
12 Sayfa SON POSTA Şubat 14 

HASAN öksürük pastilleri 
B O A az • e G o· A 1 s hastahklarile sesi kısllanlara şifal tesirleri 

11 • 11 çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 
•• 
Okslrlk, Nezle, 

--~-~---~--------------------------------~------------------·~--------~~----------~--------------~--------------------------------------\ ~Ç7öenl.prAaY 7:-
l ( Eski Mulenrujda ) 

• 

1 ._ _ln_h_iı_a_r_!a_r_U_. _M_ü_d_ü_rlüğ ~nden: 1 
yapılacak 34797 lira 68 kurut ke • 1 

bir revir binaları topluca kapalı 
1 - lzmirde Çamaltı tuzlasında 

ıif bedelli 6 tane ev, bir mektep 'ftl 

zarf usuliyle ekıiltmeye konmuıtur. 
2 - Eksiltme 21 tubat 936 cuma günü saat 11 de Kabataıta lnhi -

aarlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 2609 lira82 kuruttur. 

~ ENUS Rimeli 
ile tuvalet gören kirpikler kalplere ok 

gibi saplanır. 

Venüs Pudrası 
Terkibine Venüs Gold kremi kanı • 

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

VENU.\'i Ruju 
Gayet cazip renklerile kullananları 

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

Evliya Zade Nureddin Eren, Eczayı 

Kimyeviye ulat ve ıtriyat deposu, 
Jstanbul. ,... ' 
JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

8açların tabit renklerini iade 

1 
eder. Kumral n siyah olarak aabit 
ve tabii ren.lı:: verir. Ter ve yıkan
makla dahi kat'iyen çıkmas, daima 
sabit kalır. Yegane zararıız ve 

4 -- istekliler ihaleden en az bet gün evvel inhisarlar intaat tube -
aine gelerek diplomalı mimar veya mühendis olduklarını ve evvelce 
en az 20,000 liralık bina iti yaptıklarını mukavele ve kabul raporu au
retleriyle isbat ettikten ve fenni ehliyet veıikaıı aldıktan aonra 173 
kurut mukabilinde eksiltme evrakını istiyebilirler. 

1 1N otLtz KANZUK ECZANESi 1 
tanmmıo markadır. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü saat tam 10 na kadar 
Komiıyon Reiıliiine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. «572» 

* * 1 - Yavtan tuzlasındaki 48878 lira 79 kurut ketif bedelli mevcut ve 
natamam bulunan dekoYil hattına ait tamirat ve ıslahat ile iki 
ahpp köprü intaıı kapalı zarfla ekailtmesi talik olunmuftur. 

2 - Proje, ketif, fenni f&rlnameleri mukavele projesi ve miinakua 
f&l'lnameıi 245 kurut mukabilinde inhisarlar Tuz Fen Şube • 
ıinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 15 ıubat 936 cumartesi günü saat 11 de Kabatatta Le· 
vazım ve Mübayaat Müdürlüiü binasındaki Komisyonda yapı • 
lacaktır • 

4 -- Muvakkat teminat miktarı 3665 lira 90 kuruıtur. 
S - istekliler ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar Tuz Fen 

Şubesine gelerek: En az 3 kilometrelik demir yol teıviyei tü -
rabiyesi, ray fertiyatı ve köprü itleri yapmıı diplomalı mühendis 
olduklarına veya bu teraiti haiz diplomalı bir mühendisi inıa • 
atın bitimine kadar daimi olarak it batında bulundurulacağına 
dair resmi ve muteber vesaik gösterip münakasaya ittirak ede -
bileceklerine dair ehliyet veıikaaı almaları lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni veıikaları havi kapalı 
zarflar ihale günü saat tam ona kadar Kabataıta ismi geçen 
Komiıyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (744) 

----.:ıc.-~~- ~~111&:1~~ ~lfılli-~iılmıWllW -- . .----
Akay işletmesi Direktörlüğünden: 

1 -- İtletmemiz için balye halinde beı ton mantar açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 19 fubat 936 çarpnba günü saat 15 te Kadıköyde İda
re merkezinde Şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 --.Şartname her gün Levazım ,efliğinde görülebilir. 
4 - isteklilerin 200 lira muvakkkat teminatla yazılı vakitte ldare7e 

ı•llll•a.L u83&, 

Bi7oğlu - İltanbul 

Ankareda ı A K B A 
Her dilde cazete, mecmua Ye 

kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. · Telefon: 3 3 77 

---···-··-··-··-··-·--,-------········ il il ...... .. 

Son Posta Matbaaaı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

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

# • • 
O"'( 4" v & •C. ChO' o• u• 

• "~ ''" c. •ho ı 

Cmnartesı üıamıadan IUbarea: 
Deniz Kızı EFT ALYA SADİ taratrndan 

'ARKILARI 
( Danılarile beraber) 

BESTEKAR BİMEN 
tarafından kendi eserleri. Telefoa: 40335 

DANSLAR: S. ATILLA tarafından hazırlanmıtter. 

Dev ·aı Demiryollırı ve Limanları işletme Umum idarasi ilA 1 ı 1 
Ham manyazit nakliyatından ton ve kilometre batına: 1 - 133 kilomet• 

relik mesafelerde 1 ,50 kurut ve daha fazla mesafelerde, alınacak ücret 
ton batına 200 kuruttan az olmamak prtiyle, bütün mesafe üzerinden 1 

kurut ücret alınacaktır. 
. Yeni tarife 15/2/936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsi • 
lit için istasyonlara müracaat edebilir. «319n «784» 

Belediyelerin 
ve bava hücumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dikkatine: 
Ztıvali ve tehlikeyi bildirmek için fabrikamızda muhtttlif b eygir kunetinde 

Canavar düdükleri 
imal olunmaktadır. 

Verilecek ıiparişe göre: dlla auli, otomatik veyahut 
da ayarlı 11aatla işler, sadaları yükıelir, alçalır ve dil· 
düğün c11ametiue göre uzak meaafelerden ioidillr 
p.lı::ilde S rloy yerli mamulatı olan n Avrupa düdük
lerine her cllıetoe faik buluuan düdükler hakkında 

fAbri.lı::amızdan hemen tafsilat isteyiniz • 

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

~---. İstanbul, Haliç - Karaağaç, Telefon: 4,3214 4m __ _, 

Konya Sulh Hukuk mahkemesinden: J 
Konyanm Hamidiye mahallesinde mu • 

kim Akşehirli lsmail kızı Rukiyenin Bursa 
sıtma mücadele reisi olup elyevm Adana· 
da sıtma enstitüsü şefi olduğu bildirilen 
ve oradan da mumaileyh 1 temmuz 935 

gününden itibaren istifasını vererek Ada
nadan ayrıldığı bildirilen Tevfik Halile 
ili.nen davetiye tebliğine karar verilmiş 
olduğundan mumaileyh Tevfik Halilin 
11 /3/ 936 tarihine müsadif çarpmba gÜ· 

nü saat 9 da mahkemeye gelmeleri ve ya· 
but tarafından bir vekil göndermesi, aksi 
takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz 
edileceği tebligat makamına kaim olmak 
üzere ili.n olunur. 10/2/9 36 

• Dr. lbrahlm Zati 
Belediye kart·sıa ia Piyewlotl 

cad ea nde No. 21 
Hersi• ötledea aonra butalarını 

kal ul eder. 

• .1 • 
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- CUMARTESi - 15 ŞUBAT . idare itleri telefonu: 20203 Fiyab 5 kuruf · telefonu: 20203 

Uz Şarkta Muharebe Başladı 
Almanya Ve Paris Görüşmeleri Mançuri Leon Blum Hidisesinin 

.A.lmanHavaNazırıGöring Hududunda Pariste Kanşıklıklar Çı-
Balkanlara Geliyor! Harp karmasından Korkuluyor 

~/manga küçük antantın orta Avrupa devlet/erile 
yakınlaşmasına mani olmak için çalışacakmış Japonlar Bir Şehir 

Sofya, 14 (Hususi) - Pragdan 

Sosyalist Partisi Müfrit Sağlar Aleyhine 
Gösteriler Yapılması Emrini Verdi. 

lıtro gazetesine bildirildiğine göre, Al- Aldılar 
~an hava nazın general Göring yakın- Kralcıların Gazetesi 
4& Balkan merkezlerini ziyaret ede .. A t /d 
tclctir. Almanya ile Balkan devletleri Mongollara Karıı ilin raş ırı ı 
ltasındaki ekonomi meselelerinin Edilmeden Harp Baıladı Paria 14 (A.A.) _ Soayaliıt par· 
~alli maskesi altında yapılacak olan k tiıi daimi idare komiıyonu ve vi • 
ou ziyaret, tamamiyle siyasi mahiyet- Mos ova, 14 (A.A.) - Tas ajan • l f d l 
\tdir. 81 bildiriyor: ayet e eraıyonları aza arı namı .. 

Ceçen. hafta Pariıı,te Rumen, Bul • Ulanbaturdan bildiriliyor: 12 şu • na, Leon Bluma kardeıçe duygula-

~ k 1 l Y l k ı 'b• batta sabahleyin saat yedide, bir Ja .. rını hildirmiılerdir. Bunlar, büku- . r ral ariy e ugos av ra naı ı k d 
P 1 d ı · ·· pon .. Mançuri müfrezesi hududa 7 metten, mütecavizlere artı er • 

1 
tene o arasın a yapı an goruşme· 

'tr Berlinde hoşnutsuzluk uyandır .. kilometre mesafede bulunan Plun .. hal tiddetli tedbirler alınmaaı için 
~ı tır . General Göringin Bal .. dersuduki Mogol hudut karakoluna takrirler vermitler, İfçİ partilerine, 
~n merkezlerine yapacağı bu zi .. hücum etmiştir. tekmil işçi sınıfına ve bütün cum • 
)aretler, Paris konuşmalarının ya- Müfreze 20 kamyon ve 1 otomobil huriyetçi ve demokrat partilere mÜ· 

tti orta Avrupanın organize edilme· içerisinde bulunan elli mitralyözü ve racaat ederek aağ cenah müfritleri 
•inin, küçük antantın Avusturya vo üç topla mücehhez beş yüz kişiden aleyhinde, bütün memlekette, küt-
~acaristanla anlaşmağa çalışmasının mürekkepti. Kamyonlara iki tank ve le halinde gösteriler yapmalarını is. 
tr neticesidir. General Göring, Peş .. iki uçak refakat etmekte idi. lemiılerdir. 

te veya Varşova tarikiyle evvela Bük- Hudut karakolu mütearrızlara şid • Hadueler 
t~i. sonra da Belgradı ziyaret edecek· detli bir mukavemet göstermi.şse de p . 

14 
(A A ) L BI 

tir. General Göring bunların adedi beş misli faik olduğu k arıs I · · .. -d eodnl um~ 
Sc ··t ı k k 1 kad artı yapı an tecavuz en o ayı, ıı-

yahat tarihi henüz malum değil- Çekoslovakya basbakamnın Viyamı ve mu earnz aı: ara 0 u ar an çe- ... t l t l .. b ı·ı .. 
... ' · ... ] kl · · h be yası op an ı ar munaıe e ı e, mu-
lllr. ve Peşte ile anlaşmak için güttüğü si- vırmege ça. ıştı an ıçın, mu akre 1 t dd•t h"' di l l . d h. Hôdi•eye i•mi karıfQnlardan A~.-iyo• 

Perag siyasi mahafilinde söylenil .. yasete ve l:.üçük antanbn da orta Av- yerin~e bir hafif top bırakarak çe ,il • ea 1 a ıe er 0 mut ııe e ıç Fran•u baf111uharriri Leon Dotle 
.1.... l G Balk d l 1 · l k I meg"' e mecbur kalmıştır. k 11ıgıne gore, genera öring an rupa ev et eny e ya ın aşmasına fransadakı· Kralcılar imae yaralanmamıı ve tevkifat ya-.._ lk 1 1 k Mütearrızlar bu topu alıp götürmiiş-""'lCtneleketlerini ziyareti esnasında, arşı gemiye ça ışaca tır. pılmamııtır. 

lerdir. 7 inci sahifemizde okuyunuz 

Ogaden Cephesinde 
Çarpışmalar Oluyor 

~unların İnkişafı Ve Gerek Şimal, 
Gerekse Cenupta Büyük Muharebelere 

İnkılap Etmesi Bekleniyor 
Askeri muharririmizin fikirleri 

Cenup ccpheainde ltalyan •İperl•ri 

~ bijn gece gelen ajans tebliğleri bi • A) şimal cephesinde: 
~c'ncak bundan bir kaç g~n _ evvel Londrada? gelen ve ~?i~aba?ada • 
~an etmiş olan hadiseleri aydınla- ki Royter aıansı muhabırının ışarına 
'ı~ kadar malumat getirdiler. Bu 1 istinat eden bir habere göre Habeşle .. 
~l· Urnatı şöylece tasnif ve tetkik e- 1 rin şimal cephesinde yeni bir taarruz 

lıtı: için hazırlandıkları ileri sürülmekte -
--------------, dir. Fakat kaynağı (Adisababa) oldu· 
Yeni Nesil Okuyacak ğuna ve Habeşlerin yapacakları. her 

Kitap Bulamıyor hangi bir taarruzun, baskın mahiyeti-
._, ni haiz olması için, düşman tarafın -
~ut Esat Bozkurdun ikinci maka· dan haber alınmamasına dikkat ede .. 

1 bugün b~nci sahifcmizdedir. [Devamı 6 ıncı yüzde] 

[Del)amı 13 üncü yüzde] 
Japon .. Mançuri müfreze~. hudut ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

muhafızlarını takip ederek 1 O .. 12 ki-
lometre içeriye girmiş ise de takviye 
kuvvetleri yetişerek rnütaarrızları 
Mançuriye tardeylemiştir. Mogol za~ 
yiatı bir ölü ve yedi yaralıdır. Düş .. 
mandan en az 1 O ölü ve 29 yaralı var· 
dır. 

Mogol hükumeti Mançuko hüku • 
metine bir protesto notası göndererek 
mücrimlerin derhal cezalandırılması -
nı ve bu hudut akınlarına nihayet ve
rilmesini istemiştir. 

[Devamı 6 ıncı yüzde] 

Kazanan Kadın
lar Yol Parası 
Verecekler 

Ankara, 14 - Memleketin tiddetle 
muhtaç olduğu fOle ve köprülerin munta
zam bir proğram dahilinde yaphnlabil· 
mesini temin ve çizilecek genİf bir yol 
proğramınm mevkii file konması için yol 
verı\si ha<\ls:rinin az miktarda yükseltil· 
mesi, kazanç vergisine tabi olan 18 inden 
altnuıına kadar yqtaki kadınların yol 
verıiıi mükellefiyetine tabi tutulmaaı ka
rarlqtınlmıftiı'. Bu eıaslar dahilinde ha
zırlanmakta olan bir kanun liyihaıını hü
kumet Martta Kamulaya verecek ve en kı
sa bir :zamanda müzakere ve kanuniyet 
kesbebnesini temenni edecektir. Yol ver
gisi tahıili.tının yüzde 50 sini evvelce ol• 
duğu ıibi Nafıa Bakanlıit emrine verilme
ıinin yeni kanunla temini mukarrerdir. 

• 
enı 

Fırtına Bulgaristanda Da 
Büyük Tahribat Y aph 

insan 

..... ş;:;t#fl:':t 

Unltapa• lröprü•iinlln ltoparalt Karaköye gelen parçaıuun Y ntİf 
ultele.inde )'Qpfı i• tahribat 

tüğü sokaklar birer çamur deryası ha
line gelmiştir. 

Şehrimizde Ve Diğer 
Şehirlerde Vaziget Memleketin muhtelif kötelerinden 

alınan haberler fırtınanın nüfusça da 
fstanbulda hava dün de güneşli zayiata sebep olduğunu anlatmakta • 

geçmiştir. Güneşin tesiriyle karın ört- dır. [Devamı 4 üncU yilzde] 
"=> 

Saray Facia lan-Aşk -Korku-ıstırap 
efrikamiz 

Bugün başladı il 
14üncüSayfamızda Genç Bir Zabitin Heyecan o uHayatı 

•• um 
Okuyunuz 1 Sonuna Kadar Merakla, Lezzetle Okuyacağımz Bir Eser 
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r " Resimli Makale Her gün a Teşhir Hastalığı a 
Tercüme Meselesi 
• 
lngiltere Silli.hlanıgor 

Tercüme meaeleai 

D ünkü Son Postada Mahmut E.sat 

Boz.kurt mühim bir meseleye par • 

mak koydu. Yeni nesil okuyacak kitap 

bulamıyor. 

Dünya klaaiklerini dilimize çevirmek 
lazun. Bu lüzum ve zaruret üzerinde mü • 
nakap fazladır. Bu o kadar muhakkak bir 
zarurettir ki etrafında fazla söze tahammü

lü yoktur. 
Fakat bu iş nasıl yapılabilir) Ben bu· 

nun gayet pratik bir yolunu göstermek ia-

~yorum. 
Bu işi kitapçılar veya hususi sermaye sa-

hipleri yapamaz.. Bunu ancak Kültür Ba • 

kanlığı yapabilir. 
Bence yapılacak iş şudur: 

Bütçeye sırf klasikleri tercüme için se· 
nede 1 00 bin lira tahsisat konur. Yirmi, 
yirmi beş kişilik bir heyet vücuda getirilir. 
Bu heyet tercümesi zaruri 100 kitaplık bir 
liste yapar. Bu yüz kitabın basılması 50 
bin lira ister, tahsisatın diğer 50 bin lirası 

heyete verilir. 
On senede bir milyon aarfederek bütün 

dünya klasikleri dilimize çevrilebilir. 
Bu güç bir iş değildir. 
Bu imkansız bir iş değildir. 
Bu bir hayal değildir. 
Ve bu, Kültür Bakanlığı bütçesinin kal-

dıramıyacağı bir yük değildir. · 

~ * I ngiltere silahlanıyor 

l
•ngiltere silahlanıyor. 

Harbiye bütçesine bu sene 300 mil
yon İngıliz. yani biz.im paramızla iki mil

yar liraya yakın tahsisat kondu. 
Hava, deniz ve kara kuvvetleri bir Ve· 

Hlctte birlcttirildi. 
Müstemleke ve dominiyonların da mÜ· 

dafaa iılerinde lngiltere ile beraber yürü· 
mesi kararlaştı. 

lngiliz sahillerinin en kuvvetli tayyare • 
ye karşı toplarla techiz.i düşünülüyor. 

l lava, kara ve deniz kuvvetleri, dünya· 

nın her hangi bir milletinin bu kuvvetle • 
rinin iki misli olması isteniyor. 

lngiltere niçin böyle birdenbire kuv • 
vdini arttırmağa lüzum görüyor. 

Çünkü, 
Almanya, yalnız Avrupa için değil, 

bütün dünya için, fakat bilhassa İn -
giltere için büyük bir tehlike olmağa baş

lamıştır. 

Japonya Uzak Şarkta yavaş yavaı ln
giliz niifuzunu silip süpürmektedir. 

Akdeniz.de halyan tehdidi lngiltereye 

kuvvetli olmak lüzumunu öğretmiştir. Ve 
nihayet fngiltere, elindeki müstem • 
leke ve dominiyonları kaybetmemeğe ka

rar vermi~tir. 
Demek ki dünyayı saran bir tehlike var

dn. Ve cihanın en hauas siyasi baromet· 
resi olan lngiltere devleti bu tehlikeyi ıim· 

diden hiaactmiıtir. 

Hlidi$e/er Karşısında: 

Fırtınadan Sonra 
Gazeteler, fırtına haberlerile dolu .. Her· 

kes fırtınadan bahsediyor. Fırtına günün 
mevzuu olmuf.. Günün mevzuundan u • 
)'ık kalamam, fakat fırtına benden uzak 
kalııınl 

• • 
Fırtınada bir alay çam devriJmiı; o ha· 

vada ağzını açıp, aöz aöyliyen oldu mu 
ki) 

* * 
Minareler, kibar şeylermiş vcuelam: 

Fntınayı selamlamak için başlarından kü
lahlarını çıkarmışlar. 

* * 

Bilhaua kadınlarda corunen hir hastalık var: Yürürken, otururken, kalabalık 

yerlerde herkese VÜ<:utlarınm öteberilerini göstermek. Buna paikoloğlar tetbir bula· 
lığl adını verirler. 

Hele biraz g:;zelliğine mairur olan kadın mutlaka bu hastalığa tutulur. Kadının 

kulakları ııüzehe, t~bir için küpe takar, &erdanı ıüzelse herkes göraün diye, oray" 
ıerdanlık asar. Fakat bazılan vücutlarının diier uzuvlarını da teıhirden ıeri 

kalmazlar. 
Bazı kadınlar, bunu, bir hastalık eseri olduğunun farkına varmayarak yaparlar. 

Deniz hamamlarında kendilerini teıhir eden kadınların çoğu bu sınıfa dahildir. 

Güzel olmak bir kazanç olabilir, fakat bunu tethir et· 
mek hem bir ahlak zaafı, hem bir kafasızlık eaeridir. 

Kendini bilen kadınlar 

dırlar. 

bundan • kaçınmağa çalıımalı· 

(söz ARASINDA 
Tarihte 
Görülmemiı 
Bir Düello 

HERGüN BiR FIKRA 
Baltacının Torunları 

Büyük harpten evvel Ruayaya zi • 
rant tahsili için bir kaç talebe gönde • 
rilmi~ti. Bunlar daha z.iyade ekabir ço• 
cukları idi. Hepsi de Leningrada çı -
kar çıkmaz çalışmayı bir kenara bıra· 
karnk eğlenmeğe başlamışlar, barlar· 
dan, güzel Rus kızlarından ayrılmaz 

olmuşlardı. 

Gene bir gün pansiyonlarında bir 

«Colorado» nun Denver şehrinde ga • kaç eanşın Rus kızı He eğlenirlerken 
yet garip bir düdlo yapılmıştır. kapı vuruldu, pansiyon sahibi görün • 

Bu §Chrin polis memurlarından biri bir dü. Gençlerden biri: 

gün Nicholson ve Bennet isminde iki ki- - Bizi ne diye rahatsız ediyorsun 
şinin birer otomobil içinde, otomobille • be kadın). diye bağırdı. 
rini yekdiğerindcn yüz metre mesafede Pansiyon sahibi hürmetle geri geri· 

Fransada 
Saglavsız Bir 
Meclis Toplantısı 
Fransız parlamentosu geçen gün acele 

bir kanun layihasını bitirmek için bir gece 
celsesi akdine karar vermiıtiler. Fakat an
laşılan aaylavlılnn hepsi de içlerinden. 

- Ben gitmesem olabilir, diye düşün· 
müı olacaklar ki o gece meclise hiç kimae 
gitmemiştir. Bununla beraber başkan tam 
zamanında ealona girmiş. kürsüye çıkmış, 
boı sıralara hitap ederek: 

- Celse açıldı, demiş. sonra kanun la· 
yihasını okuyarak itiraz eden olup ol • 
madığını sormuı ve tabi' ses çıkmayınca: 

- Kanun İttifakla kabul edildi, söz • 
lerini söylemiştir. 

* karşı karşıya durdurduktan sonra birden· ye giderken .. 
bire harekete geçirerek to~laştıklarını gör· - Affedersiniz .. Ben eiiin Baltacı· En Çahtkan Fransız Edibi 
rnüı. Hemen bir kauya ihtimal vererek .nın torunları olduğunuzu unutmuştum!. Geçenlerde ölen Fransız edibi Jak 
zabıt tutmıya kalkı mıştır. Bu toslaşmeı ne· dedi. Bainvillc çalışkanlığı ile meşhurdu. Ken· 

ticesinde her iki otomobil de harap ol - •-----------------• disi için gayet mufassal bir program yap-
muştur. İçindekiler ise ufak tefek yara ile B U L M A C A mı§tı, ona göre hareket eder ve bir daki-
kurtulmuşlar ve polis memuruna: kasını bile kaybetmekten kaçınırdı. Öle • 

- Zabıt tutmıya lüzum yok, biz ara - ceği gece de makalesini yazmakla meşgul· 
mızda hususi bir meseleyi hallediyoruz. dü. Fakat yatağından kalkması mümkün 
demiılerdir. değildi. Onun için bir katibine söyliyerek 

* Kra:Iara Mahsus 
Haıtalık 

Bir . 

Eski İspanya kralı on üçüncü (Alfons) 
un oğlu Hemopkilie hastalığına tutulmuş
tu. Son derece nadir olan bu hastalık da
mardan akan kanın açık havaya maruz 
kalınca pıhtılanabilme kudretini kaybet • 
mcai teklinde tezahür eder. Hamlardadır 
ki Çar ikinci Nikolanın oilu da ayni hu· 
talığa tutulmuıtu ve bu hastalık dolayui
ledir ki annesi mqhur papaz (Rasputin) 
den imdad beklemitti. Görülüyor ki bu çe· 
fit hastalık hep hükümdar ailelerine arız 

olmaktadır. 

Soldan sağa: 
1 - Cenup vilayetleriınizden biri, bir 

adet. 2 - Bir renk, bütün. 3 - Ameri • 
kanın yukarısındadır, uyandırmak. 4 -
Nafaka, Adada oturan. 5 - Mefkure, gay-* zım. 6 - İlave, su. 7. - Ced, olmamış ka-

Alm anyada Halll GUç vun. 8 - Kimyevi bir terkip. 9 - Uzak 
Bir Mesele bir yeri gösterirken kullanırız, Habeş bey-

Meşhur İngiliz pir ve edibi Shakspca· ]erine verilen isim, hnistiyanların peygam • 
rein eserleri almancaya ayrı ayn iki mu • beri. 1 O - Yed, sabırla beklemek. 1 1 -
harrir tarafından çevrilmiştir. Her ikisi • Sıvacı aleti, cuma ezanında verilir. 
nin eserleri de güzeldir. Binaenaleyh Al • Yukandan apğıya: 
manyanın devlet tiyatroları bu iki tercÜ· 1 - Bir çiçek. 2 - Muayyen :zaman -
meden hangisini lc.abul ctmelc. lazım gele • da verilen para, birinci derecede. 3 - Oa
ceğinde ekseriya tereddüde düşmekte • manlılann uyanış devri. 4 - Bağlılık, u
dirler. Bunun önüne geçmek maksadile Al- zak bir yeri gösterirken kullanınz. 5 -
man bakanı doktor Goebbels Almanyanın' Dört köşe. 6 - Uygunluk. 7 - Beygir, be
bütün edebiyat ve tiyatro adamlarına bi- yaz, 1 1 sınıflı mektep. 8 - Bir şeye dair. 
rer mektup yazarak iki tercümeden han- 9 - Kabil, yapmak. 1 O - Satımın aksi, 
gisini tercih ettiklerini sormuştur. Alacağı şekil. 1 1 - İlave, birinci derecede. 

cevapların ekseriyetine göre bir karar ve· Dünkü Bulmacanın Halli: 

' yazdırıyordu. Fakat makale bitmeden kuv· 
veti büsbütün kesildi, söz ıöyliyemiyecck 
hale geldi. 

O zaman. 
- Bu makale bitmiyccek, Azrail başl• 

mm ucunda duruyor, onu karşılıyalım, de· 
di ve aai tarafına dönerek sükunetle ölü
mü beklemiye başladı. 

* Fransız Ordueunun Alman 
Generahna ithaf Ettlll Şarkı 
Fransız ordusunda en çok sevilen bir 

yürüyüş ıarkımnın bestckln tarafından 

bir Alman generaline ithaf edilmit oldu • 
ğunu hiç i§ittiniz mH 

Bu prkının adı cRen ordusunun harp 
şarkıın:ıı dır. F rannz ihtilali esnasında ya• 
pılmıı ve Alman generali Graf Luchner' e 
ithaf edilmigti. Fakat bu general o zaman 
Fransız ihtilalcilerinin idea1lerini beğen • 
miş, onlara ilthiak etmişti. Şurasını da ha
tırlatalım ki bu general Luchner büyük 
muharebe esnasında «Deniz Kartalın is • 
mindeki bir Alman yelkenlisine kumanda 
etmiı ve bir çok hizmetler görmüı olan 
meşhur Alman deniz zabiti Von Luch -
nerin dedesidir. «Deniz Kartalrn nın ma
ceraları bir hatıra defteri halinde yazılmıı 
ve Türkçeye de çevrilmiıtir. 
•191•,. ........ .._. ••• • ~eıaı ......... ...._ ..... ,ra~ 

Sokaktaki fırtınadan korkmam, 
lırtma çıkmasın 1 

evde recektir. 1 - Kervan, Ak. 2 - Ari, Kasım, 

3 -Tayyare, Uyu. 4 - Taab, radi. 5 -
Sine. 6 - Alıcı, mı. 7 - Dayı, ulu. 8 -
Efe, emniyet. 9 - Ağa, su. 1 O - Kriz. 
1 1 - lsmail, akıl. 

* * 
- Knrayel kara kışı getirdi. 
Dediler, bııktım.. Bembeyaz kar yağ • 

mııtı. 

Jnsanlar ne tuhaf; beyaza kara diyor 
lar. 

* * 
Bir fıkra aklıma geldi. 
Müthiş bir fırhna çıkmış, kar yağmıya 

başlamış, her taraf donmuş; çingene yır • 
tık pırtık çadırından parmağını dışarı çı
karmış: 

- Allah, demir, açıkta kalanların yar· 
dımcısı olsun 1 

İm set 

w 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Berlinde klf olimpiyat müsabakaln yapılıyor. 

Dünyanın her tarafından selen sporcular biribirle
riyle yarışıyorlar. İ9tirak eden milletlerin yekunu otuz 
dokuzu buluyor. 

Bunlar arasında b~ler de vanz, Alem dağında kayak 

sporu yapan gençlerden bazılan bu yarııa iıtirik etmek üzere 
bu bi.ivuk yolcı:lu~a katlandılar, bir çok ta masraflar yapıldı. 
Netice ne oldu. Otuz dokuz millet içinde biz sonuncu 

geldik. 

Bunda müteessir olacak bir şey görmüyoruz. Bizde 
kış :.por!arı yoktur. Bu sahada yetişmiş sporcumuz da 
olamaz. Binaenaleyh lngiliz, Kanada, İsveç gibi kar 
içinde yaşayan ve kıı aporları hayli ilerlemiş bulunan 
milletler arasında bizim yerimiz olamazdı. 

Böyle olduğu halde bizim sporcuların bu kıt olimpİ· 
yatlarına i~tiri.klerinde iıabet olduğuna arbk, 

iSTER lNAN iSTER iNANMA! 

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

r--~------l:o"'!""' _____ , 
Sözün 

Eşeğin 

Mevkii 

Kısası 

._,_ ____ E. Ekrem-Talu 

D ört ayaklı hayvanların içerisin" 
de feylesof ve kalender diye ta• 

nınmw olan eteğe, kiina•·n sahibi, fa• 
ziletlerinin mükatatını dalına ver:rnif 
ve vermekte bulunmuştur. 

Fıkra meşhurdur: 

Cenabı hak, blitün mahhiklarınİ 
bir 'JÜn huzuruna çağırmış ve her bi
rine, mukadderatından memnun oh:it 
olmadığını sormuş. Sıra, deveye ge" 
lince, deve demiş ki: 

- Ey Ulu Tanrı 1 Sırtımı kan but 
yarattın, vücudumun diğer aksaınıııi 
gülünç bir tarzda nisbetsiz yaptın, kıZ" 
gın çöHerde oturttun, dünyanın en D" 

ğır yüklerini taşıttırdın.. Bunların 
hepsini, hepsini hoş görüyorum. Gel" 
gelelim, beni, bir eşeğin peşi sıra yil• 
rümeğe mecbur edişin yok mu? f şte 
bu ağrıma gidiyor! 

T anrmın ne cevap verdiğini biln1i• 
yorum. Fakat hala deve kervanlarının 
önünde bir eşeğin yürümekte olması" 
na bakılırsa, devenin tŞikayetini yerin'" 
de bulmamış olacaktır. 

Geçenki kar fırtınasında radyatö " 
rü donan yepyeni bir otomobile bir e
şek koşmuşlar, çektiriyorlardı. Mede
ni bir vasıtanın, soğuk havada yerin"' 

den kımıldamaması, ve mu! ıkkak 
bir mahvdan kurtulması için, t. bintın 

en hakir mahlukuna arzı iftikar edişi, 
eşek hakkında manevi bir taviz, onutı 
faziletlerinin mükafatı değil midir? 

qek kanaatkardır, mütevazıdır, 

k.alendcrdir, tahammüllüdür.. Başı 

yerqe gidişine bakmayın: Sırası gelin• 

ce, onun da izzeti nefsi galeyana gelir· 
İnadı tuttu mu, dünya bir araya gelscı 
dediğinden şaşmaz. ihtiyata fevkalade 

riayetkardır: Daima kenarı takip ede· 
rek yürür. Çocuklara, düşenlere kat" 

şı tcfkatle, mülayemetle davranır. Sır" 
tından yuvarlananlan kat'iyyen teJY 
mez. Bu itibarla bazı iki ayaklı mah• 
luklardan da üstündür. 

Hasılı, etek bin bir meziyet sahibi: 

dir. Ve onun içindir ki, kader, ona sık 
sık manevi tavizlerde bulunur. 

Fakat, bunlara haset edip te, orılı 
benzemeğe kalkışmamalı. Zira, Ziya 
paşanın dediği gibi: «Zerduz pala~ 
vursan, eşek yine e~ktirl» ,_.. 
~ g',o~~4 

---------·---· .. ?-.--
Biliyor Musunuz? 

1 - Dünyada yağmuru en az olma•1
"' 

rağmen toprağı en münbit olan memle ~ 
ket neresidir} 

2 - Balkan devletlerinin hüküı1'1°'1 
sarayları arasında en küçük olanı nerecle' 

dir) 
··f\JfıJ 

3 - Mandchoukouo devletinin nı.ı 

ne kadardır} 
4 - Elektrik cereyanına ait hesaP ıı•' 

zar~yeıini kim keşfetmiştir. • 
5 - Yeni tqekkül eden Mandch~"? 

kouo devletinin mesahai sathiyesi nedır 
' ) 

(Cevaplan "'fard' 

Dünkü Suallerin Cevapları: 
. . fiıi~ 

- Tefazuli termometreyi lıvıılı:t 
bilgini Leali icat etmiştir. 0~ 

2 - Bugün kullanmakta olduğı.ırflr'lı 
efrenci takvime son şeklini Fran'"ı:t ~ 
3 ~ ·· H · 1582 ·h· d iştıt· uncu nnrı tarı ın e vernı .. 1 ı 

3 - 31 temmuz 1914 tarihınde 0 
, 

dürülmüş olan parti şefi, Fransız 8o'f-

list fırkasının başkanı (Jores) tir. ef 

4 - Osmanlı ailesine Anadohıda~1'~ • 
veren Türk hükümdarı Alaeddin l(eY d•"' 
bat Selçuk ailesinin 1 7 nci hüküındn·~iııof 

5 - Eski Alman imparatoru 
1 

biJ' 
Giy om 9 ikinci tC§rİn 19 18 tarihinde•~~ 
yük mütarekenin akdinden iki ııu 11 • 

İstifa etmiştir. 
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Siyaset Aleminde 

TELGRAF HABERLERİ Harbi 

Durdurmak Ç Jd • T k B b k T. ç· 'd Kabil Olacak Mı? a arıs e rar aş a an K ıyen - . ın e BU 
Ol k 

• . orkunçBırYangın 
I• t~~yanınA~abeş yurduna karıı tecavü - ma lstıyormuş 150 ç· ı· y d ~M-.uv-a/.ı-~a_k_O_/ma __ k __ _ 

zune manı olmak yolunda pefrol am- • • • ın 1 an 1 
bargosunun ne derece tesir edeceğini tetkik - isleyen Muharrir/er 
eden mütehassıslar heyeti uzun İnceleme- Kraliyet Meclisinde Bir Birlik Kabine- Tiyen-Çin 14 (A.A.) - Bu sa - Ne Yapmalı ? 
lerden ve derin araştmnalardan sonra ha- bah şiddetli bir yangın neticesin • 

~ırladığı raporu neıretti. Raporu bir kaç sinin Kurulmasına Karar Verı·ldı· de yanan Tiyen-Çindeki Çin mahal- M ecmualar d cümle ile hülisa etmek mümkündür: gün en güne 
1 lesinin kulübeler enkazı arasında çogv alıyor·, allah ..... _ «Petrol ambargosu, Amerikanın Mi • ._ ..... _... 

lcller Cemiyetine yardımile tatbik edilirse, Atina 14 (Hususi) - Dün bütün 1 ittirak edeceklerini söylemitlerdir. yüz elli ceset bulunmuftur. muharrirlere değilse bile mü-
iiç dört ay içinde harbi durdurur. Ameri- parti liderleri ile batbakanın i§tİ - Neticede hürriyetperver ve ahali Şiddetli bir rüzgarın körüklediği rettiplere, makinecilere ekmek p 
itanın yardımı temin 9lunmazsa yalnız Mil- rak ettiği kraliyet meclisi kralın ri- partisi liderleri Sofulis ve Çaldar:ı ate§ kulübeleri o kadar süratle küle kıyor; ben de seviniyorum. Muharril" 
lctler Cemiyeti azasının bu işle meşgul ol- yasetinde öğleden evvel ve sonra yeni kurulacak kabinede yapacak - çevirmİ§tİr ki, halkm kaçıp kurtul- l leri istisna ettim, çünkü yeni çıkan 
rnalnn ltalyanın güçlükle petrol bulmasına iki toplantı yapmıftır. Kral bir te - ları teıriki mesainin teferrüatım tes- masına imkan kalmamıthr. mecmuaların çoğunda gördüğüm iın-
•aik olur.» merküz kabinesi kurulmasını tav - bit etmek Üzere celsenin bir kaç gün itfaiye alevlerin şiddeti liartısın- z~lar da bu mecmualar gibi yeni .•• Bi-Bu bir kaç cümle büyük ve mühim ma- k k il k b 

siye etmi•tir. sonraya taliki kararlaKtırılmıııtır. da aciz kalmılltır. Çin makarnalı tah- zım .. ır yı 1 mat uat caddesinde İ8e nalan ifade ediyor. Milletler Cemiyeti ta • ~ ::r ::r ::r 1 
rihte ilk defa olarak bir devlet hakkında Öğleden sonraki celsede ilk ıözü Çaldar:sin Şartları kikata bnşlamı§tır. Barakalar, Çin- yenı ımza ara kolay kolay para veriJ. 
<ırnütecaviz» hükmünü vermiş ve teca - alan hürriyetperver lideri Sofulis Atina 14 (Hususi) - Çaldarisin li hayır cemiyetleri tarafından yap- me~ k" b d I J 
Vüzü menetmek vazifesini yüklenmişti. o. kralın noktai nazarını kabul etmek- yeni kurulacak kabine hakkında So- tırılmıştı. e 1' • ~ a am ar ne yapıın) roza. 
rıun için İtalyaya karşı iktisadi, mali rna- le beraber bir temerküz kabinesi ku- fulise şartlarım bildirdiği haber a - sl ı dolar gıbı saygı ile anılır, her aittik-
hiyette ambargolar tatbik etti. Daha son- 1 t ş 1 Habeşı·stan Ve eri yerin kapıları kendilerine ardına 

1 d w kd" d b 1 mmı§ ır. art ann nelerden ibaret · ra bu zecri tedbirleri geni~eterek tesirle- ru ama ıgı ta ır e ütün parti e- kadar açılır, cebinde çek defteri lBfll' 
tini keskinleştirmeyi düşündü. İtalyanın rin ittirakile milli bir kabine kurul- olduğu kat'i bilinmemekle beraber, • · muharrir tipi onların da hayalhaneJe. 
liabeş harbinde kuHnndığı motörlü vası - masına taraftar olduğunu söylemiş- Çaldarisin, başbakanlığın kendisine JtaJyaya Jhracaf ! rinde yaşamıyor mu, dersiniz) 
talar petrol ile işlediği için petrol ambar - tir. iç ve SÜ bakanlıklarının da partisine lstanbulun matbuat caddesinde ya .. 
Cosunım tatbikı doğrudan doğruya harp mensup kimselere verilmesini iste - Amerika Gayrı· Mahdut l tcıamayan bu nevi muharririn hiç -' 
ü d d Çaldaris te kralın fikrini kabul et- rr Ol'" Zerin e tesir e ecek ve tecavüzü durdur- dı"g" i aöylenm kt d' Ç Jd · · Ş l h lh _ı_ 

..... · e e ır. a arıs aynı ekı.lde ihracat"' Taraftar mazsa genç yazıcı arın aya anc:ao-rnaaa bile, muvaffakiyetsizliğine yardım tıgını ve bir temerküz kabinesi ku- d .... 
zaman a, Venizelos ve General rinde ya~amasında ben bir --L--

eyliyecekti. Bir aralık, ltalya, böyle bir rulmasına taraftar olduğunu söyle- Palastraaın siyasete karı§mıyacakJa- Değ 'j görmüyo:um. uMUu;ur 
tedbiri haamane bir hareket aayacağını mittir. 
IÖylediği için petrol ambargosuna yanaşıl _ rına dair teminat ta istemiıtir. V . .. Meşhur Fransız edibi Emil Zo1a. 

Kürük parti liderleri ise hu'"rrı' • B 1 aşıngton 14 (A.A.) - Sala - k d' · ·· t ec1· fr_ı_! ~amış ve İtalynnın Akdenizde lnııiltere :r u fart ar tahakkuk ederse uzlaı- . 1 ·en ısıne muracaa ıp muva nuuye-
donanmasına tecavüz etmesinden, Mısır yetperverler ile ahali partisi birle - manın elde edilmesine imkan görül- hıyetli m~hfeller, h~metin ltalya 1 tin sırrını soran bir genç yazıcıya fUD-
iizerine yürümesinden korkulmuıtu. Bu şirae kendileri de bu tefriki mesaiye memektedir. ve Habetıstanla gayrı mahdut tekil- lan söylemİışti: 
lcorkulu ihtimallere kar§I tedbir alınarak .... de ticaret yapılmasına hala taraftar «Çok ve muntazam çalıfUlız; her 
'Akdeniz devletleri birbirine yardıma ka - İta)yada B • Marsı•Jya olmadığını söylemektedirler. sabah müsavi ve muayyen miktarda 
tar verdikleri için, korkular bertaraf ol - Ir Bununla beraber, hali hazırdaki çalışınız; sabrediniz; bizi taklit etme-
rnu, ve nihayet petrol ambargosunun tat- İnfilak Daha Suı·kaslı kanunda, hiç bir tahdit mevcut de - yiniz. 
hiki işi mütehassıslara havale edilmişti. ğildir. Bütün tecavüz ve ihiraları Jıazme-

fıte §imdi mütehassıslar, işi inceden in- - "' debilecek kuvvetli bir mideniz var mı} 
Ceye eledikten sonra kararlarım vermiş bu- Venedikte eir Fabrika Mahkemenin Kararı Bel- 1 p K E 
lunuyorlar. T M h ı ısme aşa iZ nstitusu için Hayır mı) o halde ıize bir tavsiyede 

J ı H amamen a VO du gratta Nasıl Karşılandı? Yanı' eı·r Moıehassıs bulunayım) Her ..bah aç karnına ta yanın abeşistana tecavüzüne mani 
olabilmek için petrol ambargosunu tatbik A k 

14 
(T I f I ) A k canlı bir kurbağa yiyiniz. Hizmetçi 

~trn '- f-'- b b Venedik 14 (AA.) - Giudecca Belen-ad 14 (AA.) - Kral A • n ara e e ona - n a- vasıtasiyle pazarlardan tazeım' i t-..l--!L: eaı;, ıutat u am argonun tesirini te - o· f CUAUJ& 

tnin için Amerikanın yardımını sağlamla - mahallesinde obüs tapaları da yap - lekaandra yapılan ıuikastte met - ra smetpap kız enstitüsü için Pa- etmek mümkündür; masrafı da çok 
tnak lazım geliyor. Aksi takdirde İtalya, makta olan bir saat fabrikası, vu- haldar tedhitçilerin Aix-En-Pro _ riaten Mile. Violette namında bir değildir, düzüne ile •bn ahnamz ta-
llncak mali fedakarlıklar pahasına petrol ku bulan bir infilak neticesinde ta- nakıt ve dikit mütehassısı getirile • nesi on paraya gelir. 
L ı k vence mahkemesi tarafından mü - he bah L---u aca tır. mamen harap olmuttur. Zarar mik- ceği haber alınmıfhr. Ben, kırk yıldır, r • ça...,uım-

Bu yüzden tecavüz ve fütuhat harplerine tarı 1,100,000 liret tahmin edilmek- ebbet küreğe mahkiim edildiklerine ğa başlamadan önce gazeteleri elime a-
lon vermek istiyen bütün dünya efkan u- tedir. dair olan mahkeme kararı Yugos • Edirne Defterdar:ıXı lırı.m ve yalnız ~tlıklann~ okuruma 
bıurniyesi Amerikaya dönmüı ve onun ve- l b H daıma benden munasebetsızeıe L_L __ 
t• " k av asım tarafından, hı'r bı'r mu··ta- uan99-"'cegi aran bcklemegv e ba"lamı•tır. ı 1 ::r A k 14 (T l f 1 ) Ed' .. .. ıgi İZ Sefir,nin Romada n ara e e ona - ıme den bir yazı bulurum. Bunlan büyOk 

Amerika isterse tecavüz harbini mu - lea ilave edilmeksizin neJrolunmut- vilayeti defterdarlığına terfian ta- bir iştiha ile yutanm. Bu gazeteler. 
\'affakiyetsizliğe uğratır ve bu sayede İn· Bir Protestosu tur . d'l M ı· v k 1 ı 
la 1 le • yın e ı en a ıye e a eti bütçe kurbağalarla dolu bir göl gibidir. .. n ı rahat bir nefes alır. Roma 14 (A.A.) Sir Eriç d 

Fakat yalnız maddi menfaatlar dü.n; _ Sovyel _ Fransız Andlaş- mü ürü Cemal Ahmet yeni vazife. san her şeye alışıyor!» llUJ ,..- Drummond dün M. Suvichi ziyaret b 
L .. eeck oluna İtalyanın giydiği «tecavüz» V Jt J sine aılamak üzere buradan hare-
Auk etmittir. mast e a ya 

rnü boıa gider, ve Milletler Cemiyetinin ket edecektir. Aldığımız haberlere 
>.ratmak istediği emniyet ve itimat havası Londra 14 (A.A.) - Sir Eric Roma 14 (A.A.) - Yarı resmi .. B k lık T k k Memurların 

Namzetlik 
Müddeileri 

tG h D d gore a an ra ya mınta ası 
P elerle daha fazla zehirlenir. rummon un Suvchi'i ziyaretinin, mahfeller, Fransız • Sovyet andla•-

1
. . l . k h . 

Hodza Teminat 
Veriyor 

b ı 1 ::r ma ıye ış erıne ço e emmıyet ve -
azı ta yan gazeteleri tarafından ması hakkında her hangi bir müta- recektir. 

l' Una Anlaşm~ları Alman
yaya Karşı Değil 

neıredilen ve Habetistandaki in - lea yürütmekten içtinap etmekte _ 
giliz ataıemiliteri miralay Holtun dirler. Bu andlaımanın Lokarno 
uekseriya Negüsün askeri mÜ§aviri muahedesile t«=lifi kabil olup ol _ 
sıf ati le hareket ettiğini» iddia eden 
ha vadisi protesto etmek maksadına 
mebni olduğu anlaıılmııtır. 

madığı meselesi, henüz dış itleri ba
kanlığınca tetkik edilmemittir. 

Bakanlık bu husustaki mütalea • Sir Eriç Drummond, bu gibi id
diaların kat'iyyen asılsız olduğunu sını sonraya bırakmaktadır. 
ıöylemittir. 

) l>ariı 14 (AA.) - Çekoılovak -
d' ba!bakanı Hodza, Küçük İtilaf 
~~Jetleri konferanıının 24 ıubatta Bir Batındl Üç Çocuk 
~'ida toplanacağını ajanı havasa lehistanda Petrol foracatı Muı (Özel} - Şehrimize on beı 

TicJret Ve San'al Mekteplerinin 
Ücretli Muallimleri 

Ankara 14 (Telefonla} - Tica
ret ve sanat mektepleri ücretli mu
allimlerinin bu ücretlerinin maa§a 
kalbedilmesi için bir kanun layiha
aı hazırlanmaktadır. Bu layihada 
Kültür Bakanlığınca hazırlanan cet
velleri de tasdik edilmiıtir. 

l )lenıiıtir. Bu konferansta, Tuna inhisarı kilometre mesafede bulunan Şeyh 
---~ k 'k v 1 <AA> Maliye VekAletinde Yeni 'tle '-~sının e onomı tefkilib me - &r§ova 4 . . - Petrol ih- Yuauf köyünde Rüstem adında bi-

'1 tetkik edilecektir. racatı devlet inhisarı, bugün faali- rinin karısı bir batında üç oğlan ço- Bir Tayin 
~ liodza, yakında Belgrada ve Bük- yete baılamııtır. Lehistan müstah - cuk birden doğurmu§tur. Ankara 14 (Telefonla) - Mali-
~ gideceğini ilave etmiı ve Ber- ıillerinin ve tasfiyecilerinin ihraca- Çok fakir olan bu aileye ilbayı - ye Vekaleti takip ve tefti§ müdürü 
t, •tı, Tuna anJaımaJarını Alman • ta tahsis edilen bütün petrolları hü- mızın eıi ve Çocuk Esirgeme ku • Reşat Taıerin varidat umum müdür-
.. )a tevcih edilmiı gibi telakki et- kumete satmalarını amir bulunan rumu tarafından yardım edı'lecek _ l" w .. b' · · b d 
~~· ugu ırıncı §U e mü ürlüğüne ta • ıııı._ 1 

... İçin hiç bir sebep mevcut ol • bir kararname neıredilmi,tir. tir. k 
~d yini yü sek tasdika arzolunmuıtur. ~•gını ıöylemiıtir. ========================~~======:;:=:=~=:=============:::::======~~~:,;;;;;:,.,::;::,:,:~~~~~~~ 
ttaı llris 14 (A.A.) - Hodza Paria- Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki: 
" laviçreye hareket edecek, Pra· 
'"det etmeden evvel iki gün o-

kalacaktır. 

1\ Karamanda Bir Kavga 'h lltaınan (Özel) - Şambayat 
--~t ~Hesinden Kayserili boyacı Ah-
--~ de Topuzun Mustafa bir kadın 
.ıı 'eleai .... d k 
~İl', Q Y\iZUn en avga etmitler-
~f· u kavga neticesinde Mustafa 
,, "-hnıedi ta,Ia batından yara -
.._ 

1f Ve " .. •• k ~ıl gozunu çı armııtır. Kav • 
'-er.., ilr hakkında takibat yapılmak-

• 

.. • Polis yasak edecekmit ! - Beledô-e, gürültü ile mü- . . . Seyyar esnafın sokakta 
cadeleyi yine ıiddetlendiriyor- bağırmalarını .. 
mu,, Hasan Bey .. 

Huan Bey -Pazar günle
ri Taksim meydanında kafa 
ütüleyen radyo makinesine 
ilİflDedİkleo aonra ne yapsa 
nafileL 

Müddet Üç Seneye 
Çıkanhyor 

Ankara 14 (Telefonla) - Me • 
murluktaki namzetlik mlddetinia 
üç seneye çıkarılman için Mali,. 
Vekaleti bir kanun li.yihaıı huwr • 
lamıttır. 

Yüksek tahıil aörenlerin uker • 
tiklerini yapmadan memuripte .. 
lınmamaaı hakkında bir karar YU'

dır. Bu karar lise mezunlanna fimil 
değildir. Maliye Veklletinin teklifi, 
lise mezunu olup ta memuriyete Iİ • 
renlerin girdikleri tarihten itibaren 
üç sene geçmeden asaletlerinin ta.. 
dik edilmemesini iıtiladaf ebnekte
dir. 

Namzetlik müddeti evvelce aiti 
aydan iki seneye kadardı. Yani m6cle 
detleri altı ay geçen yiikaek t•h•il, 
lise ve muadilleri mezunlarmm u.
letleri tasdik edilirdi. Şimdi ba miid
det lise mezunlan için üç HDCJ8 pe 
karılmakta dır. • 

Bursadaki l ' am~aren Fabrikasa 
Ankara 14 (Telefonla) - Bur

sada yapılan kamgam fabrika1mm 
demir yoluna bir iltisak hattile baj. 
lanmaaı kararlaıtınlmıt ve bunua 

için b ir mukavele yapılmak üzere 
Maliye Vekaletinden muvafakat m. 
tenmiıtir. 
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BI BABERLEBİ /Fırtına Bulgarista aDa 
Ticaret Odası 
idare Meclisi 
Toplantı· ı 

Avrupaya Gitmek Ia:iyen 
Tacir~er için Münakaşalar 

Ticaret odası idare meclisi dün öğleden 
sonra toplanmıştır. Evvela eski u -
mumi ltatip merhum Cemalin hatıra- l 
sına hürmeten bir dakika sükUt edil -
miş ve sonra ruznameye geçilerek Ce
malin ailesine (:1000) lira ikramiye 
verilmesi hakkındaki idare heyeti ka
rarı kabul edilmiştir. 

Dünkü celsede münakaşalara yol a
çan mevzu, seyahat için müsaade is
teyen tacirlerin bu yoldaki müracaat
ları olmuştur. 

Memleket menafii bakımından bir 
fayda görülmediği için evvelce müra -
caat etmiş olan 20 den fazla tacire ge
çen celsede müsaade verilmemişti . 

Fakat bu celsede seyahat maksadı 
okunan ilk iki tacire seyahat müsaa -
desi verilmiş ve bu müsaade veriş mü
nakaşalara sebep olmuştur. 

Neticede, seyahat müsaadesi ıçın 
yeniden müracaat eden 16 tacirin on 
ikisine muhtelif müstenkifler bulun -
duğu kaydiyle seyahat müsaadesi ve
rilmw ve diğerleri de reddedilmiştir . 

Bundan sonra, aylardan beri u -

zun münak.lara yol açan ticaret o
dası yardım sandığının tasfiye edilme
si için yapılması gereken müzakere -
ler, yeni katibi umuminin bu meseleyi 
tahkik etmesi karariyle gelecek cel
seye bırakılmıştır. -------

Çatalcı MüddeJumuT.i3inin 
Cenaz9 ~, erasimi 

r 
Hakkımız 

Yok Mu? 
Yine Tramva, 

Mesel esi 
T abimde, Sıru.eı!vilenle. Şükrü 

Bey apartımanmda 6 numaralı dairede 
oturan Sadettin isimli okuyucumuz ya-
zıyor: 

«- Geçenlerde, tramvaylara erkek
ler arkadan, kadınlar önden binmiye 
mecbur tutuldular. 

Sonra bu emir değiştirildi : Herkes 
arkadan binecek, önden inecek denil
di . • 

Bu yüzden tramvaylarda bir karga
şalıktır başladı. Adım başında hadise
lerle karşılaşıldı. Tramvay arabaları 
içlerine girilemez hale geldiler. Caze _ 
leler yazdı. Mizah mecmuaları alaya 
haşladı. 

Nihayet gene gazetelerde. tram -· 
vaylara kemafissahık önden de, arka -
dan da girilip çıkılabileceğini okuduk. 
F erahJandık. 

Fa.kat ııimdi halimiz, eskisinden de 
yaman oldu: Çünkü bu yasak varken 
kendilerini bilenler tramvaylara ön _ 
den binmiye kalJuşmıyorlardı. Şimdi, 
yasak kalktı diye, icabında önden bin
mekte de bir mahzur bulmuyorlar. 

Fakat bu yüzden, başlarına gelme _ 
dik şey kalmıyor: 

Çünkü bazı vatmanların o yasağın 
kaldırıldığından haberleri bil k Ö e yo . D• 

den binen erkelc müşterileri derhal ö-
ğüslüyorlar ve bir münakaşadır başf. -
yor. Bu hal neye varacak?» 

Biz de okuyucumuz gı"bi soralım: 
Bu bal neye varacak? ya fU yasağın 
kalkmadığı yeniden ilin olunmalı, ya
hut ta bütün vatmanlara bu yasağın 
kaldınldığı iyice bildirilmelidir, diyo _ 
ruz. 

Hakkımız 

Yok Mu? 

aptı Bir 
Zehirlenme 
Hadisesi 

[Baş tarafı 1 inci yüzde] bahar mevsimi gibi v.eçen ha d.. bil"' 
. ~u meyanda Edirne vilayetinde 32 denbire bozmu~ gece ba~b va ~·nddet" 

kışı d k ··ı .. T b r Y• T yan ~ ı 
. onara .. o muş, r~ zon ımanın- 1 li bir fırtına ile beraber kar bütü~ şeh" 

da bır motor 12 tayfasıyle beraber ri kaplamıştır. 
Bir batml§ ve sular arasında kaybolmuş- , * 

Baba, Dün btanbul tur. Ş~diye kadar yapılan araştırma- Karaman, (Özel) _Evvelki üıt 
Kız Lisesi Aleyhine lara ragmen tayfalarm cesetleri bulu- başlıyan siddetli bir k b" .. g " 

namamıştır , ar utun g~ 
Dava Açb latanbuİ Limanında 

250 000 
d~vam ~tmiştir. Şehirde karın boyu 5. 

. - - L· hk Za V • cıvarda ıse 15 santimi bulmuştur. 1-fr 
Veznecılerde Kemer caddesinde 18 F ~ · rar ar cıbaba arkasındaki Armutlararası ge-

nu lı d A . . . ırtınanın lımanda 100 kadar mav· 'eli k ı k . mara ev e oturan zız ısmınde b w çı ara tamamen apanmır.tır. 
hır zat evvelki gün m ··eki · ·ı· w ı nayı atırdıgı anlaşılmıştar. Mavnalar- * 

1 u eıumumı ıge d h 1 . .. al da k 
' bir istida vererek İstanbul kız lisesi a- J a u unan tıca~ı. eşy ar .. urtarı • Adapazarı, (Özel) - Buraya kif 
Jeyh · bi d Az' . . . amamıştır. Bu ıtıbarla umumı olarak . l . b '· .. 

ıne r ava açmıştır. ızın ıddı- 250 OOO 1. da f l . sesaızce ge mış, utun şehir baştaJI 
ası sudur: 1 . ıra n az a zarar tahmın e- baııı~ kar it d k im b B' k !111· 

·. · dilmektedir ~ a m a a ış r. ır aç gu 
Lisenm orta kısmında okuyan kızı j ş· d' ·k d l h.k'k evvelki bahar havasına mukabil şiDl" 

Sabahat iki gün evvel mektep bak - .. ıml' ıye 'ad ar . yfapı an ta .. ı ata eli keskin bir soğuk rüzgar esmekte • 
kalından pasta almı h. ] . gore, ıman ı aresı ırtınayı. o gun sa- dır' 

ş ve ze ır enmış- 14 w . . 
tir. Mektep idaresi çocuğun hasta - at ~ dogru kendı rasat merk.~zi Bulgaristanda 
lığiyle alakadar olmamıştır. Müddeiu- vHasıtasıyle haber al~ı~ . ve ~adıkoy, j Sofya, 14 (A.A.) - Kar fırtmaeİ 

·ı·k Sab h h' l ... aydarpaşa ve Bogazıçındekı mavna- . . k mumı ı a atte ze ır enme arazı Jarı li k . . . F k netıcesınde se sen ceset daha meyda-
bulunup bulunmadığının tetkiki için nı mana. çe tırmıştır. .a at. bun- na çıkm~tır. 
tabibiadli Salih Ha . . d.. A . . Jardan 17 sı fırtınanın şıddetınden 

1 

K I y c.ı • .o.......J 
şımı un zızm k ızı ayın arwm arı 

evine göndermiştir. ı urt.ulamıyarak batmıştır. Ankara 14 (AA ) _ C Jl" ··ta .. L "d" l"v .. b h ' . . e at go 
Diğer taraftan mektep müdürlü - ımlakn umVumk"'ml u. ur ug~ d 11 

•
1 

u - nün taşması dolayı siyle Tire ve Tor • 
v.. .. b h div. d Sa susta tısat e a etme gon en mek bal h 1. . .. . gunun u ususta ver gı rapor a - •.. h' h 

1 
ı ava ısınde koylerı su baskının• 

bahatin fazla miktarda kinin aldığı ve uzefre ır rapor dazırb~~ştır. 1 uğrayan yurttaşlara barındırmak il• 
b ·· · · b h .. l . j ırtına esnasın a utun gayretle - K unyesının una ta ammu edemıye- . . zere ızılay genel merkezince yilı 
rek hastalandıgıw nı 'dd' d'l kt d' rını sarfederek çalışmljŞ olan memur- d .. d ·ı . . 

ı ıa e ı me e ır. ] 'k . . . ça ır gon erı mıştır. 
Vaziyet ancak tabibiadlinin verece • a[a ı ramıye verilmesı de kararlaştı- . • .. - --·- , . __, 
gwi rapordan sonra t h d kt' rı mış bulunmaktadır. 1 

avazzu e ece ır. L' 'd . . "kl b J ----- ıman ı aresının yu eme ve oşa t-

Jç c lViZ 1 racatı Artlı ma ihtiyacını güç kar~nlayan :füo 
I
. . . kl . v ı mavnası şimdi 277 ye inmiş bulun -
ç cevaz ıste erı çogalmıştır. Bu kt d .. b l ma a ır. 

munase et e son zamanlarda bir dur - L. ld • B ted• • 
ıman aresı e ıyeyı 

gunluk arzeden piyasa canlamııııtır Pr t t Ed k ? 
T • oeso ece. 

Son bir hafta içinde 6500 kı'lo Ham -
burga, 5500 kilo İsviçreye, 2.500 kilo Diğer taraft~. f..!nkapanı köprüsü 
1 k d · 3000 k'J d D . parçalarından bırının 6 mavnayı ba • s en erıye ve • ı o a anımar- . .. .. 
k ·· d ·ı · . ı turnası dolayısıyle kopru dubalarının aya gon erı mıştır. . . . 

vaktınde muayene edılerek hır çare a· 
ranmadığı kaydiyle belediyenin pro
testo edileceği söylenmektedir. 

Beyoğlunda Meyva sokağında Balıkçdar Da Mütkül Vaziyette 
1 

ŞüpJeli fır ulum 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu &"eceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

Eminönü: (Salih Necati). Küçük
pazar: (Necati). Alemdar: (Cağa loğ· 

lu). Beyazıt: (Asador). Şehzaclebaşa: 

(İbrahim Halil). Fener: (Arif) . Eyüp: 
(Hikmet) . Karagümrük: (A. Kemal). 
Şehremini: (Nazım). Aksaray: ( Şe -
ref). Samatya: (TeofiJos}. Bakırköy: 
(Merkez). Beşiktaş: (Nail). Sarıyer: 

Gcçcnki fırtınada vazifesini gorur

ken tipiye yakalanan ve donarak ölen 
Çatalca müddeiumumisi Hayreddinin 
cenaze merasiminde bulunmak üzere 
lstanbul müddeiumumi muavinlerin
den iki Hikmetle, Nureddin. Feridun 
ve azadan Ekrem Çatalcaya gitmişler 
ve latanbuldaki meslektaşları namına 
beraberlerinde çelenkler götürmüş 
)erdir. 

( l 1) sayılı evde oturan Martan adın- Fırtına 1stanbu1 sahillerindeki bir 
•• da bir ihtiyar evinde ölü bulunmuş, ı 

U k •• d f k 1 çok dalyanları tamamen parça adığı 
1 s u ar a at ö ümü şüpheli . görüldüğünden için halkçılar da müşkül bir vaziyete 

(Asaf). Kasımpaşa: (Merkez) . Has· 
köy : (Halk). Galata: (Kapıiçi) . Be• 
yoğlu: (İtimat, Tarlabaşı, Kinyoli). 

T ceset morga kaldırılmıştır. l 1 ram 1 girmiş erdir. Va f arı Q k . Evkaf idaresi de hasara uğrayan ca-
Zarar M o tor l<a 1ri Raf ldm Konferansı milerin tamiri için 20 bin lira ayırmış-

Şişli: (Fevzi). Üsküdar: (imrahor)• 

Kadıköy: (Leo~ Çubukçıyan, Osman 
Hulusi). Büyükada: (Merkez). Hey· 
beli: (Yusuf). 

iktarı Her Yıl Du"n k H lk • d d k 1 y .. ·' . . a şam a evın e o tor tır. 

UZ ..oe 50 Nııpeh de Kadri Raşit tarafından, (Çocukları Anadoluda Kar Birdenbire "...W ltt""'91 
Azalıyor hastalıktan koruma) mevzuu etrafın- .. Baatırdı • ~thir1i" afl'OMI 

Ter.ebaıı Şehit 
T iyatrosunda 

Bugün 
giindüz Hat 14 dl 

Çocuk Tiyat •oıU I' 
GUlmeyen C:oc~1 
Ytizıao: M. Re•"' 

ak~am Hat 20,30 dl 
BUyük opııırf'ti 
MIRNAV 

Yazan: Afif Oba1 
Mü:ıik ı A. Boz!!-

Liman idaresinin Yeni Yıl 
Kad~osu 

. E~ büyük hissedarı belediye olan 1 da faydalı bir konferans verilmiştir. Ak~ehir, (Ozel)...ı...... Düne kadar bit ilk 1 tf lll"llUJl"lllll 
~s~udar ve Kadıköy Tramvay Şirke- , ' 1 U I' 
tının kazancı her yıl daha ziyade art. Bualln MELEK ıinemasında j 

Liman idaresinin 936 kadrosu ha- makta ve zararı da o nispette I- 1 • I" "I 
zırlı~ar~ ilerile~iştir .. Genel direktör maktadır. Şimdiye kadar şirketin ::a _ 1 2 büyük n güzel fil •n hirden: 11 ... 11 
;:u!ı. bırAkakaç gune kadar kadroyu tas-

1 
rarıknı yılda 67 bin lira vererek öde • 

1 A L T J N Z İ N C İ R 
ı . ı~ın . n raya gidecektir. Kadro - ~e te olan belediye bu yıl şirkete 35 

ya ılavesı kararlaştırılmış bulunan is _ hın lira verecektir. CL.A.RK GABLE ve JOAN <.RAWFORD 

t~tisti~ servisi için bir mütehassıs gt-ti~ 1 Gelecek yıl şirketin hiç bir zaraF S E V M E K Y A S A K M J ? 
rılmesı ve 1?~vcut liman vesaitinin kaydetmiyeceği ve bu miJJi müessese- NORMA SHEARER ve FREDERlC MARC.ll 

muh~f~za ıçın de bir makine ens· ı nin gün geçtikçe inkişaf eyleyeceği \.~----_. 4 bUyUk yıldız iki · bUyilk filmde 
pektoru alm~~aı. tekarrür etm!ştir. anla.~ı1m~ktadır. ı ·-- -
B~ enspektor ticaret m.ektebı veya Şır~etın !<adıköy ve Bostancı isti- ,.,.. Bugün MİLLİ Sinemada 

kolleJ mezunlarından seçılerek Anka- kametındekı faaliyeti bu cı'varın 
d Turkçe ııözlü ve ıarkılı büyük Şark filmi 

ra a istatistik işleri üzerinde de staj sür'atle inkişafını da temin etmistir ı • 
gördürüldükten sonra vazifeye basln - · · A L 1 
tılacaktır. f{ayb_?ian l'ci Çocu'c ' u · undu 1 

81 G K Kadıkoyde Altıyol ağzında oturan 
BABA 

r enç iZi Kandır~k bir mütekait zabitin on altı yaşındaki 
ISf lm i şJar oğlu Cemalle Kumkapıda oturan tüc· 

Alemdarda oturan Zehra ile Ha cardan birinin gene ayni ya,ştaki oğlu 

Görtfmem't mu•affakivet erb devam ed"yor. 

Ayııcaı FoKS JURNAL: İogıltt:rd 
c •naze merıuıiıni tekmil hfailitile. 

kra!ı Beıinci cORü'un büyiik 

Sev:m!ilik... Gençl:k... Lilka •• neşe .... 
san Remzi isminde iki ki~i, Azize ad- Sezai bir ~y.~anberi ortadan kaybol • 
lı bir kızı kandırarak evlerine götür • muşlar, butun araştırmalara rağmen 
müşler ve iddiaya göre genç kızı fuh- bulunmuşlardı. Polisin yaptığı 
şa teşvik eder mahiyette teklifler yap- tahkikat neticesinde bu iki çocuk dün 
mışlardır. Polis Zehra ile Hasan Galatada Kör Alinin kahvesinde bu _ ( Wlnternechastr•um ) 
R lunmuşla d . st>vimli filminin ba9hca cazip unıurlım hr. Oymyanlıı.r: 

BiR KIŞ CECESINiN RüYASI 
emziyi dün bu iddia ile müddeiumu- r ır. MAGDA SCHNEIDER • WOLFF ALLBACH • RETTY 

miliğe vermiştir. - 1 .Kör Ali müdd~um~miliğe veril, 
mış, çocuklar da aılelerıne teslim edil- • Görenleri '' ezbtdeıı vo eğlendiren Lir operet 

Sahta Tartı Ve OfçUla:- Tah'ci!<all mişlerdir. s A R A y Sinemasında 

ll1t11ll 
Şehzade başı 

TURAN tiyatroııı 

Na,lt - Hallde 
Buaıün matine 13,80 da 

akşam 20.30 da 

Yumurcak 

Reyoğlu Franıı• 
Tiyatroıunda 

Halk Opereti 
rlugiin matine 16 d• 

aktam 20,30 d• 

BEYOCLU Al 
çıç~ 

, F E R A H Sinemada 

' RENKLi PEÇE 
GRETA GARBO'nun bu yükııelı 

eaerile beraber bava fuıalığıtı•l•: 
gelemiyen müıterilerimizin iır.ırl 

müracaatları üzerine 

Sahte ölçü ve tartı yolsuzluğu tah • B 1 d{ · A 
kikatiyle meşgul olmak üzere şehri • 8 9 yanın · 36 8UtÇ8C\İ ,...., IJiveten: Paramouut Jurn11l: En ıon dunya hav ı dlsleri 
mizde bulunan lktısat Vekaleti teftis 9:-16 belediye varidat ve masraf büt-

1 
SiLAH BAŞINJ\ 

.__..,. . ~ Parame·rnt dünya havadiılı· ri .,.,,,.. -- ... 
h t . · · H·· .. d '· k A k ' çesi haznlanmış, şehir meclisi azalan- ••••••••,.. eye ı reısı usnu un a sam n a- ,il. 

· · · H ' na dağıtılmı,ştır. Varidat bütçesinde r Bugün TÜRK sinemasında 
raya gıtmıştır. üsnü ölçü yolsuzlu -

hakk d ık V geçen yıla nispetle 14:l,542 liralık bir 
ğu ın a tısat ekaletine bazı . 
· h t b l k k"l d ' fazlalık vardır. 936 varıdat bütçesi 
ıza a ta u unaca ve ve a etten ı • (' 

31 
_ 

940 
l' M 

rektifler alarak tahkikata devam et • >,. .>, , ıradır. asraf bütçesinde 

k .. t k h · · 1 k Konservatuvar inşası için 150 bin li-me uzere e rar şe nmıze ge ece -
t . ralık, Floryada yapılacak tesisat için 
ır. 30 b 

Y 1 ı v f b 'k t in lira tahsisat ayrılmıstır. o suz ugu yapan a rı anın us a- . . . . • . . . . . · ... ... ~ 
ba;ularmdan ikisi de dün isticvap edil- mamen meydana çıkarılacağı anlasıl -. . . 

1912 • 1918 aeneleri sarfında Ruıyada bulunan İngiltere lıaıkon&oloau tarııhndan yazı'an 

İNGİLİZ A.IANI 
Büyük bolşevik ihtilali, Entelijens Seniıioia entrikal arı, vaıife uğrunda 1evdiğini ö ' diirmeğe mecbur o;ao kadıo, 
günde 12 defa ölüm ile karşılaşan adam. Beyaz orduların teşkili, Kız1I ihiilalio ıölgeıinde kaynayan bir •ık macer11•

1 

Oynıyanlar: KAY FRANCIS - LESLI HOW ARD 



i 
' 

~ ......................................................................................................................... , ............ ~ ...................... ~ .. ~ .. ...-
!.••ah 1 R • l• ffı•l- A f Faydah Bilgiler: 

~u, k v.uluk esım l lKage: A... F· nı ~u nı __ gzı ıncana 

~~k~y~~. küçücük tawk vardı. Çıtpıt a, Pıtçıt ~~:~!;.~:ku~:~ ... m. 
Adına Kuluk Kuluk tavuk derlerdi. hiç? .. Bu ku§ tıpkı leyleğe beru:er. Onun 
l3ir gün bir ceviz ağacının altından ge- gibi bacaklan uzundur. Gövdesi de tıpkı 
Çerken knfasıno bir ceviz düştü. Bu u- o biçimdedir. Yalnız bunun ayakları ör " 
!acık ceviz bizim ufocık kuluk kuluk d~k ayağl ~bi zarlıdır. Ve boynu da ku4 

~\>Uğu yere yuvnrlndı. Knlkınco ku- ( iu boynu gibi uzundur. Bu kuıun en tu " 
Ut kuluk tavuk doğru komşusu sarı 

1 

haf yeri gag sıdır. Öteki katlardaki gibi 
tevuğa gitti. sivri değildir. Yassı ve kıvnktır. 

- Aman komşu duydun mu. Zan- Bu kuı ne yer, ne içer acaba biliyo~ 
11ederim dünya yıkılıyor dedi. musunuz?. 
l - Nereden duydun küçük Kuluk Acıktığı zaman ya bir bataklığa, yahu' 
'lU}uk. ta bir derenin, nehrin içine girer. Gaga ~ 

- Ağacın altından ~eçerken başı
bıa bir şey düştü az daha ölüyordum. 

- Aman haydi kaçalım.. .. 
San tavukla Kuluk kuluk tavuk ho

to~ koştular. 
du - Aman horoz ağabey duydun mu, 

nya yıkılıyormuş. . 
- Kim söyledi? 

' - Küçük Kuluk kuluk 
- Sana kim söyledi? 
- Ben gözümle gördüm. 
- Haydi öyle ise kaçalım. 
Yolda ördeğe rastladılar. 

Bir gün Çıtpıtla Pıtçıt oyuncak oto
mobillerine bindiler, uzaklaotılar, aitti -
tiler. Fakat birdenbire bir gürültü, bir de 
«imdat, imdat» diye haykıran bir ses 

duydular. 

Oyuncak: 

Fıstıktan Bebek 

Biraz daha ilerlediler. Bir de ne gör-

sünler. Büyük bir ejderha güzel bir kızı 

yakalamı~ nerede ise yutaca1'. Çıtpıtla, 

PJtçıtın korkudan ağızları açık kaldı. 

Me akh Şeyler 

Ceza Kürkü 
- Aman ördek kardef dünya yıkı-

Lyorınu,ş haberin var mı? dediler. Belki bir çoğunuz eski zamanın yal-
- Kimden duydunuz? dızlı elbiselerini, albnlarını, elmasları-
- San tavuktan nı incilerini görerek «Ah keşke ben de 

- Sarı tavuk kimden duymuş? leski zamanlarda ya~asaydım da, bu 
- Kuluk Kuluk tavuktan güzel şeyleri takabilse, giyebilsey-
- O kimden duymuş? dim» diye düşünmüşsünüzdür. 
- Ben gözümle gördüm. 1 Fakat eski zamanların bu zenginli-
- Haydi öyle ise kaçalım. ğiyle beraber bir takım fena şeyleri de 

Dördü beraber koşarlarken kaza 1 vardı. Bir defa insanlar o vakit pek katı 
l'"astladılar. Bütün olan biteni ona da 

1 
yürekliydiler. Hele birisi bir kabahat 

~l\lattılar. Kaz zaten aptallığıyla meş- yapsın diri diri taşa gömerler ve yahut 
11Ur. Hemen inandı. ta kazıga dikerlerdi. 

A k l d" d be be Eğer kabahat o kadar büyük değil-
~ - man aça ım ıye 0 a ra r se 0 zaman da onu alemin maskarası 
0~ınağa başladı. 

Beşi beraber kaçarlarken önlerine ederlerdi. Mesela: Ona resimde gör-
tiJk· 1 düğünüz gibi ağır bir fıçı giydirirler, 1 Çı.ttı. Bir daha f A "k f t ... 
.:ı - Ne oldu, nereye gidiyorsunuz? 1 l h . . se er ~erı an ıs ıgını sokak sokak dolaştırırlardı. O zaman-
'liye so d 1 a ınca epsını yemeyın. En büyükle- lar kürk çok moda olduğu için bu fı-

v .. ~.ku.K l k k l k da h rinden dört tane, ortalardan iki tane, çıya da ceza kürkü derlerdi. "-Uçu u u u u ona er şe- • 
l':i anlattı. Tilki de beraber katıldı. Hep 

1 
daha küçüklerden de dört tane sakla-

bcraber koşmağa başladılar. Ormana 1 yın. Büyük bir yorgan iğnesine kalın
~elince tilki: • 1 ca bir iplik geçirin. Resimde gördüğü-
. ,._ Durun bakalım, sayayım, hepı- nüz gibi fıstıkları iğne iplikle biribirine 
~ burada mısınız dedi ve saymağa dikin.. Sonra dört köşeli uzunca bir 

ladı: 1 kumaş parçası alın. Bunları birer ya-
.. - Ben yani tilki bir, aptal kaz iki, nından birleştirip dikin. Birini bir ba
()rdck kardeş üç, horoz ağabey dört, 1 cağına, birini öteki bacağına geçirin. 
tı rı tavuk ~. Kuluk kuluk tavuk al· Belinden de iğne iplikle büzerek, tut
~ Şi~di sizi ~i;llerimi~. a~asına al~~ : turun. Kolları için de yine böyle ikişer 
.. tegım .. dedı ve dedıgını yaptı. Ku~ parça dikin. Diğer bir parçanın da or
~ ~uluk kul ... uk tav.u~ bir dakikada 1 tasından baş geçmek için bir delik a-

ın koca agzının ıçınde kayboldu. çın. Boynundan geçirin. Üzerine öteki 
~~ .Yine hep beraber ormanın ta içine süsleri işleyin. Ba.şına kağıttan ufacık 
~r koştular. bir şeker külahı yapıp takın .. Kalın bir 
~ ..._ Durun bir daha sayayım bakalım ucu mürekkebe batırarak kaşlarını, 
~ttk.es burada mı? dedi. «Ben yani til- gözlerini, ağzını, ayaklarını boyayın. 
h btr, aptal kaz iki, ördek kardeş _üç, lşte size mükemmel bir oyuncak .. 
ditlto~ ağabey dört, sarı tavuk beş. Şım- ............................................................. . 

di ~ni de yakalayacağım san tavu~. de- manın içinde dolaştırdı, ~urd~. . 
1'• Ve yakalayıp yuttu. Böyle böyle y Ondan sonra da ke~dı ge.çıp hır a-

hcpsini yiyinceye kadar onları or- · gacın altında yan geldı keyfme baktı. 
~================================== 

Başka M~mleketlerde .. 
Başka 

ketlerde 
memle

talebeler 
gazete çıkarırlar. 

Bu gazetelerin her 
şeyini çocuklar ken
dileri hazırlarlar. 
Yazılarını kendileri 

Nasıl o zamanlarda yaşayıp en kü· 
çük bir kabahat için bu ceza kürkle
rinden birini giymek ister miydiniz? •• 

Marifet 

yazarlar. Kendileri Arkadaşınıza resimde küçük çocu
dizerler ve kendileri ğun durduğu gibi duvarın önünde 
basarlar. Bu şekilde durmasını söyleyiniz. Yani bir ayağı 
yalnız çocukların ha duvara bitişik olacak öteki ayağı da 
zırladıklan bu gaze- duvardan bir ayak boyu uzak olacak. 
tenin de pek çocuk- Bu uzak ayağın üzerine bir kibrit 
ça bir şey olduğunu I kutusu koyun, ve arkadaşınıza bu kib
sanmayın·. işte bu- riti düşürmeden ayağını kaldırarak du
rada üç kolejli kızı varın yanına getirmesini söyleyin. 
mekteplerinin gaze- Arkadaşınıza yaptırmadan evvel 
tesini dizerlerken bir kendiniz deneyin bakalım yapabi-
görüyorsunuz. liyor musunuz? .• 

Fakat onlar öyle pek te korkak ço -
cuklar değillerdi. Hemen dönüp oto • 
ınobillerine bindiler ve ejderin üstün • 
den geçtiler. Hem kızı kurtardılar, hem 
de ejderi öldürdüler. 

sanı suyun içine sokar. Ve ay biçiminde 
büker. Gagasının üıtü yere değecek, v~ 

altını da yukarıdn duracak kadar büker. 
Zaten gagası da kıvnktır. Bir de büküne( 
bpkı fincan gibi olur. Bunu çamurlann içi• 
ne ıokar, dolunca çıkarır. Gene ağzında 
süzgeç gibi bir feY vardır. Çamurlar bu ı 

radan süzülür. Yalnız yiyecek ıeyler ka • 
br. Uzun bacakla kepçe gagalı filamingo • 
muz da bunlan afiyetle yer. 

Bu Haftanın Hediyeli Yarışı: 

Bu Resmi En Güzel Kim Boyayacak? 

Bu resmi noktalı çizgilerin üstün
den keserek çıkarınız. ince bir mukav
vanın veya kartonun üzerine yapıştı
rınız. Kuruyunca resmi güzelce boya
yınız. isterseniz sulu boya ile isterseniz 

kalem boyasiyle.. Altına da isminizi, 

yaşınızı, adresinizi yazıp bize yollayı-

nız . 
En güzel boyayanlara gayet güzel 

hediyeler yollayacağız. Eğer kendini .. 

ze güveniyorsanız, iyi resim yapıp bo
yayabiliyorsanız, hiç duL_mayın bu he• 
yccanlı yarı\loa siz de girin. Ve güzel he· 
diyelerimizi kazanmız. 

Geçe11ki Bilmecem.izde Kazananlar 
tanbul İshakpa§D mahallesi Na. 23 te Me• 
diha. 

ALBÜM 
İstanbul kız lisesi M. Yüksel, Bor tel• 

l
' graf memuru Kazım oğlu Ruhi, 16tanbu) 
49 uncu mektep 4 üncü sınıf 143 Mela • 
hat, Beyrut Exp. Stepan Agop Sımoniallj 
Nnhnr Bourg Hammoud No. 213, Divan~ 

8 Şubat tarihli bilme
cemi.zde birinci ikrami
yemiıı olnn bir mektep 
c;antaaını latnnbul erkek 
lisesi 1 / F den 5 69 İbra
him kazanmı~tır. Talihli 
okuyucumuzla lstanbul
da bulunan diğer knza
nanlann pazartesi per
ıerpbe günleri öğleden 
ıonra hediyelerini bizzat 
idarehanemizden alma
ları lazımdır. Taşra o· 
kurlamnızın hediyeleri 
posta ile gönderilir. 

yolu Cebeciler sokağı No. 6 da Sadık, Ba• 
G~enki bilme· baetıki ilk mektep 2 inci eınıf Akif Apak' 
cemVule ma•a latnnbul Kumknpı orta mektep 107 Ad • 
.aati alan Hay- nıı.n, Diyarıbekir lise 4/B den 632 R. YiJ& 
riy• liueinclen celsoy. 

Vahül• 

OYUNCAK 
lstanbul '49 uncu mektep 4 üncü sınıf 

98 Müşerref, Ank ra Sabuncu mahallesi 
Cevizaltı eokaiı No. 22 de Liitfiye, İstnn
bul kız liıeai 766 Handan Fevzi, Anknrn 
Ulus ilk mektep 3/B den 569 Nureddin. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
İstanbul l O uncu mektep 234 Sevim, 

Veznociler camii karşısında Fehmi, Is -
tanbul Sirkeci gümrüğü ambar memuru 
İsmail oğlu Bürhan Kadir. lıstnnbul erkek 
lisesi 476 Celaleddin. 

LOSYON 
Beyoğlu 29 uncu mektep 3 üncü eım) 

4S3 Yapr, Üsküdar Doğancılar Manas ; 
tırlı lemail Hakkı eokak No. 22 de Be ' 
kire Soyın, Beşataı Yıldız cad. Kcma) 

Vural. 
MUHTIRA DEFTERİ 

Samatya 29 uncu ilk mektep 174 A 
ye, Ankara .lktieat V. deniz nakliyatı u ı 
mum müdürlüğünde Ulviye kardeşi Beh~ 

znı. Şehzadebaşı Hilal berberi Mehmet [. 
min yanında Galip, lstanbul erkek lisesı 

) 

456 Bürhan, Anknra Ulus ilk mektel:l, 
4 B den 381 Cemal, Davutpafia orta mele 

DOLMA MÜREKKEPLi KALEM tep 1 D dan 575 Muammer Deni .... Arı 
lstnnbul 44 üncli mektep 5 / C den 1 18 kara Ulucanlar Cnd. 12 5 Akıl Eriş. F., 

Necati, Şehremini Mimarnccm mnhallesi tıh 1 S inci mektep sınıf 5 ten 1 ;mrn. 

Zağarcı okak No. 2 1 1 de H. Şen, Su di- Bıngö). 
ye lekele yolu No. 1 de Refika Ural, la - (Arkası yarın) 



iZ SaJfa 

Akdeniz incisi 
~-· )Puan: ICadircaıt IC.allı ~ 1~/2/936-.. 

Durmuş Reis Gemisini 
imdat İsteyen Bir Kayığa 

Yanaşbrmışb -~--
su ıırada Alanya kale ve lima - .• §.2• 2 

.... ~.-~ 
nında bir kaJDatma vardı. Çünkü olduiu yerde tutmak için epeyce yo
Dunnut reiş lçilli bet delikanlının ruluyordu. Vakit vakit ııcırtılar du
bir bozsun alayı halinde döniifle • yuluyor, iplerin aralarında ıılık ça
rini ıörünce kızıın bir arılana ben- lan fırbnaın aeıi aeminin borda -
«emi,ıi: 

11 
ımı döven dalıaların gürültülerine 

SQN ,OSTA 

' 

Kış Olimpiyatlarında 
Aldığımız Acıklı Netice 
Yalnız Bayram Günlerinde Uludağa Gi Jip Kayak 

Sporu Yapanlar için Bu Netice Mukadderdi 

Yazan : Ömer Besim ......... Marçello, ha. .. mi eefer de e- kantıy;ordu. 
Hmden canını kurtardı. Fakat tim· Tekıöz Ali homurdanır ıibi IÖJ· . Çorba~~ k~şığumz bulunsun diye if- ı yoruz, .seyahat arzusu insanın gözüne 
di sırtlanı ininde buhracaiım- lendi: tirak ettıgımız kıt olimpiyatlarından kalın bir perde çektiği için dünyanın 

Pulat olduöu verde doö-..ılarak: C ba d"··· n::_ f gelen haberlere nazaran Türk kayak lkaç bucak olduğunu unutuvermek 
.- .1 •· - - enu -suyoruz. UU111en ır- kı hal. k ı 

Ya inci? O ne olacak? · O ft _ _._1 • • • .. 1. . ta mının ı oldukça acıklıdır. o ay oluyor .. 
- ' •• .. ' tmanın ıunaueyııını OD ıyemıyor. oı· . la . . . K 

artık E ımpıyat r ıçın hır arada topla • ayak sporları müteh8881Sl olan Ri-
Di~~ inledi. - Yet.·· .. nan milletlerin spor için nasıl bir gay- delin olimpiyatlarda Türk takımının 

Dmmut IÜ•erteye doıru haykır- ret ve bilgi ile çalıfbklarını bu oyun • şayanı dikkat dereceler elde edeceği -

20,000 Sterline 
Satılık Oyuncu 

Allah dı: lan ve o milletleri görmeyenler kolay ni söylediği hala kulaklarımızda çınJı-
lJ;qiildr /. Sancalıta kola)ı kestiremezler. Kestiremedikleri yor. ~ 
Durmut ...- itin ne kötü bir si• Bir Kayılı!.. için onlarla boy ölçüşmeyi zahmetıiz Mqhur fıkradır; Bek.,ye, ıakı i- D 

6
. Kan. ki.. t9if 

.lifte. old.P.. •nlann1or cleiildL _ Hiua Jelken . .. Heeey ... Ora- bir İf eayarlor. çer misin diye sorduklan zaman ağır e~ ~ Lo~ üb~ .. ::::-
0 da lneinia.lll'bk bW.itln ka7be- da kim var?.. Nedeııae ınemleketimize...a~en 1)4' ağır «ak,amdaaaan .• ~),, na. eeız~:: u J • • • 
dllmit olduiuna ı&phe etmiyor, fa- Cnap selmedi. Fakat makaralar antrenör hanıi 9ubede çalışıyorsa ~- maz kılar mısın dedikleri vakit de te- Çe sı alımından ~ n~. linıllt 

lwnla · • ..1_ lak ff k I" h la ba---..1-- ba na satın man meruz muwım kat buna raimen delikanh,ı aftt • ıırddaclı ye aç.ık olan tek 7elken de rımızın o ı~ mut a muva a at ve eyecan « ,.aaauuaaı yra • tıhia -1.--1-.--..-
mak lüzumunu ela &Dlı7orcla. Bumm , __ ._ ...1:_.. b .. 1 d olacaklarından kuvvetle bahseder du- ma, bayramdan bayramah' demif . çeri kgenealısa rk ~~: ·....,. 

a&naaraa ıwnsıe &I an ı. - 1 ta buld da til .. I . s oçy me ez muhac•mm .,.. ·. 
kin Pulatm sırtını okpdı: Buna .. d" . 'at 'ld" .. ruruz. s n a oturup ta gun enn· J •• k" b . 20000 1 ·r liruıdlfi 

_ 0-1.1•- · w ·..:- Allah b.11..ıı.L. -:L: '-:llra~ lumd enı lmı • en~_.~11 M~sela bir zamanlar atletizm ant • I den bilistifade senede bir kaç gün U • gun u ymetınıuz 
~e Ylllıuwt .. ,.~ •- .... __ anm .. e en P ıyorau. .. " H Ab aham da h · · · J da~ 'd k ka ak 

tfir 8 . elit" . kadar ko- Dmm d la ba renoru er r epımız1 şa· ı u ga gı ere y sporu yapanlar n.. • L" . . K K 
• iZ ., mcı7e ODU Uf.~ 7eni en pua ya - şırtacak kehanetler savurmuş, büyük da bu bektatiye . benziyorlar. Urun uwmz ısısının ır OfUSI 

rar. . karalı dedı ki: sözler söyleyerek memleketi adeta söze ne lüzum var, onlann Gannifte Deniz liaeeinin tertip ettiii ~ 
Dedı. - Gene cenuba düfiiy;oruz. Fa • inandınnıfb. ne feci hale düttüklerini AVTupadan kantri bugün Heybeliededa yap1a-
Darmut reİa ,.apbrdıii iki lmlaa- kat deminki kadar deiil- Zararı Birinci Balkan oyunlarından ta so- gelen gazeteler haber veriyorlar. caktır. 

pçla birlikte hemen :rola çlbcak • yok. Kirinyanm bab hizuma p • nuncu müsabakalara kadar manevi • Finlandiyalı f8IDpiyon 40 kilomet.. Deniz Liaeai, Deniz Harp ~ 
b. Kaleye baskın ft7& hücum 7&p&• lince iakele,.e döneriz. yatı bir türlü sarsılmak bilmiyen ho-

1 
relik yolu bitirdiği zaman bizimki 20 mili, Deniz Gedikliai atletleri ~ 

bilmek için de :renidm ıinllll le. Bu hal pce ;rarııından ıonraya ca nihayet bizi hiç bir zaman hatı11 sa- kilometre gerideymif ! . yapılacak bu müubak•lera her ~ 
Tmtl• almıfb. Bfltiin Tirki:rede kadar dnam etti. Sabaha kartı fil"- yıbr bir mevkie çıkaramadan aramız- Zaman ve mesafenin ifade ettiği on bet müaabıkla itti.rak edecektir. 
,....... bir harp haTUIDID estiii o bna epeyce yaftflamıttı. ilk aydın- dan çekilip gitti. ölçüyü bilmiyenler için bu fark belki Takım kotuau halinde ~ 
aflalercle aiWalanm kaparak ,&aill- lılda beraber Durmut reis henüz D~ aundan sonra Anmada bir mek• pek büyük görülmez. bu müsabakada en az eayt alan --
lfi 7azılmaja kopalarm ayısı çok- bet a1mq olan Deli Muıtafa;ra emir tebe hoca olarak ıelen Alman Ridel Bereket her zaman himayesine u - birinci olacaktır. 
tu ye baalarm içleriaden en aiçli, •erdi: memleketinde kayak aporlariyle faz- ğındığımız «sporda galibiyet ve mai- Deniz l..iaesinin önGnde 
• açdr IÖ& olanlar aeçili,...da. _Rota deiitt' Do8CI .. JCi- laca me,gul olduğundan, aon seneler· lubiyet aranmaz» düeturu kafamızın ve gene orada bitecek oLm ha m 

... ~;,.~·~-M~· MI a'ta -- ......... mfa,.. ... 11 ır. OIN de Wade ele raihet aören bu spor~ bir içinde iyice yerletmiıftir de kolay ko .. baka 3500 metreliktir. 
yük bir hızla ıimalden eameie bat- . . kat daha merak sardırdı. Ve nihayet 1ay rahataız olmıyoruzl. 2.30 da baflanacakbr. 

• • • Pusla ve haritaya bakarak cemı· Berlin olimpiyatlanna iftirakimizde • 
lumt. buu IOlll'& da fll'tma halını aba JOhma kontrola bqladı ü • lacak dereced t •· J • ı Kr J K M çlan 
alnutb. Deniz ~baraut. dalplar Fakat ba aırac1a bat 1rua:...ın .. :rm~ı;.;;,imizin baıfm~:ti. a;~li: ngı tere a upası a 
.. ,...... &e,u köpiilderle btatmı - &.a.-...1-L! --...1!. • d .. ba .. . __ _ 

• ~UUUCIU TtlnD,.. sen7• OIJ1I • 
:ra batl-•lfb. Dunnut reu bitin lınla. 
ıece açık denizde ve fırtına ua • • . 

da 11__ _ _ .. bili. ..,L_ 11!!1: - Reıa ..• 
aua ça ...... caıını J'Ol'au. r a • N ? 
Irat bu mnıimcle Akdeabde olan - e ftl' 

flrbnalann kua liirdüifi de çok al- - Sancakta bir kaJJk ..• 
riilmittL &Unu da düıünerek de • Şimdi bir kayıkla uiratacak za-

Cumartesi 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlanndan 

Eflham Hastalığı 
nize açıldı. Çünkü kaybedilecek bir man m17dı? 

Vardi id 1 d' On bet ııenedenberi refikasına tedavi 
dakikası bile 7oktu. 7a 7en en aea en 1: ettirmek için baı vurmadık çare bırak-

Pulat yaralı olmaama raimen ... - Yelkeni puçalanmlf. içinde mıyan bir aile reisi anlatıyordu: 
lairde kalmamıth: bir adam var. Yardım istiyor.,. - Refikam çok titiz. merakla, biraz 

- Gemide daha iyi bakılınm. (). · Kirinyadan Gel.n da fazlaca veaveeeU bir kadındır. Her 
R7& Yarmcı7a kadar da kav.etle • Bal.. yapılan iıte meaela yemek yemek, su 

Dirim, demifti. Durmut reis böyle bir zamanda ba ile el yıkamak, yatakta yatmak. fazla 
konupnak, plmek. bazan da ağla -eena ensinlerde k6çtik bir byıiın ba - malt aibi en tabii hareketleri bir aünab 

~yor/. lunmumı ltitu taJltf Wur-da. tel&kki eder. Günah itlemeııin diye 
b.r.111 reiiln ld fnrlaap:ı la- Ola olsa futmam ~ bil- süıden:e apte9te Çllunaz. Stt iaraf edil
Sİclİ)'orlardı. Ulrin c1a1p1ana aaiı•ela: acılan bir l;alıkça b.Jliı ol- main diye 7fizün6 )'lk•..U.. tnieafiT -

-ilr'ffil ile fırbmm ----1.%... mabJdL liie aitmez. kendi.ırie verilen bir gıda-
- ___... yi piatir diye Jemek iltellleZ. 

u',Mntda alabara olac•klan anlatı· Ona yardım etmek denizcilik 'bor- Çocuklannı çok eevdiiini söyler, fa -
llJ'onlu. Dmmut nia onlara: cu idi. Halbaki aceleai de vardı. Bu- kat onlan trönnek iatemez. HülU. dai-

- G.i d&ıünlzl DUB İCİD llemen karar veremedi. Bu mi bir azap içinde ya .. rız. Bunun bir 
Emrini verdi ye kencli8i tek ..... unda kıç ban7a çalmalf olan I• çaresini bulamadık. .. · M~er o7GftCllf.,.. hrlı Wr ..ı...ıa .. ,..,... ıır.ı ,_,._ ....... ~ 
~ ......... ilerledi. •ent ~ eledi kiı Bu haetayi bir sün bir mieafir arkada.. ,.._,.,.. Jl9llOOrı.r 

11 teklinde ziyaret ettik. Yakından ta-
Geminia ,.Jna &a direiüacleld - Reis, ba adam her halde ICıb- mdıiım bu itadan (mistik) bir cinnet lngiltere kral kupuı maçlannm be- di olan Anenal bu 8UNt:le dd 

.U.rt klfeli )'etkeni &Çllllftı. Kirek- nılıdır. Bir tefler biliyordur. Belki ıeçiriyordu.. Kananda kir ve irsi firenai tinci turu bugün muhtelif aahalarda oyuncuaundan mahrum hir ...... 

.... kanat keaarlarma aıkı aıkı bai· de Kirinyadan açılmlfbr. yoktu. Her sün muntazam ve ılık dut- l t6 takım araaında yapılacaktır. P8 maçlanba iftiıak ·mecbariJ'..-.,, 
ı.....tlarclL Lnentler lm7U ,....... laria)'adan bir haber almak 1i • lar, kanını kuvvetlendirecek gıdalar, 1 Bu müaabakalann en mühimmi kalmıftır. 
ttikilmitlerdi. Güftl'trecle olanlar da midi.- dütünmeeindeki yanlıtlıkları tashih e - Arsenal ile Nijukaad, Mançster ile Buıün bal kupuı maçlan _r'J.ii# 
.-.inin :raJpa VUl'lll&ll Ye)'& daı,... y.a...ı.. dmmcu.i bö•le -ı .. her decek tekilde doğru telkinler yaptak. Cnmai Tavn arasındaki oyunlar ola- ken bir tarftan da lik maçlan blP't > 

~ I .-ı Anneııi çolr. 8İftirli olan bu kadındaki ' caktır c:abır 
Jarm hüc:amu Sıratında d•iu ati • zaman ehemnM)'et Ym'İrlercli. Bi)'le cinnet tabJOIU uzun ve dikkatli bir ih- 1 ° 8' : • likİn Ghim .. 
rilldenmemek için birer tarafa 11111- önceden bir çok 197ler bu.ek ,.. - timamm teııirile hafifledi. evluunlaruu Mançater tabını seçen mev .. ırın~ . en m ojUU 

dE lar ıim Dömifinal majlGp olarak ton Villa ile Bolton v-;::,111 
ı ı tubmm'lf clı. pılan akınlarm hepsi de zaferle bi- bmen unuttu. Ve tabii cemiyet haya- 'müsabaka harici kaim••, ha af'ne e\1• Liverpul ile Börminpm 

Pulat, reisin bmarumda adi • ti7orclu. Dmmut reiıin, kendiıindea b aruana bntb. batb bir şehre ae • -...,. lardar 
~ uzanmıt buhmu)'orclu. yardım iati7en bir adamın dilejini yahate çaktı. Oç r, eonra döndüiü za- vveletlı~ebır· krtalakıkmudpaırs. mı kazanmıt kuv • maç . t ,.-1! 

Art man hayata tabilliie daha fada yüz 
ık •izını bıçak açmı,.orda. kırmıt olmamak arzma ela elde- tutmufhı. Arsenal ise bu sene lqiltere likin- To iantllar, Dav 

Ramazan ile Veli ele ODUD sibi idi- nince hemen karannı vsdi: ( •) Ba DOtlan blip taklayuna, Y•· de en kuvvetli bir takım olmakla be • 
let. He~ai de timdi .... iz Aliye ben- - Deli M.tafa ... Çabuk ID b- but bir ....._ JaP1fbnP koDekaiy08 .raber henüz likte dördüncü vaziyette· Gm.I Sanatlar AW•dil...,:Jt" 
semiılerdi. Murat JUkanda Ye rei - yıiı pronm•za al... Japam. ~ wnanuuzcla ba notlar dir. Geçen hafta yapılan fngiltere - Koni.,... . ~ 
ıin yanmda idi. Durmut reis İle di- Tfirk ıemiai aert bir dönüt ;raptı. lair doktor aibi imdadama yetifehilir. Cal arasındaki maçta merkez muha· Beyoğlu Vakıflar direktöril 
meni zorlu ellerile ıumıla latan 1'a:rıiı borduma aldıiı zaman cimi sakatlanan Anenal takımının ki Kunter ta~an ~..--
Tekgöz Alinin önündeki paala,._ orada bir ihtiyar bulclu. Tek bapna rafı da kan pıbtılarile kukab ke - kalecisi me,hur Moe da ayni hafta ~:,!:!:b..ı:~. ~lzmirdeld ~ 
ltrinü dilnnit yıldıa a:rdmtıimcta idi. Bidda 1>k halde IMalamıJorclu. •ilmifti. Ba, ...... ecllleeek bir bal- yapılan lik maçında omuzUhdan ya- mimari ve kültür eeeıleri) ~ 
.ı. bakıyordu. .8qmm aai tarafıadaa....,.. .loi- & ralanmıfbr. riDe proja.iyonla lflt ~ 

ekcill Ali clüı-.J cew:la41111k T91" ..... •mıfb. ~ AJ (Aıba Tar) Kral kıpunan m kavvetll narnz.ıe. cadı. Kaaftinlii9 ...... is.• 
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üt·· n Avrupada Ayni Kanaat F ransadaki Kralcılar 

H .Ak• • '' H M h kk k f Kapat.lan Aksiyon Fransez Nedir, Neye a lffi • arp U a a . ,, Çalışır Ve Nasıl ~arşılamr? 
Fransa hükôme -

Umumi Harpte Bitaraf Kalan Memle- :~E::;::~;n: 
ketler Bile Harıl Harıl Silihlanıyorlar ~~;~t:0~~::: 

'1 f B" ) ·ı· G · · « G 1 d M t• · il y adile tanılan tale -aru ır ngı ız azetecısı eçen er • UIO ını e apttğım Hususi" s·r be teıkilitını bir 

Görüıme Bana Atman -Japon• ltalyan ittifakının Yakın Olduğunu Anlattı,, Diyor kararname ile fes-

._,..----,-----~.--...-~-----~------------ hetti.Aloiyan Fran-
sez, F ransada cum 
huriyet rejimini 
devirerek yerine 
krallık rejimini 
getirmek için ça -
lııır bir te,ekkül -
dür. Fransada bu 
teıekküle taraftar 
olan müneVTer bir 
ekalliyet vardır. 

Bu ekalliyet kral -
cıhğın debdebesi
ne, ve göz kamaı -
tırıcı teırifatına 

kendini kaptır - Alr•İyon Fransezi kapatan Franaz Batbakanı Alber 
mııtır. Saro baıbakanlrlr bina•ından çıkarken 

Fransa kraliyetçileri her gürültülü kralcılık taraftarlarının yardımile 
hadiseden istifade ederek karı!ıkhk- kaçtığı ve hududu aıtığı anlatılmı~ 
lar çıkarmağa, yahut karıııklıklan ve ortalığı kaphyan merak ta zail 
körüklemeğe uğrasır. vaziyeti çe - olmuıtu. 

tinleıtirerek ve kördüğüm haline ge- Fransada kralcıların teşebbüsler' 
tirerek istifade etmeyi düıünürler. ve nümayiıleri daima gülünç telakki 
Nitekim Staviaki rezaletlerinin orta- edilegelmiıtir. Bu da o memlekette 
ya çıktığı sıralarda da böyle yap • demokrasinin kuvvetini hissetme -
mıılar ve Parisin tehlikeli buhranlar sinden ve bu çeıit didiklemelerle 

Geçen umumi laarbi biitiin dehıetiyle canlandıran bir re•İm geçirmesine yardım etmiılerdir. aanılmıyacak derece sağlam olma-

«Busünlerde dünyanın her Sovyet Rusya milli müdafaa vekili · · · ·-·- ·~ --- Aksiyon Franaezin kendi adını ıındandır. 
l..rafında hüküm süren müıterek bir marepl Tukaçaveaki Londrada, dıt Kanalizasyon taııyan bir gazetesi vardır. Bu ga- Nitekim ıoıyaliıt partisi lideri 
le.naat var: Yakında büyük bir har- bakanı, hava ve harbiye bakanları zetenin bafmuharriri Leon Dodedir. Bluma kartı yapılan tecavüz, Fran-
Lin kopacağı... Her yerde harp ile ıörüıüyor ve lnriliz mühimmat E eyler beyinden F enerbah- Daima prültülü ve karııtırıcı neı- sadaki sol tarafın kuvvetlenmesine 

için, harıl harıl hazırlık yapılıyor. fabrikalarını ziyaret ediyordu. çeye Kadar Da Yapılacak riyat ~apar. ~fına topladı~ı .mah- yardım edecek ve ıimdiki hükiime. 
\' alnız Almanya, eıi görülmemiı bir Bu konuımalar, Almanlar tara - f stanbul ve Beyoğlu cihetlerinde dut mık~ pnçlerle hadıaeler tin me~iini sağlamayacaktır. Bu-
tekilde ıilihlanmıyor, büyük, kü • fından dikkatle takip olunuyordu. kanalizasyon inf&Jltı devam etmekte - ı çıkarmaıa çabalar. nun böyle olduğu önümüzdeki ni -
~ük her memleket, geçen harpte bi- Nasıl ki Fransa ile İngiltere erkanı dir. 1stanbulda aralık yerlerle Yeni - Kralcıla_r .~n tuhaf tuhaf ma- sanda yapılacak umumi seçimde da-
laraf kalan memleketler bile hum - harbiyelerinin görüımeleri de ayni bahçe kanalizasyonu yapılmakta- cer~lara gırııır, ... F~anaada merald~ ha maddi bir ~ekilde görülecektir. 
inalı bir faaliyetle silahlanıyorlar. alaka ile takip edilmekte idi. Bütün dır. Beyoğlu cihetinde de inşaat Fm - takıp olunan hadıaelere de sebebı
Avrupanın dövüı kuvveti, son iki bunlar Almanyayı çevirmenin dü _ dıklıdan Cihangire doğru devam et _ yet verirler. Bundan bir kaç sene ev
tılda iki misli arttı. Sovyet Rusya - ıünüldüğüne delil telakki olunmak- mektedir. vel Leon Dode bu çeıit bir mace -
bın askerlik bütçesi 560 milyon in . ta idi. Kadıköy cihetine gelince henüz bu ranın kahramanı olmuı, günün bi -
tiliz lirasına çıkarıldı. balyanın bü- Almanya son üç sene içinde bü _ semtin avan projeleri bile yaptırılma- rinde mevkuf bulunduğu hapisha -

tun eli tutan erkekleri silah altın • yük bir hava filosu vücuda getirdi. mı~ır.I be . d F neden kaçarak Fransa hududunu 
dadır. Fransa, üç yıllık silahlanma ihtiyat kuvvetleri milyonları aşan d ~~~~ hy~n e~ k e~erbahçeye ka - geçmiı ve Belçikaya gitmitti. Dode 

* * Paris 14 (A.A.) Aksiyon 
F ransezde bu sabah yapılan araı -
tırma Maurran, Daudet ve Pujo'nun 
müvacehesinde olmuıtur. 

l>rogramını bir tek yıla sıkııtırdı. Si- 600,000 kiıilik modern bir ordu teş- . ~r . . de t';; 
1 

1~ anın av~~ p~o- harıl harıl aranmı§, bütün zabıta D•rUftefakanın YddönUmU 
li.hlanma salgını küçük milletlere kil etti. Bundan batka Almanya en YJ:pe~ın;n ek a~~~~stont şırKetme kuvvetleri onun nasıl kaybolduğu -
de . . 1 . d . b. d k ırı ması arar~ ırı mış ır. ana- nu, nereye gittiğini keıfe koyulmuı, 

En eski hayır ve kültür müessese -
miz olan Darü-şşefakanın yıldönümii 
2.3 şubat ~ar günü mektep salonla
rında kutlulanacaktır. Toplantıda, 
Münir Nureddin, Necip Celal gibi bir 
çok san' atkarlar tara fmdan konserler 

l sırayet ettı. svıçre, or usunu ve son sıstem ır eniz uvveti yara - lif...asyon işleri için 1936 bütçesine 
11a k ı · · ·d t fakat izini bulamamııtı. Öte tara -

. Va uvvet erını yem en tanzim e- ıyor. 650 bin lira tahsisat konulacaktır. 
dıyor, askeri hizmet müddetini u • Bu kuvvetler fngilterenin kuvvet- fından Dode, Akıiyon Franaez adı-
~•ttıktan baıka hava kuvvetini art· ferine faiktir. Bundan başka hadi • Portakatlarımtz Rağbette nı ta,ıyan gazetesine yazılannı gön-
tırrnak için milyonlar veriyor. Fe - aeler, Almanyanın yeni müttefikler Bu sene portakallarımız dw piyasa- deriyor ve bu yazıları günü gününe 

verilecektir. • ~ernenk müdafaa itlerine 7,5 milyon bulup kuvvetine kuvvetler katma _ larda çok iyi bir mevki elde etmiştir. intitar ediyordu. Nihayet Dodenin 

ngilizl~uı~~~clti.» sınap~rmclm~~ili~ ~md~ek~arb~mak~~~o~- ~============================== 

Hayatta Gördüklerimiz lngilterenin tanınmıJ siyasi mu- Geçenlerde Sinyor Musolini ile- rak Yafadan alınan külliyetli miktar-
"-rrirlerinden Ward Price Daily bir saat kadar görüttüm. Bu görüı- da portakal, bu sene, bizim lehimize 
t.fail gazetesine yazdığı bir yazıya me huıusi mahiyette olduğu halde olmak Ü~ere azalmıştır. Buna sebep 
~ &Özlerle baıladıktan sonra silih- bana, Almanya, Japonya ve ltalya ·de Mersın portakallarının Yafadan 

'-aıına ve harbe hazırlanma humma- araaındaki müıterek menfaat bağ 
'••un sebeplerini anlatarak kısaca larının aağlamlaJltlakta olduğunu 
ditor ki: gösterdi. 

-

((Silahlanan devletlerin en ya • Bu üç devlet te müstemleke pe -

:::nı Almanyadır. Planını, Her Hit- ıindedir. ikisi bu dileklerini, yerine 
1. ((Mücadelem» adlı eserinde an- getirmek için silaha sarılmıı ve 
S. lıyor ve Ruıyadan toprak almak harp açmıtlar, fakat lngilterenin 
L·lediğini, Lehiıtana da kazançtan muannidane mukavemetile kar§ılaş-
lr hiaae ayırarak Dançiğ koridoru mıılardır. 

~eaeleaini ortadan kaldıracağını Çok geçmeden Almanya ile bu 
~riyor. Alm~nya, prka doğru d~vletler arasm~a sıkı bir elbirliği 
> t rahat genıılemek için Fransa vucuda gelecektır. 
e lngiltere ile dost olmak istiyor. Gerçi :Almanya ile halyanın an -

> laııiltere ile Fransa, Sovyet Rus- laıtıkları henüz söylenemez. Çünkü, 
~Almanya ve Japonya ile ui . İtalya, Almanyanın. Avusturyayı 
il ak üzere bırakabilirlerdi. O . yutarak Triyesteyi bir Alman lima
~ "-'la uğrapnlann diıleri körlenir nı yapmaımı istemez. Fakat zaru
~ h.rp tehlikesi Uzak Şarkta ken- retler tuhaf tuhaf ıeyler doğururlar. 
l.. e hir mahreç bulurdu. Halbuki Hülisa Avrupa, çok tehlikeli bir 
1116tle 1 d d . · B hak"k t" ·· .. t~ . o ma ı ve onun için harp evre geçırıyor. u ı a ı gozo • 
t·· lakesi Avrupanın ortasına çök • nünde bulundurmamak ve ona gö-
'i. re tedbir almamak çok korkunç ne-

ICral Jorjun ölümünden önce tice"ler verir.>> 

biraz küçük olmakla beraber, onlar 
dan daha çok sulu ve az çekirdekli o 1-
masıdır. 

Bilhassa Almanya, bu yıl bizde n 

külliyetli miktarda portakal almakt a-
dır. Mübayaa 

.. 
Almanyada ıçın n 

memleketimize üç tüccar gelmiştir. 
·- - - -
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Roçiltlere Leke Si1ren Yahudi 
ihtiyar yahudi bağıra bağıra ağlt -

yordu : 
- Fakir oldum beyim. Pllralanm 

yitti. Paralanın .. 
- Dur, dedi, hakim: 
- Bağırma da derdini anlıyalın1. 

O, dinmez bir acıya uğramıı gibi 
mütemadiyen sızlanıyordu : 

- Paralanın yitti beyim, parala • 
rım . .. 

- Nereye gitti~ .. 
- Bana yalanc ı evini sattı . Baba -

sının evini. Paralan verdim. Kaçtı, yit -
ıi . 

Yahudi derdini anlatamıyaca'lctı. 

Hakim dava edilenin avukatına sor
du : 

- Davanız nedir}. 
- Efendim. müekkilimin mahdumu, 

pederinden gizli Hisardaki köşkünü 
mösyöye satıyor. Devir muamelesi hi -
tinciyc kadar katibiadil vasıtasilc yap -
tıklan bir mukavele mucibince mösyö 
müekkilimin mahdumuna sabıı fiatı olan 
H8000 ııliranın nısfım teslim ediyor. Ta
bii hakikat meydana çıkınca verilen 

u4000.ı lirarun iadesi lazım. Fakat mÜ· 
okkilimin mahdumu paraları aldıktan 

bir haf ta sonra A vrupaya gitmiştir. 

Şimdi mösyö parasını istiyor. Çocuk or
tada yok. Bu parayı kim verecek ';ı 

- Müekkiliniz köşkü satmak taraf-
tan değil mi?. 

- Hayır efendim. 
- Oğlu Avnıpanın neresinde>. 
- Bilmiyoruz efendim. 
Hakim ihtiyar yahudiye döndü: 
- Sen parayı kime verdinse onu bul 

da davanı görelim. 
O, ümitsiz yana. yana: 
- Aman Allah. Bene nerccle bula· 

cağım, paralanın yitti, mahvoldum. Di
ye gene bağırmağa başladı .. 

Dava, mösyönün köokü tahliyesine 
v e alacağı «4000 ıı liranın tahsili için 
kaçak mahdumun adresinin tesbitine bı
rakıldı. 

ihtiyar yahudi kapıdan çıkmış; hem 
ağlıyor. hem de: 

- Paralarım yitti. Yazık Roçiltlerin 
adını kirlettim. Yazık.. dive ııadcırım 

yoluyordu. Muazzez F AIK 
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İyi Filim Yapmak İçin Birbirinily ~ "8°~anİ° ~;erıF·ı . 
T S , kA J LA f enı ır ngı ız . ı. °!12 
anıyan an at ar ar -azım· Durgun Sudan Çekınınızl 

Fransız Artisti Klodet Kol berin ;.:r~i .:::z: 
Amerikada Geçirdigı" · Tecrübeler =~~ ~:,,:·A: 

hut «Durgun sudan •ir ntlMtlett.,. 
beri AmeriJıua bu-
lana• Fr~ artUti 
'Cloder Kolkr, (Ho 
liorul) ta ilrinci IU-
mini Je çeoİrntİf oe 
ı.a müna•ebetle •· 
da.Jifi t.crilbeleri 
6ir maltale la.ıiıule 

yosmıthr. A,.,..,a 
olruyacafuauı l'esl ...,.,,ur, 

Diğer endüstri-
• lerde na11ldır bil

mem, fakat filmci
likte ehemmiyeti 
gittikçe artan bir ha 
kikat vanlu: Bir 
filmde oynayan ar· 
tistler yekdiğerini 
ne kadar eyi tanır· 

larsa aralannda o. 
kadar fazla ahenl 
temin ederler v' 
meydana o niabctte 
güzel ceer çıkarır
lar. Bunun içindir 
ki Paramount reji
sörü Veslay Rugg
lea,aenaryocu Claud 
Binyola oyun ar
ı.a..,ın Fnd Mak 
Murrey'den mürek
kep bir ekip, bir 
heyet t•kkül etti
iini ıörünce sevin· 
dün. Bir yıldan az 
bir müddet içinde 
ikinci defadır ki bir· 
likte çalıf1yoruz, ve 
artık yekc:lijerimizi 
tamamen tanımlf 

çekininiz» adı altın· 
da bir film yaptı. 
Bu filmin süjesi Vi
yana ,ehrinde geç· 
mektedir. F alcat 
niçin Viyana tehri 
aeçilmiıPtir, bilmiyo
ruz. Zira filmin tek 
bir manzaraaı müe
teana olmak üzere 
mavi Tuna sahille-
rini hatırlatan hiç 
bir parçam yoktur. 
Mevzu una aelince: 
Atldannda sebatsız 
ve.. mqhur bir ak
tör aparbmanında 

öldürülmüt olduğu 
halde bulunur. Za
bıtanın tahkikatı ne
ticeainde görülür ki 
katilin dıfardan ael
meaine imkin yok
tur. Bu cinayeti mu
hakkak ayni apartımanda oturan, ve- 1 bıta filminin yekdiğerini takip ed~d 
ya daha gece olmadan apartımana safhaları haricinde bir fevkaladehlf 
girip aaldanan birisi yapm1fbr. Bu, bir ' yoktur. Fakat İngiliz gazetelerinin aB' 
kadındır. Zira kapıcı akf81D karanlı- lattıklarına bakılırsa bu safhalar o ki' 
ğmda yüzü yanm peçeli bir kadına ldar eyi tanzim eclilmittir ki vak'a claı' 
merdivenlerde tesadüf etmi,ıir. ha ilk paı-çalardan itibaren aeyirci,I 

Tahkikat derinle\Jtirilir. Neticede cezbetmektedir. Bundan ~ka filıll 
ilk tahminin doğru olduğu anlatılır. fevkalade eyi oynanmıttır. OynayaA 
Cinayeti yapan hakikaten melek yüz- aan 'atkirlar arasında baflıca T esadal. 
lü bir genç kızdır ve hi .. i bir eebebe Rikardo Kortcz ve Anita Louise 'in ad
istinat ederek elini kana bulamıttır. lan sayılmaktadır. yukandaki ,. * 8İınde bu sonuncu aan 'atkln görüyof" 

Görüyoruz ki süjede baeit bir za- aunuz. 

Bir Amerika Kumpanyası 
Şalvarlı Sanıyor 

Bizi Hali 
bulunuyoruz. Bu defa oyıwfain-ız pi-' muJ&emmel e-
yeain adı bafka dillere na.J cevriJe.. eer çakara • 

cektir, bilmem. Fakat lnailiaede c<Eve 1 hilmek için 

· Amerikada bir film çevrildi. Bu filmi henüz görmedik, fakat elimi:ı• 
aeçen reaimlerine bekılacalr olur• Amerikalı kupıpanyanın Türkleri şal .. 
varh ve çcpkenli adamlar halinde tuavvur ettiii ve o tekilde tanıttırdıi' 
anlatılmaktadır. Film bu aarm en büyük propapnda vaaıtaaı olduğu için• 
hayali bir vak'a da ceçmif olaa dahibu tekilde tanıblmamıza ne dereCC' 
teeaaiif etsek azdır, bunun iatikbalde de tekerrür etmemesi için ne yapıla
bilir, bilmeyiz. Fakat bize öyle aeJiyor ki nihayet ayıaı bir düzineyi gev 
meyen film atüdyolanna alakadar dairelerimizin memleketimizi reaim v• 
yazı ile, mümkün olduiu kadar 11lı .k tamtmalara PÇ bir it oım... "fF 
rektir. 

koca aeliyor» maniaını iflıde eder. hem filme 
Bu, F red Mak Muney ile Robert ;•hma ean: 
Young'tan birini seçmekte aon derece ard 7aiml 
mütkülit seçen bir pnç kama hikaye- ~7: e,bclroya 
eidir; hafif komedi cinsindendir. malik olmah _ 

.. dırlar.. An 
Az evvel bahsettiğim ekipi, doetlar cak ~u tak

bfileaini biz «gİdit ıeJif bilet» ach al- dirdec:lir 
bnda çevirdijisniz ilk filmi oynarken 1 yelr.diierini an 

tefkil ~ Film çe9irmek daima bir 1amq iman • 

eergüzefttir. Yapıldıiı sırada, tıpkı u-J lara mükem -
bi den. 1c ) v da Jd .x... • mel eser yap-zun r ız yo u ugun o U15u gı- . . . [ 

bi kd. v • • 1 . lar ı t ı r a b ı 1 ı r· ye ıgerım an ayan ınaan arasın• . j 
da birlikler te,ekkül eder, puplar ya ı- ı Jer. Aksı hal· 
hr, fakat bu, bir zaman İfidİr. Kimi:le de m~ydana çıkardıklan fil m)erd~ akaa - ayni ean'atkAn Mak Murrey'in kollan 
~-L- • 1_ ..... _ .. .x.. • ed' 'yan bar nokta mvhakhk bulun•caktır. arasında görüyoraunuz Resim çeken uana eyı an-,a....._.nızı tayın ınce- · 
ye kadar film bitmif olur. l,ıe bunun (Yukarıda Klodet Kolber'i, 8f8iıcla Robert Young'tur.) 

içindir ki ccEve koca ıeliyor» filminde u•• Mil. t• z v 
~aunliz .. ~b~!:-rıe.,tırma1aıavirdi .... ~uht·açık · ç yon ıra arar eren Yangın 
uat1• , zıra ıram çe aımız ı 

~ Y~~jerlmizi~ . kabiliyetlerini lnailiz H~lyvoodu denilen Elıtree hın altısında aöndürülebilmiftir. 1 
••kliklennı, zevklerım tamamen an- stüdyolannm bir yanaın neticesinde 

1 
Bu dakikada zarann dereceaini 

lmmt bulunuyoruz. 1 harap olduğunu telgraf haberi olarak kat'iyetle tahmin etmek mümkün de-
Bu~.~. (Fr~ ~ Mur .. okumuf8unuzdur. Sonradan gelen taf- 1 ğildir. Stüdyonun direktörü olan Her- ; 

N}') e aıt deiildır. Fılhakib hır kadın silittan anlaşıldığına göre yangın gece bert Vilkoks sadece: 
meıela bir atk sahnesini tamdıiı ee· iki" k 'Ik y ·ı 1 ...:ı· ı· t h 
_!_ 't! b. . ' yarıaından aaat sonra çı mıt ve ı - arım mı yon n8uız ıruı a -
vmw v erllekle tanımadıiı bir adama .. b' bek · · tar fında ·· min ediyorum demittir ' 

daha 
. . once ır gece çıaı a n go - , · 

nazaran eyı oynar, dcaem bu fık- b' dak'ka . . H k.ka ··d la kA .... 
· rt tan •ıL • •-~- l I rülmüştür. Fakat bina ır ı ıçın- a ı tte stu yo nn ye ununur.ı. 

n o aya a 11& aan atlUU' o mut o • k · 2 ·ı 1 ')iz ı· dı F 
marn. Bu itibarla Fred ve ben kartı de bir mefBle haline geldiği için itfai- ıymeh mı yo~ ngı ırası r. ·a-
kartıya muhakkak gittikçe daha eyi yenin derhal yetifmesine rağmen ate- kat bereket versın yanan kısım yalnız 
oynayacağız. Fakat Robcrt Yoang ile şin dairesini genitletmesinin önüne bir parçadır. İngiliz sinema meraklı -
de, rejisörle de, muhavereleri tanzim geçilememiştir. )arı bu yangın neticesinde lngiliz si· 
eden Senaryocu ile de vaziyet hep Esasen o sırada tiddetli bir rüzgar nema endüstrisinin felce uğrayaca • 

"yleclir. 
1 
esiyordu. su~ tuyiki de, kafi değil· ğtnclan korkmuşlarsa da ahnan tedbir- 1 

~ dl .Bu wzi~ brtınnda ~sın ta- leıden "8fa çalpıanın faeıla,. ağra-
Benim fikrime kalma .aüdyo1ar marn dört 188t aGrmiif ve ancak' eahe-1-..,.,_.. •hp~. l 

-~ Dolııtor /ilminde Alman ca•u• rolünü yap9n Mirna _ LoY!.!! 
..... 1.pilôtı reUi Ali Be7 rolüai 7apıııı Hanri G""'•• ile ~ --
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ibik IWodası -] j Tanınmış San'atkiirları j )~elelliyenin Talİllml 1 

Kuşa Be11-r0ı1-:k: 

Bir Türlü Geçiniyor Havadis Yok 

- A nnem. tuvaletim için aycla bin 
lira sarfeder, d edim. 

- · Ne cevap verdi) 
- D~ünıimüz olduktan sonra be§ yüz 

earfctııin, beş yüzünü de hana versin, dedi. 
--..-.................... .....__..._.. 1 • 

1 Güzel Fıkralar 1 
NEYE 

- Karınızın kaçıp gittiğine mütc· 
cssir değil misiniz~. 

- Hayır, zerre kadar .• 
- Öyle ise niye aratıyorsunuz}. 
- Kasanın anahtannı da ahp aitti 

de... '>. 
YEMiN 

- Beni sevdiğine yemin et •• 

- Yemin ederim 1 
- Fazla kıymet verdiğin bir '1'CYİn 

üzerine yemin et 1 
- T erzine olan borcuna yemın 

ederimi 

- ÖYLE 
Karşılaştılar ; biri : 

- Ne iyi tesadüf, dedi, '8Cni on se
nedir görmemiştim. 

Ercüment Ekreme sordum: 
-Kübiğin türkçesi nedir, bilir 

misin? 
- Bilirim, dedi, yampiri. 

• * 
Kübik kelime•i, küpten geliyor. 

Fakat küpün kübik cinai var mı? 
Onu bilmiyorum. 

* "' 
Kübik modaaı her halde erkekle· 

rin bir icadı olacak! Eğer. ba mo • 
dayı da kadınlar icat etmiı ohalar· 
dı; §imdiye kadar unutulmuı git • 
miıti. 

* • 
Muharrir kübik kıırpn kalemini 

kübik manikürlü eline alıp yaznuya 
baıladı: 

«Kübik Jöıenmiı, kübik evde 
kübik kadınla kübik koca•ı lıiibik 
bir hayat geçiriyorlardı ..• 

Ayıeyi, Naciyeyi, Melihayı da 
kübikleıtirmiıler: lıi, Neci, Melo 
diyorlar. 

• * 
Kübik ıaat çok :ı.aril bir feydir. 

Y,alnız ulak bir kusuru var: Saatin 
kaç olduğunu gö•termiyor. 

* * 
Geçen gün biri bana: 

- Siz çok lrübik bir adamamız! 

Demesin mi! Kalam kızdı: 

- Kübik, •enin babandır! 
Dedim. 

... ... 
Öteki de tasdik etti: 
- Ben de öyle 1 

KESiYORDU 

Kaşları alnının ortasındaki kadı

. na biz uciibei hilkat derdik.. yeni 

Bay tıraş oluyordu: 
- Ne fena bıçak, dedi, hiç kesmi

yor. 
Bayanı itiraz etti: 

- Sen de hiç bir feYİ beğcnmez
ain; mükemmel bıçak biraz evvel ben 
Çocukların kurşun kaJemlcrini yont· 
tum fevkalade kesiyordu. 

YENi 
Yenicamiden müstamel elbise alı· 

Yordu: 
- iki lira bu elbiacye fazla değil 

rni ~ Sekiz yerinde yama var •• 
- Yama var amma yamalara dik

kat ettiniz mi? Y e.pyeni ku~ ya .. 
pılmışl 

-------·----·~--~-------------

Behzat 

yetiıenler kübik diyorlar. 

* • 
Kübik evin kapıaı bacaya; bactııı 

kapıya benzer. 
* • 

. Bir yarım Jeli tanırım, eılıidf!n 
mahalle çocukları onu: 

- Deli Bekir: 

Diye kızdırırlardı. Geçenlerde le
ıadül ett~m. Peıinde gene çocuklar 
vardı; gene kızdırıyorlardı: 

- Kübik Bekir! .• Kübik Bekir! .• 

Tramvay ıirketi hiç buna Jüıün
medi mi? Kübik tramvay arab4la
rı yaptıraa; belki içlerine beı er yüz 
~iıi doldurabilir .. 

* • 
ilahi hacivat Çelebi; aenin küla

hın da ıimdi, kadınların kübik ıap
lıaları oldu ha! 

im set •.......................... ,.... . .................... . 

Hazım 

Feriha 

Halide 

Hüseyin Kemal 

Zozo Dahnu 

Belediye tamim çıkarmt§: 
Memurlar gazetelere ne beya -

nafta bulunacaklar, ne de havadia 
verecelılermiş. 

Memurlar tamimin hilafına İf gör
meainler. Gazeteler gene belediye 
havad iai ya:ı.abilirler. 

* * 
Unkapanı köprüsünün ne halde 

olduğunu memurdan öğrenmiye ne 
hacet! •• Köprü, bar bar bağırıyor. 

* * 
Ben lraranlık aokakta vıcık ça -

mura yuvarlanıraam, bunu beledi -
yedelıi memur mu bilir, yoksa ben 
mi bilirim? .• 

* • 
Şimdiye kadar hiç bir gazeteci, 

aidip te belediyedeki memura: 

- lıtanbulda iyi ıu yerine ter • 
koa ıuyu ıatılır mı, •atılmaz mı: 

Diye aormamıffır. 

* • 
Çöplerin evlerden muntazaman 

alınıp alınmadığını çöpçüye ıor -
mam, evdeki çöpten öğrenirim! 

* * 
Söz gümüıae, aükiit altındır, der

ler.. Galiba belediyede altın eaaaı 
kabul edildi. 

•• 
Bildiğim bir mıaraı tahril ederek 

yazıyorum: 

- Epey zamandır boştayım bayan 1 
- S ana ne ? 
- Yani, d emek istediğim .. . Kalbiniz· 

de hona münasip bir yer varsa •. . r ....... H~; ... ··sa;ı~-~ .......... . 
YA iN 

Ev sahibi k iracıya sordu: 
- Evin kirasını ne vakit verecek· 

siniz? 
Kiracı cevap verdi : 

- Bu gece istihareye yatayım, ya· 
rın söylerim. 

YAMY DEGIL 
Kaynana; damadına kompliman, 

yaptı : 

- Emret damadım , senin için par
ça parça olup ; ateşe atılayım 1 

- Ben yamyam değilim kayın 
valdel 

NE AD R 
Bay bayanına söyledi: 

«Bir dokun, bin ah dinle fU ıehri _ Ne kadar da çok, her ay sekiz 
ıirinden» lira elektrik parası veriyorum . 

• * &yan karşılık verdi : 

Belediye memurlarına acıdım; - Sen lstanbulda yaşadığımız ıçın 
sıııa, aııa, söz ıöylemeıini unuta • dua et , ya Groenlandta olsaydık, orada 
calılar. bir gece altı ay sürüyor. Ne kadar e .. 

• * lektirk parası verecektik hiç hesap et-

D. • .. • . .. tin mi? ılftzlere maıde: Beledıyeye mıı-

racaat etıinler, münhal memarlalı. OTOMOB L KAZASI 
lar varmıı. Yüzü gözÜ sarıhydı, bir otomobit 

• • kazası geçirdiğini iddia ediyordu : 
Süt lriiçiiğiin, ıöz büyüğündür. - Otomobil kazası diyorsun amma, 

Biiyüklülı, belediyede kalım iner· senin otomobilin yok 1 
Jilt! - Bu kaza bir taksi otomobili y Ü· 

• • zünden başıma geldi. 

B l J • 1 . - Taksiye bindin de, taksi bir ye-
e e ıye memur mına tavııye e - . .,. 

J • re mı çarptı' 
ueyım: H d dw ·ı k k . 

S D 
• • - ayır o a gı , arım ta ·sıye 

uat ervıpn: b" ı · d d. be d t b" ıne ım, e ı, n e ramvaya ıne• 

uNe bir aea Ne bir: nela» lim, dedim. Sonunda bu hale geldiml 
Romanım alnUunlar. ----

* • 
Bu tamim balaarın ıonunda ~

•aydı daha doğru olurdu: 
- Dut yedi •eri keaildil 
Derdik. 

Teami ...................................... ---···---

Muammc.r V ash Riza 
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B ·r Bebeğin y • ş k v T k Yüz Çizgilerinizin 
Bir Günlük enı ap a e ruva arlar Gençliğini Nasıl 
Proğramı Bu hafta da size değİfik bir t.abm dan biri de beyazdan yapılmış ve siyah vorugabı·ı,·rsı·nı·z? 

modeller koyuyoruz. Bunlardan bil- bir elbise üzerine giyilmiştir. Kollan- n4 
T anıdıldarimdan birinin bir çocuğu hassa kroki ile gösterilen şapka çok 0 • nın etrafında, ortasında, yakasının ke-

oldu. Teşrinisanide doğduğu için ara- rijinaldır. Asıl kendisi siyah Fotr'den- narına ince kürk geçirilmiştir. Yaka-
Bazı ciltlerde yaşın ilerlemesine rağ

men fazla ları,şıklık olmaz. Hatta bazı 

ihtiyarlar görürsünüz, ne alınlarında, 

ne gözlerinin, rıe ağızlarının ucunda 

kırışıklıklar ve çizgiler yoktur. Buna 

rağmen ihtiyarlıkları, yaşlı oldukları 

derhal göze çarpar. Buna sebep yüz 

çizgilerinin sarkması ve ihtiyarlaması• 
dır. 

ba almadılar. «Önümüz kıf, çocuğu dir. Sonra yeşil ve mavi kadifelerle daki düğme de yine kürktendir. Bu da 

sokağa çıkarack değiliz.. Maazallah süslenmiştir. Kadife parmak parmak çok şık bir trovakardır. 
b

ir so- k 1 ) O . . yollu cinstendir .. f..prp ta yine ayni Siyah kadife şapka tamamen bere 
gu a ırsa ne o ur. nun ıçın a- k b" · O ren ve ve ayni cina kadifeden yapıl- ıçımindedir. zerine de yine siyah 

rabaya falan lüzum yok» diye söylü- ... k mırır. . ren te bir tül takılmışhr. Bu da Pari~ 

yorlardı. 

Çocuk için... bundan daha sakat bir 

düşünce olamaz. Ekseri kadınlar 

müzmin baş ağrıbrından şikayet e
derler. Eğer bunlar muntazam sokağa 

çıkıp hava alsalar belki <!e bu ağrıdan 

iz bile kalmayacaktır. l/jte baş ağrıları 
içinde bütün günlerini evin kapalı o

dasında geçiren bu bayanlar çocuklan

nı da kendileri kadar düşündükleri için 

onların da hava almağa olan ihtiyaçla
rını t nımazlar. 

siyah bir elbise üzerine giyilmiştir. EJ. 
bisenin kemeri, yakasının kurdelaları 
ve truvakarın yakasından omuzlarına _ 

Her kadın cildine olduğ6 kadar yü
zünün çizgilerine de itina etmesi la
zımdır. 

Soğuk alır diye çocuğun bütün kı

şını sobalı odada kalın perdeler ve pen

cereler arkasında geçirtir. Halbuki ço

cuk ne kadar küçük olursa olsun en fe
na havalarda bile sokağa, havaya çık

mak ihtiyacındadır. Çocuk havadan 

soğuktan değil, intizamsızlıktan, ıyı 

bakılınamaktan hastalanır. İyice giy

dirilm iş bir çocuğa soğuk hava bir şey 

yapmaz. Bunun için çocuğunuz hattd 

henüz yaşını doldurmamış bile olsa o

na hL gün şu proğramı tatbik ediniz: 

inen siyah şerit gibi §eyler siyah ku
maştan hasır örgüsü örülerek yapıl
mıştır. Her şeyi tamam yapılınca bu 

Truvakar beyaz yünlü kum~tan !harikulade tık bir kıyafettir. ı in en mc~hur ppkacılarınclan biri 
yapılmıştır. Cebleri siyahtır. Ve yine Resimde gördüğünüz truvakarlar- ınn Ruzdekanın modelidir. 

o-

Yüzü genç tutmanın en birinci yo

lu masa;dır. Masajı herkes muhtelif 

şekillerde yapar. Bir kısmı cildi hırpa

lamak korkusuyla bunun gayet hafif 

yapılmasına taraftardır. Bir kısmı d3 

bilakis kam harekete getirmek ve ada

leleri bu suretle besleyip, gençlik ve di

riliklerini muhafaza için masajın kuv

vetli yapılmasına ve alt tabakalardaki 

adalelerin harekete gelmesine taraftar

dır. Bir kısmı da parmak ucu ile hafif· 

çe vura vura yapılan masajın daha faY" 
dalı olduğunu söyler. 

Yün işleri: 1 1 
Şüphe yok ki bu metodfarın hepsi-

N e Yemek yapsam? nin ayrı ayrı faydaları vardır. Fakat 

Eldivenler Ve Yakalar Vanilyalı Pasta 
fikrimce yaşlıca kadınların çimdik me-

toduna müracaatları daha uygun olur. 

Lazım olan feyler: Altı yumurta, Bunun için evvela yüzün temizleyici 

1 / 8 ça ykaşığı tuz, 1.1/4 çay fincanı l Sa ah altını temizledikten elini yü-

zünü sildikten sonra, kahvaltı, kahval

tıdan sonra çocuğa hafif fakat sıcak 

tutucu şeyler giydirerek veya örterek 

saat on buçuk on bire kadar sokağa ve 

temiz havaya çıkarmak. 

Sokaktan dönünce her -gün munta

zaman çocuğa sıcak bir banyo yap
mak .. 

tasındaki sıra beyazla yapılmıştır. 
Diğer eldivenler tamamen çorap 

örgüsüdür. Yukarılan listildidir. Elin 

arkasına gelen yere ters örgünün orta
sına bir sıra saç örgüsü yapılmıtbr. 

Bundan başka koyduğumuz, yaka, 
kemer ve kol örnekleri de harikulade
dir. ilkbaharlık elbiselerinize bunlar
dan yaparsanız çok şık olur. 

şeker, altı çorba kaşığı su, bir fincan 
elcnmİf un, bir çay ~cağı beykin pae> 

dir (bakkallarda arayınız) ] / 2 çay ka
şığı vanilya hulasası, } /2 çay ka~ıjı 

badem hulasası. ' 

Yumurtaların sarılarını heyazla
rından ayırın. Beyazları köpürünceye 

ve donuncaya kadar çarpın . Tuzu da 

R 'nyodan sonra öğle yemeğini ye>- ilave edin. Diğer taraftan fCkeTin içi· 

Y k 

ne suyu koyarak şurup yapmak üzere dirmek .. 
eme ten sonra uyku.. Uykuyu 

müteakip yine ya evvela kahvaltı son- Kı~ı beklemiyorken amızın bastırıver kaynatın. Kaşıktan damlattığınız za-man iplik iplik oluncaya kadar at,.• 

ra sokak ve yahut evvela sokak ve so- di. Belki de hem kendinize hem de ço- '""T ı_ üstünde bırakın. indirince snmırna-
Aakta kahvalbsını yedirmek.. cuğunuza buradaki eldivenler gibi bi- ~o-

V c nihayet saat altıda akfam ye- rer çift eldiven örmeniz icap edecek- dan, sıcak sıcak yumurta aklarının ü-

meğini yedirip yedide uyutmak. tir. Siyahlı beyazlı eldivenin parmak- zerine dökün ve bir taraftan da müte· madiyen çarpın . Ta soğuyuncaya kn-

Bu yaştayken bile en sıhhi usul ço- lan düz çorap örgüsünden örülmüştür. ~ d 

1 

a~ r 

w ln b" d d t k El kısmı pirinç ignw edir. Yukarısı tersli cugu ya ız ır o a a ya ırma ve • Yumurtanın ıarılanm da iyice ko- __ _.. .... 

pe==ı=1c=e=r=e=y=i=a=ç=m=a=k=t=ır=.============::m:;:~~~~·u=·z=l=ü=o=·r=u=·1=m=u=·ş==v=e=k=a=ba==r=ık==ö=r=g=ü=n=ü=n=-=o=r-================================-· yulaşıncaya ve donuncaya kadar vu-

Vücut Güzelliği 

Kadınların, hele çocuk doğuranla- ! Jetten istifade edebilirsiniz. Bir ma
nn en büyük kusuru karınlarının ga- rangoza böyle bir alet yaptırınız. Elle 
yet büyük olmasıdır. Bir kadın vücu- tutarak aşağı iterek ve yukarı çekerek 
dunu bu kocaman karından daha çir· vücudunuzu on dakika kadar hareket 
kin gosteren bir şey yoktur. Eğer siz e ttiriniz. Bir hafta kadar kısa bir za
de bö~ le büyiik h rınlılardnn iseniz , manın içeri~inde bile karnınızın f rk,.
eritmr 1• için resimde gördü0 ünüz a- d:.ecek L.Jar eridiğini göreceksinız.. 

Ev Kadını: -------
GUderl E.ldlvenlerl 
Temlzlemek için 

Sıcak sütün içine bir miktar sabun 
tozu atınız. ve köpürtünüz. Eldiven-

leri elinize giyiniz. Bir fanela parçası

nı bu sütün içine batırarak eldivenleri 

si1iniz. Gayet güzel temizlendiğini gö
receksiniz. 

Kromyum Eşyanın Parlaklığı için 

runuz. Beykin paodirin yarıaını bunun bir kremle ve tülbentle temizlenmesi, 

içine yarısını da una karıştırınız. Va- ondan sonra besleyici bir kremin siİ" 
n~lya ile bademi de katınız. Hepsini rülmesi lazımdır. Baş parmak ve şeha
b.ır. araya karıştırın . Pasta kabının içe- det parmağınızla ağzınızın iki köşesin• 
nsıne ~lbn. Fmna salımz. Fınnın d b 1 k b d w • en aş ayara urnunuza ogru gı-

ateşini evvela hafif' sonra biraz hızlı, den çizgileri takip ederek çimdikleyi· 
sonuna doğru yine hafif yapınız. Pi- niz. Ve çimdikleriniz ta alt tabakalara 
ş ince çıkarınız. 

Umumiy ti past l . . . tesir edecek kadar kuvvetli olsun. AY" 
e e a arın pışıp pış- . . . . .. 

ınediğini anlamak için bir çatal hatırı- nı hareketı çenenızın ortasından başla 
ı~ız. Eğer çatala yapışırsa pişmemiş- yarak iki tarafa doğru çeneyi takip e-
tır. Yapışmazsa pişmiştir. derek kulaklannızın memelerine ka-

y oğurtlu Havuç I dar tekrar ediniz. Üçüncü hareket te 

H l kazı k d k 
şudur: Burnunuzun köprüsünden baŞ' 

avuç arı yıp, yı a ı tan son-
ıa yuvarlak yuvarlak kesiniz. Bir baş layıp, göz kapaklarının üstünden ve 
tn soğan soyunuz. ikisini beraber has- etrafından dolaşarak gözlerin altından 
layınız. Pişince soğanı içinden çıkar~- buruna kadar çim4ikleyin. Gözünüze 

bir nız. Havuçları bir tabağa alınız. Üze- tazyik yapmamağa dikkat ediniz. fa
rine zeytin yağ dökünüz. Yiyeceğiniz kat masajın da hafif olması lazımdır· 
vakit te üzerine aarmısaklı yoğurt dö- Dördüncü hareket: Yine burunun te-
k ünüz. pesinden baışlayıp evvela yukarı saçlıı· 

Kromyumdan yapılmış soba kapak
larının abajur saplarının ve ilah. parlak 
durması için bunlan haftada bir iki de

fa parafinle silmek lazımdır. Yumu
şak bir bez alıp parafine batırıp siliniz. 

Sonra da yine yumuşak ve kuru 
bezle kurulayınız. 

Leke Çıkarmak için 

Gliserinin çıkarmayacağı leke he

men yok gibidir. Hem de yağlı oldu
ğu için kumaşa da hiç zarar vermez. 
Lekeli yerin üzerine bir miktar sıcak 
gliserin sürünüz. Bir bir buçuk saat lca
dar öyle bırakınız. Sonra bir kaç defa 
soğuk su ile çalkalayınız. Lekeden 
eser kalmadığını göreceksiniz. 

Havuç Salatası rın diplerine sonra da yanlara şakakta· 
Havuçları kazıyıp yıkadıktan son- ra doğru çimdiklemek .. 

ra rendeleyiniz. Bir tabağa alınız. Ü- Bu kuvvetli masaj sayesinde kail 
zerine zeytin yağ, sirke, dökünüz. Zey- cereyan edeceği ve adaleyi besliyeceğİ 
tin tanesi ve maydanozla süsleyip sof- için hem yüzünüzün kırışıklıklan dii• 
raya çıkannız. Hem çok lezzetli, hem zelir, hem de çizgileriniz.in gençliği rı10' 

1 de çok faydalıdır. • hafaza edilmiş olur. 



IOK POSTA 

. • 'lletflbi Bil' - ltii1tıilW: 

MEMLEKET HABERLERi YeniNesilOkuyacak 
1.!~irde ~ _ !Urfa Belediyesi Çalışıyor Kitap Bulamıyor! 
ı ugler urpertıci . . ili 'C • Şehırde Kısa Zamanda Bırçok yeni Bu bllgük daflagı başaracak güzide/er iş başı11a 

r c acıa T . t v·· d G ti ·ıdi 11aretıni beklem•ktedirter. işe kim baştatacak ? 
esısa UCU e e n Her işimizde oldu ti u ibi devlet. 

DeH Babasını Öldürdü, 
3 Kiıiyi Yaraladı, Sonra 

Da Evi ai Ateıledi 

-. 13 - Kahramanlar mahalle
Sahri iuninde bir genç, W..11 

e taWW.n Hilmiyi bıçakla öl
~Mia. lmlrardqini aiır surette ya. 

Ye bmacfan soma da evi at99ı.. 

Yaz•n: M•hmut ~t Bozkurt 

-. M~ nual.ap) F harem dairesinden yeni tari- Fakat b\tn~ o~~- pek koılaJ ele-
- Eyv&Dah f kaın bütün müritleri bİrel' birer airdi- iiJdi. 
- Uzak yold.n pıdik. Gönlümüz ~. Hazreti Pirin el yazaaa, ~t ~ 

fallir iiftü. Hatip Ak Osman leput.d.n, Haz- binin kalemi pek bozuk düen .._ 
-. Silulma. btmetin açıkur. reti Pirden elçi aeldiilni clUyunca pek ki Hatip bir türlü içinden çıbmı)'OI'-
- Baayı pç 1 eevİnmifti. du. 
- Yavruau var. Ona yapıjJ müracaata berhalcle e- Müc:lerria ablda: 

- M- 11 • I• 9" - Eyvallah f yi bir cevap gelmif olacakb. - MüMede eti 
......_ Hazreti Pirelen ldliyorl bir tane nzatmlfb. hu mürid bu noktada mutabık kal- Çolak Ha.anın makamını bu ak· Hatip im.da. 
8-u dayunca Çolak Ha.an yeriD- Elçinin acla MoDa Yueuftu. chktan sonra lakırdıyı Hazreti Pirden tam molla Yuıuf iflal ediyordu. Kmh amma bu ~ -..-
~--- SicuaJan alırken hafifçe p1erek ıelen habeıe ve mektuba çevüdiler. Kat kat minderlerin iiatüne kana- yazıyı .c;bıek için o bclar zorladaia 

•ileri erlrAmna bile ka- eoııdu: Molla YUM1f: laa molla Y ..... f......, elini ......._. laalde yine' içinden çsbmadı. 
~meyen Çolak Hawı edeni ta• - Kataia var mı) - ihvanı topla. Ben burada çok b- , aÖEJeri yan kapah. mınldamr sibi 8Ö)'· Yalnız bat tarafta briıie ile beame-
...._~. Ba. Hazreti Pirin yanma sir- - Eyvallahı lamam. Y ann döneceiim. Mektup &. lüyordu: le olduğu anl8fılan aahn okudu, altta-
~ delalet eden adamlardan biriy- AnLıtmıtlardı. yinele okuanacak. - Eyvallah 1 rafı anfatıhr teY değildi. 

Hapiahanelerde ve tekkelerde •İp· Çolak Hum, Misafire yemek ge- - Eyvallah 1 Kendiaiyle eğlenir P>i bekleVeil 
lııı1l.... ~- eline aanhp dndaklanna ra .ikram edilince eormak &detti: tiren teYhin bzı Salihayı onunla yal- Kadınlar daha gerilerdf: toplannuf'" müderriae uzatb: 
~. - Katıiı var mı) mz bırakarak dıpn çıktı. Müridleri lardı. - Buyurunl 
~ PirUı elçiai bu brfılanıt- Bunun manim içinde earar var mı) toplamak için d.,anya haber uçurmak Meclis tam olunca molla Yuauf iç Müclerria Hatipten daha çok aıi-

~ ~- Eski nakfi tekkeainin demekti. ~· ~ iti vaktini kahvelerde ~ cebinden mqin bir cüzdana eanla Haz.. rekkep yaladığını iddia ederdi. Hatibia 
aw_.~ limabaneai tam böyle gizli ha-- Çolak Hasan: çıren eakı fe)'he havale ederek kendi ıeti Pirin mektubunu çıkardı. ilıni kendi ilminin yanında der}-
~ yeriydi. - Eyvallahı bir ~üddet mahfelde. ~· - Okunaunl katre olduğunu söylerdi. 
~in t "'beli .. le· _ .. __ L Deyince molla Yuıuf derin bir ne- Bır aaat eonra Saliha elinde yemek dedi. Aumetle mektubu aldı. 

ecru goz " ıı::uan arat- • · ') imalıaneden d kı 
" Çolak Hasan derin bir hayran· fes çekti. • . . :;.aaı 1 e • lf8" çı yor· He~ ayağa kalkmışlardı. . .. .. Besmeleyi çıkardı. Fakat alttara&-

ona bakıyordu. O zaten ~ahanenm havumdaki Çolak Hasan önünfi bvu turu Hatıp Ak Osman san renldı, üstü na gelince o da duraladı. Saniyeler.., 
~ P"ırin iki müridi timdi kar- kokuyu ~ifti. • . . eğilerek içeri pm. f p o mqbur mühürle bir kaç yerinden çiyor, Müderrisin sesi çıkmıyor, Hatip 

nıinderlere oturmutlar. eohbet e- iki münd bu yoldaki meanlann im· Molla VU8Uf memnundu: müh\irlenmit zarfa alır almaz öptü. Ak O.manan seyrek sakala sevinçtea 
· Biraz Kürt ve Arap fiveaiy- 1.,tlkleri Adetlerde tiUll*miyle bfadar _ Eyva)lal erenlerr 8afuıa- koydu. Sonra aöbeii hizuma titriyordu. 
konupn elçi L&liJll ı.n.-1oldukLiru,a bet dftk&. ~ ~ - Nur ._ enaler. indirdi. Ortada yanan üç bndUin --ı Fakat bir anaa mGdenUin tenci-.. 
· · Jre• llllJ'i.>- it-la•• ~ ._.. :t. bık •iına tiıtank llÇli. aitti- cadiri p8tlada. 

ela C1Da eerarh eisaıalarmdaa l Mc6 v...ı eoıda: CD ,.t.1i18n eoma bpia .;,ı.ı: Açtı. <AıbM .. , 



ION,,. POS.t.A 

SON DAKİKA Ogaden Cephesinde 
Çarpışmalar Oluyor Menemen Ovası Su Al-

• 
bnda, Trenler işlemiyor 
Edirnede Fırtınanın Yaptığı Zayiat 

Tüyler Ürpertici Mahiyettedir 

[Bat tarafa 1 inci yüzde] kuyucularımıza tavsiye ederiz. le ayni zamanda bir taarruza kalbo1 
cekleri şüphesiz bulunacağına göre B) Cenup cephesinde: ması beklenebilir. 
bu haberin bir blöften ibaret olması Burada yakınlarda mühim faali • A•lıeri Muharrir 

akla daha uygun geliyor. yetler ve şiddetli muharebeler cere - C. 
Nitekim Habqliler de harice veri - yan edeceğine hükmettirecek mahi - Diin Gelen T elpallar 

lecek askeri haberler hakkında bun- yette haberler vardır. Eaaacn bizim iki Londra 14 (AA.) - Röyter aja 
dan bir müddet evvel şiddetli bir as • gün evvelki yazımızda «hem şimal, Adisababadaki muhabiri Ogadende ye 

lzmir, 14 (A.A.) - Emirialem ve beri vilayetin bütün kaza, nahiye ve keri sansür tesia etm~lerdi. hem cenup cephesinde bugünlerde u- niden bir muharebe olduğunu ve yak 
Muradiye istasyonları arasındaki Gediz köyleriyle ayrı ayrı konuşarak aşağı • Binaenaleyh bu haberin hususi mumi bir İtalyan taarruzunu bekle- bu bölgede harekatın inkişaf edec .,. 

M 1 dak" l · 1 b ak la k d bildirmektedir. nehri taşmış ve enemen ovasını su ı e im netıceyi a mıştır: ir m sat ortaya atıldıgı .. nı kabul me oğnı olur.» ·-Llinde ileri sür _ 
'> ~ Habeılerin, Tigre cephesinde yeni baamıAbr. Merkez nahiyesinde 6 insan, -50 etmek daha dogru.. olur. Tigre (•imal) düğümüz bu ihtimali Anadolu aJ·ansı-

T T taarruza geçecekleri, Habet mahfcllerİll 
Sular demiryolu üzerinden 65 san- koyun. cephesinden gelen bir yolcunun ver • nın Londraclan alarak 14/ •ubat ta. b 

T söylenmektedir. Bununla beraber, u": 
timetre yükselmiş ve hattı boz - Havsa ~a~iye!inde !2 insan, 14()0 1 diği malumata istinaden Habqılerin rihiyle tebliğ ettiği bir telgraf da teyit ya gelen bazı haberlere göre, Habeş kıt 
muştur. Bu yüzden Afyon koyun, 8 okuz, ı9 keçı. bu cephede «yalnız cephane cihetin - etmektedir. (Harrar) kaynaklarına is- lannın elinde az miktarda mühimmat 

treni de geriye dönmiye mcc - Lalapaf8 nahiyesinde 1 insan, 725

1 

d~n sıkıntı.da oldukları, her askere tinadcn verilen haberlere göre cenup Iunmaktadır. Esasen bu haber, Habeş b 
bur olmUftur. Trenlerin •hareketi koyun, 1 manda. loO mermıden fazla cephane verilme- cephesinde, Ogaden mıntakasında, Ta- kumctinin, Fransız hükumetine müracaa 

suları~ .ç:kil~eaine ve tamiratın ça. • Sule~ğlunda} insan, 223 ko!,u~, Sı~ 1 diği; ~a~ kıt'alarımn yiyecek ve fan ve Şebcli nehirleri üzerindeki U • bulunarak. Cibuti • Adisababa d emi 
buk bıtırılmesıne kalmıştır. Maamafıh sındıgmda 2ı9 koyun, 1 okuz, ı.> manevıyat bakımından çok iyi bir hal- randap imci mevkileri arasındaki sa· ile harp malzemesi naklinin fflen durdu 

h~valar iki .gündenberi açıkh~. Bu da- keçi, Uzunköpr~ ~azasında 7 insan, de bulunduk~, burada yapılacak bir I hada İtalyan _ Habet. kuvvetleri ara- masanı protesto etmcsile teeyyüt eylemeklfl 
kıkada lzmır • Aydın ve lzmır - Ban· 2638 koyun, 6 okuz, lpsala kazasında taarruzun Erıtre hududuna kadar İ· sında 11/~ubatta bır muharebe cere - dir. Harrardaki Habet kaynaklanndan 

ı Afy d 10 4966 k 2 k 287 11 J len bir telgrafta, bir İtalyan kolunun dırma ve zmir • on arasın a tren insan, oyun, mer ep, erliyeceği ve tüfekle süngu .. nün harbi yan ettiği ve Hak--lerin talyan taar -
~ akıanu, Şcbcli nehri üzerinde kain lmlei 

münakal~tı y?ktu~. ... " sığır, 42 m~nda, 332 keçi, Keşan .ka • kazanmağa yeteceği hususlarında Ha-
1 
r~zunu püskürttükleri bildirilmekte - Fafan nehri üzerinde kain Uarandap af6' 

Edirnenm Uğradığı Feliket zasında 9 msan, 30 koyun, Mercı ka- beq kıtalarına kanaat gelmiı:: oldu • dır. Bu iki mevki arasındaki genişlik H f h ..ıııl 
T T sanda bir abeı mü rezcsine ücum eU. 

Edirne, 14 (A.A.) - Fırtınanın E- zasında 10 insan, 1747 koyun, 12 ğu» da son gelen haberler arasında takriben 200 kilometredir. bildirilmektedir. 

dime vilayetinde mucip olduğu feli - merkep, 325 keçi boğularak ve dona • bildirilmektedir. 1 Bu muharebenin bu saha dahilinde Ciciga valisi Fitcorari Şcfaranın kurııa08 
ketler tüyler ürpertici mahiyettedir. rak ölmiiftür. Bir taraftan cephane sıkıntısından hangi mahalde cereyan ettiği bildiril • dası altında bulunan Habeşler bütün gee' 
Fırtına vilayetin bütün telefon ve tel- Bunlardan başka Lalapaf8, Havsa, bahsedilirken diğer taraftan bir taar •

1 
miyorsa da bunların, nehirlerin va • harbctmişler ve ltalyanlan püskürtm~ 

graf tebekesini tahrip ettiğinden biraz Suleoğlu ve İpsalada birer insanla 22!5 ruz hazırlığında bulunulduğunu ileri I dilerini takiben ilerlemekte olan İtal • muvaffak olmuılardır. 
evveline kadar hakikf insan ve hay - koyun kay~l~uf v~ IO~ dakikaya sürmek için; bugiinkü askeri silah ve 1 yan kuvvetlerinin aralarında irtibat Dessiede neşredilen bir Habq bildiri ' 

van zayiatı .bilinmiyordu.. . .. kadar kendılerınden hıç hır haber alı- harp vasıtalanna bol bol malik ola.n I ve em. niyet tesisine memu. r bir müf • ğine göre, Ogadcnde kain Kura tinin R~ 
k 1- d d 1 1 d k b H ı.._. k l 1 1 Nasibu kıt'alan tarafından istirdadilc bit Polis ve Jandarma t~ ı atı un en namam1"lır. ta yan or usuna arşı yapılacak ır I rezenın a"'9' uvvet erıy e ça ışına· J 

1 
ki' 

b d 1 1 son muharebe esnasında, 83 ta yan as 
- ---------·· taarruzun ne üyük cephane sarfiya- sın an ileri geldiği an aşı makta ve rilc 1 SO Aakari neferi ölmüttür. Muha • 

Başladı tına mal olabileceği hususunda hiç bir nehir boylarında da ileri hareketin de- rcbe saatlerce devam etmiı. fakat, nib•' Muharebe Uzak Şarkta 
[Ba~ tarafı 1 inci yüzde] 

Diğer taraftan Anadolu ajan
sına ayni hadise hakkında Japon
Mançuri membalanndan Havas 
Royter ajanılan vasıtasiyle ge· 
len haberler de aşağıdadır: 

Tokyo, 14 (A.A.) - Royter bildi-

fikir sahibi olmamak )Azım gelir. vam edeceğine delalet etmektedir. yet, Ras Nabisunun kıt'alan göğüs gö~ 
Hebe,lilerin hakikaten cephane sı- Nitekim Uarandap mevkii, (Cici • bir çarpışmadan sonra. İtalyanlan, m~ 

herler üzerine Uzak Doğu durumu hakkın- kıntısı içinde bulundukları doğru ise, ga - Sassabaneh istikametinde) ve ltal- )erinden tardetmiılerdir. Bir çok yar.ıa 
_ıa daha sarih bir fikir edinilebileceğini ve k b" l b k 1 -• 0 mantı an ır taarruz tecrübesine gi • yan arın u isti amette en son vası İtalyan efradı civar çalılıklara saklaJUP"I' 
bunun •u iki aebcptcn ileri acldiiini bildir • J be h d ld kla Gab ed ecl 35 k 1 ._ }-' b- -1oC ". rişme eri y u e insan zayiatına pe- o u rı r arr en i ometre ise de, sonradan eair aunmııtır. •n Cfl 

mcktedır: · 1 J d k · B · · Jd d. D k l k" F f bir miktar tüfek ve külliyetli elbise ı w tind 
1 U k D w d 1 h b 1 d fınen razı oma an eme tır. u vazı- şıma e ır. eme o uyor ı a an - za ogu an ıc en a er er c, • • · 1 d' 

ı_a·d"ısen"ın neden dolayı bundan evvelki Y.et ıçınde onların tutunacakları biri - nehri boyundaki hareket biraz daha etnuı er ır. 
n k h Bu bildirikte, Habeşlerin ileri hareket • 
hudut hadiseleri gibi muslihane bir aureti cı attı hareket; toprağı, tafı kazıp mesafe kazanmıftır. ki _.tu " ··ı k b" J l Ce h · d d h" h lerine devam etmek istedi eri za.-.--. halle baülanmadığı hakkında hiç bir sebep gomu ere , ır ta yan taarruzunu' nup cep esın e e mü un are- b k • 

• ltalyanlar tarafından kuvvetli ir mu a 
aöstcrilmemcktcdir. beklemek ve böyle bir taarruz kendini kat arifesinde bulunduğumuz kanaa - kald ki l"' dil kt _..J~ rıyor: • vemctc maruz ı an i ave e mc CU"""· 

1-1-~-.-:LL:-.,,'den b!'--l!-:1.ı:::.ine aöre 2 - Gerçi ıu ınrada Mosoliatan harp gösterinceye kadar fuzuli bir tek mer- tini veren dim.r bir haber ise, bu defa T h . d l b. l Rö~ 
...--......,.... uuu~ • e- igrc cep csın c. n gc en .'r. yo ~.u: ~-' 

Japon ve Mançuko kuvvetlerinin dış harekatına pek az müsaittir. Fakat bu ha- mi bile sarfetmeden bol cephane te - Ogaden de kain kaydiyle tasrih edilen ter ajansının Dessıe muhabmle gorufddt 

Mogolistan askerleri arasında yeni bir rekat nisandan sonraya ise hiç atılamaz. darikine çalışmaktır. (Kurati) nin, «Habeşler tarafından gözü ile gördüğü vaziyeti 111 tekilde an ' 
muharebe olmuftUr. Mançuri hududu Zira 0 zaman buz ve karların erimesi kı- İşte bu sebeple biz, bir Habeş taar- taarruzla geri alındığını da bildiren ve latmqtır: 

taatın harekatta bulunmasını pek ziyade L--- lı ih ) D d dil H b bl'" · H b f adi üzerinde bulunan Olahokda !fdıri 26 ruzu ıılUlr ğı · tİJna ini varid bulmı • essie e neşre en a eş te ıgı, Her gün cepheye, yeni a ef e r 
kinunU88Diden beri bu şehri ellerin - müıkül bir hale sokar. yoruz. Meğer ki Habeşlerin cephane ve mareşal (Badaglio) nun da bunu gelmektedir. Askerlerin en ap.ğı yüzde ti" 

de bulunduran MogolJardan geri alın· Propaganda Harbi sıkıntısı çektikleri haberi doğru ol • teyit eden bildiriğidir. nu erkek esvabı giymiı ve tabi' crkelr.ld 

ded.hn. Tokyo 14 (A.A.) - Havas aja1191 bil- A d 1 • ik" .. vvel mbi tüfekleri ve ccphanelcrile gelen ka • 

iDi' -e Mnanl garnizonu tar ı ıq - maya. na o u ajansının ı gun e •· 
... -e- T diriyor: Dıı bakanlıim aalihiyettar bir me- d 1 d .. kk · M h · 1 · rrıa" 

· Esasen bu cihet de dikkate ..l~er . (Cura) ismiyle, dün gece de (Kura• ın ar an murc eptır. u arıp enn 
tır. muru, 12 oubatta Olahodkada vuku bulan Ç k H be l ~ I b ld d" . b k" (F ncviyab mükemmeldir ve iyi gıda almak' 

Ölü ve yaralı adedi belli değildir. muharebe hakkında fU beyanatta hulun • Ün Ü a ş erin hariçle irtibatları ti) ismiy e i İr ığı u mev ı, a- d kınU tadarlar. Fakat cephane en yana sı 
Jlaharebeve Tavyareler De iftiralı muıtur: yalnız (Adisababa - Cibuti) demir- fan) nehri üzerindeki Uandarap mev- kilm k d' M h . 1 150 tanedeO 

.r .r • • • • •• ,.. • k d . 1. çc c te ır. u anp ere 
Ettila Sovyctlerin dış Mogoliatana siyasi mü • yoluna ıstınat etmez; Afrıkadakı he- kıınden ıO kılometre a ar ışıma ı şar- fazla fitek verilmiyor. Durmadan 8eldl 

Harbin, 14 (A.A.) _ Royter bil • zaherctlerinin ilan cdilmckaizin bir harp men bütün İngiliz müstemlekeleri ile kide Kurale isminde bir yerdir. takviye kıt"alan, Ras Kassa, Ras Se~ 
diriliyor: Olahodka muharebesine ifti- hareketi demek olduiu hakkında Mançuri İrtibatları mevcuttur. Bu irtibatların Demek oluyor ki, bir kaç gün evvel ve Ras lmbunun yeni bir taarruz tasav~ 
rak eden iki uçağın dıf Mogolistana a- dıı bakanlığı aalahiyettar memuruna atfe - hepsi esaslı yollar üzerinden olmasa Sidamo (yahut gölJer) mıntakasına runda bulunduklarını gösteriyor. Bu ta•~ 
it iki bombordıman uçağı olduğu bil- dilen beyanattan dolayı cnditede deiiliz. bile aylardanberi lngilizlerin bu ciheti doğru ve Ras Desta ordusuna karşı ruzun Habeş hatlannı Erine hududuna )c64' 

dirilmektedir. Biz bilhaua ~ir propa~anda. harbi mev - göz önüne almamw ve ona göre ted _ ilerliyen İtalyan kuvvetlerinin bu ha- dar ilerleteceği ümit olunmaktadır. J-la • 
zuu bahsolduKU kanaatındeyız. • bir ittihaz etmemiş olmalarına ı"htı'mal reketleri yalnız Sidamo mıntakasın • bcılcrin maneviyatı, İtalyan uçaklarıııJll 

Bunlar Mançuri hududu içine 8 M l T l .at' huar 060 ayyare erı verilemez. daki nehirler boyuna münhasır değil- her gün yaptıklan uçutlardan dolayı . 
bomba atmlflar• da hiç bir yok- Hsinkinc 14 (A.A.) - Havas ajansı N't k" R da h ,. . . l d" (O d ) mıntakasında da 11lmamaktadır. Muharipler, tüfekle si.IJl ıt . . . .. . . ı e ım oma n ususı ı~retıy e ır; ga en .. .. . .. . 1 ı 
tur. bildmyor: Rcsmı tahkikat 12 ıubattakı ·ı 1 Bad l" b" L (H ) .. . d .. b" hareket gunun, harbı kazanmalarına kafa ge ece 

ilan,. Edilmeden Harp Olahod'-- uh ı_ __ .nd M . 1 .._ verı en mareşa ag ıonun ır te~ arrar uzerıne ogru ır .... '- 1 k .d. 1 1U1 m areuesı e oııo ıutaabnı ... . b.. .. gıne .-;uvvct c anı ır er. 
Hsl.ngkı·na , .. (A.A.) _ Röyter bil • .. .. 1 .. tak · tt.... . . . lıgınde «cenupta Habeşlerden ele ge- vardır. Şu halde utun cenup cep • H L-.I G E..:• l"l r • .., uç aue uçaıpn vıye e ıııını aoaternut- f b" faali aue,-ere eçen nare . e 

diriyor: Mançuko hükumeti dıı bakan - tir. çen silahların ngiliz mamulatı oldu - hesinclc umumi ır yet mevcut • Adisababa 14 (A.A) _ Sidamod• .-. 

himın salahiyettar memuru, Olahoclkanın Umumi Taarru~ ğu» bildirilmektedir. tur. Bu faaliyetin fU günlerde artma- lunan Ras Dcata, 650 Eritrelinin Ha~ 
ehnmuı için yapılan muharebe emuında Dairen 14 (A.A.) _ Röytcr bildiri • Bu silahların cephanesiz geldikleri sı ve, mütehammilen, timal cephesi • tarafına geçtijini ve silahlan ve cephaJI., 
Japon • Mançuri kuvvetlerinin bombardı- yor: ve yalnız cenup cephesi düşünü - }erile beraber keneli umumi brarg&hı,,a 
manına İf&ret ederek diyor ki: Buraya gelen bir telgrafta T sitsikardaki lerek şimal cephesinin ihmal edildiği getirildiğini bildirmektedir. .. 

Bu bombardıman, illn ediJmehizin ya- Japon ıarnizonunun, genci bir taarruz vu· de tasavvur olunamaz. Hülasa Ha - Al T hJ•k • Daha 300 Eritreli de ayni arzuyu gôl' 
pılan bir harp demektir. Bu hadat teca - kuunda harekete geçmek için Japonya - beşliJerin biribirini tut~ haberler man e ) eSI termio ise de henüz vasıl olamadıklarınd9"! 
-:; .. -;nü ciddi bir surette derpit eden hü - d ı · .._ la L ld b 1 b---•- 1 k b ld ki aJI ·-- an ıe en yenı ıut-t ta&viye edi ili i - netretmek suretiyle düşmanlarını al- K d UDU1nn yo u f&llDP ay o u an z 
L~ - nw ... n Ve eft mÜeMr mukabil d' 0

) _Lted• arşısın a )u k d 
"- _. - .... - ın mıı::& 11

• datmağa ve onu kararsızlığa ve boca- no nma ta ır. °"' 
tedbirleri alacakbr. Resmi olmıyan bazı haberlere cöre, Ja- lamağa sevketmcğe çalıştıkları netice: Roma 14 (A.A.) - Marqal Bad )sif 

Japon 8111111 KavHtlai pon • Mançuri )utaah, ihtilaflı topraklan sinden başka bir hükme varmak e elç: k a Resmi Mehafilf telcrafla verdiii tebliğde ezcümle diyor t/I 
Ş.nsha:r 14 (AA.) - Rö:rter bildi itaal etmekte olan Mogollan tarda hazır. • Ayın ikiainde Osadende Kur Atide 

ri,Jon TIİtİIİbrdaki Japon bava bvYet - lanmaktadırlar. Fakat, tahrik edilmedikçe mümkün değildir. Te'af içinde ır ltalyan taraaut müfrezai külliyetli ı-1-:= 
lerinclen bir milfraenin Olahodkacla Mo • Moııollan huduttan ileri takip etmiyecek- Diğer taraftan, İtalyanların ccşimal cep- Parİ•, 14 ( A.A.) - Oor wtaete.i, kuvvetlerinin hücumuna maruz kalal 
sol Te Mançari kıtaatı arasında ,,..Jtu bu- flerdir. besinde tahkimat yapmakta olduk la - Van Zilandın ai~eti laalılıında YtU· ric" ata mecbur olmuıtur. 
lan ton müsademe üzerine icabında mü -1 4 Milyon T ahaUaı rınm bildiren bir haber de dikkate de- dığı bir makalede edmle diyor iti: Bir Jtalyan T ayyarai Diifld 

1 
.... 

dabaleye imade bir halde bulunduiu bil- Tokyo 14 (A.A.) - Röytcr ajan11 bil- ğer. Bu haberin manası ubiz şimdi Bu ziyaret emannda Alman tehli- Londra 1 s (Hususi) - Adisaba'bıaa--
dirilmektedir. diriyor: tutmakta bulunduğumuz mevzileri kesinden ue iki hülrrimetin bam ihti- bildirildiiinc göre bu sabah uat 9 ela :;; 

ln~ltereJe Naal KarıJanclı Mançuri hadiselerinin aldığı şekil üze - müdafaa edeceğiz ve kışı burada ge - mailer karfı .. nda alacalrlan daram ii- vctli bir İtalyan hava filoau tekrar Oes dM 

Londra 14 (A.A.) - Röyter ejannnın rinc, kabine ordu için dört milyon yen mu··. zerinde konuıulmuffur.. Belçilıada bombardıman etmi• ve ilk defa olarak nr" 
çireceğiz; taarruz ctmeği düşünmü - ·· B"lh • " ı 

..... muhabiri. Tokyodan gelen son ha- temmim tahsisat ilave.ine karar vermi•tir. endiıe çok büyüktur. 1 aua re•mı bet ordusunun Barray ateşi ile kar.şı ·~ 
" yoruZ» demektir. Lakin bir kaç gün - 1- d o-

mahalilde te Of uar ır. mıotır. İtalyan tayyarelerinden birinın -

lngiltere Petrol Ambargosu Hak
kında/el Siyasetini Değiştirmiyor 

Londra, 14 (A.A.) - Bu sabah çıkan gazeteler İngiliz hükUınetinin 
petrol ambargosu hakkındaki hatb hareketini muhafaza etmekte ve ka
rarı zecri tedbirler komitesine bırakmakta oldujunu yazıyorlar. 

Eden Cenevreye bu me ele hakkında leh veya aleyhte te.bit cdilmif kat'i 
bir talimat ile gitmiyecektir. ' 

denberi 9imal cephesinde devam eden Senbrice, Lö Jurnal 6GHfe•İnde man içinde kaldığı görülmüıtür. Bu t•~ , 

Çok faal tayyare ke~ifleri bir taarruz J" k" bur• 
T ıyor ı: yarenin uzak mcsaf eye inmek mec 

hazırlığına delalet ediyorlar. Şu hal - Flamanların 1920 tarihli Fran.a • yetine düştüğü sanılmaktadır. 
de ltalyanların da, karşılıklı olarak Belçika del andlaf'"a .. na lrarf1 Habeıler Kômilen lngil~ Silôh• 
Habeşleri aldatmağa çalıştıklarını ka- olan hücumlarını bertaraf etmelr 
bul etmek iktıza eder ve bu da, her iki mümkün olmadı. Belçika zimamdar· Kullanıyorlarmıf B• 

d d Roma 15 (Hususi) - Mare 1 1.a 
taraf hesabına pek tabiidir. ları, timdi her z.amanlrin en aha ••· .. de ~ 

Lı olan tedafüi tepiki me•ainin e· doglio ııon tebliğinde bu hafta ıçın I ,lif 
Bunun için her gelen ve gazeteler- R b " t" it ) ")"hl nnm nıı 

hemmiyetini talıdir etmiılerdir. g*n u un a yan 81 a a il 
de görülen haberlere uluorta inanm, - mamulatından olduğunun anlatıldı 1 b 

mağı esaa olarak kabul etmelerini o- dirmcktedir. 



-
----- - --

~S Şahat SON POSTA :=:::::::::::::===============:========~~=s:ıı::~~~~~~~===--===-=--======1==========================~yfa~l3==-::. 
l . 
'il 

lOWAIAPllARllt ~ 
• 
..ı 

\'~n~ Gerhart Ellert 

iki 
Çeviren: Arif Cemi 1 

r 

-93- 16/ 2 /036 

Tarafın Çarpışacağı Dakikala 
Gitgide Yaklaşmakta İdi 

Leon E lum Hadise
sinin Karışıklıklar 
Çıkarmasından 

Korkuluyor 

aiBATE 
___________________ ErciimenJ Elırem - Tala 

SUKUTUHAYAL 
__ .. 

(BOJ taralı l inci yiJmc) Ot 
Pariı 14 (A.A.) - Dün ak .. "' )uz hef yatını tamamlayıp ta, o-' göz pınarlarından htkırmağa mühey: 

r--• tuz a tıya bastıktan 80 Ar D · ik. • ballı cephesine menıup yirmi kiti 1 mı·n L -k"' hL ~ra, 1 aı- 1 ya 1 yaf tanesı onun da mütecsair ol. 
• oe ar & canma taa demew ha d w ·· · rd 

kü 

Akıion Franaezin 14 ·· ·· bel _tlad ge f- ugunu goaterıyo u . 
uncu e ı 1 o · ık · 

, ı....~. «Romalı!. Mü,ıerek doetumuz itaat altına aldı.» Alanlar bu gün diye daireaindeki merkezine sir ·l Tanımadığı kadınların herha . hah b geced '. orac ~daayn~ıladr: Y~ ~ ;~ c:ı_ • • • h _..ı da • •- ha b I • . b" • ngı u eymceye aa r, aen ıaını tiil• 
~ . ~mn ıçın arp c:ıaeceğime - muharebede merkez kuvvetlerinin mlf...- ye zır u unan birlik aza- ır menfaat brtıhiı olarak temi .. Al" D . .. lr. ad ilk 

.)) 
"o..ctlfte \'erdim. Görüyonun yao sözümü_ ' &ahnda harp edecekler. cesur olunuz ıile döritmütlerdir. Kimse y~ • 1 decekleri geJiP pçici hazlardan n:fr:t • fun&ten . ı .. aı~ gozb 1 ırpmla ı. A ~ ~ b" • ı ed' 1 esı gun yıne u uştu r. rtı•. 

m.» Hilelıar Sangiban lawmamıı ye iÇ kunae tevkif olun- ıyordu. Onun için, fUrada burada hiuiyatım daha fazla ket t w -.J 
.....,. Aetiüa aabıraızlığmı zorla gizliye- San 'ha k k )' k ' .. ·· ··ı k ' me mege ··~ ..,.: &J n e e ıyere : mamlfbr· ~uzune au en irabk yosmalardan ela- hal yoktu. Ali Daim: 

, ....._ «K l Teodo_!L ..ı_..ı· R - <<Cesaretimizi göstereceğiz, ded IAon Dotl~n·n Ymılaanai ıma u~ğa .kaçmıftL . . 1 - Siz bana, ideal bir eş olabilir1i-ı. 

an 
a-

\ıı,;.. . ra n&, ueuı. omanın Kılıcını )dadı ki d Ond Arn•fud..11 .. Alı Daim. • muharrırdi, haaaaatt, eyi nizl. deai. 
:.~ ne kadar .iiban borcu olduönnu .~~. h•J ·k~ l akrlını say) ı. -s 

11 
T- e- sonra yuzu 

1 
e ar 

1 
d d F yıyıp eyı .ıçmeje ..ı::-kündü. Temiz 1 Al ... L_ h . 

orum. Fakat kendini .akın!. Se- aparı a ı:)> Pariı 14 (A.A.) - Akıion Fran- 1yüz)ü ve temiz ahı:kuırlı yuv ' acagı cevaoı eyecanla bekliyor• 
ı. k . . .. .. . kat Burgonyabları unutuyorsun, ba . . 1 .. MI • asına ve du:. Leyli: 

' n-~yatın ıymetlıdir. Çunku hır ku- kum d 1 ilk h'" f" . d"" aez ıazeteaı binaaında yapılan a - evlitlanna düfkün olacak bir -le .;.._ I Sah" . • 
ha t eh 

an an ucum fere ını un o ...,. • - ı m ) diy d Öyl • 
-·-D-- ya ı r.» lara vennittinl Sana kızmasmlar•» rqtınnadan aonra Leon Dode, ad-ikin, munis bir ev sahibi olmayı özlü- h d" .. 1 ıb. lik e aobr ~~ e ue. 
~ "&.M.t kumandan, ben lenden yir- O ih . be h ) . . liye memurlannın kendi yazı maaa- yordu. 1 ay ı "dsızl~n e Beır Fte, u a&f8Jll bizim 

di , "-• b .. .. w.. Alkalik . f . . - <c c eh n a lederım. Hay .. L_ _ J Öyle b" L _ı__ .,.., • eve gı e ım 1 n ener yolunda otu-
~~ ~yulcl~· bilirim" • vazı8 esm .. ın vazife batına, Sangı"banüsh> ımı araıtırmaıa ıazırlandıkları 11- ır 1U10111 ıabyordu ki, kocaaı E . . b" k'd" t.: ~ b" • . dan b. ruyorum. vımız ıraz et ı 11, amma 
~ o ugunu . u gun- Ala I k rada ıazete ına11ndan çıkıp s-tti- ona son romanın ır parça okur- :) · · h" te f ..1-~ıd· s· ·"" 

-. liinde yalmz bir kiti kumandan ol- n ı ~.er.~e cevap bulamadı. Sa ... b le .1 ken söz"" .. k . odada ıçı ıç ena ~u ır. ıze gayet e,111! ~ .- O da rımtırak yuzunde korku ve nevmidi si ci et ' mumaı eyhin yazıhanesi 1 , unu eeıp te m n. terzi-1 bakanz, . 1 A "h • dır • ~.. aen ... >> d mühürlenaİittir. iden, manikürde dinlediği dedikodu- emın o un. nnem ı tıyar • -
sıl 

·-
....._ ( Be . ··zı . her tuah .. en doğma çİl'kin bir smtkanlık ha Polu" mu .. fetti,lerı·, mu""hürleri" • mu- lardan ~. • . Öyle bi1' kadın a- dfaırka. Ft azJamodem~~fmızyab daanlao~-. kadıBannal 
~ <ee:ım I ıo ~_ı__ __.__~~ oldu. - Aetiüs, cana kasteden bir diı ........ ·~ ~ b daso ce~ --1/0IUftae ~Jmahdıuu • man daha, diye dü,ündü, fakat dÜfÜ hafaza etmek Üzere, bütün pce O ·ır~yordu ~I eJocUl •takibyemeği hizmetçı- her ay ilci yüz )ira veneniz, kafif 0~ n-~-""."."'" ura , 188 &aa• o r. d .. w .... b" . dada bbnıtlardır. n~n acemı erme ırakmayacağı si- maz mı). 

ır 

~ T eoclorik, bu günün lkibetini ugunuA 1~ ~ıye waonra ~nuttu. 1 hı, df8m oldu muydu, en zarif kıya-
~1111 etmek aenin elinde olacaktır.» h be « vıtus, sag cena tan yeni b Bl':"'an $aplıaaı Ve ~ıravatı fetiyl~ ~~ndisini kartılayıp, net'eaiyle Ali Daim: 

ICraJ askerce bir selam vererek: 8 r var mı)» Pana 14 fA.A.) -Akııyon Fran- de, gunun dertlerini unuttursun. - Müsaade edereeniz, bir yere t~ 
L ....._ C( T eşellür ederim bat kuman· - «Kral T eodorik bildiriyor: Dü aez binaıında yapılan ara9tırmalar -1 Ali Daim güzel efyadan, ağır ku- le fon edeceğim.. Şimdi gelirim 1 ,. 

ei ~.Merak etme.» dedi.' man h~cumunu bekliyeceğiz. Kuvv da poliı Blumun f&pkaıile kırava ~ matlardan çok eyi anlayordu. Karısı-· dedi ve bir daha dönmemek üzere, 
~üa gayet ciddt ve vakarh bir ta- manevıye vefkaladedir. Hün ordusu mı bulmuıtur. Bir ıinema amatörü, 11 nın da bunlardan hazetmeai en birin· ağır ağır, oradan aynldı. · n- t 

n 

f 

~ bu ael8ma mukabele etti. da sol cenahın Ostrogotlar tarahnda Bluma karfl yapılan tecavüz aab • ci emeJiydi. 
Ortalılı A~. tutuldu~nu haber aldık. nesini ıinemaya almıt iae de poliı, 1 So~ra da, alacağı bu kadının ten, BaJk A 

Ondan --.ı.-- clönd"' B - ((lkı ırkdaf, karfı karşıya!» ilmi, amatörün ikameteahında bu- , •ıhh. at.h, sokulgan ve anlayışlı olması- an ntantJ , 
r- 1 -

....._ :ı __ • aonakfamra ~uu.a. lduu~ u- - ((Biribirine dütman olan iki ka • d ~ ~nne verm•• o arak almıttır. m ıstıyor u. K ~ - .. ' d .,.L • gu ke- deş kadar anudane cenklefen taaav • ~ gore or unun meraezı teşe - ed·J ha k d Leon Blumun s,1..1..a1ı· Bir gün, tünelde, tip itibariyle, ide- Onseyı 
'.'QI __ ııaöe ı.. ... ladı. Kral T'--.ıorik'ın' vur ı emez, f uman an.» . nn ı· k b" k lad T ı...:- "'u11_• ..,_,. cou a me ço uygun ır ıza rast ı. a- Ankara 14 - Balkan ~dası albnda Bulunan Burgon- K -

1 
M«Hakkıkn var. Kral Gondıka Parİıl 14 (A.A.) - Adliye hekimi kip etti. Beyoğlunda en kibar paatac antant• rl 

p ~'-- .. fta "d"I dan ra erove I» ...ı, Blumu muayene etmitt" D---da ld."kkA l d b 
1 
ba9kanlıimm Tevfik Rüttü Araa. ~~ on sa ı ı er; on 80nra lllı Sal•- ar . . . . . .... ~ a- 1 u an arın an irine giren kızın ar-~ın Alanlan geliyordu; sonra &u Ç pıpnalı Şere/.i iv d~~ cıanı;" ~~?.e hasıl olan mü-, kasından o da içeriye daldı. Tezgahın ~71ibneai ;.zerine YuıoalaVJf 

1-
t ""'1 Merovek'in Frankları, eonra Bre- Burgonyalıların kralı daha çağrı ea

0 
_ _._'!lerarad ar~~~~·. • önünde durdu, bekledi. Sokağa tekrar f anı ve omanya dıt itlerf 

w__ da A ... ak) llrUe en u..-. .,....fa ... bet ebnİf •e L_ L_ k ) bakanı Titüleıko ile lımet İnönü • L"1 ve müteakiben ele Helv~:..-1.1--.. ma n etıuae y aftı ve: , ___ d 1_ bol mik oeraoer çı tı ar. b" 
r-

""I ıcuycuucu ır .... amannın aopınaama ve • d 1- f1ar • ed im 
cenahta, ta öbür tarafta pyet mun- - «Bat kumandan, d~mana ka tarda kan alanuma aebep olmuftur Yürüyorlarken, Ali Daim eyice dik- raıın a te.._.a teatı i ittir• 
~ vaziyetlerde Ro~ lejiyon- fi ilk safta biz bulunacaktık. Bu hak Küçük bir cerrahi ameliyeye imam ıö- kat etti: Yüzünde boyadan eser yok- Yunaniıtan, Romanya dıt itler~ 
~ ~uruyordu. Onlara Ferrolia ku- kı elimizden almıtsınl Bu ne demek) rubNltdir· tu. Yalnız dudaklarda hafif, kırmızı bakanlan aynca Tevfik Rüttü Ara • 

- .. 
)) 

~ ediyordu. diye bağırdı. Dr. Paul, Blmnua lair müddet İdİırldMlt bir hat vardı. Koyu renk elbi8eai aade aa da muvaffakiyet temenniıi MI 
Artık ortahk. aydınlandı. Düşma· Gondikar'ın Metiste aldığı yarada etmeai lüzumunu söylemekte n ibtilit YU- idi. Fakat zevkle, zarafetle dikilmif, sraflan söndermifleraır. n 

n 

I" 

a b" 
1 

z 

l aldığı vaziyet görülüyor mıydı~ henüz fôfa bulmadığı uçuk benzinde lama ~I ~· bu güzel vücuda pek yakıftınlm1flı. 
L - •• •• ··ım·· H la 1 yo d So.yaliat öndennm evinden alınan ma· K d b' . d" Ça 

~ nenuz aoru uyor.. enüz an şı ı r u. t .. --:il-bin __ LL_ • __ ..J: ız ora a ır apartımana gır 1• • 
1_ A d k unıa a ıore, m..........,.7 ..-ti _.,. . Al" D . d k yoa. etiüs ona edi i: 117~ İleı de, kendisi kibualu rcsız, ı aım. e endi kendine yo-

Muhakkak. olan bir teY vana 
0 

da - «Kral Gondikarl Burgonyalılar ., ıece ıeçirmİftİr. luna devam ettı. Fakat kızın hayali 
~: Hün atblannm ilk hücumları- gizli emrim: Kumandan Ferrolüs ik p . t c·· t ., ,J K L...L zihninde de, gönlünde de yer etm"tı. 
'"' d f bo 1 ak "'". o• erı eraen orınıauyor c·· ı dı 

icra Vekilleri Hey~ti 
Ankara 14 - icra Vekilleri lae 

yeti buaün Baıvekil lımet lnönü 
nün reiıliii altına toplanmııtır. 

b" 

L lllukavemet etmek zordu. Bundan e a ru ça ar i-ret verir vermt' p . un erce unutama . • ~ .- ana 14 (A.A.) - Dün aokaldarcla hiç 
~ çıbmıak IAzmıdı~ Bu ilk hü- mer~ezim~ açık _bırakılarak sol cenah ,. röoteri ....._... Bir hafta sonra. yine ona tünelde Bigada Bir MahkOmiyel 
'- zahirt muvaffakiyeti Hünle- takvıye edılecektır.» Saro bütün sün iç itleri bakan!::.- _ rastgeldi. Kaderin bu cilvesi hoşuna Biaa (Özel) _ v __ L ___ , __ L~ 
l l>ıralunal. ıych, isteyerek bırakmalıy Kral Gondikar hayretle yüzün uau• gitti. Ona eyi de mani verdi. -- ~ llW"' e d 
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yel 
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~~ R a bhmt ve •Front Populaire» tanfm • ..::-..1- C!-..l!ve _...._ •-- ._ ____ .___ 

oma kuvvetleri •lrınmıt olsun. baktı, verilen emrin manasını anladı -•--belei L.!1.-!...iJ Bu sefer kızın elinde Fransız , ... RftOU ~.. IKlll 1DZ1 ~-----.. 
O 

an m_. -- sö.terileri :rapıl • ' ' ca, auçlu Nizam H•--.m .Wlu M---&-L 
~. halde, Attilanm evvela hanıi ta- atını sürerek uzaklattı. mua ihtimaline brp Parilte ... yipn ......, ciddi bir de kitap taşıdığım gördü. Bu ~ .. - -• ...... 
~hücum edeceğini ıörmek ve b- - «Kral Merovek.» bafazu1 için lümmla tedbirlerle tabaen suretle o, gittikçe, Ali Daimin emelle- bet yd aiv bapee Ye ima 200 6ra tu• 

~ona~ vennek İcap ediy~r- Genç Frank kralı hudutauz bir iti ..._.ı ..--. rine. idealine daha da yaklafıyordu. minat ......... ..ı.t.üm olmuthır· 
'.'!ıı.ı,ll.ınu ooylemek kolay fakat tatbik mat ile Roma bat kumandanına baktı Bir Teolıil Yine pefine düştü ve bir pundunu "" ....... --.. "" 1 

~ güçtü, çünkü Romayı müdafaa Aetiüsün sesi gayri ihtiyari yumuf8 Paria 14 (A.A.) - Bluma karp ya - bulup konuftU. rr -... 
ordu hareket halinde idi. dı: ılan tecavüz neticesinde tevkif edilen Artık, o günden sonra, ahpap ol- + 1 O B p O 1f8 + 

~"" ((Bütün kumandanlara emrim!.. - (CF rank.lar için gizli emrim: Mer talaam adı Lec~mt~İI'. I muşlardı. Umumi yerlerde buhıtuyor-
h(icumu düf!Dana barakıyoruzl» kezi tutmak ve Alanların arkasını tak Lec:omt~ süriiltuy~ çok yakından ka •

1 
lar ve evden, qyadan, edebiyattan, 

SGNi6cmua Yhii viye etmek için verdiğim emri geri a ~-· Zıra, ceplerinde ~lumun otomo · , güzel şeylerden konufuyorlardı. Fa-
L._:.~iüı bu emri verirken, her ne o- hyorum. Kumandan Ferrolüsün vere bilinclen •1Çl"UDllt olmuı ıcap eden cam kat Ali Daim bir türlü asıl maksadını 14 • 2 • 1936 
~İtaat ecleceğini bilclirmekle bera- ceği if8ret üzerine merkez boş bırakı lunldan buhmm...... açamıyordu. rı--------==--=====----_.. 
' L_ ı 1 ak 1 h Türk l>evı.t Borçlan ~ 'UllJ Teoclorik"in o emre çok kıza- ar ao cena takviye edilecektir! Gazetelerin Neıriyatı Saatlerce süren afaki sohbetlerden Lira Ura 
~ dütündü. BritanyaJı gönüllülerin kumandanı!» Paria 14 (A.A.) _Gazetelerin elue _ sonra, onunla birlikte köprüye kadar ,,0 1,aT.B. 124,575 'ro&HulneB.51 

' «Avitüsl .. Sen Vizi~otlann ya- Düıman Hücum Etliği Zaman... naa, Leon Bluma yapılan tecavüz aleyhin- ı iniyor, onu Kadıköy vapuruna bindi- '?'o 7,5 T. B. 11 22,~0 Dab1ll lıtttraus.oa 
ı_~Of· sabırsızlık etmeamlerl .. > Çelimsiz, genif omuzlu bir adam yazılar Defl'etmekte ve bükUmetin, ted- riyor ve gerisin geriye dönüyordu. lf-'4_o_'1_.5_T_._B_. m~2Z.80--:---::--------
~ giİJl"f göründü. Ortalığı iyice geldi. ~ı. ııöoı.ntiii oiirat ve cidclqeti Kendiaine. vaktini memnuniyetle I O..loc ~ ....., ' 

'l,i bbi.l o~b~lecekti. Ne~ Attila - «Britanyah gönüllülere gizli em- takdll'le kartı~tadır.. hasreden bu kızı Ali Daim eyiden eyi- Srpni 1:,:, il Anadolu heD = 
~ ınuharıplerın.ı ı:nerk~~ mı ye~I~ rim: Dütman ordusu hücum ettiği tak- ı;::; de p~. ~1)'or ki: . 

1 
ye benimaemifti. Seviyordu. Ve bu m.u smırumm.C>J Anadolu M. 47,St 

"-"'') Orduyu ıkıye bölmek mı ıs- dirde merkez serbest bırakılacak ve ~ ~ülu apn adetleri kav.etle 1sevgi ile kendini bahtiyar hiuediyor· ct-..eteis Eahmm 
""r) h k ın --. ve kendini koruyanuyan bir d -~ 

sağ cena ta viye edilecektir 1 L:-..- -•-- L!!-- 1 u. w •-... -7e yap...... lllÜ;umu cezalancbnnalı . . ~· 
~ ((Sangibanüıl .. » - Helvetiyalılarl - Emrim: Sizler limnclar.» Bır akpm, yıne şundan, hundan it. B. M1t lls,00 W. TrunftJ 

AL be.iteli yüzü kül gibi atm11f olan daima Britanylıların harekatına mut- Fakat bu uete bana ---L•- L__ • bahaediyorlarken, isminin Leyla oldu- • • HL t,JI BomonU ~L L-- 1 y...._.. _-a • w •• ) 1_ • • Name 9,60 Terkal 
q Mat kumandanın yanma k.09tu: laka uymağa çalıpcaksımz. Sağ ce- ber fU mütaleayı da ilbe ediyor: gunu soy eyen genç a.ız: Merka a. D. a,ıs .&; Çlmento 

L' ((Sangiban 1. Romaya yaptığın i- nah)~ ?lan irtibatı katiyen kaybetmiye- C1H&kümetin •erdiii karar telaliıeli " - Bana timdiye kadar hiç kendi· ÇEKi FR 
~ taaavvur ettiiin ihaneti unuttu- ceksınız.» .... neticeler dojuralNlecek mahiyette • nizden bahsetmediniz .. dedi; Sizin Kıl- L T. L ıcu 

lana gösterecektir.>> Aetiüs genif nefes aldı. Bir an bile ·» hayatınızı o kadar bilmek iaterim kil. ı.terlD aı,JCJ \\ IJret lG,116' 

~ 8-ıaiban, kaçacak bir delik arıyor- kafasını dinlendirmeğe vakti yoktu. Populaire ıuetesinde Paul Fare, ao.- Ömründe ilk defadır ki, bir kadın, 1-r_. _l'r&Dll ___ •2.1' __ 
73

_-:-Dolar-----t,80-••_. 
\..,. libi gözleriyle etrahnı tetkik et- Mütemadiyen ve tiddetle atan şakak- aliat partİIİnİn nefretini izah ederek diyor' kendisiyle bu derece allkadar oluyor- NAKiT 
' IOnra dedi ki: larını ikide birde avuçları ile uğuştu- du. Ali Daim, gönlünde, en haaaas bir - Kl'f. Kq. 

-......'.((Her ne emrin vana söyle! Ro- ruyordu. --Gözleri hep karşı tarafta cıMüfrit aai cenah ıueteleri, her sün, telin ihtizaz ettiğini duydu; ve uzun IO F. J'raDll = ~:::mı 32 

~ benden daha ziyade sadakatle idi.- Attila, Attila -bu günün gele- izden bualanıa, katın.in hançeolerine, uzadıya, hayatını, mesleğini, yalnızlı- ~ =Un 6ıo 20 ına !!'J 
'eden bulunmaz.>> ceğini, gelip çatacağını her an düşün- elYerlerine ve aopalanna hedef ıöster- ğmı, emellerini anlattı, durdu. 20 ı.ıret us ' 20 Ley ıs,to 

ı_ b'l d ektedir. Bu aehirli yazılar naaıl olur da H l I l w da 11--------------1 
~ · ıtUmandan harici bir tavırla ce- müştü, ı iyor u. eaİDİ öat ? B _ _._1_ • e e, ya nız ıgın ısrar ederek, Bona o11mda 
~\t- k aemer S ermez una 11rUa Diba • . ı·w• k" . 1..... b'" .. la 
, ... ere : Avitüs tc, onun gibi gözlerini düş- nrilmelidir.» garıp ıgın, ımsesız ıgın utun acı rı· LK. 

~:' ((Bunu bugün İspat edeceksin, man karargahından ayırmıyordu. Y o- Ere Nouvelle ıuetea ..a:..or •-!•. nı, en müessir ifadesiyle saydı, döktü. Kredi l'oııalJe J ~ AL} 1_ ... 7 111 1• aen..ı 117100 
l~ ~ ının a.ırmm san mantosu-ırulan gözlerini uğuşturarak canlandır- •Hakikaten hükiimete layık bir h...ekel Akf8m olmuş, caddedeki llmbalar uos • UttJI 
~da dalp)anmaaından kut- mağa çalışıyordu. pamda kftldimizi müaterila hiuediyo • yanmıfti. Ali Daim de, kendi kendine ıııı t 84,GO 

atının dizginini çekerek onu (Arkası var) 1'8LD içlenmif, aitık ıumıllfhl. Leylinua ' 

latanbul Gelir ve Para 

BORSASI 

L.K. 
Mübadil Bon. 73 
Gayri • • lf,25 
Altın '50 
.Mec1dlJ8 00,00 



14 Sayfa SOft POSTA 

"Son Posta,, nın Tefrlllaaı: 1 Yazan: A. R. 

Genç Zabit "Petrof Çetesini Yakalamak İçin Buraya 
Naklimi Ben İstedim, Kumandan Bey! .. ,, Dedi 

Şubat 

Memleket Dışındaki 
Türk Düşmanları 

Düşmanlar 935 Mart Eidaycfnde Tür~iyede e; 
ihtilal Çıkararak Devleti Zayıf Düşürmek latiyorl•' 

leri hepsini size göudermhıtiııı. ı>"t 

( .4.r lt(i$4 



SON POSTA Sayfa 15 
-===:::::::::~~~~======~~====::;:;::::========================================:=====::========================================================= ~ 

iBlr Kimyagerin tesadüfi 
ve mes'ud bir keşfi 

do ~~ris)i bir kimyager, tecrübeleri esnasında kazara eline biraz «Beyaz Okııijen» 
-.;.ulrnesi üzerine cildi beyaz.latıcı ve yumuşatıcı hassasına malik bir müstahzann 
~ C\lcfiyetinden dolayı hayrette .kalmıştır. Bir lahzada cilddeki kırıklıklar, leke 
e K•Yrisaf maddeler zail olarak yerinebeyaz, açık ve taze bir beşere kaim olur. 
~Sunu, bir çok kadınların yüzünde tecrübe ederek cildlerini 3 ila 5 levin daha 
~latıp yumuşattı. İşte hususi bir İmtiyaz olarak bu ııbeyaz okııijen » sai~ 
( .. etıar cevherle beraber yeni Tokalon kremine kanştırılmıştır. Beyaz renktekı 
... Y'aııı.) Tokalan kremi hemen cilde nüfuz ederek bütün gayrisaf maddeleri hal .. , . ' 
, lltyah benleri izale eder ve açık mesamatı kapatarak tene o ana kadar kullanıl-
.~ her hangi bir tuvalet ve güzeliik. rnÜ!<tahzarının veremediği yumuşaklık ve 
"'2e)i• · B gı temin eder. w 

fia. CYaı. renkteki Tokalan kremine ilave edilen bu c<Beyaz Oksijen» e ragmen 
'e~ •rtırılmamı§tır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin ve seri 

tıt~esini iÖrünüz. 
ltı1' :CANEN. - lstanbul 622 posta kutusu adresine (T. S. 7) rumuzile 12 kuruş
lr ~ır Posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TOKALON 
~;· bir tü~ gece ~ok.alon kremi ve (a~zu ed.ilen r~nkte) bir kutu Tokalon 

•1tnı havı luks bir kutu meccanen hedıye edılecekbr. ..... ....__ 
------~~~--~ 

BOZKURTvE HALK . . 
( · .. · 

TRıl~ 131Ç~l<L. f' ·~. 1 ~·-· 

M ilyonlarca.;'TÜ~kün ·1<ullahdi9,;~9~pe 7iiha~(Jej:lnalıd1r 
-.._ Her Yerde arayınız. Van accntamız Cumhuriyet Mektepliler Pazarıdır. 

[ Em16k ve Eytam Bankası Hinları 1 

Galatasaray'da Avrupa 
Pasajı Taksitle Satı:ıktır 

~~nlc~ınızın mali olan lstanbulda. Galatasarayda yirmi iki dükkanı 
~i e11ıı1 Avrupa pasajı namile maruf çar§ı, bedelinden birinci taksiti 
9- ,"' ,.e ıeri lralan yedi takaiti yedi aenede ve yedi müsavi kısımda ve 
"1_, llretle tamamı faizsiz aekiz müsavi taksitte ödenmek prtile ve ka
"4/"J.;a.rf uıulü ile ıatılmak üzere arttırmaya konulmuttur. İhalesi 
l'\ct_ ;936 tarihine tesadüf eden çartamba günü saat on dörtte Anka-

1,t kd~re Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 
'e lılerin fubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde bir 
'- hi a..ıne alarak ıartnamede yazılı hükümler daireıinde bedelin beı
)~t ;~ niıbetinde (34.400) lira depozito ve teklif mektuplarını niha -
~~),}ı /2/1936 pazartesi günü saat on bire kadar ıubemize vermeleri 
il~ i.,;t .26/2/1936 tarihinde saat on dörde yctitebilmek üzere posta 
.t,~elelı. taahhütlü olarak Ankara'da Genel Direktörlüğümüze gön -

~302) 

Ankar_a_Ş_e_h-ri-l-çm_e_S_u ___ -----

1 Komisyonundan: 
t~t\ı '; . ..\aakarada Sarıkışla civarındaki Filitre binası ile Keçiören arasında 
~~ 0•etrı • • • } mba ~'"Cltİki ea• ışı ve bu hatta muktazi su borusu, tu u ve motörlerin 

t\ııı ... t~e Keçiörende bir su deposu insası kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
~ ~T~ ı 

··~"-=--- 8 . -"<SOS» ~ lfİn keşif bedeli HTerfi boruları Font olduğuna nazaran» 
~ 3 .......... 1 ıra 57 kuru, <<çelik olduğuna nazarann u58933u lira 47 kuruştur. 
h.~k'"e] •tekli~er. bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini projeleri ve 
.., llluit e ~0>esnıi ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 3 lira 35 ku • 
i .......... ~ ~nde Ankarada İçme su komisyonu muhasebesinden alabilirler. 
~ 15 t ••itme kapalı zarfla 12/3/935 tarihine rastlıyan perşembe günü 

'itıcu ~ Ankarada Anafartah>r caddesindeki Vel::bi Koç apartımanın 
ı4 S - 1' l~~~a İçme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 
~ d, knde ıf mektupları ihele tarihi olan 12/3/936 perşembe günü saat 

llln.cl\ı~r Ankarada içme su konıis} onuna makbuz mukabilinde verilmiş 
6 "lır. 

''kit..._ lateldilerin · b k ·ı · · k d b·ı · · · 4600 ı· lık ..,._ . •t t~ . ış u e ~ı t--eye ı'tı'"8 e e ı mesı ıçm ıra mu-
~ "PtıJct.h-llltn;ıı.tla münı-lrnse. sartname~inde yazıldım V"""hile bu gibi işleri 

''~t • •ıl) .. • • o. -:% 

· le · eosterır fenni ehJiyetnamelerini teklif mektuplariyle birlikte . ı ~ rt~ 
' .,ır, «149u u364» 

,_. ............ -..~,, ... _.. ......... cmm-.ı ... ._ ... ._mm::::wr~~--ıaıd!DHI-.. 

Denizyolları 1 HASK L 
iŞLETMESi 

Acentefe.ıi: Karaköy Köprübatı 

Tel. 42352 ·Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel. 22740 ··---·> ·---.. Trabzon Postaları 

Pazar 12 de, Sah, Per
ıembe 15 de 

IZMIR SÜR' AT POSTALARI 
Cumartesi 15 de 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer Postalar 
Bartın - Cumartesi~ çar -

tamba 18 de 
İzmit - Pazar, ıalı, per-

§embe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, salı, per
!embe.. cuma 9 
da 

Bandırma - Pazartesi, aalı, 
çarşamba, per
ıembe cumar -
teıi 21 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Sah, cuma 19 da 
Trabzon ve Mersin postaları -
na kalkıJ günleri yük alınmaz. 

«865)) , _________ , 
Prof. 

'
f 1 ö u . ' ı ı~ ,·cıyan ıı 

Hesap, muhasebe ticaret ve iktisat 
kitapları: 

Yeni harflerle: - Tcnzilli bedeli Kr . 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacılık 105 
iktisat ilmi 87,5 
İhtisas muhasebeleri 1 7 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve 
Ticari ve mali hesap 
Zihni hcsap kaideleri 

banka) 
70 
20 

Lugaritma 'tetve l1eri (yeni rakam) 56 
Başlıca aahş yeri : 

iKBAL KÜTÜPHANESİ 

Dr.A. KATIEL 
(A. KUTSEL) 

Karnköy 'l'opc;ular ea hle11 No. 13 

lstanbul beşinci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

iki adet çorap makinesi Şchzadebaşında 
tramvay caddesinde 95 numaralı çorap 
fabrikasında 18 2/ 36 tarihine müsadif 
salı günü saat 16 dan itibaren satılaca • 
ğından taliplerin yevmi mez.klırda mahal
linde bulunacak memura müracaatlan ilan 
olunur. (573) 

Baş - Diş - Romatizma - Gripe karşı emsalsizdir. 
Mavi etiketli kutudaki HASKALMiN'i ist1J·i 1 İZ. 

Ankara Şehri ;çme Su 
Kom·syon~1ndan: 

1 - Anbrada Sanlntla civarındaki Filitre bin!lsı ile Etlik araaındft boru 
dötemesi iti ve bu hatta muktazi su borusu tedariki ve Etlikte hir su de .. 

ı posu inşası kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu i•in ketif bedeli ccTerfi boruları Font olduğuna nazaran>> 

u46864n lira 65 kunıt (<Çelik oldujuna nazaran» <c39S09n lira 77 kuruşhır. 
3 - lateldiler bu İfC ait fenni ve münakasa f&l'blamelerini projeleri ve 

mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 3 lira 35 ku• 
ru• mukabilinde Ankarada içme su komisyonu muhasebesinden alabilirler~ 

4 - Eksiltme kapah zarfla 12/3/936 tarihine rastlıyan pertembe günü 
saat 15 le Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi Koç Apartmanın 
3 üncü katında içme suyu Komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektüpları ihale tarihi olan 12/3/936 perfembe günü saaf 
14 de kadar Ankarada içme suyu Komisyonuna makbuz mukabilinde v& 
ri.lmİf bulunacaldır. 

6 - isteklilerin~ eluiltmeye iştirak edebilmesi için 3515 lira muvak. 
kat teminatla münakasa f&rlnamesinde yazıldığı veçhi le bu gibi İf leri yap • 
tıklarını g<i&terir fenni elıliyetnanıelerini teklif mektuplariyle birlikte vel'I 

rneleri şarthr. (( 150» u365» 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Ş.mdiye kadar bin!erce kiı'yi ze~gi ı etmiıtir. 

s. inci Ke,ıde 11 Mart 938 dadır. 

EUyUk ikramiy1: 3 5 • Q Q Q Lira~ır. 
Ayrıca: 15.110:1, 12.1JOO, 10.0JO liralık ikra uiyelerl• 

{ 20.00J) liuhk bir mli <ifat vardır. 

1 lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilanları 

t - lstanbul Vakıflar .Bq Müdüriyeti Muhasebesinde çal1fmak üzere 
12 lira asli ınaatla ve imtihanla bir kitip almacakbr. 

2 - imtihana girebilmek için memurin kanununun dördüncü madde
sinde yazılı vasıflan haiz bulunmak Jizundar. 

3 - Alınacak kitip altı aydan iki seneye kadar namzetlik devresi 
geçirecektir. 

4 - Müsabaka imtihanı tubabn 26 ncı çarşamba günü saat on beş • 
te lstanbul evkaf bat müdüriyetinde tqekkül edecek hey' eti müvacehe .. 
sinde tahriren yapılacaktır. 

5 -- Bu imtihan yazı, hesap, usulü defteri, kitabet, muhasebei umumi• 
ye kanunundan yapılacaktır. 

6 - Talip olanlann imtihan gününe kadar bir istida ile beraber sıhhat 
raporu, hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakaaı, mektep phadetnamesi veya 
taatiknamesi ve askerlik ~esikasiyle Çemberlitafla lıtanbul Vakıflar 
Bat Müdüriyetine müracaat etmeleri lazımdır. ( u749u 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
~stanbul Satınalma Komisyonundan: r ' 1 Ankarada : A K B A 1 

Her dilde gazete, mecmua vtı 

ı ~~~P· Bütün mektep ldtaplan ve 1 
L:asiyeyi. T ele!on: 33 77 J 

Ketif 
bedeli 

Muvakkat 
teminat 

Son Posta 
Yevmi, Slyast, Havadis ve Halk gazetesi 

Eski Zahtiye, Çatalçcşmc sokağı, 25 

İSTANBUL 

Caz.etemizde çık.an yazı ve 

resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE 1400 750 400 
YUNANtsTAN 2340 1220 710 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bedeli pqindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruııtur. 

C elen eVTa• weri oerilmq. 

ilanlardan mes'uliyet •lmmaz. 

1 
Ay 

Kr. 

150 
270 
300 

Cevap için mektuplara 1 O kuruıJuk 
pul ilavesi lazundu. 

Posta kulu$U: 741 la~anbul 
Telvaf : Son Posta 
Telefon : 20203 

t - Galata İthalat Gümrüğü 1 No. lu anbar 
tabanına ıskara yapılması. 272 Lira 21 Lira 

2 - lıtanbul ithalat.. Gümrüğü Saraybur-
nu 7, 8, 9 numaralı anbar kapılarının tamiri. 115 n 9 » 

Yukarıda yazılı tamirata istekli çıkmadığından 17/2/936 pazartesi 
günü saat 14 de yeniden pazarlığı yapılacaktır. lıteklilerin teminat 
mal;buzları ve kanuni vesikalarile komisyona ıelmeleri. (855) 

Cumurbaşkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

-

Orkestra kadrosmıda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterisi 
sazları çalanlann 7/3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar İstanbul 
GaJatua.ray lisesinde sınavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir suı·ette 
çalabilen artistlerin kendi emtürünıanları ile birlikte sınav komisyonuna biı 
rer dilekçe ile batvurmaları. « 142» ((361 » 

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

lıteklilerin evvelce bulundukları yerlerden alacakları vesikalarını 
dilekçelerine iliıtirerek belediyeyemüracaat etmeleri ilan olunur.(531} 

Dr· ETEM VASSAF haac!!~~;. v~ü~~I·~ ~·s• 
CalaJezhl ll0'.9ÇI Orn llJ>Sb•••• TcL taH E ... K•ch•5.r 8aharl.re beri 11ctluk TaL "1J7J l 


