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TÜR!< ANTRA.IİTİ ~! 
1 ~---ı·_~_n_b_u_ı_a_._••_d_ı_,_•_•ı_ıı_ı_nı_._"--~j J,-KANZUK~ 

Senelik muhammen - Muvakkat M E y v A T u z u 
Kiraıı Teminatı 

Büyükçarııda Y ağlıkcılar 
hanın 4 No. lı odası 

M. Camili han S. Camili 

Şehzadebaıında Hoıkadem M. Kemalpaıa S. 1/8 No. lı 
14 odalı Ankarevi lsmail Efendi medresesi 
Cağaloilunda Cezri Kasım mahallesinde Hililiahmer 
S. Hadım Hasan Pap medreıesinin 7 ve 8 numaralı 
odaları. 

24 1,80 

360 27 

42 3,15 
Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muTakkat teminatları 

yazılı olan mahaller 937, 938 senesi may11ı soauna kadar ayrı ayrı ki
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri levazım 
mtidürlüjünde görülür. Arttırmaya girmek iıtiyenler hizalarmda ıöa
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 19/2/936 
garp.mba sünü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (1) (624) 

• ~Yi ~K~N ~Yi 
QiÇ~R· 

QANKAYA1 

YATJRILAN DAQA ~Yi 
EK iLMi~ TOl-IUM GiBi Vf QiMLiDiQ. 

UOlANTS( DANr ONi~ 
AlAUMCi MAN; f(ARAK0Y PALAS 

Dr• ETEM - - VASSAF Sinir ve.;.-
laaı\alıldua ml .. huaıll 

Caa•lo~h· ICeçl Öıaa apartamaıaı TcL l20ll EY. 1Cada&l1 a.1aar1,. beri 10lr.alıı Tel. 68111 

T abit meyva usarelerile hazırlan • 
mıı yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıldannda fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaıtırır, inkıbazı izale 
eder. 

1NGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

(]enlulnl (Oalnes), 
iotttl..Cııl •• !•"'•~•~ 
\tillını• ... t'atınıU• 

llTAlllWt • 
e1;0°1!ıi ı Jhıl MIJdUI fi ite.ta 

1 "'"""· aieııııuıı ıt1artt 1dlıl1. 
tıhwl J .uıııtrolı tu!leıılln 

ı lıltJIRI• 

Soa Poata Matbaaaı 
Netriyat Müdörih Selim Raaıp 

~l!dı 6- aur~ la~ Hs LN1 

Fennin en son icadı 
6 li•bala 17 m • 2000 m 

kadar RADYO S C H A U B 
Oseanlk modeli 1936 
Sizi •ğlendirm•&'e hazır eo lllzumlıı af' 
kadaıın ııdı r. 

Umumi ~atıı depo&u: Lıtanbul Sultall• 
hamam. H nuzlu han No. 1. 

Adana : Hacı Bey Z. Muharrem Bi!JJıi. 
İzmir : Pınne&ti ve P ariente. 

Trabzon : Atmacıl)ğlu Hakkı Bakan•Y· 

B u kutunun içinde kadın gUzelllOlnln 
bUtUn ••rrı glzll olduljunu blllYormuaunuz ? 

SON HAFTA __ , ________________________ __ 

Mevsim sonu satışı 
0 /o 10 dan °/o 50 ye kadar iskonto 

LiON MağazasJ 
istiklal caddesi 272 • 274 

· SIEIHIÜIRLi. 
1 • .. •• 

~! ......... ı KOYLtJ 
00 •• 

BUT UN 

TRAS ı 
B 1 ÇAGİNI !11~ 

KULLANlYOR , ıJ/ 

Proje Müsabakası 1 
Çocuk Esirgeme Kurumu GeJl" 

Merkezinden: •d' 
Çocuk Eıirgem• k11rumu Genel mukezl tarftfmdan Ank•~ 

Çocuk 1arayı caddesinde yaptırılacak apartımao, 1 fi 
havuıu ye tiyatroya ait projenin hazırlanması diplomali ınl'ffJat /: 
mühendisler araamda müaabakaya konulmuşlur. Milıabak•Y~ 
mek lıteyeolerlo ıenel merkeze müracaatla ıartnameyl al ~ 
Müsabakada birinciliği kazanan proje aahiblne 750, ik!ncllltl 

.. --• aan proje aahibine 250 lira mükifat Yerilecektir. 



Sen~ G - No 

Sovyetler japonyaya 
Karşı Yeni Müdafaa 
Tedbirleri Alıyorlar 

Münakalat Komiseri Askeri Yolları 
Teftişe Gitti Ve Bu Gidiş Büyük 

Tezahürata Sebep Oldu 

.... l>\in relen tel
•r-e.fL 

Kı:ıııl orduya men•up 6ir mülre:a• 

't- 14lr Uzak 
~ rkt.ıci harp 
hlllıe.inin b·· 

>iikı··k u,
~ u ve Ya • 
t •rılıiına y • 
0 • enı 

~ delil teıkil 
S ektedirler. 

ıine Şarki Sibiryadaki askeri )ol • 
ların vaziyeti tetkik ettiril.mittir. Bu 
yollar Japonlar ile Sovyetler ara -. 
ıında bir ~ vakuunda Sibarya • 
nın müdafaasında çok mühim ve 
hayati rol oynayacaklardır. Bu iti • 
barla Sovyet hükUmeti bu yolların 

)' O\ryet Rus • 
~ llaının St ı· 
'old a ın 
ttı •!tan ıon 
l~ ltlülıinı dev • Mö.yö Kaganooİf 
Vilid·adaını Mösyö Kaganoviç 
~oka gönderilmif, kendi • 

vaziyetini en mutemet adamı vaıı • 
taıile öirenmek istemittir. Bu ziya
ret Şarki Sibiryada halkın memle • 
ket müdafaasına can ve gönülden 
i§tİrak edeceğini gösteren büyük 
tezahürata vesile olmuıtur. 

lzmirin Su Alhnda 
Kalan Köyleri 

ttc·· 
.. ,.,e111 ELr•mı·n N 1·1 s· "~ ... ır 

Hikaye•i 
Ço 9 uncu sahifede 

~tiun Cinsiyeti Doğmadan 
~ vveı Anlafılabilir Mi? 

•ofea·· 
or S. Ay.toy un Ankara 

ftttıhabirimi:ıe beyanatı 
7 nci sahifemizde 

lzmir, 9 (A.A.) - Küçük Me11u
I res nehri ile Cellat gölünün taşJHası 

üzerine su basmış olan köyler halkı
nın kurtarılması için mahalline giden 
ilbay Fazlı Güleç şehrimize dönmüş
tür. ilbay bu köylerdeki halkın kurta
rılması için tedbirler almı~tır. Torba
lının Arapçı köyünde bazı evleri su 
basmışsa da suyun 'arkası devam etme· 
miş ve evlerini su basan halk yüksek 
mahallerdeki evlere geçmişlerdir. Ti- J 
renin Subaşı köyündeki evlerden bir 1 
kısmı da su altındadır. Burada da ev-ı 
lerini su basan halk köyün yüksek yer-___________ J,J (Deoana 6 ncı yüscle) 

idare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

Atatürk Şehrimizde 

Cumur Baıkanı Atatürk dün öğleye doğru ıeh
rimizi ıereflendirmitlerdir. Büyük Önderi ıehri -
mize ulaıtıran tren ıaat 11,40 ta Haydarpaıaya 
varmııtır. 

1 1 

11 

Atatürk Akay idaresinin bir vapurile lstanbula 
geçmiıler, Dolmabahçe sarayına inmiılerdir. 

Yukarıdaki resimde Atatürk trenden inerken 
ve vapurdan karaya ayak basarken görülmektedir. 

Paristeki 
Konuşmalardan 

Ne Çıktı? 
Çek Başbakanı Da 

Pariıe Gitti 

Fran.a Dlf Balıanı Çele Ba1balıanı 
Flantlin Hod%a 

Pariste toplanan Orta Avrupa ve 
Balkan devlet adamları arasındaki 
siyasi müzakereler nihayet buldu. 

(Deuamı 6 ncı yü:ııde) 

ı-
1 Yeni Tefrikamız 1 
Bir . 4fılı için ölümden beter 

olan cna, nedir? 

Haris bir sultan, bu cezayı 
bulmut; 

Mülazim Cemil 
için bir ihanet masalı tertip 

etmitti. 
Bulıar çetderinin sel gibi akan 

kurtunlanna kartı gülümsiyerek atı
lan bu genç zabit; nihayet, ölüm -
den aoı olan bu ceza karıısında 

titremi9ti. 
(Yomen çöHerinde) yürekler 

parçalayan bir macera ıreçiren bu 
ııenç zabit, aünün birinde bu ha • 
ris sultanın karoısına dikilmi§; yap
tıaı ihanetten dolayı hesap iste .. 

O zaman o sultan: onun önü -
ne bitkin ve harap bir kadın ah -
vermiı; 

- Al, itte ..• 
demiıti. 

Bu kadını görmelı, miilazim 
Cemile 

löLOM MANCASll 
nı görmekten daha gii' 

gelmiıti. 

Musolininin 
Say lavına 

• 
Bir lngiliz 
Beyanah 

İtalya Paris Sulh Planını Kabul Etmek 
Üzere İmiş, Fakat İngiltere İşi Bozmuş 

L.ondra, 9 (A. 
A.) - Muhafa
zakar Saylav Sir 
Arnold Wils, Ob
server gazetesin
de yazdığı bir ya
zıda, Musolini ile 
yakında yaptığı 

bir görüwmeyi zik 
retmektedir. Wils 
Duçenin Paris 
tekliflerini kabu-
le hazırlandığı sı- Maolini 
rada lngilterenin, Hoan dıt bakanlığın
dan uzakla!tırmak suretile bu iti boz-

duğunu if~ etmektedir. 
Musolini, Wils'e şu sözleri söyle

miştir: 

«ihtiyatkar bir kabul formülü ha
zırlamı_ştırn. Plan, görüşmelere esas 

teşkil edecekti. Hareketinizin doğru-

dan doğruya verdiği netice, beyhude 
yere İtalyan ve bir çok Habe§ kanı dö
külmesidir. » 

Musolini, zecri tedbircilerin, anlat" 
mazlığın hallinden sonra İtalya pazar· 

larmı kaybetmiş olacaklarını ileri sür
dükten sonra şu sözleri il&ve ebnİftİr: 

(Del)•mı 6 ncı yibcle) 

Dünkü Kır Koşusu 

Dünlrii lıır lroıuaundan ilıi llÖrüniiı 
[Yazıaa 8 inci sahifemizde apor sütunlamnudadır.l 
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Her gün 
Başkaları 

N• 
Digorlar? 

---

• 
Bayındır Türlıiye: 

H er tarafta herkesten gözlerimizi ve 

ruhumuzu kandnabilecek kadar eeer 

istiyoruz; yurt o kadar geri bırakılmııhr ki 
bütün yapılanlar, yapılacak. olanlann aza· 
metİ altmda ezilip sitmektedir. S 19 Türk 
be~ 1934 yı)mdaki aeliri. 
17.176.641 lindan iharettir: Yalmz Parla 
eehri bütçeBin 360 milyon Türk 1irua ol
duiuım hamda tatanuz. 

Böyle nWı t hlilrler, ancak. her türlü 

SON POSTA 

Resimli Makale 

KM .. kolana t.kbia t.a..ik Wr _,. b••umm batara· 
ucllr. 

K-. ,... bıkar, lailıaik .... Bunlarm lıııer ·- • h de b-
.... -- devıWwlea blma .... Ubra oldujaaa Wlma. 
Lıdm -ı.rz'sab.ri -'relin eeiri Mı .... Erkek .. b-

dma aWıiı - - lrıobdaa INıtlarda. Ba ewet ...._ 

il Bilezik a 

umanla delile d-tife busünkü bilezik halini ahn11tır. 

Halka bilailı olmut, fakat kadm easetten kurtulahilmit 

midir? 

K..- kol.me Wlezik takmumı değil, kafuma bilsi doldur· 
-ötı--Jidir. 

Şubat 

Sözün Kısası 
-

Petrola Ambargo 

l•ta)yan)ar)a Habeşler tutuftu)ar. f'. 
kat ilk kurtunu atan ltalyanlar o 

ğu ıçın. Milletler Cemiyeti, bu sa 

durdurmak üzere ltalyayı ınkışbnnai' 
karar verdi .. 

graffan meneden. Ye elbirliklerine fınat -:,:;;::::::::::::::;;;;:;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;:::;:::::::::.;::
veren muller kurubnakla ziyanaazlqtınla· r s ö 

İtalyanlarla Habeflerin kapışmalal' 
ant bir vak'a değildi. Çok daha önce' 

den biribirlerine yan bakmağa batlr. 

Dllflardı. Hele ltalya, tecavüz için 
yuna bahane aradığını gösteriyorddo 

O zaman Milletler Cemiyeti hareket' 
geçmedi; eşref saat bekledi. Ve bu ·· 

den, o vakit bu vakittir top yoluna hat' 
canan insan canlarının sayısı on biJll.i 

bilir Ye hiç olmaza umumi menfaat ba • Z 
kınımdan. bir çok tefebbüalerin. en küçük 
kasabalara kadar. her tarafa yaJ1)muma 

ARASINDA 
yardmı olunabilir. Belediyelere ne kadar On · Ev 
vazife yüklendijiai bep biliriz. Ancak. İç· HER GüN BiR FIKRA * Fransız Ordusunun 

Mütekait 
Güvercinleri 

lerinde. seliri ı ooo lira7i balmayan bele- Yakan 
diyelerimiz old......_ cliifiinmeyenler de 

8fb. 
Derken o beklenilen qref saat 8" 

lip çatmıf olmalı ki, Milletler Cemiyeti 
kımılclanıverdi; mütecavize kartı -zr# 
ri tedbirler aldı. Fakat bu sefer de d. 
zorluaunu unuttu: Petrot yasağını 1 

va~ ba)Wlullk. .... elektrik. :rol ve Canlı Meş'ale 
kanalİzaqoD siW ~ için. beledi • 
yeler banlr-. ~ veuliii paralarda J'ÜZ
de 7 ile 8 .......... delim faizi alb bu
çuğa bdar incfirmittir. Soma. tabitleri 
dörde bölerek ödeme lcolay)ığu11 artır • 
mııtır. Şimdiye kadar belediyelere verilen 
ödünçlerinin veya banka kefilliklerinin 
miktan, 3 milyon Türk liruma yaklatta. 
193S yaluııa IOD altı ayı içinde 29 bele • 
diyeye üç yüz bin Jiıaya yalan yardımd~ bu
lunmufhır: Bu belediyelerden 12 Iİ elek· 
trik, 6 m su. 2 Iİ mezbaha. S i belediye bi· 
nası, diğerleri de türlü itler yapmıtluchr. 

Hepsi Biri 
Pl'llll.P bat. F rederik mayınunlan 

çok •ver 'Ye arayında bir çok may
mun be.ler, bunlar1a eileninniı. 

Uhıs: F. A. AIQ 

* Brnaa: 

B unannt l>aymdırhit için yeni t...,b

büaler alınmakta olduğunu gazeteler

de Nadô. Turizm endütNinin. .l.ta . 
buldan sonra. en büyük kaynağı şüphesiz 
Bu~du. &.a..bul sibi. o da. tuk düuo
.Wiii içindedir: Hayat. orada da. -mz. 
eommtkan. itici ............... 

Burada ne yoktur, bilir miıiniz~ Eğer 
bir defa daha yazmamıpam, yeni bir ıey 
duyacaksınız: Park t Hemen hatınnıza Ye
til Bana. Ye 1rözüntizün önüne alabildifine 
7eti)lik geliyor. lkitine de inanmayma: 
Bir ata •eya ~ binip dola,.caimaz 
bU döaüm bahçe. .. hildiiimiz veya iPt • 
tiiimiz Avnap.kaıt bahçe bnlamazwnız. 

ZerzevatJan arasında mı yürüyeceJuiniz} 

Yahut. meyva aP,Çlan albnda mı zevke 
dalacakmıız) 

Bizim l>öyle saripliklerimiz vardır: Bur· 
ada park nasıl yoksa, Bebekte de deniz, 
azala azala nihayet bitti. - uı. 

* 8000 Tiyatro: 

A vrupa sueecleri, Sovyet ftmyarun 

tehir, ....... ,,. köylerde yenidea 

8000 tiyatro açılmak için bir aahne planı 

yapddJima Uber Yennektedirler. Hep iMi • 
diğimiz &zere. -chktma milyonlar kmldıiı 

kara sUalercle bile. halk ekmek.iz kahmt
•da, ti,.atrotazlak acua çelunemiftir. Ma -

siki İle, 10kakJarcla, her pencereden N8 Ye

rir. 

Kopcnhai pzeteleri hadiseye: 
- Misli görülmemiftir, diyorlar. Mm

li sörübnemif midir. bilmeyiz. Fakat 

feci olduğu muhakkakhr. Kopenhaia 

Her birine bir ieim takan büküm • 
dar. birini mabeyinci. ötekileri de mü• 
pvir, baıvekil, general, filan diye ça • 
ğırırmıf. 

Bir gün hayV'antardan biri, açık du· 
ran pencereden bahçeye atlamıt- Kral, 
arkamndan: 

- Müpvir efendi! Buraya gelin.. 
Diye bağınnca. o sırada oradan te· 

sadüfen geçmekte olan mütaviri has 
Baron Hohcnlohe bu hitabı kendine 
zannederek hemen koşup, gelmiı. 

Freclerik ~erek: yakın köylerden birinde oturan ya • 
dı deli bir aenç 1uz evinin bahçesinde ka • - Sizi çağırmadım.. Maymuna ses-
zan kaynatmak için atef yakmıt. dikkat • lendim .. Fakat zaran yok .. Hepsi bir! 

• 1- -~-Lı•v• demi,, 
sizlı"k neticesı ateı ıuun e&e& ıgıne mçra • *--------------• 
mı9. Kaz baimıuya batlamaf. Bir dakika 

içinde canla bir meple haliae gelmiı, ba • 
cak1anmn bütün lurvvetile kopnıya ko -

yubnut. önüne bir •m•nLk çaknut. ora
ya can atmlf. Bu defa da samanlık tutuı· 

mu1o Neticede köyde 12 evi kül haline 

Ketiıen bir J'UIPD ÇWIUf. 

* ................. , 
Bir Paris pzeteeinin aklma seldi: Pa· 

riain m ,...h bchnmı arayıp buldular. Yaı 
batbm olarak iJb ettiler. Şerefine bele • 
ctlye Gyelerinin de birliği ile mutantan bir 
ıiyafet verdiler. 

Madam Aufaur adını lafıyan kadınca· 

iız yüz ,..... !tir hayli seçmİf olmasına 

raimen akla b1111RdaydL Sözü 10hbeti ye • 
rincleycij. ,.adi. llhbati de yerindeydi. Fa-

lcat hundan 80ftra nazara inanmalı tavai -
yesinde bulananlan hakh göeterecek bir 
hic:U.e oldu. Son selen Pw gazeteleri ka-

dıncaiızın bu eerefe erdikten bir hafta 

BULMACA 
123456789 

Soldan aaia: 
1 - Şimdi elinizdedir. 3 - Daire. 4 -

Geceleri eilenilen yer. 5 - Rahat, bir mu· 
siki ıesi. 6 - Pasaportun gördüğü mua • 
mele, bir erkek ismi. 7 - Bir korku. 8 -
Bir rakluun. yaratmak. 9 - Arızalar. 

eonra birdenbire ölüverdijini yazayorlar. Afajlclan 1akar17a: 

* 1 - Millet vekili. 2 - Vücudumuzda 
C.nkurtlnl• ......... " bulunur. 3 - lranlılann bayramı. 4 - Su 

t .
1 

. L dalla · ile dolu saha. 5 - Ciğer. 6 - Bir nevi nsa terenm can &Urtaran an n tet- . . 
kiJab 182.f tarihinde kurulmuftur. O za. ~u baskını, bırdenbıre. 7 - Yorgunlu • 
mandanberi bu tetkilit tarafından kurta • gun arapça•, meıhur bir melike. 8 - Bir 

ren. 9 - Kaldırmak. bir başka renk. 
nlan kazazedelerin ayısı tam 64,405 tir. 
Yani bir haftada (il) kifi ... Dünlıü Bulmacanın Halli: 

Hali harpte bulunan ltalya a 

kabı bulamazsa yalın ayak yine -~ 
fll'• bujday bulamazea patates 

fU8P bulamazsa fll'8 içer; tütün 
mana içmekten vazgeçer .• Fakat 
rol bulamam hali yamandır 1 
fabriblan durur, denizde gem· 

Franaızlar büyük harp ..,.•nda Ver. harp meydanında tanklan, havada 
dun kalesinde cV•u• iltihklmmm brta- çaklan.. 
nlmuma iltihHm bmandanmm bir si -
vercinle yolladıiı mektuba boıç)u olduk- ltalyaya petrol verilmeae, 
larım unutmadılar. lm"hkam kumandam • durur; fafiat rejimi anılır; bu rej" 
nm Alman ordusu tarafından yapılan hü- ha,lan yabancı memleketlerde sey 
cumlarm istikametini anlattıktan .onra te karla 

b kt b ·· · · ·ı il çı r. « u me u u son suvercınım ı e yo uyo-
rum » diyen raporunu müzeye kaldırdılar. Petrol ambargoeu bant• sağlanı 
bu güvercinin kafe.ine de bir madalye için en kestirme yol, en tesirli çaredit< 
takhlar. Miimkiba oldaiu kadar rahat • •e Bunu Milletler Cemiyeti de bilir ve 
çok yqamaaına çallfblar. Fakat ne de ol· , • • • 
sa F ranaızlar parayı çok MVen inunı..r • nun içindir ki aylardan berı bu ışı 
dır. Geçenlerde bakımılar ki. ihtiyar lfÜ • celiyor. Fakat o kadar inceledi ki. 
vercinler arbk ite yaramaz hale gelmiıler- barao meseleai neredeyse kopacak. 
dir, buna rağmen yem 7emiye devam et • Se'_!_'-- b b" ru·· ı·· kar r 1'KICI', una ır r u ar ve 
mektedirler; bu gibi percinleri kadro ha-
riciae çıkararak canlı birer nifanglh ha • diler, ehli vukufa havale ettiler. 
linde vurup öldürmeye karar venm.ıer. vukuf bA1i bunun üzerinde oynuY 
Fakat bu defa da bayvanlan koruma ce - ltalya da bundan haberdar, bir d .. · 
miyetinin itirazı ile karp.lapruılar. petrol idhar ediyor. Bir gün g~ 

Netice belli değil. malGm ya ite hez 
teYden evvel milli müdafaa bakanlıjı ka- - Petrol ambargosuna karar 
rıtmaktadır ve onun da itirazı dinlememesi diki diyecekler. 
meşhurdur. O zaman İtalyanlar kıs kıs 

* cek. Milletler Cemiyeti ile bihakkıO 
Sine .. Ylld1a .. n .. G8re )ay edecekler ve harp te olacağına 

Kadınlar Ye Kocaa.rı 
- Bir kadın kocuam Dflllll «yetitQr • nacak. 

meli» dir} Zira Milletler Cemiyetinin bu it 
Bu suali tanınnuı sinema yıldızlanna tutumu ambargo tabirini ambara 

sormutlar. Bwılardan Mae Weetten .. ce- rol ko tarzında anladığını gn··ıatel'IP'~ 
vabı almıılardır: :Y 

- cBir erkeii •:retittirmek», yani eter- tedir. 
biye etmek» için iki metot Yardır. Birinciei --------------
mülayemet, ikinciai iM tiddettir. Kendi he- Biliyor Musunuz 7 
sabuna müliyemeti tercih etmem. Fakat 
bundan dolayı tiddete kadar 'ftl'IDl1'a )ij. 1 - 12 birinci tepin 1492 tarihi 
zum olduğunu da annetmem. Bir erkek neyi hamlahr) 

Ha,..li. lü.i Ye rahu beeliyen anat ol • 
mabmn. )üç bir dirli killtGr imanda n ce
miyette. derinletiP kaklenemez. Saffet An- Son inatiatikler aöeten,.or· ki bu tq • 
kanın muikicİ8İn.İ ve ahnecmni •YP ile•- Wt en fula 193S yılı içinde ~. 
limla,..Jım. Bu yd ~ kuazede YapUrlara yardam 

Soldan aaja: gayri muayyen. mahiyeti beliniz bir tela- 2 _ Sen • Gothard tüneli ne v.Jdıt 

1 - Muzafferiyet. 2 - Uzanış. 3 -
Dühul, kumar, 4 - Anıt, su. 5 - Ap, 
Rua. 6 - isabet. 1 - Adisababa. 8 ,__ 
Ala, an. 9 - Akab, kanca. 1 O - Si, a
ham. 11 - Ak, tuz, asa. 

didin önünde daima korkar ve o zaman im ) 
kadının parmaklan aramnda bahnuma ba- çı lfl'"' 

Şarkalar. onlarca, 1'blerce. yurt. qk, için 376 çakaf J'&pmlf. 492 can kurta"M 

1rençl8t •• tabiat tGrkUleri. mekteplerde, ve 200 vapurun limana sirmelerine yar • 

lini alır.» 3 - Alain Gerbault kimdir) 

Ayni auale Af1flll Joan Harlowun ver- 4 - Fdipin adalanm kim keti 

plijlard, 10kaklarda. alaylarda. hu.uat ve cbm etmiftir. diği cevap ise tek abrdaa ibarettir. Zira tir) 

reanıf toplanıılarda, herkesin ıönülden ka- ln.rilizleT çok muhafuaklr insanlardır ve 
taldıla. ve prk ataletini dibinden 01aata • bu tetkilltm ada ilk kurulduiu .rün ol • 
rak, kati yaiım dalplanclınn -.ı.ı dulu aibi elln cc:aa kurtaran eandallan tet

Böyle umumi bir kulak ve ruh terbi:reeinin ldlab• dar. Fakat timdi ba tetkil&tm kul • 

arkamadan. daha ,uu.k teknik. ileri •• iJa. lanclaiJ vuata eanda1 deii). istimbot. ro -
ht ..a...ı - U. morkör Ye Yapardur. 

Yukandan afAİ'IYa: 
bu kadın: 

- Bir erkek .ancak IOpa ile terbi7e e
l - Müdafaa. Ua. 2 - Uzun. dakik. dilebilir, demiftir. 

3 - zahir, iJL 4 - Anut, iMbeL S - Şimdi aiz bir bu cevaba l:.bnız, bir de 
Fil. i•, au. 6 - Et. baba. 1 - Banka. erkeklerin eberi7etle anpn bdmlan ter-
8 - u .. eb, ama. 9 - Yumurta. 1 O -- cih etmekte olduklanm diitününüz ve ona 

~dk yaih bir hllat sı"hi aece1erl. 10nu 
eabahbr diye. 

F .... R..., Konl.a.ı 18 
DUn gece ay denize aiim(itten bir yol 

kurdu. 
Yaauf Sdlo, Bir Ad hhmacl•ı 34 

Sana ulapnak için U7117an denizlerin 
mor .. Hannı 71rttun. 
tb~bk .. Tri, T .. +lmd• Y....--ı il 

Mehtabın an.- ~ olu ehrama icinde 
Bir mumya sibi seni bekliyorum. 

Aç. 1 1 - Tu,aki. al. göre hükmünüzü veriniz 1 

r~---1-S_T_E_R __ l_N_A_N __ l_S_T_E_R __ l_N_A_N_M_A __ ! __ ~~ 

E...,_ 9e7o1ı-.. • İflek Wr yerWe asırlardan • 
IMri irat ,.tiın•17• ... W... ......... 8a bina alb ay
tlsr a.,.,.._. MliDe -..ı....1ı ~ tamir edilmektedir. 
Ba tamlria WJIP ılbuli ._ caddeyi firkinleıtirmek· 
... .... ... ...... ... ....... -- ...... incit .. -
elkthmektetllr. Sı•ı•iai IOld ... Tamiriai yapan mimara 

para ••-- lcla lll'll •ıld.alk il- sell7o ...... Para,. 
.._.,.._ b•r 4a ....... ••••Wlft lld aydır infaata 

devam edilmemekte İmİf. 
Bu apartunanda on iki daire var. Ba d • el• YUati hir 

hesapla ayda yedi 7'iz dört, aenecle iki W.. ..ıdz Jiiz lira 
kira setirebilir. ftia bitmesi için mİIDara verilmesi liaım 
_. ... para miktan be hin iki yüz Iİradll'. 

Nwl olu .. ilmwi 1izun se1en bu parqa bir iki ay sonra 
ftl'IDit olmak içia t.u kadar ziyana katlanmakta bir he
sap bahmclutana artıkı 

iSTER iNAN 1STER INANMAI 

S - cEdebiyatta her çefit üal4P 
buldür, ..1mıb vewen mu.temel• 
kim eöylemittir) 

[C..,.,,lan yann] 

Dünkü Suallerin Ceuaplıırl 
1 - ilk elektrikli lokomotif J 89.f 

rihinde Fransada kullamlmkfttr. 

2 - Kurşun kalemini Konte İ 
bir Fransız kimyageri 160 S tarihinde 

etmiftir. 

3 - T oros dağlannın en nıetfıut 
dinin adı Pozanti istasyonundan 

ge1en Kölek .bojazıchr. . .. • J, 
4 - Şarlmanın taç sıyme toreOI 

rinci kanun 800 tarihinde RoınaJllO: 
Pier kilisesinde yapılmııbr. 

S - Niemen nehri LltvanY_... 
T.-.. Hall, N ... : 11 

~----------------...--------------------------------------------------------------------.1 ziolanKovnoteJırininiçinden 
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Konuşmaları 
1'e Yabancılar a üt~n dünya basını arasında Londra 

L hlüzakerelerile en ziyade me~ul o
""lll, bu ın" '---t~ Uza11;erelere yer vermiı bulunan 
~ ı:: lıviÇre matbuatı olmuştur. Bu~ 
>eti ~ bi tudur ki bu matbuat, Cemi ~ 
' "&rnın Ccnevrede merkez kurmu' 
iti n··:!•n dolayı, bazı hadiselere daha 
tor u edebilmek mevkiinde bulunu • 

Yunanistanda Askeri 
Mesele Halledilemiyor 

Birlik Kabinesi Kurulması Teşebbüsü 
De Suya Mı Düşecek? .. 

. -, 
lngilizlerin Mısırda 

Tahşidatı 

Politikacılar Yeniden 
• 

Asker Gönderilmeıini 
iyi Karşılamıyorlar 

Habeş Kadınları 
Dayaktan 
Hoşlanır/armış! 

B ir frenk muharriri Habeş kadınla~ 

nın kocalarından dayak yemeği b~ s
11 

Atina, 9 (Hususi) - Bütün tah- riyetperverlerle Çaldariı taraftar • Londra, 9 (A. A) - Röyter ajan-
l._ - gaz t l d b 1 b-'- k • 1 b l 1 dak• k ıının lskenderiyeden haber aldıgv ına şeref ve bir sevgi nişanesi saydıklannı ya• 
~ e e er en azı anna 11Aarsa • mın er i ifına olarak kralın ask~- arı arasın ı onuımalar müsbet ı1.._ ~et Ru... d · 1 • b k L göre altı hafta evvel Mısırda çok göze zıyor. Onun dediğine göre kocası tarafın· 
... llCla .. - .. a ış ış en a anının on • ri meıelenin halline Demirciıi me • bir sabaya girmemittir. ltt , lordüğü büyük hüsnü kabul, lngil- • w. çarpacak bir surette hakim bulunan dan haftada bir kere olsun dövülmeyen ka• 
İM-~ So"" t R k .. k mur etmıyecegı anlaıılmaktadır. Hürriyetperverler polis ve jan • İtalyan istilası korkusunun verdigvi en- dın, eşinin başka bir dişiye gönül verdiğine 
.~·~. .,,e usyaya artı gosterme • k ~11i menfaat taııyan dostluiun bir ica- Sıyasi mahafilde söylendiğine ğö • darma adrosunda yapılacak tas • dişe ve sinirlilik bugün hemen tama • hükmederek rahatsızlaıırmış. Fakat er · 

t\t~:._8'. ziyaret münasebetile çekilen zi • re kralın bu mesele etrafında parti fiye için general Gonatasın iç ba • mile zail olmu§tur. kek, arasıra sille ile. tekıne ile, kamçı ile 
ı_ --.er " 1 l"d 1 • ·ı w k 1 k 1 w t• ·1m • Bununla be aber "'t ad" sadık karıcag"'ızını ok-rsa yuvanın -tare-
"t "''-' ,,apı an davetler ve gösterilen gü- ı er erı ı e yapbgı onuıma ar müs- an ıga ge ırı esıni iıtemiılerıe de r mu em ıyen as- ,... .-

.. .q; h L b iter gelmekte, halk ta türlü tefsiratta ti, saadeti tekemmül edermif. 
tı.1 ep neaaplıdır. Çünkü: bet bir netice vermemiı, ortaya Çaldaris una tiddetle itiraz etmi-. ıı;aı ta fta :s' bulunmaktadır. lskenderiye çevresin- Bu rivayeti ilmi zaviyeden tetkik eder-

llıp L._ ra n Almanya üzerinde tesir ya- muhtelif fikirler atılmııtır. Yalnız tir Bazı mabafilde bir birlik kabine • d k b sek Habe• kadınlarını hep b·ırden maz--.t... "'l ın l e i ütün boı mevkiler, bütün sev - '$ ..,.. 

•'? ~ em ekete göz dağı vermek; di • cezaları affedilen askeri malıkUm- sinin kurulması için yapılan konut • k""I k 1 k hist saymak icap eder. Tabiatin de dişile-1.nı.L aftan Fransız dış politikasını balta- l d u ceyş no ta arı as er tarafından işgal ,_ 
~ ara umumi bir af verilmesi mubte- maların suya ütmek üzere oldu • edilmiş ve etrafları dikenli tellerle J.:u- re layık gördüğü sıfat budur. Anca&. ter-

llıı..~"ailtererıin meldir. Fakat bu af ordu kadrola • ğu söylenmektedir. Sofulia raze • şatılmıştır. En büyük gemilerin ser • biye ve tahsil ile vücut bulan, yükselen ve 
-.otıetdi ıimdilik gÜttüğü bllflıca e· bestçe sokulabilmeleri için fskcnderi _ kökleşen nefsi gururdur ki tabiatin ka 4 

·,. rını kat'iyen deiiıtirmiyeeektir. tecilere, böyle bir ihtimal karıısın • ye limanı taranmaktadır. nunlannda değişiklik yapar, iradeyi hisM .- * Birlilı Kabinen Kurulamıyor da kabinenin kurulmasına kendisi- İki ay evvel, ufukta kara harp bu _ hakim kılar. 
~~~Zecri tedbirler münasebetile hal- Atina, 9 (Hususi) - Kurulacak nin memur edilmeıini istiyeceğini lutları varken, Mısırlılar, kendi ülke • Bununla beraber Habeş kadınlannı •· 
>etİnd llter istemez uzaklllfmak mecburi- olan birlik kabinesi hakkında hür • söylemiıtir. ]erinde İngiliz satvetinin artmasını yıplamak doğru değildir. Kerli ferli. anb 
~de, c lt~lımıtır. Almanya vd Lehistan memnuniyetle görüyorlardı, fakat şim- pnlı nice erkekler de vardır ki kadınlar • 
' ~~~lcrin ıevkile arası açıktır. Baı- ı·zmı·rde ı Balkan Antantı . di politikacılar İngiliz i§galini tenkide dan dayak yemişlerdir ve bunu «sevgi ni-
~,d 1il büyük 'dost bir devlet olarak meyil gösteriyorlar. şanesİ>ı saymışlardır. Ben, bir İngiliz lor• 
.. "'ey ~ So'V)'et Rusya vardır. Onun da B k dunu, karısının kalabalık bir aazinoda ıiJ. 
)-~ q-"''etle bir diğer devletle elele Bir Facia aş anlıgı"' A ·--· · · · · ·- _,,_. ·-... lclediğini gözümle gördüm. Lort, 8Crt 8Crf 

~İ) Corceck olursa, İngilterenin mü- rap Şehirlerinde söylenirken silleyi yer yemez yumu,arnı, 
.:._~:: önüne doiru wrer aöründüğü l Baıkanlık Tevfik Rüıtü kansına yatta1t1anmıya başlamıştı. 
-~ia daha çabuk ve daha kolay Dört Fırın Ameles Nümayişler Sonralan kara bir şöhret alan Yıldız ... 

tu. . Zehirlenerek Öldü Arasa Geçti rayının yerinde vaktile bir köşk vardı. Bıt 
~ . * köşkü Sultan Abdülmecit yaptırmıı ve çıl· 

~re ~lil neticesinde tu hükme varan la- Pariı, 9 (A. A.) - Dün akf&Dl Suriyede Ölen NümayifÇl• dırasıya sevdiği Yıldız adlı kadını orayı 
~il~tbqatına göre vaziyet ıöyle ifade İzmir, 9 (A. A.) - Bomovada Türkiye büyük elçisi tarafından ve- kapamıştı. Sonra büyük bir saray halini • 
~ ır: yeni yapılan bir fırının badanası rilen ve küçük İtilaf ve Balkan ant- )erin Sayısı Artıyor lan köşkün adı da bu kadından gelir. lıt• 

l. - dan evv il_• ı •ü L • • s· bu Abdülmecit bir gün Yıldız bahc;caind, 
~ıı ı Lı ~uu ngı z narıcıye nazın ır kurumadan geceleyin ısıtılmıı ve laıması bakanlarının hazır bulun • ~oare ın ıiyaseti açıktı. Bugünkü Paris, 9 (A. A.) _ Pöti Parisi • dola~yordu, yanında kılıbıklıkla ıöhret al 
btt. • e .... M fırmm agwzıyla bacası dabı· açılma- dukları ziyafet esnasında Roman • 1 b" d" bul o d H'"nk~-!lı~""- ·-zın . Edenin politikaıı lu • d • 1 . b k enin Kabireden almıt olduğu bir mıı o an ır ne ım unuy r u. u ax, 
~ ~ ..., B ı ı mıt oldu.W .. ndan ••bableym· fmnda ya lf lf erı a anı, Titülesko, Bal- gülüp eğlenmek için, nedimine ıordu: 
llt\rl...: • q surete DKiltere, dört büyük •- - ub b·r mektub go"'r S · lıı ~ et-f kan antlaıması nı·z m • m a 1 una e, unye - Nasıl, hanımla a.rasıra el ..,.ka11 ya • 
~ ı'ltif ·• ına toplamııtır. Kih birine gü· 1 1 d d'· d .. ··1·· b. • d amna esı mu • v-L.- , at -..ı ça ıpn ar an or u o u ve ırı e ·b · b l d karıtıklıkları esnasında, Hamada pıyor musunud 
~r çqiyor, kih ötekisine göz ıüzüp k cı ınce, u antantın reis iğini ok-ba '•Pıror. pe baygın bir halde bulunmuılar - tor Tevfik Rüıtü Arasa devretmit· on kiti öldüğü gibi, ayrıca, zabıta O, «ben yapmıyorum, hanım yapıyor» 
L ""4lZ&a da itil§ ç h k il dır. tir. memurlarından 12 ve Fransız aü • diyerek kansından sık sık yediği dayaktan 
~i birh. • a P surat asm euret' e anlatmıya baılarken bir haremağua seldi. 
~ ' ınne katıyor. Ve bütün bun • Lindbergin Çocuğunu vari kuvvetlerinden de, biri aubay, işaretle uY1Jdız11 ın kendisini beklediğin! 
~ lyı•~ar~n hakimiyetinin esaslannı da- o Almanyanm Sillhlanması biri de yarıubay olmak üzere 14 ki- hünkara haber verdi. Abdülmecit, aevgilie~ 
;:'On,,, kc· aha emniyetli kuruyor. «Al - Hauptman ldOrmedl Mi? Ve Holanda ti yaralanmııtır. ni bekletmek istemediğinden başlıyan hika. 

~ 1Zlrn hild'"• . L B l 9 (A A ) . .._ Seıa.. ıgımız nep o eaki «Albionrı u onya, • . - Aslen Bu- Berlin, 9 (A. A.) - Korrespon • Diğer taraftan muhtelif tehirler- yeyi yanın bıraktırarak köıke gitti: bi~ çe~· 
Rq.p lonyalı olduğunu ;e uzun zaman A- danı diplomatik yazıyor: Bir lngi- deki nümayitçilerden de bir çok ya- rek sonr~ ~a alı~), morumor gen ~ond~ 

D... merikada oturdugunu söyleyen bir 1. • Al kr . 1 d H d 11· k .. t k.f Helecan ıçındeydı ve pek bozuk duzendı 
uelç"ıkad f-1 1 . ,. w ız gazetesı, manyanın te ar 11• ra ı var ır. umuı a e ı ıtı ev ı a aman arın kadm, Lındberg ID çocugunun asıl liblanması üzerine Holandada hia- edilmiıtir. Kansından dayak yemekle şöhret al • 

P t 
k t T • d k k h mış olan nedim, efendisini telaşlı görünc:f 

h..;:ı ro 8SlOSU a ı ını me. Y ana çı arma uıu • sedilen enditelerden balıaebnittir. Dün, elli kadar talebe, cumur o. ı.ııı:. 1 d dl d d k b onu neşelendirmek fikrile yanm kalan hi-
~\ıhtt• ~ • 9 (A.A.) _Eski Flaman sun a a ıyeye yar ım e ece ir Almanya ile Holanda arasında a • reisi Mehmet Ali Abit Beyin san • kayesini yeniden dile almak istedi: 

ba Dc~p c~~ federasyonu harbiye baka- çok ~alUınat. verebi!ecek vaziyette aırlardanberi devam eden dostane yına tatlarla taarruz ederek, ıeyb - Evet efendimiz. dedi, dün de refi. 

'~ ~c ın Fransız • Belçika askeri ol~u~u polıs komııerine bildir • münaaebat ve iyi komtuluk bi11iya- Tacettinin istifa etmesini iıtemiı • kam cariyeniz süpürgeyi yakaladı ... 
~ 'c):!_.cainin ehemmiyeti hakkında- mııtır. tı, bu kabil netriyatın bulanık suda lerdir. Abdülmecit, acı acı gijlümsedi: 

oeyan tı Bu kadının if adeıi tetkik edil • b ı k 1 k · · 1 · b * ~ a nı protesto etmektedir. . a ı av ama ıstıyen erın teıe • - Söyleme, söyleme, dedi, o dediğin 
~:_,ttrolun b. mektedır. b .. ·· ld w ·· t k d" (AA) su""pu··r · b" · d b. · Y ld li "' t> .an ır beyannamede 22 uıu o ugunu goı erme te ır. Berut, 9 . . _ Şam'ın iki ma· genın ır eıı e ızım ı ızın e n-
~. QC} k F de, izi de sırtımdal.. 
"'ll~l 

0
,_ çaı ayı ransanın kölesi ya- lngiliz film Stüdyoları . Yandı hallesinde birden, çabuk bastırılan ~.Aill' L Atlas Hava Seferleri Şu halde Habe§ kadınlarının ayıplana' 

h.!. ~r B~rşı protestoda bulun- Londra, 9 (A. A.) _ Bu gece nümayiıler oldu. Fakültede dersler cak nesi var;ı •• 
"'4lt' e rukıeld l k b"' ··k Vaıington, 9 (A. A.) - Atlaı ha- t t•l d"lmı"•t" t.ı lllae b·· .. . e yapı a.ca uyu Hertfordıayir'de «Britit dominyon a ı e 1 

:s' ır. 
"llltı.2"-. Utün k h ı d va seferleri hakkında müzakerat • H t ·· · ·1 t t ak ~·~_ı es ı mu arıp er avet film limited)) in bulunduğu Elstree umus a numayıtçı er aı a ar 

-uır . ta bulunacak olan Alman heyeti t der k k t ·· d b · sınema stüdyolarında çıkan zorlu ve a eı e e aı ere eca vuz e u-
Uıta ·ı bir yangın binayı kimilen harap et- dün buraya gelmiıtir. lun.muılardır. -

.. ~"..:- '' erin Muhakımısi mittir. ----
'il -.... 9 Boluda Ye .i Zelze!e~er ç· s ' d B ı A \.,,.~ca· (A.A.) - Ustaşi'lerin Alevler «Britiı lntemeninal Pik- in uıarm a UZ ar rasm· 
i~ ~ 1 esnasında, Marailya sey- cör» ün bitiıiğindeki binasına dahi Bolu, 9 (A. A.) - Dün gece saat da Kalan Gemiler 
· ~ 1~ " • • k 4 te yine bir yer sarsıntısı oldu. Bu ~ e &ınırı omiser Martin, sirayet etmitse de zamanında yeti • Pekin, 9 (A. A.) - Bir buz kıran 

il· Pr 'd b' l od sarııntılar dört gu"ndür devam e • ~ • J\raı·, o~ence a, ır ote a- ıen itfaiye ateıin genitlemeıine ma- vapuru, dört vapur müıteına ol • 

~ ll 'ottıy~: ~ıt. b~r çok silahların ya· ni olmutlardır. İnsanca zayiat yok- ~.?.:.~.~···-·-··-· .. ··--·--.. ···-·-· .. -- mak üzere Tiençin açıklarında buz-
'1\1-trn 1 •çın e nasıl bulunduğu- tur. Fakat maddi zarar ıayet önem- Yüzlerce kimse uzaklardan oto - lar arasında mahsur kalan vapur • 

l. 1\......... lftır. lı'dı·r. b"ll 1 · l d" l b · · k ~ "'"41 mo ı e, yangını seyre ge mıt er ır. arın epsını urtarmııtır. 

~ ~k k~r Martin, İsticvap esnasında m:=..-::::s::===================== = ==== ======-===============-
~ 'lııcı~ınaeıerin hazır bulunduklarını Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

tlc ~ tın, sorulan sualler karşısın~ 
Yrctnd· ı· .w, e e ısyan emare erı 

~. -'-Uklerin· ·1A • • '"I _ ı ı ave etmıştır. ,,d, s . 
Qide aatta 160 Kılomıtre 
~~ık Trenler Yapılıyor 
~)·~, ı.9 1 (A. A.) - Torino tez
~ hit ~.e?, aaatte 160 kilomet
\:'lti.lcı •ur at temin edebilecek, 
'tıiıt : 'fe iıtialli motörle müte • 
l' \' enler . . .. ~ ~ eli· •ntaııyle metguldür-
\ ot_

11 
~ kadar yolcu tafıyabi • 

~ · tt~ \l trenler, yakında Tori-
~:~filc Lft 'fe "r orino • Venedik gibi -,.th _ .._tlar ·· . .. ~ki uzerınde itlemeğe 

-.,dır. 

- Duydun mu, Haıan ı ... Belediye mezbabacı-
Bey amca?.. lak tahsili için .• 

Avrupaya talebe 
gönderecek, onlara kes -
mek, yüzmek gibi §eyler 

1 öiretecekmit ! 

Hasan Bey - Bence 
buna hiç lüzum yok .. Çal
gılı gazinolAra üç gün de • 
vam eden kimse, yüzücü • 
lüğün daniıkaıını öğre • 
nirl 

M. T. Tan 

Gandl Hıristiyan Oluyormuı 
Nagpur «Hindistan)) 9 (A.A.) -

Hiradal Gandi hıristiyan dinini kab~ 
etmek niyetinde olduğunu fakat Hint
lilerin duygularını kırmamak için da
ha bir müddet bekleyeceğini söylemİf" 
tir. 

Urfada Eir Yaralama Vak'ası 
Urfa (Özel) - Karaburs mahal-

lesinden Mustafa ile T abtamur • 
mahallesinden marangoz Halil ara· 
aında kavga çıkmıt, ikisi de çarıı 
ortaamda tabanca ile birbirlerini 
yaralamıtlardır. Mustafanm yarası 
ağırdır. Hastaneye kaldırılmııtır. 

Merzifon ilk Tedrisa IMUfeltifliğl 
Merzifon (Özel) - Şehrimiz ilk 

tedrisat müf ettiti Remzi Samsun ı .. 
tiklal mektebi öğretmenliğine, Siv· 
rihisar muallimlerinden Ali Rıza 
da Merzifon ilk tedrisat müfettİf • 
liğine tayin edilmiflerdir. 

Sovyel rfıareş1 l ı Par iste 
Paris, 9 ( A.A.) - Sovyet Genel 

Kurmay Reisi mareşal T ukaçevski. 
Londradan Parise gelmiştir. 
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ŞIBİR BABBBLBBj 
Kar 
Yağması 
Bekleniyor 
Dün Mevıimin En Sotuk 

Günü idi 

Son bir kaç günden beri lstanbul 
ve civarında yağıflı olarak devam e
den havalar gittikçe eoğumaktadır. 

Anadoludan gelen haberlere göre kıf 
yüzünü göstemıif ve kar 

baflamıftır. 

Ruathaneden verilen 

yağmağa 

malômata 

, 
Okuyuculanm1Z1n 

DütUncelerl 

Bir Motör Parçalar;"ı 
Bak1rkly llkmekteplarl Sarıyerli Ali ka_Ptan isminde bir 

Bakll'köJ ilk mektepleri korama balıkçıya ait motör, evvelki gün fırtı. 
cemi1etinin aeaelik konıresi dün öi· na yüzünden Kadıltöyündeki kayalık
W- enel parti binuıada yapıl • lara çarparak parçalanmıftır. Nuhısça 
aufbr. !zayiat yoktur. 

Binbir Direk 
Mahzenleri 
Tehlikedt1 

Kibildeki Doktorlanm 
Efganistandan Gelen Bir Türk Dokt 

runun Müşahede Ve Mütaleaları 

Tepebq1 
Ti1atroıuD 

Bugün 
aktam eaat 20,~ 

MIRNA•· 
Operıtl 

Yuuıı Afif 
lııf üaik ı A. 

Nqit tarafın 
perdelik k 

ABONE FIAT 

Sene 
Kr. 

1400 7l50 
9840 12 
2700 t 

Geı- ...... prl _,.,"'o 
........ -·.u,.a ak 

Cevap için mektuplara 1 O L...o_'I',,., 
pul illvesi Jlmnchr· 

POlla lmtmaı 741 l•tanbdl 
Telpaf : Son P09ta 
Telefon : 20203 



~'f; Şubat 

Karamanda 
Talebe Hata 

Kitap Sıkın tısında 
h Karaman (Özel) - Karamanda 
ayındırlık işlerine önem verilmek. 

ledir. Bütün köy yolları yapılmıt • 
tır. J<.·· k 1 . . d oy me tep erının pey erpey 
~&ti §ekillere ifrağına çalııılmakta • 

tr. Kasabada her gün pazar kurul-
7akta, bilhassa köylüler bu pazar -
li~r~an çok istifade etmektedirler. 

ala ilk okul kitabı bulmak inıka • 
~ hasıl olmamııtır. Talebeler ki • 
. Pçı dükkanlarının ve postahane -

llın Önünde kitap beklemektedirler. 
I ~ucakkı§la ve Kızılyaka nahiye -
trınde fazla miktarda yaban domu

:ı:~ türediği nazarı dikkati celbet -
~lf, :ziraat müdürlüğünün nezareti 
~~.•nda sürek avları tertip edilerek 
t ~cadeleye baılanılmııbr. ilk ıü -

POSTA 

HABERLERi 
Eski Gümüş Paraların Kaldırılması 

Mardinlileri Çok Sevindirdi 
Köylü, Esnaf Ve Tüccar "Mecidiye Yüzünden Uğradığımız 

Zararlar Tahammülü Aşmıştı,, Diyorlar 
Mardin, (Özel) - Şubat baılan

gıcından itibaren tehrimizde eski 
gümüt paralar piyasadan kaldırıl • 
mıı ve artık mecidiye tedavülü ta • 
rihe karıımı!lır. Uzun yıllar bu me
cidiye tedavülü derdi altında ezilen 
tehirli, köylü, esnaf ve tüccarları .. 
mız bu büyük beladan kurtulduk • 
ları için sevinç içindedirler. Bu pa
ra yüzünden ciğerleri yanan bir 
çok kimseler de adeta bayram yap • 
maktadırlar ..• 

Sayfa 5 

iz mitte 
Anibal için 
Anıt Dikiliyor 
lzmit - Kartacalı Anibalin Geb

ze civarında İzmit körfez ine halı::im 
bir tepe üzerinde bulunan mezarı· 
na bir anıt dikilecektir. Bu anıdan 
evvelce merhum Namık lsmail ta • 
rafından çizilen ve kabul edilen 
planı bu defa yapıya baılanılmnk 
üzere bir mütehassısa verilmiştir. 
Bir taraftan da bu hafta içinde anı
dın bulunduğu tepe çizilen plan 
mucibince tem?.r..ıen ağaçlandırıl -
mı ıtır. 

Bu yıl ıehrin ağaçlandırılmasm ... 
daha fazla önem verilmiıtir. Bu • 
güne kadar Çölhane ve Derince şo
seleri kağıt fabrikası ve şehir içi 
yolları ile askeri hastane tepesi 
civarına di§budak, akasya, ıhla -
mur ve bir miktarı da çam olmak 
üzere 5000 fidan dikilmiştir. 

t C avında 63 domuz öldürülmüıtür. 
~· Uınhuriyet Halk Partisi merke • 
lbllldc köylülerin isteklerini dinle • 
t~lc, itlerini kolaylattırmak, haa .. 
lıl llrını muaykene ve tedavi ettir -
d·~lc ,ıair İ§lerini görmek maksa • 
~· c bir köycülük büroıu teıkil edil-
1 .. 11ttir. Büro daha ilk adımda köy-

Bir gün içinde, hatta bir kaç ıaat Urfada Yedi Bin Ton 
zarfında kıymetini deği§tiren bu 
saltanat parasının açtığı yaralar Buğday Alındı 
çok elim ve acı idi.. Mecidiyenin Urfa, (Özel) - Buğday alım 
piyasadaki init ve çıkıtı yüzünden Mardinden bir görünüı: Hükumet cadde.i merkezinin §İmdiye kadar aldığı 

oynadığı men ti rol yüzünden bir 1 zaman uğradıkları büyük zararlar- para alabilirlerdi... buğday yekunu 7 bin tonu bulmu§~ 
günde sermayeler~~:ın mühim ~ir dan haıka, hükumete olan vergi Bugün yurdun her yeri gibi yal _ tur. Mübayaa devam etmektedir. 

kara B l dl 1 · y · d kısmını kaybeden tuccarlarımız hı - borçlarım ödiyecekleri zamanda nız kendi öz parasile korkusuz ola-
man e e yas nm erm e B d d H lkevl Açılıyo 

li er · · ıçın çok faydalı olmuıtur. 

le vardı.. kağıt para bulmak için büyük zor - rak alıt verit eden Mardinliler ar - an ırma a B 1 
Bfr Kararı Ya zavallı köylü.. Onların hali luklar çeker, üç dört kuru! fazlasi - tık bu para dalaverelerinden kur • Bandırma, (Özel) - Burada da: 

c~ı~~r~man (Özel) - Belediye ge- daha fena idi. Mal satıp aldıkları le sarraflardan bin mü~külatla kağıt tulmuı olmaktadırlar. bir halkevi tesisi karar~a§tırılmış,' 
~krı oıarabalann~kak~rdabı- ~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~-=~~ ~~~~~~~~~~~~ H~k parti~ binaunda ayn~n da~ 

'akdrnaaım yasak etmi,tir. Böyle Hayreholunun Ofta Karamanda yoksul rede hazırlıklara başlanılmııtır. 
led·alt~ bırakılmıı boı arabalar be- B • D d• 
it .1Yenın önüne getirilecek, aahip - ır er 1 imar Faaliyeti Talebelere Yardım 
rınd l H h k en ceza a ınacaktır. Bundan Hayrebolu (Özel) - Kasabanııı Of - ayret buraya bağlı bir Karaman (Özel) _ Orta okul 

d '! a sokağa çirkef au akıtılması güzelle§lİrilmesi için hızlı bir çalış- nahiye merl~ezidir. Burada yeni bir t l b l . ' d .. d .. 
1 il Ya k d . . 1 a e e erı arasın a vucu e getırı en 

~- sa e ilmiıtir. Herkes bir haf- ma eöze çarpmaktadır. Tekirdağ mektep bınası yapılmış, mektcbm K l d ~· ld tt•w• 
~ Zarf d • .. .. .. . . . ızı ay ernegı e e e ıgı ge -t ın a evınde bu aular için la- ve Alpullu caddelerinin her iki ta- onu de Cumhurıyet meydanı ıttıhaz . 
ırn tesı·sat b f b b d k 1 d.l 1 At t•· k"" .. 1 b . h lırin yüzde altmııını Kızılay ku -lul ı yapmaya mec ur tu .. ra ına aıtan ap ağaç i i miş - e ı ere t a ur un guze ır ey -

rnu!tur. tir. Nürdirek parkı sahası tamamen keli konulmuştur. rumuna göndermekte, geri kalan 

h ı t Bu iki büyük eserin açılma töre- kısmı ile de mektepteki yoksul ta -Bolu vk f azır anmış ır. 
Mer;,;jf (Ö UdUrlUğU Hayrebolu ile Alpu1lu arasındaki ni pek parlak olmuf, kaza merke - lebelere yardım edilmektedir. Bu 

hı.uru Ö on zel) - Evkaf me - §OSe tamir ettirilmektedir. Kazaya zinden ve muhtelif köylerden he - arada bir kaç yoksul talebeye para 
t"• iller Bolu evkaf müdürlü - bağlı 52 köy telefonla birbirlerine yeller gelmiıtir. Bu münasebetle verilmİ§, bir kaç talebenin de ayak-
Une tayı·n d·ı d kab k rt · fi t · e ı miştir. ve kazaya bağlanmıılardır. köyde akıam geç vakte kadar e - ı ve ı aııye masra arı emın 

8and Kazanın biricik nokıanı posta vam eden bir eğlenti yapılmıştır. olunmuştur. 
B ırmada TUtUncUlere Avans ve telgraf dairesinin ihtiyaca cevap j;';1~~~~~kt~dı~:-8u~m~İı~~;~~ .. ~;: ----

lda a?dırnıa, (Özel) - İnhisarlar verememesidir. Buraıı saat sekizden taya kalkması için alınan tedbirler Yozgalta Bir Becayiş 
tı~eı~ tütün ekicilerine a vanı da- 21 buçuğa kadar açık bulunmakta, ve istenilen saatte İstanbulla tele - Yozgat (Özel) - Yozgat lisesi 
~l\h ag~ baılamıttır. Yeni yıl tütün bunun haricindeki saatlerde kapalı fon muhaberesi yapılabilmesi bil - müdürü Hilmi ile ·Amasya orta 
tı_ • &~ltinün geçen yıla nisbetle da- olduğu için İstanbulla telefon sair hassa ticaret itleri ile uğraşanları mektep müdürü becayi§ edilmiıler-
~lacağı tahmin edilmektedir. yerlerle de telgraf muhaberesi ya - sevindirmiştir. dir. 

-----

Yozgat Rontgen Mütehassısı 
Yozgat (Özel) - İnşaatı bitmek~ 

te olan hastanenin rontgen mütchas
sıslığına doktor İhsan tayin edil -
mi§tir. 

Bilecikle Göçmenlare Toprak 
Tevzi Ediliyor 

Bilecik, (Özel) - Burada iskan 
edilen göçmenlere toprak tcvziine 
baılanmışllr. -----

Hilvanda Bir Cinayet 
Urfa, (Özel) - Şehrimizin Hil~ 

van kazasının Hasanik köyünden 
Hasan oğlu Abdo, kendi evlerinde 
marangozluk eden Veysi oğlu Ab .. 
medin ba§ını balta ile parçalayarak 
öldürmÜ§lÜr. Katil yakalanmııtır. 

ı m~ğ~ bile lüzum g~rmeden gökten in- j yanet kalmadı, şeriat ağı~l~rı ~a~ı ko- ı ye.) azası yavaşw yavaş, teker, teker ca-

1 
mış ayet gibi üfleyıp salavat getirerek 1 kulu çalgıcı kızların vesılcı ıstıhzası mıden çıkıp dagıldılar. 

d·ı · d c··b -· h" oldu 1 1 yazma men ı ıne sar ı. o egı ıza- · 1 ş artık alttan alta, gizliden gizliye 
sında tuttuğu çıkınını ayrıca bir de ü- Ervahı müalimine istırap verecek dilden dile yayılmağa başlamıştı. 
zeri kılaptan işlemeli bohçaya yerleş- şekilde hıristiyanları takliden cenaze- f spartada Bediüzzamanın biraderi 
tirdi. Bunu yaparken Hatip Ak Os- lerde çalgılar çaldmldı. Çiçekler gö-

ile görü,şmek şerefini kazanan eski 
...._ S1 - _ Bur·· han Cahı·ı _ man bir şeyler okuyup üfleyerek ona türüldü. T ehlil ve tevhit yasak oldu. 

Lt 10 · 2- 936 nakşi tekkesi meydancısı esrarkeş Ha· 
, q . yardım ediyordu. B b b d' l b d l k 
dUJtÇc atıp Ak Osman bunları düfÜn· duğu (tarikatı bedia) nın ne olduğunu . . . . .. . ütün u . i ... at.:r:: ze an ır.~ 1 san dede herkesin nazarında büyük ve 
titı akşamki şevki kınlıyordu. işle- anlamadan adeta nöbet geçirir gibi tit- . Bu ~ş bıttıkten sonra M~derrı.s Nu- 1 lar~ karşı hakikı musluman~ar. yurek- gizli bir kuvvetin sahibi şeklini almlf-
'<>kq~~~ gitmesi ihtimali başını derde reşiyorlardı. ! rı dervış Hasandan bu yem tarıkatın lerınden kan sızarak boyun egdıler. Fa- tı. 

ılirdi. H l T .. . . . elebaşılığını kapmış olmaktan gelen kat tevekkül ve tahammül nihayete er-
Karı~ık .. l b" . d. e ~zl a~ucu Kamılın çenesı takırdı- bir cerbeze ile söze tekrar bapladı : di. Artık alameti feyzülfelih belirdi. Uf Bediüzzaman kimdi? Kardeşi kim-

ruya ı ır gece geçır ı. yor, go erı yaşarıyordu. . . . ku islfunda asan salabet nümayan ol- di~. Bunu arayan soran, ne istecliklc-
Jtf 'f 'f - ihvanı kıram, dedı. Cenabı hak . . .. rini anlayan yoktu. 

l Ne büyük ma;,;hariyetti bu!.. cümleyi tariki haktan ayırmasın . Son du. lspartada Bırader Bedıuzzaman· I 
' era\riden sonra cemaat dağılır- Küçük cemaatin bir kısmı kin ve I d .. ld"- . . b"d' l dan gelen emanatı şerife ile evamiri 1 Karanlık dalgalı ve fırtınalı denizde 
~. trı k .. . f I . . . l -· . zamaıı ar a gorege ıgımız ı at er .. . . .. . 1 • • 
1~\lf ar aya kalan rnuderrıs Hafız men aat erının yerme ge ecegını um· k l b"" · l" d -d d" d d Eh munıfe bıze yol gosterdı. puslasız, dümensız kalmış bır tekne 

l v k _ L d - b" . l b . 1. u u u ıı:ı amı ag ar e ıp urur u . 1 
1\, e ar adaııları müezzin mahf ı· m~tan ogan ır sevınç e u gız ı top- 1.. . .. h . ,. . . . . . "b" b" k · l h 1 al 

~irdi) T e 1• 1 k" . ıımanın nıce musta sın adatı kadımesı Simdi bu emirler mucıhınce kemahı gı ı ır ta ım ınsan ar aya • mey 
er. antının zev mı yudum yudum tatı- 1 ~ k . d" . · · ·· ·· b - b d ık 

" b" k d b "" l b" la yek tahtadan silkilip atıldı Ulemayı hakkuha çalışma , gayretı ınıyemızı goruncn u lflga enzer ay ın ı tan 
'-l\.irıd.. . .. yor, ır ısmı a oy e ır top nı.şta . . . . · . ,. 

~İtt 1-i uzden J:Iat~p. Ak Osman mu- kendilerine ele kıymet verilip çağrıl- d_ının kurd~klar•. Ce~ıye~ı sofiye, ta- gösterme~ lazımdır .. . ~u akşam~a~ te- cesaret almışlardı. 
l)l'tq k afız Halıle ışı açmı;,tı. Hafız I d l b" tl kab 1 rıkatı nakşıbendıyenın mınelezel ku- zi yok. Bırader Bedıuzzamanın ısrı ce- Onlar zamanın kendilerine göster-
~ç .ı .. arıdilleri söndürdü. Mahfeldeki m~ arın adn ge en ır azarne e ına rulmuş hamigahı sed ve bend edildi. ı liline uyarak tarikatı bediiyemizi ku-
l ~Ott sıgamıyor u diği lRıklı yolun yolcusu değillerdi. Ne 

1\ tı .. d :Yağ kandilinin sarı aydınlığı · M kt l d "k"'h d"" k ralım ,.. l· · ·• a b· e ep er e nı a uşen ız ve · hava yolu, ne yeraltı yolu, ne demir 
"lt ı:.··l ır kaç baş görünür görünmez Celseyi açan müderris Nuri uzun bir k kl b" ltı k d 
'\• t<>O lıc h l" ]d"l K k er e er ır çatı a na on u. Bu nutuktan sonra lisana gelen yolu, ne otomobil yolu onların işine 
lif\ t • ·~~ ıne ge ı er. üçü cema- bawlanğıçtan sonra lspartadan gelen 
~. eıslı~ın· üd · H f N · .. l . . d" Sarının telini bile göstermesi s,er· Hatip Ak Osman da hep bu yolda gelmiyordu. Bildikleri kervan yolun-

tırı e. ı m errıs a ız urı u~ emanet en göster ı. ~ 
e alınıştı. an memnu olan kadın kısmı serbest bir çok şeyler söyledi. Nihayet cemiye- dan ayrılmak, dağ, tepe hırpalanıp 

tı _lçısa b· Bunlardan biri pençe kadar bir bırakıldı. Fahişeler sokaklarda gezer tin ve tarikatın gayet gizli tutularak sürünmekten kurtulmak hoşlarına gİt• 
~İi.iQa ır duadan sonra İspartada mühürdü. Üzerinde Arapça duaya oldu. En büyük alameti küfrolan şap- çalışmasına, eski nakşi tckesinin açık miyordu. 

1tad . nıan Molla Sait Kürdinin be b" 1 lı d o·- 1 · 
1) er1 nzcr ır şey er yazı Y ı.. ıger erı ka ala tarikülicbar herkesin başına bulunan harem dairesinde haftanın B · · k d" k ı k 11 
tt~ Cünibinden gelen emanetler d "ki . l .d. I unun ıçın en ı aranı yo ann-

l'a çıkarıldı. e ı rısa e 1 ı. g.eçirildi.. slafı ki~amın a~rı hayriye- ı perşembe akşamında toplanılmasına da ışık diye gördükleri bu işaret ümit-
ciin .. Bağdatta basıldıkları Üzerlerinde· smden olan mcscıtler zahıre anbarı, tarikate alınacaklar hakkında önce a- lerini arttırml§tı. 

~qtrık"duı:den kulakları bükülüp bu k. . ti d b 11. l b "k" . l marangoz fabrikası haline getirildi. k I l l 
~~ild· ıttoplantıya davet edilenler çok Hı ışboare eKr .. ertn Ce ı .o at~ . u Tı .~ k~ısade Müslüman kızları yalnız başlarına ka- ralarında onuşu up öy e a anmasına (Tarikatı Bediiye) nin azası bunun 
t ı. . k f oy n u emıye ının ur ıye e karar verildi. · · ·· t"k t M""derris 
"'~tlc v a mukayyidi Süleyman, f k k . . .. firistana gönderildi. Alenen naksı si· ıçın gun geç ı çe arıyor, u 
~''h U Kurn ·1 k. N k · kk • esat çı arma ıçın yaptıgı propagan· d l da 11· Kimi cezbe hali gösterip kimi se-- 1 Nuri ile Hatip Ak Osmanın etrafındaki 

.1 j •1 ı , ve es ı a şı te esı d . d ba k I d .. ·ıd· yam e en er çarşı, pazar mu sa ı ve 
O 

1 e lllüezz· H rid "ba · 8 n~rıyatın an ş a şey er egı ı. ·· t k" k. l laf t ld 1 V I çimde kazanmıf bir muhalif parti li- kalabalık çoğalıyordu. tıla b ın a ı en ı rettı. 1 mut e ı ımse ere a ar o u ar. e - (Arkası varJ 
r irader Bediüzzamanın kur- Fakat Müderris Nuri bunlan oku- hasıl müslümanlık elden gitti. Din di· deri gibi gururlanan (Tarikatı Bedii· 

~ERVAN YÜROYOR 



6 Sayfa 

SON-DAKİKA 
Pe:rol Ambargosu Hakkında Hiçbir 

Kat'i Karar Verilmedi 
Londra, 9 {A. A.) - Press Association gazetesi Edenin bugünkü 

beynelmilel vaziyetten endiıeye düşmeye hiç bir sebep olmadığını söy • 
lemi§ olduğunu yazmaktadır. Bu beyanat, son günlerde fenalaıtığına 
dair dolatan ıayialara bir cevap suretinde kartılanabilir. 

Röyter ajansı tunu tasrih etmektedir ki, petrol ambargosu hakkın
da henüz hiç bir karar verilmit değildir. Ve böyle bir karar da ancak 
18 ler komitesinin toplantısından sonra verilebilir. 

Çinde Siddetli Zelzeleler Oldu 
Şanghay, 9 (A. A.) - Kankıu vilayetinin her tarafında biri biri ar

dından üç tiddetli zelzele olmut ve bu vilayetin merke~inde mühim 
hasar yapmııtır. O esnada fener alayları yapan halk paniğe tutulmu§
tur. İnsanca zayiat olup olmadığı belli değildir. 

Amerikada Yeni Bitaraflık Kanunu Suga Düşüyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - Hükumetin Cumur Reisi intihabı mücadelesi 

sırasında hararetli olması muhtemel müzakerelere mani olmak üzere yeni 
bitaraflık kanununu terke karar vereceği zannedilmektedir. 

Roma istasyonunda Bir Tren Kazası Oldu 
Roma, 9 (A. A.) - Roma garında bir tren kazası olmuıtur. Paıe • 

ra'dan gelen banliyö yolcu treni istasyonda bir lokomotif ile çarpıtmı! 
ve lokomotif devrilmittir. Yolculardan otuzu ekıeriıi hafif olmak üze
re yaralanmıttır. 

/ngiltere - Kap Hava Rekoru Kırıldı 
Kap, 9 (A. A.) - Tayyareci Tommy Rose saat 18 de buraya in -

mittir. Bu suretle İngiltere • Kap rekorunu 13 saat 8 dakika bir farkla 
kırmıttır. Evvelki rekor Bayan Molliıon'da idi. 

Londranın Hava Hücumlarına Karşı Miidofaası 
Londra, 9 (A.A.) - Londra eyalet meclisi hava hücumlarına karşı 

müdafaa tertibatını incelemekte ve bu işde çalışacak kimselerin arttırılma
sını ve hususi bir muhabere isisteminin tesisini düşünmektedir. 

İzmirin Su Altında Kalan Köyleri 

Şubat ıo 
;:;; 

Dessie Yeniden Bombar
dıman Edildi 

Ankaradaki Halk · 
Konserleri imparator Bizzat Tayyarelere 

Ankara Filarmonik orkestra!:'ının verdiği A leş E tmİştİr 
10 uncu halk konseri bize yepyeni bir mu- Dessie, 9 (A.A.) - ftalyan tay- ı mıştır. İtalyan tayyareleri düşürüleJYlt' 
siki günü daha yaşattı. Musiki sevenlerin yareleri bu sabah Dessie'yi 65 dakika mişse de tayyare toplarının ve tüf~ 
hafızasında bu konser tatlı bir hatıra oln- müddetle şiddetli bir bombardımana 1 mermilerinin bir çok isabeti göriil' 
rak yerleşmiş bulunuyor. tutmuşlardır. Yedi tayyare imparato- müştür. 

Son ~onserin ~n şayanı dik~at tar~fı, run sarayı üzerinde uçarak kuvvetli 1 Diğer Şehirler ~e ~mbardırnaJ1 
bize eskılerden zıyade hayattakı bestekar- bombalar atmışlardır. İmparator bü- 1 Edıldı. ~ 
lan tanıtmış olmasıdır. Orkestranın bize yük bir soğuk kanlılıkla tayyare topu- 1 Londra, 9 (A.A.) - Habeşistafl 
eserlerile tanıttığı iki bestekarı, bilhı.s:-a :nu bizzat idare etmiştir. Ölülerin mik- , ne şimal cephesinde, ne de cenup cd 
ilk olarak dinledik ve alkışlarla karşıla - t~rı ve hasarın derecesi malum değil- . h~s~n~e ehemmiyet_li hadis~ g~rni~~ 
dık. dır. Gazeteciler ve ecnebi ata~emilter- 1 g~bıdır. İtal~anlar, ışgal et~ıklerı 111 

Bu bestekar Viyanalı Arnold Schön - leri tayyarelerin uçuşlarını ve yüzler- zılerde tahkımata devam edıyorlar. J 
bergdir. Eğer eskileri yenilere tercih ede - ce bomb t l d k . Uçaklar son günlerde ekseriya Y 

a a ış arını seyre er en ımpa- .ı..d 
cek olursak, bu tercihin Schönbergin mu- ratoru . t k t t .. l k murlu, puslu devam eden havala~ 

n maıye ı aa ı mustesna oma .. . p 
sikisinde yapılamıyacağını anlamamız la - üzere t . l t hl' l h . dolayı son derece guç vazıyette 
zımdır. Mesela Handelin ismini bu parça- d . amamıy .e a ıye 0 unan şe ır- j makla beraber, memleketin, harp Jışl' 

e gerı kalan hır kaç kisi bu kuvvetler t d k ak k l .. · de 'I 
ya koymu§ olsaydık, eserin yeniliği ile be- f ' ın an ço uz ısım arı uzerın 

tara ından kırlara sevkediliyordu Halk 1 kt f t v f k~ek' raber isim gözümüzden pek kaçmazdı. l · · çuş yapma an ve o ogra çe "' 
gaz ardan korktuklarından ağızlarını ı t · k 1 kt d 1 H en bt (Nurlu Gece) yalnız telli sazlar için ya - b en gen a mama a ır ar. em 

b yaş ezlerle kapamışlardır. H be. · t b"t.. · l'ınd' 
zılrnış ir eser.. lmen, a şıs anın u un ~uma 

Sch .. b b d k .. Şehrin merkezindeki kilise hasara Adisababa - Cibuti simendı'ferı·ne ~ 
on erg un a uvatuorunun cesare- uğramışsa da irinde kimse ölmemı"s:t 'ır. ı dar uçuslar yapılm1:, hatta .. asker'"ı h .. ~ tini saf ve güzel bir şekilde tasvir ediyor. -s -r , ır 

Bu kuvatüor gayri muayyen bir takım ınü- Habe;ş tayyare meydanı da bombardı- 1 bir ehemmiyeti haiz olmayan küÇ~ 
zik şekillerinin bir araya toplanmasından man edilmiştir. Meydanda iki tayyare 

1 
kasabalar bile yakından tetkik ediJJ1lif' 

meydana gelmiş bir parça.. Fakat ruha bulunuyordu. Ecnebilerden ölen olma- tir. 

tatlı bir Ürperti veren güzel nağmelere, 

çok geniş bir ilham kaynağına malik. Bu 

müzikte dekorculuk yok, yalnız ifadeleri 
müzik şeklinde.. 

Schönberg ince hislerin ifadesinde çok 

kudretli görünüyor. Fakat bu kudreti ona 

=============--======-======-=============~ 

Par :steki Kon uşmalardaıı 
Ne Çıktı? 

veren yine her ıeyden evvel orkestra idi. 
Bu şekilde muvaffakiyetini paylaşmak la- ( Baı taralı 1 İnci yü~dedir) ı lar Kurulu toplantısı hakkında petil 
zım geliyor. . Romanya ve Bulgarıstan kralları Parisien diyor ki: , 

Derin bir sessizlik arasında biten eseri, ıle Yugoslavya kral naibi ve devlet a- ı C<Flandin dış siyasa hakkında ~ 
heyecanlı alkış gürültüleri takip etti. damlarından çoğu memleketlerine malumat vermiş ve günün meselesi O' 

İkinci ve son parçada bütün orkestrayı döndüler :. . . j1an işleri, ezcümle Avusturyanın ist~ 
sahnede gördük. Flütlerin, klarnetlerin ve Bu muzakerelerı ıdare eden Fran- lali, Tuna andlaşması ve gayri ask. 

(Baıtaralı J İnci yüzde) 

boruların akortları bize tam kadrolu bir sız dış bakanı Mösyö Flandin evvela mmtaka meselelerini gözden geçirlll1f 
orkestra karşısında olduğumuzu anlatı • İngiliz sefirine izahat vermiş, sonra da tir. Sovyet andlaşmasına gelince, b" 
yor. Şimdi Peter Çaykovskinin en güzel Fransız kabinesinde olup bitenleri an- andlaşma da, diplomatik müzakere 9' 

k 1 Y l d bir senfonisi olan cıAltıncı Patetik senfonin mıştır. hası irinde bittabi yer bulmuş, fak,& 
çe imiştir. ağmur ar evam ettiği B k l ;s- -""' 

çalınacak. Orkestranın bütün maharetini u müza ere erin neticesi nedir? Bakan lar bu meseleyi hususi bir ehev-!erine geçmek suretiyle canlarını kur
tarmışlardır. Yalnız Naime köyü düz 
arazi üzerinde olduğu için bu köyün 
bütün evleri su baskınına uğramıştır. 
Bütün arazi sular altında olduğundan 
Naime köyü halkı kayıklarla civarda
ki köylere taşınmakta ve kurtarma a
meliyesine devam edilmektedir. Tü
tüm köyünde bir kısım evler su altı»ı. 
da olduğundan halk yüksek yerlere 

Mukabelesiz 
Kalan 
Aık 

ta kdirde seylap daha geniş bir şekil- G 
de olmasından korkulmaktadır. Su ha- bu esere sakladığını hissediyor gibiyiz. ! örün~r~~ müsbet bir netice öne sür-

1 
miyetle tetkik etmemişlerdir.» 

san köylerin gıda maddeleri kullanıl- Maamafih, burada şunu da itiraf lüzumlu mekBguçtur. Matin gazetesi diyor ki: J 
olur: İlk eserde orkestrayı dnha muvaffak unun için, Lehistan matbuatı B k 1 K l d T -~kP 

mayacak bir hale gelm~c;tir. Ekilmiş a- D ~ d w d w b' f « a an ar uru un a, una ~ 
gördük. Bu, belki de, parçanın gü - « ag ogura ogura ır are doğur- h kk d k' .. .. 1 d :ıarıJ' 

raziden on bin dönümü sular altında d d' k . 'h . a ın a ı goruşrne ere evam 
zel melodileri ihtiva etmesinden ileri ~eli- U )) ıyere ıstı za edıyorlar. · k d' · .. · · 1 1 h~ 

kalmıştır. F k h k'k b" l d v 'ld' p retı en ını gostermıştır. ta ya I 
yordu. Çaykovskinin «Altıncı Patetikn sen- a at a ı at oy e egı ır. a- k d b 'k d 'l k 'k c1 

Kızılay Kurumu hararetle çalışmak- . . .. .. .. . ın a tat ı e ı en e onomı ze 
fonisinde en iyi çalınan yerler Alegro Fon rıstekı goruşmeler uzun surecek hır db' l . . . 1 l H"ı,4 

tadır. Vilayetçe seylapzedelere çadır- k .. . te ır erın netıcesı ve ta yan - .. 

l 1 k d B 
Graziyo ve Finaldi. Bu kısımlarda gerek ta ım muzakerelerın başlangıcıdır. l l w l l . k.k d'Jıtlİf 

ar gönderi me. te ir. ugün hava a- B ] . . . . . an aşmaz ıgı mese e erı tet ı e ı 
müziğin güzel olması, gerek orkestranın un arın ehemmıyetı ılerıde takıp e- · Fl d' . k ' l . '] ~eı' 

çıktır. d ki . v tır. an ın, gayrı as erı eştırı en 
büyük mahareti bize çok zevkli ve heye - ece en mecraya baglı bulunuyor. k Al f d k"' 

P 
. .. .. l . . .. .. mınta ası manya tara ın an te j..J 

canlı dakikalar yaşattı. Bu güzel muııiki arıs goru,şme ennın yegane goze . l d'ld ' V. kd' d F ı• 
·· ·· · · A .1 k" "k ışga e ı ıgı ta ır e, ransanın. . 

Çııykovskinin senfonisi ile biterken çeh - gorunen netıcesı vusturya ı e uçu ·ı ·ı b k l k l v ibts' · ·1 .. f d 1 ) · d k. k' . gı tere ı e muta ı o ara a acagı 
relerde derin bir hazzın çizgileri okunu - ıtı a ev et erı arasın a ı es ı gergm- db' l . l . -~rll~ 
Yordu. 

)' w • b · d . l d yat te ır erı an atmış ve aynı uu·· _., 
ıgın ır erece gevşemış o ması ır. d F S l f"' 

A t h 
.. k.. . . . 'kl .. l' a ransız - ovyet an aşmasının 

vus urya u umetmm ıstı a ı 1.. .. d "h · h · f 
müessir bir surette kefalet altına alın- mu uMnu. e tasrı :e Çızak etlmışkır. (3lf 
d w kd' d H b b h d atın gazetesı, e os ova -* 

M l • • • B • ıgı ta ır e a s urg ane anını . tP" 
U SO llllnlR lr k" "k 't'l'"f rıza ve muvafakatı'- bakanının bu sabah Parıse muvas81.,. 

uçu ı ı a ın d b h d k k" "k yaY · 1 k an a se ere , uçu antantın t 

l •ı • s l nı a ma sızın tekrar tahta getirmiye- . . b' ngl lz a!) avına hır atıde Tuna havzasına esaslı ır _J 
ceğini vadetmişti. ııtJ'" 

B 
Pariste Sovyet Rusyanın Orta Av- mil olacağını söylemektedir. UJ11 ·bl' 

t bir andlaı:ımeya doğru gidiliyor S1 

Selçuk Galip 

((Sekiz ya§mdanberi bir yerde yaşı -
yoruz.. Ben kıza kardeş gözile bak1yo
rum. O da beni ağabey biliyor sanı • 
yordum. Bir sene evvel bu kızı bir gen
ce ni§Rnladık. Şimdi düğünleri olmak J,. 
üzeredir. Kızda bir değişiklik. bir göz 
ya§ı, bir feryat.. Hepimiz şaoırdık. Ni -

eya na l rupa işlerine müessir SUrette iştirak e- T ~ 
dir. lngilterenin iştiraki, bu andlaş 1; 

(B I 1 
• • .. d ) debilmesi için bu devletin Romanya i- T dl . . 1 e o 

aı tara ı ıncı yu.z e I b. . 'f k kd . d" .... 1 .. ya, una an aşması ıçın evve c A 
. . .. . . e ır ıttı a a etmesı uşunu muş h ar•".", 

E~kı tıcarı cereyanları .~hy~ e~ek ım: 1 ise de henüz bu iş pek ilerliyememiştir. şünülen ma iyeti geniş surette ~ 
kanı kalmıyacaktır. Ç~nku, ~~z, yem Diğer taraftan Sovyet _Fransız pak- ran bir vasıf vermektedir. Binaenal~;.e_c çin üzüldüğünü sordum, cevap verme • 

di. Başkaları vasıtasile sordurdum, b~ni 
sevdiğini, ve benimle evlenmezse inli • 
har edeceğini söylemiş. 

«Halbuki ben onu sevmiyorum. Be
nim için onun bir kardeşten farkı yok -
tur. Kaldı ki iki ııenedenberi ben baş -
kasını seviyorum. Yalnız ben aalc.erde 
iken onu başkasına vermişler. Şimdi ben 
de fena vaziyetteyim.» 

fmzastz gelen bu mektubun nereden 
ıeldiğini de yazrnağa lüzum ıönnüyo -
nun. Samimi, gizli bir aıkın macera • 
a1111 anlattığı için beni çok mütehassis 
etti. 

Senelerdenberi iki kardeı gibi yafa -
mış insanların birbirine karı koca gözile 
bakmalan biraz güç. Şüphesiz. Fakat ııiz 
aevgiliııiz kalmıpınız. Kız senelerden • 
beri kalbinde sizi saldamıJ. Demek sizi 
mes'ut etmek için hayaller yapmıJ. Ne-
den onunla evlenmiyorsunuz? 

* Zonguldakta M. K. Sevgi: 
Kadının kısk2.nçlık göstermesini ta • 

bii görmelidir. Fakat siz buna ehem • 
miyet vermeyin. Yalnız onu kıskandı • 
racak vaziyetler ihdas etmeyin. 

İstanbul M. Şükrü: 
Mademki kızın amcasını kandırmıt • 

ımız. O halde babuanı da yola getir -
mek büyük güçlüğünü ualtm1pınız de
mektir. Amca beyi araya koyun, o size 
kwn babasını kandırabilir. 

* 
Cihangirde ŞükUfe: 
Evleninciye kadar bir erkeğin ıeçmif

teki maceralannı &nlfhnnak, sadece bir 
gönül üzüntüsü menbaını kanıtırmaktan 
bqka bir ıey değildir. Onu aramayınız. 
Fakat evlendikten sonra maceralarına ni
hayet vermesi 18.zımdır. Ondan sonraki 
hayatı ıize aittir. Evlendikten sonra gö
zü dıfarıda kalan erkeğe kartı her türlü 
tedbiri almakta haklısınız. 

* Kndıköyde Jale: 
Ben kızını bile bile fena yola ıürükti

yebilecek bir anne tasavvur edemiyorum. 
İhtimalki }adın gidilen yolun farkında 
değildir, ihtimal kızı için baıka ümitlere 
bel bağlarnıttır. Her halde bir anneye 
suiniyet atfetmek bence caiz değildir. 

TEYZE 

1 .. uda getırmek ırın çok d k Lokarno çerçevesini aşan bir eJ11111 ı.. cereyan ar vuc -s tının tas i ı işine de Paris müzakere- 1'Dt" 
f ı fi k A kt b formülü bulmak, ayni zamanda .. u , az a ~asra ar yaptı ·. .çma a u- lerinde mühim bir yer verilmemi§tir. JID"' 
lun~ugumuz m. adenlerı, ınşasın~v .ba~- Fransız kabinesi tasdik işini münhası- lektif emniyet prensibini göz önll·ıı' 
l d - f b k l ktett bulundurmak, tertip edilen korll. bı ..11 a ıgımız a rı a arı ve a ıgımız ran parlamentoya bırakmağı kendisi- v 
uzun vadeli kontratları terkedemeyiz. nin mevkii için daha uygun ve ihtiyata zona İtalyanın da işt~rakini te~ıP rd'. 

. .. ..... · muvafık bulmuştur. mek lazımdır. Macarıstanın bu ıpl~ 
So D P O 1 ta ki salahiyeti nazarı itibara alın 

il.AN FIA TLARI 

Gazetenin esas yazısile 

bir ııütüni.ın iki sabrı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiatı ıunlardır: 

·-
r~· 

aayfa .. yfa aayfa Diğ r Son 
1 2 3 y11r t • J7fa - -OG 250 200 100 60 30 

Krt. Krş. Krt. Krt- Kr1o Kr,. ~ -
3 - Bir santimde vasati { 8) 

kelime vardır. 
4 - İnce ve kalın yazılar 

tutacak lan yere gör o 
santimle ölçülür. 

Dün bu mesele etrafında gelen tel-
graflar şunlardır: 

Flandi'in Fransız Kabinesinde 
Verdiği izahat 

Paris, 9 (A.A.) - Flandin, dün 
sabah bakanlar kuruluna verdiği iza
hat esnasında, bütün arsıulusal mese
leleri, ezcümle Orta Avrupa ve Ren 
hududu vaziyetlerini gözden geçirmiş
tir. Flandin, arkadaşlarına Londradan 
avdet eden hükümdarlar ve devlet a
damlariyle yaptığı görüşmeler hak
kında da izahat vermiştir. 

Pazartesi günü, Flandinle B. Hodza 
arasında başlayacak olan görüşmeler 
es:nasmda Avusturyanın istiklali ve 
Tuna havalisinin tanzimi meseleleri 
tekrar tetkik edilecektir. 

Paris, 9 (A.A.) - Dünkü Bakan-

dır. » 
ilk Temaslar ~ 

Paris, 9 (A.A.) -Çekoslo;~~ eft.' 
bakanı Hodza öğle yemeğini ~ıtul t' 
ile birlikte Çekoslovak sefaretınde 
miştir. 

.. , 
Londra, 9 {A.A.) - Paris rY1.~e' 

kerelerinden bahseden Sunday f> 
gazetesi diyor ki: ~o" 

«Çekoslovakya, Yugoslavya. o" 
manya, Rusya, Türkiye, Avust~ ... ,ı 

JY11'' 
ve Fransa arasında karşılıklı te tleıı' 
verilmesinin sulhu ne kadar kuvV~ tı' 
dirdiğini ve ekonomi milliciliğiıı• 1ı( 

v Jll ut derece hafifletmeğe yarayacagı P"'" 

latmak için yeni Avrupa haritasııııa 
göz atmak kafi geliı. 
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Çocuğun Cinsiyeti Doğumdan 
Evvel Anlaşılabilir Mi? 

Profesör S. A.ysoy İddialarını Ankara 
• 

Muhabirimize Yeniden izah Ediyor 

İran Transit Yolu 
So Trabzon Li;.nı 937 

nunda Tamamlanacak 

'--ı~~n transit yolunun bir an evvel 
'Yete . . . lı cdb' 1 ' geçmesı ıçın a nan t ır er 

tt ~nında T rabzonda bir liman inşa
~ arı da vardır. Bet yıllık plana da-
-... tdilen b ı· . .. .. .. ,~ . u ımanın ınşasına onu-
~t b·· kı :mali yılı içinde ı.. ... lanacak 

\lt" . ~ 
~ ~n ın,aat 1937 yılı sonunda bit-
' 

0 <:aktır. Trabzon sahillerine bir 
tıl\\ :etre uzunluğunda büyük bir rıh
lil\\'n il Yapılacak, bu rıhtım en modern 

~h~ \'e. Yükletip boşaltma tesısatı ile 
l edılccektir. 

~~ 'll .. "'.at Üçüncü Genel Müfettişliğin 
Cb J ı a tında yapılacakhr. Liman 

~-~ten I -°' . ll<>nra ran transit yolu T rab-
lfle:rneğc baflayacaktır. 

Adil 

Ordu Müfettişi General Klzım Urfada 

Ordu Mü/ettİfİ General Kci%rm ve maiyeti 

Urfa, (Özel) - Ordu Müfettişlerinden General Kazım maiyetiyle 
beraber Urfaya gelmiş, halk ve esnaf teşekkülleri tarafından sevgi ve say
gı ile karşılanmıştır. General Kazım ile maiyeti şerefine Belediye sinema
sında Halkevi musiki kolu tarafından bir koneeı verilmittir. 

Sayfa 7 

Sovyetler Japonyaya 
Karşı Yeni Müdafaa 
Tedbirleri Alıyorlar 

Adapazarında Bir 
Yaralama Vak'ası 
Adapazarı, (Özel) - Eakitehir

den buraya gelip tavuk hırsızlığı 
ya pan Altın d it Mehmet adlı bir 
çingene kendisini zabıtaya haber. 
verdikleri için Süleyman oi lu Salih 
ile Hürriyet Ahmede tecavüz etmif, 
Salihi ağır, Ahmedi de hafif au 
rette bıçakla yaralamııtır. Mehmet 
yakalanmıı, adliyeye verilmİ§tİr. 

Kasım 
95 

ŞUBAT 

10 
Arabi sene 

1354 -Reseni sene 2 nci klnun 
1936 28 

!Fff ayatta Gördüklerimiz 
Senede Altı Defa Nişanlanan Adam 

Elleri ceplerinde, omuzlan kalkık, ağ-
zında sigarası içeri girdi. Sigarasının 

dumanlan arasından heyeti hakimcyi 
süzdü. Sonra, birden bulunduğu yeri 
hatırlamıı gibi sigarasını yere attı. 

Hakim hayretle ona bakıyordu. 
- Nişanlınız sizden ayrılmak istiyor

muş. Rahat bırakmıyor mupunuz. Ni-

çin?. 
- Hayır efendim, öyle değil. 
- Nasın. 

- Benden ayrılmak istiyen nişanlım 
değil. Babası bizi ayırmak istiyor. 

Hakim davacının avukatına sordu: 
- Öyle mi?. 
- Evet efendim ,kızını ayınnak isti

yen babasıdır. Çünkü genç kız ( l 7) 
yaşındadır. Ferdi hukuku tamamile ba

basının hükmünde olması icap eder. 
- Müekkiliniz niçin kızını ayırmak 

istiyor). 
- Efendim bu genç, senede ( 6) d~

fa nitanlanır, her birile (2) fCY ay dur
d uktan ıonra küçük bir kıskançlık kav
gası çıkarır, ayrılırmış. Bunu maalesef 

biraz geç duyan müekkilim, pek haklı 
olarak kızını ayırmak istiyor. Fakat bay 
razı olmuyor. Ve her gece içip içip <1ben 
nİ§Bnlımı seviyorumıı diye kapıya geli -
yor. Bir defasında ccbayanlar evde yok)) 
diye içeri almak istemiyen UfBğın çene
sine bir yumruk indirmi§. Bir defasın -
da da evin ihtiyar arap dadısı kapıyı 

açmıı. tabi, tenbihli olduğundan sav -
rnak İsteyince, bay, ihtiyar dadıyı iki 
kollarından tutarak top gibi havaya fır

latıp içeri girmiş. 
- Peki içeride ne yapıyormuş?. 
- Bütün bunlar kapıdaki vaziyet-

ler efendim. Salona girerken tamamile 
bir centilmen tavn takınıyor. 

- Genç kız yanına çıkıyor mu?. 
- Buna lüzum yok, o genç kızın o-

dasına ıiri7or. Arzu edeneniz bunu Iİ-

ze her an yanından aynlmıyan arap da• 
dısı anlat111n. 

İhtiyar arap dadı getirildi. Genç nİ• 
§Bnlıyı görür gönnez hırslandı: 

- Gene karşıma çıktın. Ben sen • 
den bıktı, usandı! 

Hakim seslendi: 
- Bacı. 
O, birden elini kaldırdı: 
- Y oo ben bacı degil, dadı, kuçuJi 

hanım dadısı. Bana paf8 hazretleri d• 
dadı çağırır. 

Hakim: 
- Peki, dadı, bu bay neler yapıyol 

anlatır mısın? 

- Allah, Allah elbette anlatır. Ba 
çapkın her gece sarkoı olur, gelir. Ku•' 
çuk hanıma: uAk guzelim, seni §Öyle' 
sever, böyle sever» diye diller döker, be. 

' ni de kolumdan tutar, dıpn savmali 
ister. Amma ben? .. 

- Sen ne yaparsın?. 
- Çmçına basar, U§Bk çağırır. Bu ,. 

yuk han,ım~dnd.i haber go1'delrir. 

Dadı çıktı. Hakim nişanlıya sordu: 
- Niçin bunları yapıyorsunuz. m a ,. 

demki sizi istemiyorlar. Çekilin. 
Dedi ve sordu: 
- Ne kadar oldu nişanlanalı. 
- 3 ay. 

- Siz. 2 ayda bir ayrılımnpınız, v~ 
kit geçmiş bile. 

O kayıtsızca güldü ve: 
- Peki ayrılıyorum 1 dedi. 
- Bu hareketler bir daha tekerrür 

ettiği takdirde hiç bir duruşma yapıl· 
madan mahkum edilirsiniz, anladınız 
mı) .. 

Omuzlarını silkti. Kapıdan çıkarken: 
- Laf, diyordu. Sen de benim ye • 

rimde olsaydın, koca hanlan, apartı • 
manian öyle kolay kolay kaçırmak ister• 
miydin. 

Maauea FAiK 
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A deniz incisi PO 
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~-~ Yazan: Kadircan Kallı~ 10/2/936~ 

Spor 
----

Faa iyeli 
Kadıköyündeki Koşu, 

Kasım paşadaki 
Şeref 
Güreş 

Stadındaki Fut bol Ve 
Müsabakaları 

- Ben General Pragadinoyum. 
Sen söyle ... 

Bu adı ititen iki aıker büsbütün 
dik ve birer put gibi oldular. Sağ -
da olan cevap verdi: 

- İki Türk esirini ... 

Kız 

Dinlediler. Bir §ey anlamadılar. 
Geride duran askerlerden biri mı

nldandı: 

Kroı Kantri !ampiyonasının ikin -
ci müsabakası dün F enerbahçe 
stadyomunda .9 takımın 42 atletin 
ittirakile yapıldı. 

Müsabakadan Evvel 

General bu iki ıözü merakla kar
§ılamıştı. Orlandiye döndü: 

- Türkçe ıöylüyor ..• 
Pragadinonun di§lerinin arasın

dan şu sözler döküldü: 

Kır ko§ularına karşı gittikçe ar -
tan bu alaka, önümüzdeki mevsim -
de tahammül koşularına da büyük 
bir rağbet gösterileceğine alamet 
sayılabilir. Büyük, küçük bütün at
letlerin, yazın pist üzerinde yapa -
cakları müdabakalara bazı lama -
sı itibarile pek büyük bir kıymet ve 
ehemmiyeti olan kır koıularına son 
senelerde lüzumu kadar alaka gös
terilmemesi tahammül kotularında 
çok zayıf kalmamıza sebep olmuş -

Dünkü kır kotuauna İftİrak eden atletler. 

Sonra emir verdi: 
- Bu bir erkek ıesi değildir. - Bunlar son akında tutulan e • 

k e t amirliğini yapan antrenör mer - Karagümrük maçmda, Siimer ın:;,; 
Luizin İ§aretile baıladı. lübü gelmediğinden Karagümrük b .. 

sirler miydi? 
- Hayır General ... Onlar Mat • 

yanonun gemisine zincirlendi. 

- Bu kapıyı da kırın! .. H k h d .. d" .1 · calip addedilmiftir. are et attın a uç sıra ızı mış 

Kapıya vurulmağa başlandığt za- tu. olan atletler içinde hemen ııyrılan Karagümrük - Doğanspor 

- O halde? ... 
Bu mevsimde yapılan kır koşula-

man içeriden gelen bağırıılar ke- h h b' Rıza Maksut daha ilk hamlede bap 2 O 
geçmiş ise de stadın kapısından ilk Taksim stadyomunda yapılan Doi~ .1 . . rı programının emen emen ır 

11 mKıştı. b' d b' d k d çok kulüpler tarafından alaka ile 
apı ır en ıre ar ına a ar a- . . • . . K 

tur. G l P d' .1 kar§ılanması bırincı ve ıkıncı l"OS 

- Benim bunlardan haberim yok· olarak Recep dııarı çıkmıfb. apor, Karagümrük ikinci küme ~ 
2 • O Karagümrük takımının ealibiyeP" 

çıldı ve ve enera raga ıno ı e . 
1
. b' 

Kapıyı Lük' . w ıkt l müsabakalarının muvaffakıyet ı ır 
1 reaya eııge ç ı ar. d 

Kırınız.. ,ekil alması neticesini ver i. 
- Bunlar çok değerli ve kartı • yarı karanlık kötede beyaz el- On beı gün evvel yapılan birinci 

lıklarında pek çok para alınacak biıeli bir kız vardı. Ancak on dört kır koıusunda 5000 metroluk mesa
kimseler midir 1 Eğer böyle ise ıizin on be§ yaılarında beyaz ve çok gü- feyi 20 atletin koşmasına mukabil, 
de bilmeniz lazım gelirdi. zel bir kız ... Nemli kale k du~:~l~~~- dün yapılan 6000 metroluk yarışa 
-Burayı kapatan, nöbetçileri ko- nın arasında, tavana ya ın ı 1 u- 42 atletin İ§tirak etmesi uzun yol 

çük ve demir parmaklıklı pencere- k l h .. b' d h yan Sinyor Marçellonun kendiıidir. oşu arının er gun ır parça a a 
den sızan soluk ıııkta bir ııık par- f 1 IAk d d ~ delı'l' Bana nöbetçilere dikkat edilmesini, az a a a a uyan ır ıgının ı • 

içeri kimsenin girmemeıini emretti. çası gibiydi. dir. 
- Bildiklerinizin hepsi bu ka • Lükresya mırıldandı: Kır koşuları vesilesile hareket 

dar mı? - Umduğum gibi... hattında toplandığını gördüğümüz 
- Evet Generalım. Kumandanı Ve geri çekildi. tahammül koşucuları içinde bugün 

sorguya çekemezdim. Pragadino da a-eri çekildi. En ya- olmasa bile, yarın ıçın çok ümit ve-
Orlandi İ§İn sarpa sardığını an • kın askerlerden ikisine: rici atletler göze çarpmaktadır. 

lamış, sözlerini kendisini kurtara - - Onu dışarı çıkarın! İstanbul Kros fampiyonasının 
cak bir şekilde ıöylemiye baılamıı- Dedi. beş müsabakası için iyi kötü hazır-
lı. Askerler İçeri girdiler: lık yapan atletlerimiz, atletizm mev-

Pragadino kızmıftı. Lükresyaya Genç kız onlara tutulmak iste- ıimi geldiği zaman 1500, 5000 ve 
baktı. Bu bakııta fU mana vardı: miyordu. 10.000 metrolar için kendilerini çok 

Kızıltoprak yolunda grup, grup 
aynlmalar baıladı. Atletler Fener -

Kır koıuaun..ın oirinciai Riza 
Mahaut koıuyu kazanırken 

bahçeye geldikleri zaman yarış tam 
- Sen biliyorsan söyle! Hançer hazırlıklı bulacaklardır. Seneler - dört ayrı grup arasında devam edi-
Lükresya omuzlarını kaldırdı. Parıltısı denberi bu mesafeler üzerinde bir, yordu. Güneş, Halkevi, Beşiktaı at-
- Ne bileyim? ikisinin arasından kapıya fırla- nihayet iki atlet arasında payla~ı - letleri bu grupların başında sıra al-
Demek istiyordu. dı. Orada yumrukları ııkıh, çenele- lan §ampiyonluk için artık büyük ve mışlardı. 
Pragadino bağırdı: ri sıkılı ve kaıları çatık bir halde ciddi çeki§melere şahit olacağız. Mesafenin yarısı bittiği zaman 
- Kapıyı açınız? kar§ısındakileri süzdü. Bu haliyle Müsabakanın Başlayııı bu vaziyette olan ko§ucular, dönü§-
Nöbetçinin biri cevap verdi: bir düzine zağar tarafından yolu ·--~~~~~-~.~-~~~~~-~ .. ~:.~.?.-~.~.-~~!~ te stadın kapısına ayni §ekilde gel-
- Kilitlidir. kapanını§ olan körpe bir ahuyu an- r- '"\ diler, ve stadın içinde ilk turu ya -

- Anahtarı nerede? dırıyordu. Bir Doktorun pan Rıza Maksut 23.4 dakikada bi-
- Sinyor Marrelloda... B' ·· k l · "k' k d :' ıraz once a eye gıren ı ı . aı- Günlük Pazartesi rinciliği azan ı. 
- O halde kırınız! .. Haydi, ça- ker timdi onu arkasından tutmak Betikta§ kulübünden Artin ikin-

buk olun!... istemiılerdi. Fakat buna da vakit Notlarından (*) ___ ci, ayni kulüpten Remzi üçüncü ol-
Bir Balta bulamamıtlardı. Çünkü genç kız Çocukların du. 
Yok Mu? sağdaki duvarın dibinden korido- Umumi tasnifte Güne! 24, Beıik-
Askerler kapıya yüklendiler. Fa- run ıonuna gitmek için bir yol gör- Havaya ihtiyacı tat 40, Halkevi 45 sayı kazandılar. 

sona ennİ§tir. 

l.ıanbulspor - Hilal 

3 2 
Birinci lik müsabakalanndan olan f•' 

tanbulspor - Hilil takonlan maçı ~ 
Tabim stadyomunda yapılmıtbr. . 

İki tarafın zaman zaman oyuna biJıİI' 
olnuuile geçen müsabaka bqtan sona lı" 
dar heyecanlı olmu§tur. 

HiüJ nisbeten daha bakim bir o'/,,

göstermiı ise de 3 - 2 mağlfıp olmuıtur• 

Güreı Müsabakaları 
T «rübesiz gür~cil<(l' ar&f'e'ldaki tef~ 

müsabaknlarma dün saat birde KasımP'!,' 
kulübünde Fenlandiyadan gelen yeni ı" 
rq antrenörünün nezareti alhnda bat ' 

lanmııtır. Bir çok yeni elemanlann İJlİ~ 
ettikleri müsabaka çok zevkli geçmİJ, ruulr 
t elif sıkletteki gürqç.iler arasında heye ' 
canlı çarpışmalar olmuıtur. 

Oç devrede yapılan müsabak&ların pi' 

ticeleri §Unlardır: ,.. 
56 kı1oda Şevki - Hayiği, Emin • 

Ekremi, Hamdi - Refiki, Emin - ŞcV~ 
Hamdi - Hayiği, Refik - Ekremi, Şe~ 
Refiki, Emin - Hamdiyi yenmiıtir. 

61 kiloda Manol - Sahakı, N~ 
Mabmudu, Ahmet • Hüıeyini, ii' 
Nerssesi, Manol - Ahmedi, Mahmut - ti, 
seyini, ishak • Mahmudu, Manol - Netti 
si yenmiştir. 

' 66 kiloda Hüseyin - Y esefe, Yabf' / 
Mahmuda, Mustafa - Halide, Hüse)'İI' , 
Hikmete, Yahya - Muıtafaya, Mahrrıol 
Yasefe, Halit - Hüseyine, Mustafa -~ 
muda, Yahya - Hikmete galip gelntif'İ'' 

72 kiloda Ahmet Yasefi, Kemal • ~ 
medi, Ahmet - Hayimi, Kemal - Y ,; 
Kemal - Hayimi mağlup etmİf, Ahmet 
kibi olmadığından galip ilan edilmiftİ'' kat kolay kolay açılacak aibi de - müttü. Oraya fırladı. Gıdasını iyi almış, banyosunu yapmış Dünkü müsabakaya Güne§, Be -

bir çocuğun bütün ömrünü mahdut ğildi. Pragadino: •iktas., Halkevi, Beyoğluıpor, Çe§ - f • d Alt M "IQ bir daire içinde kapalı, havasız ve gü- :s- :s- zmır B ay ag p 
Pragadino yeniden bağırdı: - Tutun!... ncpiz geçirmesi sıhhati için çok zararlı memeydanı kulüpleri ittirak etmiı • ; 
- Bir balta yok mu? Balta!.. Diye bağırdı. ve tehlikeli bir şeydir. lerdir. lzmir, 9 (A. A.) - Bu hafta~ 
iki aıker kotarak gittiler. Biraz Askerlerin üçü dördü birden sal- Çocuk açık bırakılan bir oda pence • Dünkü Futbol Maç/arı: maçlarının birinci devreıi hi , 

sonra gene kotarak geldiler. Elle - dırdılar ve onu kıskıvrak yakala- resinden tesadüfen açık kalmıı karşıki buldu. Günün en mühim kartıl-',. 
rinde iki kocaman balta vardı. Ka- mak istediler. Genç kız çırpınıyor, odanın kapısından giren, çıkan kuvvetli Befiktaı - Anadolu ması Altay - lzmirspor takımlar• 

bir hava cereyanında üşüyebilir. Fakat d 'd' pı bir kaç saniye içinde açıldı. Ge- yumruk sallıyor, tırmalıyor, kurtul- 4 O rasın a ı ı. ., 
muhafazalı bir ıekilde. güneşli. yağ • qJ' 

neral Pra&'adino çok heyecanlı ve 
1 mağa ıavafıyordu. Lakin bu hal an- mursuz, karsız havalarda sokağa çı • lıtanbul lik pmpiyonuımn tehir edil.. lzmirspor müdafaası bugün , 

,sinirli idi. Lükreaya onun kolunu cak bir kaç saniye ıürdü. Askerle- kanlan, kucakta veya arabada gezdi- mit oyunlanndan olan Betiklaf - Anado- güzel bir oyun oynıyarak karft ~~ 
biraz baıtırarak fısıldadı: rin kuvvetli pençelerinde kımılda- rilen bir çocuğun daima mhhati iyidir. lu aruuıdaki müsabaka dün Şeref rafa gol fırsatı vermedi Oyun b• 

- Beni bağıtlayınız Sinyor •.. Si- yamıyacak gibiydi. Bol ağaçlıklı yerlerde, mümkün mer- atadyomunda yapllmııtır. Betiktq takunı ği zaman Altay 2/0 mağluptu. , 
• h d' tebe tenha sahillerde. iyi bir hava ve bu maça aaıl kadrosundan noksan olarak l -•~ zı ra atsız e ıyorum. - Bırakın beni.. Canavarlar... Bu maçtan evve oynanan ııı-:ı • 

H H 'd' güzel bir güneı içinde çocuğun ciğer- çılmuftır. 1 K S K 5/ Ş k ~ - ayır... oşuma gı ıyorsu- Yahut öldürün! ed L 'ki ilk devrede olduk,.• dü·...,nin oynayan arda • • • O ar sporu, 
leri daha iyi teneffüs er. a.emı eri ~ --

nuz. Sizi beğeniyorum. y apbğınız Diye haykırıyordu • daha kuvvetlenir, yemeğini daha iıti- Beıiktat üat üate üç gol yapmlf, ikinci tınordu 2/0 Bornovayı yendilet• 
§ey, devlet için büyük bir hizmettir. Bir aralık kendiıini tutan asker- hah yer. Böyle gezen ve gezdirilen bir devrede Anadolu takımı iyi bir oyun oy - Hokey Maçları ' 
Beni aydınlığa çıkardınız. Kendi l k h çocuğun rengi gül gıôi kırmw ve yü- namak suretile büyiik bir mukavemet gös- A ""' 

terden birinin be inde i ançere ıal- termlf· tir. B .. •ik•-· bu devrede bir aol daha Garmif, 9 (A. A.> -- ~~ ·-•' şerefinizle birlikte bizim §erefimizi O d k b zü daima nCJClidir. "'7 ._ • l{ıl" 
dırdı. nu ıapın an tutara ir an· il 1 d yaparak ma,., 4 • o kazanm••tır. turya - Letonya hokey maçı _rf' de kurtarmıt oluyorsunuz. kta b Anneleri Bu gezint' eri yavru anmz an r .,. }..tfl'. 
da çekti. Botlu ir parıltı görül- esirgememenizi tavsiye ederim. Beylerbeyi - Anadoluhi•ar serassee stadında yapılmış ve of Yeni ve daha dar bir koridoru le 
dü. Fakat onun havaya kalkan eli 1 O turya ekibi büyük bir faikiyet ıt' 

geçtiler. Karııda bir kapı daha var- henüz inmeden bileğinden yakala- (*) Bu notlan kesip saldaymız, :ra· İkinci küme müsabakalannm en mü - nıyarak 7 /1, 4/0, 0/0, 3/1 Icaıa 
dı, oraya yaklattılar. Pragadino: d hut bir albüme yaplfbnp koDeksiye>11 

1 
Be 

1 
b • Anad 

1 
.. L ·! mışlar ı. blın oyunu o an yer eyı - o unı· mı•tır. , Buranın anahta d k Yapınız. ~ıkıntı zamanınızda bu notlar d k' .. b ka d Şer f ;$ ı1 - rı a yo mu Genç kızın yüzünde acının en ıar takımlan arasın a ı musa a a e Gramı'•, 9 (A. A.) - fraıt• , O I d ·? bir doktor gibi imdadıruza yetiıebilir. ;$ 

r an 
1 

• derin ve en korkuncu çizgilendi. t--------------...: atadyomunda oynanmqtır. ç k 1 k h k Çef<o' 
Dedi. ilk dewe ııfır sıfıra geçmit, ikinci dev- e os ova 0 ey maçını lı' ' 

Hanrer yere dii•tü. l k 2/0 O/O 2/0 1 /O la 
3' -:ı- rede Beylerbeyi attığı bir penalb ile maçı ova ya , , , - Hayır, Gcneralım. 

Ayak sesleri ve konu!malar a
rasında bir inilti, ıonra bir bağırıı 

Bırakın Sl'ze hır' -y yap ak Radyo programı buaiin 10 uncu 
- ••• r- ac 0

- 1 - O kazarunııtı.r. zanmıştır. 
d "'l' K d' · .. sahilemiz.dedir. egı ım... en ımı vuracagım... )) 

~ atadyomanda yapılacak olan Sü- ( Deoamı 1 O uncu yüzde (Arkası var). ~-
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T ci ing, At Üst·· nde Birini Görüyo
at Bu d. Değil, Kral A f 

. Attila kaşlarını çattı. Bu noktayı 
~ıç düşünmemişti. Piskopos Roma baş 
urnandanınm dostuydu, ona Hünler

den, Attiludan bahsedecekti. Bunun 
Önüne geçmek lazımdı. - Fak.at ken
~isine dair ne anlatabilirdi? Her ne o
\ltsa olsun, anlatmaması lazımdı. O 

halde piskoposu da beraber alıp götür
tneliydi. 

'-,..,___ ,_ 

Ya Burgonyalı kadın~.. fldeko} 
O da beraber. O da! Aetiüs' e gale

be Çalındıktan sonra piskoposu ser

~t bırakabilirdi. Burgonyalıyı da ser
t bırakabilirdi? 
Belki bırakırdı, belki de bırakmaz

dı. 

Ardarihten gelen postacı da diın
dar kuvvetlerle, Merovek'in kumanda· 
llndak.i Franklarla daima temas halin
dedir. Roma ordusu yavaş yavaş arka
lnızdan takip ediyor. 

Yirmi sene Avrupada dolaştıktan lannızdan bir hanım .. Belki teyzeniz •• 
sonra tekrar lstanbula döndüğü za. /Büyütmüş. Edebiyata çok meraklısı .. 
man, dostlarından biri Ahmet Saibe nız. Bir vakitler şiir de yazmışsınız. 
tesadüfen demiştir ~i: Fakat hevesmi.ş .. Gelmiş, geçmiş. Q 

Kazar bataklıklarından Hünlerle beraher gelen bir cadı kadınla her - . Geçenlerde, Üsküdarda bir fa]. zamanlar nişanlı imişsiniz.. Hayatını .. 
gün alay ediliTdi.. cıya gittim. Bana o kadar isabetli şey- za karışmış genç bir kız görüyorum •• 

1 

. F ler aöyledi ki hayretimden donakal- Fakat bir de evli kadın var. Bu kndın meden onları birer birer muayene et- niyorum. akat bu Odin değil, Kral d F l l k 
ti. Bu muayene neticesinde Skirli fal- Attila!...» ım. acı ı yasak olduğu için herke· yüzünden nişanlınızdan ayrılmışsınız. 

se bakmıyor. Beni, kendisine tavsiye, O evli kadın yakın dostlatınızdan bi· 
d Attila başını eğdi. Valamirle Kan
aks·ı yanına çağırdı. Onlara: 

cının fenaya delalet edebilecek tek bir j * d h 
değnek bile kesmediği meydana çıktı; Düıman Orduaunun Kuoveti e :n anım efendinin hatırı için kabul rinin karısıymış.· Doğru mu?. Var mi 
böyle olunca bütün falların zafer bil- Hün Kralı, atıyla karargahın etra- ~~ık~s~~ okd~ gün göl~üş, kibar böyle Çbir~ey~ f D 

- «Ancak Katalaunuma geldikten 
adonra uzun müddet dinlenebileceğiz.)> 

edi. 

dirmesi kadar tabii bir §ey olamazdı! fmda dol<\Şıyordu; yanında Eldeko ile uş unf ~- ır ~ .mmış. . ını unut- -. 0 tu a f evam ediniz, rica 
katibi Dioni.z.i ·· dı p 1 . tum; aKat evını sana tarıf ederim. edenm. 

yus var . rensen ma- B" .. 1 d"" L f s· k d 1 k Savaı Meydanlarının Peri Kızları 

• Başka bir şey söylemedi. Fakat iki
eı de Attilanın düşmanı orada yakala
tı'ıck niyetinde olduğunu anladılar. 

iyetine almamısb. 1 _ır. gun, yo un uşerse, o nanım e en- - ız o a ım zor a ocasmdan a• 
Genç Turçiling'li değnekleri bid- _ Onlar m' h . l . . ı__ d dının ismini ver de git, gör .. Hayrete- yırmıssımz .. Evini barkını yıkmışsı .. 

1 . . . ı , u anp erının oaşm a d . • . • 
det e ateşın ıçıne attıtan sonra tepeye kalsınlar cesa tl . . tt I ersın l nız .. Bır ara ,mes ut, sakin bir hayat 

w • • , , re erını ar ırsın ar, Ah Sa" _ •. . .. 
dogru yoliandı. Tepede daha serın bır harp hevesini alevl d" . l . . met ıp gulumsedı. O böyle yaşamışsınız .. Fakat bu çok devam et .. 

•• A •w• d k l l en ırsın er, emrını l . d p . d w . k d .. d .. kl d"w• ruzgar estıgın en ve ya ı an ateş er- vermişti. ~y ere ınanmıyor u. arıste otur ugu memış; an ırıp pet}ınız e surü e ıgı .. 
den çıkan kıvılcımlar rüzgar tarafın- Buna mukabil Prenslerden: 1 hır kaç yıl zarfında da, oranın o meş- ni o kadından da usanmışsınız. Zincir, 

Cadı Kadl'A dan cenuba doğru püskürtüldüğünden _ Bu emr h t k h . . . h_ur falcılarına bir defacık olsun git- ağır gelmeğe başlayınca, koparıp at• 
Kazar batakl kla da H·· 1 1 R . '11 k Ahi e ace yo , epımızın . . Za . . 1 d . w 

h ı rm n un ere u1ya ı ar ararga arını orada kur- cesareti hepı" . . h . . d 
1 

rnemıştı. ten gıtmış o sa a ne ogre- mışsınız .. 
e.tabe eJ b" d k d l h . • mızın evesı yerın e . ı k . M . . . .. la r g en ır ca ı a ın a er gün muşlardı. ~ır ateş etrafında oturan yaş-' cevabı gelmişti. I ne~e tı?. .azısı. k~dmce . malum.. - Acayip! 

<l y edilirdi. Onunla alay etmek cesa· Iı beş Ru1yalı harp ilahı olan Odin'e 1 Att"lA b h be l d"w• lstıkbalden ıse hıç bır bekledıği yoktu. - Müsaade edin!. Dahası var!. l\fa .. 
telini k d"l · d ·· · l . 1 ı a u a r ere ver ıgı cevap·! Ba d l 

en 1 erm e goremıyen er ıse ve savaş meydanlarını dola~~m peri kı- ta: şm an geçen macera ar, gönlünde zinizin bu kısmını biraz karanlık gö-
d~dı kadınla karşılaşmaktan çekinirler- larına dair bir şarkı söylüyorlar ve a-ı Ç k . . k . . y \ h k 1 bir acılık, ruhunda bir melal bırakmış- rüyorum .. tabirimi affedin. Fakat na· 

ı. - o ıyı, ço ıyı. arın er es B ki A • • 

ralarında konusuyorlardı · t" • h . . .. k fı tı. u acılı a hu melalı senelerce dı- sıl söyliyeyim?. Hareketiniz biraz .. GnıYadak" bah . . ka I • · 1 cesare ını, evesını gosterrne rsatı- d" d 
1 

dk . 
r-L 

1 arın tesırıne pı a- - «Acaba harp perileri yann bız" im k ki d-_ı· 1yar ıyar o aştır ı tan sonra, nıhayet Mertlikle yakışık almıyor. Kaçmışsı-
UK UyU Iar l na avuşaca » euı. d .. l k l 1 b I 

l.' __ · Yamıyan ise gece eri hazan tarafımızda mı h ed ekl "\ ı Att"IA ··zı . k k" d"" aussı aya apı mış ve stan u a, öm- nız .. size inanmak gafletini gösteren 
·~ k d lan kla ba arp ec err» ı anın go erı, uza ta ı usman .. .. 1 k . . 1 . . b bah ka 

1 _ 1_ a ın nm yattı rı ara ya . k "h . . · . runu tamam ama ıçın ge mıştı. ed t dını tepe ediğiniz gibi uzak .. 
l'cudamr} ... . iki G ) - «Neden etmesınler~» I ·ararga mm genış nısıf daıre şeklıni d l 

r ar ve ığtınam ett eri a ya- Esk" d t l d b" .. 1.. Maamafih. günün birinde Çamlıca- lara.. eniz a,şırı yer ere gitmişsiniz.. nın ipek]" k I ka - « ı vatanımızdan çok uzakta· mey ana vuran a eş er en ır tur u ay- k . . 
le d 

1 umaş arma mu hiJ cadı d rılmıyordu. Düı:ımanın kuvvetini gözü ya adar çıkıp hava almak ısteyınce, Aman, neler görüyorum 1. Kadın, ar• 
.a.. ından aı:ık sihirleri ve hı.ddet mde- yız a ... >> ı T d · · J h l k d h 1 · 1 

:ticı ·ı .. l T c· D h . . w ile hesap ederek tahmine çalışıyordu. ostunun tavsıyesı nası sa atırına ge • anız an arap o muş, perışan o muş, 1 
aç ar sabn alırlardı. - « a a ıyı ya, asıl uzak oldugu- ı d" Al I" d b · k "k · J kendisini hala seven kocasına döne• 

B · · Od" · b" . .. Biraz evvel düşman ordusunun kendi 1
• e a e ır mera saı asıy e ona 

UgÜn ise dı k d t fı l muz ıçın mm ıze yardım etmesı fa. "tt" f l d · l be be · AVI Awlamıı:ıl Siz onun 1( ca a ının e ra nı a an k" . b" b . . ordusundan daha zayıf olduğunu zan- gı ı ve a cımn a resıy e ra r, ona mermş.. g amış.. g rr . 
~rlann Al 1 t d b" zım ı yenı ır vatan ulabılelım » ı h"t b b" d · ld fel~ı_ t" b l z mahvet · • an arın or asın a, ır ate B I k . . . · netmişti. Şimdi, bu taraftan bakınca ı a en ır e tavsıye a ı. '""e ıne se ep o muşsunu .. • ~ın Önünde t d w f d - « u meme etlerde hmstıyanla- • Ü k""d k A , · · · ı 

Cl} 
0 

uruyor u; sag tara ın a "lalı dah k l"d· d" l d~marun daha kuvvetli olması lazım s u ara çı tı.. radı .. Buldu. Ke- mışsınız · tın halkalar, bilezikler vesair ziynet rın 1 1 a uvvet 1 ır. ıyor ar.» 1 l b 1 hall 1 d b" · d ·· - Mazı" l1akkında so""yledı"klerinı"ı; ~y .. . • .. . ge eceğini an ar gi i o uyordu. Nihayet nar ma e er en ırın e mutevazı, 
asından murekkep bır yıgın, sol ta- -. «Bunu soy~ıyenler Ostrogotlarla şu neticeyi çıkardı: köhne bir evin kapısını çaldı. yeter, hanım efendi. Bir takım ufak 

tafında da elbiselerden ve kumatcılarclan Gepıdler. Onlar bızden daha iyi mi har- fk· · · l "k" F tm h b d , tefek çocukluklara, degw eri olmadığı 
ln{i L1 " bed" l Q J • 1 - ı netıcenın ortası a ınırsa ı l - a a anım ura a mır _ 

l'Cıutep diğer bir yıgı· n duruyordu ıyor ar~ nar bizden daha mı a- fı k t" ·· · 1 k · 1 E t N" · ' halde çok ehemmiyet verdiniz. Buma· Ca · k lI ~ I tara n ·uvve ı musavı oma ıcap e- - ve . ıçm soruyorsunuzr 
]• . dı kadının yanına gelen ve bilek-, ı ı » der dedi ve kendi kendine mırıldandı. - Şu mektubu kendilerine verin.. zi beni o kadar alakadar etmez. Bir de 
.,tın lh · b" R · 1 T 1 ' ' . t c veya boynuna sihir ipleri geçir- hyar ır uıya ı genç urçi ing· _Tam bir savas, Aetiüs! Cevabını lütfetsinler. istikbale bakalım! 

,_,en. her muharip, sihir ücretini istekle liye bakarak sordu: Attila!. Attila!.. 1 Küçük ahretlik kız, iki dakika son- Kadının sesi biraz daha titrek oldu. 
e1~r ve ÇC~İ~ip gidiyordu. .. .. 1 .. - «Gençw ada~.' neden gözl~~ini Attila bundan sonra Hünlerin ça- ra,hanımmın yanından dönüp: Fazla heyecan ' kendisini yormuştu. 

b" lere geçırılen ve tekrar çozulen oyle karanlıga dıkıp kaldın? At uze· dırlan etrafında da dolaştı. Siyah ça- _ Buyurun ı dedi. - İstikba!.. Evet efendim.. dedi, 
ı ''.çok düğümlü sihir ipleri, muharip- rinde Odin'in savaş meydanını dolaş· dırJarın önünde oturan Şaman rahiple· 1 Ahmet Saip içeriye girdi Yüzleri istikbal sizin için hiç bir endişeyi mu• 
Qerı gCıya esarete düşmekten kurtarır- 1 

makta olduğunu mu görüyorsun)» 1 rinin sihir davullarını çalmakta olduk- solmuş fakat tertemiz bir k~nape ta-1 cip olmasın. Zira hodgam bir adah1sı .. 
ı. j . ~enç adam başını sallayarak cevap lannı gördü. Az ileride bir kara koyun kum ile döşeli ufacık, loş odada bir 

1 nız. ~akat belki bir -~~-n .. Evet; bakı11t 
cj· l<uş barsaklarından ve yabani ken- verdı: . ,kesiliyordu; yoksa rahiplerden birisi müddet bekledi. şu sıyah noktayı goruyor musunuz.?. 
lrdcn Örülü bir ip enseye konularak - «Odin bu memleketin yabancısı- kehanet mi göstermek istiyordu? j D k ka ld Be .. "T" işte bu vicdan azabıdır .. Nedamettır. 

~çların altında gizlenecek olursa gu"ya dır. Filhakika, at üzerinde birisini gö- (Ari aın var) t elr en f pb~ nkçı d ı. alşdı. ortu u, or- Belki bir gün vicdan azabı çekeceksi• 'l\i a yaş ı, zayı ır a ın ge ı. 
t~ll'lan silahlarını uzaklaştınrdı. Evet, -- - Emriniz, efendim? iniz. .. . 
11... Uba doğru bir kere bakılacak olur- y il h h f d" B • d . Lakırdının alttarafı gelemıyordu. 
--q, d·· - a a , anım e en ı. . en enız f" 

1
. d b k d" t'f uşrnan ordusunun karanlıktan is- ~ k .. l f l fl~ . b" d Kadın, ıncanı e ın en ıra ıver ı. 

~ .. <tde ederek biraz ileride yerleştiği J ~e w •

1
?Y e Fak a,t ~ a~, ına~:r /~ a ~~ İki eliyle yüzünü kapadı.. gırtlağın .. 

b~;'1ilüyor ve o zaman bu sihir iplerinin baegı ımk. ·dn ·a os u~_.'-fi're key ~ızı dan kopan hıçkırığı hoğmağa çalıştı. 
"..::.ıcc-'- • I na o a ar sena ettı xı, menı ettım, O Ah S "b" d , d '1:.1[ savaş ıçin ne kadar lazım ol- k lk ld" E- 1 .. f d d be zaman met aı ın şuurun a 
~ l · a ·tım, ge ım. ·ger ut e er c, - . . k k y . d f l d k ı an aşılıyordu . d f 1 b k .. kk" bır şımşe ça tı. erın en ır a ı; a• Ilı • nım c a ıma a arsanız, muteşe ır 
q•rlt~ Falı Zaln BildiriYor!. olurum. dmın yanına koştu: 
lu ·ı· 'l ) Sk l l K d d"kk tl · · · ·· ·· - Handan! k . . rçı ıng er e er er, iç erinden a ın, ı a e, zıyaretçının yuzu· 

0
. b w d 

ltısın · bak Od d l · · "k ld ıye agır ı. d ... ın etrafını sarmışlardı. Bu adam, ne tı. anın per e en mı o u- B f k d "k tf D ~ 
~rıe1- ] •• • • • ... • • d .. l . . b" d b" u eryat, a mı ı az e ı. avr Jq,: 1t er uzerıne ışaretler çızerek on· gu ıçın, o esna a goz ermm ır en ıre d :k d" ld" S .. k Atla. 

ı l hav k . l fala b fdlt ~ ıa•• j • 1 d•w• f k 1 d ı, en me ge ı. u u . .ıcı aya atma suretıy e a- . ' ntnn en ıgı ar o unmuyor u. N d d" . ? eli d . 
tı~rdu. O değnekleri, kim fala bak· Ahmet Saibe bir koltuğun üzerin- - He de ınız ~~ s~r u • 
-·•ıe.lc • . d .. d" k d" d sed" . .. - an an sen mısınr lqt ıstıyorsa, onun için havaya fır- e yer goster ı, en ı e ırın u~- K d b l1 d 

tı" &rak Yerde duran bir beyaz bez üze- rine geçip oturdu. Ahretlik kızcağızın aAınl a;;ııdnı sa fa ıd. . 
1 tıc d"· .. .. Eger her $ey sizi sabırsızlandırıyor ve titizlendiriyorsa, cger u1ak biı • . Id _ kah . Ah S . _ n ama ım e en ım dedi. ~ 

ÜtıtGrı uşdu.~uyordu. Ondan sonra bezin aksilik fikirlerinizi alt-üst ediyorsa, qcr ge~ıeri uyku ıuımayorsa, teşhis ~e~~ışKo duguh fin~eyı m
1
. et aladıp nim ismim Handan değil. Ben falci 

~ . c u en değnekleri topluyor, Ü· pek basittir: sinirlerinizin tcnepbübiycti artmıştır. beniiı vakıt varken bet ıçmıştı. a ın, oş canı e ıne ı. h Allah ] dık b .. 
lind k" · ten:ılığı ğidermcğc acele ediniz. k"k k ld Fatma anımım.. asmar. a e 

fa] c ı ışaretlere bakarak çıkardığı uzun uzun tet ı e oyu u. 1 . l b h k l 
\~kuyordu. Bromural ·Knoll• Ahmet Saip sordu: 1 yefendı; yo unuz ve a tınız açı o .. 

hild· ariptir ki herkesin falı hep zafer - Ey, ne görüyorsunuz, bakalım? sunVI Ah S .b. kt em 
ıri biitün dünyanın tanıdığı bir müsekkin olup kaybcttiğiniı rahatı, aykayıı • • . 1 e met aı ı oracı a sers 

ltıe Yorclu. Skirler hundan dolayı çok ve afiyeti size iade eder. _ Tesiri gayet seridir, _ Bromural'in hiç bir Kadın, tıtrek hır sesle cevap verdı: . . b k k _ w d d çıktı 
ll'ınu d l • . . • ~ s· . b ki . ff d . . F gıbı ıra ara , agır agır o a an ·• eıttd n u ar. fakat T urçılıng lcr ara- A zararı yoktuı. - ızı e ettım, a e ersınız. a· 

1 

_ . . . . . .... . ~- .... . ..... - -· · · 
fır){\~ bulunan genç bir adam yerinden IJi1 ::rd":'c!'an~~=~r:W::,~~:. kat fincanınızda o kadar çok şeyler o- TEKSAYT 
katıını, .0 değnekleri topladı ve fala ba- kunuyor kil. Mese~a:. ~eş Y3:şı.ndaykenj BAVLARA 

ıtırazlarına hiç ehemı: iyet ver- Knoll A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları. ludwigshafen ıJRhin. annenızı kaybetmı~sınız .. Sızı, yakın- ~ 1 

* 
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Faciası 
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Beşirin Ortaya Çıkması; Hiç De Hoca 
Hanımın Anlattığı Gibi Değildi 

RADYO 

Bu Aktamkl Program 
1STANBUL 

18: Muhtelif plaklar, 19: Haberler, 
19, l 5 : Senfonik musiki, 20: Triyo: Stüd· 
yo sanatkarları tarafından, 20, 30: Stüd
yo caz, tango ve orkestrası grup lan. 2 1, 30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga-

Memleket Dışındaki 
Türk Düşmanları 

10 

Hoghon Cemiyeti, Taşnak Komitesi Ve 
Çerke•lerin Kurdukları Cemiyet Nasıl 

Çalışıyor, Neler Ha.slrlıgorlor? 

-

Ve bu sevinci de Hoca hanıma 1 gelen kanaviçe kaplı ot yataklar zetelere mahsus havadis servisi verilecektir. <.> f - '' - hasıran Kürtlük davasını takip e(Jer, 
gösterdiği semahatle izhar etnıiıti. üzerine uzanıvermitti. BERLIN ( k. ·ı b. ı k k Atatiirlte auikaat hazırlamak- ımse ı e ır efme , imsenin muave-
Ona, müjde olarak istediği alpak Acaba, uyumu§ mu idi?.. Bunu, 18: Franz, Schumann ve Loewe'den şar- f•n •uçlu ol•nların bir kaç cebe netine iftikar etmek istemezler. Becl" 
çarıaftan baıka1 kalın hasır örgülü kendisi de bilmiyordu. Yalnız, bü- kılar, 18,40: iV kış olimpiyadı haberleri, devam etlen muhakemelerinden rihan t Celalet, Süreyya, Kamiraıı. 
bir peçe, bir çift iskarpin ile kendi tün o dalgınlığının derin bir müphe- 19: Stiıttgrat" dan nakil, şarkılı konser, •onra, ayın crltınc:ı ,,erıembe günü yüzbaşı Tevfik gibi şahıslar bu gayeyi 
giyip çıkardığı iç çamaıırlarından miyet içinde geçen saatlerinde, sa- 20,45: konuşmalar, 2 1, 1 O: Büyük. orkes- Anlt~~a miicltleiumumiai iddiana- tahakkuk ettirmeğe çalışan kimselel"' 
iki takım ihsan eylemitti. Ancak fU rı§ın bir hayalin etrafında dolaıtı· tra ve varyete konse ri, 23: Haberleı , meaı~ı oltut.lu ve biz de iddiana- dir. 

1 
23,30 : Kış olimpiyadı, 23,40 Oda müziği menın an• hatla k b"ld. M h J 

var ki, Hoca hanım, yalan söy e- ğını hiaaediyordu. dı..... rını ıaac:a ' rr- u teli/ .imler, Muhtelif T eıek -
(Mozart, Dvorak). 11r 

miıti. Beıirin ortaya çıkması, hiç te Bu sarııın hayal, cazibesine da- küller, Fakat Ayni Gaye! 
1 

MONJH BunJan aonra elimize geçen H bo • 
anlattığı gibi deiildi. Bu kurnaz yanılmaz bir tebessüm e onu ken - metnini, hariçteki dÜfmanlarımı- oy n muhtelif ahvalin tazyiki 
kadın, sadece hadisattan istifade diıine çekmek istiyor •• Onun kinle- 19 : Şarkılı konser, 20,05 : Olimpiyat %ın aleyhimiue naaıl çalıftıkları- altında muhtelif tarihlerde faaliyetine 
etmiı; damadına isnat ettiği parlak rini, gayzlarını, nefretlerini, birer haberleri, 21 : Berlinden nakil, 23,37 : Kış nı 11öatermeai itibariyle mühim nihayet vermiş, muhtelif isimlere bil .. 

ı olimpiyadı haberleri, 2 4: Breslavdan na· 6 ld ·· k t 1 B·lf zeka sayesinde hem kbal hanım birer eriterek; ruhunda yeni bir aık, u ult. Parça parça ne1rediyo- runere oraya atı mıştır. ı arı 
kil (orkestra konser). K·· · k b l _L 

efendinin gözüne girmiı; hem de yeni bir iıtiyak belirtiyordu. ruz:) « urt mtlte a i taavün cemiyeti)) sau 
kendisine bazı menfaatler tenıin ey- (Kalk borusu) çaldığı zaman, PRAG H b C · . . I . te adını taşıyan teşekkül HoybondaD. 

18,2 5: Plak oy on emıyetı: kı veçheden başka bir şey değil~ir. Şeyh Sait is -
lemiıti. Be§ir onba§ı bütün yorgunluğunun 18,30: Konferans, 18,40: ?a:eket. etme.kt.edi. ·r .. Birincisi Osmanlı yanı bu cemiyetin bir eseri olduguw ..,;., 

Hakikate gelince... geçtiğini, dün akıam yorgunluktan Bason konseri (piyano refakatile), 19:ko· 1 h e· 
Muzaffer alayı büyük bir c.erefle bir kurıun külçesine benzi yen vücu- nu§Jlla, 1 9' 1 O: Almanca ne~riyat, 19, 5 5 : ;i~: sıya~~tı~ı ıs~ı daf ederek Kür • bi Mardin ve Midyat istikametlerine 

-s Plak, 20, 15: İngilizce ders, 20,30: Brno- ekk··ı ~u ~rıyetı gayesini güden te- gönderilen tecavüzler de bu cemiyetin, 
lıtanbula girerken, Be!ir onbatı çok dunun timdi bir tüy gibi hafifledi • dan nakil (hafif musiki konseri) , 21 ,30 : ş u d~r kı bu~lara taraftar olarak eseridir. 
Lüyük bir heyecan içinde idi. Hele ğini hiaaetmitti. konferans, 21,45: ııCopelia » baleden kı- Haço aga, lbrahım paşa zade Halil Bu cemiyetin ileri gelen bir azasİ 
alayı, Fındıklıdaki Sultan sarayla • Birdenbire verdiği bir kararla: aımlar, 22: Haberler, 23,30: Rusça ders- bey, Diyarıbekirli Cemil paşa zade olan Hazneli Şeyh Ahmet 1-.... ~kesi~ 
rı önünden geçerken, bu heyeca • - Ne olursa, olsun. Mutlaka gi- ler, 23,45: Haberler. ~rem, Kadri, Bedri, Şamda mukim gördüğü ve bildiği gibi Cumur Bar 
nını güç zaptetmiı; artık tamamen der, kapı yoldaılarını görürüm. MOSKOVA Nızamettin Kibar, bu teşekkülün lider· kanı ile bazı büyükleri öldürmek tef" 
kendinden geçerek sanki bir rüya- Dedi. Ve mangasının bir onba • 18 30 R d k ]erini teşkil etmektedir. Bunların ga- vikatına koyulmuııtu. Mösyö Marteliıi 

• : a yo omitesi tarafından §an • T T 

da imit aibi kaldırımlar üzerinde sü- fıya tahmil ettiği sabah vazifeleri • konseri 19 45. Orkestra k . 20 St yesı ürkiyeden kaçan firarilerle bir· Ankarayı ziyaretinde yapılan t-b -o • ' · onserı, : .. ra- l -ır-
riildenmitti. Alayın önünde müte • ni gördükten sonra, çavuıuna gi • uss0 un «La guerre amusanteıı operetinin e.şcrek Türkiyede yer yer ihtilaller çı- büs üzerine adı geçen adam huduttaıi 
madiyen çalan boruların sert ikaz derek izin istedi. radyo adoptaayonu, 22: Almanca yayım, ~armak ve bu suretle hilafet kuvve • uzaklaştırılmış olduğu doğrudur. Fa" 
aadaları olmasa, ihtimalki büsbütün Beıir onbaıı, adeta alay kuman- 23,05 lngilizce yayun, konferans, 24: Ma- tınden de istifade ederek bir Kürt muh- kat bu suri bir uzaklaşmaktan ibaret", 
kendinden geçecek .. Orada, ıehza- danının (seryaveri) olduğu için, bö- carca yayım, konferans. tariyeti tesis etmektir. Emniyeti umu- tir. Nitekim Yado ve Şeyh Ahmet çe-
de Ali Efendinin sarayı önünde dü- lüğünde ondan hiç bir ıey esirgen- V ARŞOV A muye arfivlerinde mahcuz bir rapor· teleri de bu teşekkülün bir neticesi ol• 

dan çıkardığımız şu satırlar bize bu te- duğunu söylersek Hoybonun tethiş po-
füp yerlere seriliverecekti. mezdi. Ona gösterilen bu hürmetin 21: Plak, 2 t ,25: Budapeşteden nakil, kk l şe Ü ün nahiyetini daha kuvvetli litikası hakkında bir fikir vermif ola .. 

Mütemadiyen kalbini yokluyor, sebebi, sadece alay kumandanının 22,30: Haberler, 23, 15: Dana müziği. 
bir surette isbat eder. Bu raporda de • biliriz. _ 

kendi hislerini bizzat tahlile çalı • sevıilisi olmasından ibaret değildi. VIY ANA kl l lı niliyor ki: «Haço müfrit Kürt MiJli- Taına arın Hazırı ları 
ııyordu. Şu anda, hiaaettiii ne idi?. Ayni zamanda Betir _onbaıı, harp 18.20: Plak. 18.50: Konferans. 19.35: yetçilerinden şikayet ederek eğer biz 2 - Taşnak komitesi: Bu komite 
Aık, muhabbet, ittiyak mı?.. meydanlarında da çılgınca cür'eti, İngilizce ders. 20: Haberler. 20.35: JV kıı el ele vermiş ve bir takım gavurlardan Ermenilerindir. Ve en kuvvetli faaliyet 

Yoksa; ellerini dirseklerine ka • siyah bir kaplan kadar çevikliği ıa- olimpiyat haberleri. 21: Franz Llszt' in vazgeçerek Türk ve Çerkes gibi din sahası Suriye topraklarındadır. Gaye
dar kana boyayan fedakarlığını hi- yesinde yaptığı hizmetlerle temayüz eserleri konseri. 23.1 O: Haberler. 2 3.20: kardeşlerimize müştereken Kemalist- si bir kelime ile Türk devletini yık : 

ak k d• • · k '---t etmı•ıtı• O · • k d l k Eski dans havalan. 23.05: Kaw•ık ' ·on • l k k h b 1_ Erm • ı çe sayar en ısını ovan, .wu a • nun ıçın ar a at arı en- " ~ iği yı maya ralıs, mı.ı olsaydık j:limd·ıye ma ve mev um üyü~ enıstan 
d• · d b h aer. 24.45: Cazbant. ~ T y ~~ bitkin bir halde sokak ortaların- ısın en a sederlerken: kadar çoktan muvaffak olmuş olur- te~kil etmektir. Hakikt bir tethiş te ", 

da bırakan, çıldırmasına sebep o - - Şu bizim (hadım onbatı) yok BUDAPEŞTE duk.» Bu maksatla hareket eden bu şekkülüdür. Cumuriyet emniyeti U" 

!anlara kartı hiaaettiği kin, gayz ve mu? •• Omzundaki sırmayı süngüsü- 18: Çigan orkestrası. 19.20: Şan. 20.40: birinci teşekkülün fikri gayrı memnun mumiyesinin arşivlerinde saklı olari 
nefret mi?.. nün ucu ile kazandı. Orkestra konseri 22.50: Haberler. 23.1 O: Türkleri de sahaları hududu dahiline vesikalara nazaran bütün Ermenile~ 

Beıir onbatı; birbirine çarpan Derlerdi. Salon orkestrası. 24: Çigan orkestrası. almaktır. Netekim Gümülcüneli, yüz bu teşekküle dahil değildir. Hatta ço~· 
bu hislere, hiç bir tekil veremiyor- Beıir w onbaıı, kıtladan çıkar çık- BOKREŞ elJiliklerden Zeynel Abidin, Çerkes ları bu teşekküle cebri bir surette ır, 

m d h d Al" Ef d. · Etem bu teııekkülün taraftarlarından • tirak ettirilmektedir. Garosason na ~ 
du. Y alnu:; aradan dört buçuk ae • az oıruca te za e ı en ının 18. 1 5: Radyo orkestrası konseri. 19: T l 

•tm• • F k k K dir. mında birisi komitenin icra kuvvetin 
pe aeçtigwi halde, kötkten kovuldu- sarayına gı lftı. a at sarayın a- onu~ma. 19, 15: Konserin devamı. 20: R 

• d H b ı Salt H l J teşkil eder. Kürtçe, Ermenice, usÇA iu gün kalbinde duyduiu 0 büyük pısın an İçeri girmemitti. a A er er. 20.15: Latin halk besteleri. ıt a ile le Muhabere bilen ve ( 40) yaşlarında tahmin edi .. 
acıyı bugu··n de hemen hemen ayni Onun, kapıya gelen arkadatları, ~PJak). 20.45: Konuşma. 20.50 : Konse- Hatta Nizamettin Kibar ile Haço l h hak . 1•• de-

l b
. uh bb . . k .

1 
rın devamı. 21 . 1 O: Konferans 2 1 ı O. 0 ... b k l en bu şa ıs cesur, mu emesı 1Ut, 

kuvvetle duyuyor; kısılmıt olan du- çı gınca ır m a et ve ııtıya ı e d ··. •V • 22 1 O Ş k . • . . - aga u ma sata Cünyede bulunan 1 b d d K . e-b . a muzıgı. . : an onserı. 22. 30: Ş h d Sel. . . . . işmen ir a am ır. omıteye mua" 
dakla.rının arasında mütemadiyen oynuna sarılmıılar; dakıkalarca, Haberler. 22.45: Tirol müziği. 23 15 . le zabe ım efendıyı zıyaret etmış- netten istinkaf eden her Ermeni bd 
bir tek kelime dolaııyordu: buselerle saramıtlardı. Fakat o ka • Gece konseri. 23.45': Alın. ve Fr. haber : ~r ve. u ~~ksadı temin için onu da fi- Garosasonun kurşununa er geç mu .. 

_ Nankör!... dar ısrar ettikleri halde, saray ka • leri. 24: Konserin devamı. kırl.erıne ıştı~ak ettirmek istemişlerdir. hatap olacağını bilir. Onun içindir ki 
Jıte Betir, dört buçuk sene evvel pısından içeri sokamamıılardı. PARIS Schm efendı yaşının geçmiş olduğun- cemiyete yardım eden Ermenilerin ek .. 

(Arkası var) dan ve mücadele için kendinde kuvvet serisi bu yardımı hayatlan muhafaza .. 
kırılan gururunun bu ıztıraplannı --------------- 23.05 : Kuartctt. 23.20: Konugma. göremediğinden bahsederek: «Benden 
duya duya muzaffer alayı ile Fın • Ankarada Bisiklet Yarı~ları 23.55 : Mendelssohn·un eseri. 24.30: Ha. size ancak dua» sözleriyle iktifa etmiş- sına yaparlar. {Arkası var) --

dıklıdan, Tophane meydanından, A k 9 (A A) AnkT b. fif musiki (plak). tir. Gümülcüneli de bu fikrin muakkip- --· .. ·-.. ··-·-·· .. - ... - ... ·----··--
G l dd 

. d . w n ara, . . - ara 1 • 
a ata ca esın en geçmıı; Beyog- iki t k I . ..... . ROMA !erindendir. O daha ileriye giderek Sa- Zonguldak noterliğinden: 

1 
. A s e uru unun tertıp ettıgı serı • • 

unun bulatık havası, rıyakar al - k k . b. "ki I d 16.15: Dana orkestrası (plak}. 19.25 .. kıt Halife Abdülmccidi de iştirak ettir~ Zonguldağın kilimli mevkünde 82 ,. 
ros ontrı 111 et yarıt arın an d • ul ki }ati kııları arasında • tıpkı, rüyada imit b" . . . b .. l Konuşma. 20: Konser. 20.20: lngilizce mek İstemiş ve Abdülmecide yazdığı yılı ocak mü ürü mes ve racı 

.b. ... ırıncısı ugun yapı mııtır. h b 1 b. k k k Musa çavuş v e şeriki Emin ile Zonıul • 
il ı • artık tamamen varlıgını unu- T d k d .1 . I a er er. 2 O. 4 3: F r. Haberler. 2 ı. ı 5 : ır me tupta ço ya ında hilafet tah- A 

k 
. . am o uz a verı en ı§&ret e ye- K 21 35 0 k · ka ... b·ıd· k k d dakta müteahhit İtalyan tebaasından • tara Taksım kıılasına gırmit; bö- . .. . onuşma. · : r estra konseri. 22.25: tına çı cagını ı ırere en isinden 

1 
.. w.. t h. d"l k l dı musabık oktan fırlayan bır yay Koro. 23.15: Caz. para istemiştir. Abdülmecidin verdiği lek.sandr Bronelli arasında mün'akit ~İ 
ugune a sıs e ı en ovuıa yer ef- "b" h f"f w k it d - - ·-- , . • Zonguldak noterliiinden tasdikli 8/ 11 
ml.ttı·. il ı a ı yagan ar a ın a yarıta · cevap esas itibarile muvafakat ceva -D kt 9 34 tarih ve 661 / 4 2 1 sayılı mukavele •ı 

B
•·t•• k d l .b. k d .. baılaclılar. Yarııa Ankar Gücünden ° or Hafız Cemal hıdır. Ancak hareketlerinin tebarüzü d 8 ır1• 
u un ar a a! arı gı ı, en ısı E .. N" . F ruk Ç k l>ahl iye mU ehu• ı u nin mumaileyh Alekaan r rone 

1 

d 1 kt b
.tk. b. h Jd yup, ıyzı, a ·, an ayadan için maddi deliller gördu .. kten sonra h ·ı ·~ · ·f 1 · ·f t d ···ndell e yor•nn u an ı ın ır a e ta mı ettı"ı vazı e en ı a e me ıg1 

•- H O G.. S d T I11t7.Rrrlan mlla la her..,.iin 3 • 6 b 1 -"' "d· s··..::ı_ (Ba k d h b.) asan, sep, uvenç por an a • ., para vereceğini i dirmektedir. mezkur mukavele hükümlerinin mefSU"' 
ı ı. u,,ua f uman an ar ı 1• t N . . . l d" D:vunyolu (118) No. Telefon : !1~98 • b l w a , urı gırmış er ır. Oç MGddelik Program bulunduğu ve kendisinden tazminat iııte ' 
nın at adıgı gündenberi, zafer ar- E .. 36 k"l t ı·k f • ------------- kk d M r:-... i19 
k d k 

. . yup, ı ome re ı mesa eyı nileceği ha ın a usa çavuı ve ı:.ı•· 
asın a Ofmak; yel gıbı kaçan k I b l k b. akI k. I . . l Bu birinci te111ekkülün firarilerle fi d · ı · · tun· izdetl 

d 
. a a a ı ır mer ı ıt esının a • T tara arın an ven ıp memurıye 
üıman ordusunu kovalamak; yer- k l d 

1 
dk" müşterek olarak tesbit etmi~ oldukları tasdikli 22/ 1/ 936 gün ve 213/26 .afllı 

1 lf arı arasın a saat 16 a ıka hakk k ~ 
erde, çamurlarda, tatlarda yuvar . l/S d b. . .l.kl b" . d. c·· ve ta u ettirmek istedikleri prog- protestonun Aleksandr Bronellinin Zon 

1 1 
.. I c ırıncı ı e ıtır ı. uvenç d 1 k 1 ı · •V • dell ana yuvar ana run erce çakmak S d N . "k" . Ç k ram şu ur: guldaktan ayrı ara ta yaya gıttıııın 

1 k ( 1) ·· ·· il k y por an urı ı ıncı ve an aya ] - Türkiye dahil ve haricinde bu- dolayı tebliğ edilemediği anlaşıldıiınd~ 
ça ma ıungu sa ama .. e ni- d H d .. .. .. ld"l bit 
h b 

.. b.. .. .. an asan a uçuncu ge ı er. lunan muhalefeti bir elde toplamak. Aleksandr Bronellinin bir itirazı varsa 
ayet; ugun utun dunyaya, ya - B ı· d B _, .1_, c·· b.ld • liiı"' 

d 
"h er ın e eynecmı e1 uref 2 _ Sakit hanedan arasındaki ihti- ay içinde memuriyetimize ı irmesı 

rın a tarı e karıı; M"" b L l bl·v k k - 1 1_ üx.,.-1 . u•a aRa arı lafları ortadan kaldırarak Abdülmecidi mu te ıg ma amına aım o ma.. 
- f te.. Şahıt olun. Zafer, biz • B 1• 9 (A A ) Alın J l O ilan olunur. 

d d
. er ın, . . - anya g.. ai ei smaniyeye nezaret edici bir hale """' 

e ır. --------------
veç ve F enlandiyanın iıtirakiyle koymak. 

Diye bağırmak .. E, bunlar; kolay 
it ~eğildi. 

Onun için bölüğe iıtirahat verilir 
verilmez; o da arkada§ları gibi, ka
ra vana yemeyi aklından geçirmiye
rek, ku§tüyü §İltelerden daha cazip 

( 1 ) Bu, bir asker tabiridir. Efrat, sü
rekli devam eden ateşe, (çakmak çalmak) 
derler. 

Berlinde yapılmakta olan beynel - 3 - Ecnebi bir hükumetle ittifak e-
mile} güreı tumuvaaının neticele • dere'k Kürdiatan ve Anadoluda kı -
ri ıudur: yamlar çıkarmak. Diğer taraftan Su -

Sinek siklet: Brindel Alman, riye ve fraktan Türkiyeye sarkarak 
Tüy Siklet: Hering Alman. böylelikle rejimi ortadan kaldırmak. 
Hafif siklet: Dof uon İsveç. Görüyorsunuz ki Hoybon birinci te-

w şekkülünün gayesi rejimi yıkmağa ma· 
elter siklet: Svedberg İsveç. tuftur. 

Orta siklet: Schweikert Alman. 
Yarı ağır siklet: Siebert Alman. 

Hoybonun ikinci tqtıekkülüne gelin
ce: Bunlar müfrit milliyetcilerdir. Mün 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şube.ı 

Merkt>zİ : .Berliıı 

Türkig•Jeki şubel•rl: 

Galata • latanbul • lzmlr 
l>epoıu: Lıt. !'ütün Oiimrüğıi 

... Hu türlii hanka "' 4' 
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[ E K o N o M i 1 Bir Daktilonun L Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 

Zahire Borsasında Bir SIRT ağnları meşhur Galatasaray'da Avrupa 
Haftalık Vaziyet .:_:2~;;~;.~;:~:~;~: Pasajı Taksitle Satı?1ktır 

b Bankamızın mali olan lstanbulda Galatasarayda yirmi iki dükkanı 
ougv d y "' v T.ftik p· 1 d da fiddetli ağrılar hiuetmeie bafladnn. o müıtemil Avrupa paıajı namile maruf çarfı, bedelinden birinci taksiti ay, apag e 1 ıyasa arın a kadar ki yatag-unda zorlukla do .. nebiliyor . . k 1 pefın ve ıerı a an yedi taksiti yedi senede ye yedi :müsavi kısımda ve 

Canlılık Var, Tüccar Afyon Alıyor .. yazıhanede itimi büyük müfkülatla fU suretle tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek prtile ve ka-
yapabiliyordum. Nihayet, ağnyan yere va- palı zarf usulü ile aatılmak üzere arttwmay~ konulmu.tur. ihalesi 

lııh:\FYON: Uyuşturucu maddeler Bir Fransız hey'eti yapağı ve tiftikle- zettiğim bir ALLKOKS yakısı sayesin • 26/2/1936 tarihine tesadüf eden Çarfaınho. günü saat on dtirtto Anka-
dalt •sarı 3.) senesi mahsulünü satın al- rimizi t:tkik etmektedir. dedir ki, ağrılarım büsbütün geçmiştir. rada İdare Meclisimiz huzurunda yapılaçaktır. 
>....tan sonra mübayaatına kat'i su- BUGDA Y: On bes günlük bir sÜ• d d isteklilerin fUbemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde bir 
"'•ı:te n "h · . O h • k.. d · d • b - . Bun an olayı size minnettarlığımı izhar 
~ ı ayet vermıştı. zaman, er 1 unet evresın en sonra ugday pı· §artname alarak fartnamede yazılı hükümler dairesinde bedelin beı-

sılsa ellerinde afyonu kalan köylü yasası tekrar canlanmağa baslamıstır. etmeğe borcumdur. te biri nisbetinde (34.400) lira depozito ve teklif J»Cktuplarını niha • 
~lını satacak bir merci bulamayınci\ Fiyatlarda geçen haftaya nisbeten .on, ALLKOKS yakıları adali.bn ağrı • yet 24/2/1936 pazartesi günü saat on ltfre lr•dar ıubemize vermeleri 
tıt~~tar bir vaziyete düşmüş ve bunun on beş paralık bir yüksel4ş kaydedil- lanna karp çok müesair bir ilaçtır. Bu veyahut 26/2/1936 tarihinde saat on dörde yetitebilınek üzer~ pdsta 
diiş~es~ olarak ta fiyatlar alabi~diğine miş.tir. Bu sebeple üç dört haftadan yakı adeta otomatik bir masaj gibi it ile iadeli taahhütlü olarak Ankara'da Gend Direktörlüğümüze cön • 
~ ege başlamıştı. Haber aldıgımıza ben satış yapamıyan Ziraat Bankası demıelerı', (302) 
""te ba h l h f görür. Saçtığı sıcaklık aayesinde ağn • 
h.~ zı tüccarlar gelecek ma su a tanın son günü ilk defa olarak 45 
-~Vsi · k k 1 k d b d yan yeri hemen teıkin ve ağrıyı büa • ı~d rnıni beklemiyere öy ünün e- ton a ar uğ ay satmıştır. Müvarİ· 
"l e k 1 b ll .. b d l f' l ffü bütün def~er. Yalo iki ~~ içerisin • ~ L a an u ma arı mu ayaa etme· atın aza ması ıyat arın tere "'üne 
i . IJQşlarnışlardır. Bu suretle bir hafta başlıca amil gösterilmektedir. de acısız ve kolus.uz derh~l ç.kanlır. 
:~de aooo kilo kadar afyon :J-10 ku- Geçen hafta 225 i Haydarpaşadan, Siz itinize bakarke" yakı ek kendi itini 
"ffta.n satılmıştır. 416 sı Trakyadan ve 239 u muhtelif görür. ALLKOKS IDeMll\eli yakılar 

t "YAPAG: On beş günden beri ha- limanlardan olmak üzere şehrimize eczanelerde ve eçza depolan~ 40 Ju..-
'1-etlenen yapağ piyasası bu hafta da cem'an 880 ton kadar buğday gelmiş· rup satılır. Kırmızı bir daire içerisinde 
~~ılığını muhafaza etmiştir. Muhte· tir. . kırmızı bir kartalı gösteren fabrika 
1 I ıhracatçı firmalar Almanya için a- F ıyatlar: Trakya sertleri 6 beş pa• markasına dikkat ediniz. 
lf arına devam etmektedirler. radan altı buçuk kuruşa çıkmıştır. A· 
lıct Bu sene yapağ satışı geçen yıla nis- n~dolu sertleri .7 /12 para, altı çavdar]ı 
fll' en noksansa da yeni kırkım mevsi- Sıvas, Şefaatlı yumuşakları 7,7'0, 
~ıtıe kadar mallarımızın büyük bir Trakya kızılcaları 6.23 Polatlı malları 
t 8~1nın ihraç edileceği ümit edilmek- da 8 kuruş yirmi paradır. 
tdır. 72 kiloluk ekstra ekstra unların 

Bir h ft · · d 4ı:.o b 1 T k çuvalı H85 ile 990, ekstralar 975, bi-
}' a a ıçm e v aya ra • . kla 1~>0 1 880 b 1 
' trıalı y .. k ·1 55 • 1)8 400 bal- rmci yumuşa r .> i e arası, i- 1 ~ Ce"haapal gı . 

1 o~u r. ı ';;3' '>OO t rinci sertler 730 ikinci sertler de 695 
ı._ J n, zmır cıns ·> - "'· • .... ou . 
~adolu malı 45 • 48, ~mO balya i~ ı~~ 71 O kuruş arası muamele görmÜJ?· 

I5 tı"ıiş Anadolu yapağı 55 kuruştan tur· . A • • 

ton Esk' h" · · 51 d MISIR: Mısır pıyasası layıkıyle ... ışe ır çınsı on para an 
""'tılrnıııtı B d d M · · canlanmarnıştır. Bir ay sonra satış 
\oı._ Y r. un an maa a ersm pı-
"'"ll(lsında Urfa malı 180 balyalık bir mevsiminin başlayacağı zannolunmak-
~İnin 45 kuruşa kadar satıldığı işi- tadır. Piyasa gevşektir. Traky~ ve A-
iltniştir dapazar malları çuvallı 6.lo - G.20 

")\ ... ı~ w l . d Bandırma çuvallı 6.20 - 6.25 paradır. 
b..ı •aKya yapagı arı pıyasa a aran- ARPA S f" l d 
_'"<ClJt~ S k ld .. d k'l : ar ıyat az ve satış ar ur-
r." ~. to aza ıgın an ı osuna . k d T ky Ad 
"V kuruşt fozl . k d" gun gıtme te Ir. ra a ve apazarı 

TJFrı.!11 a ~s~enme_ t~ ır. çuvallı 4.10 - 4.13 dökme, Oiyarıbekir 1 
tı · . . 11\.: Hafta ıçınde tıftık satı§la- ve Akşehir malları 4 iki buçuk para, ~ 

'Yı hır d · · T l 1 te surette evam etmıştır. a ep, Mersin malı 4.12 paradır. 
tıı;ken ~aftaki hararetini muhafaza et· AV DERİSİ: Geçen hafta Anado-
L tedır $ } 'f 'k} • b"" ük' b" 'Isfllı · atı an tı .tı erın uy ır ludan piyasaya külliyetli mal gelmeğe 
~ b· Alınanya ve bır kısmının da baş- başlaması üzerine av derisi üzerine mu 

ır ın lek · ld w •• l · 
}'0rsa d em ete. aıt1do .. ugu soy em· amele yapan ihracatçı tüccarlar ehern-
tes . a. nereye aıt o ugu tamamen miyetli surette mübayaata başlamış-

KAR TOPU 
Knm Slmon, 1960 senesinde ancak 
t•k bir alJe tardından tanılıyordu. 
O da, icat edenin ailesi idi. Sene
ler geçti, dudaldar pzel'ettL Bu 
marka neailden auile yayıldı Ye bu 
fÖD hiçbir YUYa yoktur ki kendisUe 
beraber ııhhatl •• Llraa da ıuhluk 
getirea 

CREME 
SIMON 

bulundurmuın. Ylıde haeıt olaa 
çatlaklar, kırmııılıklar n1alre tabar
rllıata kartı pek ••rl tealrl olan bu 
kremi hangi kadın lnkir edebilir? 

BllhHu eıhbi huaaları HfHİDde 
eilde yumuıakhk, tathhk 'Ye taıe
llk nrir. 
Iıte, iyi t<Shretler böyle vlcot bulur. 

Her yerde aatıhr. 
SlMON KREM, PUDRA VE 

~--•SABUNU ~--r 

Son Posta Matbaaaı 
Pıt cdıl . . B· ememıştır. !ardır. Bilhassa sansar, porsuk ve tav· Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Proje müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden: 
Çocuk Ea"rgeme kurumu Gcnol merkezi tarl\f1ndnn Ankara'da 

Çocuk sarayı caddesinde }&ptmlacak epartıman, yüzme 
havuzu Ye tiyatroya ait projenin hazırlanması diplomali mimar ve 

mühendisler arasmda mü1abakaya konulmuştur. Müıabakaya gir
mek isteyenlerin genel merkeze mtıracaatla ıartoameyl almaları. 
Müsabakada birinciliği kazanan proje sahibine 750, ikinciliği kaza· 

nan proje sahibine 250 lira mtıkafat yerilecektir. 

Nafıa Bakanlığından:. 
19/Şubat/1936 Çartamba günü saat 15 de Ankarada Na1ıa Ba

kanlığı Malıame Ekailtme Kom:ayonu odaaında Seyhan Vilayeti da· 
bilinde Dörtyol kazasındaki Hız.rllyas ormanından keıi:lp Dörtyol 
istasyonunda vagon içinde teslim edilmek ıartile 2700 lira muham· 
men bedeli olan 450 aded meıe köprü traversinin kapalı zarf usulU 
ile ekslltmeıl yapılacaktır. 

Şertnamc ve teferruatı bede'ıiz olarak Bakanlık Malzeme daire• 
ıinden "erilecektir. 

Muvakkat tem"nat 202,5 liradır. 

l11teklilerin teklif mektuplannı 19/fubat/936 Çarıamba srUnü saat 
14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme MildürlUğDne vermeleri 
llizımdır. (254) (585) - -

Müdanya Belediyesinden: 
Belediyemiz Fen ıubesine 100 lira ücretle bir mühendis alınacaktır. 

isteklilerin evvelce bulundUkları yerlerden alacakları vesikalarını 
dilekçelerine iliıtirerek belediyeyemüracaat etmeleri ilan olunur. (5311 tik ır hafta içinde 600 balya kadar tif- şan derilerine her zaman iştihalı m~- Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfii 

tin ~tılınıştır. Bunların Kastamoni teri bulunmaktadır. ---------------------------------------------
~aU eri 86, Çorum 81, Ankara 76, Fiyatlar: Karadeniz malı sansarın 
"e b han, Beypazara, Çerkeş, Gerede çifti 30 lira, Akşehir, Ankara cinsleri 
t11~1 u ayar mallar 69 ile 73 kuruş a· 26 • 27 lira, Zerdeva 33 Kunduz 12" 
~\ıt "e ... 80 balya deri malı 66 buçuk lira. Seçme ve büyük boy tilkinin çif
~~~t 10 balya Oğlak ta 93 buçuk ku- ti yerli fabrikalar tarafından 7 liraya 

Cll\ satılmıştır. kadar satın alınmaktadır. Sıra malı til-
~ Sovyetler hafta içinde yapa- kilerin çifti 5.50, Porsuk 7, kedi 1.80 

"e tiftik mübayaa etmemişlerdir. kuruş, tavşanın adedi de 22 kuruştur. 

Akay İşletmesinden : 
~ti 1.- Akay işletmesinin bir sene zarfında getirteceği maden kömür
~ tıın l,tanbula nakli kapah zarf usuliyle münakasaya konulmu§ işe 
~: taliplerin teklifleri haddi layıkında görülmediğinden münakasa 
~e kapalı zarf usulile yenilen cektir. 

~i - Zarflar 14 şubat 936 cuma günü saat on altıda idare Merke
)etıde. Şefler encümeninde açılacağından taliplerin bunları nihayet 
~il~~ ınezkurda saat on bete kadar Encümen Riyasetine makbuz mu-

3 ılınde tevdi etmeleri lazımdır. 
ltt - Münakasaya girecekler 2250 lira muvakkat teminat getirecek
iL \'e bu miktar ihalenin kesbi kat'iyet etmesini müteakip bedeli ihale 
~,. 

• tınden yüzde on beşe iblağ edilecektir. 
ı... ........... Şartnameyi görmek ve tamamlayıcı malumat almak istiyen· 
~ h.cr gün idare Levazım !efliğine müracaatları. «682» 

Cumurbaşkanhğı Filarmonik 
llttı Orkestrası Şefliğinden: 

Yi)()~ ~ kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
~~t"tl~ıyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 
~... ' Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz batcrisi 
~ ~ 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar latanbul 
~~i~ay liseıinde sınavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir ıurette 
t~ diL~ artiatlerin kendi enstürümanları ile birlikte sınav komisyonuna bi-
t)~ ile bafvurmaları. «142» <t<361» __ 

"-~· .. ETEM VASSAF h .. ı!~~: :iiı:."!. ... 
'" ı<eç Ö •• a~artı naaı Tel. 2. 0.U Ew. Kıulı .. öy 8allartye llerı q,ult. TeL ö07U 

~ . . 0,..1 4., .... cwc. c::\tC,4tUIT 

A '-"Tlt°' C.411İtOI; 

<-L•;" y. ôpn..;yt v.-..r.ıc:ıı 
e-A Q !ıJ ı 0 4' M~'1 O"'\~~ "IA Q D• 


