için büyük mikyasta ve mü-
'"·~~" -"'"" gun olup olmadıiı meselesini ileri sürmek- ,detle mukavemet göstermekte ve İtalyan- him bir ric'at hareketi yapılmıştır. Fakat 

te ve OD üçler komitesinin arsıulusal ta· lann zehirli gazlar kullanmasına rağmen pessic'ye yakl~şmakta olan i.\alyan ileri 
, ... .i«~ h •• ~- -4: • ) "-~ .hhüdlerin ihlali _ın~lelcri üze~nd• urar muharebe devam etmektedir. ,karakolları ile kuvayi asliye arasında yüz 

Fıımer-Veia ma91Ddan bİf1 enstantane 1 vermek llakkını mkar etmektedir. Şimal cephesi hakkında ealahiyettar kilometre kadar bir ~~fe .. bulunmam ve 
(Lik maçlarına aid yazı o ncı yüzdedir.) [Devamı 1 1 iu.cl yüzdel ask.eri mateha11ıalar imparatorun ordusu- [Devamı 11 ıncı yuzde] 

.:. 



r Hergün ' Resimli Makale a Çocuk kimin? a Sözün Kısası 

Demokrasi 
• 
Bilen Ve Yiyen 

------ Yuaa ı 
Demokrasi 

•apanya'da Sollar ltazandıktan aonra, 

l lnsiliz Kazetelerinden biri: 
- Ey"·:ıh bir memlekette daha demok

rasi yakıldı, 
Bir başkası da: 

- Çok ,üJı:ür bir memleket 
molı.ra iyi kurdu, 

Oi} ordu. Artık siz demokrasinin ne ol
duğunu anlamak için kitap karıştmp du-
runuz. 

Hitleri demokrasinin <!üşmanı sayan-ı 
)ar, Avrupada hiç bir hükum~tin ve fırka· 
nın 45 mılyon reyden 44 mılyonunu ka
:ıanmış olduğunu misal diye gösteremez
ler. Nasyonal - Sosyalizmin idare şekli de
mokrasinin malum §ekıllerine ne kadar 
zıd ise. Alman seçimi, Hitlerin hakiki bir 
halk itimadı üstünde durduğunu göster
mi tir. 

Fakat Hitler ve eski Fransız başvekili 
Tardiyö ayrı ve aykırı fikirde değildirler. 

T ardiyö~ parlamento hayatından çekilir
ken, Demokrasinin bugünkü şekline isyım 
ettiğini söylüyor: «- Niçin adedin esareti 
altında kalma la? Adedin içinde cahiller, 
ahmaklar, iı bilmezler, tecrübe görme· 
mişler var. Bir kişi, milli bir mesele hak
kında bin kişiden doğru görebilir!)) 

Zaten Hitler de böyle yapıyor: 

«- Benim fikrimde olanlar bana rey 
v-erainler. Bana rey vermiyenlerin ne fi. 
kirde olduklarını bilmek bile istemem.» 

* 
Bilen Ve Yiyen 

A T. T ..... Bu harfler, Amerikan te· 
lefon ve telgraf kumpanyasının remzidir. 
Bu lı:umpanyarun aermaycsi Üç yüz bin do
lar kadar bir fe)'ken. hiç bir para eklemek
ıizin, 5 milyara çıkarılmıştır. Hikayenin 
daha garip tarafı, bu kumpanya adamlan
nın, çalıprak kazanmak hususunda rekor 
kırmıı olmalarındadır. Hatta bütün kum· 
panya adamlannın, çalışmadan kapayıp 

gitseler, gelecek 26 ikincikinuna kadar 
1ervislerden hiç birine zerre kadar halel 
celmezmişl Çünkü şirketin bir sürü çocuk 
ve torunlara varmıt ki. esasen onlar UKra
pr, durur, baıtakiler de sadece kazanır, 

yermi1-

Geçenlerde kumpanyanın reisini Va
fingtonda heMba çekmişler. Fakat yalnız 
iki fCY anlayabilmişler: Biri, kumpanyanın 
Amerika telefonlarının yüzde 85 ini elde 
tuttuğunu, öteki de bütün hisse ve saire 
kazançlan gayri olmak üzere, bu adamca· 
iızın 206 bin dolar yıllık aldığını! Üçüncii 
bir fCY daha meydana çıkmış: Tröstün 
ifletme tekniğine aid üç aualin üçüne de 
reis efendi: 

Çocuk ananın mıdır? Babanm mı? 

iki 
Noktainaza1' 

,_ ____ E.Ekrem•Talu 

B ir gün, yabancı bir ülkede, teset 

düf beni ufak bir ~rin beledi .. 

ye reisi ile kaıwı kartıya getirdi. 
ikimiz de ayni kompartimanıniçinde• 

trenle yolculuk ediyorduk. Söz arasın• 
da! 

- Nereye gidiyorsunuz} Diye so~ 
dum. 

-Hükumet merkezine.. dedi. Bi• 

zim tehri alakadar eden Çok ınühill\ 
bir mcrsele hakkında, merciim olan Da~ 
hiliye Nezareti ile tema! ve müzakere.
de bulunacağım. 

Bu mühim meselenin ne olduğunu 
merak edip sormak nezakete muhalii 
olwdu. Ben sustum; :fakat o, bizza• 

izahat verdi. 

Çocuk ana rahmine diiftüiü cünden İb°baren ananın yav
rusudur. Dokuz ay ,ebelik hayabnm iatırabını o çeker. Do
ium NDCılanna o lratlamr. Dofurduktan tonra çocuk anne 
kucağında ve onun kolları ara11nda büyür. 

tahammül edemez. Arkaamı çevirir, DIJfll IDlfıl uy~usuna de
vam eder. Anne aoiuk demez, 11cak: demes, cephede nöbet 
bekleyen asker sibi, vazifesi batına kopr. Çocuğuna süt ve· 

- Belediyesinin başında bulundu .. 

ğum kasaba, bir kaç yıl evveline kadaı' 
bir köydü. Hükumetçe yapılan yeni 
bir demiryolunun buranın yanı başın .. 
dan geçmesi, bir iki fabrikanın burada 
kurulması, köyün ehemmiyetini çar .. 

rir, onu uyutur ve besi•. 
Anne ölünceye kadar çocuğunun iizerine titrer. 

rün gelir çocujunu unutahilir. 

Baba bir çabuk artırdı. Dışarıdan gelenlerle 
nüfusumuz çoğaldı. Yeni evler yapıl .. 
dı; dükkanlar açıldı. Ekonomik ve en-4 

düstriyel hayat canlandı; köyümüz 
bir kasaba oluverdi. Belediyenin vari• 

datı da o nisbette artmıftı. Paramızla, 
medeni bir tehir halkının bütün ihti
yaçlarını, huzur ve istirahatim yavaf 
yavaş temine koyulduk. Ve ilk işimiııl 
bir elektrik fabrikası yapmak ve tesi• 

sat vücude getirmek oldu. Lakin, ta• 
yin ettiğimiz kilovat fiatını pahalı bu• 

Çocuiun doiUfU eYİD erkeji için bir rahatsızlıktır. Gece 
çocuk rahataaz olur, süt ister. Baba uykusunun kınlmasına Hepimiz analarunwn çacuklanyıs. 

r 

L SÖZ 
Bir /tolgan talebesinin 
Verdiği cevap 
Musolinigi güldürdü 

ltalyada bir mektepte dünyanın en bü
yii..k tef orkutruı kim diye talebeye tor- f 
muılar. ) 

Tal ebe derhal: 
- Musolini demiı. 

Hoca hayret etmiş talebeyi tevbih et• 
meğe niyetlenmiş. 

Talebe devam etmİf. Evet ... detni~ 

Hab~şistanda Africain~ Cenevrede Pail
lotte ve ltalyada da Boheme opcralamu 
idare ediyor. 

Bunu Duçeye tabü derhal yetiıtinniş
ler. Bu cevaba o da tebessüm etmiş ... 

" .. 
Hltlerln 4 lntlhapt. Kazandılt 

Rerler 
30 kanunusani 19 3 3 tarihinden itiba

ren Hitler dört kere milletin reyine müra
caat etti. 

Birinci defasında 5 Mart 1933 de 
Rayhştag yangınından sonra 17.277.200 
rey aldı. 

1kinci defa, Almanyanın Cemiyeti Ak
vamdan çekildiğini milletin tasvip edip et· 
mediğini aorduiu zaman '40.609.2'43 evet 
ve 2.1O1.00'4 hayır cevabı aldı. 

ARASINDA ) 
• 

HERGüN BiR FIKRA 
Uyku l~icı 

Geçen cün, Son Postadaki edebiyat 
anketi münasebetile, Selami izzetin. ta· 
nımadan batırdığı, Ada piri likabiJe 
maruf Mehmet Celal ile pir Andelibin 
aralanndan au ıazmazdı. 

i 

Mehmet Celil, ltocakanlann «Şıp • 
ıqvdi11 dedilderi neviden bP. aclamdı. 
Her rastgeldiği kıza, kadına itık olur, 
bir bafkuına abayı yaluncıya kadar, 
yanar, tutufUr, inler, ağlardı. 

Andelip te bunu bildiği için, dostu
nun bu sevdalanmalanna ehemmiyet 
bile vermezdi. 

Bir gün, buluıtular. Andelip sordu: 
- Celil! Bu ne yüz, surat) Hasta 

mısın yoksa) 

- Bir haf tadır gözlerime uyku gir
medi, azizim. Filancanın kwnı sevi

yorum. Eğer alamazsam intihar edece
ğim! 

- Vah, zavallı Celalciğim! Bir haf
tadır bu ıztıraba katlanacağına, neden 
bana gelmezsin) 

Celalin, acvinçten gözleri parlar, te
halükle aorar: 

lngilizler, Amerikalıların 
başvurdukları Çarege 
Müracaat Etmezler 

İngiliz başvekilleri senede 8000 lira la h Ik k · tl vlerine elektriJıl 
ah · ı ı Bu 1c1·w· §İÜ n a , e serıye e e 

t ~ ... I t a ar al~~~ ~ az gerttı~'---- almamakta ısrar ediyorlar. Tabii bü 
yetıy e, mec .... en -,.annın a 1U11U1S1- • A d 
ru iatemitler, 8000 lnsiliz lirası bizim pa· İ~e biraz da görenek var. Ahalı, ta e• 
ramııla takriben elli bin liTa tatar. delerinin zamanındanbcri petroJla ı 

Bu müzakere emumc:la. bir zat kalk· mumla, hatta çıra ile aydınlanmağlt< 
mıı ve: ahşmı,. Halbuki onları medeni icatla• 

- ..Nazırlanm-. ~ ... netlerim de ra, konfora ısındırmak l!zım. Bu dl{ 
mahvettikten sonra mevkiden çekilince, belediyenin borcudur. 
hatıralarını yazmaja •e öyle para kazan. 
maia mecbur olıqorlar demİf. Bir nazmn Onun için, dütündük, taşındık.. Be
lngiltere aibi bir yerde aazeteci olma.ana lcdiye meclisi bir karar verdi: Epeyce 
nasıl tahammül edebiliriz. zarar etmeyi göze aldırarak, elektri~ 
Loid Corç kendili de pzeteci olduğu halka istihaal fiabndan daha da ucuza 

için: vereceğiz. Bunun için hükumetin izni 
- Neye tahammül etmeyelim, deyince: lazımgeliyor. işte ben, dahiliyeye iza .. 
- İngilizler onurludur. Amerikalılann 'd' 

hat verip, bu izni koparmağa gı ıyo-• baı vurduldan çareye müracaat etmezler, 
cevabını almış .. ·············--······ ... ....._. ... , __ _ 
Kültür. 3 - Birdenbire., «aİz» maniama 
gelir, atın saçı. '4 - Güzel bakışlı bir 
hayvan. 5 - Yayın eşi, valde, sız mana
sına gelir. 6 -j Vücudumuzı.ın içindeki 
kırmızı 8U, nota. 7 - Harp arabası. 8 -
«Çaym> manasına kullandıiımaz iki harf
ten ibaret kelime, su, başına bir F ilaveaile 
işlek olur. 9 - Gayz, bir memleket. 

rum ... 
* * * 

Hindenburg'un vefatından ıonra 19 a• 
- Bana salahiyet im dışında sualler so• iu-toı 19 34 de 38. 39'4 . .f 79 kip Hitleri 

ruyorsunuz. Size ne cevap verebilirim) de- devlet Teiei yapb. Son defaki netice ise 

- Ne dedin? Yoksa kızın babasını 
tanıyorsun ela, araya mı ıircceksin ~ 

Andelip: 
1 O - Yapma, «Sın manasına gelir, Fran
aada meşhur bir tehir. 11 - Kaldırma. 

lstanbul belediye reisi Muhiddin 
Üatündağın, belediyenin gelirini ar• 
tırmak için, elektriğe, teJerona, hav~ 
aazına zam istemek üzere Anknrayı:i 
gitmiş olduğunu gazetelerde okudu .. 

ğum zaman, gayriihtiyari,'" yukarıd~ 
naklettiğim mülakat: hatırladım. 

.~J~ -ya§lt, üçüncü tahıa. 
Yukarıdan apiıya: malumdur. Almanyada rey verenlerin miı,. 

Bu haberin arkasından aazetelerde şu miktara ~e •6 milyondur. 

- Yok, hayır! der; fakat bende 
mükemmel bir uyku ilacı var da.. Sa
na ondan verecektim 1 1 - Süvari kadın, atlı hücum. 2 -

Sabah aydınlığı, takım. 3 - ilgili, i~. 
'4 - San• at, kandınna. S - Mevhum pe
ri, bir kuş. 6 - Yaramaz, maçların bir 
tekli. 7 - Ziyade. 8 - Alacı, bir renk. 
9 - Dest, inleme. 1 O - Yırtıcı bir hay· 
van, fiyat. 1 1 - Kız. nota, üçüncü gaha.. 

havadisi okuduğumuzda Norveçlilere hak * * • .--'-----------· 
vermez misiniz? : ııNorveF hükumeti, mem
leketin bütün ekonomik faaliyedçril)j dev
let kontroli.ı altına koyan bir kanunu mec· 
lise teklif etmiştir. Projeye göre vücuda 
tı<firilecek olan yüksek ekonomi meclisi, 
şimdi üretimin hakimi olarak tröıtleri, kar· 
tellt•ri ve bütün hususi tetebbüsleri kontrol 
edecektir. Bu yeni meclistir ki, fU veya bu 
maldan ne kadar üretileceğini teıbit ede
cek, yeni teşebbüslere de ancak o izin ve
recektir.» 

Bu hikayeler duyulduğu vakit, Libera-
• lizm, masumlar tarafından ıon damla ya• 
iına kadar ağırlığı altınla Ağahanın mez
hebini andırmıyor mu? -······· ............... -................................... . 

Bulg•rl•tanda kargalar •lllh 
-n•rllnln lnklt•fln• ••bep 

olurort•rmıt ( 1 ) 

Venediğin güvercinler şehri olmaeına 
muk~bil Sofya kargalar şehridir. Venedik 
güvercinleri ile iftihar ettiğ: halde, Sofya, 
lı:argalarından hicap duymaktadır. 

Bu pis hayvanlar mezruata zararları 
dokunduğu gibi, pencerelerin kı-narlarını 
da pisletıiklerinden halkın şikayetıni mu
cip olmakta imi~ler. 

Karler• mah•u• ~· 111•klne•I Qffl.MACA 
1 ı - .. Amerikalı bir mühendia yalnız körlerin 

yazabileceği bir daktilo makinesi keşfet· 

mittir. Bu makine aayeainde timdiye kadar 
tamam 29 7 kör yazıhanelerde katiplik bu
labilmiılerdir. 

1 
.,_-+--+--ıt--r--ı---

• • • 
Şairin öıama 

Rus Çan birinci Nikola tahta oturunca 
pir Pookini de menfaaından getirtti. Poş

kin o sıralarda Boris Coudouna'yı ve Deli 
Petronun tarihini yazmakla meşguldü. Pet
rograd' a döndükten sonra 18 77 de sevdi
ği bir kadın yüzünden birisiyle düello et
ti, ve yediği darbenin tesiriyle öldü. 

D 

Soldan -.ğa: 

Dünkü bilmecenin halli 
Soldan aaia: 
1 - Kaf dağı. 2 - Aç, sus. 3 - Ru

hiyat, fal. 4 - Ana, eleme. 5 - Do, •· 
ha. 6 - Irmak. 7 - Yummak. 8 - Az, 
ayık, al. 9 - Mayna, as. 1 O - Aka, ko
ruma. ' 1 - Nar, nam. 

Yukandan apjıya ı 

Geçirdiği derbeder hayatı ona zaten 
başka bir ölüm vadetmiyordu. l - Yırtıcı bir kuş, vakti gösterir. 2 -

1 - Kara, yama. 2 - Acun, uzak. 
3 - Hadım, yan. • - Orman. 5 - Aa
ya, maya. 6 - Rakı. 7 - ille, un. 8 -
La, ara. 9 - Eahıban. .... 1 O - Ama. 
mi. 1 1 - Ç.:ile. kut al. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Samsundan bir okuyucumuz yazıyor: 

u - Geçenlerde burada Kazım pap tiyatrosunda yoksul 

yavrular menfaatine bir filin eöıteriliyordu. Sinema, adamakal

h kalabalalt'J. Müsamereye iatiklil martıyla baılandı •e bittabi 

herkea ayafa kalktı. FranHz ve Amerikan konsoloslan da mar

tnnızı ayakta dinlirorlardL Bu sırada herkesin ıözü orta kat 

localardan birine iliıti ve bilaistisna •aıneclald 
hayret etti: 

Çünkü hu niilli marp. kU"fl hürmet ~ ayııia 
kalkmayan tek kiti orta kat locadaki un seçL. fdE sörünmeie 
çalıpn, orta Yatla bir ba1anc:lı. Kendi kı--•"Pdakiler tamamen 
ayağa kalktakı.,. halde o, biç ~. eb'afa i.tihflftir 
nazarlar atıyor1u. » 

IS'rER iNAN ISTE8 INANMAI 

~~~~4 

-·-·----~----
Biligor Musunuz? 
1 - Kiyotinle idam edilirken arkadaştnİ 

öpmek isteyen ve celladın mümanaatını 

görünce: «- Budala, sen bizi fİmdi öpür 
meğe bırakmıyorsun. Halbuki biraz sonra 
başlanmız sepette öpüşecelttirl» diyen kirn• 
dir} 

2 - Büyiik Katerin Osmanh vezirle• 
rinden hangisini güzelliği ve ifvesiyle kan" 
dırmağa muvaffak olmuştur) 

3 - SheJley kimdir ve lıangİ tariht\ 

ölmüıtür} . 
(Cevaplan yann) 

* 
(Dünkü suallerin cevapları) 

1 - ltiyad ikinci bir tabiattır, c:ünılr 
sini söyleyen miladdan 1 00 yıl önce )._.. 
c.mıı olan Çiçeron'dur. 
Y- 2 - Vatan için ölen yapr kaidesi, ilk 
olarak Rober Carnier isminde bir F ransıl 
muharririnin 1 S68 yılınaa yazdığı bir ti• 
yatro piyesinde kullanılmıştır .. 

..... -···············-···················-·············-
Fran.,z CUmhur Reisinin 
ltlmayesl Albna Aldılı Aileler 

Bulgar, hükumeti, bunlarla ba,a çık
nıalc için, avcılıua kur un tedarik etmeie. 
., ... hu munasebetk silah a;ınayiinin ink~f 
etıııılmesine ka,.ar vermi1-

:Fransa Cümhur reisi L'brun son za• 
manlarüa bır aileyi daha himayesi altın~ 
almıştır. ~u $Uretle bimaycai altına aldıit 
ailelerin dört 1ene ~rfınClaki miktan kı~ 

'-------------------------------------~--------------------------------------------__ , ______ _J__ aek~dir. 
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"Sessiz üçüncü şahıs,, yeni 
bir fırsat kolluyor 

Mü.tlıiı bir 
Kasırga 
25 gemi battı. Ölenler, 

kaybolanlar çok 
Moakova. 12 (A.A.) - Kola 

Suriyede Olan Bitenler 
• Harici Mogolistan Ve 

Sovyet Rusya 
• Yugoslavyadaki Gerginlik 

Yumll§ayor Fransızlar Hitlerin yeni bir harekete geçmesinden, Nazilerin 
Avusturyayı istila etmelerinden endişe ediyorlar 

körfezinde çıkan pddetli bir ka-
mp neticesinde çoiu babkçı olmak s on kanla hidiaelerd• eonra Fran
üzere otuz kiti ölmiit ve 46 kiti orta- aa hükGmetile yap.ı.c.k mfiaıkeN. 

p • _____ ;.1 taahb- al • diki • la el dan kaybolınUflUr. Yirmi bet ıemi lerin neticesine intizaren Suri)rede. YUi,,.e 
ana, 12 (A.A.) - M. Leonıd~• ut tına IPI' ennelrar olqı1or. de batmııtar. aükunet bulmuıtur. Ortalıim bu niabi •· 

Blum, Populaire pzeteainde diyor v~ biribirleri namma kifi d~~ Fransa, fnsiltere •e SoTJet Rus- d kinliii. hükUınetin bapna Eyübizade Ata· • 
ki: bıtaraflatbldarma kanaat ptirdı11 yanın etrafına toplanmıt olan anı- Almanlar arasın a nan gelmiı olmuından ve Franuz komiw-

((lnıiltere. ile İtalya arumdaki P.., Hitler belki batb bir emir fır- uluaal cemaat ıu iki vazifeyi henh bı•rJik liiinin daha ziyade yumupk koDUfllllya 
inünaaebetler aiinden süne senitli· latacakbr. Nazi çeteleri, belki A- h.,arabilir: batlamuındandır. Elyevm Suriyenin iddia· 

ror. Bu ıırada <eaeaıiz üçüncü,.....,, vuaturya hududunu seçecek ve «ftalJaJa kabul edilebilir bir ıul· lannı Franr~ya anlatmak üzere Parile bir 
chawehr R • caldlr Daha h •-- "M.11" h d tlar d ;ıc,; he et ıönd-rilmittir. Bu heyetin mbake • reni bir fınat kollu1or. lnailtere Rei enı ap. • ü &abul ettirmek ve Hitler mecera· 1 1 U U e5.şmez , leri henüz bitmemiftir. Fakat umumi ola-

Ue ltalyanm bitibirlerine kart• lrifi ıimdiclm ,.,aı.r, tehlikeli bir u- •ına kartı 1olu kapamak»> bir hale gelmiştir" rak vazifesi. Suriyede. meputt idarenin •Y· 
"•••••••••••••••••••••• • •••••••• • • •••• ••••• ••• •• •••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••• •••••••• detini tenıin etmek. mütekabil balmk ma-

AI t 1 rle yannı yunan kabinesi BerliD, 12 (A.A.) - Ecnebi mem 1avatına dayanmak prtile Lübnan Ye Fraa-man gaze e e :-Hw~ ~ :..~·C:.;'.,;~ ~ ::". 
naslı go •• ru·· yorlar Çaldaris kabineyi düşürmek Zeitun pzeteaincle JUd.j. bir ma- mektir. Son kı~ hareketinde allka~aıı 

• • " 1 . • • olanlara bahtedilen umumi af. bu nclid4 
ıçuı ugraşıyormuş kalede ccPanjermanik ldiltGr ıçm bir anlapaya doina PliWiliai ___... • • kJ • bir cemaat mevcuttur.» di1erek Hit· tedir. 

"Müstakbel hidiselenn merkezı Si eti Atin&, 12 (Huauıi) - Ahali lerin e<Carlarube)) de aöylecliii .. 

* R ~ .1 N·ı .. . d d. partİ•İ lideri Çaıclaris ıimdild bbi- .aza habrlatmaktadır= en üzerinde degı ' 1 uzerın e ır" ne1i iatifa1a mecbur etmek için di- <cl>eYletlerin Avrupa laadatlan Bundan bir miiddet eYVel harici Mo
ier partiler ile tefriki esli çare- deiitebilir. fakat milletler olclaldan •oliatanla Sovyet Rueya aruında blı 

Berı· 12 (A.A.} - Berliner aulh pllamm bazı noktalan hakkın- 1 • • .. L--·---~ s· t .ibi kalırlar. Siyasal hudutlarua y .. anlqma yapıldL Mütekabil bir yardım .... 
m, ennı aramasa ~~br. ıyu •· defini süttü'"" .. ı h • k akdile. 

jl'qeblatt pzeteainde Lokarnocu- ela iateaiı... tauihler me.el•inde mahfellerde Çaldariain bu t•bbfi. leri d~lebilir: fakat ~ ~ cbt Moaol:.n:1 ;i~~:. ~= ';...,.ama 
'arın Cenenecleld içtimamda elde ccAlmanpnm, İna'iliz meteleaini aünün bir netice ._...,eceji mu- dutlar cleiifmez bar ll&le selmıftir.» himayesini kabul ettiği iddia o1an117or ld 
~ilen neticelerden babaeclea Paul kolaylqbncaima emin olabilirler. hakkak telakki edilmektedir. Bitlerin meaiiai aa~d•. ~ doirudur. Şimdiye kadar nazari olarak Çia 
~efer, ccmGdakbel blcliaelerin u·tı.m muam• plinlan, AYnl- DenU MG1N10raları landa aulb namm, Panıennanik bır cumhuriyetine baib olan bir memWretia 

merkezi a-LI-&.! Ren fizerinde c1-=-=• ıcla .ı--•· b" --•L t-:- • • Atin& 12 (ff --~) - a.:ı..:ıı. de- ldiltürel birliiin tahakkukunu SÖ- böyle bir vaziyete düpn.md• w.ı ola-..._. • .., pa 11WY11111U il" Mllll - ıçm uau.ı uu7 - c:ak hukuki · · · clicl k...,... 
:Nil az..iadedir.» dİJOI'. .a. •----•• ne ıüabette miaaade- niz manewalan J&pdmuı hakkmda receiiz.» "-Liln d.;;:::a ~ W::... u __ lr • • .ıı-_:_de .ftlllla8ı- mU111& • .., ..... r ~ , 

Ren ....... _.., YUIJeti mua kir claft'Ullll& a lmacle old .. u verilen karar fizeriDe bGtfia donan- I d • • d f "bot • • ko ile yapalan mGzakereler ele neticıl• • 
ltir dejiplrlik 9" bHlw .. talaldmat J • upn manm Faler limanında toplanma- anş 8ftlZIO 8 8rl Slrllll mit ve Moaoli.tanın teklifi 11wiDe. idi· 
ppılmw ....... Fn:naeem ihtira- •ça ~~eclır. • • • ıına emir verilmiftir. Kral manev- başltyer l&Rarla metCtll olmalı: fizere bir hakem ko-
-- : ... ~ eclen Sc .. e,_ dİJOI' kh ccTeblilin ıtimad tea111 meteletı- lan &-L• _;.1 ___ 1-.&!_ P • 12 (AA.) _ Dünkerk ile mieyonunun tetkili kabul edilmittir. Bun-
- ....-- .a. •--- tar fmd • ttix.: ra uaaıp ~. arıı, . --L !L' eml-L • ___ .ı d' 
aBu halin Taki olmıyacaı .. mı IÖyle- ne ftlllllUIY& a an ıcap e •• Du d k d b" F •bot dan b-..a. ~• m ıu.etın a~a ıp -ı 
~ lraclar ~ edilmedi... . .. ı.. vr araıın a ya ın a ır en lomatik mÜDUebetler de telif oı ..... kbL · .... .. .......... .... '°' Çin bır nota daha ........ ,. .... ,,. ....... Neai * ep&ııp .... et \il.• ,_ ,...._. .ı.aıt» •r-alıla be- altmde ,..ılalr elea ..... 
1 Achtulır Abencllatt, .,........... ....... o ~ -Cı&ı ... ......... verdi .... kadar JOlculu ft ..,. aktar- s enelerdenberi sersin bir balcle ... 
.. itler» bqlıkh bir mabletle pm- leriaia •eticeel helcJrmct-, umumi- muız naldedilmiı olacak ye hayli lunan Yugoelavyanm dabil1 ftd,r~ 
Jan yazıyor: yetle, memnuniyetm.ht bir U..n Şansha,., 12 (A.A.) - Nanldn- uman kaunılacaldır. tinde, bir müddettenberi dikkate deler W. 

laıiıt.eain mümeuilleri, Alman kullanmaktad1r. deki dıt bakanlıiı, Mqol • SoTJet ~Ufaklık söze ~rpmaktadır. Şubat a • 
9Ütı haldoncla SoTJet büJik elçi- Leh dı• bakanı Belgradt Jmclanberi Skopçina mec:.IWnin m..Wal. 

T .. k Ceza Kanununda ~~~inci bir protesto notu. ..... ziyaret edecek ::-: ::-ı::,;. o=: ur Sofya, 12 (Huaaai) - Belpad. bu menfi faaliyeti, ıeçen sün. mU-U bm 

D 
v • ·kı·kı Kaşta Yeni Mektepler dan Zarya yazete1ine bildirildifine b&di.e ile en hld devresine sinnit oldu. o 

Yapılan egışı 1 er Kat (Öfzel) - Katın Çukurbai sin, Leh Dıt Bakanı Bek af IOftla- sün. bqvekil Stoyadinoviç barict ..... 
'-" " d k" l" ~ k .. I" nna doiru Belaradı namen ziyaret hakkında beyanatta bul11nacab. Yntig .-;oyun e oy u em"'5• ve oy u para· 

. aile, bir ilkmektep İnfUUla batlenm edecektir. srupuna mensup •moı bir meb'ua ta • 
(Baı taralı 1 inci yhde) ı bulunmak m•kaadiyle yabancıdan vele;~ tır Kasaba k" .. de yapdacak J! bancaıım çekerek hatvekilin Gzerine dört 

)Udır. Yabancı devlet kuvvederine b- bilvwta ohan ken~ veya batkalan IÇID m~tebtn" ıa:yunıerek . ta ı..~- • H•ha~istan da bir kabile kurwun atb ve bereket venin biç biNW 
--nd ed LunJa k "d•-e nara veya berhanai bir menfaat veya va• P ı F m,aa ...., ~ iaabet ettiremedi. - a en veya u n eev ve ı --ı .r- ''li daha Ja • tm• 
ıınilt•Uik bir vazife deruhte eden vatan• ad bW ec1-. va~ eter fi a• IUDlfbr. ısyan 8 ., Bu bldi8enin ertesi sünü bapeld1 ildfa 

~ hakkında ölGm cezua Yerilir. Ha... iır ~da~ ~oraa 2~ = 2S~~ Ankarada Bisiklet musabakaları Roma, 12 (A.A.) - Dec:az Tai- etti. Fakat iatifanameai kabul olumnach. 
-••nda diifmu dmet topraimda bu- eeoeye r qır P• ve . renin kumandası altında bulunan Yeni tetekkül eden kahinecle. ukeri par-
hanup ta hu dmet kanunlamun tabmil et- liraya kadar alır para cezalan ile cezalan. Ankara, 12 (A. A.) - Anka- . • • • tiyi temail eden barbi)oe na... ;rerinl 
Jiii bir mecburi7ed ifa zaruretiyle mezk6r danlar. • ra Bialdet brulmnm tertip ettip Sudan hududu üzerinde kain Ghiai- mi erlı:lıuharbiTe reWain aldıiı stirülü • 
fi'li ifleyen kimM;re caa nrilmez. AJ-ni. ceza para veren veya ..... men· Ku ıc,... Koabi mlaabakalann- ra kabilelerinin İIJ&D ettildm haber ;rordu. Az .onra. muhalif partiler arumda. 

Bu bap h61dlmlerien ıöre hemanlİ bir faat teman .veya vuded• ;rabanaa hakJaa.. dan dlrdlbıcllltl baıtin yapdmqtır Yerilmektedir. yeni bUkGmetle tetriki m.ai etmek me " 
Mbeple T6rk fttandathiı •fabnl bylM- da da tatbik olunur. D---- .&L-ete kadar h • )'illeri söriinmİye bqladı. o vakte kadar 
~en kimae dahi vatw1 ... yı1ır. c- Artbn1aaP rau. . ~- -~ eyec•ala Klbada bomlalar patlıJ8r mecliae airmekten iatiaklf ed• Hırvat Ji.. 

Türkiye devletJ tarafıadan devlet ola• . A~aki hallerde cua üçte bir nıabe- takıp ed9den ~il • k~ ffayana, 12 (A.A.) - Din Kiba deri Maçek dahi batvekilin Ielainde be,a-
ı.k tamDllUf olmua hile Uklannda mu- tinde arttanlır: . . Ankara Gtldnden Niyazı birincı, . natta bulundu. Bunun neticeei, 172 Hırv .. 
harip muameleei 79pdan 8iyul tiyel• da- 1 - Fail, harp........- itlenmape. Ankara Glldl.ten Faruk ikinci aantiyagoıunda, aokakta patlaJ&D aiyui mevkufunun affedilm..mi intaç etti. 
lai Türkiye dnleti ile ı..rp halinde bulu- . 2 - Para veya ~~faa•. ~lltıılat v... ft Ankan Glidbaclea Kemal 1- bir bomba iki çocqu lldürmiftiir. Ve Yugoılav birlijini tetkil eden bato 
nan devlet sı'bi telakki edilir.• teklinde tui;rle propasanda IÇlll verilmit veya va- çtbıctl ıelmiflerdir. Yirmi dört saatten beri bu, betiaci lıca uneurlardan Sırp ve Hırvatlar ~ 
--.,lanmifbr.. dedihnt19

1 
'ıat Dal••• llıWat infillkbr. daki münue~ ~ylece, yeni bir yumutak-

Bu f .. lda ;renidea tanzim eclilmit olan KrD ' lf ••ta Ki O 1 d 1 • Enelki Pn. Hannacla bir kili- lak •fbwna sırmıt oldu. --S ılmı Rllnt 
127 . . ....., m r a en en __ _ı c1 iki" bomL- t1am 

nc:a madde de: Türk ceza kanununun 141 inci madde- Özel . MSU8 e ııııa pa lfbr. 
•Yabanca clnletia T&rldye dnleti a• . d . llyiba ile töyle deiiftirilmekte- Kat ( ) - K.aamızın Hacıoj-

'-nine bup .....- ,.. heemane Jaaıe. :a. e. Jena lanlar köyünden Mersin Özü denilen Bir talihli daha 
ketlerde buJw i;ia yabanca ile anla- • cM.nWuıt diabilinde bir içtimai ...... bir tepe vardır. Bu tepede, maClen kö- lzmit, 12 (Telefonla) _Tana-
~n veya bu m'9bada mltuf füller itleyen fua diPrJeri üzerine hakimiyetini, fiddet mürü damarları görülmektedir. • • • 
ldaa. on eeneden af&il olmamak üzere a- kullanmak •reti7le tem etmeie veya içti- re P•J&DIOMIDUD b6Jlk ikramı,.U 
in ~ia cezuiyle cezaJandınlır. • mat bir •mfı fiddet kullanarak ortadan neden 4 eeneye kadar bapia cezaaiyle ce- ~ bin l~ tehrimizde kaıap Ali)'e 
lun rp vuhlMaJura &ilim cezua bükmo- kaldırmaya Tep memleket dahilind~ te- zalandınbr. ...bet etmıttir• 

.. ur. Hum.ne hareket vukua •eline fekkill etmlt lktıadl veya l;timal nizam- Milll 16uipb.......... ------
lll:~ aiu hat* c.... verilir. d..U- lan .Wdet kullanarak devirmeie matuf Milli bi.b-atı aanmaya ve D7lflatma· lzmitte balo 
lll t ır. y.._ 8e al· cemiyetler tetkili için tetebbüa ve tahri- ya mltuf faali;rette bulunan •qa bayla bir İzmit, 12 (Telefonla) - Yetil 

A ı•• kltta bulunan veya teekil. eevk Ye y.al\ut faaliyet ;rapmak iatqen cemi;retler tetkili apor tarafından Ulu Gazi mektebin-
' 1:ürkiye d........_ l.itarafbk iJlnma ve- idare ed• kimee S ~en 12 eeneye ka- icia tetebbüa ve ~ bal~ 

0

"leya de YWilen bahar baloea ~ ejlen-
,. hıtarafbipa muhafa••na 'YeJa harp i- dar aiar hapie cezaaıyle cezalandınbr. tetldl. ee"lk "le)'a ıdare eden küme bir ... r 'eli • • 
llnına mecbur kılmak 'Y8J8 mecbur kılma- Memleket dahilinde cemiyetin a,..t neden 3 eeneye kadar, mezkGr cemiyetlere ce 1 Ye Def_ pıçaiftir. 
,.. matuf muameleler yapmak İgİD yabanca Y8;r• hulmld hemansi bir nizamım fiddet ittirak ed• kimae ele 6 aydan iki eeneye Yalvaç Bulvan 
Oe anlaf&n kimae 5 eeneden 1 S eene;re b· kullanarak ortadan kaldırmak aa1eaini ia- kadar cezalandınhr. 
il~r atar hapia cezaaiyle cezalandınhr. Bu tihdaf eden cemiyetler tetki)i için tqeb- Feeillleri emrolunan mezkGr cemiyetle- Yalvaç (Özel) - Belediye tara -
•ıd.ıma. matbuat ile propasanda yapmak bü1te bulunan "leya tetkil veya eeTk "le)'a ri aahte nam albnda Yqa muvazaa 18klin· fından Uluborlu fOleSÜıİn batuıda bir 
için vaki ohn..... hükmolunan ceza ijçte idare edea kinıee de •)'ili cezaya duçar o- de oı.. dahi ;reniden ietldl edenler hakkın· bulvar yapılmaktadır. J\iaçlar dikil-
bire kadar arttmlır. lar. ela )'Qk~ ceı.ı.r ~ bir aiebetinde miftir. Bulvar iki kilometre usunha -ı 

Milli .....ı..tler aJe,lünde harek~ S. ..U,etleıe IPirak ..ı- mm. Z 1e- arttınlank ............. iundldar· lem Yalvaç ~-
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••1 23 
çocuk 

Nisan 
bayramı 1 

Nian 

Sovyet 
sanatkarlarını 
radyoda konser Yenibahçe 

Stadgomu 
Halclı Değil Migiz? 

ındık piyasası kaste 
dü,ürülUyor 

Umumi lele/on 
Kulübeleri 

Daireler ve mektepler bir 
buçuk gün tatil yapacak 
Her yıl olduğu ıibi bu eene de c<23» Dijn akpm Sovybeır· t 

Nisanda Çocuk Haftası baflıyacaktır. konsolosluğunda 
Şimdiye kadar 200 bin 
liralık istimlak yapıldı 

Otomatik tel .. fon kulübe- Bu haha zarfında mekteplerde Çocuk ziyafet verildi 
lerinin inşasına başlamyor ::ft~ mevzuu etraf_mda ~feran• Dün akpm fehrimiz Sovyet 

Y enibahçede yapılacak olan ltad -
yom için timdiye kadar o sahada bulu
nan ev, bahçe ve arNlardan birçoğu 

belediye tarafından ietimlik edil~ 
tir. Şimdiye kadar istimlak edilen ev 
w analann mecmu kıymeti «200,> 
liin lirayı bubnuftUr. 

Cire8Unda kuap Omıan oilu Emin 
Bülent, bize yazdığı bir mektupta fın
dık piyuaanan ecnebi firmalar tara • 
fından ne tekilde zarara eokulduiunu 
anlatıyor ve diyor ki: 

~ mu~if .. m~ eoloeluğunda bir çay ziyafeti ve 
İstanbul Telefon İdaresi, umuma tertip olunacak ve aurbuz çocuk mu- tir. Ziyafetten sonra davetlilere 

mabaua otomatik telefon kulübelerinin •~alan yapdacakbr. yet aençlerinin beden • barlı=JECIJl!I 
İnf811 için hazırlıklara baflaınlfhr. Diler taraftan bayram münuebe- ıöateren yepyeni bir teknikle 

istimlak İfİ henüz neticelenmif de
ğildir. Bunlardan ~ka stadyom içın 
civarda bulunan daha birçok ev, arsa 
ve bostanlarla Kehal bağı çayırları da 
istimlak olunacaktır. 

Bundan eonra iatimlik edilecek olan 
emlikin kıymeti ((200 - 250» bin lira
yı bulacafı tahmin edilmektedir. 

Belediye yakında beflayacaiı yeni 
ietirnlAk ifinden batb etadyomun pll
nı üzerinde de incelemeler yapacak
br. 

•- Bir ecneW ilnat m ta puar1sa 
bdar siderek rnieteW lr.ö71id• 24 
karata fmddı miihapa eclİ70r. ..... 
muhhil fmddı içi için 48-49 karat t.lı
lif edi,or. Halbuki 24 karata almu 
INr fmdJk ,. kiloda - çok 47 kilo ic 
fmdık ...... v. ba w,......., ..... 
cİye 'Ye dnlet ..... .......flarile • u 
52-53 ............. . 

Bütia bm.ı.r Tiil'k fmcllkçdarmı :ıa
rwa eolrmek •• ~ e•e•-d• ..-. 
lattumak kudile ,..,.ı.r. 

Fllllllk lurine it, ..... ...W ihra
cat nı.n.in bu imha poDtibaa kili seJ
miJUllliilf sibi baalinMde fietlen dl • 
fllnnek kud;le ™ ~ -
fiatlerla .,_. Tiirk pİpaalerma erae • 
d-- mfieteker •• wmel l:tir piyasa~ 
paniie ujratmak Ye bu aande miis • 

Harap olan eşsiz bir eser talıail 1ıö,ıünün v• b6t6n fmdm havu-
Osküdar adliyesi 170 senelik bir bi- ımuı biricik milli aenetini tetldl eden 

fıncllk maı..aıana !d.-.1:.ı&.: fiatla almelı 
nadır. Bu binanın hukuk mahkemesi __.... 
salonunun tavanı Rokoko tezyinatı ıibi mürettep bir kuıtla Jir&Jen (is • 

.. mi bisde maJalua) bir ticarethane ..,.. 
ile ıüslüdür. dır. Bu ticarethane b.mclan bir ay n-

lnf88t, telefon ücretlerinin JeDic1en tile resmi daire .ve müeaelerle bütün lanmlf olan pyet güzel bir filro 
tesbitinden sonra baflayacaktır. mektepler 2'l ~ lallt «13» te ka- gösterilmif, film çok alkıtlanm 

Şimdiki Hatlara göre teaiaat yapa- panacak. «24» Naaan sabahı tekrar • Devetliler, bundan eonra, K 
lırea, fiatlann tenzili takdirinde • ki çılacakbr. benenin büyük ealonuna 8 · 
tenzilat yapılac:aiına muhakkak na- « l » Mayıs ~~ ~ Bahar Ba~ı rada geçen aene Türkiyeyi ziy 
zarile bakılmaktadır - eskileri bozup olarak kabul ~iğinden bu tene ılk den Rus ean'atkarlan tarafından 
yeni teıiaat yapmak icap edecektir. defa 0 gün de tatil ya~lacaktır. yoda verilen koneeri dinlemif 
Çünkü bu kulübelerde otomatik tele- Tramwaylı otamobil çarpışması Konser batlamadan evvel M 
fonlar içine atılacak kıymetli para ha- 337 numarah vatman Seninin ida- sefirimiz Zekii Apaydın tara 
cimleri ile kendi kendine hareket edip resindeki 90 numaralı tramvay Maç- radyoda bir nutuk söylenmiwtir. 
İfliyecektir. kadan geçerken 1860 numarah fOför aydın nukunc:la geçen sene Türk" 

Süreyyanın idareaindeki otomobile ziyaret eden Rus artistlerinin. 
Denizyollannda Ç8rpnllf, Süreyyayı baflndan ve aya- Jekerimizde sördükJeri takdir ve 

Denizyolları idaresine ait 6 vapur ğından yarale"'"fbr. habbet hislerinden cesaret alarak, 
nizami müddetleri geldiği için muaye- Elektrik iatları rical ve halkına bir konser verecek 
neye çekilmiftir. Bu yüzden eeferlerin Elektrik tarife Komiqonu, son top- eöyledi ve «Yapmı Türk - So 
sekteye uğradığı hakkında yapılan neş- lantısında elektrik fiatlannın ipkası dostluğu)) sözlerile nutkunu bi 
riyatı alakadarlar tekzip etmektedirler. hakkında verdiği karan Bayındırlık Davetliler, Rus san"atkirlarının 

Bakanlıjına bildinniftir. serini geç vakte kadar büyük bir 
Var mı bana yan bakan?.. OskUdarda fidan bahçesi ile dinlemitler~ir. • • • 

Küçük .Muaı_afa~~ ~esinde 11 Üsküdar Kaymakamlık binası ya- Canulerin tamırı 
Rokoko uıulü lstanbulda Üçüncü veline selinciye kadar normal bir hal

Mustafa zamanında en parlak devrini de alım ve .. turu yapalan iç fındık fiat. 
y-.amı•tır. Rokoko O,,küdar cihetin- lanm dUlqilnnek kaatile latan'bul pİya· 
de iki yerde vardır. Bıri adliye bina - ... ma 3-4 lnınıt noban fiatla yanm 
aında, diğeri de Üıküdarda Ayazma vqon iç fmclak satnup. Ba OJUll na-

numaralı ınekçı ~ımın ev~de oturan nındaki arsa fidan yetİftirilmek üzere Evkaf idaresi geçenki fırtınada 
sabıkalı Hayrı oglu Tevfik, sarhoş bir bahçe haline getirilmif ve buraya rap olan camilerin tamirine devanı 
bir halde Kerestecilerden geçerken 2000 fidan dikilmiıftir. mektedir. Şimdiye kadar «32» 
elinde bulunan bir kama iJe: kubbe, cam ve çerçeveleri tamir 

- Var mı bana yan bakan 1. Diye Beyoğlu Fransız mittir. Minare külahlannın yap 

zan dikkati celL.-&--!--- !1-!.--! bir d..._ mahallesinde 34 numaralı yahdadır . lft:UUC7._.. lalllQ ...... 

nara atmıya başlamış, zabıta tarafın- Tiyatrosunda ama da başlanılmıtbr. 
dan yakalanarak hakkında takibata Hlllk Op..u - Şebz;ıdebaşı 

Yalıdaki Rokoko tenekeden işlenmiş- fa tekrar eclilmittir.» 
tir. Bundan alb sene kadar evvel A- Circaundan aldığımız mektubun ana 

başlanmıştır. Bu akşam 2ı>,46 te TURAN tiyatrosu 
F LOR y A Na,ıt • H•llde hatlarını yukarı yazdık. Mesele Eko • 

merikalılar eahibine altmış hin Türk nomi Bakanlıiı tarahndan tah)dk edil-
Jiraaı vermiflerdir. dikten eonra, icap eden tedbirlerin alı-

0 sırada bu yalıda misafir bulunan nacağına ıüphe edilemez. BeJli başlı bir 
Fransız profesörlerinden Rifiatar 60 mahsulümüze auikıut yapanlar, mev • 
bin liraya bunun aatılmasına mini ol- cut ise, ıiddetle cczalandırmalıdırlar. 

Seyyah akm.ı başlıyor 
Bugün şehrimize büyük bir Alman 

vapurile 350 eeyyah gelecektir. Yarın 
da bir İngiliz T ranaat1antiği ile cc:-ıoo,, 
den fazla İnsiliz ,ehrimize çıkacak-

muıf, kendisi daha yüksek fiyatla Haklı Değil Mi iz? 
Franıız müzelerine aldıracağını aöy - --~---=-:---:;:..--~.;;..;;..;...._,.-! tır. 
lemiftir. Sonra da bunlar aatııamarnlf, Sıhhiye ve ziraat vekilleri 
yaLda kalmıttır. şehrimize geldiler 

Ecnebi Universitelerin yaz 
kurları Üsküdar adliye binasının hukuk Sıhhiye Bakanı Refik ve Ziraat Ba-

mahkeme1i ıalonunda tahta üzerine kanı Muhlis dün sabah Ankaradan Berlinde açılacak yaz tatili kurları 
iflenmif bir Rokoko daha vardır ki şehrimize selmişlerdir. ile Bertin üniversitesinin yabancılara 
bu diğerinden daha çok kıymetlidir. mahsus enstitüsünün serbest kurları-

Bütün lıtanbulda da başka yerde Şirketi Hayriye hissedarları na, Cenevre üniversitesi edebiyat fa. 
Rokoko olmadığı söylenmektedir. Üs- toplamyor lıtültesinin tatil kur~arına ve Danimar-
lüdar adliyesi şehyislam Abdullah Şirketi Hayriye hiuedarları önü- ka yaz kurlarına aıt 1936 yılı prog-
Dürrinin konağıdır. müzdeki ayın dördünde fevkalade bir ramları lstanbul üniversitesine gelmiş-

Bu adam vaktiyle Üsküdar ciheti - toplantı yapacaklardır. Bu toplantıda tir. 

nin en zengin adamı imiş. Bu tavanda- şirket nizamnamesinin t~viki sanayie OskUdar ve Kadıköy n"ıkAh 
ki tezyinatı bir çok paralar sarfcderek ait bir maddesi tadil edilecek ve Bo- a 
yaptırdığı söylenmektedir. Bina gün - ğaziçi iskelelerine tatbik edilecek yeni memurlukları 
den güne çökmektedir. Bu eser de bu yaz tarifesi görü~ülecektir. Üsküdar ve Kadıköy nikah memur-
bina ile çöküp gidecektir. Şirket hissedarlarının bir heyet se- lukları birinci sınıf nikah memurlu

Sabun hırsızı 
çerek Ankaraya gönderecelderi ve hü- ğuna tahvil edilmişlerdir . .Belecliye bu 
kumetle temasa geçileceği hakkında memurluklar için IBzım o1an tahsisatı 

Kumkapıda bakkal Ahmedin dük- çıkarılan _haberler asılsızdır. Şehir Meclisinden isteyecektir. 
kanından iki kalip sabun çalarak ka-
çan ve bilahara yakalanan Musa, ikin- Hafta tatilin, muhalif işçi Bir sandal devrildi 
ci sulh ceza mahkemesi karariyle tev- çahştıranlar Dün saat 10,30 da Kabataftan Os-
kif edilmiştir. Mahmutpaşada bir gömlekçi atöl- küdara gitmekte olan kayıkçı Mustafa 

P b h d 1 k yesinde yapılan araştırmada Cumartesi oğlu Rifat Kabat~ açığında yelken a-
aşa a çe 8 ame e par 1 günleri öğJcden sonra hafta tatiline çarken sandalı devrilen Rifat (Altın 

Pa,abahçede fişe fabrikasının kar- muhalif olarak sekiz itçi kızın çalıştı- Çapa) isminde bir motör tayfalan ta-
ıısındaki meydanlığın bir park ha- rıldıkları görülmüştür. rafından kurtarılmıştır. 
line sokularak fabrika ame1elerinin Sultanahmet Birinci sulh ceza mah- ---------------. 
yaz günleri bu parktan istifade1eri dü- kemesi dükkan sahibinden beş lira pa

tünülmüş ve fabrika tarafından bele- ra cezası alınmasına karar vermiştir. 
diyeye bir teklif yapılmıştır. 

1 

Belediye bu teklifi muvafık gör- Kama kamaya girmişler 
mÜf ve meydanlı~ın park haline ifrağ Galatada salon kartısında Alinin e 
edilmesine başlanmıştır. 1 vin<le oturan aa_bıkalılarda Rizeli Ce-

1 

mal ile Parlak Hasan Galatada Kara
lzmirli Behice mahkl1m oldu oğhm sokağında Talatın evinde oturan 
Birkaç gün evvel Beykozda sirkat sandalcı Fahri oğlu Yusuf ile Kemer

cürmile tevkif edilen lzmirli Behicenin ahı caddesinde kama kamaya kavga
durutması Beykoz Sulh ceza malı- ya baslamışlar, zabıtanın yetişmesi ile 
kemesinde yapılmıf, cürüm tespit c- bir cinayetin önüne geçilmiştir. Kav
clildiğinden suçlu bir ay hapse mah· gacılar yakalanarak haklarında taki-
kum olmuştur. bata başlanmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu seceki nöbetçi eczaneler f1Ul1ardır: 
lıtanbul cihetindekiler: 
Aksaray da: (Ethem Pertev). Alem • 
darda: (Ali Rıza). Bakırköyünde: 
(Merkez). Beyazıtta : ( Belkiı). Emin· 
önünde: (A. Minasyan). Fenerde: (Vi· 
tali). Karagümniktc: (Suat) . Küçük
pazarda: (Haean Hulusi) . Samatyada: 
Rıdvan). Şehremininde: (Nazım). Şeh· 
zadebaoında: (Üniversite). 
lkyoilu cihetindekiler: -------

B• hk" d Galatada: (Merkez) . Hasköyde: 
Beykozda yeni bir Orfamektep lr ta lr aYaSI (Halk). Kasımpapda (Merkez). Sa. 
Yalnız Beykozdan orta tahsil için Bir mektup meselesinden dolayı nyerde: (Osman). Şişlide: (Merkez). 

hergün latanbula inmek mecburiye - Beyoğlu posta tevziat haşmcmuru Nu- Taksimde: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
tinde kalan 300 talebe için Kültiir Mü- riyi vazifeleri esnasında tahkir etmek- Oaküclar, Kadmöy ve Adalardakiler: 
dürlüğü Beykozdaki Beykoz kasrının ten suçlu 18 yaşlarında Leontin iki gün Büyükadada: (Şinasi) . Heybelide: 
orta mektep haline ifrağını kararlaş- hılpis ve 1 lira da para cezasına mah- (Tanao). Kadıköyde Modada: (Sah • 
tırmıftır. Bu yeni mektep önümüzdeki kum edilmiştir. Suçlunun aabıkaaı gö- hat). Pazaryolunda: (Rifat). Üakü -

1 1 1 darda lakeleba"nda: (Merkez). den yılında açılmıf bulunacaktır. rülmediğinden cezası teci o unmuftur. ıı...;.... ____ ..._ ______ _ 

Bu gece saat 7ı>,30 da 
Senenin son opereti KıameUnde olanın 

Zozo Dalmas k•••lında çıkar. 
Ttırkçe olarak komedi 3 perde 

HerkeMhı a6nnesi Jazımaelen, ~onlar sartlle vllcuda aeth'ilen 
en bQyQk mm 

JAN D A R K'ın 
Hayab, harpleri ve yakılışı, 100 aenellk barpte Fransayıkurtaraıı kahram 
genç kız. Şimdiye kadar gortllen tillmlerln en heyecanlı ve en meraklı&lı 

Bugun T O R K Sinımasanda 

•---• 14 Nisan Salı gtınQ saat 21 de yeni repertuarla •••• 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

MÜNiR NURETTiN 
ve ARKADAŞLARI KONSERİ 

~-· Ayni akşam BALK OPERETi, Kadıköy HALEDE - FLORYA ...-~ 

İstanbul Orman Direktörlüğünden 
. • . Malzemesi orman idareıi tarafından verilmek üzere nümune 

prtnameai .eçhile 3870 adecl defter 600 adet tezkere cildi ~ • 
cedvelin ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında tab ve teclı 
prtile 10/4/936 Cuma gününden itibaren 24/4/936 Cuma gün 
kadar 15 sün müddetle açık ekıiltme ile ilana konulmuıtur. 

ı - Cildlerle defterin ve cedvellerin nümunelerini ve prtname 
kaveleıini ıörmek iatiyenlerin orman Direktörlüjüne müracaat 

meleri 
2 - Bunların tahmin edilen bedeli 1280 liradır. 
3 - istekli olanların 24/4/936 cuma günü aaat 11 de % 7,5 t 

natı muvakkate akçeaini havi makbuzu veya banka mektubile O 
Direktörlijünde komisyona ıelmeleri (1936) 

latanbul Beledly••I lıanıarı 

Senelik muhammen kiruı 24 lira olan Osküdarda Murat r~i• 
halleıinde Çinili hamam ıokağmda yeni 2 numaralı Tat mektep 
veya 938 aeneai may111 10nuna kadar kiraya Yeril~k üzere pazar 
konulmuttur. Şartnamesi LeT&zım Müdürlüiünde görülür. Pazarl 
ıirmek iıteyenler 180 kurutluk muvakkat teminat m-:J'~uz ve~~ .. 
tubiyle beraber 14/4/9"38 aalı pnü aaat 15 de Daunı Encuaı 
bulunmalıdır. (1) (1690) 

• 
Küçük Reminıton 25 aantim bir tanesinin muhammen bedeli 75 • 

,, ideal 2S santim bir tanesinin muhammen bedel~ 70 •. 
Torpedo 25 aantim bir tanesinin mubampıen bedelı 65 

Tahıil ıubeleri için yukarıda cinai ve muhammen bedelleri 1 
yazı makinelerinin herbansi birinden almak hakkında muhtar 
üzere 33 tane küçük yazı makineıi açık ekıiltmeye konul• 
Şartnameai Levazım Müdürlüğünde ıörülür. istekli olanlar 24~ 
maralı arttırma ve ekıiltme kanupunda ~azılı veaika ve 185 !il 
muvakkat teminat makbuz veya mektubıle beraber 15/4/93 
pmba ıünü ... , 15 te Daimi Endimende bulunmalıdır. (1) (1 
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MEMLEKET i t!kONOMI j 
Zahi e BorMsında Bir 

Nazillifabrikasımninşaab] Kıllrı•ta Kiiltür Haftalık Vaziyet 
d b•t• lıleri . temmuz a } ıyor. Kıbrıı (Özel} - Yarım ...-daııbe- . YAPA_i:}: Yapağı •atışları memnu- Fiatlar düttükten ve Ziraat Bankası 

ri ana vatan lludutları haricinde kalan nıyet 'fttJC:i 
1~ ~ etrnektedit. da geiett mıstrları ne şerait dahiliade 

Kıbrısta eski an'Bneıle, yava, yavaş Bir müddettenberi 'RyİI"~ vazi~~tinde \re kaıç kur..- edac:ağını bi~dirm~en 
g:vşemekte, Türklük Tahıtaları çÖ· bulunan Ruslar,~~ mübeye-~~ yer~irdiltten Sô'ftr~ va~iyet 
zulmektedir. ata başlamı~lardır. Almanlar da alışla- busbutun karışmt"Ştrt. Bü kararsızlık· 

Kıbrıstaki büyük Türk kitlesi bil· nna devam. eıtaael:te4i1ler. · tttn '8tifadeye kalkı~n spekülaförler 
hassa 'kültür bakımından zayıflamak- . Son hafta -~ daha fazla iyi evvelce 4.20 kuruŞa kadar alıcısı bu. 
tadır. Bu kitle her ne kadar ana vatan Cllls Ylll' ....... ..,.. muamele ol· hınmıyan mısırları toplamıya başla· 
kültürünü takip etmekte iae d~ ana va- IDUflur. Tnık,ııa ~ fazla ta- mışlar ve bu suretle haftanın son aün· 
tan programını aynen tatbik mümkün ~ ...._ ~ ...,,,...., Wttiiinden bu lerinde mısır üzerine ehemmiyetli mu
olamamakta, ortaya buı emıelter çık· cmller .~.,.tal• olmuşıur. amele olmuş ve fiatlar da 5 luar• 
maktadır. Şehmruz ~ maada, ya- yükselmiştir. 

Son kararlara cöre ilkmektep tele- ~ğı ihTllCat ..... aldalrıp ehemmiyetli Mtsır tücculan, Zirut Bankasının 

...... ............................... 
heleri derslerini kitapaız olarak v~ ho- bir meovki ~ ••"'1an Mel'airı Ji.. b9 karar~a nihe.yet vererek metn· 
calarının takrirleriyle iktifa ederek bel- rnanında ela Oıf İfİ-' oılllııaktadır. lelt@ti "\fe i'ııihtah:sili zarara sôkaeak 
leyec.eklermiş. Bu sistem belki fayda- Bu hafta .... Raaıl.t 'Ye Ahnan• ofan bu gaytıtabii vaziyete nihayet 
lıdır. Fakat her halde henüz anlama lar tefırimiat. ~ ft Mersinden de vermesini ve bugdaya olduğu gibi mı· 
kabiliyetleri inkişaf etmemif olan ilk- al() .Wye bdu ~ almitlardır. sıra da bir fiat koyarak piyasanın naüs· 
mektep çocukları için değil. Kıbrl88 da F'ilıUat •I' ..... on tün evvelisi- takar bir durumda kalmasını temenni 
her şeyden evvel 181ah edilmesi icap De bd.ı- 50 km"'fbıril llliblan %47 etmekteclirlu. 
eden vaziyet kiiltiir vaziyet«lir. Bun· l'Mdı....a. Aa .. da JlıPiliılatı ~n Arpa piyıaeuı iste1csizdir, dökmeler 
dan sonra dijer ahalarda tekanıilhek. haftanın sonuna doğru 52 • 53 kuru- 3.15, Trakya çu•aılı 3.22 pMadır. 
leme]( mümkün c:Ocak akai tik<lirdc şa kadar yükselmiştir. Son satışlar, AV DERiSi: Malın azhğından pi· 
Kıbrıstaki büyük Türk' kitlesinin .kül- Karahisar, Eskişehir ayarı ince mallar yasada cısnlı iflet ofmamaktacht. Satı. 
türü gün ,geçtikçe zayıflayataktır. 5~, fz~ir 58, Çanalckale 60, Trakya sar ve ta\',an derileri aranmaktadır. 

cınslerı 66 kuruftan muamele gör- Tavşanların adedi ~O. sansarın çifti 
Gümrük memurları arasında müştür. 27 • 30, Karadeniz sansarının çifti 37 

. . I Memleket harici~ yüzde ~47 ran· liradır. Diier deriler üzerine ehemmi· 
J8RI tayın er dımanh Anadolu kirlı yapagdannın yetli muamele G>lınamıfttr. 

Ankara 12 -1slahiye Cümrük Di- yüz kilow sif Hambını 56 - 57 lira, FJNDIK: Fiatlar gitt~ d~-
~kt?rlüğüne Galata yolcu salonu bi- 5~ ra~mlt?lı Ttakya yapa~ları ise dir. Hariç memleketlerde yartular mü· 
nncı sınıf muayene memurlarından yü't kilattd ınf Hatnbarı 70 lıradan sa-- nınebetile stoklar tükeneceğinden y~ 
Cevat, Çanakkale Gümrüğ:i vezne • tılmıştır. ni siparişler beklenmektedir. fç fındık 

_ Nuili fab...._ İKİ isi "'-va'• darlığına İstanbul 1thalat Gümrüğü Bu.nc!an maada Y ecliku]e tabakha- 44 _ 45 sivriler 22 kurut. Giresun malı 
lzmir 12 ( Son Posta ) - Nmllif len 47 talebeden ekıeriei izmirlidir. veznedarı Azmi, ~stanhul dahili tice· nelerınde bulunan ve kasap bafl tabir yüz kilosu sif Hambwa 49 liradır. 

mensucat ~abrikası inşaatı ilerilemek· Bu gençler Moskova mensucat ve yük- ret muayene memurluğuna Birecik olunan yapağıların mevcudu bulunan 
tedir. Fabrikanın evliler ve bekarlar sek teknik mektebinde altı aylık tahsil muayene memuru Arif Hikmet, Pa· 80 ton kadara da kamllen yerli fabri- Kar utla Sudur v Mekt b" 
apartımanlarile direktör evi ve reviri devresini tamamlıyarak, Moskovanın yas Gümrüğü muayene memurluğuna kalar w Almal.r taraf.mdan 52 .. 60 IRll aga 8 I 
yükselmiştir. Fabrika ~aamın temel· 275 kilometre fimalindeki lvanoya Ayvalık eski muayene memuru Hü· kuruştan satın ahnm.-r. Yrkanmıf Karaman (Özel)_:- Bir yıl önce 
leri de yükselmif, asıl faaliyet bundan fdırine aitaUıflerdir. Or~ muhtelif seyin Avni tayin edilmiflordir. güz yüzü 82,50 kuruftan bir miktar a~!a~. Suduragt kO'Y1;1 ilk .. okulu n:ıu· 
bir hafta evvel bafla11Uftlr. WxibJarda dört aylak .taj müddetini • • • satılmışm. . hıtı ı~ı~ çok fayd~lı hır muesse. halıne 

Temmuz ayının son günlerinde fab- tamarnlıyarak Moskovaya dönecek- KAhta Hakımhğı TlFTtK.: 'Son yedi gün içinde Al- gelmıştır. Mektebin 90 talebesı var 
nkanın maki.,. daireleri tamamlanmıf ı. .a - ...;a... _... ~r· Kahta (Özel) _ Kaz.dala .bikJm .. manlann mutat alıtlanndan -..da dır. Bütüıa talebeler bi.r örnek mektep 
?l~ca~tır. _Sovyet Ru~ya bu fah~ dlr. liiine Dinar ceza hakimi Sabri tayin Ruslaı- da piyeuden ~ toplamıya foma... ai~bedirler. Köy. bü~-
ıiçın sıparış edilen makinalar, makına Bu pnçlaia Halama ayında Tür .. :cJilmif, gelmiş, vazifuina baflamlf .. batıla~ıflardır. Hafta içirıde ilk defa be mek_tebm den ı..u.r. içın yiiz ti· 
tfaireleri i11şaatı tamamlandıktan son· kiyeye dönmeleri malrmrerdir. içle- tll'. Hakiın vekili Sami Akçadaj ınüd· olarak. piyala)'tl 1'eni kırkım tihik gel· ra tahsıSllft k01111lmaktadır. Çocukla • 
ra doğrudan doğruya bir Sovyet vapu· rinc:len itçi, U9t:1ıbatı. W!bıisiyen ve deiumumiliii "azifeainc a\'det etmiş· ıniftir. ÖııiiaRizdeki 1-ftalan:ia tnüva- rın temiz kıllğl köylüler üzerinde de 
rile İzmire getirilecek ve buradan Na· fabrikanın tef ve direktörleri de Tar· tir. ridiıUa aırtmaaı Wkle11melıtedir. tyi teeir yapnı!f, köYlüler de tehir kıh· 
zilliye sevkedilecektir. chr. Bu aençler memleketimize döa • Son san,latda ıeçen haftaya lcrya .. it ite -gezmeğe ~lamışlardır. 

Nazilli fabrikasının yalnız malrine dikten: sonra Kayaeri fabrikasında altı Bir Türk KadUllR18 lhvalfakiyeli ~ bir. fia't ~am Yö~s? da piyaaa ha 4 
---

aksamı 550 000 lira değerindedir ay bilfiil çabprak ehliyetlerini ispat e· 1 . 8 (o= --....) C . raretlidir. ~ır halta ıçınde 2500 balya 
' · fabr!L zmır .;xJD P"'"'"" .-... enan 1$ .. k d t"f "k 1 F. 1 Kab Malcinalar Sovyet mühendisleri tara.- decelder, ondan aonra Nazilli •a· nrind bir kadt leni .. .. h a ar ı tı satı ınıştır. ıat ar: a, 

'frndan kurul•eak · teseHüm muamele· 9lllda .r•heealrlerdlr~ -~JJ.•-~· ft:hb .~. u~m ma • deri ve yağlılar 67 - 70 Ankara Polatlı 
.. , .... ~ ın.uunu ustun Ift oi!wmau«ft mu• · 76 · 

si makinalar faaliyete geçtikten ve tec• ._et memlelr.tleaiwle tahsil -eden h f d k b" f ··ı b ld·~· id ayarı mallar - 78, 1'aabrimıbnı 86. 
tilUY7' a aza e ece tr ormu U u15u.ftU • vl k 9() 94 k 

·ı-übeleri muvaffakiyet verdikten sonra amçlerden Lı:miıdeW ailerine gelen dia ~Nk ı: M a.k )! v b og a - Uruf arası aatılm-.m. 
yapılacaktır. mektupıarck Sovyetlerin gençlerimize aıu eve Bom:;. baiclt7.c =itti::: BUC:I>Al": Piym aw,ektir. Zira .. • 

Nazilli men1Ucat fabrikaemda çalış· gö.tenlilderi ihri-- .... yüksek alaka bir :eyet h~a yeıpdarı tecrabeJer. 11 Bank... -~ mevcut 1 O ton 
mak üzere Savyet Rusyaya göncleri-- tefekkür ketimeler'ile anlatılmaktadır. den iyi neticeler ahalWlftı. kadar ~umuşak buğd~yı 4.20 kanıfa 

r..:......-- ba ı~ _ _.....""".... - t tadar pıyasaya 11rzetm1A1se de satılama• 
• • 'iu.a..Nal. 11 1 k '-"'"lll ana vwmJ ... uc Tmiracaa -e· F' tl d 

Nu .. fus Yazımı Jçı·n 1 Bıgada y~..,9A •wt Ç8C8 derek bütün yaf sebze ve meyvalar ~~'b··. ıa ai;e:!eçen.ı~~ftaya nazaran 
Satanlar ~in ~ bir 'formül Wlduitmu id· cuz 1 ır aer varUK. 

Ha 1 k d. '. · l .. . F&stra Polatlılar 8.10, yumUfak • 
Zir I Biga (Özel) - Şehrimizde yiye .. ıa etmı.~ ve.en.gınar ar u~erme ~-. lar 7.l5, kmlca 6.SO, sertler ô.25 pa· 

cek ve içecek satan bütün esnaf, be~ :!' "'~beyı .ılAyb' ete tetılım. etf111ft~r, radır. 72 kiloı.k ebtra alrıstra anlan 
B• d M Ge J • ı d. h k.i-ı:::.:__ tabi ou engıllM'1ar ır .ı, sonra 'l!ttht mii• ıga a uhtarlar ce en e ıye e ~-e aıuayeDey~. cli.irlüv .. nd btr he,-et hlttm da çuvalı 94e, ... trals '8.80. biriaci JUa 

tutubn~. hastalıklı olanlar, hu lfl yap- gu e . . un eçı .. mu ak 780 • 800 l>irlnd wwwtler 8 70 
De Çalışıyorlar makam menedilmif, olmayanlara da lacak ve netıcesı anlel!"lacaktıt. hır~~tar. ' • 

eıhhat YeMkHI verilmiştir· . 4 • MISllt1 Ziraat Ban1nm Romanya. 
Biga, (Özel) - Gelecek haziran • Sııasta Yanı inşaat .a 

Q•n ~tirttii'i 3500 ton bdar mısırı 
Cia yapılması kararlaştuılan aenel nü- Afyon HatJertsri Sivas (Özel) - Bayındırlık. Ba • Katadenizin nnmtelif Hmanhmnda be-
.fos Y~_zımı için lıazırlıkl~ ~lamıftır. (Öz.el) - Geçen yıla ınll-' kanlıiı tarafmdan istasyonda yaptın· fer, yedi~ yüz ton kadar depo etmek· 
~u munasebetle bütün koy nufus def· AEy~ -ı .-ı. bc:ıUuk -:1.--~ 8Ö • lacak, Cer atölyesinin projeleri huır· mdir. 
terlmi c::eJbediı.H kay Utip ye IMlh· betle 1JU ..,~ ~ ~& Y 
ta la c.-1...... .._ı._ tütük ı.amektedır lanmıttır. Yakında toprak tesviy•ine Bankanın mısır getireceii pyiaları 

r rı tara~ esas nu.nıı • A fk .. • · t · ' ba soura da intaata baQlanacaktır. lnhi.- _...·tıgv ı zaman tüccarlar depo~arındaki lerbrfe kBrfilafbnlmağa ~nmıJtır. imi ati La muM~~ Muanıın~ Ce-ş· \ T ..-

Şehrimizia alhuu ~kalabalık ol· lanıhmftır. iae aaur ~':'1• .. . sarlar daresi de 50 bin lira aarfile i~ malları zararına da olsa ellerinden çı· 
!.111;. k 'A• . . . d hazi mal Rize orta ortameldep mudürtüğii- tasyon caddesi Üzerinde bir bina y~ karmak için kilosundan 00 para kadar 
~-u ve arfı. .. ,Lınna lflDID e • . . · k ad 
tana kadar bitmesi ilzam aeldiii ci • ne tayin edilmıftır. tırma t ır. karan.it tatrnıflaıa11. 
lıetle köy muhtar ve katipleri 1ıeccleri P•Zlll' Olll H•••n 8. Diyor Kit 
Clahi nüfua dairesinde çallftırılmekta· 
C:lır. 

İnhilal eden Bip aüfw kitipliğine 
&..ip.eki kitipierindetı Secit atan_,,, 
aelip ite başlmnıştlr. 

Cirit Oyunlan 
Sivas (Özel) - Atla spor kulübü 

yılın ilk cirit oyunlarını büyük bir ka
balık huzurunda yapmlfbr. Oymalar 
ba,lamadan evvel San'atlar Evi ban
tioeu muhtelif havalar çahnı... halkı 
eğlendirmi~r. CiYit bir buçuk 11!18t 
pek muntazam bir tekilde devam et· 
miftir. · ı 

. . . Çenelerini bıçak açllll - . . . Sebebi de, arbk eskisi 1 Huan Bey - Elbette azi • 
ror, Hasan Beyl &ibi kereste, tahta ihıactetı ola- zim! Cümle alemin göaü açıldı; 

mıyormUf. artak klrme çürük tabtaya bu-
. ma zoLlal · 

- Bazı tacirleriınizİD.. 

17 Numara 
Haliç tirketinin 17 numaralı vapu • 

runu belediye adalar arasında itlete • 
celtmif.. On yedi numara Haliç lıapİ.8 • 
bınuindOA tabu.ıcu ~ar .. demekti• 

• • • 
Calata köpll.ünün ahdan çıkar 

~az b..-ı 4iklefllr•ek: 
- Bir ...._ eli,_. elur olma y_. 

l.Ie bua et.ireceğiaı. 

• • • 
Bir tl'Uladantii• A8llana beis• • 

eak: 
- Yolumdan çekil )'oba çiiner ıre-

çerim. 
• • • 

ıüliimıiyecek ... Heybeli yüz ve~iye • 
çe)t, Biiyükadanın ırözüae bile PfPD'I• 
yacalt; yalmz ltqdt adaa aevinecek. 

- Nih.yet, diyecek akranıma bul • 
dml. 

• • • 
O. fedl _,.. aoncıMlan 

Mis; ............. .. 
- Mitoalaıı. llebakalan Haeki,._ 

Balata ta,.rdun. 
- Ya timdi ae it aörüyoraun~ 
- Mitonlan Rebakalan adadan a • 

daya taııyorum. 
• • • 

Haliç ıirketinin 3teld vapurlan ağh
pacalclar: 

- &lediye 'anne bizi tle götür. 
* • • 

Eyüplü bayan, bayile kavıa edecek: 
- Vallahi billahi oturmam: on .,.. 

di numara bile adaya tqındı. Biz ne di
ye bu köhne yerde kalıyoruz! .. 

IMSET 



6 Sayfa 

En kuvvetli şair, romancı ve hlklyeoimiz kim ? 

Faruk Nafizin Cevabı 
* * * "Bu bahiste kimseyi gücendirmek umurumda bile 

değil: Bugünkü halde Reıad Nurinin en kuvvetli 
romancı olduğuna kaniim.. bu kanaatim 

değişmiyecek kadar kuvvetlidir" 

Şiir Faruk Nafiz: 
- Sen, diyor, anket yapacaksın diy~ 

ben kainatla düıman mı olayım} Hem ıu· 
alinin çizdiii hudut öyle dar ki. içinde pe
rende atmaia değil, kımıldamaya imkln 
Jok. 

Biraz ıırar, hatır kırmaktan daima ka· 
~nan uyaal fiiri yumuıatıyor. Ve iıtedi· 
iim cevabı veriyor: 

- Meırutiyetten ıonra gelmiı en kuv· 
vetli şiir Yahya Kemaldir diyeceiim. Fakat 
tevazuu şiar edindiiim için. Hem onu di
ierlerine tercih edifimin bir aebebi daha 
var: Yahya Kemalin, bende va bir kaç ar· 
kadaşımda unutulmaz tesirleri vardır. Bit
tabi gençlik devirlerimizdeki tairlerinden 
bahsediyorum. 

Sonra ben, ne pahasına oluna olsuıa, 

•Üstadı> ların inkar edilmelerine muarızım. 

Kaldı ki, Yahya Kemalin tiir tarafı: Faruk Nam 

söylenildiii kadar boı değildir. Bence, 0 lunmadıiını düıündürtmüyor bile• 
türlerin çok uzun zamanda yazılmasını bü- - Bir de hiklyeci adı aöyle üıtad '> 
yük kusur sayanlar da haklı sayılamazlar. Faruk Nafiz hiç düşünmeden: 

Eğer her çok düıünen insan mutlaka -Peyami Safa I dedi. Ve ilave etti: 
ııüzel eser verebilseydi, bütün melankolik- _ Onun hikayeleri beni sade eğlendir· 
ler birer dahi olurlardı. · 8 b · k""lt"" l"" d · 

• v • mıyor. en, u genıt u uru ve erın 
Bu itibarla, sadece uzun ve dımagi hır k lı h"kA 1 · · b" d avraylf yazıcının ı aye erını ıraz a 

ıkın tının eser yaratmağa kafi sayılamıyaca• · .1 • b" k"k "b" k 
ı mı ırer tet ı gı ı o uyorum. 

iına göre, Yahya Kemalde de ba,ka me• C b l A• ki ava mı tamam ayan p.ır, ea ayama-
ziyetler var demektir. d v b" ··1·· ·· hik t" · k tın" 

ıgım ır au uıun me ını mera e ı,. 

Hem Yahya Kemal, hiç bir teY yapmamıı . O d . 
tı. na sa e. 

olsa bile, devrinin en temiz lisanını kullan· H" I d d" V d t t x.. b - ıç e ım. e os una yap ı5ı u 
mıt. en öz duyııularını mısralaıtırmııtır. iltifatta düotüğü aafleti yüzüne vurmamak 
Onun bir ıiirini ofuyanlann, kendi hisleri· için, Peyami Safanın irnzasiyle hikaye yaz
nin dile aeldiğini görmeleri için fl.ir olma-

madığını ıöylemedim. 
larına lüzum yoktur. Aynlırken o: 

Çünkü o, herkesin hissini terennüm e- - Bu, dedi, ne zaman çıkacak} 
den bir şiirdir. Ve biz onu beienirken, _ Neden sordun} 
ba,kalannı da beienmiıı oluyoruz. O: 

- En kuvvetli ıiiri} - O ııünkü <ıSon Posta» yı almamak 
- Bu kolay dciil. Hem kolay olsa bile, içini dedi, ve bu kabil haebühallerde ara 

tiirlerinden birini ötekinden üstün tutmak- sıra yaphiım latifeli azizlikleri ima ederek 
la üstadı gücendirmiı olacağız. Maamaflh 'ıüldü: 
oldu olacak hatırın için bu fedakarlıiı da _Senin eline düıen muharrir, kurt ağ. 
yapayım: En beiendifim ıüri •Ses» tir. zına düpnüş kuzudan beter oluyoı;, dal 

- Ya en kuvvetli romancı) Şimdi bu cevabı okuyanlar, Faruk Na-
F aruk Nafiz geniı bir nefe. aldı: fizi, iaimlerinden baheedUmeai uğrunda 

- Bu bahiate kimaeyi gücendirmek u- ,kurt aizına düpneyi bile söze alan .eöhret 
murumda bile deiil: Çünkü bu aünkü hal- ,düşkünlerinden aanacaklar, ve: 
fr:le, Repd Nurinin en kuvvetli romancı . - Eier öyle olmasaydı, Naci Sadullaha 
olduiuna kaniim. Ve bu kanaatim hat1r .bile bile müllkat verir miydi) diyecekler• 
ıönül endioesiyle değiımiyecek kadar kuv- ,dir. 
vetlidir. , Ben, onu bu zannaltına düımektan kur-

Ben tiirde de, romanda da. tiyatroda tarmak için: 
da en samimi sörünüı ve gösterite "1· - Oatad, dedim, bu aon cümleni ,-az. 
kun: Atıkı olduium bu hususiyeti herkea- mayayım. 
ten fazla Repd Nuri de buluyorum: Ualil- Fakat o, bu cevabının aade benim a• 
l>unun aamimiyetiyle insanı, cana yakın bir ,leyhime tefeir edileceğini diifünmüı ola-
doat sibi derhal kavnyor. caktı ki. süldü ve: 

Ve insana, mevzuunun orijinal olup . - İtine ıelmiyor saliba} diyerek. ve-
olmadıiını, tekniğinde kusur bulunup bu· hali boynumdan aldı. NMI 5.4ullala 

Bir Defa Düıen 
Bir Kız 
Kurtarılabilir mi 

«26 yaıındayım, memurum. 22 ya
tmda kocasından bopnmıt ve fena yola 

eUrilklenmiı bir kızla aevişiyoıum. Bu 

kızın mazisi temiz. Bence iftiraya uira
clıiı da muhakkak. Evlenip bu km kur• 
tarrnak istiyorum. Zamanla maziain • 

cleki bu ufak lekeyi sildireceğime de e

minim. Fakat burada akıl damfbiım, 

arkadaılanm bana gülüyor ve böyle bir 
lecriibenin tehlikeli olacaiını aöylilyor· 
lar. Siz ne dersiniz. 

H. E. 
Kadm vardır ki hovarda tabiatlidir. 

Bir erkekle kanmaz. Evlense de, e.;ıen· 
llH!Se de kendiaine bafka erkekler arar: 
Tıpla çapkın erkekler gı'bi. 

Fakat kadmlar vardır ki, bir gün bir 
bal halinde bir defaya mahsus olmalr 

lzere ayağı sürçer. Sonra kendini top

lu, pnabem örtmei• n unaturmaia ........ 

Siain babaettiiinis bcluı bu ikinci 11-

mfa menaapaa, ODU lmrtarmak Ye SÜ • 

aahnu anutturmak mlmkündiir. y akm 
•u takdirde ona buhmclaja muhitten a-
mld.....-, ai'" ........ zaman zaman 
lıendiaine J.abrlahlmaama imkan nr • • 
memek lhlmdar' ... 

• • • 
CölcUkte Ö. Orkan: 

Sevcliiinis laz mademki nlfanhdır. 
Artık ODU makaddsat ile bafbeta bı • 
ralonak, rabataaz etmemek, daha düriilt 
•a- hareket olur. Onun için km arama
yum, rüataaa etm97İDİs •• takip etme-
,miz. 

• • • 
« 1 8 yaıında bir gencim. Babamdan 

1000 lira kadar bir miraaa kondum. Bu 
para ile evlenmeği dü,ünüyorum. Ar -
kadaşlar ve tanıdıklar bu para ile bir it 
tutmağı, evlenmeii sonraya bırakma • 
mı tavsiye ediyorlar. Siz hangisini tav
aiye ederainiz} 

Necip 

it tutmanın tavlİye ederim.. Evlen
mek nasıl olaa mümkündür, fakat İt için 
her vakit elinize böy.le bir fınat geçmez. 

TEYZE 

1ION PQ8T~ Niaan 

'6_IIXATRO& 
Şehir tiyatrosunda 

TOSUN 
Eski Darülbedayide oynanan ~ser -

lerin ekserisi adapte idi. Bazan da te
lif e8erler oynanırdı. Fakat tercüme, bu 
sahnede nedense yer buJmazcb. Şehir 
tiyatroeu kurulduktan sonra bunun ak
si yapıldı. Tercümeye fazla ehemmi -
yet verildi. Telif gene eskisi ıibi kal
dı.. Adapte eser hemen hemen hiç 

Dünkü Lik Maçları 

oynanmadı. 

Bu sefer sahneye konulan «Tosun)> 
Şehir tiyatrosunun adapte eser oyna
mamak inadını kırmıt oldu. 

«Tosun» De Letrazın Bichon'un -
dan alınmıftır. Bichon son yılın en çok 
tutunan komedisidir. 

Mevzuu şudur: 
«Demir - Ziya bisiklet fabrikası sa

hiplerinden Demirin kızı Leyli; fab • 
rikanın muhasebecisi Tekinle sevi -
tir. Demir, bunu haber aldıiı za • 
man kendine çok yardımı dokunan ve 

Galatasaray Anadoluyu, Fenerbahç 
Vefayı, Beykoz lstanbulsporu yen 

onsuz İf ıöremiyecegını bildiği • Fener kalesinde beyec:anlı bir söriinit 
Tekini kovamaz. Fakat kızını muvak- 11_._ b . .::t. b" 

lstanbul lik flllllpiyonaaı maçlanndan l&İnci devre Fenerbahçe, ü,~ ıı 
kat bir zaman için Bursayn g&pderir .. Galatasaray, Anadolu oyunu dün Taktim ,kimiyet elde ettiyee de nedense pek bo 
~~~ Bursada kaldığı .müddet te sev- stadyomunda oynandL oynayan Fenerliler aayı çıkaramıyor, 
gısın~ kaybetmez. T ekın de hakeza 1 Calataaarayın hücumuyla bqlayan o- ,tün tütleri isabet•iz, o niabette de hafif 
Demır Bursadan dönen kızmı ortağı ,yıın daha ilk anlarda Anadolu kale.i önün· ,kiliyordu. 
Ziya ile evlendirmek ister ... Buna lü- ,de geçmeie baıladıyaa da hemen uzun . Yirmi aekizinci dakikada bir karlf 
zum vardır: Çünkü Ziya ketıdi11indeki müddet devam eden bu hücumlar netice- ,lılr.tan Naci ikinci. dört dakika sonra 
hisse senetlerini satmak arzusundadır. ıiz kaldı. ,Naci üçüncü aayıyı yaptı. 

Deml.rı"n pa k k" ti · 1 Bir hafta evvelki oyuna nazaran dün Bir parça gevıemiı olan Vefa bir 
rası yo ı sene erı a sın. . .. .. .. .. d" 

E- k · z· h h ld b bozuk bir· oyun gösteren Galataaaray oy- dakika aonra dorduncu golu ye ı. 
ger ızını verırse ; ıya er a e u . . . • . · .. ld 1 v f . ,nadığı maçı hafif telakki ettıii açın oyun- , Doıt go en sonra can anan e a 

~evesten vaz ge.çecektır .. Gene ort~~ da kat'i bir hakimiyet elde edemiyordu. aoldan bir kaç hücum yaptılar. Uzaklar 
gı kalacak; Demır de fabrıkaya eskısı Bizde futbolün en çürük tarah futbol- ,çekilen bir firikikten Muhteıem Vefa 
gibi hükmedecektir. cuların yapacak.lan maça göre oyuna çık- ,,irinci, Uç dakika aonra yine Muhte 

Demirin oğlu Yavuz Mahsume adlı malan, bu suretle her oyunda atandard bir uzaktan çektiği bir tütle Vefanın 
bir kadınla tanı,mış ve bir müddet be-

0

varlık gösterememeleridir. ,solünü yaptı. 
raber eğlenmişlerdir. Mahsumenin bir · Galatasarayın dün yaptığı maç bu dü- . Tamamiyle deiilse bile hakim oyna 
çocuğu vardır. Mahsume, bu çoctığun ıüncemizi tamamiyle ispat etmiı ve yaka- ,ia baılayan Vefa nihayet 4 • 2 mağlup 

Y d ld v y )arak sahayı terketti. 
avuz an o ugunu; avuzun çocu - Betik 1 • H'lil ı 

ğa bakması lazım geldiğini bildirir. 1 t b 1 ı·k tq 1 ı nda b , s an u ı maç annın en sonu 
Yavuz vak ayı babasına açamıyacak- lunan Hilal takımı, likte ikinci vaziye 
tır; bir çare bulunur. '0 1an Beıiktatla yaptıiı cl\,inkü maçta 

Çocuk gQya Tekinle Ley lanın ço - 'yuk bir muvaffakiyet göstermiş, netic 
cuğu diye eve sokulacak, bu vaziyet ilü takım 1 • 1 berabere kalmıştır. 
katJısında Demir de kızını Tekine v•r- , Hilal takımı aol açıkları vasıtasiyle · 
mi ye razı olacaktır. .ıolü yapmıt. buna pek az sonra Betik 

Toıun (çocuğun adı) eve ıetirilir. mukabele etmittir. . .. 

D • T k" • k T T 1lk devre t - t berabere eeçmış, ı emır e ını ovar, osunu da e -
1 

el d bu...ı:L b" f d t . . . • evre e , ua. ır gayret aar e en 
kıne bırakır.. Demırın baldızı Şahın de lar vaziyeti değiıtiremcmitler ve 
ihtiyar bir kızdır .. Tekinin apartıma - MUetle berabere aona ermiıtir. 
nına yerlCllllliP çocuğa bakmıya hatlar. Beykoz • lat•,,.......por 
Ziyanın hiHe eenetlerini de o •lir.» Birinci lik maçlarından olan Beyk 

Eserin üçüncü perdeei bütiin vod • İ.tanbulapor araaındaki müaabak"a da 
villerdeki ıibi anlatma sahnelerinden )ıeyecanlı olmuıtur. 
ibarettir. . ilk devrenin aonlarında Beykoz bir 

«Yavuz, çocuğa sahip çıkar. fakat 11 y~pmıı ~e ~>":1° 1 - O lstanbulsporun 

o da çocuğun aeıl babaıı değildir. Ya· leyhı~!e. bdıtnufedtir. dah dn • ..:: 
... . cı evr e a ....... n oynam 

vuz lr.andırılmıtbr. Çocugun babuı Zi- b.,ı.yan Beykoz bir aayı daha ya 
yadır. Ziya çocuğu alır, çocup ba - 'm• 2. O kazanmıfbr. 
kan Şahindeyle de evlenmek iıtedlğini . Fm~ ::::- · Dojwpor • &e,lerl>eyi 

aöyler. , ikinci lik maçlanndan olan bu oyun 
Leyli, Tekine verilir. Yavuz mekte- ,layabildiii bir iki hraah Anadolu takımı ref ıtadında oynanmıttır. 

be döner. .hemen aayı ile neticelendirmiıtir. Her bü- ·, ilk devre 1 • 1 berabere bitmif, ik" 

Şah• d .,.. k" . b" "ki t f b ik vük takımın rakibini ihmal etmeai bizde devrede Do~napor iki Beylerbeyi de 
ın e 'o ını 111 e a r aıına " - .. . . . 1 e- ' 

ahh D • k d" 11k aık aörülen ve ona da surprız ıamı ve· AJI yapmıf. oyun J • 2 Doiansporun 
mur aı aza yapar. emır, en ı - ril . b""l"kl . d v ,_t dı • . . k . en gayrita n ı en ogurma11; a r. lebeaiyle bitmiıtir. 
eme torunlar yetıftırecek olan ızıle ' Kat't bir hakimiyet ile kazanacaiı ka· Giinet. Topkapı 
damadını kucaklar.» naatiyle maç yapan büyük takımlann bu latanbul lik maçları oyunlarından o 

Mevzu, orijinalitesi olmıyan, kla • ·nokaanları çok defa klüpleri hesabına bir Topkapı, Cüneı arasındaki maç Takt' 
sikleşmif bi,. vodvil mevzuudur. To •,çok zararlara mal olmaktadır. ·.tadyomunda yapılmııtır. 
ıuna benziyen vodviller çoktur. Hatta , Anadolu takımı karpsında bocalayan : iki tarafın düqün oyunuyla geçen 
eskiden milli sahnede Tosunla hf'men ve üç dört akında üç sol yiyen Galatasa- çı 3 • 1 Cüneı takımı kazanmıştır. 
hemen ayni mevzuda bir adapte vod- rayın dünkü oyunu diri olacak bir netice ' s t k•J"t d 

·ı t iae de, futbolculann bu kanaatlerini her te· por eş 1 a ın a 
vı oynanmıf ır. v d ~. . · Ll · d b"·d· 

ye ragmen egıştırmıyece11; en e ta 11 ır. d v • •kı• kJ • 
Fakat Tosu.? b~ .tarz~a. y~zılmıf o- Bütün oyun esnasında adeta tek kale egtŞI ) Cf mJ 

lanların en auzelıdır. Bırıncı perde - oynayan Galatasaray dört, Anadolu da üç 1 k ? 
nin biraz uzunca olan başlan1ı1cını is- sol yapmıt ve oyun 4' • 3 Galatasaray le· 0 8C8 
tisna edersek bütün sahneler ıerek aah- hinde·bitmittir. idman Cemiyetleri ittifakı bugün 
ne Trüklerinin, ıerclt esprilerin iyi ter- . Fenerbalıçe 4 • Vefa 2 lr.arada bir konsre akdederek yeni • 
tip edilmif olmalan itibarile mükem • , Lik maçlarının eyi oyunlanndan biri ni yapacaktır. Federasyonlann Ankar•1 
meldir. Milli an'anelerle alakası ol .. ,olan Fenerbahçe • Vefa maçı Kadıköy aa· nakli üzerine Federasyon reiıliklerinde 
madıiı için adapte etmek pek gUç ol- .haaında yapıldı. .ZI deiiıiklikler olacaktır. 

kla be _L __ )' • l'X." Birinci devrede Fenerbahçe bir, Vefa Futbol Federltayonu Reialijine AY _Jt 
mama rauc:sr ısanın temız ••ı ve h .k. . d d .,.. . . 1 • r . d •• k it aı r, ı ıncı evre e Fenerbahçe üç, Vefa meb'uau Adnan, Atletizm Federasyo • 
eaprı erm yer 1 yerın e ve ıyı u .a- iki sol yaptı. Reialiğine Vildan Aıir veya Şekib, T~ 
nılmıf olması, adapte eden muharrıre · Fenerbahçenin hücumuyla baılayan Federasyonu Reisliğine Tokat Meb' 
bir muvaffakiyet payı ayırır. ,oyun daha ilk dakikalannda Vefa kalesi ,Süreyya namzet olarak gölterilecekler * ,anünde geçmeie baıladı. Sol taraftan bir İttifak Reisliğine Erzurum meb'uau 

kaç hücum yapan Fenerbahçe dokuzuncu zizin tekrar ıeçilmesi ve umumi sekretd". 
dakikada illr. solünü yaph. ilk devre bu 

0

1iie de beden terbiye enstitüaünden Nid'. «Toıun» u Şehir tiyatrosunun vod
vilde muvaffak olan artistleri oyna • 
dılar. Ziya rolünü Bchzat yapıyordu .. 

ıekilde 1 • O Fenerin lehinde bitti. meddinin intihabı muhtemeldir. 

Behzat, muhakkak ki sahnemizin en ıinirli, biraz hodgam ve içinde çocu
değerli artistidir. Bu kolay kolay iri .. 'ğa kartı büyük bir ıevgi saklıyan ih
şilmez değerini «Tosun» da bir kere tiyar kızı tamamile canlandırdı. De -
daha belli etti. mir rolünde Hazım, Tekin rolünde Vas 
~inde rolünü yapan Neyiıe bitaz fi o_perettcm iyi yodvij oynıyabilecck-

lcrlni ortaya koydular. Her ikisi ~ 
rollerini çok iyi yaptılar. Feriha, ~' 
dia, Muammer ve hatta kısa rolletıO": 
de Semiha ve Samiye kusursuzdu}~· 

Lmet Hulii" 
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Uzak Şarkın Bekçisi: Tarilıt•n aagf alar: 

Makam hırsı yüzünden 
birbirine düşman olan 

iki paşa 
Mogollar bugün tamamile demokrasi 
ve burjuvazi esasları üzerine müesses 

bir devlet kurmuşlardır ...-------------------- A. . . 
Dahiliye katibi, " Ali paşa efendimizin kendi 

huriyeti ilan etmiştir. 
Rusyanın tesiri altında kalan Mo

golistanın rejimi, itiraf etmeli ki hiç 
te Sovyetler teşkilatına benzemez. Ta

l mamile demokrasi ve b~rjuvazi esasları 
"1zerine müesse bir devlet kurulmuş-
tur. 

j Bununla beraber şekli idare kendine 
has bir manzara arzeder. 

ı Mogol devlet adamları, ne Fransa 
demokrasisine, ne de kuvvetlerin tef
riki ve tevhidi prensiplerine dayanan 
ve harcıalem olmuş bir devlet kurmu
yorlar. 

Bu"yük· Kural 

,~ 
bendenizdir. Sadrazam olsa da efendimize olan 

ihlas ve ubudiyetine halel gelmez ,, diyordu 

Makam hırsı, yahut daha umumi bir dar gelmek suretiyle tevazu göstermi;. 
tabirle baş olmak arzusu insanlık ka- olmasına rağmen, sadareti kabul et • 
dar eskidir. Kendinde ufak bir kudret miş olmasından dolayı Ali Paşayl] 
gören insan ötekine tahakküm etme- kartı bir kırgınlık. hissetmişti. Bunun ,. 
ğe, kendi gibilerini hüküm ve emri al- la beraber her zaman ara bozucu mu~ 

ltmda bulundurmaaa meyyaldir. Onu nafıklar eksik olmadığından iki taraf4 
bundan alıkoyacak fey yalnız imkan- mensup bazı kims~lerin saçtıkları ni"' 
sızlıktır. fak tohumu çok geçmeden semere ver .. 

Karakter itibariyle gevşek olan in- di. Biribirine karşı hürmet ve mu "" 
sanlar imkansızlık karşısında teslimi - habbetle bağlı olan bu iki değerli ada• 
yet aösterirler. Karakterleri kuvvetli mın arası açıldı. 

olanlar ise imkansızlığı yenmeğe ça- Al'" p anın teeasürünii mucip olan 
lışır. va çok defa yenerler. Bu didiş - muht~lithadiseler arasındaki bir tane-
meler hazan kolaylıkla muvaffakıye - . k ocuk dır. O zamanlar sadra .. 

F k k d""k'"Jd"'v"' 81 pe Ç ça 
te erer. a at an o u ugu zaman- zamlar. önlerinde iki nöbetçi feneı 
lar da olur. çekerek atla yangına giderlerdi. Alt 

Makam hırsı, çok defa samimi iki Paşa sadrazam olunca, kahyası, yan "' 
B l] Mogol b.ıkmdan bir lmmı dostun arasını açar, onları düşman gın yerine gitmek üzere, paşa i~in U"I ütün mi etin intihabile şimdiki bi.i- ç-''-Moıol dmninlerinin birinde gelin hayvan miktan memleketimizde ox · tı'ne du"•u"ru··r Bunun mı'saline zun konçlu bir çift çizme ısmarladı ---~e damat yük Kural doğrudan doğruya halkın vazıye T • 

messili sıfatile toplatıyor. Büyük Ku- artmıştır. hayatta her gün şahit oluyoruz. Ali Paşa, küçük vücutlu, kısa boy• 
Uzun asırlardanberi MogolJar, Üç l9l2 d . h .1 u 13 mı'I insanların geçmiş zamanlarım ihti-

1 ral'm içtimalari sık değildir. Bir inti- e mm aysı mecm • - . . . lu olduğu için ayağına giyeceği çiz • 
türlü esaret altında inleyip duruyor ar- h k b "ktar 1994 te va eden tarıh sayfalarında da bu gıbı 

hap devresinde ancak üç dört kere yon ayvan var en u mı - . . . me ile alacağı manzara Reşit Paşanın dı: Çinin tahakkümü, Çarlık Rusya- 1 I y 'f . d b l '>l .1 b l -yleri ibretle okumak kabıldır. Nıs - meclı"sı'nde, onun meılstıpları tarafın• top anı ır. azı esı e ütün mese e- " mı yonu u mustur. y- • • 

nın tazyikı ve derebeylerin istipdadı... l h kk d .. k I k ' beten yakın bır zamanda geçmış ve dan, istihzaya vesile ittihaz olundu. 
Gerek Rusyada ve gerek dünyanın er a ~n a. muza er~ er açıp üçük Halktan alınan vergilerin miktarı tarihe maledilmi~ olan bir örneğini 

k 1 dırektıf vemektı D 1 t · f 6 7()() 000 T '.t Bu sözler yetiı;tirildiğinden Ali' Pap dig-er yerlerindeki inkılaplar Mogolla- ura a r. eve ın a- azaltıldığı halde 1912 de · · Tanzimatı kurmu~ olan Reşit ve -Bli T 

1 u küçük Kural'd r s·· "k K T müteessir ve münfail oldu. rın ileri gelen b~lan tarafından dik- a unsur . ı · uyu u- Tugrik (Mogol parası}) tahsil edilmiş- Paşalarda görüyoruz. . 
katle takip edilmektedir ve memleket- ral tarafından seçılen. azalardan mü- ken, HJ34 de 35.800.000 Tugrike ba- Tanzimatın üç büyük rüknünden Kırım muharebeai esnasında Rqııit 
te yeni bir takım hamlelerin yapılma- rekkeptir.VKüçük Ku:~I dai?1i surette liğ olmuştur. Katkile de mükemmel ikisini teşkil eden Reşit ve Ali Pa.şa - Paşa dördüncü defa olarak sadarete,, 
ıını zaruri aörüyorlar.d toplha~kır~ e on.u~d.reısıAaynı zam] ~n~ka bir yün tarama fabrikası tesis edildiği ların, Ali Paşa sadrazam oluncıya ka- Ali Paşa da hariciye nezaretine tayin 

1919 da Rus ihtilili, Çarlık Rusya- a u umet reısı, ır. yrıca mçu • gibi, kendi ihtiyaçlarını temin edecek dar, araları çok iyi idi. Ali Paşa Reşit kılınmış idi. Reşit Paşa evvelki sa• 
dan kalma kapitüliayon ve istismar si- Kurala karşı mes ul olan nazırlar da tezgah sanay1i de neşvü nüma bulmak- Paşaya pek ziyade hürmette bulunur, daretlerinde memuriye!ini mutazam -ı 
yasetini reddetti ve aralarında Mogo- mevcuttur. tadır. Reşit Paşa da Ali Paşayı büyük işler- mm hattı hümayunu ~li Paşaya o •l 

listanın tabiiyetini tevlit eden muahe- Mogolistanm nüfusu SOO ila noo Mösyö Gouendoun kongredeki nut- le kayırmak suretiyle ona karşı olan kuttururdu. Bu defa Ali ~aşa sadaret 
deleri yırttı attı. Mogolların sırtına bin arasındy tehalüf ettiği cihetle, ni- k .. 1 d tın' t' muhabbetini her vakit gösterirdi. mazulü olduğu halde Reşıt Paşa geneı 

be ı 'd I d ) I . . I una şoy e evam e ış ır. . . d. AIA p yüklenmİf olan bir takım yükler bu su- ya t e ı are o unan ev et ere ımtısa O d . ik k .. 
1 

hattı okumak ıçm ona ver ı. ı a.., 
d·ı . f k h Ik . . «- r umuz gıtt çe te emmu e Abdülmecit Re!Qit Pa,aya halef ol- edd.. .. k . . k d retle ortadan kalkınc:•. geri kalmış bir e ı mış a at a ın scvıyesı ve mem- k d 0 d h d A T • • şa da ter ut goaterme sızın o u u. 

ı k . h .. . 1 . . ..... d varma ta ır. r unun er şey en ev- mak üzere it Pa-ya sadaretı teklıf .. . . b. cemiyeti olan Mogolların, biraz daha e etın ususı vazıyet erı gozonun e l b' ·ı· · f v l r- Bu da Ali Pasa ıçın ır te-ı 
1 k k d" h b. h "k"' ve ır ı ım ıran ocagı omasına ça- edince Ali Pcwa: «Sinni çakiranem he- .. . . .' . ı çabuk inkişaf etmeleri temin edildi. tutu ara • en ıne ma sus ır iı u- 1ı~ıyoruz flk silah altına alınanlann .. k k I l t d k vazu esen oldugu halde Reşıt, 

met tarzı tesis edilmiştir. JT • nuz ır a vası o mamış ırn eme P l d Cebel' A 
Milli. İhti'lil Fırkası vüzde onu okuma yazma bilirken bu . l . . d b l · d aışa mensup arın an ı ttar za-. 

J • suretıy e ıtızar a u unmuş ııe e 1 . l d h baz k' l ' 
B l be be b. t ft J Tıpkı Tibet'te olduğu gibi yeni fi- miktar efrat terhis olunduktan sonra d' h . ilah b k d de brahım Bey e a a ı ımse e-ı nun a ra r ır ara an apo

n pa ıııa ın mn•aa u ma am a sa- . . b' d b'" 
1 

h 
u yüzde doksan besi bulmaktadır Sov- k l T - T d" k · ·· t rın <oşte ız a ama oy e attımızı o-1 İmperyalistleri ve diğer taraftan Çinli kirlere rağmen eski derebeylerile, dini . . a agartırsınızn ıyere ısrar gos er- d' b d f h'· 

· 1 ·· f ] t: •• k betme yet Rusyanın yardımile askeri techi- . .. . k b I b l 'd' kuturuz» ıye turada ura a te a ur.c istilacılar ufak bir ekalliyet olan Mo- reıs er, nu uz arını nenuz ay - mesı uzerıne a u e mec ur o muş ı ı. A.. _ 
' · 1 d' E k' • 1 b - ı b lu zatı tamamlamıya çalı•ıyoruz B l be be R ·ı p k de bulunmaları lı Paşanın kufogınaj n-olJarı mütemadiyen rahatsız ediyor- mış er ır. 8 ı a~ a.ne ~re ag 1 .u - T • ununa ra r eşı aşaya arşı . . . . . l 

e ı k t l h k tler nde . .hl"' 'h . 'fe . · 'fada k gıttı. Kalbının kırılmasını mucıp o 11 la d 1 la b -tü·.. d" ·· I · nan ve meme e ın ı erı are e ı San'at hareketlerıne de kıymet ve- ı as ve ı tıram vazı ıını ı usur d r ı. apon rın u n uşunce erı .. . . . l u 
M ı · · · k d·ı · ·ıh k t daima muhafazakar hır zıhnıyet e, te- rı'yoruz. Tiyatro teııkil ettik, sinema- etmemeg-e çalJJ•ırdı. Nitekim aadaret · ogo arazısım en ı erme ı a e - • b T T 1: 

k · rakkiye çelme takmiya savaşan u tarla halkın gözünü açmıya uğraşıyo- alayının yapılmasını müteakip ftli Gene Kırım muharebesi sırasındaj 
me tı. ·1 d - ·1 b'l h Ik R P k f V 

adamlar, tamamı e egı se 1 e a m ruz. Ve hergün biraz daha yü~selmiye Paşa evine aitmeden eşit aşanın zi- Viyanada toplanan on eransa iya :-t 1920 senesinde Mogolistanda Milli 
ihtilal F ırkaaı doğdu. Bu fırkanın bi
rinci gayesi müstevlileri memleketin
den çıkarmak ve müstakil bir Mogo
listan tesis etmekti. Mücadele bütün 

kuvvetile batladı. Va kısa zamanda 
nıemleketin içinde Çin. Japon nüfuzu 
yok edildi, Sovyet Rusya komşusu ile 
çok yakından alakadar olduğu ıçın, 
onlardan hiç bir ,ey beklem

0

eden, Kı
zıl orduyu emirlerine Amade kılmış ve 
Kızıl ordu. memlekette 18zımgelen yar· 
dımı yapınca, Mogoliatandan çekilip 
gitmittir. 

Kus doltluiu 
Sovyet Ruıyanm gösterdiği bu 

dostluk nitaneıi aradaki bağların kuv-

gözünden çok düfDlü•lerdir. gayret ediyoruz. » yaretine gitti'. Al~ Paşanın bu naz~ka- na eefiri Arif Efendi mem~r ed~~~i .. ~".. 
Evvela kendilerinden müntehap ve ne muamelesı Reşıt Papnın pek zıya- rif Efendi ise Fransızca bılmeclıgı ıçili 

müntehip olma hakları nezedilmittir. 1 i de Lise ihtiyacı de memnuniyetini mucip oldu. Hatta tercüman ve muavin sıfatiyle Reşit 
Mogoliatanm iktuadi vaziyeti zm r Ali Paşanın efendisi sayılan Re,it Paşa mensuplarından küçuk Riza Be~ 

Başvekil Mösyö Gouendoun 193·1 se- lzmir 9 (~~ p~sta) - Orta m~ktep Paşaya karşı böyle bir muamelede bu- sefaret müsteşarlığına tayin olundu-: 
K ld . ·-· b. ve liselerde ıkıncı yoklamalar bıtmek lunup bulunmıyacag .. ı mevzuubahis . . . . . t 

nesinde büyük ura a ırat ettıgı ır üzeredir. Yoklamalar münasebetile li- . Arıf Efendının memuny~t~. reı~ 
nutukta 'unları söylem~ti: selerde okuyan bazı talebelerin şika - bıle olmuştu. ve ıiyasi mahfellerde ho! gorulmedı • 

yetleri Kültür Bakanlığına aksetmiş _ RCfit ve Ali Paşalara ihtisas kes - Mürahhaslı~a Reşit ve Ali Paşal~r "' 
f ldd" öre üç aylık yoklama dev- betmiş olan dahiliye katibi Bebekli dan birinin memuriyeti lüzu~u ıleri 

«- Memleketimiz tabiat ve iklim 
itibarile hayvancılık ve çobanlıkla ge
çinirdi. Bugün bu basit iktısadi du
rumdan kurtularak, sınai bir memle-

ket olmıya gayret ediyoruz. Ziraatimiz 
hemen hemen hiç yoktur. Ve yavaş 

yavaf inkişafa başlayan ziraat de an
cak hayvancılığımızın mütemmimi -
dir. Şurası şayanı memnuniyettir ki 

ır.i ~:~::a bir defa bile derse kalk- Saip Bey. Re,it Pafanm infieali üze • sürülmesi üzerine Riza Bey, Ali Pa: 
:y: ta not alan talebeler varmıf. 70, rine Reşit Paşanın Balta li~ında~i şanın cerbepzesi ve talaka ti. o~ma~ığı 
75 mevcutlu sınıflarda rastlanan müş- yalısına giderek, ve mü~as~p. zemı~ için Reşit v aşanın. m:murı~~tı 11:1~ : 
!tüller talebenin, çalışma gayretini gös- bularak «Ali P~a efendıırıızın kendı nasip olacagına daı.r s.oz~er soyledı~ 
termek fırsatını elde edememesinden bendenizdir. Sadrazam olsa da efen - Ali Paşa duyunca ınfıalı arttı. 
ileri gelmektedir. dimize olan ih~~ ve .ubudiy~tine. ha - Ali Paşanın gücenmesini mucip 00 

Bu durum lzmirde yeniden - biri kız lel gelmez. Emmım kı hanesıne gıtme- 1 - üh' sebeplerden biri de PariŞ 
l d .. r hak. . . an m ım liseıi olmak üzere - iki lisenin daha a- d~n e~ve og~u ge ~r ı~yınıze kongresine gideceği f'tlnada o vakii 

~~---~~=~~================~==~~~~~~~~~~~~»~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tedir. mez gelmez>> dıye mukabele etmış ıdı. İflerinin tenkidini muhtevi Abdiılme" 

Hayatta G6rd0klerimlz 
"Yeniden gelin oldum sanırım,, 

Davacı bir çocuk babası. 
Suçlu: Şiıman bir Ermeni madam. 
Madam çamapr yıkıyor, evinin önü• 

ne aokaia asıyor. 
Küçük, bisikletle seçerken madamın 

çamqarlanndan bir kaçını yere düşü • 
rüyor. Buna hiddetlenen madam küçü
ğü topraklara katan:aaına dövüyor. Ço
cuk doktora götürülüyor. Ve en ince 
ihtimamlarla ancak iki ayda iyi ola -
biliyor. Şimdi babası madamı dava edi
yok. Bir çok şahit dinlendi. Madam her 

şahidi: 

- Yalan demi,tir. Hakim bayım ben 
dövmemifim.. diye reddediyordu. 

1 - Peki çocuk neden iki ay hasta yat• 

tı ~. 

O, büyük bir p.rap fıçısı gibi muaz· 
zam vücudunu sarsarak omuzlannı kal
dirdi: 

- Ne bileyim ben yumurcak hasta 
olmuı ise. 

Suç aşikardı. Heyeti hakime mııda

ma ceza verdi. Artık kurtuluş ünıidi 

kalmadığını görünce: 

- O kırmalı fistolu gömlekleri gelin 
oldu isem bana Agop almış idi. Her 

yortuda giyer isem yeniden gelin olduın 

sanırım. J..terim toprakta düpün! di • 
yordu. 

Bigada soyadı almıyanlar 
Biaa (Özel) - Şimdiye kadar soy

adı almıyanlar davullarla belediye
ye soyadı almıya davet edilmiş
lerdir. Kanuni müdcletini geçiren
lerden ayrıca ceza alınacağı da te1lal
larla ilan edilmiştir. 

Bigada jimnastik bayramma 
hazırhk 

Aradan vakit geçip de Ali Paşa cide layiha verilmesidir. 

zühur etmeyince Reşit Paşa pencere- J t Re•it ve Ali PaşalM arasındakJ 
l 1 "l • • fC T den bakarak «ge mez ge mez>> IOZ erını ... b. mevki rekabetinin doğurduğu . p b .... t k ıg l1'8?, ö 

tekrar etti. Reşıt aşa u ıozu e r~r b 'bi eebeplerden ileri geldi. ncer 
1 w • • .. 1 . 1 Saıp u aı 

ettikçe ge ecegını soy emış 0 an leri birbirlerinin samimi dostu ve 
Bey pek ziyade ·~kl~ldpı. Renktken r~nge hürmetkarı olan T anzimatın bu i1ü 
girdi. Nihayet ft ı aşanın ayıgı u- kı tl• ru·'knü sonraları yekdiğerine 

Sa. Be .. 'h yme ı 
zaktan görününce ıp Y musterı • k "deta hasım kesildi. 

"h ld Esk · arşı a Reşit Paşa da müll§Crı o u. ı , . 
· d d' ba Mehmet Ze.u sadrazam yenı sa razamı mer ıven -

sında karşıladı. . Bigada Sesli Film 
. . Ö . Ali Paşa da Reşit Paşanın eteğini Biga (Özel) _ Burada ay başıll-
Bıaa ( zel) - Orta okul talebesın- .. - d nmak suretivle ihtira - .. bar li fT 1 .. t ·ımiye 

den 115 gence jimnastik bayramına opmege avra b . . . - k Ik dan ıtı en ses ı ım er gT~~k erı 1 
.. mm son merte esını yapmaga a ış- başlnmıştır. Fransızca ve ur çe o a-

hazırlanı:na~ uzere beyaz pantalon ve tı. Reşit Paşa eteğini çekti. İki vezir rak gösterilm~kte olan bu filimleri te-
spor fanılesı yaptırılmaktadır. Sene so- .. f h tt' . . B. h lkı gece!'leri sinema 

f d d 40 k d musa a a e ı. maşa ıçın ıga a 
nunda bu. ir a:. ytahmiur u.n edanibnekteadı~rr R,.•it Pa- Ali Paııanın ayağına ka- binasını doldurmaktadır. 
mezun yet19ece5ı n • -r ~· T 
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Program 

ISTANBUL 
1 7: inkılap dersi. Üniversiteden nakil, 

Eati Bozkurt, 18: Ayda opera• üçüncü ve 
dördüncü perdeler, 1'9: Haberler, 19, l 5: 

Nilan 13 

Son Postanın Tefrikası: 1& Yazan: Ounan Cemal 
"fürk tehlikesi karşısında Avrupa 
yeniden birleşti, bir ittifak yapıldı 

Muhtelif plaklar.. 20: Konferans: Hıfzı 

TeYfik Gönensay (Türk edebiyatının ana 
hatlan). 20,30: Stüdyo orkestral.n,'21.30: 

Bahri birden tavrını değiştirerek: kadar başından geçen bütün o çocukça 
- Ey ne olmuf o kıza? a~k oyunlarını birer birer sayıp dak -
- Sen o kızı seviyor muşsun; son- müş; kıza boşboğazlığını itiraf etınİf" Son haberler. 1 

ra benim o kızla konus,tuğumu dumuıt- ti. Sonra çapraz Salahaddinin nası sa Saat 22 den sonıa Anadolu ajansının T 

Çünkü onu aradan çıkardıktan son- - Fas suftanı ife Cezayir koraaD· gazetelere mahsus havadia .aervi.i verile- sun; bu ifi çakmaaı üzerine Salahaddin d• 
ra Akdeuizcleki biilü.a Venedill ada- ları bizim ~İlt hüyik birer tehlike- cektir. - Ey, sonra? 1 gizli gizli yolda, pencerede, çayırda kt' 
b.rilıe bleleriat ele ,esirmek, Tiirk dir. Eğey Dirl.epcei olanak kun"e· BÜKREŞ - Halbuki ben o kızla daha bir tek za tebellef olmıya, ona ınrnaıtık ıırna-
ıemilerinin bu •denizde serbestçe tim.izi. İstanhal üzeı:ine yollamaktan· 6,40-8: Haberler. jimnastik. plak, 13: kelime konuşmachm; sade yollarda şık laflar atmıya, küçük mahalle ço .-
dolaJwelal'uıa •8"M• ,,er.- lla _ sa ofthtrm iiıtiine: ıöndeı ınek lnnn Orke tra, haberler, 18: Orkestra, 20,20: a~~ .. sı.~a gördükçe biribirimize hafifçe cuklarile içi peatenkerani aözlrle aoht 
t.ildi.. Btmelan 1....-.L-. Papa ~İ •elis. Dans plaklan (Rumen radyosu). 20.20: guluşuyorduk! • k 

1
__ •• _ı_ .. ba I .,e 

~- ı> Bi.kreş: ~-bert "'arkılan, 21. 15 : Oskar me tupJAr pnac:~ Ş amlf 
Pi .... ;_ TürJrrler üzerine hü·..:.:.ı. bir Jlıi taraf w türlü enlapmıyOI' • °"" .. Bahri gene tavrını değiştirdi : 

• .._ & r- St:aussun cVal Rüyası opereti, 24: Pluk. 
lııirlef ik erdu ._e dOllUl .. sen.ter . lam. Henüz Magoeanın dii!nıesin- BUDAPEŞTE - Kim söyledi sana benim o kızı 
..&I içia kotUlfllMllar yaptığıt ve hat- den trir knç ay önce bafltyan &u sert 18,20: Orkcs ra, 19.45: Fran91z operet sevdiğimi? 
ti kararlar verdiği de duyulmuftu. konuımalar bir türlü yumuşamak musikisi. 20,4 : s. dyo piyesi, 23, 15: Çin- - Ben duydum ... Bundan dolayı 
Onlar birfeımeden 'f"lid:lerin daha bilmiyordu. Çünkü 0 sırada Vene • ırene m9ikimi, 24 1 '>: Salon scksteti. sen bana dehşetli kızmışsın, şimdi bir 
çabuk davranmaları gerekti. dik cumlıuriyeti ile Papalık idare • BEJtL1M pul)duna getirip beni adamakıllı ma-

19: Şarkılar, 20. Mu.iki dıyaloğu, 204 O: rizlemek istiyor muşsun 1 • * * sindeki Roma _.hrind.en ba§b bü- Sp 21 45 
:r- or, 2 J : Haruı Bund orkestrası. • : _ Sana bunları kim söyledi, ha -

hatta kızın pencerainden içeriye at -

brdıjı o küliiltür mektupların birinde 

bot bulunarak ve atanmadan: 
< Hasana hay hay da, bize vay va 

mı)» 

Sözünü ln1 Psn ..... Za.ib artık. 
yüzden mahallede dilenmek üzere i · _ 7 _ tüa İtalya lspany.olların ellerinde Milino Sialaandan nalu1: Cılea nan «L' Ar-

'--' 
1 0 kayım, çabuk onu söylef 

A "d L.:-f • buıw.ayordlL Venedikliler. bu yüz- 1CB1enne» operam. : ans. 
llrUpa yanı 80 mi' ..,ar. den İspauy.alları kendileri ıçın V~A - Bizim mahalledeki çapraz 

lspan:Ja ilıe Venedik ara...daki Türklerden daha korkulu bir dil§. 18: Plila. 19: Rad o pı esi, 20.10: Sa- haddin söyledi. 

iyisi mi, H.•Ddm da, ber feYden 
Sala- elini ayajmı çekip bir köfCYe büzül 

fon orke.tru., 20,55: Sözler, 21,15: Şarkı- Bahri büsbütün ~aşarak: bir e!IDeuİn bo:zuhnasıaa pek ~ok Ü· mu. olarak t.anrvorludı. 
•J, lar, 22: Hafif musiki, 2 3, 1 5: Mahalli hn - - Bana bak, arkadaş, eğer senin 

xül~n Papa iki tarafı uzla!lJrmak is- Papanın bu iki dıie'f'leti hirle§tir: • valar • plak. canın mariz istedi de kendind~n böyle 
tedi. Onlardan murahhas istedi. iki· meğe çalıştığını öğrenen $okullu MOSKOVA bir bahane uydurup buraya geldi isen 

§er murahhas geldi. Mehmet Paıa İatanbuldaki Venedik . 19, Is: Şarkı, şiir, 20: Mikrofon piyesi, Allaha şükür biz elimize üşenmeyiz. 
Papa amirah Kolona zaten Jan elçi.aile görii§mÜ§: 21.15: Konser, Z2: Yabancı dillerle ncş· Seni şimdi istediğin gibi marizleriz. 

Andre Dorya llakl~mda abp lnlmu§, - Artık MJlh için konuşnuya ha - riYat. Lakin benim böyle bir şeyden kat'iy-
onun İ51eri bozduğunu, düşman üze· zırım. Sanırım ki ba sizin için de . BELGRAD yen haberim yok; hem ben ne sizin 

ıine Yarmak istemediğini söyllemiı- faydalıdır. 19.30: Halk tark.ılan, 21: uGençlikıı mahalledeki sakallı filozofu, ne de o· 
t. Papa bu s&zlere inaDm'f!, ispanya Demiıti. adlı Jokaimoviç'in opereti. 22,30: Rııdyo nun ortanca kızını tanırım! 
.krafı ikinci Filibi, amiralmın değİ§· Buaun üzerine Venedik Senatosu orkestrası. 23, 15: Varşovadan nakil, - Ne bileyim ben, bana bunu o 
tirilmesi, hatta cezalandınfmast için Jstawhula bir ll'RlrahMs yoltamı~. 23,30: Halk şarkıları, 24: Konser nakli. çapraz Salahaddin olacak. söyledi! 

VİYANA ideta. zorlamı!h· Fakat kral bu ar- Bu elçi ile Türk hülıôlneti araem- - Sen git, haydi şimdi, o çapraz 

zuyu HVU§lurmuıtu. da konuımal'tr ıiirüp gidiyor ..-e bu .. .2?,·2~:. Ş~rkı, :ı'i.y.ano, .20,50: «Cennet Salahaddin hergelesine benden selim 
Papa yılmıyordu Bütün Jııriıtiyan d y .l"kl'I p el · · Cunun ısımlı musıkılı neşnyat, 23: Haber- söyle, böyle ol.ur olmaz ~lere benim · ııra a ene,.,,ı ı er apanm çııı 1 23 40 

A k A '- T-J 

k il - d d·~· k la d er. • : s en x.onser. adımı santmı kanştırmesın; yoksa ~~rd...e ~I ad~ ı~:_~ IS' me - ltolonaya hiç f>ir söz vermiyor r ı. 14 Nisan Pazartesi 
1.upuıı a !O'Y e ıyorav: Fakat Magosaya yeniden hücum· sonra, onun silsilesinden başlarım. 

- Kendi aramızdaki llainferi Iaı: yapdmaaı> Türk donanmasının fST ANBUL - Demek ki böyle bir şeyin aslı 
- yani protestanlan • naııl eziyor ve Girit sularında görünütü onları çok ı 7: İnkılap dersi. Üniv~raiteden nakil. yok 1 
AHahın ıevgjıini kazanıyorsak dı • korkuttu. Esat Bozkurt, 1 8: Dans musikisi ve hafif - Haydi arkadaş, haydi, çek ara • 
f&l'Idaki düımauları da ezmek ge. ispanya mulsacldea ittifakın ba _ .m~siki (plak), 19: H~berler, 19,l~: Muh- hanı da git keyfine bak! Bizim adı· 
rektir. Allah bunu bize emrediyor. _ı_ b 1 k · · du. V dik telıf pla1Chıır, 20: ilci pıyano konecrı: Frnn- mız netameli Bahri amma eyle hiç yok-

flna& u unma ntiyor ene cis Poulena (Bayan Gilbert İnıclberg ve ha · takımın_ı'-n 
Birle•iniz ! t · b ı· ordu Hata..:. tan \nmıza ış arı yan aa 

:r e aynı arzuyu ea ıy • a1. Marcel By tarafından). 20,30: Stüdyo or- 1 b H ben" ad '-- y - Lha deği iz iz. em sen ı s ece ne-.ıapanya 'Ye enedik. anıraa sları korkusuna raameıı. arnrnrundaa bir kcatraları; 2 J. 30: Son haberler. be 
.~ •- - tameli Bahri diye tanır8ln amma, n Papanın önünde sert ve 11ZUD bir 'türlü fedakarlık yapamadı. . Saat 22 den eonra Anadolu ajansının seni olduğundan çok daha ba.,ka türlü 

miinakapya tub..,-uılud& O zaman PaR& her iki tarafa da 1ıazetelere mahsus havadis servisi verile· tanırım. Sen mektebe baflandığın za-
Venedik 111\WaLLu•, ~ollara: bakarak •öyle dedi~ cektir. k 

:r man sizin evde benim anam ahçılı 
- Birlıeıraek isia hir teklif ,. • - İttifakın bqına ne siz aeçe • Yalvaçta Bereket etti, senin lokmanı benim rahmetli a· 

pmL cek&.iniz, ne ele ai&... Kumandanı nam döktü. Sen. o zaman beş yaşında, 
Dedi. b .. MSeceiim· Yalvaç, (Özel) - Bu yıl ekinler ben ise yedi yaşında idim. O zaman 
- Eir~meyi iıtiyen aiz&İllU. Bel- Bu .öze her iti taraf ta bir itiraz- çok iyidir. Pistiya yaylasında ekilme • babanın, ananın çok bahşişlerini al • 

iri im teklif üzerinde cfuı muz. ._ balunaımea miş bir karış yer kalmamıştır. Afyon- dım. Hala da yolda gördüğüm yerde 
Venedik murahhası kızdı: 1571 yllı mayısın yirmi befinde ları·n· ik.inci çapası yapılmı~ır. T ecrü - babanın elini öperim. Onun için or • 
- Biz hiç hir ffJ:7 iaemi.:Jeruz. ittifak ınuliavelesi İllla edikli. be~ı ıhtı~~lar. bu yı~ çok bereket ola .. tacfa böyle bir fey olsa bile ben gelir, 

Ve11eclik aanluui,,etii kiınletlea JU• Ba ittifah söre' iter yıl iki yü2 cagını saylemektedirler. ===- onu sana: 

dı• dilenmemi,tir. Bütin ın-lerin °gafer ile yüz nakliye gemisi, elli bin - Arkadaş, bu kızı ben seviyorum, 

hafkelarına tihi olduia ~ .... asker, dört hin ıiivari, beı ym top- Bir Doktorun sen ondan vaz geç L diye kardeşçe söy-
rağında, Venedilr t.et- zamen INro la- çu prkfa toRlanacak ve en yakm GBnfük Pamrtesi Ierdim. Fakat, ortada hiç böyle bir şey 
facaktrr. Venedik ispanyadan daha dü§IDAn üzerine gidilecekti. Bu dil§· yole ... 
mı atağıdır? Eğer aramızda &ir it- manlar, Türklerle Cezayir korsan- Notfarından - Şu halde bu lakırdı ortaya nasıl 
bfak ol~ b. ancall miisa?İ. ıart- ları ve Faı ıultanıydı Çocuk Bigiime Ve çıkn, Sal!haddin bana ne için böyle 
larla olacaktır. Kımsta Tiiftdfte Bu ordu ve donanmayı yaıatmak söyledi~ 
,enildik a111111aF Adriy.eill Y• Yu -
nan denizi ile Arfipetde llenaıE -i· 
IUp değiliz. Hele A~ tilr izeı iue 
yırpıtan her lriicmnu kovacak bdar 
kuvvetimiz vardır. 

Beslenmesinde - Darılma atnma, aen saf bir deli-için her ay altı yüz &in ekü fizlDldı. ı 
(L"Ltı•n)nı·· ı;ragJ __ ı kanlisınl. Çawll' SalaWdin iBe itoi u Masrafın altıda üçünü İspanya, al• ~ r. ç ~ cuı.s ... -- lahad-
Bir anne- çocuğuna fazla dütkün. Ço • itin biıil Seııin anhy.acağm, Sa " tıda misini V ened'ıl:, Liriıini de Pa. dm' kı-- -L .... 

1 
yaktı,. fakat kızın sana 

cuk seki&. aylık, müteımı.divu aüt ve• - · au97 
pa ödiyecekti. riyor. Aizuıa.4a n.tplc. gorba. yemek. meyli olduğunu göı ünce seni ürküt • 

( ArAan oar ) tatlı aıkııtırıyor. Bu suretle çocuaun mek, kızdan soğutmak içjn bu planı 
~======================~~=~===- ~P~~~~~ ~ma~~~~ru~~~ b~ul 

&p- .. 
bedenen 'c rııheıı yorcuns~ııız ve bıınd.ın dolayı tam verimle çalışama. 

yor!anıı, ıslcrınızın ıyı gıtmc ını nasıl istC)Cbılirsinizl Unutınayınırld 
• fıırkaç gecehli U) kusıızluk SiLİ bu h:ılc sol\abılıı. 

Broamrat -Knon. 
ıinırtcri yatı tırır, ııylıuyıı getırir; z:ırarsız, tcslrı h~ \'l' eınnl}ctll bir flf"ç 
olup smırler nızın sukiını nli çoli kısa bır umanda ıadc ve bu Sa) ede sid 
) enıden dıııçlcştırcC'ek ol.ııı ııykıııııızu tenıııı eder. 

10 ve 20 ı.o uıırııncı ı lıJ. ı ıuı .. 
llt'rdc ccu11rlcrdc rcçc ~ ole utılır, 

Kııoll A.-0., kimyevi maddeler fabrılrnları, tudwig-sfıaf'm •/Rftfft 

diyor. Bu §ckilde gıda alan yavrunun: Ha.an, ,imdi yeniden dünyaya gel· 
1 - Midesi fazla şiş. mia gibiydi. Sevincinden Bahriye ne 
2 - Barsaldan daim• tiozult ve san- 'Tf B d 

söyliyeceğini bilemiyordu1 iraz ur· 
cıh. 
3! - Y efil ve bey8z' 1'.aila ...ar aıidt • du, sonra: 
yor. - flaffiuki, dedi, ben demin neler 
4 - Hırçmlapyor ve çok ailıyor. ~l Ne İ98 Allaha mll8S • ....,,_emi iitirdim 'Ye Mnmiae de • littfrk-f 

elim ki: _ GiiW pie' kanleı;'ıa. cumaları 
1 - Çoeujwna arhk. süt vermiyecek • arasıra !;izim ma!iafteye ete u~rayıver 
9İn, emzirmiyecekain. yahul 
2 - Bu tarzda beal<"rniyecelr.ain. _ Olur, eyvallah 1 
Çocuk gıdalan arasında (ilktin) unile 
yapılm.JJ mamalllr ve portakal aayu (u· 
saresi). elma ezmesi ve temiz lc:aynamıt 
soğutulmut eu. Günde iyi sütten, inela 
sütündım (35-0} anım üç defada" ılık 
olarak içirecekain. iki. ay sonra ayni ço• 
cuğu muayene ettim. Hem kilo almıt. 
hem ele (laktin) den çok fayda ~r • 
mü~tü. Bunu annelere tavsiye ederim. 

( *) Bu notlan kesip .Ulayıqa, , .. 
but &r albüme. Japlfbnp koDekli,oa 

1a...-. Sdunb amamaımla hu notlu 
bir clofdor siLi imcfadıaaa yetİfe]tİIW .. 

• • • 
Bu eon vak'.lan sonra Hasan ye • 

niden dünyaya gelmiş gibi oldu. La
kin kaç para. eder ki bir hafta. on gün
dür artlk Zaika da kendisine görün • 
mez olmuş; o, upUZUn mektubuna ise 
iki satırlık oleun bit kartıhk. bile ver· 
memittL 

Zailra bunda bir dereceye kadar 
Jiaklt. idi. Çüııkil kendi arkadaflllln da 
dediği gibi Hasan, ona ta miaimioi ço· 
C:alllu nm•mdan o ıüne gelinciye 

nıekten ı.,ka çaresi \almamlflı. 
(Al-'- ocr) 

---
Adapazanıun Yazlık köyünden M 

hm Darviç Hitime aid ..,u iazeriae k 
rara bağl1 komisyonun karan •• ilatir 
havi Cemal ve Şevket imzalı dilek kail 
ları okunup icabı düşünüldü. 

Kanunuevvel 31 7 gün ve 4 12 sayılı 
pu senedi mucibince tasarruf olunan b' 
parçadan bir hektar 378S metre tarla t 

rinicvvel 3 19 tarihli adi aened mucibbıC-. 
Rızaya ve Rıza tarafından 5 Şubat 32S S~ 
lemcçli yine adi senetle Mühür Daf\'İf 
Hqime sablıp eahı tarihinden beri eld 

1 H A o o • • ~ ele geçmek suretiy e aıımın nıza sız 

fasılasız hüsnü niyetle ve malik sıfatifı. 
zilliyet bulduğu cari tahkikattan anlatd" 
maama göre 1 5 15 sayılı kanun ahlıamJJll 
tevfikan mezkur tapu kaydmm hulc:uk1 kir 
metini kaybctmit bulunmasına ve eski adi 
satıf aleyhinde muterizlerin beyanatald 
ziliyetin zilliyetliiini bozan kanuni bir -'!' 
bep KÖaterilmediiinden kaza tapu ko~ 

'--- . b" ~ yonunun kararınm naK.DDa mucıp ır (;t 
za' dan mesbuk bulunmamış olmaıına 
naen kaza komisyonunun kanuna uyı.
o)duğundan tasdikine karar verildi. 

Adapuan Tapu idareıinden: 

Ankarada Maliye Evrak Mahzeııl 
sokağında wber Kamil ıre Muhlis bU-
derler yanında oturmakta iken latanbııl' 
gidip Y enicamide boyacılık yapan .,t 
ikametgiıhı meçhul olan Adapazarh Şe 
kete . 

Muriainiz ~vut oğuHan Zeybek :M 
tafa ve Ahmcdin Vidinli Rızaya ve Rıza 
nın da Hifime gayri temni aurette otn 
oldukları Yazlık köyünün Kartal ~ 
mevkiinde vaki 15 dönüm tarla hakkın 
Kocaeli vilayeti tapu komisyonunun ka • 
ran eureti tebliğ makamına kaim olmak 
zer• ü&n olunur. ( 602) 

VENÜS RiMELi 
ile tuvale~gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

-
\JEllÜ& lllUU 

G117el c•il» regkleı:ll• kallanıuıılatl 
hayretlere dnşnrnr. 24 saat ducllk" 
sabit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

weN0s PUORASI 
Terkibe VenOs GoJd kremi ka~ 

nlmak sayesinde narin ve nt 
clldleri te~hir eden :her tene uJıu; 
renklerde yUksek evsaflı e~sız b 
pudrndır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki hususi ıı a ldei tı~ 

yatiye dolayısile insanı ş ıyıını tı111re, 
bir surette gençleştirir, gllzeueıcırı 
ve ismi gibi bir Venüs ynpur ,,e h'1'° 
retlere dUşUrür. 

IEvll,. Z&M NuıechHn Er•" 
Eczai kimyeviye w ılr1yat de~ 

ll&aıl&>uı 

ı 
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- Fanitsa .. yavrum ... Safram1Z1 bas- biraz katı .. Piımcai için tekrar su kattımc 
tırmak için, bize, bir• duzo (rakı) ile ı Ancak saat birde yemeğimiz hazırlanabi • 
meze ıetirl Pavlak.i erken kalktı; tabii aç• lir. 
tır. Öyle değil mi, Pavliki; sen Allahın ilk - Ne ehemmiyeti var, Fanitsal Sağbli 

Mustafa Sagiri, küçük çayhanenin 
müşterileri(Merhaba!)diye selimladılar 

nurlan ile kalktın 1 olsun da gelecek sene de aaat birde yemelj 
- Şüphesiz amcacığım.. herhalde... yiyelim. Pavliki biraz aç .. Amcasının baY.• 
- Peki Yani .. getireyim! ramı uğrunda biraz fedakarlık edebilir. >... 
Genç kadın, koşarak eve girdi. iki er· kerliğini bitirdi. Bugün, tekrar baflbocuJI 

keğin sözleri, onun arkasından eürüklendi. hayatına döndü. Artık, ne askere davet. .. 
- Pavliki.. oğlum .. Allahın yardımile Ne çavuş korkusu var. Fanitaa, iyi demJ. 

~ .... a-_• c:_ _ _:_ • • .. tmn aaat bette IMiJilı Wr adamlZll dönüyorsun. Amcamın kızı an • yor muyum; Atinada üç, dört gün dahli 
a:.n..i ........ ıeae Muatafa .-... ....,.. t..i sun mem • ı -Merhaba ... Ya, merhaba... b k l . . . b d d b I 1Q Nelacımm nine sitmif; vaktile İtti • auaiyetle ~ sitmlt; H.a Diye verilen selimlan iade ..._:...: nene çok selim söyle! Ve benim gibi ir asın, senın ıınm ayramın a a u WM 

_...1:1__ L-- • • ~ ~ ·· ahL• h" t ı· k 1 d w halde sun. lstemiyor .. adamızın hasretine da• ... ...... t.afmclan, orduclan tard...i- Muıtuanm çay-esma sorap ;;..-~• Ondan sonra çaycı aaaJini bir daba tek· gun &arın, ıç e ayı o ma ıgı • ,, 
Rami İuninde bir aclamm ismini öjren • sonra, ciddi 1Nr vebr ile içeri sirmitti. rar etmİftİ: böyle bir lı:adına nail olmakla, elde etliği namıyor galiba ••• 
ınifti. Bu küçük çayJyınenin m~-1, bet _ Size, bir " mi IUma. bahtiyarlıiı anlat 1 Kadın, üstünde hili asker elbiae8i bul~ 

Ve, bunan ibıerine; miralay Nelsona fU ,alb masanm etrafındaki mupmba sedir • Ve artık •aaller, her waftan •wWrinl - Şüphesiz amcacığım.. Her halde... nan delikanlıya vahıi vabti bekti; genç be(9 
taJimah vennifli: ,len ve sandalyelere uralanmlf olan on takip eylemifti: . - Sana söylüyorum, Pavliki. Bu saa· ralı: mavi gözlerini önüne iğerken, her • 

_ Am dostum. Yana a1qam tam aut bet yirmi kifiden iharetti. Bunlami için • _ Hanai aem:te iatiyonunuz? dete milatahak değildim. Fanitaayı baba • manki nakaratını mırıldandı: 
aelôzde ba ada1111 .._.,.a ~ Ben, ld• bir kaÇI da muhtelif riithelerde ubiıti. _Kaç odalı anyonunm?. ıından isteyinciye kadar .. ne kadar .. ne - Şüphesiz amcacığım .. Her halde ... 

ondan biru evvel ıelmit olanml. Ve 111 , Muatafa s.,ir, çayhaneden içeri ıirin- Ve bu suallerden sonra da bir çok tav· kadar geceler, göz kırpmadan, dütündüm. t - Kocacığım, çoçuğun &itmesine nb'J 
odMa W--. Şii bpmm önüne bir ~· bütün ıözl•, bu yabancıya çevrihnitti. aiyeler ve sailık vermeler 'baflamıfh. Fa· Usta Kostanın, hayır demiyeceğini biliyor·! engel oluyorsun~ Bırak, Kalyopieile gön • 
ptll'llYaa lloyd..........-. O adamı da yi> Fakat o, büyük bir siiktinet ve byrtuzlık. kat Mustafa Sqir bu aual ve cevaplarla dum. Allah, onu cennetlik etsin.. köyü· .lünü eğlendirmiye gitsin 1 Bizim gibi iki iJ!. 
ai ,........, panıv....._ ~a ıelec:ek au- la ~y~ .teaıı~ doiru ilerlemit; her. metıul olurken, bir iki mütteri anamda da müzün mert bir adamıdır; işlerimde, her tiyardan ne anlar ol 
rette otwtununm. Kendiaine a,...... pa .~ ~ebilecep lt1r aeale fU muhavereye bir fısdb dolatmlJlı: vakit amelelik eder. Yalnız. talih•izliği , Pavliki, kızardı; ceketinin düğmelerini 
-ıı.i....,...... ,l'D"lflDlfÜ. _Acaba, babaettikleri Hindli bu mu?. var; bu adam her şeyde talih•iz ... Kansı çekmiye bqlach; pfkmLğından her za ı 

1 _ Tuuchiı milliyetpenerler daima , - Çaycı M~ Efendi siz misiniz?. _ Veçben pek Hinci.tiye beuemiyor ölünce ••• Dört çocuğu ile kaldı. Fanitsa manki nakaratım bile tekrar edemedi. 
bansi sazinoda otururlar? . - Evet. Benim. amma.. Liaanen taraf halkım andanyor. tek kwd11 ve oğlanlann büyüğüdür. Fe • . - AIJab lumıet ederse, o, Kalyopiliy) ... 

,___ Sizin bir eviniz ıv!- 0 liket feliketi takip eder: İçmiye baıladı. vapdıiı müddetçe keyif sürebilir. Bu aen94 
2 - Herkesle koDllfUl'lar au; yo...., • -. • • vunnı. ını.1n1Ja vere- - Acaba, eoraak mı?.. " 

-•et ih.;..ath mı 'bulunurlar. celanipiniz. * _ Avtn oJ-.... mı?.. Borç ta boynuna kadar .• Açlıktan ölüyor • ,kendisini evlitlan gibi seven ihtiyar am .. 
•-.1 .. , "·r ..... ,du. Bir fCY göndermediğim zaman ocağı cuile küçük balaaırun batın için fedakirblj 

3 - D-=-• o ıazinoda saat kaçta bu • - YüzL--ı Necı'p Seve ---...ıurahm. j d 
- UGf ı _.. tütmüyordu. ıte höyle.. Sonra da. dedi· etsin 1 Ne dersin, Pavliki, de iğimi yapa • 

'---'--. - Y anlıf. Ben olrnuanı serek. Siae bu- Fwlh kulaktan 1...•-=-a do1-· .. ·ak Mua-•uuurıar ..., • ..._ ,_,... kodu ediyorlar: cıElli yapndaki usta Yani, cak mısın~ 
A ..: .. :- Nelıon! •• Ondan sonra da ada· nu kim söyledi?. tala C:.--irin y·-·-da oa.·-- uta kadar ak J k k Jı __... b ...-. ....... ~-... yirmisine basmamı§ bir kız aldı hı .. Bu hay· Delikanlı, firari bir b lf a « üçü a,. 

nınuza fU talimah verirsiniz?.. - Fatih~~ ~ Hacı ~~ep Efendi gelmİftL Artık ev meselesi biru tavsar' si- ret yerinde mi}. İşte gözünle görüyorsun .. lu eına baktı ve tatsız mavi gözlerini te~ 
Adamum, yann milliyetpervelerin ıa • v.a.r_ddır. (~ '.°yledL Galı"ba, ıızm müıterile- bi olunca, Necip Bey, Mustafa SqirİD ku· Bir aenedenheri, evimize gelip gittiğin hal· rar önüne iğdi. Düğmelerini çekerken <ıhe~ 

.:..-~a balund..x... •••tte o _,moya ıic:le- nnız en DDlf· . 1-ı:..-- ..-ilmi,.· - uau - •- .._ .... -• de, bir kavgamız oldu mu~ On seneye yu· halde ... » diye mırıldandı; fakat başka aö~ 
cek. Tanidlia milliyetperverlerin heJ)$İne • -b:anl~ olacak efendim. ~ikıa be • - Zatı iılileri, her halde yabancwmz kın hep böyleyiz. Aramızda kıl kadar ge· bulamadı. 
a,.. ayıt elile selim verecek. Fakal bu .mm ır evmı var ~' kendım oturu • zannederim. Acaba; ne taraftansınız?. çimsizlik yok. Kimse kimseye bir «Öteye Uzaktan saat sesi geldi; on ikiyi çalchcı 
selinu verirken bat pannajmı içeri büke- yorum.V S~~? :.~ıka ~ Mur~aza olmasın. Demifti. Mustafa Sqir, elile maldan .Kitlı> demedi. Allah. bana, bu kadınla, te· Pavlaki, geniş nefes aldı; çünkü amcası, ~ 
cek. Şayet, bir bafkuına selim vernıek , .- • a a. 1 1 mem · · · Garip olduğum İfaret ederek cevap vennifti: celli etti. Yok .•. Eski karımdan, merhu • nunla beraber ötekilCl' de haç işareti yap~ 
ica ed ---· .. parmaguu~ hükmiye • ıçm kimseyı tanumyonmı. Buraya da tarif - Eftrndün, biz.. Hindi&tan tarafın • meden memnuniyetsizlik göstermiyorum. tılar. P erse, 0 _._.. il ld' F 'h L....! 
rek tamamen açık bir el ile ıelim verecek. e ıe ım. ati tenuer;ı y~yan ~e~orum. dan. O da iyi kadındı; amma hep mahzundu. Fanitsa, kendi kendine söylenir gibi, mı. 
Orad • t ili' etperverlerle istene 'bat· · - E, buyurun efendi. Bır çay IÇln. Biraz G lib · rif · · ? T opragw ı bol olsun, onu zemmetmek için rıldandı: a IS er mi ıy ' ' din) • S' • 1~- - a a yem lef ettinız 
~a arkadqlarile bir te1 içecek. Fakat bet · enm. az• ~v mı l&UDJ.:·· . - Eh .• Bir hafta, on gün kadar var. söylemiyorum. Benden iyi bilirsin, Pavlaki - Evliliğimizin onuncu senesi, şimdı. 
on dakikadan fa:sla kalmiyarak, çılap Iİ· Mustafa ~ır ,etrafa ıoa lıezdİrmİf: - Sakm fU, Hind murahhası... .Yüzü aülmiyen bir kadındı; belk1 de has ~ bitti. Tam on eene .. Dakikası dakikasına.• 
decek ... Anlqdch mı aziz dostum. - Evet. Bır çay İçe,ıim. Epeyce yorul· Mustafa Sagir, derhal Necip Beyin ıö- talığından... - Hangi tarihten hesap ediyorsun, yan 

Miralay Nelaon, Muatafa Sqirİn aöy • muıum. ziinü keemit: - Şüphesiz amcacığım.. herhalde... ,rum ~ 
lediklerini b6yik bir dikkatle not etmİf: , Dedikten sonra, bir yüzbqmm yanın • _ Aman efendim. Rica ederim; yavq - Öyledir, Pavlakil Allaha tükür .. Q. - Hangi tarihten mi? Sana vara4 

- Yana alqam, tmD saat sekizde Rem• ,dalö aandalyeye doğru ilerle.mİf; pyet na- aiiyleyiniz. nu rahatına kavuşturdu. Şimdi dinle! Bı· cağımı, kuyuda, senin hayalini gözlerimlt 
si buraya ıelecek ve talimatuuz da aynen zik bir tavırla: . oec1:1.... -L!..- b' ta ala rak dedikoduları .. isteklerini söylesinler. gördüğüm dakikadanberi ..• Her gece sa(" 

• • · • • • ıı.ıuen ıonra, ~en ır vır • 
tatbik edilecek. - Efendırnl. Stz1 nhataız etmeanm ,.._ rak ilive &ti: Senin aözlerin var: Evimin içi, bir bahar hoı gelen babam, seninle evlenmezsema 

DemfttL ,l'a78 otur.,... - TICaretle ......... owııC•MM efendim. tenliği... Değil mH Bana aetirdiii bahti· kardeılerimin açlıktan öleceğini ve kendi .. 
• • • . Demitti ... Yüzbap iMi nazik n terbi • Onun için eveli lliır eve -r1epne1ı :...:..o- yarlık .. inanılmaz fey .• iılerim yolunda gi· •inin borç yüzünden hapse gireceğini sô~ 

Ertesi alqam aaat eeldse ~ kala .7eli yabaDa miialüauma clerbal mukabele rum. ı- --ı diyor. Bir arsa aldım; Allah, orada bir ev lemekle üzerimde bir tesir yapamıyordu. 
Mastafa Saıir miralay Nelaonun evine ebnİf: ' Fakat bu sözleri, pek .....,....m hir ta. yapmamı nasip etti. Son damara ne denin) Ne denebilir) Aptal bir kızdım; talibim 11 

ıelmit; paravanın arkasına yerleşmiftL - Eataifurullah, efendim. ~ o- .v1rla ıöylemit; hakiki hüviyetini saklamak Bir au damarı bulmak.. On iki metrede den habersizdir. 
On dakika eonra da Remzinin geldiği turun. istediğini ima elmİftİ. dört metre derinliğinde bir su .. Atinada, - Sanki haklı değil miydin Fanitaa?, 
miralaya haber veri.lmİftİ. Cevabım Yemıİf:i Bu sırada da kapulan içeri Remzi p . bu, bulunmaz bir nimet... - Hiç te haklı değildim, Yani. Bü~ 

Miralay, Remziyi odaya kabul ederek Mustafa Sqir, otunır oturmaz, her ta· mitti. Evveli, umuma bir •lim verdik • - Şüphesiz amcacığım .. Her halde... Sen-Jan gözlerimi açb. 
paravanın tam kal'fllMa gelen sandalyeye raftan: len 80Dra sağ elinin bat parmaiuu avucu- ' - Al sana su .. Jstediğin zaman ve iste· - Fanitsa, nasıl ,ey bu~ Bana böyl~ 
yerleıtirmiıtL Sonra da, miralay Nelso • - Merhaba!... na kapumf, bir luıç kifiye 0 euretle asker- diğin kadar ... Artık cıÜlen» le istediğin ıeyden bahsetmedin. 
nun sorduğu suallere kartı, Remzinin ver• Setleri, yükıelmitti. Muıtafa Sagir, mü· ce birer selam vermifti. kadar alay edebilirsin: Kıtta yağmur yağ- - Şimdi söylüyorum .. Artık ihtiyari~ 
diii fU cevaplan not elmİftİ: temadiyen elini söiaüne koyup luıldırarak: ( Arkcuı oar) mış .. Yazda ağustos böceği hararetten çat- dık ta ... Bugünkü gibi hava sıcaktı. Ku" 

1 - Milliyetperverlerden bir kaç zabit, lamıı .. Ne umurunda! Yann .. lıler yolun· punyadaki, saç örtülü barakamızda sıcaği 
ber alqam itlerinden çıkb)Q!an sonra, Di· da giderse, kuyuya bir bilezik yaptıraca • daha çok hissediyorduk. Yalnız suyum~ 
relderuasmda Hacı Murtazanın çayhane- iım. Kötc taşlarını ısmarladım bile.. Balı· boldu; bilirsin, bütün Kupunyada, kuyu ,. 
sine aelirler. Orada çay içerler. Bir aaat çeyi ırulamak için bir kuyu dolabı kurdur • muz\ln şöhreti vardı. O gün halam Katec 
kadar oturduktan sonra evlerine giderler. mak niyetindeyim de .. • Görürsün, Pav la- rinyo, Pipinaya: ((Haydi, Kosta amcanın 

2 - Bu küçük çayhaneye, hemen be • ki, 0 zaman adamızdaki gibi bir bahçe evine gidelim; hem soğuk au içeriz; heni 
ınen biç bir yabancı ıelmez. Hep, ayni meydana gelir. Şimdi oturduğumuz yerden dinleniriz» der. Sabahleyin bize geldiler11 

fabaİyetlerdir. Enderen bir iki yabanCI .,. kuyunun etrafına ki\dar, şöyle üstten, bif Halam, beni bir kenara çekti ve banat 
lanounadılı: mÜfterİ gelir. Onun için mil• kafes uzatacağım; sarmaşıklarla ne ıık bir ccSen de halanın kızına bir'ıey söyle.. Ken .. 
li,etperverler burada herkesle konuıurlar. tonel olur. Allahın izniyle Kalyopi ile ev• disini istiyen bakkala varsın. Bakkal kansı 
Ancak, konUfllrken, pek ibtiyath bulunur• lendikten sonra, gelinimizi tanıtmak için .olmak fena mı? Rahat ekmek yer. Gö • 
lar. BiH,aıaa Anadoluya ait meseleler et • Atinaya geleceksin, değil mi} zünde büyüttüğü çavuştan ona ne hayır 
rafında pek ketum bulunurlar. Daha faz· - Şüpheıiz amcacığım .. hemalde... gelebilir?» Ne yaparsın! Ben de nasihatç& 
la, oradaki diier müıterilerden, halk ara· - Rahmetli anaaını pek hatırlamıyo • oldum. Pipina, bana şöyle cevap verdir 
ıında dolqan havadisleri toplarlar; ve ba- rum; büyük anası güzel kadındı doğrusu... cc Talihim bana hangiılni gönderirse onunla 
zan da Anadoludakilere dair propaganda E. Pavliki, sarmaşıklı kafesin altında ye • evleneceğimıı. Bunu nasıl anlıyacağını sor• 
Yaparlar. mek yemek ne kadar keyiflidir 1 dum. u Bugün göreceğim, dedi. Siıin ku • 

3 - Hemen laemen rimclevu vermİt si- Usta Yani, bahçesinde yapacağı §eyleri, yunuz var. Tam zeval vaktinde kırmızı bi11 
bi 4 buçuk ile 6 araa1ncla orada toplamr • anlata anlata bitiremiyordu. Noksiyali ( *) örtüye sarınacağım ve uzun uzun suya ha .. 
lar. 6-6 buçukta da dağıhrlar. olduğu İçin anadan doğma bahçıvandı; fıı. kacağım. Gözümün önünden kim geçeraj 

Remzi, bu cevapla11 vermekle beraber, kat tesadüf, onu alçıcı yapmıştı. Artık key- Sen • Janın gönderdiğidir.» 
Nelaonun vercflji talimab da dikkatle din- fine diyecek yoktu; çünkü bahçesinde su Bu fikir hoşuma gitti. Babam çılgınlıli 
lenıi,; yarın alqanı, tam saat 5 buçukta; bulmuştu. Bu su, bahçe yetiştirrniye yarı • yaptığımızı söylüyordu. Kardetlerim örtil .. 
Yani milliyetpernrlerin tamama1e orada yacak.tı. yü çekiştiriyorlardı. Halam, bizi müdafaa 
bulunduklan bir zamanda çayhaneye ge • Fanitsa göründü; elindeki tepside ek· etti. Saat on ikiyi çaldığı zaman, evlen~ 
lerek veilen talimat DlllCİbİnce laareket e· mek, bir küçuk sürahi rakı, iki kadeh, için· ceğimiz adanılan gördük; Pipina bir zabi• 
dec:ejini aöylemif; ondan soma da çekilip de zeytin .. peynir .. sucuk ve kızarma• bir gördü. Hakikaten zabitle evlendi; onuq 
lrİbnitti. " kolunda, şı'mdı·, u··ç BJrma ıen't var ve a __ _ böbrek bulunan bir tabak meze vardı. Tep- ,;;JC'9 

Remzi, çekilip ıittı"ll:en eonra, Mustafa siyi masanın üstüne koydu; kadehleri dol· linikte bulunuyor. 
Saair rneydana çıkllllf, miralay Nehona durdu ve oturdu. - Ya sen, Fanitsa} 
1---1.11...u.... -:..., B Y S 1 ~ - Kadın, otuzluk bir §Cydi. Kıea boylu, - en mi ani} öy edim ya .. Ta~ 

- Ben de ırideyim. Geç lr.alarak otel • tıknazdı. Dilzgüneüz esmer yüzü değirmi seni gördüm: Kadit vücudunla, küçük sa4 

dekilerin ıüphel..ini celbetmiyeyim. Yal· idi. Siyah, sık ve hafifçe kıvırcık saçlı ic!i. kalınla, beyaz saçlannla, kireç lekeleri 
llbZ aizclen bir ricada bulunacaiun- Otelin Dudaklar1, ta biatten, aldı. Koyu siyah ve içindeki iş elbisenle ve elinde mala seni .... 
etnılmda dol-·-- s!..-"' po•:-•~=- 1..:-- ı· ı S b b _,... l'VU ua~ ., .. _ ateş ı göz erini kocasından ayırmıyordu. en geçtin; ana akışının verdiği raşeyi 

daha fazla dolaınnlar. Beni daha fiddetle Güzel olmamakla beraber (geniş ve iğri hala hissediyorum. Sonra kayboldun. Ay• 
tarauut ediyorlannq 111ri davransmJar.. burnu, kalın ve kısa parmakları, pek iri ni gece, babama: Peki dedim. 

Demİfti. omuzları ile çirkindi de), onu, pek temiz Usta Yani, doğru ve allahtan korkar bir • • • 
Mustafa Sagir, Şebzadebaıı çayhanele • 

rinde de k•ndinden bahsedildiğinden e • 
mineli. Çünkü iki aün evvel, oralarda da 
ismi etrafında dedikodu husule eetirecek 
bir iz bırakarak &e(miıti. 

Bundan emin olan Muı:afa S.gir, er • 

ve biçimli elbisesi içinde görenler llsevimli .adam olduğu için haç çıkardı ve: 
kadınıı demekten kendilerini alamazlardı. , - Sen • Jan, benim hamim! Bana bü .. 

Kocasından başka bir şey düşünmiycn yük lutuf ta bulundun 1 dedi. Rahmetli a• 
bir kadın alakası ile: .nam, bana: 11 Sen, hayatını, Sen • J anıı med· 

- Yani, dedi, sabırlı ol ı Et, iyi, fakat yunıoun 1 » dedikçe doğru ıöylüyormu~. Kü .. 
çüklüğümde, doktorlar benden ümitlerini 

. .~ *) ~ok~iya .• Siklod adalarınm en bü- ,kesmiıler ve ahrete hırietiyan gitmem için 
JÜiÜDiln iamidir. dini niera .. imi yapmalanm i ler, 

(Ulll .. ~-- ~· 
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Muamelesi 

Sultanahmette Akbıyak mahallesinde o· 
turan Hasan kızı Melahat yazıyor: 

Cariyelerin rakısları bitince, Cemilin 
evvelce duyduğu bir ses yükseldi 

«Ben 1 7 yıl evvel Adapazarında doğ
Sanki bütün varlığı bir anda erimis, dum. Babam yedi yıl önce öldii. İhmal et· 
perdenin öbür tarafına akmıstı. Göz ' _ miş, bana nüfus tezkeresi çıkarmamış, on
lerinde, bir saniye görüp te · kalbinde ların nüfus kayıtları var, fakat benim yok. 
ümitler yaratan 0 cazip hayal canlan • Af kanununda herkes gibi ben i:le gizli 

lbrahim Efendi de ayni neşe içinde 
idi. . . Daima arap şivesine kaçan türk
çe~ile, f stanbulda geçirdiği alemlerden; 
ve bilhassa lstanbul kadınlarının zara
fet ve inceliklerine mukabil, arap ka
dınarının da müfrit hassasiyet ve sa -
mimiyeterinden bahsetmekte idı. 

Vakit, epeyce ilerlemişti. İçkinin bu
harı, artık zevk ve neşeyi tam kemale 
getirmişti. 

İbrahim Efendi, kapının dibinde bi
rer tunç heykel gibi duran kölelere kı
sa bir emir vermişti . Köleler, derhal o· 
dayı terketmişlerdi. 

Aradan bir kaç dakika geçer ~eç -
mez, yandaki odanın kapısındaki ipek 
perde kalkmış, içeri arka arkaya beş 
kız girmişti. Bu kızlar doğruca Cemi -
lin yanına gelmişler; orada diz çök -
ınüşler; Cemilin dizlerini öptükten 
sonra geri geri çekilmişler. Karşıki kö
şede yere oturarak bir halka teşkil et
mişlerdi. 

Cemil, birdenbire şaşırmış; kızlara 
baka kalmıştı... Hepsi de birbirine 
benziyen bu kızların çehrelerinden tat
lı birer cazibe taşıyor; penbeye çalan 
buğday benizlerinde, koyu kestane 
rengi ~iyah gözler kıvılcımlanıyordu. 
du. 

lbrahim Efendi: Cemilin gösterdi
ği hayrete karşı gülümsüyor: 

- Bunlar, cariyedir ... Malum ya, 
bizde cariyeler erkekten kaçmazlar. 
Hepsinin de ayrı ayrı marifetleri var
dır. Şimdi bizi eğlendirecekler. 

Diyordu. 
Cemil, bütün dikkatini gözlerine ver

miş; bunların içinde, pencereden bir 
an gördüğü hayali arıyordu. Fakat ona 
benzer birini bulamıyordu. Onun için 
~imdi içinden: 

- O, yok. Demek ki; o esir değil... 
Şu halde, İbrahim Efendinin ya ka -
rısı, ya kızı olmak lazım gelir. 

Diyordu. 
Kızların önünde oturduklari perde 

usulacık kımıldamış; içeriden kızlara 
doğru, bir tef, bir darbuka, bir de zilli 
maşa uzatılmwtı. 

Kızın birinin kınalı parmak uçları, 
tefin üzerinde dolaşmıştı. 

Ötekinin elindeki darbuka, hafifçe 
tıkırdamıştı. Ve sonra, birdenbire per· 
denin arkasından bir mızrap darbesi, 
bütün teller üzerinde dolaşmıştı. 

İbrahim Efendi, doldurduğu Zü • 

beyb kadehini Cemile uzatmış; başı
nı kızlara çevirerek: 

- Hat .. Arabiyyel.. 
Diye mırıldanmıştı. 
O zaman, udun sert mızrabile kıv

rak ve raksan bir hava başlamış; zil

ler şaklamıştı. 

iki kız, derhal yerlerinden sıçramış; 
vücutları, birer yılan gibi dalgalan -

rnıştı . 

Cemilin hayreti büsbütün Mtmıştı. 

Vaftiz levazımını getirmişler ve rastgele bul 
dukları bir papaz çağırmışlar. O gün de 
Sen • Jan yortusu imiş. Annem, her a
man: uSeni Sen • Jan gününün mukadd~s 
yağları kurtardı. Azizi yaşadığın müddetçe 
takdis eti )) derdi. Allah bilir ya .. Kendi
mi Lileliden beri, gündeliğimi kaybetme· 
ğe razı oldum ve bu yortu günü bir defa 
bile çalışmadım. Patronlarım öğrenmişler· 
di: Yaniyi bırakın, bugün, onun bayramı· 
dır! derlerdi. 

Hepsi .. Azizin kudretine hayran .. Sus· 
tular. Yani usta, dudaklarında açılan bir 
tebessümle: 

- Fanitsa, dedi, hatırıma hoş bir şey 
geldi. Bilmem ne dersin; bir kırmızı örtü 
altırıda kuyum uza eğilsen.. baksan.. Öyle 
ya, bugün, bizim de bir kuyumuz var; kim 
bilir kimi görürr. ün? 

Fanitsa, kızardı ve {a~kın şaşkın .san· 
dalyesinden sıçradı: 

- Yani .. Sıındalyende kımılda! O <le· 
diğin ne? I3u sözler ağzından nasıl .;ıktı? 

Kimi görmemi istiyorsun Yani? Allah 
bö:·lc şeyden korusun 1 Elimdeki saadet 
bar.a kafi ... Yani, canımı aıktın.. Böyle 

nüfus olarak nüfusa müracaat ettim. Nü • 
mıştı. fus tezkeresi istedim, evrakım muamele-

Arabiyyenin muttarit ahengi gittik- ye kondu, aradan iki sene geçti. hala nü· 
çe coşuyor; sert zil sadaları, taş duvar· fus tezkeremi vermiyorlar. 
larda aksediyordu. Oynıyan kızlar ha- Mahkemede bir işim var. mahkeme nü
zan karşı karşıya geliyorlar; göğüsle -

0

fus tezkeresi istiyor, müddeiumumilik ı<bu 
rini birleştiriyorlar; vücutlarını tepe· . kızın nüfus tezkeresini verin ıı diye niifus 
lerinden topuklarına kadar hafif hafif dairesine yazıyor, onlar hala bugün git, 
titretiyorlar; ve sonra, çözülen bir yu- yarın gel diye savsaklıyorlar. İşim Beya
mak gibi, köselere doğru süzülü or • zıt nüfus memurluğunda. Bugün gene git-
} d 

' y tim, bu sefer de cumartesi günü gel de • 
ar ı. · d b 

ıb h . Ef d" . h d diler. Bana yazık değil mi? iki sene e ir 
ra ım en ı, neşenın son a - .. f 1 • .. b f' b" 

ı 
nu us muame esı mus et veya men ı ır 

dine gelmi:Şti... ki dizinin üstüne otu· netice almaz mıh 
rarak coşkun bir zevk ile ellerini çır
pıyor ; kızlara karşı mestane işaretler 
ederek arapça bir şeyler mırıldanıyor· 
du. 

Birdenbire, sert bir işaretle oyunu 
durdurmuş : 

- Addum, ayni addum!.. Mahla 
delalek ya yüüüm ... 

Emrini vermişti. 
Perdenin arkasındaki ut, kısa bir 

vakfe geçirmişti. Dışarıdaki kızlar ara
sında bi rfısıltı cereyan etmişti.. Dar
bukanın üstünde gezinen parmaklar, 
yeni bir tempo göstermişti. Zillerin, 
hafifçe birbirine teması işitilmişti. Oda, 
derin bir sükut içinde idi ... Birdenbire, 
ipek perdenin arkasından hazin, b~
rak bir ses yükselmişti. Cemilin içi tit
remişti. Dudaklarında memnun ve ne
~eli bir tebessüm husule gelmişti. Çün
kü bu ses, onun kalbinde yer eden o 
firari hayalin sesi idi. 

Bu hazin sese, ut ta refakat ediyor; 
tef, darbuka ve ziller de ahenge karı
şıyordu... iki sene evvel Şamda beste
lenerek kısa bir zamanda bütün arap 
muhitlerine yayılan bu şarkı, insanın 
damarlarını gıcıklıyan tatlı bir su ~ı
rıltıeı gibi akıp .,gidiyor; bitmesi iste
nilmiyen şen ve şuh bir nakarat halin
de uzadıkça, hem İbrahim Efendinin, 
hem de Cemilin ruhlarına dalga dalga 
neşe veriyordu. 

Cemil, tam' bqıp saat süren bu~ zevk· 

li hayatın dimağına verdiği fırtınalarla 
evine avdet ettiği zaman, Emine ka
dın onu kapıdan karşılamıştı. 1 

Cemil, dudaklarında daha hala sön
miyen memnun ve mes'ut bir tebes • 
sümle Emine kadının yüzüne bakarak 
konuşmaya başlamıştı: 

- Daha uyumadın mı, Emine ka -

dm?.. 
- La .. Ya, seydi ... Seni bekledim. 
- Aşkolsun, şu Seyit İbrahim E • 

fendiye ... Hakikaten, babacan adam. 
Tam bir arkadaş. Alabildiğine, ıyı 
kalpli. Misafir için ikram dediğin; e, 
bu kadar olur. Bu gece o kadar neşeli 
bir vakit geçirdim ki ... 

- Biliyorum; ya seydi L 
( Arka.tı uar ) 

mu .. barek bir günde... Ölümümü bekler• 

* Gazi Ahmet Pasa Camiinin Hali • 
Topkapıdan adresi mahfuz bir okuyu. 

cumuz yazıyor: 
Mimari ve tarihi kıymeti olan eserle:

den biri de T opkapıda Gazi Ahmet Paşa 

camiidir. Şehrin en bakımlı, en temiz ve 
en güzel mabetlerinden biri olan bu abi
de maalesef evkafın ihmali yüzünden ha
rap olmaktadır. Camiin şadırvanı tama • 
men yıkılmış, evkaf bunu yaptırmamı~tır. 
Medresesinin kurşunları tamamen sokül • 
müştür, belediye bakmamıştır. Şimdi de 
son fırtınada camiin kubbesinin kurşunla
rı tamamen uçmuştur. Bu kurşunların h· 

miri en çok 3 güilük iştir. Evkaf gözönün
deki camilerin kubbelerini derhal tamir et· 
tirdiği halde bu en güzel eseri maalesef 
ihmal etmiştir. Yarın camiin güzelim kub
besi çöktüğü zaman hayret etmemek la • 
zımdır. Camiin kubbesinden uçan ı~urşun· 

lar fersahlarca uzaklarda bulunmuş, ca • 
mi hademclerine teslim edilmiştir. 

* fneaöl cezaevi sardiyanlarından 
Okana: 

Luı6 

- Çocuğunuzu tedavi etmiyen doktor· 
dan ıikayetiniz haklundalti mektup ala -
kadar makama tevdi edilmiııtir. Gelen ce• 
vahı ıize bildiririz. 

Yeni Neşriyat 

Yeni Adam - Bu resimli kültür gazete· 
sinin 119 uncu sayısı çıktı. İçinde pek çok 
değerli yazılar var. Bilhassa İsmail Hak· 
kının Teşkilatsız edebiyat resim devrimini 
nasıl yaptım? Makalelerini, Cami'nin siya
si etüdünü, Lücien Fabse'in Tiyatroda ne· 
ye gülüyoruz? yazısını okuyunuz. Bu sayı
ya ilave olarak Kapitalın 6 ncı formasını 
alacaksınız. 

Kültür Haftası - Her hafta çarşamba 
günleri çıkan bu fikir, sanat ve edebiyat 
mecmuasının 1 3 üncü sayısı da değerli İm· 
zalarla intişar etmiştir. Bu sayıda Mustafa 
Şek ip T uncun tarihten evvelki kültürümüz, 
Ziyaeddin Fahrinin milli kültüre dair, Suut 
Yetkinin sanat ve ruh, heykeltraş Zühtü • 
nün sanat mevzuu, Peyami Safanın Seziş, 

riyaziye ve tahlil, M. Raşit Öymenin peda· 
gojik pisikoloji, Zahir Sıtkının memleket 
matbuatı yazıları vardtr. 

Hukuk Gazetesi - Cevat Hakkı Öz • 
bey tara.fından türkçe, fransızca, neşredil

mekte olan Hukuk gazetesinin 2 ci sene 
1 3 cü nüshası çıkmıştır. Bu sayıda Üni -
versite profesörle11inden Erzurum saylavı 

dim; ama, senden böyle sözler bekleme:ı:· Saim Ali Dilemrenin Adli tıbba, Profesör 
dim. Mustafa Reşidin Fransız istinaf mahkeme· 

Kadın, gözleri yaşla dolu .. Eve doğru leri kararlarına, profesör Gerhard Kessle
yürüdü. Usta Yani, heyecanlandı ve onu rin Mülkiyet Nazariyelerine, Cevat Hakkı 
yolundan döndürdü: Özbeyin U!!ul Kanunlarının tetkik ve ten-

- Fanitsa .. Yavrum, canını sıkma 1 Şa- kitlerine ait yazılarile, Dr. profesör Fah • 
ka ettim. Latifeden anlamaz mısın? Bak.. reddin Kerimin, Hakem Mahkemeleri. A· 
Bu daha hoş: Örtüyü getir de Pavlaki ku- jbnsı Sülevman Alinin, İcrn memuru Tur· 
yuya baksın! Onun kimi göreceğini anla- gutun makaleleri etiitlerile tatbikat kısmın
yalım . He .. ne dersin Pavlaki? Azizin ru· d11 da istifadeli kararlar, mütalealllr var • 
haniyetini ho!inut etmek için iyi bir vesiy- dır. 

le bu ... 
Fanitsa birdenbire atıldı: 

- Yiğcnim, nişanlısı Kalyopiden başka 
kimi görebilir? 

- Şüphesiz amcacığım . . herha lele ... 
Hayır.. Israr etme amcacığım.. Ben yapa· 
marn. 

- Vahvah .. Gölgenizden korkuyorsu
nuz çocuklar! Akdeniz "perisinden bile kor· 0
kan gençliğe yazık 1 Gel, F anitsa.. Karınızı 
örtüyü bana getiri Ben bakacağım. Şapka · 
mı al.. Üsti.imü kirletmemek için de yere 
bir ıey ser. Makarnanın pişmesini beklec
ken vakit ııeçirmiş oluruz. (Arkası yann) 

Kaşta Yol inşaatı 
Kan (Özel) - Kazcıda vcJ inşi.\a

tına büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. Müteaddit köy yolları :vapılarnk 
köyler birbirlerine bağlanmışıtr. 

Ulaş Şosesi 
Sivas (Özel) - Kangal - Güriin 

şösesinin Ulaş nahiyesinclen geçen kıs
mı bozulmuştur. Bu kısmın yapılması 
için alakadarlara emir verilmiştir. 

Niaan 13 

ı- Avcı~ ı K 1 

Zavallı sülün ve karacalar 
Gözlerinden süzen yaşlarla 
giren mazlum karacalar sizi ava 

ettirir sanmayınız!.. 

uykunuza -tövbe 

Her adımda çift çift bıldırcınlar u· 
ç~uyor. Çulluklar uzun gagalariyle 
geriye bakarak sağdan soldan kalkıyor
lar. Keklik sürüleri (pinkav) diye hay
kıra haykıra ba;;;ınızdan birbir arkasına 
geçiyor. Tavşanlar yolunuzun üstün
de oynaşıyor. Karacalar sıra ile dizil
miş, selama durmuş gibi hep size ba
kıyorlar. Önünüzden azılı domuzlar ka 
çıyor. Arkanızdan korkunç ayılnr geli
yor. Kulaklarınıza kaplan uğultuları, 
aslan böğürtüleri çarpıyor. Köpekleri
niz korkudan perişan, ayaklarınıza do
laşıyor. Önünüzde girdaplar, derin, 
sonsuz uçurumlar var. Bir adım daha 
mahvolacaksınız. Bir adım daha yar
dan uçacak, karanlık, nihayetsiz de
rinliklere yuvarlanacaksınız. Başınız 
dönüyor, gözleriniz kararıyor. 

Birden manzara değişiyor. Her şey 
siliniyor, kayboluyor. Yemyeşil bir ça
yırlıkta, masum, mazlum bir karaca ile 
yüzyüzesiniz. O yavrulannı emzirme· 
ğe gidiyordu. Yaraladınız. Artık yürü
yemiyor. Gözlerinde çocuklarının has
ret karanlığı var. Gözlerinden acı ve 
hasret damla damla sıziyor. Size bakı
yor. Onun karşısında boğazınıza bir 
şey tıkanıyor ... Gözleriniz yere iniyor. 
B~ınızı çeviriyorsunuz. Görmemek 
için. Al kanlar içinde bir sülün ayakla
rınızın altında çırpınıyor. Altın gibi 

parlayan tüyleri Clağılmış, yerlerde u
çu,uyor. Onu bu hale koyan sizsiniz. 

Bu kadar güzel şeye nasıl kıydınız 

da ateş ettiniz} Hilkat onu yaratırken, 
bu göz çekici renkleri birihirine bu ka

dar meharetle karıştırırken kim bilir 
ne kadar üzenmiş, bezenmitti. Halbu-

ki siz onu bir lokma eti için itte öldür
dünüz. Bakınız ne kadar 8C88iz, şika· 
yetsiz ayaklarınızın altında can veri

yor. 
Bunu neden yaptınız} Bu suali size 

dağlar soruyor. Karşınızda hepüjl; do-

ğan altın saçlı güneş soruyor. Esen 
rüzgarlar soruyor. Bu mahmur 1aba· 
hın sizi saran dargın, dalgın haline da
ha ziyade tahammül edemiyorsunuz. 
Geri dönüyorsunuz. içinizde gittikçe 
ısınan, kaynayan bir kan var. Yavaş 
yavaş o sıcaklık damarlarınıza yayılı· 
yor. Kalbinize doluyor. Yürüyemez o

luyorsunuz. Oraya bir külçe halinde yı· 
kılıyorsunuz. 

Hayır bir daha siz elinize silahmızt 
almayacaksınız. Bir daha karacaları 
karıŞınızda ağlatmayacak, sülünleri 
parçalamayacaksınız. 

Niçin bunları yaptınız}. Siz hiç bu 
kadar zalim, hain olabilir misiniz} Yi· 
ne dekor değişiyor. Şimdi bütün yara· 
ladığınız, öldürdüğünüz hayvanlar kar· 
şınıza sıralanmışlar. Hepsinin yarala
rından kan akıyor. Sanki kızıl bir ile· 
me dalmışsınız. Kan, kan .. Her taraf 
kan. 

Sizi sardıkları halka gittikçe dara· 
lıyor. Kan her yeri kaplıyor. Dalga dal· 
ga size doğru geliyor. Y avaf yavaf 
yükseliyor dizlerinize geliyor. Bira% 
sonra boğulacaksınız. Hep sizi göste
riyorlar. 

Hayır. Bir daha bu zavallılara iliş· 
meyecek, barut ve ateşe elinizi sürme
yeceksiniz. Asla .. Asla •• 

Bir ses ... Saniyeden saniyeye artan 
bir ses kulaklarınızı tırmalıyor. 

Gözlerinizi açıyorsunuz. 
Yatağınızdasınız. Yatarken kurup 

hazırladığınız uyandırıcı saat çalıyor. 

Sabah biraz sonra belirecek.. Sizi a· 
va çağrıyor. Acele kalkıyorsunuz. Gi· 
yiniyorsunuz. Fişekleriniz belinizde,. 
köpeğiniz elinizde, tüfeğiniz elinizde. 

O soğuk, karlı karanlığa dalıyonu· 

nuz. 
Sülün ve karaca aramaya ••• Sülün 

ve karaca avlamağa ..• 
Salih Mehmet 

Roman yadan Beş Yılda 
75Bin Muhacir Gelecek 
iki Hükumet Arasında Bir Mukavele Hazırlamyoı 

Ankara 12 - Rumen hük.Uınetinin Dob· 
rucadaki Türk muhacirlerinin Türkiyeye 
hicreti hakkında hazırlayıp hükumctimize 
tevdi ettiği proje hususi bir komisyon tara· 
fından tetkik edilmekte ve mukabil bir 
proje hazırlanmaktadır. Bu mukabil pro· 

jeye göre Dorostor, Kabakra, Köstence ve 

T ulça vilayetlerindeki müslüman Türk e· 

kalliyetler Romanyayı beş yıl zarfında ter· 
kedeceklerdir. Bunların sayısı 75 bine var· 

maktadır. 
Birinci yılda Romanya • Bulgar hudu • 

du imtidadınca sekiz kilometrelik bir mm· 
takada bulunanların, ikinci yılda Pazarcık 
şehri ve Curtbunar ile Ezibci mıntakala • 
rında sakin olanların, müteakip yıllarda İ!'e 
Acadaular ile Turtucaia ve Siliatre ile 
Dobrucanın mütebaki kısmında oturanların 
sıra ile hicret etmelerinin karara bağlan • 
ması muhtemeldir. 

Muhacirlere ait köy, arazi ve gayri men• 
kul emvalin mülkiyeti Romanya hükumeti-
0ne intikal edecek ve buna mukabil Roman
ya hükumeti hükuınetimize hektar ba~ına 

muayyen bir par:ı tediye edecektir. Müslü
man cemaatine ve evkafa ait emvnli men· 

kule \'e gayri menkulenin tasfiyesi işi iki 

hükumet arasında ayrı bir mukavele ile tes· 

nai işletmeğe veya her hangi bir AJUlt ic• 
rasına yarıyabilecek makine, alat ve ede
vat ve saire gibi menkul her nevi cnıvalirıİ 
beraberlerinde getirmekte tamamen 8CI' ' 

,best olacaklardır. Bundan başka, muha • 

cirler şahıslanna ait mücevherlerini 11t: 

muayyen miktarda paralarını, ezcüınle 
Dobruca Türk kadınlarında müteamil gii • 

müş veya altın parçaları muhtevi gerdan • 

lıklarını beraberlerinde getirmelerine mü .. 

saade edilecektir. Bu mukavelenin akdill • 

den evvel Türkiyeye hicret etmİf olup t• 

Romanyada emlak terketmiı olaa etfı•• 
bu mukavelenin hükümlerinden mii9tefit o

labileceklerdir. 

AzapkaP,ıda Bir 
Kavga 

iki ~şi Ağır Surette 
Yaralandı 

d S d v kah"'tı • Dün gece Azapkapı a a ıgın • 
. e' 

ıinde kanlı bir kavga olmuı. kavga netıc 
sinde iki kişi ağır surette yaralanmlflır. 

bit olunacaktır. Muhacirlere ait gayri men· Kavga kahveci Azizle bileyici Musuaf~ 
kulntın kiymctlerinin Romanya hükiımeti araııında kahvecinin alacağım isteınetl 
tarafından hükümeıimize tediyesi şekli yüzünden çıkmış, kahveci çırağı Bekir de 
hakkında muknveletle hükümler buluna • ,kavgaya karışmıştır. Neticede Aziz 3 ye 
. B k" d 'k' . d v uretfl caktır. rinden, e ır e ı ı yerın en agu • ,_ 

Muhacirler kendilerine ait müstamel za· yaralanmışlardır. Yaralılar Senjorj ~ 
ti eşyayi, hayyıınat veya çiftlik hayvanla- nesine kaldınlmışlardır. Mu.tafa ,__...... 
rmın muayyen biı· miktarını ve zirai ve ıı· ,mıştar. 
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Türkiyenın Emniyeti Barıı 4;.,, Ümit JH J )ya ) 1 •• 

H Ş • F k d Yak Mrı? U 
er eyın ev in e a..<!:..~=:.t. .. °" cümlanna mukavemette 

. __, .... .. ... ...... bh 'mızm albndH bru •eıdilini iJl..-e etmektedir. '""' fllnllı l iıtei 7'fal•) ........ hfi?i7etleri teıbit edilememiftir. 
(•- ,_,,,, 1 ... _..) , ............. Cew ai)wl ~ iiçlerin ..ı&laiyet.Wiiine •fnailiz tazyiki 

SdAblİllİla Jlf lfl L.-- I ~ ti" --=- 1-.~ Nllfiae Çılı _, •• llt? bilha .. burada lnzah dallar bulunmMI l- F....._ Bıı .. da - ••·UM --~ etmez 0 __ 1:-. 12 1 L leri · · ....ı..ı!LeJi L.!- • "h Condar·~-- _._ t~L-- L 1 .a 

~· nııı D~ ~ ~- ti1l~rı .daı qlemek.tedir. ~le mnedi1i7or ki. Debratabor civanDda buJqnmaktadır. 
O ~ . . ,z~ .k....:_L........:: Kaıdıe• "yetil 1lir •sJwjıı lııil h _.._. (A.A.) - Slefai ajan• ta yan &UYVet IÇUl t.... uuwayet J - • ...._ ~ ao u fllll'lirf 

Ler nokt.du emnıyet baht bir miilale- '8ıall ...tar a.. ... T ....... pHteli. ltalyan- Ha- Habetler fimdi cepheden taanm harab· Somali c....,_nde ceaaW prl,i fırtın1ıt-
Dlet manzarw ar.der h.le aıelmif. W 1ııet • 1 t · •' t~1 ..__.., · · L ı rak ıaünfericl srup)u üzerine aece ......._ • uma•z olarak tidcfetle .meye batlac 
b izde Bclia 1. . . • zlmin < - IÇld u.ı anaa Bu fı hareUtı 

b~nka ~~~~Ak~ .,.~ r.~ de ~ •. ;n; .. nı~j • olan Cenevr~ .a&lııi•;ılerW.. •lspet bir netice lan yapmakla iktifa ecleceklerdir. ;:.. iMie ~.t!-.:_uL~le ~~ 
1r aran1&11& eeıMW ebD1J9 o p.m,. -.ww r Jeti muva~ Yennemun peli atiç oldaim kanaat hUal ............ s..r. ~ -yetteuu 

t1r. Deniz k~ mi)&hJ.p_,. heeindela ~.at. dıoinlerin ~iini :raaıiM....... • cuete)"e aör.. AdiaahaLa 12 (A.A.) - lmpanıtorla •Hahı"ı'-. H .. ıhı ip.~ 
doğru bir inU,.f ~ Deniz kendi .... ..,._ Milmif ftZifeler ll)'ul ·~ ..._ .....a w ..._eke. mkı temuta huhmanlarm .&ylediklerine sö· ~parat~r. petrol ~nun mütM 
tezgahlan. ~lnnda denWleıe .,...,. br..-rwJa .-.ı ft--müeeeir tılıflikime- ıJn temelini ~ ..... 1çia m~cut :v..-. re. imparator Anapum yeye Milletler madıyen ~ ft ~~ Cibalf 
kada iti1memif hir kudıette aemiler mide buhm .. t.am hiç ohnua .. çare zecri teclbarleri. ile-atlır. Cemiyetinin fi•n yardunma artık istinad yolundan Habqastan IÇUl harp levezamt 
döke:e-;;tir Hava ..huancla kuvvetlen- heli Wr hMt ..... lwnat .hval v:U; . ......._ T .... EcH,or edem~ zqpeder_,. haricla )'Vdı...a nakl~tmeıuclcrinden iPkilan bQal uirM 
ıne ba döncl6riitü bir ,ekilde tezayüt, mit, 1923 iamlra'ftleeinin umumi mü- klm~d-.ı. .. 12 (A.A) - Haı,., bil· olmaq.. ftaly...ıara k ... J.rp emeye IQJfbr. Bir c;ak ~ulu 'te Haltet 1911eral ... 
k ş ~ tahkimat ··ıe- t · • ta-D UMUrlan:B ti. Nep._ M. Edene. Aclilababa karar "'1Dildr. lmparater .mtnlllere .. ayni euredt ınWlala baN uir-mı ~ 
ıta~r ve .. edir mu Y?T.F ı' s;• e I : • Le.: . 70Jun~ kapatmak ilzere elinde ancak bir boyun eimeltteruıe aım.,ı tercih etmekte- .... Ve ..... ....... J,ütjbt Ha\eılerd• 

ınadıyen tekeeaur etmekt • a •4tıtiai& - laakiki bç ban muharip kaldığını ve .-elli aulh dir. padur: • Habeıiıtan. Habetler için ı 
Emniplliz i brşlsl.. Mr ...,..al• lr - ~.L ewluju, .. rt!•n temin edebilmel: için lnailtereni11 ş...w. Mu6 ... ı. Bir,_...._._......_ Emici 

fMısin iddia ec111emez T"mti:reclen de metan durumuna güvendajini bildiHn hu· Lond 12 (A.A.) 1 Ad ... baba, 12 (AA) - İtalyan .. 
Allval ve .-ait bu auıetlıe ~ l.a twolııwt nzlfesinin ifuma ademi ~i bir telgraf '9\tiii liallmdaki haberle- harekib ra. "-Ll• ld'"7 ta)pnlud ed ~ )'areleri 0-.'Din 38 mil cemDı prbiliır. 

..1.::,:.,.:_L D-z--'-•• _. em111yet11Z· !-L.-a -'L: a....Lmm& I...!.. .:La! __ '- n tekzi tm~ na mUJU&uD o USU erec e ıpu• d V rrahai 
""""Klfll'&en, ~ıt:A· _... •-~ .,.. llHlllmle brta . P e . • detle devam ederek önümüzdeki ı,· bç e a bu tehrini bombardıman ea 
ne garanti deortadan bllmuf. ve enaıa.. IMabe blmau ı.lep ohm....., ~ tima1 cepbe.indea ...., ale- hafta içinde harbi bilkuvve bitinn; iati- mittir. Üç kiti öı.._üt ve bet kiti yaralalM 
kadar devletler umumi bir ihtillt teh· l•m-g mUdafaa ~d~dan Habet k11TVetlerinin •azi. .Jorlar. mıttar. Gruıani kuvYetlen.in hedefi oJ.ıiıt 
lilr-=iaia .-.cudiyetini illa edederlcm vyw Y*lim t.lria ,;.~e imkh )'Oktu. cı:__1 -.ı.-:-.~ _L_ Lı ~-L s.-hnela .ı. Loml11 ' t• ıidalmifdr. 

• · · eUizli Ala • rl oıru-a ce.,--.....e m-.-eucaer -rar 
T~ 1tll lir wncı emaıy • Bu mülahUllla fUllU da ilhe etmek Ola.ıd. 

12 
(AA ••; • . batlanufbr. Opden cepheeincle ..........._ ...,_..,... _________ _ 

iin biçbir mubbil tarafı oJn.ek~•111 en icap eder ki. Boiezhr nnıb'ftleei. ym. f111i1iz Atatemiliteri ! ~ Sö~MJ ....._ ılı; ıllte '" ... ..,._., ,... 
za11f nokte9adıı• enfena tehlibleıe mz ıulh hali ile Türkiye bitaraf veya a-t kumandam, ~ .... .._ ,.: flan .._ laalaerlere söre. ıt.d:v•n b.vetıe. 
maruz olmakta buhmmufhlr. . muharip olmak üzere harp halini zile ...... ..aada bir tanare • ııC:ı eye lit· P S-1*aeh'e ........... 

Türkiye, kendiaine yaplan mutırra- retmekte, ve huemt veya uinumi harp -ir. Y..ı-... t-Jı;ı • 
ne talepleri ia'af ederek, o zaman ta· tehdidi ibtimolini mavzuubahe etmiy&- Acfh .... a'4a • ._.. hal a•••nd• b6rill Jl91daa.., 
mamiyle ecn.W ku"9tlerin iflall a} .. Nk Tlrldyeala o ..Wk• -.ıdi mqru Adiubah., 12 (A.A,) - IC....,. ... en ,...._ • .._... pifdulUa Alcliıa 
tlnda b--'---~ askerlikten müdalaaeım temin r.anıleri aramaaı alpkü toplan'-la lfalMe il., .... 1DmM- nnde .. .!wı1w ve Ru J<aMnm • ._... 

.,......... .,_ -.-.t .-- na Lı•11nın önümüzd-L• ba ..n-ıt ,,.._. k -u:x.: L H-L-- L. • 
tecridini a. rllıise ....,ıaq ....-• p• iaakAn MMllR ektMlr. HıtlL...'=i bu ·· I cu çarpm •-u '4" ra .... .._, mer&ez ...,.., ~avYetleri ile bar-• • al ~ ' gun ._..ede tal~ deJea-•~..:-1- --x. . be Bu -.c..~- k 
rantilerill kQ:.edni vcut terait .. tmnaaalJJe -it o1muttur ld halih .._d 1 . ~- ,..__. • bdlllaaaftlir· .. ....- uvvet. De.i: 

• • . • arp a 11881 'bu hatb hareket ittihu ede- e'd..- 100 kilometıe bdu b" a.e..fede 
tında ve •Bole-na ~ cıvar ımata· anıı11n ve hiçbir formellteeiz vukua ..._. ..... .ı . liL 0 ar 
ka1ann gayri ukert hale ifrağının Tür· gelebileceiinden, harici tehlikenin en • 

4 •Aı ·•-• ...,._ ltü ._,. itti· 
kiye için u1m1 -.._ ... w..- nlDk .e- ...ı 1ııu teladit ..a..c1ır. Al ..... ..- Wtiı iclncle ._. _.. amwm. 
rihakkm bir tehlib tefkil etmemesi» Bu DOken dapif ediı.. ..,..-.man • ~ 11 &a.. ~nn hizmetinde h.alanan 

"-bwnd- mn uzadaya tarttıktan ıiD Ja,metleri - eluıa oı.. 1MmJa.. ) krar ft lllllri aa..ıneıe m1111ur edilen elabler 
tama kabul elı "ı•• _ na miıı ı· i)4ltiai ..... beflm izale 8DAlf'D8• le Aı• J allO tiU....._ Ha'bet ~ ..._ 

edebilir .W _,... Wt bv be,a iwn caeım.. 
• IHf!.., .... ........ ....... ....... .. ........... ~ ......... ......, .... 

ı::t 0..leriııule hi9 'bk üid .. 'mı• .. 
il ' ; 1 1 
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ADY 
Güneş gibidir; en donuk dişleri 

bile parlatır, bembeyat yapar 
Fakat ... 

Sabah aktam, günde iki defa, 
kullanmalısınız. 

SON POSTA 

, ................... . 

En lıoş meyva usarelerile h·ızıı·
lanmı~br. Hazmi kolaylaştırır. 

1nkıbazı izale eder. • 
Kanı temizliyel"ek vücud.l tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

1Nctuz KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu - İstanbul , ______________ , 

DAiMA ŞAMPiYON 
• • 

Her ay olduğu gibi bu ayın da en büyük ikramiyelerini verdi 

200.000lira~ı 1_~483 ~~ ~· ımME. 
Numaralı sayın mu~terım Bay ~ FeiŞEsi· 
Osmana, 30,00 ırayı 10591 ~, ·. , , ·· · 
numaralı biletin sahibi Unka-
panı Demirhan mahallesi Zey-
rek Mehmed paşa sokak 30 
No. da bay Mehmede, 1~1 00. -
lirayı 15888 numaralı biletin 
sahipleri Dolmabahçe sara1r 

kapıcıları bay Ali ve 
F ettaha verdi. 

Yeni tertip biletleri gelmiştir. \ · 
Taşradan slparit kabul olunur. 

Telefon: 22082 

ADRESE DiKKAT: 
istanbul : Eminönü 16 No. lu Nimet 
gişesi sahibi Hacı Nimet Özden 

Kayıp - Silivrinin Fete köyüne aid Son ·Posta Matbaaaı 
resmi köy muhtarlık mühürümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü yoktur. Neıriyat Müdürü: Selim Racıp 

fu .e köyü mubiarı Ömer Damla Sahipleri : A. Ekrem. S. Rqıp. H. Lüttii 

Saç dökUlmesi ve kepeklerden 
kur tulmak için en müessir nac 

~ 
PETROL 
~ NiZAM.,.,, 
1 DOYÇE ORlENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkesi: Berfuı 

Tii.rklg•d•ki ıu6•l•rl: 

Galata - lstanbut • lıımlr 
Depoıuı İlt. Tiitü.o. Giimrügii 
• Hn tlrla Nnk4 ı,ı .,,. 

UYKUSUZ GEÇEN GECE 
·~· 

f Ne beyhude yere izbrab çekiyor. Bir tek kaşe G R ı P ı N bu tabammOl 
1 edilmez ağrıyı dindinneğe kdfi idi. 

e GRIPIN: En şiddetli baş ve 
diş ağnlannı keser. 

e G~IPiN: Soğuk algınlığın
dan mütevellid bütün ağn, sızı 
ve sancılan süra'tle geçirir. 

il 

e GRIPIN : Gripe, baş nezlesioe 
ve diğer nezlelere karp çok 
müessirdir. 

e GRIP~N : Bel, sinir, romatimıl 
ağrılarında hararetle taYaiJ• 
edilmektedir • 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

G R 1P1 N, Radyolin Diş Macunu fabrikasının müteha.uu 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiatı 7,5 kuruştur. 

Belediyeler 
Bankasından: 

· 1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önündeki 
arsa üzerinde yapbnlacak Belediyeler Bankası binasının götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) auretile İnfası, kapalı zarf usulü ile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357.257 Üçyüz elli yedi bin ikiyiz 
elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktörlük 
bina~ında 29/Nisan/1936 Çartaınba günü saat 14 de Banka idare 
Meclis;i huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu İfe aid eksiltme tartnamesini, mukavele projesini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme tartnaınelerile aair cedvel ve eY• 

rakı ( 50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mimarı Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
'.A) - Türk vatandatı olması, 
B) - En 8f8.ğı iki yüz bin liralık bir binayı muvaff akıytele batar· 

dığına dair selahiyetli makamlardan alınmıt musaddak bir vesibJJ 
haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammen 

bedeli olan bu İfİ b~len yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir vesika almıt bulunması, 

E)- Maktuan 18.100 on aekiz bin yüz liralık muvakkat teminat . 
vermesı, 

G) - isteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları eksiltme 
gününden bir gün evveline kadar Bankaya ibraz ederek kabul ye 
tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymalan, 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü hami saat 12 
ye kadar, ihale \lartnamesinde yazılı tartlar dairesin4e ve makbuz 
mukabilinde Bankaya tevdi etm.İf bulunmaları şarttır. (765) (1864) 

: • • " • • 1 - · • • • • ~-, -·1 

E • 
1 

Grip • ••v;alJI • aa, ve' dl• ; •lrllarJ • Artrltlzm • RomaU_._ . . 


