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.es r Çe i miye Devam Ediyorlar ,- ------· -
ltalyan oi-dUsU 20 km. dahaı ıstigoruz: 
.H 

·--

ı•ıerledı•kte· ll SODra durdu Bu çocuklar ne Geçende matbaamıza bir adam gel-
di. Bir elinde beş yaıında bir kız çocu· 

"I 
olacak? 

Türk münevverine soruyoruz: 
Bir antaloji yapsanız 
hangi edipleri seçersiniz? pek yakında Roma çok mühim 

hadiselere · int.izar olunması 
lazımgeld~ği~~ bjl~iriyor. 

Askeri Muharririmizin Mütaleaları 

·. 

Şimal c phe:inde ltal;yan tayyarelerine S"Örünmemek irin .akltıftt"ft 
•' bir Hab•f mülrueai 

Dün gece gelen haberler bize yeni bir 1 rafında da « bu iki Ruın emir ve kuman
ley Öğretmit olmadılar. Röyter ajansmuı dasmdaki kuvvetlerin fimdiden aonra na· 
ttte1c ltalyan ba§kumandanlıiı karargi. • aıl kullanılmalan iktiza edeceji hakkında» 
~deki, gerekse\ Adisababadaki mUha • ı bir takım tahminlere de siriıilmektedir. Biz 
~deri bata bundan bir ha.'-•" evvel ıona yalnız bu ciheti dejil, hatti İtalyanlarm 
!iten Enderta mubattbelerinin. tafsilatını da naıd hareket etmeleri iktiza edeceğini, 
~~ekte devam ~tmektedirler. Bununla gerek 19 fubat tarihli Son Postada, ge • 
~lber bu tafıili.t ta kırık, dökUk malu· rekıe dü.n netrcdilen 20 tubat t.rihli ma • 
~ttan ve tahminlerden ibarettir. kalemizle de tetkik ve mütalea etmittik. 

au haberler arasında ltalyanlann; «ge- Gelen haberler, bizim o makalemizdcld 
"1ttile irtibat ve muvasalalan keaildiiini müt.aleaı...muzı tamamı tamamına teyit et· 
~ ettikleri Ru Senum ve R.u Kassa mddedirler. Nitekim İtalyanlann Tem • 
ıl \>\-etlerinin bundan .onra naatl iate e- biyendeki Raa Kassa ve Raa Seyyum kuv· 
il'ceklerini merak ettiklerlı> hakkında bir vetlerine kaıtf1 ~ olduklan taarruz 
~ta mevcuttur. Ayni teı.raftn alt ta· (Devamı 14 üncli yllzcle) 

Avrupa, büyük bir 
kibustan kurtulmuş! 

~starengiz bir şebeke Kral Jorc'un cenaze merasimi 
lç.in Londraya giden krallara suikastler hazırlamış, 

fakat muvaffak olamamış 

Kral Jorjun cenaze meraaimincle bulunan kral oe prenaler 

'i ~t~ada çıkan Aneksartitos gazete -ı da toplanan kral, prens ve nazırlardan 
,~~ttaten aldığı hususi bir telgrafta bazılarına karşı Ustaşi tethişçilerine 
~'t:'='daki heyecanlı habert vennekte· ıbenzer esrarengiz bir §ebekenin sui .. 

, 1 kastler hazırladığına dair Fransız ve '>" t\Riltere Kralı Beşinci Jorjun ce-ı lngiliz zabıtasına bazı ihbarlar yapıl-
~ rasimi münasebetiyle Londra· ımışbr. (D•va~ 13 üncü )'iUde) 

L 

ğu, ötekinde üç yaşında 

Bu adamın kansı öl -
biı oğlan. 

müı. çocuklar elinde kal • ~.l,,....._. 
mış. Kendisi çalışmağa 

mecbur. Çocukları evde yal
nız bırakmağa korkuyor ve 
onlan himayesine verecek 
bir aile arıyordu. 

Çocuklar baıılan~dan 
geçen acıklı maceradan 
bihaber bu konuşmayı 

dinlediler ve sonra baba • 
}arına sanlarak, 

- Babacığım, bizi bırakma, diye nğ· 
lamağa başladılar. 

Adamcağız çocuklarını böğrüne bas
tı ve yaşlı gözlerle çıkıp gitti. 

Gitti, fak at bu çocuklara kim ba • 
kacak, bu yavrucaklar nasıl büyüyecek· 
lerdi? 

* Dün gene, genç biı adam. kolunda 
6 aylık bir çocukla matbaamıza gel -
di, kansı bir haftadanberi ortadan kay
bolmuv. Çocuk henüz süt çağında. A -
damcağız iıi gücü bırakmış, çocuğu ko· 
lunda onu bırakacak bir yer anyor. Dıı
Tülfı.cezeye gitmiş, babası var diye nl • 
mamışlar. 

Çocukları koruma cemiyetine gitmiş, 
on iki yaıından küçük çocuklarla cemi· 
yetin alakadar olamıyacağı cevabını ver· 
rni,ler. 

Edirnekapıdaki kreşe götürmüş, 

«biz bonda yalnız ufindüz çocuk ba • 
kabiliriZ» dernigler. 

Adamcağız çaresiz kalmış, çocuğuna 
bir ana ve bir ev bulmak üzere bize baş 
vurmayı düJGnınüş. 

- Allah avkına tu çocuğu besliye • 
cck bir çare gösterin, diye yalvardı. 

Bu vak'alar, yalnız bize kadar gelen· 
]erdir. Bizim bilmediğimiz, kulağımıza 
eritmiyen bunlar gibi daha yüzlerce 
vak'a olabilir. 

Bu çocuklar ne olsun? 
Altı aylık bir çocuk, anasız kalırsa, 

onu babaısı naııl bakıp büyütsün? 

* Dünyanın her tarahnda anasız. baba-
aız. himayesiz, kimsesiz kalmıı çocuk • 
lan cemiyet benimser. onları dqrlet hi
mayesine alır, kendi mücsseeelerinde 
besleyip büyütür. 

Bizde Darülaceze bu iti benimsemez, 
krC§ ehemmiyet vermez, çocuklan ıko· 
ruma cemiyeti omuzlarını silkip atarsa, 
bu çocukları nereye verebiliriz. 

Türkiye evlatlarını sokaklarda ölü • 
me terkedecek kadar zengin nüfuslu bir 
memleket değildir. 

Memleketimiz fakirdir. Devletin yar
dımına muhtaç binlerce çocuk vardır. 
Bunlnn sefaletten ve ölümden kurtara
cak müesseseler açılmasını, 

lstigoruz I 

Marsilya suikastı 
yüzünden 

Dün Fransız meclisinde 
bir hadise çıkb 

..J 

Paris 21 (A.A.) - Bugün parlamen

Matbuat müdürlüğünün hatalı antolojisi münase
betile açtığımız ankete cevaplarınızı bildiriniz. 

1 

Matbuat Umum Müdürlüğü, son 
günlerde Avrupaya Türk muharrir -
lerini ve bunların eserlerini tanıtmak 
maksadiyle bir antoloji n~retti. 

Bu antolojiye yazılan mukaddeme· 
de deniliyor ki : 

<<Bu antoloji, zamanlarının en iyi-
1 !eri sayılan ve gene zamanlarının fi. 
j kir ve his temayüllerini en iyi temsil 
eden Türk yazıcılarının en güzel say-

1 falarını orta boyda bir cilt içine topla -
mak maksadiyle hazırlanmıştır.» 

1 Bu mukaddemeyi okuduktan son -
ra antolojiyi açıyoruz ve bir çok isim
le re tesadüf ediyoruz ve görüyoruz 

, ki bu seçiş mukaddemedeki iddia ile 

1 

tezat teşkil etmektedir. Çünkü roman, 
şiir, nesir, tiyatro sahalarında bu eser
de isimleri zikredilen edipler, ne za
manlarının en iyi yazıcılarıdırlar, ne 
de zamanlarının fikir ve his temayül
lerini en iyi ifade edenlerdir. 

Bunlar içinde henüz edebi hüviyet· Matbuat Müdiirlü.fünün antoloji.in• 
le ri taayyün etmemiş gençler vardır. konm~ya lciyılt wörlilmiy.,. 
Halbuki, isimleri ihmal edilenler ara· edıplerden basılan 
sında mektep yapmış, edebi 11üviyet- miyen ediplerdcn isimlerini ilk bakıp
leri taayyün etmiş edipler mevcuttur. ta hatırlayabildiklerimiz 'unlardır : 

Antolojiye konmağa layık görül • (Devamı 13 üncü yüde) 

Berlin olimpiyatlarına iştirak etmemeliyiz ! 

"Kovadis, nereye 
Gidiyorsun/,, ...... 

Ey seyahat iştihası kabaran 
federasyoncu, cevap ver! 

toda iki hüdise olmu§tur. Bunlardan birisi Zihinlerde Kaleidaakoplardaki re6İmler kadar yer eden bu levhayı görmege 
artık tahammülümü: kalmadı başbakan Saro ile sağ cenah rneb'uslanndnn 

Franklin Buyyon arasında çıkmıştır. Frank- Olimpiyat müsabakaları münase - döndüğümüz ve bu yanlış yoldan va'"': 
lin Buyyon Yugoslav kralının kurban git· betiyle bizim federasyonların seyahat geçilmesi için gene de döneceğimi ~ 
tiği Marsilya suikastından tamamile Saronun . "h kabarmıştır. Berlin o lim· bu mesele bizi şöyle bir mukaye!:e 

. 1 ld v .. 1 . b b ışti ası gene k . mes u o ugunu soy emış ve aş akan da • . ek. . . .
1 

yapmıya sev ettı : 
buna çok giddctli mukabelede bulunmug- piyatlnrı~a ıştırak etm A ıç~n ve:ı en Alma n ya g ibi, Amerika ve Fransa 
tur. kararı, hız, ancak bu mana a an ıyor 1 .b. b h . (40 W 70) m ilyonluk küt-.. .. .. ı gı ı e erı a 

Diğer hadise de meclis koridorlannda ve bu bakımdan ~ayanı teessur goru • lele r arasından seçilen mesela bir fut-
ccre)1an etırljgtir. Komünist saylav Ra - yoruz. Esbabı mucibesini dün kısacn bol takımının değeri, mümkündür ki 

mk ett~, dSovyket .~ _FranBızl plakbrun müza ·anlattık. Şimdilik biz olimpiyatlara lumumi nüfusu (16) küsur milyonu 
eresın e omunıst say av annı casusluk .. .. 1 .. ·ı · d "le 

· · d th ld •• t d•V• · • v _,_ müsabık sıfatiyle değil, ancak gorup bulan T urk mı letı arasın an eeçı • ıııın e me a ar gos er ıgı ıçın sag cenun . • .. .. l 
aaylavı Heryoyu tokatlanuıhr. öğrenmek için müşahit sıfatiyle gıde- cek hır takıma ust~n o s~n. 

(Dffomı il lnel.I J'Wule) biliriz, dedik. Bugün tekrar üzerine (Deuamı 13 anci :yWı;de) 
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Her gün " Resimli Makale a Analık a Sözün Kısası 

Şimendif erden 

Sonra Yol 
... 

Şimendilerden Sonra Yol 

B İT cemiyetin ilerliyebilmcsi için soı -

yoloğlar en başta nüfus kesafetine e

hemmiyet verirler. 
Nüfus kesafeti ya maddi olur, Çinde ve 

l-lindistanda olduğu gibi, ya manevi olur. 
İsviçrede, Ameriknda olduğu gibi. 

Yani yalnız nüfus kalabalığı o mem • 
leketıe ısosyolojik manada nüfus keısafeti
ni ifode etmez. Bir cemiye6n fertleri ara· 
ıında hareket olmaz, maddi ve manevi a-

lış veriş bulunmazsa, o cemiyette nüfus ke
safeti fayda yerine zarar verebilir. Çinde 

Vf' Hindistanda, nüfus kalabalığı azam1 
haddine vardığı halde, bu cemiyetlerin 

ileıleyememetıi bundandır. Buralarda tet· 
kıliıtsızlık, yolsuzluk cemiyeti birbi 

tinden ayn zümrelere. ve kümelere ayır • 

mı tır. Bu kümdc.-r birbirinden tamamen 
ayn ve müstakil bir varlık içindedirler. 

Bunun için de birbirleri ile maddi ve ma
nevi alış verişleri yoktur. 

* 
Nüfw kcsafetinin faydalı neticeler vc-

1rbilmesi için bu kümeleri birbirine karış
tırıp hamur edecek vasıtalara, yani yola, 

nakil vaıntalanna ihtiyaç vardır. 

Garp medeniyeti yol ~•e nakil vasıtala
rının doğurduğu bir medeniyettir. Makine 
medeniyeti, ancak yollar açıldıktan, nakil 
vasıtalan çoğalıp kolayla~tıktan sonra İn · 

kıpf edebilmi tir. 

* 
Bu bakımdan yeni Türkiyenin şimendi -

fer siyaseti. bizim yeni bir medeniyet de'Y· 

rine girişimizin başlangıcıdır. Şimendifer, 

elime kadnr birbirinden uzak ve birbirin-

den ayn kalan yurt parçalarını birbirine 
bftğ\amış, muhtc.\i( kötelc.rde münfeiit ve 
nıtistakil bir hayat yaşıyan vatandaşlara 

birbirile maddi l'C manevi alış veriş im -
kanı vermi!ltir. 

* Fakat şimendifer, bugünün nakil vası -
talanndnn bir tanesidir ve kafi <!eğildir. 

Otomobil ve kamyon çıktıktan sonra yol

ln rda, şimendiferler kadar ve belki de on· 
dan fazla ehemmiyet kazanmıştır. 

Soy 

Aclları 
,_ _____ E. Ekrem•Talu 

1 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere gön~ 
dermiş olduğu mühim bir ta "' 

mimde, soyadı kanununa henüz her • 

kes tarafından riayet olunmadığı cf. 
hetle kanun hükümlerinin evvelce ve

rilmiş olan mühlet sonuna kadar mut

laka her tarafta ve herkesçe tatbik et" 

tirilmesi lüzumunu hatırlatmaktadır " 

Kadının en büyük hayali ana olmaktır. Anahk, onun 
yar~hcılık kudretinin ifadesidir. O daha çocukken be
beklerle oynar, analık talimi yapar. Çocuk sevgisi ana
nın damarlanna itlemif, kanına kan§mı§, uzviyetinin 
ve varlığının ayrılmaz bir parçaııdır. Çocuk aevmiyen, 
çocuk iatemiyen, çocuğu unubuı ve ihmal eden bir ana 
olamaz. 

insanlığı yer yüzünde idame eden ananın çocuk sev· 
gisidir. 

Bazan çocuğu sokağa bırakan, Darülaceze kapııına 
yavrusunu terkeden analara rast aeldiğimiz zaman ka· 
naatimizi değİ§lİrmiyelim. Ondan; kadım analığını unut
turacak kadar insafsız davranan cemiyeti mes'ul 

tutalım. 

Soy adı her medeni memlekette 

asırJardanberi tatbik gören sosyal bit 
ihtiyaçtır. İnsanlar arasındaki mi.ina ~ 
sebetleri kolaylaştırır; medeni vazi

yetlerde yanlışlıkların önüne geçer;\ 

ailelerin ve ferdlerin hususi karakter"' 

lerini tespit eder; hasılı. soy adı kul• 

lanmanın sonsuz faydaları olduğu 
malumdur, 8ışikardır. 

Onun için, herkesin bir an evvel 

kendisine bir soy adı seçerek. konunun 

emrettiği müddet zarfında, nüfus kfi.t 
tüğüne tescil ettirmesi, yalnız kanuna 

riayet noktainazarından değil, aynfJ 
zamanda öz menfaati bakımmdnn dl( 

bir vecibedir .. Yalnız bu vecibeyi ifft 
ederken, seçilecek soy adının, birço' 

ğumuzun yaptığımız gibi, gülünç o1ae 

cak kadar iddialı olmamasına ve he]1 

yabancı ülkelerde şöhret bulmuş adı 
lann çirkin bir surette taklit edilm~· 
mesine dikkat edilmelidir. 

r 

l SÖZ 
Sovget Rusya 
Bir Cüceler Memleketi 
Yaratıyor! 
Sovyet Rusyada çocu1dann 

bakımından mühim bir karar 
1 5 yaşına gelmiyen küçükler 

yetişmesi 

verilmiştir. 

Lcningrad 

yanında ufak bir şehir, Odesa civannda bir 
liman ve bir de şimendifer yapacaklardır. 

Şehirde tayyare meydanları, laboratu • 

varlar, stadyomlar mevcut olacaktır. De -
niz nakliyab komiserliği liman için 300,000 
ruble tahsis etmi~ir. 

1ülverrein hayalinde yaşattığı Cüce1er 

diyarını Sovyet Rusya hakikate ulaştın • 
yor. 

* Arabacı Şair 

Parisin meşhur belediye Yeisi Kiyap ge
çenlerde Pariain en son arabacıSJna ma -
dalyn verdi. Rivayete nazaran 30 aenc ev· 
ve] 1 2,000 arabası bulunan Pariste artık 

--~ 

AR SINDA) 
·--~----------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Eski Şurayı Devlet 

Kemal paşa zade Sait Bey, eski şu
rayı devleti şöyle tarif edermiş: 

- Dairede on bir kişiyiz. Biri dur
madan söyler, biri ağız açmadan din
ler, biri uyur, ikisi kavga eder, ikisi de 
devam etmez. Ben de, bunların rem 
sıfatiyle. hallerine bakar, kıs kıa güle
rim! 

• 
Yine Sait Bey, bir gün luzlaT ağası 

Abdülgani ağanın yanında, naııılsa: 
- Kırk arabın aklı bir incir çekir

deği doldunnazl sözünü ağzından ka
çınr. 

Fakat kızlar ağasının hiddetlenerek 
ka lannı çattığını sezer ııc.zmez: 

Pulu 
Hangi Millet 
icat Etti? 

1940 senesi pulun icat edildiği tarihin 
yüzüncü yıJdönümü olacaktır. Pul me -

ralclıları bu yıldönümü tes'it etmek üze -

re fimdiden hazırlanmaktadırlar. Bu me -

yanda İngilteredeki pul meraklılan Lon -

Mesela, çikolata kartlarının arkasi1 

na beyitler yazan bir Ermeni yurtdıs4 

şının, kendi soy adını Lam-Arlin ko)".f 
drada büyük bir sergi açacaklardır. 

P 1 
. L • • • • ması ne kadar gülünç olursa, bir otO' 

u u ıcat etme~ tcrefıru hır çok mil - . . . . . • . rdt 
lctler kendi üzerlerine almaktadırlar. mobıl ve bısıklet tamırcısının Pak-a 

1840 senesinde zarafet üzerine renkli bir eczacı yamağının Pas-tör, İngil~ 
bir kağıt parçası yapıştıran İngiliz Row • Ba~vekilinin hayranlarından olan b'
Jand Hill midir? Yok.sa Kene bir lngiliz o- vergi katibinin Baldöven, bir kons04 

lan Janes Chaluera midir) losluk kançılarya daktilosunun Edeıl 
Yunanlılar da 1840 senesinden dokuz gibi kelimeleri, Türk dilinde de ma~ 

yıl önce, istiklal mücadelesine atıldıldan ifade ediyor diye benimsemesi olduk~ 
analarda pulu kendilerinin icat ettiklerini ayıp sayılır. 

iddia etmektedirler. Filhakika küçük bir B Man~ 

Bütün dünyada şimendiferlere müva- bugün ilaç için bir tanesine rastgelmek 

zi veya amudi otomobil yolları yapılmak- mümkün değildir. Bundan bahseden Fran· 

- Bittabi ııözüm efendimiz için de
ğil.. Efendimizin aklı bir incir çekirde
ğini tek başına doldurur! 

Deyip, kırdığı potu guya diizcltir. 

~- * 

Y k .. ·· d 1631 "hl" k undan ~ka Erli, Özlü, unan oyun e tarı ı me tuplann · ti 
·· · d b"" 1 b" 1 1. . . ve Menli kelimeleri ve bilhassa iddıa 
uzerın c oy e ır pu a rastge ınmııtır. . . . . . . . . ·ı,i 

Pul mütehassısları bu meçhulü 1940 ısımlerı bıraz fazla suııstımal ettık S1 
tadır. 

Almanya, mevcut yollannı <lar bula -
rak yeni ve g<'niş otomobil yollan yapma
ğa koyulmuştur. 

Bütün memleketler son senelerde şi -
mendif er yerine otomobil ve kamyon yap
mak la meşguldür. 

* 
Nafia Vekaletinin 15 senede tamam -

Janmak üzere yurdun her tarafını yeni yol
larla zenginleştirmek hakkındnki hazırlığı 
bu bakımdan büyük bir inkılap hareketi -
nin ilk adımıdır. 

Nafia Vekaleti 180 milyon lira aarfe • 
decek ve yurdu baştan başa yeni otomobil 
yollan ile süsliyecektir. 

Bu teşebbüs, cümhuriyet hükümetinin 
şimendifer siyaseti kndar, belki de ondan 

fazla ehemmiyeti haizdir. 
·--il ... 

lfadiseler Karşı$ında: 

Aparbman Devrinde 

sız gazeteleri eski Paris arabacıları arasın

da meşhur şairler de bulunduğunu söyle
mekte ve şu fıkrayı anlatmaktadırlar: 

More isminde bir arabası arahasile Vik
tor Hügonun oturd~u Awenue Eylanda 
durur, müşteri çıkmadığı zamanlarda şiir 

yazarmış. Bu sırada büyük şairin evinden 
çıktığını görürse elinden işi bırakır ve o
nun hizmetine koşarmış. Cel zaman, git za
man iki pir ahbap olmuşlar ve Viktor Hü
go Moreyi bir gün yemeğe davet etmiş. 

Hügo misafirlerine (More) i takdir e-

derken: 
- Şair ara bacım 1 demiş. 
Misafirler hayret etmemi~ler ve 

lan bir sürü arabacı ismi snymışlar. 

* Üç Kl,IUk KulUp 

şair o-

Briç kulüplerinin en şayanı dikkat olanı 
İngilterede Woodside Lodgedeki kulüp -

~···--· 

BULMACA 

Soldan sağa: 

- Ekilen yer, olacak. 3 - Bir musi· 

tür. Bu kulübün ismi «mükemmel bricin ki sesi, vücudumuzda bulunur, memleket. 

dört unsuru)) dur. Ve bu kulübün yal • 5 - Büyük anne. Tiirklerin saldınşı. 

nız üç azası vardır. Bu azalar senede bir 7 - Mahsul biçilir, büyük haha. 9 - Su, 

kere toplanırlar ve altı sene evvel ölen 
1 
ev dö emel~rindcki, ilacın Türkçesi. 1 1 -

• d geliyor. ııencım en evvel çözmek için uğrapyor -

)ar. 

* Dalgın H1rsız ! 
Mısırın meşhur kasa hınnzlarından biri 

bir yazıhaneye girmiş, kasayı kırarak 200 

İngiliz lirasını çalmış ve kaçmıt- Aradan 24 

sanı geçmeden polis bu sabıkalının yaka-: 

sına yapışmış. Bu ne sürat diyeceksiniz. 
Durun, sebebi var.· 

Hırsız paraları alıp kaçarken alat ve 

edevahnı ve üzerinde ismi yazılı olan ku

tuyu dalgınlıkla kasadıı hırakmıf. 

fi, çok, isim. 11 - Tahta ayakkabı, 
mücevher. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan safa: 

bir 

Ulusal ~ııarımız olan efendicesiııCS 
tevazuu, bu soy adı işinde neden unıJ'İ 
muş gibi görünüyoruz~ ,..... 

L ifö~7a4 
...-.. '1 '. t. 1 •••••••• 

Biliyor Musunuz? 
1 - Rusya ile akdetti~miz ilk itti~ 

muahedesinin adı nedir? 

2 - 2 1 birinci teşrin 1 805 yılında # 
kua gelen deniz muharebesi nerede ol ' 
muştur) 

3 
tir? 

. ~ 
Neptün yıldızını kim keşfetrT11t 

1 - Kumar, Talu. 2 - Asar. 3 - · 1' 
4 - Zürih §ehrinden geçen nehrı11 

Lokum, lci. 4 - Adana, eni. 5 - Kor, dı nedir? 

ol• 
5 - Otomobil icat ed!lcli kaç yıl 

Apartımanın katı arttıkça, tadı da ar • dördüncü arkada11ları Henry William Kötü huylu, çıkarmak. 

h~r. 6 - Slav, da. iri. 7 - Is, crnire, 
az. 8 - 7..am, Mas. 9 - Asker. 1 O - Zar, 
evrak. l 1 - Tuz. lakin. muftur} 

(Cevaplan yarın) tar; ekmek kadaifi gibi.. Berry'in haurasını oyun oynıyarak ihya e· Yukandan Afaiıya: 

* Her apartımanda bir kelkahya 
Kapıcı! 

* 
vardır: 

Eskiden e\'lenilirdi: şimdi apartıman • 
lanılıyor. 

* Ev yapanın Allah ynrdımcısı olurmu , 
apartımnn yapanın da tefeci yardımcısı 0 • 

Juyor. 

* Evde kalmış kızla evlenmem; fakat a -1 
partımanda kalmış kız varsa talibim 1 

* 
Bundan sonra, ev kadını denilmiyecek; 

apaıtıman kadını denilecek! 

derler. Yukandan apğıya: 
Onun ruhu oyunda c1Mort11 oynanmak 

1 - Kıyamet, ağaçlık saha. 3 - Bir 
suretile taziz edilır. 

B 
· B k d ·· ı· ı_ • d musiki scııi, bir fiili reddetmek. bayın eşi, 

1 - Kulaksız ze. 2 - Olsa. 3 - Ma

kara, mart. 4 - Ud, ve. 5 - Ramak, kaz. 

6 - Nadire. 7 -Yaşar, rol. 8 -Ta, em. 
9 - Askeri, atak. 1 O - Lain, ras, ki. 
1 1 - Ur. ikiz. 

rıce erry a ar mupte a oır a amın 1 
hatırası bundan baska tiirlü nnılnmaz de·. 5 - insan, bir adli tabir. 7 .-.- Düşünce, 
ğil mi~ boyuna sarılır. 9 - Koy cmrının nmhnffc-

f 

1 
İSTE 

Çekoslovakyada çıkan 11 ıubat tarihli 

İNAN İSTER İNANMA! 

gazetesinde şu garip yazıyı okuduk: 

Prager Presse Müdürlüğü, mevkufların kendilerini ziyarete gelen 
kimselerle ÖpÜJlneaini yaaak etmiıtir. Bu kararın sebe
bi, :ziyaretc;ilerin mevkufları Öperken, aiızlanna UYU§· 

turucu maddeler ve bilhassa afyon ve kokain bıraktık
larının tesbit edilmİf olmasıdır.n 

Türk Hapishanelerinde ÔpÜ:fmek Yaaak 

İstanbul' dan bildiriliyor: Türkiye Hapiıhaneler Umum 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

(Dünkü Suallerin Cevapları) 
2 .,,. 

- Eski Yunan kralı Kostantin 1 
ziran 191 7 tarihinde istifa etmişti. 

f I~ 
2 - Bnnknotlardo kullanılan 1 .',,J' 

usulünü 1282 tarihinde Fabriano isfl'l
1,11" 

bir ltalyan icat etmi tir. Bu ~sul il~. Y3:ıi 
kağıtlar evvel& banknotlarda de~ıl. 
metli kitaplarda kullanılmıştır. 

3 - Molier'in külliyatını diliıniı.e ·'' çe' 

ren Vefik Paşadır. ~f' 

4 - Bütün dünyada en çok ~111'
11 

tap lncildir. I' 

cJ "'"-' 5 - Kabinemizde en kidcmli e 1,.,-
damlarımız evvela Başbakan lsınet 
•onra Tevfik Rüııtü Araıtır. 

,. 
tı 

)' 
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Ş}yaset \"Aleminde 
Svvgetler Ve 
Mançukuo -
Italga Ve l!abeşistan 

. 
S ovyet Rusya ile M~nçukuo arasında 

sık sık tekerrür eden hudut ihtilaf -
lan.un asal .:behi nihayet anlatıldı: 

Japonyanın. bu ibtilifları bir veai.le .a

tarak So~et Ruayaya hücum edeceği sa
tuldığı halde, elyevm, bu devletin, bu ni
)'et \ c makaatta olmadığı, onun asıl ta -
-~urunun daha ince ve kurnazca olduiu 

SON POSTA 

f_TELORAF BABIBLERİ 
ltalyanın eline geçen V Petrol 

mahrem Ambargosuna 
~~~_r_a_por Doğru 

18 ler bir komite 
Rapor bomba gibi patladı, fakat lngilizlere göre 

bomba lngilizlere değil, ltalyanlara isabet etti seçecekler 

Sayfa 3 

D~N 

Tavsiye mektubu 
alan adam · 
ne yapar! 

bıeydana çıkmııtır. Japonya. hudut üze - Londra, 21 (Hususi) - Mahrem ccf ngiltere geçen eenenin haziranına Cenova 21 (AA) - Havaa ajansı 
tİQde bu nevi ibtiliı.flann tekerrürünü ilti- bir raporun lngiltereden a~rılarak bir ı kadar İtalyanın Habeşistana girmesi- muhabirinin bildirdiğine göre, 18 ler almıı olmıyayım: uFilanca eyi adamdar, 

G ün geçmez ki bir tanıdığımdan bir 
tanıdığı hakkında tavsiye mektubu 

tanı etmekle, oralarda bir nevi hudut cm- ltalyan gazetesinde inti~annın f ngil - ne karft gelmiyordu. Bütün isteği komitesinin 9 martta toplanbya çağı - muhtaçtır, layıktır, filanca yer bopnUf: 
1 nlmuı ihtimali vardır. ~etıidiği mevcut olduğu lcanaatioi yay- terede uyandırdığı alaka ~ddetle de · ı menfaat erinin temini idi. Daha son • 

bir 1 Şimdi ihzari göriitmeleri M. Vaı -~ istiyor, iki taraf ua11Dda · an ev - vam ediyor. Anla~ılan hadise, rapo - ra ngilterenin siyasetine yeni unsur-
T conceUoı idare etmektedir. 

."el bir hudut tesbit ~dilme* mabaduu gü- run olduğu gibi neşrine saik olacak • 4
1 
lar kanfh ve bunlar bugünkü vaziye - Milletler Cemiyeti azaıı, petrol am-

bunu oraya kayır 111 
Sazan daha ıunturlusu gelir: 

tliy B ebeb d t münaıip bir it bulunması ricaıiyle vesai-or. unun• ı ıu ur: tır. Bugün ngiltere bafVekili Mister te sebep oldu. Fakat bu unsurların bir bargosunun, uyandıracağı akisleri tet-
Japonya, Mançukuonun bueünkü hu - B Jd . A k d b' ·· ·· k ı· )d w h ld b' k re ... » 

«Hamili varakaya münasip bir yerde 

.ı.... v • k k k a vın vam amarasın a ır suru ıamı ma um o ugu a e ır ısmı kik etmek üzere bir ıiyui tali komite -u&rmı begenmemektcdır. Sı sı te er- k . . h ld- 1 Eyilik yapmağı severim: insan elinden 

..... · d h·a· 1 1 h d tl d · t suallerle karşıla..cımış, endısıne Tapo - meç u ur .n teşkilini timdiden düıünmektedirler. H 
1 

h' k' 
•

11
r e en a ıae er e u u ar a emnı}·c 1 -,,. •w. j . . geleni esirgememeli... e e ıç ımeeye 

l>ıı1unmadığı kanaatini yaratmak istemek, run nasıl yabancı el~ gcçtıgı 9~rul- Bu tarızlerın kime ait olduğunu an- Bu suretle, 18 ler komitesinin va - red cevabı verip gönlünü kırmak İstemem. 
'°e böylece Maoçukuo lehine bir hudut muf, daha sonra Mister Lansburı ra- 1 )amak güç değildir. İtalyanlar, bi\has- zifea.i kolaylaıtınlmış olacak ve der- Onun için tavsiye mektubu alınca derhal 
1
•-' • • • t · t' H"k" t 1 ·ı d bak k d · hal nihai bir karar verilecektir. ,..hihinc gidilmesini temin etmiye çalış - porun neşrını ıs emı~ ır. u ume sa mgı tere ış anını en i sıya - kalemi hokkaya batırır, ben de ayni zat 

lbaltadır. mahafili raporun nCfrİnde mahzur setlerine muhaaım saymaktadırlar. G• ı• M •• k ı ayni dilekle bir baıkasına havale ederim: 
• Yani bir taıla iki ku~ birden avlamak görmüyorsa da böyle bir teamülü~ l Mister Baldvinin pazartesi günü A- iZ 1 Uza ere er isterse o da benim yaptığımı yapımı 
liyaıcti. bulunmaması yüzünden bu yolda bır 1 vam Kamarasında beyanatta bulun • Elde kuvvetli bir tavsiye bulunmayın-* karar veremem •. ek. tedir. . 1 ması bekleniyor. Almanya, ltalya ve Le- ca bir işe geçmenin mümkün otmayacaiı 

J l O ) t kökleşmiş bir kanaattir; fakat bu, dünkü i talyan • Habe, harbi münuebetile Ll- urna e tıta ~la ~aze Hesı be~poru Dcyli T eJegraf bu münasebette yaz- histan neler görüşüyorlar? bugünkü iq değildir, öteden beri böyle aü-
w • neşretmekle ngı tercnın a ş•stan- w b' d Bo · ·ı · ,. 

gilterenin Akdenizde aldıgı fevkalade I r· ·ı h. b' dıgı ır yazı a: « mba lngı tereyı I . rüp gider. 
tedbirler hakkında bir takım rakamlar or- da ~ly~n ~elna 11 ıde 5arpışa~ ıç . ır değil, Jtalyayı müteessir etti ve fııgil- Parıs, ~ 1. (~tü.~si- - . L.l'"~İstanın Geçen asır Türkiyesinin en çok okunara 
tan sürülüyor men aatı u unma ıgını. gostermış, • terenin hodbin bir siyaset tutmadığı - Roma elçLSı, Sınyor Musolım ıle gö • meşhur muharriri Ahmet Mithat efendi, 

t ·1 - .b .. b ti rf ttı·v · a Pariste çıkan Övr gazetcsı buna baka- ı1ı go·'sterd'ı )) dı'yor rüştükten sonra Varsovaya hareket 1 b 1 . ı· d 1 d ngı terenın u munase e c sa e gı P • ı J . . • b d d h · . 1 . • devrinin bel i aı ı rıc.a ın en sayı ır ı: 
"-ilin miktarı yedi milyon fngiliz lirasını rak « ngiltere aı~asetınel unzdan a a ı Oiin dış hale.anı M Eden ltalya el. ettı. Almanya hava nazırı Göringin uTercümanı hakikat» ııazetesinin baş mu· 
L. "k k b. th yazı ama ı '> tar- · • V d b ) d v d k b UQlınuştur. Bunun bcı milyona yakın kısmı yu sc ır me ıye · · · l\ıı Grandı· ·ı uzadıya go" • ar.Şova a u un ugu sıra a vu u u- harriri ayni zamanda meclisi umuru ııhhı· :.ıı d .. ı .... tın .. tür çısı ·ı. ıe uzun l b ,,, . 
llleni~ bir buçuk milyondan fazlası kara zın a mutaıea yuru uş · .. t.. c·· .. ed M'Jl tl C · an u eeyahat, manıdar sayılıyor. Al- ye baş katibi idi ve böyle her gün bir çok 
L •• J o•· ı· · b •• ba rUS U. OrUfm e, 1 e er emıye • 
~llVVetleri için sarfedilmiştir. Jurna e ıta ıa ıse ugun, şmu- . ' k l k l . manyanın Roma elçisinin de bu sıra • tavsiye mektuplan alırdı; Tavsiye mektu-

1 . . 'k -• . d' k h · · Se ·· G d nın b'ır makale- tınde onusu aca mesele erın mev - d h k l d"'f 
1 1 

k ngılız1cr, bu adar para ııe şun ıye a- amn nyor ay a •. . _. .. . a seya ata çı mış o ması, tesa u e • bu ile gelenleri birer suret e at atma ta 
d•r aldıklan neticeden ve temin ettikleri ba- sini nqşretrnektedir. Makaleye göre zuu hahsedıldıgı soylemyor seri addedilmektedir. mutadı idi. Bir gün yine dairede iıinin ba-

~. siyasi muvaffalciyetlerden memnun gö- ••)• Bu faaliyetin, Tuna devletleri ve şında otururken tavsiyelilerdcn biri karşı-
t\inüyo l T da apOn' 11Q l k I l l l sına dikildi, edep ve erkin ile mektubu u-r ar. 6 spanya ~ müstem e e tevzii mese e eri i e a a -

* zattı: Mcıhur mabeyinci Arif Bey selim 

l Mı k Y • kadar olduğu anlaşılıyor. 
.. l l şler ançu oya enı gönderiyordu: gerisi ma)\ım ... 1 ta yanın Habcşistanda arka arkaya e - 10 Bin Malıkôm Affedildi 

Ahmet Mithat Efendinin Mabeyinci de etti~ mevzii bir kaç muvaffakiyet, ~ [ G • • A k G •• d • Madrit, 21 (Hususi) - Üç vila • d ... na l r ıy o r z n o r Arif Beye hürmeti vardı; CNICn saray a 
... "' müzakerderine kapı açabilecek bir o u s er on er :y . yette örfi idarenin ilanına lüzum gô - mühim mevki sahibi bir zatın tavıiyelisini 
~ahiyette imif. Fransız matbuatının mü • Madrit, 21 (Hususi) - Kntalon • Londra, 21 (Hususi) _ Japonya rülmüştür. Hükumet umumi 3ffı ilan boıı çevirmek te münasip değildi. Ahmet 
birn bir knmı, timdi bu noktai nazan mü- yada sol cenah cephesinin fırka h b' t' M kod bulunan etti 10 000 mahkum bu aftan istifade Mithal Efendi bu sefer sahiden tavsiyeye ilQ d' s·ıh T ·· t l - l k ar ıye nezare ı ançu a · • 

aa e ıyor. 1 
assa « an» a gore, ta - d' meb'us seçilmistir. Ayrı ı 'k' f k d v · · k · · · 'k' f etmiqtir ehemmiyet verdi, dairede bu adamcağıza h, f> cfa b' • • b v( namze ı ' 1 1 lr aya egıştırme ıÇIO yenı 1 1 ır• T • 

..... ~ . vaıun ırdtcsvıye ~ret.ıne f~ııdan- taraftarlanndan ancak on iki kişi ka- ka asker sevkine karar ıermiş~ir. Bun- bir iş bulmak istedi, araıurdı, aoruıturdu; 

....... sı ıçın gururun an ve 1ZZetı ne 1ın en b l 1 . . .. 1 Fransız Meclisinde nafile ... Sahiden boş yer yoktu! 
lair zerre fedakarlıkta bulunmak.ızın her zanm1' u ~n~yor.. . ,., di müc- lar eski fırkaların yerını .tut~a~ uzere ı Münakaşeler Ahmet Mithat Efendi sıkıldı, üzülcJü; 
Langi bir masa başında mevki alabilirmiş. .İspanya .. h~kumet.ı. sıya~ı ve a arın gönderildilderi halde eskılerın m~e e- adamcağıza sordu: 
'1•amafih böYle bir müzakere Cemiyeti Ak rımler yuzunden mahkum olanl dilmiyerek yeni iki fırka ile takvıye e- .. Paris, ?1 (!-lusus~) - ~eclis, v bu- - isminiz ne> 
)&ın kanalından geçmek ve ban§ yoüle ya-I affı için bir kararname 1 halzırdlamıştıb~· 1 dilecekleri anlaşılıyor. ~ dguwn kralıyetlçılere ~ıtdteşkılatm kugral - - Ali. 
~ılınak gere1-1·1 olduvguna go··re, ilk adım ve Sag· cenaha mensup o an ar an ır • • • ıgı muame e üzerın e müna aşa ar b ' · b 1 bir 
l ıt d 3 l ki 1 - Adresinizi veriniz, size ır ış u ur; Qİfinci teklif ltalyadan beklenmektedir. kısmı memleket dışına hicret~ ~aşla - Japonya a mı yon şı yaptı. Sağ gruplar, kraliyetçilere kar· kart yazarak haber veririm. 

~nu? .için de: •. bir zamanlar Bql~r k~ - dı)ar. _iç bak~~ı ~ü~.ün m:m~~~~tt: seçime girmedi şı t~tbik olunan muamelenin şi~d~ti- Tavsiyeli gitti . 
. ~teaının verdıgı kararlar ve vaktıle bu - tam bır asayışan hükum surdugunu 

2 
H ") U ,., ne ışaret ederek solJara kar.şı aynı şıd- Aradan bir kaç gün geçmişti; Ahmet 

>lilc b· .. .. 1 .. L L 1 H . . 1 Tokyo I ( ususı - mumı se- · . .. ·1m d... • .. led'l 
1 

d h .. ı. ır guru tü ıı;oparan ava - oare an- söylemıştır. • . • 
160 

h f k"' l dehn gosterı e ıgını soy ı er ve Mithat Efendinin araştırma arın an enuz 
;anasının müteva•ıt bir müzakere zcmi- Baf vekil Azana geçen iki vılda ya- çımde hberaller ' ~u a aza ar ar sollar tarafından yapılan nümayişlere , müspet bir netice alınmadan bir baıka tav-
"1 teşkil edebileceği iddia olunur. . ptlan bütün haksızlıkların tamir edi • j 84, p~oleterler 1 S m.~b .. uslu~ ~zandı- müsaade olunduğunu anlattılar. siyeli karşısına dikilip yerden bir selam 
.. Acaba, Fransız matbuabnın bu neşrı- l • . . hükumetin kanun harici _ lar. Bıtaraf Okeda hukumetı, ış ba~ın- 1 Başvekil beyanatta bulunarak ca- çaktı, mektubu uzattı: 
,,.__ f '-- b··1

-" • • d'l ki · b' ecegını ve d k 1 • · · h lk · h t h l · 
t •. -. ta.,,_ uıtumctmm ı e erıne ır km • lat ıştır Siyasi a a acagı ıçın a seçıme e. emınıye . ha k ti · ·dd ti takb'h t Zatı §&hanenin katibi pap az.ret en -.ırt"Jl:_ • ne çı ıyacagını an m · . • . h"b' nıyane re e erı fl e e ı e • . . .• • 
•:... -...qan saymak yanlı, mı olur, dersı - ._ flar lr;OO tah ı'n edili vermemıq ve 3 mılyon rey sa ı ı se- .•. . .. )ed' clah b ___ , selam ediyordu; gerııı -tabu- malum ... 
"""C) • mev~u ın sayısı D m - T tıgını soy ı, a sonra u mcseıe 

- Selim Ragıp l çı·me girmemiştir. .. . d ~--L • • b L l Saray başkatibinin tavaiyeliaini bot çe-

lrıgiltere 
1-J abeşİ$f ana 
f tırdım Edecek 

Para ve mühimmat 
verm-ek için tetkikat 

li londra 21 (Hususi) - Hükumet 
~~efiıtana m&li yardım meselesini 

ilt ettirmektedir. Star gazetesi, fn
~ bu kredi7i Habet askerine 
~ ~ halbna yiyecek tedariki İÇİi) 
~ edeceiini yazmaktadır. Dii 
"'-Ftaa d., itleri behnhğıı aıütehas -
:1-rı Habctiıtanın mütecavize kartı 
t llhtaç olduğu silah ve mühimmatın 
el'r\· 

\o •ni İçin tedbir düfiindükleri baber 
eri~ektcdiT. 

yapıyor 

'r tniden 17 bin kilomet-

yor. , . uzerın e muzaAerenın gerıyc ıraa.ı - . • ih. b' . d •. 
1 · l ı__ vırmek te bıç tıyata uygun ır ıt ega • 

P 1,.. t Sovyet buz kıran ması cluerıyet e a.abul olundu. d' Ah M'th Ef d' . .. "ld'' Y an ar amen osu 1; met 1 at en 1 yınc uzu u, ... 
un · b Sovyet Rusya - Fransa paktının kıldı, terledi. araştırdı: Heyhat, dairede 
O .. nu .. mu"zdeki hafta gemisı atlı ·· 1- ·de ı tal'k ec1·1 · h 

muzaa.eresı sa ıya ı ı mış U· herkes yerli yerinde oturuyordu; durup 
toplanıyor MoıkoYa 21 (~~) ~ So;>'et 1 Junuyor. dururken herhangi bir memuru kolundan 

Atina, 21 (Hususi) - Gazeteler buz kıranı Çaumıan ın ıçı~dekı 28 tutup kapı dışarı edip yeni tavsiyeliye 
iki partiniı{ uzla,masının suya düşme-1mürettebatı ile Ç~~ adası cıvarında Umumi nüfus yazımı münhal yer icad edemezdi yal.. 

· b v h b 1 9::fü mali yılı içinde umumi bir nü • Ad • sinden sonra kralın Demirr.isin rıya - attıgı a er verı ıyor. amcagıza: 

setinde yeni bir İf kabineı>i kunnak fus yazımı yapılacağı Ankar!'ldan bil- - Adresinizi kaydettiriniz, size bir it 
tasavvurunda olduğunu yazmaktadır- Paraguayda kıyamcılann dirilmektedir. bulur, bir kart yazarak haber veririm. 

reisi yeni hükumeti kurdu Buna sebep, l:J20 senesinden beri Dedi; sonra sordu: 

ı lar. Aıaomption 21 (A.A.) _ M. : memlekette umumi bir yazım yapıla· - İsminiz ne"> 
Hükumet dün parlamentonun a~ m F k • k b' . t k'I t · mamıs ve uzun yıllar neticesinde nü - - Ali. 

ran o yenı a ıneyı ef ı e mı§- · k l Ahmet Mithat Efendinin bütün aıkıntı-29 unda toplanması kararını imza et- • M S f . d • l . b k l - fus kütüklerinin es imiş o ma•ndır. Bu 
tk tır. . te anıt ıı ış erı a an ıgı- hazı lan k I"' 'h •• bir an içinde silinip kayboldu, neı'eai 

1 
miftir. Ayni gün kral bir açılı, nu u • : , . b k l • •, hususta r an an un ayı ası ld 

1 
d' 

na ve M. Eıtere ıç lf ıerı a an ııına Kam .
1 

kf yerine ge i, gü ümse ı: 
söyleyecek, reis seçimi de martın martta utaya verı ece ır. - Geçenlerde yine saraydan tavsiyeli 
dördünde yapılacaktır. tayin edilmiılerdir. J M •• k 1 • bir Ali daha gelmişti, dedi, sizlere ayrı ay-

Kral D....vezeye aitti yeni hükumet, Bolivya ile akte - ngiliz - ısır muza ere en 
ırn: e n birer iş bulamadım amma mademki iki-

Atina, 21 (A.A.) - Kral, yanında dilen ıulh muahedesini tatbik& ka • Kahire, 20 (Hususi} - Mısır baş- leıtiniz; çifte Aliyi arka arkaya yapııtırıp 
veliaht ve yaverleri olduğu halde bu - rar vermİ! ve yabancı memleket • vekili Ali ~ahir Paşa lngiltere - Mı - Bektaşi tekkesine gönderirim olur, biter: 
gün Elli kruvazöriyle Prevezeye hare-ı l~rde~i elçilerle ko~ı~loıları değİ§- sır müzakerelerinin 9 martta başlıya • iıte size yer bulundu ı 
ket ctmi~ir. brmege karar verınıftır. cağını söylemiştir. (Ey kari, bu fıkranın nüktesi en az otuz 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
yaıından yukarı olanlar, yani Bektaşi tek
kelerinde arka arkaya İçİçe yazılmıo <ı Ya 
Ali 1 ıı levhaları asılı olduğunu bilenler i
çindir. ) 

Tokyoda zelzele 
Evler yıkıldı, ölenler 

yaralananlar var 
Tokyo 21 (A.A.) - lfo sabah 

vukua gelen bir yer ıaramtısında 5 
kiti ölmü,, 16 kiti yaralanmııtır. 12 
ev tamamen, 17 ev k11men yıkılmıt· 

tır. Oaaka ıehrinde 12 yerde yanııa 

çıkmıftır. 



4 Sayfa SON POSTA 

r __ ~Ş_E_B_İR~_B __ A_B_E_B_L_E_B_i __ 
Kadınların 

Karnına Muska 
Yazan Kunduracı 

1 H kk 'ı I Mali geden a ımız B l . 
Yok Mu? e edıyegs Geçe-

cek Memurlar 
Dilenci Derdi 

Bir kadın tarafından 
zabıtaya ihbar edildi 

Mecidiye köyünde kunduracılık ya
pan Selim ustanın üfürükçülük yap
tığı, kadınların vücuduna yazı yazdı
ğı, zabıtaya ihbar edilmiş, dükkanın
da yapılan aramada bazı arapça ki -
taplarla Aytşe adlı bir kadın namına 
yazılmış bir muska bulunmuştur. 

Selim ustayı haber veren F alır iye 
adlı bir kadındır, Fahriye hastalanmış, 
okunmak için Selim ustaya müracaat I 
etmiş, Selim usta da onu karnına yazı 
yazmak suretiyle iyi etmek istemiş -
tir. Fahriye buna hem razı olmamış, 

hem de kızmış, gidip keyfiyetten za -
bıtayı haber~ar etmiştir . 

Tophanede vuruhn a "am öldU 

Lokantadasınız, tam lokmanızı ağ

zınıza götürürken kıpkızıl yaralar için
de, dirseğinden kopmuş bir kol lok -
manıza doğru u:.ı;anıyor. 

- Bayım, kıymetli canın için .•• 

Bu bir dilencidir. 
Hararetten diliniz damağınıza ya 

pışmış, bir bardak su içeceksiniz, da • 
ha bardağın kenarı dudaklarınıza değ
meden bir başka se!! i itiyorsunuz: 

- Beyim ölmüşleriniz.in canı için ..• 
Yol da, kahvede, lokantada, dükkan 

önünde, camide, kilisede, meyhanede, 
barda, birahanede velhasıl aklınıza ge
lecek her yerde mutlaka onlardan bi
ri ile karşılaşırsınız. 

Dilencilik kanunen yasaktır, zabıta 

memurları bunları yakalayıp mahke
meye vermekle mükelleftir. 

Fakat bu kadar sıkı takyidata rağ • 

Eski bir kaçakçı y~kalandı 
Uzun zamandan beri kaçakçılık 

Bundan dört gün önce Tophanede 
Salıpazarında bir cinayet işlenmw. A-
l. H·· · A "f dl d ·· k" · 1 yaptığı haber alınan Ali Ahmet mu -
ı, useyın, rı a arın a uç ısı s-

'l d d b" · · b kl w ' tt hafaza memurları tarafından Merdi -maı a ın a ırını ıça a agır sure e 

Maaşlarını eskisi gibi 
maliye veznesinden 

alacaklar 

Hazirandan itibaren bina ve arazı 
vergilerinin belediye tarafından tah -
sil edilmeğe bcwlanması dolayısiyle 
maliyeden belediyeye 85 memur dev
redilecektir. 

Bu memurların maaşlarını gene 
maliye verecektir. Maliye belediyeye 
bu iki vergiyi şu şartlar dahilinde ver
mektedir: 

ı Vergi devredilirken bu iki vergi -

den İstanbul maliyesinin 1 ~):{4 yılın -
da yaptığı tahsilat esas tutulmustur. 

ı Eğer belediye bu iki vergiden her SP. • 

ne !):l4 yılındaki tahsilattan fazla pa· 

Bu geceki nöbetÇi eczaneler fUnlardır: 
Eminönü: (Hüsnü l-;!aydar). Kü

çükpazar: (Hikmet Cemil). Alemdar: 
(Eşref Neşet) . Beyazıt: (Sıt -
lcı). Şehzadebaşı: (Asaf). Fc -
ncr: (Emilyadi). Karngümrük: (A
rif). Şehremini: (Hamdi). Aksaray: 
(Ziya Nuri). Samatya: (Rıdvan). 

Bakırköy: (Estepan). Beşiktaıı: (Na
il). Sarıyer: (Osman). Hasköy: (Ye
ni Türkiye). Kasımpaşa: (Yeni Tu
ran). Galata: (Kapıiçi). Beyoğlu: (İ
timat, Kinyoli, Tarlabaııı). Şişli: (Fev
zi). Üsküdar: (Selimiye). Kadıköy: 
(Faik lskender, Namık). Büyükada: 
(Halk). Heybeli: (Tanaş). 

Şubat 22 
~ 

İşten 
ölçü 

el çektirilen 
müfettişleri 

Yolsuzluk tahkikah genişletiliyor, bazı memurların 
daha vazifelerinden uzaklaştırılmaları muhtemel 

Ölçü ve tartı 
yolsuzluğu hak
kındaki isticvap -
lar dün akşam 
bitmiştir. Bu
günden itibaren 
ölçüler ba:ş mü -
fettişliğindeki a-
yar memuri-
le miifettişlerin 
malumatına mü~ 

racaat edilecek· 
tir. 

Görülen lü- lıten el çektirilen 
zum üznine öl-baf mülettiı Orhan 

Sıtkı başka bir vazifeye tayin edilrnİf 
ve İstanbul ölçüler baş müfettişi Or • 
han ile ayar müfettişlerinden Celale 
işten ~1 çektirilmiştir. 

Bundan başka lzmir ölçüler mü • 
fettisi Alaeddine de iı:ıten el cektirildi• . ' . 
ği söylenmektedir. 

Bu zat evvelce lstanbulda müfet ' 

tişlik yapıyordu. Yakında bazı ıne • 
murlara daha i:şten el çektirileceği 
aöylenmektedir. 

Ölçüler Umum Müdürlüğii vazife' 
sini vekaleten müşavir Ziya idare e: 
decektir. lstanbul baş müfettişliğine 
de İktısat Vekaleti teftiş heyetindeJJ 

çü ve ayarlar umum müdürü Bekir mürakip Mahmut tayin edılmiştir. 
--==="'======-====================- ~ 

Şehıadebaşı 

TURAN tiyatros·ı 

Na,ıt - Halide 
Bugün 14,30 da taldueye 

akşam 20,30 da 
ilk GözaArısı 

--··· ...... __.. ••••• ••• il 

""""" ,,,..,. 
ııhirTUjatrow 

m111111111111 

lllJI 
11111111 

........... ~··•ıııı• 

. ··-·· ..-. ............ -
Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
!fogün 

giinıliiz saat 14 de 
Çocuk Tiyatro8u 

GUlmeyen Çocuk 
Yttuu: .M. Kt:mıtl 

ak~nm Bıuıt 20,30 da 
Bllyıik operet 
MIRNAV 

Yaun: Afıf O bay 
Beıteleyeu: A. Uozer 
, ••• ı ı • ı ı uı::::ıs ı::::w-•• 

Suçluya dayak atan polis 
Müslim adında bir sarhoşu karakO' 

la götürürken dövmekten ve yüzün3 
yaralamaktan suçlu polis Kemnl müd
d~iumumilik tarafından mahkemeY~ 

tevdi edilmiştir . 
-- , , • , ı ı ı • ı ısa ı ı • • ı • ı • ı • .... ~ 

Mevlüt - 23/2/936 pazar günü öi' 
leden sonra saat ikide Divanyolu tahak ' 

N 
. f 

kuk başmemuru merhum Mustafa eııı 

bin ruhuna ittihaf edilmek üzere Aksa ' 
rayda Valde camiinde Hafız Bürhan t• ' 

rafından mevlüldü şerif okunacaktır. .M~; 
liye meslekdaşlan, yüksek ticaret mektel" 
talebesi ve zabit namzedi bulunduğu J-11' 
lıcıoğlu mektebi arkadaşları ile akraba ~ 
ehibbasının teşrifleri rica olunur. 
Hüsnütabiat matbaa 
sahiplerinden babası 

,,----------------~---~~ MUdhit haydud Ye gaddar tabiatlı 
ve maceraları 

1 No LU HALK OUŞMANI 
metreslerile sefahate dalmak 

için gasbettiği servetler ... 

iki saatlik heyecan fllml 

s ARA y Sinemasında 
Kemali munffakiyetle devam ediyor. llaveten: MlKEY, JOKE'Y' 

ve P .A..RAMOUNT JUHNAL 
yaralamışlardı. İsmail tedavi edilmek-! venköyünde yakalanmıştır. Ahmedin I 
te olduğu Beyoğlu hastanesinde ev • yanında 1800 defter sigara kağıdı ile 
velki gece ölmüştür. Hadiseden nö _ 1;) kilo kaçak tütün yakalanmış ve 
betçi müddeiumumisi Sabri haberdar hakkında takibata başlanmıştır. 
edilmiş ve üç suçlu hakkında tahkika -
ta başlamıştır_. ___ _ Eıi bıçakll adam Bugün MİLLİ SİNEMADA 

• 

BABA 1 Mahkeme salonuna silahla girmek 
Birinci l<Anun a yın:laki yasaktır. Dün üzerinde bir bıçakla 
idha'At va ihr lC3tımız :1 üncü ceza mahkemesine giren Ah- AL 

Türkçe sözlü Şarkılı büyük Şark filmi Birinci kanun ] 9~;) ayı zarfındaki met adında bir adam yakalanarak e
ithalatımız (),605.326 ve ihracatımız }inden bıçağı alınmış ve birinci sulh 
10,33 ı ,;l2 ı liradır. 1 !J~H yılının ayni mahke~esin: sevkedilmiştir: Haki.m 
ayında ithalatımız 7,fi2=J,:l67, ihraca- Ahmedı 4 gun hapse mahkum etmış-

birkaç gtın daha göıterilecektir. Görmeyenlere bUyük fırıat. 

Ayrıca: FOKS JURNAL 1 lngiltere kralı Betinoi Corc'a yapılan muhtejeın cenaze meruimi. 

da 10,416,!J28 lira idi. ı tir. 
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HABERLERi 
Konya Ereğlisinde 
kurulan yeni fabrikalar 
Kola fabrikasının temelleri abldı, mensucat 
fabrikasında 700 amele çalışıyor, ikisi de 

haziranda çahımiya başlıyaca.k 

Tire Parti 
Başkaaı Öldü 
Tire (Öı:el) - C. H. P. baıkanı 

Hikmet Genç.. 
er kıaa bir 
haatalık. 

Sayfa 1 

Hergl.n Bir Makale: 

Dü,ündüm tafındım... nünce beni gör. Hatip bunları okuyunca biraz ürker 
Komiser Nail yere bıraktığı bel ka· * gibi oldu. Gözünün önüne ailihlar, 

" yıfını, kırbacını kaptı, fırladı: Bir perşembe akf81Dıydı. süngüler, darağaçları geldi. Fakat bu 
:·t< _ Anladım, dedi. Kalk }ıactm Eski nakfi tekkesinin bulunduğu korku çok sürmedi. 

1( ER VAN Yu- R o y o R gidelim. sokağın kaldırımlan her zamankinden Hazreti Pir mektubunun aonunda 
Zahireci lbrahim onun tel8fından fazla çiğnendi. ruhaniyeti peygamberiden istimdat e-

:-:- . k k land ş· d' kasaba a idecek. Ne zamandan beri ayinlere devam derek ilemi islama felah ve necat tah. 
8a - - Biirlaan Calait - 2i • 2 • 936 111' u.. ı. ım 1 

ky Baaag cak ettikleri halde bir sızıltı çıkmayıf1n· ıin edeceğini tebşir ediyordu. 
Ortahgı velveleye verece . • 1 "h k 

• ..n___ .. ğr d" dı Ha lb h' b 1· b' dan cesaret a an ı van artı pervuız· Bu az kuvvet miydi} OlllQlfU'lnı o en ım, yaz m. cı ra un uraya ae mce ı- tutacak nihayet sorgu sual Meliha- h .. .. ~ la hal' de 
~~'°erecejim. Şimdi bu ifi nasıl öğ- raz duraladı. . ' ka~ Sö led .... _ ca, atta u~er, r grup r ın Hatip Ak Osman derhal aağa aola 

~ .. ~ k la Se A--• . . L_ li -• . . tm adı da ortaya çı ı. y ıgı tekkeye gehyorlardı. Fakat bu akpm• haberler uçurarak bu mühim müjdeyi lana açı ça an tayım. n BU ıtın DBm te ne gçamıftı. . I d K · N ·ı k" la h · d "'h" di ' 
..._ .. ne pıfman o uyor u. omıser aı o- ı top ntı epeın en mu un · b" 1 ·· 'dl · la t - L 

löre, beni ve bana bunlan ha- Komiser Nail dik dik bakıyordu. .. .. . . • d hal zd' 1 dak' ird . b" haber ır an evve mun erıne u t ırm11& '-eni btm ak "dar E nun yuzundeki endıteyı er se ı. ~~rta ı P en yenı ır kararını verdi . 
..,. ayar ı e et. - y 1 Sak" __ ı.. b" I • gelmıttı. 
~illi-.. dik'-- .1 . . ın, yumu.,..... ır aea e. 
~ .• - Aat keaı miftı. Zahireci gülümsedi: H" ak ded" Be . . Bu defaki mektup öyle Arapça. lıl 
~İr-' - ıç mer etme, ı. n ışı . . . -r 

'"""' yavaf yavaf anlattı: - Bu nefea verme davetin~ mürid- .. I "d ed . ki . Kürtçe karıtık hır dua değildı. Bece-
1..&f • • oy e 1 are erım aenın ve onun a- "ki" b" k"' . r d k b aramızda bu yenı tarıkata ler karılarını da göndermitler. itte dı b"I rı ı ır atıp e ın en çı mıttı ve u •.. Yataıdan aonra nakti tekkesinin 

birinin kansı benim ahpa- o arada benim tanıdığım kadın da git- nızı 1 
e anmam. . .. . mektubu Çolak Haaanm da tanımadı- aenİf aimahaneai, ağzına kadar dol-

6-...:L lar bazı · · Am .. •-- !L B kim Hayvanlara atlarken ilave ettı: w k L t" d"" .. b" ı · _..tirmıt" • 1.tın&atçı iyınlere mıf. ma aoz"'\'tı& ya.. unun aı ıyaı-e ı uzgun ır e çı •- • muftU. 
da IÖtürüyorlarmış. G~en olduğunu bileen, anlasan bile adını -: iti ~üsbütün bafka taraftan tu- do~d~n doğruya Hatip Ak Omıana Sekiz on kandille bir kaç mumun 

. dedikl . dan ta k --'-- Be . ka tacagım. vermıftl. b" d l k d"w• . h lı.._00:-14 , o pır en ı:. ı- or ya oyınayaca&aın. n aenı r- ean ır ay ın ı ver ıgı sıma ane ay-
:-"lllara bir elçi oelmif fki aiin d b'I" · San ·· d•w• · · Zahireci lbrahim ona güveniyor- Üç yerinden mühürlü zarfın üzeri lard be . l . l adı.. . 

e · e- 1 eş ı ırım. a guven ıgım ıçm an· d d d an rı pencere erı açı m gı ı· ~ın· d · fir k ] T k 1 b u: onun a mı taşıyor u. . . . 
1
. k k d ~ e mıaa a m•t· e - a yorum. l çin ıslı ıs ı o uyor u. 

~, Hasan yine meydancılık Komiıer Nail eabarsızlanayordu: . . - Artık ıütüne havale, dedi. ~in Ak Osman bunu mü~_idleriı:..söa- Çolak Hasan bu gecenin ~refine 
~Uf. Bu İspartadan gelen adam - Anlat, anlat, dedi. Sözüm söz. ıçınde kadın var. termeden açmakta tereddut .etm ı. esrarını her zamankinden fazla ka-

~ bir r letinnit öğrenemedim. Yal- - Ha.. itte bu kadın nefeslenmek Komiser Nail cevap vermedi. Mektup ~-rapça uzun bır duada~ çırmıf, gözleri kan çanağı gibi bir kö-
,..._ ~~k~up lafı geçiyor. Bunlar· için herifin yanına girince Çolak Ha- Dol~ dizgin çiftliğe döndüler. sonra açık -~urk~e olarak deva~ edi- fCYe çekilmiş nefesleniyor, Müderris 
~ _rınız var mı} 1 sanla bir olup üstüne çullanmıtlar. Ka- Hacı İbrahim çiftlikte kalmak isti- yordu. Ha.~ı~ın b~ çırpıdah beokudu~ hu ı Hafız Nuri yeni gelen elçiye yaltakla--

-.._·~l\\ıte N · d k ık · p· k" r- d satırlar muhım bır şey a r verıyor- ö ~~ • r aıl gözlerini zahireciye ın umaz ı etmıf. 1f ın ıge vur- yor u. nıyor, nalbant ustası mer durmadan 
~~~ ~leri bile oynamadan din-

1 
muf. Bu sefer iki adam onu payla,- Komiser: du. l d · · ~ H t .1 göğüs geçirip tehlil getiriyordu. 

· mak için boğazlaşırlarken fırsat bu- bak deci' y aparta a postnışın ° an azre 1 
1 

"ok, Iu kendini dı rı atmıf. Dışarıda (ICY- .. - ~~. rahatına : ı. aptı- Pir müridlerine candan aelamlarmı 1 Hatip Ak Osman mihrabın sağın-
l b 4lnlat 1 h. p k .. 1 şa • • gın eyılıgı unutmayacagım. O kadının sunduktan sonra kurban bayramı sa· daki postuna oturdu. 
·~ \l elçi gelmezden önce Isparta- ın aArısı onk~mıf. .. l Mah kim olduğunu da anladım aanıyorum. Lhı bu"'tu"'n müminlerin felah ve ae-j Üç sıra daire şeklinde dizilen mü-~ - man ımseye soy eme. vo- Dö f ı 

nefes. ini buradaki müridlere 1 1 Hacı Sadığın karısı olacak. Ona da lameti namına her tarafta ve hep bera- rid]erin çokluğuna bakarak ha ı çe 
'llfllt . uruz ·· l h" k 1__ • • • har k · ı ··1·· ed' •çın kadın, erkekler hepsini Di e yalvarmıf. Razı etmiş. Kadın soy e ıç orıunaaın. her tekbır ve tehlıl ıle e et edılece- gu uma ı. 
~ ~ •.. P;.. PoO bıyıkb, hay- ! bunu k..a anlattı. Baktım ki i• aade Komioer otomobile atlarken: ği ve bu luyam~ h~ .. ~~ için aynca Bu gece çoklulrtuıc A. lmı ) 1 

icara ıuratlı bir adammıf. l bir zamparaJık iti değil. Hükdmet İfİ. - Hotça kal. dedi. Kasabaya dö- talimat verileceğı bildirılıyordu. r oar 
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Erkek haydutlara taş 
çıkartan bir genç kız 

* * * 
1 

Çok genç ve çok güzel olmasına, iyi bir aileye 
mensup bulunmasına rağmen, on dört sabıkası 

var, iki defa da hapishaneden kaçmış, şimdi 
mahkemede hesap veriyor 

Bir kaç gün evvel Paris cinayet 
mahkemesinin karşısına suçlu olarak 
23 yaşlarında güzel ve sarışın bir 
genç kız çıkardılar: Matmazel F ran ... 
sız. .. 

Bu sarışın dilberin suçu yankesici -
lik, hırsızlık, sahtekarlıktır. Şimdiye 
kadar 14 cürüm işlemiş, iki defa ha • 
pishaneden kaçmış, bir kaçakçının 

hem katibesi, hem de metresi olmuş
tur. 

Mahkeme bu davaya bakarken iyi 
bir aileden olan genç kızın daha on 
bqı yaşında iken ilk hırsızlığı yaptı~ı
nı meydana çıkarmıştır. 

F ransiz henüz serpilmeğe başladığı 
bir çağda dayısının para çantasını çal- Franm 

mış. bu >:_üzden ailesi b~~ ~~bıta me- zabıtaya da baş vurmufaa da sarışın 
m~ru çagı.r~r~k ~u ~urmun tek~a~ dilber bir türlü bulunamamıştır. 
edılmemesı ıçın lazım gelen tazyıkı F ransiz üç ay sonra bir üniversite 
yapmıştır· . . talebesi kıyafetinde Parisin meşhur 

Fakat aradan hır kaç ay geçtıkten bangerlerinden Harvat isminde birine 
sonra Fransiz bir gün annesinin bin I giderek bir kart uzatmıştır . 
beş yüz franğını çalarak kaçmıştır. B k b · · .. d u art angerın en samımı ost • 

Bütün araştırmalar boşa çıkmış, lar d b" · "tt" k 
k .. k k k .1 b be . ın an ırıne aı ır ve genç ız: 

genç ız aşı ı aça çı ı e era r yenı B . .. . . 
h ı k] ba 1 t B. ··n - abam sıze hurmet ve sevgılerı-
ırsız ı ara ş amış ır. ır gu ] be b 

P · · b.. ··k ·· h .. l e ra er kartını gönderdi. Beni Pa-
arısın uyu mucev erat magaza a- . I . . 

d b. . . . .. .. rıs ote lerıne emnıyet edemiyor. Bil • 
rın an ırıne gıtmış, en agır mucev • . . . . 
h t .kt b l B d mem kı , ga1ıba sızdc mıeafir kalaca • 
eratı seç ı en sonra un arın or o I " d . . 

f b .k 1 d b. . . h.b. 1 b gım, emıştır. a rı a arın an ırımn sa ı ı o an a-
basiy le birlikte oturdukları ote1e ge -1 Banger, genç kızı evine götürmüş, 
tirilmesini söylemiş. Mağaza sa-

1 ailesiyle tanıştırmwtır. Fakat bir kaç 
hibi bu mücevherleri bir çantaya koy- 1 gün sonra genç kız bangerin evine 
muş, on dakika sonra otele gitmiş, sah- ' gelmez olmuştur. 
te bir isim taşıyan Fransizin dairesine Meraka düşen banger derhal dostu
girmiş ve genç kızı kar{lısında bul • na bir mektup yazmış ve aldığı cevap
mu,tur. ta dostunun kızının 15 gündenberi 

Sarışın fCytan mücevhercinin elin- hastanede ağır hasta yattığını öğren • 
deki çantayı alarak: miş, dolandırıldığını anlamış ve evin-

- Hele siz biraz bekleyin, babam de yaptığı araştırmada mücevherleri -
içeride istirahat ediyor. Kendisine 1 nin yerinde ye11er estiğini görmüştür. 
göstereyim de alınacak olanların pa - Fakat F ransiz bu defa izini kaybe • 
rasını getireyim 1 demiştir. dememiş, polisin eline düşmüştür. 

Salonda kalan kuyumcu beş Ancak hapishaneye götürülürken 
dakika, on c1akika, yarım saat bekle- bir manevra ile yakayı sıyırmış, iki 
diği halde bir ses çıkmayınca dehşetli ay sonra da büyük bir fabrikatörün 
bir korku içinde matmazelin girdiği o- imzasını taklit etmi~, bir Gangster 
daya dalmış, ortalıkta kimseyi görme- çetesiyle birlikte bir tüccarı dağa kal • 
yince avazı çıktığı kadar haykırmaya dırmw. fakat nihayet kat'i olarak ka -
başlamwtır. pana kısılmıştır. · 

Etraftan yetişen otel müstahdemini Sarışın dilber, şimdi mahkeme hu-
Mia Klara Boan'ın on beş dakika ev-

1 

zurunda ter dökerek hesap vermekte
vel çıktığını söylemişler, mücevherci dir. 

Genç Kızların 
Mü~terek 
Dertleri 

Dün Ankaradan dört bet kızdan 
mektup aldım. Hepsinin derdi af8ğl 

yukan biribirinin ayni. 
Z. Z. rumuzu ile yazanın derdi ııu: 
Bir gençle tanııııyor ve sevişiyor Fa

kat arkadaşları onu kıskanmışlar ve aev-}.. 
giliaine kendi hak.kında bir takım dedi 

kodular yapmıılar, arkadaşlanna kızı-
yor. Genci aevdiii için bu dedikodu
Jardan mütceaair oluyor. 

Bu bir dert değil.. Demek ki arka
datlanı(ı eyi seçememİf. Yapacak le)' 

onlarla münasebeti kesmek ve an111i
ıini onJann tesirinden kurtarmaktır. 

* K. H. S. rumuzlu genç kızın aevgİ· 
liaini diier bir arkadap aeviyor. Bu 
vaziyet onu kıakançlıia aevkediyor ve 
ne yapacaiını bilmiyor. 

Ba kız da birincinin ayni. Bu da 
ukadaıını seçerken .ıaanmıt demek. 
Siz erkeie balan. Erkek onunla alika
dana tehlike 'ftl'dır. F.bt alakadar 
değilse aralanndaki miinuebeti kea
rnelr sizin elinizdedir. 

* F. H. T rumuzlu genç kız geçen yaz 
bir gençle tanışıyor ve onu seviyor. 
Genç de ona ka111 lakayd değil. Fakat 
biribirlerlne hislerini göstermeğe cesa-

ret edemiyorlar. Yalnız kız erkeğin 

meşleğini beğenmiyor. Bu sebepten 
kendisini bir çıkmazda görüyor. 

Erkeiin mesleğini bilmiyorum. Mes
lek aevmemek tuhaf bir teY· Fakat bir 
erkek kadın hatırı için meslek değifti
remez. Değiıtirirse bedbaht olabilir. Bi
naenaleyh ya o erkeği olduğu gibi ka

bul etmeli, yahut bu sevdadan vazreç
meli. Baıka çare röremiyorum. ... 

M. F. S. rumuzlu genç kız eline ge· 
çcn bir fırsatı kaçırmıı. Şimdi pişman. 
Kendisini seven genç artık ondan uzak
laıımış. Fakat o şimdi genci daha çok 
seviyor. 

Öyledir, sevgili kaçtıkça kıymetli o
lur. Fakat o kaçıyor diye yüa vermeğe 
kalkmak tehlikelidir. Kendinizi bu teh
likeye dÜfürmemefe çahtum. 

TEYZE 1 

''Çocuğumu 
Alacak hayır 
Sahibi yok mu? 

Yuvası dağılan işsiz bir 

babanın acıklı hikayesi 

Adeta yan çıplak bir adam 1. 

iri kemikli, mavi parlak gözlü, penbe 
eeyaz ablak çehreli, 2 7 - 28 yaılarında 
erkek aüzeli bir genç. Kucağında mavi ör
me bir yün ceket giyditjlmiş. babası ka
dar güzel ve gürbüz bir yaşında bir kız ço· 
cuğu var. 

Sicim gibi bir yağmur altında ıslana ıs· 
lana matbaaya kadar gelmişler. Baba laf 
söylerken kekeliyor: 

- Benim diyor, iki çocuğum var. 
- Allah bağışlasın. 

- Amin .. Amin amma ben bakanuyo• 
rum bu yavrucaklara. Bu kucağımdakini 
bırakacak bir yer arıyorum. 

- Neden? 

- Uzun hikaye.. Onu eonra anlatırun 
ıize. Siz ıimdi bana bu yavruyu emzirecek 
bir yer gösterin. Ona bir parça ıüt emdi· 

relim. 

- Anası yok mu bunun). 
-Yok. 
- Öldü mü? 

- Hayır ölmedi; kaçtı. Zaten aramızda 
medeni nikah yoktu. Dört senedir imam 
nikfıhı ile oturuyorduk. Ben o zaman F e
nerdcki Çeltik fabrikasında çalışıyordum. 
Sonra bu fabrika kapandı, ben de açıkta 
kaldım. Mecit adında 3 yaşında bir çocu
ğum daha var. Annesi ile beraber dört 
boğaza bakamadım doğrusu. Annesi de 
açlığa dayanamadı, kaçtı. Mecit neyse üç 
ya~ında babacan bir oğlan. Ona ben baka
biliyorum, fakat buna ..• 

Hulasa bunu alıp emzirecek, kendine 
evlat edecek. bakıp büyütecek, helal süt 
emmiş bir insan arıyorum. 

- KrC§e götürdün mü? 

- Götürdüm, fakat almadılar. Biz ba· 
balı çocukları alamayız dediler. Kapıdaıı 
çevirdiler. 

- Adı ne bu bebeğin? 
- Yücel. Daha bir yaşında. 
Yücel çok sevimli, uslu, cana yakıu bir 

Amerika Mektupları : 

Soğuklar Amerikalıların 
yaşayışını altüst etti 

Otomobiller nehirler üzerinden gidip geliyorlar, 
yıkanmayı bırakın susuzluktan sabahları 

dişler bile fırçalanmıyor 

Neoyorlda bir caddenin hali 

Nevyorktc bir gece manzara61 

.evyork, ıubat (Hususi) - Bu-,üatadı dinliyordu .•• Yeni ke,fettif 
rada müthit aoiuklardan yaf8ma uyuıturucu ilacın formülünü bul ' 
tarzı büsbütün deiitti. Her taraf duğunu, çürük ve Covite ted• 

buz tabakalarile örtülü. Nehirler bi· vilerinde, bize ıeti bet aösteren ""' 
rer tabii araba yolu halini aldı. O • gırlı aletin asabı bozan tesirini bi• 
tomobiller nehirler üzerinden gi _. setmiyeceğimizi tecrübelerle i_. 
dip ıeliyor. Sabahları kapınızın ö- etti. 

nüne bırakılan süt taı gibi. Artık ditçi sandalyelerinin u:ıe 
Su boruları donduğu için hamam rinde can çekitir gibi inlemek kal 

yapmaia imkan yok. Hatta diıler madı. 
bile fırçalanmıyor. 

Hararet derecesi sıfırın altında 

on sekiz, ili yirmi, sokaklar kar de

ğil, buz tabakalarile örtülü olduğu 
için kayıp yere düımek itten bile 

değil. Otomobillerin tekerlekleri 
zincirli olduğu halde kayıyor. 

Soğuklar biraz ıimalde daha 

Bundan sonra diıçilere 
gider gibi gidilecek. Darısı 
batımıza . . . 

Bunu haber alan meıhur bir Arı' 
rikan firması, ilacın inhisarını şl ' 
mak için mühim bir servet teklif et' 

. il miıse de doktor bunu reddetrnıft 

Tiyatrolar Hıncahınç 
müthiıtir. Sıfırın altında 45 ve 48 .,, 
derece arasında. Buralarda insan Her tarafın buzlar içinde bul , 

Yücel ve baban 

yaıamak zevkini kaybediyor. Ge • duğu hu sıralarda tiyatrolar. siııe, 
çen hafta 267 kiti soğuktan donup malar her gece dolup ho§almakt;_, 
öldü... dır. Son günlerde Nevyorkta ft ., 

1 Havanın bu kadar soğuk olma • sızcadan lisanımıza uSekizinci>),;, 
sına rağmen Nevyorkta durgunluk- mile merhum lbnirrefik Ahınet ti' 
t k rinin adapte ettiği piyes büyük .Jı 

bebekti. Bakımsızlığına, kirliliğine rağmen 

matbaada kucaktan kucağa dolaştı. 

Genç, çalıpcak, kazanacak bir halde 
olmasına rağmen evladını bir başkasına 
vermeğe razı olan baba pek hoş görülmü
yordu. 

- Hiç adam evladından ayrılır mı? Hiç 
mi muhabbetin yok senin bu sevimli bebe
ğe? 

- Sevmez miyim hiç. Ciğer parem on
lar benim, fakat ne yapayım. Vermezsem 
açlıktan, bakımsızlıktan ölecekler. 

Evladının ölüsü üzerinde ağlamaktan
sa. onu ya§adığını bilerek hicranına kat
lanmak bir baba için daha hafif bir istırap-
tır . 

Pejmürde kılıklı, genç adam adreaini 
de yazmış, hazırlamıştı. Masamın üzerine 
bıraktı: 

- işte adresim dedi. Yazın gazeteye.O
l~ ki bir hayır sahibi çıkar da bu yavru
cağı ev )atlığa alır ve belki de bu onun i
çin hayırlı olur. Y okııa bakımsızlıktan ö
lecek bu yavru. 

Ve yine çocuğu kucağında İp gibi ya-

an eser yo . . . v 
Diıçilerin Ziyaleti vaçta. Herkes ondan bahsedi)'dl 

Ve Nevyorkun Fransız tiyatrosıl 
lup dolup taııyor. 

Geçenlerde Commodore otelinde 
verilen diıçilerin ziyafetinde ben de 
bulundum. Üç bin meslekdat bü - Siya•i Vaziyet . lı; 

··k bı·r s··ku"net 1°çı0nde yemekler· · Mektubuma nihayet verır yu u mı 

yediler. Ve biraz sonra da kafaları biraz da siyasi haber vereyif1'1: ,1 
yorulan hu insanlar uyuklamağa Kongre harbe İftirak etmif 0~ ' 
baıladılar.. lara 583 dolar vermeğe karar "'~ 

Yeni BiT Keıl di. Bonnus kanunu denilen b&J f 
lıte tam bu sırada Kolombiya ü- rar bütçeye tam kırk milyar fr"" 

niveraitesi dit cerrahçısı profesörü malolacaktır. Jtii' 
Leroy L. Hartmann, meslekdatları- Burada mevcut kanaate göre~ 
na yeni bir keıfinden bahsetti. U - kumet bü yükün altından 1ıyr11• ,-1 
yukhyan gözler birdenbire açıldı. için vergilere zam yapacak, Y"111 1 
Hiç kimsede uyku kalmadı. Herkes ı elile verdiğini sol elile alaca~ 
======================================================:::::--~ b~( 
ğan yağmurun altında sokağa düştü, Fa mükellef olan Kreş bu çocuğu atrıırıt• .111 

R ~~ 
tihte Atpazarında efah sokağında 72 nu· nasız yavruya süt bulmazsa, kutu 

maralı evdeki soğuk ve ıslak odasına doğ- hikmeti nedir~ ıJt .,, 
ru yürümeğe başladı. Orası ne için ve kimler için te'1 

Sait ~~ Onun arkasından düşündüm. 

- Kimsesiz meme çocuklarım bakmakla 
miştir} 



Resimli Hikaye : 

Küçük Salih Hemen Yardıma Koştu 

Küçük Salih ((bayım beni mi çağırdı
hlzh dedi. Kaptan da «evet oğlum. Be

lli fU ka111daki gemime götürüver» de • 
eli. Ve kayığa atladı. 

Küçük Salih geminin etrafında do • 
latırken açık bir pencere gördü. «Şu -
'~an içeriye sıvışıversem. Gemi kalk
tılttan sonra meydana çıkıverscm ne o· 
lur sanki > diye düşündü. 

«Y..._. çıktı» diye kOfllrak merdi
"'enlerden apğı indi. O sırada dumanlar 
da İçeri gelmeğe başladı. Casuslar, a • 
..._ bçaian. yokaa yakalanacağın di-

.. )e fırladılar. 

Ba Haftanın Bilmecesi : . .. .. 

Salih küreklere aanldı. «Ben de ge • 
mici olmak isterdim ammaıı dedi. Kap
tan da: 

«-Evet. fakat daha pek küçüksün» 
diJ'e cevap verdi. 

Kayığını yanaştırdı, ayağa kalkıp 

içeri baktı. Bir de ne görsün. İki kişi 

kaptanın elini ayaimı bağlamışlar «plan
lan ver, çıkar bakalım» diyorlardı. 

Onlar kaçarken küçük Salih kaptana 
yaklaştı. İplerini kcsmeğe bqladı. Bir 
taraftan da «korkmayınız, yangın filin 
yok, adamlan korkutmak için yaptım» 
diyordu. 

iç içe Uç Bilmece 

Gemiye yanaıınca kaptan Salibin a
vucuna elli kurut koydu. Merdivenler • 
den çıkarken de «büyüdüğün zaman 
ben gelir seni gemime alının olur mu)) 
dedi. 

Küçük Salih hemen merdivenlere 
döndü. Gemiye çıkb. Şuradan bura • 
dan kağıt, İp parçalan filin topladı. 

Üstlerine lambadan biraz gaz akıttı. 
Bir de kibrit çaktı. 

Casuslar Salibin kayığile uzaklatırlar· 
ken kaptan hem atctleri söndürüyor, 
hem de <'zarar yok. Kayığını alanlar 
varsınlar, aen de benimle gemide kalır
sın» diyordu. 

Karlkatarı 

Eğer Bu 
Ben isem. 

Eğer bu resim bensem hiç te söy
ledikleri kadar, korktuklan kadar tu
haf ve çirkin değilmitim. 

Oyuncak: 

Başka Ülkelerde 
Resimde gördü

ğünüz nedir biliyor 
musunuz? Bir zira
at mektebinin limon 
luğu. Gördüğünüz 
kızlar da o mekte
bin tale~eri. Onla
rı burada yazlık çiı 
çekleri hazırlarken 
görüyorsunuz. 

Sizin bu kızlar gi
bi bahçıvanlığa, zi
raate hevesiniz var 
mı). 

Bu bilmeceleri arkadaşı
nıza sorunuz 

Bu Marifeti Yapabilir 
Misiniz? 

.J 

Bilmece: Hiç lwmldamaC:lan nehri Bir kavanoz ahn. içine bir man~ 
bir baftan öbür haf& kadar geçen fCY ahn. Arkadatınıza elini kavanoza değ-
neclir). dirmeden mantarı çıkarmasını söyı. 

Cevap ı Köprü. yin. , 
Bil iki lm 1 ~L! • • Arkadaşınızın eli ne kadar küçülıi mece: e amız o sa 1&1sını .. 

d kab kla la k · kal ? olursa olsun kavanoza degmeclen man• 
e C u rıKy yelase gerıye ne ır tarı içinden çıkaramayacak ve niha-

evap: oçan rı. .. k k .. ı..:t. . . . . yet ugraşma tan vazgeçece ve t~ 
Bılmece: Hırsızlar nıçın zılden kor- size «ben yapamadım ~unu gosteri• 

karlar? . vem diyecek. 
Cevap: Çalındıklan vakıt ses çıka.. Siz hemen sürahiyi elinize alır . ka-

rırlar. da ondan: · vanozu suyla doldurursunuz. T ahit 
Bılmece: ~.ınde muz kabuklarını mantar üstüne çıkacak ve kavanoz il"4 

ne yaparlar bılıyor musun) ğız ağıza su ile dolunca siz c!e hic: ka• 
Cevap: Atarlar. vanoza elinizi değdirmeden suyun üa-
Kolay, bunlar da bilmece mi sanki tünden kolaylıkla mantarı alabilirsi• 

diyeceksiniz değil mi?. Halbuki size . 
nız. 

cevaplarını da beraber yazdığımız için •• -------······-·········· ... ··-········---
bunlar kolay görünüyor. Cevaplarını cektiniz. Onun için arkadaşlarmızuı 
yavnaMydık bakın ne çok düşüne- da şaşıracağına hiç şüphe etmeyin~ 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
1 5 Şubat tarihli l Mehmet Aybars, Beyoğlu 16 ıncı ~e~l_!! 

bilmecemizde bir auuf 3 ten Mediha, Menin idhalit trüm• 

konsol saatini Çapa rüğü muhasebe katibi Esat kızı Tuna. 
kız öğretmen okulu DOLMA KURŞUN KALEM 
A/2 ten 166 Fah
rünnisa Onat ka
zanmıtbr. Talihli 
okuyucumuzla ls
tanbulda bulunan 
diğer kazananların 

pazarteai perşembe 
günleri öğleden 1 Şa6cd 6ilmecaİn·· 
sonra hediyelerini d .. 6ir lat6ol topu 
bizzat idarehane- Jrcucı11an Kamlıopt 
mizden alamalan Orta mektepten 66 
lazımdır. Taıra o· Şeulıi 
kurlanmızın hediyeleri posta ile gönderilir. 

* OYUNCAK 

Uleli Türbe karpsı 29 No. da Çaran 
Ak Apar, lzgen Öksüzcü., Hayriye lİselİ 
4 üncü sınıf No. 6 da Bülend Er, Kızıl. 

toprak 6 ıncı okul anıf 5 ten Sacit, F atib; 
T etümmeler sokak No. 14 te Hadi. 

MUHTIRA DEFl'ERl 
Fatih 18 inci mektep B/ 2 den 358 

Osman, Şark demiryolları fen M. oğlu 
Ercümend, Fatih 11 inci mektep A 5 den 
386 Hilmi Noyan, Karaman Gazi okulu 
3·ten 239 Ertuğrul, fstanbul 11 inci mek· 
tep 290 Nezihe, Alpu1lu ilk mektep 4 ten 
57 Sami Alp, İstanbul 54 üncü mektep 
218 Muzaffer Güleç, İzmir Mat. Mv. İnşaat 

İstanbul 43 üncü mektep 2 den 45 Ve- katibi Nazif km Nevin. 
dad, Tekirdağ orta mektep B/ I den 958 (Arkası var ) 

Kara Oğlanla Sivri Külah 

~' aü~ Bobi bahçede dolaşır~en Bahçıvanın dört tane hayvanı var
~ hır ,eyler tak~lıyor. «Gali~ m1f. Köpeği yakalamak için bun lan 
~ \'ar» ıurasını bır kazayım dı- gönderiydi'. Fakat üçü de çıkmaz yol-
lııı. ~. ): "1tat toprağın alhndan çıka çıka I Yalnız b' · d v 1 
~ 11\X lan k Za il B ara sapıyor. ırı ogru yo u -. --.an çı maz mı}. va ı o- . . b u 
~Uiu ile kalı or. buluyor. Bu hangısidir. Onu • ulun. 1 : i ,. ,, ; ı 

bit.. )\_' • b k yl kt k d' . h Bu da bilmecenin ikincisi. Bulmak İ• : 1 • • 1 

~~ u ,aşını an en mı e- 1.-ı1ı•-.-.1ı.--------------.... --~~~~-~~~~~~ '- ı._, rtaramadan bir de bahçıvan bu- çin önlerindeki açıklıktan tlambaflayın. EvvelaA bu resmı' olduguv gibi ince ne noktalı çizgi var. Evvela ortadaki fında P işaretli yerden bir toplu i~• 
..._)~. .. _ _.en dı-rı kovmagv a kalkmaz Kara çi--=1erin üstünden a adan 
~ ~ r- "IJU bir mukavvanın üzerine zamkla yapJ,f- sonra da kenarlardaki noktalı çizgiler· batırın. Bu iğneyi sivri külahın P işa-
~ bahçeye çıkın. Resmi bozmamak için brınız. Kuruyunca her resmin etrafı- den bu parçaları da arkaya doğru bü- retli yerinden ve keza arkadaki ~eridin 

~atta~ ~i~ b~ halde görmek evvela bu doğru yol~ gözlerinizle. arat- nı kesip ayrı ayn çıkarınız. Üstünde künüz. O zaman bu şerit köşede gör- de yine p işaretli yerinden geçirin. 

~ 1 nız, elinıze bır kalem alın. Reoo tarın. Bulunca kalemle işaret edın... pasta resmi olan büyük resmi gördü- düğü~üz .biç~i alacak:: Ş.~~.~i .. bu~~ Ayni biçimde kara oğlanı da yerine 
~ .. 2 ile numarayı ~ul~. 5?nra 1 il~ Üçüncü bilmece: Bahçıvan resmın nüz mü?. Onun ~-kena~nda noktalı reamın bıtmıf~de ~~rdugun~ gıbı iğneleyin. Masayı bir parçacık itiniz.. 
~ 3. aras_~a çızgıler çızerek nu bir tarafında saklıdır. Resmi her tara- çizgilerle aynlmıf uçer koışc parçalar evvelce katlac:lıgınız kigıc:lın yanı ma· Sivri külahla kara oğlan masanın q,.. 

bırlqtirın ve numara suaınnı fa . . b b l Bulunca yeri- var değil mi?. Bu parçaları noktalı sanın arkasına zamkla yapıştırın. it" dek' _. yı yı·yormuf aibi öne ar• L ~ .. 61 k d oo· çevınn, unu u un. L K '") nl . . L .. lAh .. un ı pBD~a e· ~ . ta numaraya a ar y- • . . kesi bi 1- çizgilerden arkaya doğru bü5 ünüz, ara og a a sıvrı &U a ın aşagı ka 
11 

cakla 
~~&ilerle numaralan birleftİrİn. ne ışaret edın. Resmı p ze yo timdi bu muadır. Bu resmin albnda kısımlarına da ağırca bir şeyi zamkla ya sa ~.a • r.. v. • 
'~tııuza çıkacak.' Bu birinci bil- layın. Biz de 8İze güzel~ de pek bir de ,erit gibi uzun bir parça var. yapıftınn. Sivri külahı da bir elinize ı Nasıl guzel hır oyuncak degıl mı>. 

güzel hediyeler yollayacap. Bu parçanın da iki tarafında ikiter ta-- aJua. Öteki elinizle masanın sol tara- Hemen yapınız. 
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Akdeniz incisi 
)'azan: Kaciircan Kallı~ 22t"2fJ. 6~ 

Muhsin Ağa, Mustafa 
Paşanın eteğini öptü her 
şey hazır! dedi 

Lala Mustafa Pa§anın gemısıni 
de ıöyle gözden geçirdi. Bu da o " 
nun eıkidenberi bildiği gemilerden· 
di. Fakat eıkilerden çok daha sağ
lam, daha büyük ve tatafatlı yapıl

mııtı. 

Geminin boyu iki yüz yirmi ayak 

Dum Dum Memi reiı, Akdeniz -
deki Türk leventleri arasında yiğit
lik ve atılganlığile ün aalmıt bir 
kaptandı. Gemilerinin topçularını 

öyle İyi talim ettirmiı, hep seçme f stanbul lik şampiyonasının en ha- şünenleri aldatan öyle neticeleri var
ve eli çabuk, gözü pek yiğitlerden tırı sayılır oyunlarından biri olan Ga· dır ki şu veya bu şekilde bir hesaba 
ıeçmiı bulunuyordu. Toplarını o - latasaray- f enerbahçe maçı yarın Ka- kalkmak, bir taraf lehinde, diğer ta • 
nun kadar çabuk ateı ettiren bir dıköy stadyomunda oynanacaktır. raf aleyhinde mütalea yürütmek ım· 
kaptan daha yoktu. Ağızdan dolma Otuz senedenbcri her karşılaşması kanlarını kolay kolay bulamayız. 
fitilli ve tunç namluları öyle hızla büyük gürültülere sebep olan bu iki lstanbul lik şampiyonası dolayısile 
kullandırır ve dü•mana ardı arası k k f bugüne kada y I l : kuvvetli ta ımın oyunu, bizde i ut- r apı an maç ara naza -
kesilmeden gu··ııe yaadırırdı ki bu- b l · · k k ran en baııta bulunan F hah • o un kuvvetını, zev ini ortaya oy- Y ener çe ya-
na hayret etmiyen bulunmazdı. Dü§- d v •• d" k" d . b .... k 1 ... k u rın yapacağı maçla birinci devredeki ugu ıçm ır ı aıma uyu a a a - . . . . 
man bu gülle sağanağı altında az d ktadır son vazıyetı tesbıt etmış olacaktır. yan ırma . 

Nihat bugün 
son maçını 

yapacak 

idi. iki taraflı otuz altı§&r küreği 
vardı ve her küreği yedi kiti çeki -
yordu. Provasında üç büyük top bu
lunuyordu. Sağlı sollu çıkmalar ü
zerine de otuzdan fazla top yerleı· 
tirilmiıti . . Provası alçak, fakat kıç 
kasarası yüksekti ve burada çok 
süslü ve büyük üç fener vardı. Bu 
fenerler geminin (pafa battardaaı) 
olduğunu gösterdi. İçindeki inaan -
ların sayııı bet yüz kürekçi, iki yüz 
yirmi savaıçı, kırk ıekiz gemici ve 
topçu olup sekiz yüz kiıiyi geçerdi. 
Kıç kasaranın üstüne sırma iılemeli, 
saçaklı ve yeıil çuhadan bir tente 
serilmiıti. Üç tane kocaman direii 
ye kocaman yelkenleri ona daha çok 

zamanda §a§ırır, mat olurdu. Bu • H kı·· 1 . 1 hına Fenerbahçe, likte Topkapı ile Be -er oyuncunun up erı ıesa "k b 
nun için ona (Dum Dum) lakabı bü ük bir dikkat sarfederek oynadık- şı taşı ir tek sayı ile, diğertakımlar1· 
verilmiıti. On gün kadar önce üç ka- Y da yüksek farklarla mağlup etmiş 

lan bu maçlar zaman zaman bir tara· l'k ' 
dirga ile Ege denizinin batı ıuları- 1 te en çetin rakibiyle karşılaşmamı~ 

fın galibiyetiyle neticelenmiş, bir çok b' 
na ketf için ırönderilmi•ti. Ciridin ır vaziyettedir. 

:s- defa da berabere bir sekilde nihavet - B 
Suda limanında bulunduiu söyle • ' · ir penaltı ile Berşiktafı f8Illpiyona 

lenmiştir. l d · F hah nen Venedik donanması hakkında yo un an çevıren ener çe, oyu - On dört yaııındanberi Galatasara .. 
Geçen mevsim lik maçlarında ken- d k'k d tt v b" k l Y 

dog"'ru haber alacak, bunların aa - nun son a ı asın a a ıgı ır te go tl · k.. k uh elif di sahasında Galatasaraya 4 • O mağ- ·1 T k k d h l' b l yın a etızm, ure ve m t ta • 
yılarını öğrenecekti. Ondan sonra 1 e t op apı arşısın a ay ı oca a • kımlarında futbol oynamw olan Nihat 

heybet veriyordu. 
Li.la Muıtaf a Paıa, geminin kü • 

peıtesine dayanmıı, Şoluk Mehme
din ıreliıine bakıyordu. Onun son 
i1ılla.rda Malta korsanlarına karıı 
kazandığı zaferleri hep öğrenmif, 

b d k 
lup olan F enerbahçe, bu mağlubiyet • mış ır. 

u onanmanın Venedi lilere yar- yirmi seneyi aı:ıan bir spor hayabndan 
d ı ten sonra puvanlarda müsavat oldu • Müdafaasının nisbcten zayıflığını T 
ıma hazırlanan ıpanyol ve Papa .. . . ~ . . sonra yarın son maçını F enerbahçe -

donanmasile birlefIDeden mahve "' gu ıçın, Galatasarayla yaptıgı ıkı maç- gören F enerbahçe Fikrcti muavin ye karşı yapacaktır. 
b be k l ·· ·· ·· b" ·· hattına almakla o tarafı kuvvetlendir-dilmesine çalııılacaktı. ta era re a mı.n, uçuncu ır musa- Spor tarihimizin ender yeti~tirdiğİ 

b k d 1 O 'b" b" · ·ı miş, hücum hattını bir parça zayıf bir ,. 
Li.kin aradan on gu .. n geçtiği hal- a a a ise - gı ı ır netıce 1 e zor- h 1 beynelmilel bir kıymeti olan Nihat, a de bırakmıştır. 

de i•te bir haber gelmemi•ti. lukla galibiyeti elde etmiştir. spor hayatımızda iyi bir sportmen ve 
hoı una gitmiıti. 

Piyale ve Ali Paıalar da onun sa
3' 3' Eskisi kadar gol çıkaramıyan F e-

M t f 
Bütün tahminleri, yapılan hesapla· mükemmel bir centilmen olarak kal "' 

Vezir baıçavuıu, Lala 
Pa§aya: 

uı a a nerbahçenin bütün hatlarında göze 
rı altüst eden bir hava içinde oyna • batan bir durgunluk vardır. Bununla mıştır. ğında ve solunda idiler. 

Koca Murat ile Hamza reiı biraz - Hayır devletlilm. 
Dedi. 

nan Galatasaray - F enerbahçe maç- beraber F enerbahçe gene en derli top- Yarın son oyununu göreceğimi% 
l ·· 1 ·· · l · k 1 du·· l f b Nı'hat, kolay kolay yeri dolmayacak 

daha geride bulunuyorlardı. 
Vezir baıçavuıu yaklaıtı ve bat· 

arının oy e surprız erı, en ma u - u ut ol oynayan takımların başında 
gelmektedir. ideal ve şayanı gıpta bir sporcu ola"' 

rak aramızda her zaman ismi hünnet• Yanı• Yüzla 
kumandana: Reia 

'"\ Lik maçlarında büyük sayı farklari- le anılacak bir sporcu olarak kalacak " 
- DevletlUm. Mulaain kulunuz 

gelmiı, etek öpmek istiyor. 
Halbuki ondan haber gelmit o -

laydı pek iyi olacakta. 

Bir Doktorun 
Günlük Cumartesi 

le karşılaştığı takımları mağlup eden 
Galatasaray, bozuk bir oyunla latan- ~::-........................... ,_ .. ______ __ 

Dedi. 

Ak Sakallı 
Bu sırada Paıa baıtardasının gü. Notlarından (*) 

1----------------·-----
bulspor kar~ısında berabere kalmış, .. --------------) 
talisiz bir oyundan sonra da Beşiktaşa ( Toplantllar, Davetler 

Kaptan 
verteıinde Şoluk Mehmet ıröründü. Tozların Yerdiği 

Zararlar? 

3 - 2 mağlup olmuştur. Halkevinin Yıldönümü Meraainıi 

Lila Muıtaf a Pata döndü ve ce
vap verdi: 

- Gelsin!.. 
Muhsin Ağa yaılı bir kaptandı. 

Bu, yanık yüzlü, ince uzun bıyıklı, 
kemikli ve ıert bir yüzü olan uzun 
boylu kırk bet yatlarında bir yifit
ti. Vezir baıçavuıu baıile itaret e
derek baıkumandanı göıterdi ve: 

- Lala Mustafa Pata ... 

Diye yavaı sesle tanıttı. 

Şoluk Mehmet zaten diğerlerin -

O zamana kadar Ege ve Akdeniz ile 
civar kıyılarında ele geçen değerli 
mallarla esirleri lıtanbula götüre -
cek olan kalyonun kaptanı idi. Er-
tesi. g··

0 
do F" ·k d ... den daha ıatafatlı giyinmiı ve daha u nanma ını eye ogru .. . . ... . . 

Yola çıkarken onun da 1 t b 1 1- goıterıtlı oldugu ıçın onu hemen he-
• an u a ye .b. d. 

k 
men tanımıı gı ıy ı. 

en açması emrolunmuıtu. . 

Müdafaa hattından ziyade hücum 
hattı kuvvetli olana Galatasaray, Fe

Ve Korunma Çareleri... nerbahçe müdafaasını kolaylıkla sar
Verem hastalığını yapan (Koh) ba - sabilecek kadar ayağına çabuk oyun • 
silleri hu hastalıktan yatan bir hasta culara malik ise de, muavin hattın -
odasında hava içine karışmıştır. Duvar-

1 
dan göreceği büyük yardımı hesaba 

larda, perdelerde, halı, muşamba, çi- katmak lazımdır. 
çek ve yapraklarda yapışmış tozların Müdafaanın tutturacağı iyi bir O· 

üzerinde basiller en kolay ve emin bir G 1 t l'b" t ·· t ·· . . . . . . yun, a a asarayı ga ı ıye e go ur -
seyahat yapahılırler. Bunun açındır kı k . . h .. h f d .. · 
h 1 d k d. . . . me ıçın ucum attının sar e ecegı er zaman toz ar an en ımızı ve yı • 
yeceğimiz, içeceğimiz her şeyi koru _ gayreti boşa çıkarmıyacak kadar mÜ• 

mak lüzumunu hissetmeliyiz. him ve esaslıdır. 
M h · A"' ld" B k k Ellerıni göğsüne .rötürdil ve ba-u sın ga ge ı. u ır ma ve .. Kalörifer, soba ve sair teshin vasıta • 

k k il b . d d B .. §ını yavaıça eıerek: ..ı 1 
Galatasaray: Avni, Lutfi, 

Kadri, Nihat, Suavi. Necdet, 
Gündüz Kılıç, Fazıl , Danyal.. 

Salim, 
F.,şfak, a aa a ı ır a am ı. una rag • M h ba A larile 18lnmış ve havası yanmış o\la ar-

men çok dinç görünüyordu. Gönüllü D d" er a devletlum! da mahsur hava içinde yaşıyan insan • 
kürekçi olarak Barbaros Hayred • e 1• ların bu gibi tozlarla alışkanlığı ve has· 

d LalaA Mustafa p talıgv a istidadı daha fazladır. 
inin gemilerinden birine airmiı, . . ata onun omuzu-• I k d Bu tehlikeli toz düımanından kendimi-

kendisini sevdirerek ve yiğitlik aöa- na e ını oy u: ... . . zi korumak için alacaiiımız tedbirleri 
tererek kalyon kaptanlığına kadar - Hoı geldın yıgıtım. Sen de, hülasa ediyorum: 

Fenerbahçe: Necdet, Yft'8r, Fazıl, 
Cevat, Esat, Mehmet RCf<it, Niyazi, 
Naci, Ali Riza, Şaban, Fikret .. 

Maçı: Bey kozdan Şazi idare • ede
cektir. yükaelmiıti. Kalyonlar zaten savat- l~ventlerin de ıağlıkla geldiniz ya, 1 - Süpürge ile yatak, yemek. mut -

tan ziyade böyle mal ve uker tqı. bır sıkıntınız yok ya... fak. ve oturma odalarınızı süpürme • Ömer Besim 
maia yarıyan gemilerdi. Ağır idiler - Çok tükür... Devlet sayesinde y'İhiz. y e,rden kalkan tozlar havaya latanbulspor • Günet 

0 d 1 d 0 h• b• k .... · k De 1 karışarak nihayet bir köşeden diğer 
ve yavaı ırı er er ı. ıç ır e ııgımız yo tur. v et ui· köşeye nakledilecektir. İstanbul lik şampiyonasının geri 

Muhsin Ağa Lala Muıtafa Pa • runda can vermek için sabırsızlanı· 2 - Pencerelerde hem ziyanın ve gü- kalını~ oyunlarından olan latanbulspor· 
tanm eteğini öptü yoruz. neşin ve havanın girmesine mani ola- GünCf takımları arasındaki maç ta 

- Her §CY hazırdır. DevletlUın. - Varolun ... Yollarda bir feyler cak ıekilde yünlü, tül ve ağır perde dikkatle takip edilecek bir oyun ola -
Kalyonum yüklendi. Ekıiği kalma- gördünüz, duydunuz mu? Bir ha • kullanmayınız. caktır. 
dı. Emriniz veçhile yarın aün doi- ber var mı? 3 - Böyle yerlerinizi evvela kuru, son· Müsavi kuvvette bulunan bu ta • 

d 1 k ı ra da ıslak bezlerle siliniz. k b ma an yo a çı ıyorum. - ki Maltalı aemiye raıtladık, ımların maçına u itibarla ehemmi -
• 4 - Odalarınızı sık sık havalandın -

- Haydi yolun açık olsun. Biraz kaçtılar. Gecikmemek için kovala _ yet verilmektedir. Müsabaka Taksim 
sonra bizim çavuı, Sokullu Mehmet madık. Yalnız bir Venedik tüccar ~·z_. On beı günde bir defa (antisep- stadında yapılacaktır. 
Pataya yazılan mektubumuzu aana gemisini vurduk. Küçük bir py... tik) mayilerle filit makinelerile evle - Kros Kantri Müsabakası 
sönderecektir. Kendi elinle onun Söze değmez. rinizi temizleyiniz. İstanbul Kros Kantri fBIDpivonası· 
eli.ne s 6 - Odalarınızda ufak tefek ecya " ·· ·· ··s bakası V l. unaraın.. - Ondan bir haber almıtıınız - ,.. nın uçuncu mu a yarın e ıe-

Ba · f mümkün olduğu kadar az bulunduru • f d. d 1 kt 
- §Üstüne e endimiz. dır. Tuttuklarınızı ıorguya çeksey • en ı çayırın a yapı aca ır. 
Muhsin Aia çekildi. diniz. ;u_z. Yatak takımlarınızı açık pencere :lOOO ve 5000 metre olarak yapıla-
D D cak bu müsabakalardan 5000 metre -

um um _ Sorguya çektik. Bunlar Mago- ve balkonda her gün havalandırınız. G 
M · R lik yarışta Beşiktaşla - ünef takım -
emı ei• sadan gelı"yorlardı. Orada bu··yu··k 6 - Elektrik süpürgeleri kullanmak lan atletleri arasında büyük bir mü -

Lala Muıtafa Pata birdenbire hazırlıklar vannıf. Kalelerdeki aı _ zarar vermez ... Tehlikelerini düşüne -
k d" .. t l d B" rek tozlu yerde oturmaktan, tozlu ha- cadeleye şahit olacağız. 

en w ısını opar a 1• • w .•r ıey hatır - kerin aayısı on bq bin kadar imiı. va teneffüs etmekten sakınınız~.. ikinci Krosda Beşiktaf taktmını 
ladıgı ve merak ettıgı hemen belli Li.kin bu yetmiyecekmiı. Venedik- 1--------------- büyük bir farkla mağlup eden Güneş 
oldu ve Vezir baıçavutuna döne • ten erzak ve asker bekliyorlarmıı. (*) 811 notları kesip saklayınız, Y•· takımının ayni muvaffakıyet için ça -
rek sordu: - Erzak ve asker gitmesine en _ but bir albüme yaplflınp koUekaiyon lışacağı muhakkaktır. 

- Bizim (Dum Dum) dan haber gel olmalıyız. yapımz. Sıkıntı zamanınızda bu notlar Beşiktaş timi de dördüncü koşucu -
Yok mu? 

bir doktor &ibi imdaduuza yetifebilir. (Arkası var) :.,.. _____________ __,sunun müsabaka esnasındaki yerini 

Yarın Eminönü Halkevinde bir yılclÖ 
numu merasımı yapılacaktır. Menuirıle 
gündüz saat 15 te baılanacakbr. 

1 - İstiklal marşı. 2 - And içın~ 
3 - Söylev: Halkevi baıkam Agah Sırtl 
Levent tarafından, 4 - Şiir: istiklal lise" 
si talebesinden Sevim Levent. S - Kon• 
ser. 

Bu tören radyo ile de yapılacakbr. Af• 
rıca Ankara Halkevinde yapılacak töreli 
de radyo ile alınacaktır. 

Gece saat (20,30) da 
. "' 1 - istiklal marıı. 2 - Mono1°1 

(Ah şu kadınlar), (Bir saat geç blan _. 
dam), 3 - Konser. 
Alayköşkünde gece saat (20,30) el• 

1 - istiklal marşı Halkevi koro he ' 
yeti, 2 - Söylev Gösterit tubeei befk-; 
Dr. Celal Tahsin Boran, 3 - Göıte 

" (Belkis) 4 perde Gösterit tube.i anı• 
törleri. 

Not: Çağrılar Halkevi merkezind.o alt' 
nabilir. 

Askerlik Muayeaesi 
Bakırköy askerlik ıubeainden: LA~ 
( 16 ıubattan itibaren yerli ve yaD-",, 

332 doğumlu mükelleflerin ilk yok~ 
larile 307 ila 327 doğumlu ihtiyat .,.r 
tın mutat olan senelik yoldamalanaa . , 
lanmııtır. Alakadarların bizzat veya bil ) 
vasıta veya tahriren şubeye müracaatla"' 

Beyoğlu Halkevinde Toplaotl 
Beyoğlu Halkevinden: :l 

Halkevlerinin kuruluı yıld~~;:; 
kutlamak üzere 2 3 ıubat Panr güP11 

• ,, 

15 te evimizde bir toplantı düzenlenaııi' 
tir. ar. 

Çağrı kartları her gün evimiz direkt 
lüğünden alınabilir. _../ ............................................... -.. ~ ~ 
daha iyi bir derece ile bitirnıes• 

uğra!/acaktır. ··J lı' 
Sahanın hemen hemen bir go bil" 

lini andıran müşkülatı karşısıP08 feC " 
tün atletler büyük bir kuvvet sar 
meğe mecbur kalacaklardı.r. . ;Y6 
decek bu müsabaka mevsım,n efl 

Kroslarından biri olacaktır. ~idi' 
Müsabakalara 11 de hafla~· 

1 

etf 

har 

te 

tak 

-
İçin 
hav 
aör ' 

-



.. 
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,. 
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Sayfa 13 
=====================~================:::ao-==:mc:======================================-

Yazan: Ger hart Ellert -100- 1'~ 21 !l3ô Çeviren: Arif Cemil 

Peskopos ısrar etti: Attila; sabaha 
kadar bekle! Bir çare bulunur! 

Tiirk 
Münevverine 
Soruyoruz: 

(Ba1 taralı 1 inci yü:zcle) 

Şairlerden: Hamit, Cenab Şaha -
beddin, Riza Tevfik, Mehmet .Emin, 
Mitat Cemal, Halit Fahri, Yusuf Zi
ya, Orhan Seyfi. Nasirleıden: Süley -
man Nazif, Ahmet Rasim, Hüseyin 

- ((Buna rağmen bize kumanda f - c<Sabaha kad~r bekle. Belki allah Cahit, Hamdullah Suphi. Romancı -
et 1 Attila 1 Attil~ 1 Biz seninle beraber bir mucize yaratır, sana serbest kalacak lardan: Halit Ziya, Hüseyin Rahmi, 
harp ederek ölmek istiyoruzh> ı bir yol gösterir.» Halide Edip, Mehmet Rauf, Ercü-

Kral yavaş yavaş: - Yarın sabaha kadar beklerim. mend Ekrem. Tiyatro muharrirlerin -1 
- Ya beni Romalılar esır ederler- , Fakat bunu senin arzunu yerine getir- den Müsahip zade Celal. ı 

Se? dedi. mek ve allah tarafından yaratılacak Matbuat Umum l\1lidiirlüği.inün 
Bu sözleri ilk işitenler yanındakile- mucizeye inanmak için yapmam. Tan yaptığı bu büyük hata bütün matbuat

re ve onlar da diğerlerine fısıldaya- yerinden doğan ilk aydınlıkta, gece- la tenki_t ve alay mevzuu oldu. Dev
tak anlattılar: nin yeryiizünden ayrılması gibi, ruh let parasıyle bu derece ahbapça iş ya-

- «Eğer ... Eğer Romalılar Attila- ta bundan daha kolay ayrıldığı için 
1 pılamıyacağı söylendi. 

~ esir edecek olurlarsa~» beklerim.)) 1 , l\~atbu~~ Umum Müdürii Vedat 
Bütün karargah derin bir sükut - <(Bana vadet, kral...>> Nedım, dun gelen (Ulus) gazetesin • 

İçine daldı. Bu düşünce, hiç birisinin , Piskopos sözünü bitirmeğe muvaf- de bu tenkitlere cevap veriyor. Muze· 
havsalasına sığmayacak kadar müthiş fak olamadı. Çünkü Attila onu elinin ret olarak antolojide bütün ediplerin 
~Örünüyordu. tersiyle geriye itti. bir arada bulundurulmasına imkan ol-

Cesur Adam * madığını gösteriyor. Bir ziyafete da -
Attila etrafına bakarak başını eğ- Ortalık ağarmağa başlayınca Şa- vet edilmesi lazım gelen dostlar pek 

-"'\ 

HİKAYE 1 
--------------·---- Ercümr.nıl Ekrem - Talu _.J 

ŞAİRİN AŞKI 

rtıek suretiyle sözlerini tasdik etti. Et- man rahipleri ellerindeki me~"a]elerle çoksa: b.unların grup grup ayrılarak 
tafına toplananları eliyle bir işaret ya- odun yığınını ateşlemeğe hazırlandı- , evvela hır kısmının, sıra ile diğerlerinin 
l>arak ortadan ayırdıktan sonra semer hır. çağırılacağı zikrediliyor. Bu sebeple İlhami Natıkın cenazesine memle- lmağa yelteniyordum. lıhami Natık iee, 
}'ığınına doğru yürüdü. Bu aralık Gepidlerin avaz avaz ba- bu defa antolojide hariç kalanların ketin edebiyat ve san'at aleminin en ilhamının kuvveti ve eserlerinin ahcn• 

Henüz bir kaç adım atmışken önü- ğırdıkları işitildi. Karşıdan gelen bu g~cenmemesi lazım geldiğini iddia e· ~eçkin simaları gelmişti. Küçük cami- giyle ortalığı kendine hayran etmişti. 
rıe birisi çıktı. Bu adam: feryad nedir? Yalnız bağırsalar neyse, dıyor. .. . . . ın avlusunda bir çok tanınmış kimse- 1 O zamanlar, Natık durgun, hayatın 

_ «Ne yapmak niyetindesi, kral fakat ayni zamanda kahkaha ile gülü- A~tolo)lye . dercedıl~n ısımler - , le.r vardı. Maarif Vekaleti de, kültür karşısında mahçup ve mütereddit, ma• 
Attila?» diye sordu. yorlarl. Dinleyiniz, bakınız nasıl gülü- le, ıhma~ . edılen şahsıyetler mu-

1 
dırektörü ile beraber bir de çelenk 

1 
lihulyaya müptela bir çocuktu. Bizim 

ı H O 1 d .,, · k edılırs M b t U M"" ·· d · · · · · 
K 1 b. d b. d d O d yor ar!. em de strogot ara ogru bır ayese e, at ua mum u - gon ermıştı. gıbı şen, canlı ınsanların arasında o-

ra ır en ıre ur u. a amın l l d"' ·· ·· b b d k" f k l llh N k ~Österdiği cesaret kendisini hayrete ş~y]~.r söy eme~e çalışı~or ar. Neler urunun u ceva ın a ı zaa o ayca ami ~tı .' _kendisine yapılacak nun bu ~~le~i ruhiyesi adeta sırıtıyor .. 
dii§ürdü. Hiç 0 zamana kadar Attila- soyluy~rlar? Lafları eyı ~~1aı;;1~mıyor görünür. ~enaze ~erasım_ın~n gayet s:de olma- d~ .. Medı~ım~ze hiç karışmazdı. Bazan 
rıın k k .,, t eden ol ı amma ışte Ostrogotlar da gulmege bas- Son Posta, bu münasebetle karile - sını vasıyet etmıştı. Buna ragmen, me- hızı kendı evınde toplar ve bize en son 

·arşısına çı maga cesare - ' · · hAk ı·-· ·· d" b . ·· .. 
lllarnı t ? Kral önünde duran adamın !adılar. rmın a em ıgıne muracaat e ıyor ve zar a~ında uzun ve dokunakh hıtabe~ şıırlerını okumak lütfünde bulunur~ 
-... ş ı ' yor· l ·· 1 d" d ı reka piskoposu olduğunu görünce (Arkası var) soru · er soy en ı... . . u. Biz de bunları hürmetle ve hay• 
hayreti hafifledi· piskopos cesur bira- Matbuat müdürlüğünün yerinde Onun şıırlerını okumamış, mısra- ran olarak dinlerdik. 
da..... ld "' b,. k d f . t t Avrupa, Bu··y u·· k olsaydınız ve böyle bir antoloji yap- larını ezberlememiş kimse yoktu. Her- Günün birinde Natık bizim mecli~ ... o ugunu ır aç e a ıspa e • .,, . . . h · · 
trı"ı t" F k • l Att" maga memur ed lseydınız, bu eıere angı hır mecmuanın kolleksiyonları simizden, muhitimizden büsbütün a• 

Ş ı. a at onun cesur o ması, ı-

lanın hiddetini teskin edemedi: Bir Kabustan kimlerin isimlerini koyardınız. Lis- ı karıştırılacak ols~, sayfalarında İlhami yağını kesti: Aşık olmuştu. 
tenizi yapınız ve gazetemize gön - Natıkın sık sık ımzasına rastgelinirdi. Bilir misiniz ki, beyefendi, aşk ba· 

- «Hıristiyan papaz, çekil önüm
den l» diye bağırdı . Kurt u im uş l deriniz. Her genç kızın albüm'ünde, mutlaka ZJ ruhlarda hayret verici inkılaplar VÜ· 

Gelen cevapları sıra ile neşredecc - onun bir ~iiri vardı. Yazın ada çamlık- cuda getirir. llhami Natıkın aşk1 de. 
Piskopos yarım adım kadar yana 

Çekildi ve kısık bir sesle: 
( Baf taralı 1 inci yü:zcle) ğiz. 1 larında, boğaz sahillerinde dolaşan a- kendisine, o güne kadar bilmediği, 

Fransız mukabil casusluk teşkilatı, ~şıklar, gönüllerinin heyecanlarını onun tasavvur etmediği bir alemin kCffini 
Romanya ,Bulgaristan, Danimarka ve Berlin Olimpiyatlarına şiirleriyle ifade ederlerdi. bais oldu. Bu ağır başlı, mahçup ve a• 
İsveç krallariyle Yugoslavya prensi ve İştirak Etmemeliyiz! Bun.un~a b~~aber, cena~ede bulunan deta pısırık çocuk birdenbire hayati~ 

- «Beni dinlemek istemez misin? 
Senden bir şey soracağım.» dedi. "" 

Sovyet dış işleri komiseri Litvinof, (Baf tarafı 1 inci yüz.de) cemaatın ıçerısınde lıhamı Natıkı şah- karşılaştı. Sanki dünyaya bir ikinci 
Sovyet mareşali Tuhacevski ile Arşi - Bu, nihayet, seçilen takımın men- sen tanıyanlar pek azdı. Otuz yıl ka- defa gelmişti. Ve o anda duyduğu ~ 

- «Sor.» 
- «İşittiğime göre düşma~kuınız 

tarafından ihata edilmişiz. Bu çenberi 
~trnak için hiç bir çare göremiyor mu
•ul'l ?» 

dük Otto ve Avusturya başbakan mu- ş'eindeki genişlik ve derinlikten do • dar oluyordu ki, o, kendi arzusuyla vinçle, heyecanla, coşkunlukla, o vak· 
avini Starhemberg'e suikastler yap- ğan bir üstünlüktür . inzivaya çekilmiş, iışinalariyle her te kadar bizi melaliyle yeise düşürcq 

k · · p · b" k h. ·ı . Bu itibarla teessürümüzü mucip ol- türlü rabıtasını kesmiş ve bu müddet bu ilahi şair durmamacasına şiir söy• 
L •1• G. L y l ma ıçın arıse ır ço tet ışçı erın f d d b. k 

ÇeRı ıp ıtmeR o u 1 .. . •v• • • mamak gerektir. Fakat, bu arada, Fin- zarın a a ır te mevzu yazıp neş· ]edi. Artık her yazdığında iç ısıtıcı bi' 
A .. 1 .. 1 · k v h gonderıldıgını Fransız zabıtasına bıl - . l . . .. . · . 

1 ttila, o u erı ya maga ma sus o- ı . . . landıya, sveç, Norveç gıbı umt.:mı mi- retmemıştı. sıcaklık, göz alıcı bir aydınlık vardıi 
ıqtı v k dırmıştır. 1 B t d be . B v • • • H k h • tahta semer yıgınını gösterere . . . . . 

1 
fusları bizden geride olnn küçük millet- u o uz sene en rı, ogazıçının ep aş , ep ncttıat, hep ümit Leren1 

~cnktar bir sada ile cevap verdi: . Tethış~ılerı~ s~ıkastlerı t l~~nd_rada lerin spor derecelerini hatırlayınca, 1 ~~adolu yakası~da, ıssı~ ve tenha ~~r nüm ediyordu. Ş~md_i, ağızdan ağıza 
- ((Ben ve beni takip etmek iste- } apmak ıst:dık.lerı, ~akat :ngılız w~ı-ı mantığımızın şirazesi bozuluyor, te _ koy de, ufacık hır bahçe ıle muhat mu- dolaşan o emsalsız şıırler yok mu? İş· 

)crıler 0 çenberi kıracağız.» tas~nın aldıgı şı_ddetlı tedbırler netı - essürümüzün derecesi fazlalaşıyor. tevazı bir evde oturmuştu. 
1 
te bunlar hep 0 zamanın mahsulü-

! - c<Ben bundan başka bir çare 0 • cesınde gayelerıne va.~ıl .olamadı_kl~rı ıVe böylece anlamış oluyoruz ki olim- İlhami Natıkın ölümü onun eski dür. 
Ilı> olmadığını anlamak ist~im.» anlaşı~mışt~r. B~nun uzerı~e t:t~w~~ -ı piyatlara göndereceğimiz müsabıkları şöhretini yeniden canlandırdı. Kendisi- llhami Natıkın sevdiği kadın kim· 

tı Attila cevap vermedi. Red manası- ]er suıkastı Parıste yapmagı duşumuş- seçmek için elde mevcut kaynakları ni hatırlamak kadirşinaslığında bulu- di~ Bendeniz onu da tanıdım. ismi Na• 
b~ ifade eden bir hareketi, hem menfi lerse de bundan haberdar olan Fran - mahdut olması meselesi dahi, bu va _ nan matbuat, hakkında sütunlar do- zandı. Hatta onu, deminden mezarlık-
ıt cevap, hem de artık rahatsız edil- sız zabıtasının a~dığı mukabil tedbir - dideki geriliğimizi mazur göstermiyor- lusu medhiyeler ve mersiyeler yazdı. ta da gördüm. Aradan yıJlar geçtiği 
~Caini istemediği hakkında bir emir gi- Jer karşısında acız kalmışlardır. Bunun bir tek sebebi: Olsa olsa çalış _ Lakin hayatının esrarengiz safha- ve kendisi de pek çökmüş, pek ihtiyar .. 
~telakki olunabilirdi. Bununla bera- Fransız zabıtası, bu esraı~ngiz sui- mamaktır. sı izah edilemiyordu. lamış olduğu halde, yine tanıdım . 

t:>iskopos ısrar etti: kast teşebbüsünün yukarıdaki anla • Binaealeyh: Yersiz ve lüzumsuz Mezarlıktan ayrılac,ağım esnada, Size, bu kadının en büyük ,.;airimi .. 
di ......._ <(Kral, senden rica ederim! de- tılan şebekenin İtalya ve ~lmanyada 1 ta'n etmediğimiz kanaat ve vicdan em- kapının önünde, yorgun ve müteessir ze en güzel şiirlerini ilham eden bu" 
~:~ Son kararını tatbik etme, sab~_ha 1 mens~pl.arı tarafından tertıp edildiği- niyetile diyoruz ki: . 1 yüzl~ ~ir ihtiya~ın ç~fte baston ian-esi- mes'ut perinin gençliğinde ne kadar 
~r bekle. belki sen ve ~r~un. gun- ne kaıldır. 1 Şimdiye kadar spor işinde ve teşkı- l~. Y~.ruyerek agır agır uzaklaştıgını çirkin, ne kadar basit ruhlu bir mah· 
~~ &~züyle bir ça_r~ ~e _çekılıp gıtmek Bu teşebbüsün, Avrupada çıkacak llat başında vazife almış ~lan~~rdan, l gor~un:1. Oracıkta duran bir taksiyi luk olduğunu söylersem şaşmayın. 

bır yol bulabılırsınız.» büyük karışıklıklardan İtalya ve Al - pek azı müstesna, hemen hıç hırı va • çe~ırmı,ş, bi~~eğe . hazırlanıyordum. Şairler, bir kadında gördüklerini d~ 
I~ ~~al Attila, karşısınd~ki papazı~ manyanın istifade etmelerini temin zifesini yapmamıştır. Hatta vazifeleri- lhtıyarın halı. rıkkatıme dokundu. Ar· ğil, tahayyül ettiklerini severler. 
\~~l'lı takibe ve anlamaga muktedır maksadiyle hazırlandığı da gene Pa ni yapmamakla kalmamı;;;, bilakis, ça- , kasından yetışerek: 1lhami Natıkla sevgilisinin müna• 
~imiş gibi görünerek sordu: riste söylenmektedir. lışmadan çalışır gibi görünmek sureti- - Eğer gideceğimiz semtler ~iri- sebetleri ancak üç yıl sürdü. Bir ak .. 
~ «Siz hıristiyanlann «hemcinsini Fiile çıkmıyan bu teşebbüsijn önü - le Üzerlerine aldıkları bu vazifeyi sui- birine yakınsa, buyurun beraber gıde- şam, kadın: 

ek)) dediğiniz şey bu mudur?» ne geçilmesi sayesinde Avrupanın bü- istimal etmişlerdir. lim, deBedim k "d .... o· - Bu aptal herifin saçmalarını din· 
~i~ Piskopos ~üp~s. tered?~t. ~tti. Ha- yük bir kabustan kurtulduğu Pariste Bunun en bariz misalini, kış olim- -

1 
-

1 
n ~rşıya g~· ecegım.. ıvan ]emekten usandım artık! 

~~ qtı>erestlik ıle ıhtıyat bırıbırıyle çar- beyan edilmektedir.» piyatlarından aldığımız netice bize gös- yo unaB c~vadını v
1
er ı. d . Diyerek, kapıyı vurduğu gibi, çıktı~ 

~-.lı. Sonra kat'i bir kararla mırıldan- -·· · - · ·- . . . . . . . -·-·---"' ·- termi1'1tir. - enım e yo um ora an geçıyor. . . O d d llh . N t kı 
T K 'd" gıttı. n an sonra a, amı a ı n 

,~. <~Ben bunları sana seni kurtar
ıt. ıra d "'·ı 

T A K V İ M Bu netice, ikinci bir maceradan ve ızt1aşına gı 
1Y
1 
or

1
umk. d .d. k... ağzından bir daha tek bir mısra işiten 

gülünç olmaktan bizi tahzir ediyor. şte bu yo cu u esnasın a ı ı ı, l d 

"n egı .....• 
'- «Söyle, devam et .•. 

Yeniden Şarka Dönüı 

ŞUBAT 

R•ıınt aene 22 
Arabi sene 

135~ 1354 - -
Kasım füısmi sen• Şubat 

107 1936 9 

CUMARTESi 

~ ":' <<kralı. Ordun bu memleket için 
~~fct,, muharebelerin de allah tara· 
1~ •• kl! gelme bir cezadır. Fakat ya sen 
\~ten sonra ordunun bakiyyesi ba~
t'tıd ll:Yuruksuz bir halde memleket ı· 
·~ t! dol<lıŞmağa başlarsa o zaman ne - --------- lMSAK 
l-~lt_~ Biz Roma hıristiyanları sen- _SA_B_A~ Zilkade - -
~ <l S . P. S. ü. 
\l llcak şunu dileyebiliriz: Ordunu 12 56 28 ı ı 17 
~1~ tekrar şarka geri götür !.>l 6 46 5 

1 
07 

~tala piskoposu dikkatle dinliyor- - -2-İ).:.ğ:.le....: .. ~,-k.-ın-ıl-i 1 Ak.film Ynttıı -

t ..!. ~targah etrafında eliyle havada ı -U D S--1)-~ b D S. · ~. · • · 
ıre çizdi. Yorgun bir tavırla: E, G 3j 9 87 12 - 1 31 
~Çenberi yarmak mı dedin) Ha- 'L 12 27 lfi 28 17 50 19 21 

n artık harp etmem.» dedi. 

Şu halde, ey federasyoncular, size so- bu adam bana İlhami Natıkın hikaye-
0 

ma ı. Onun dünyayı tutan şanaası sön• 
sini anlattı. ruyoruz: 

- Kovadis, nereye gidiyorsun) 

Marallya Sulkastl YUzUnden 
(Bat taralı 1 inci yüz;cle) 

Pari!'J 2 1 (A.AI) - Bugün parli.men· 
toda ba§bakan Saro ile s ylav F ranklin Buy 
yon arasında çıkan htıdiseye dair başba -
kanlık müsteşarı öğleden sonraki celsenin 
sonunda Saronun işleri dolayısilc buluna· 
madığından dolayı mazeret dilemiş, baş· 
bakanın sabahki celsede arkadaşlarından 
hiç birine karşı çirkin bir söz kullandığını 
hntırlamadığını söylemiş ve F ranklen 

Buyyondan hadieeyi kapanını§ telakki et· 
istemiştir. Saylav bunu kabul et • 

_ Ben Natıkı çok eskiden tanırım.. müş, göklere yükselen dehası yerle· 
dedi. Ben de hazan şiirle uğraşırım. re yuvarlanmış, llhaminin kanatları 
Yazdıklarım ne eyi, ne de pek fenadır. kırılmıştı. 
Bazı manzumelerim az çok takdire de Deminden, Nazıma mezarlıkta rast~ 
mazhar oldu. fakat benim en büyük ]adığımı söylemiştim. Yanına yakla
sermayei iftiharım İlhami Natıkm pek şıp, sitemkar bir tavırla, oraya ne diye 

nadir dostlarından biri olmaktır. İlha- geldiğini sordum. 
mi Natık gerçekten dahiydi, beyefen- Alık alık yüzüme baktı da, ne dedi, 
d" ı bilir misiniz?. 

ı F k 1 d t ' _ İlhaminin öldüğünü gazetelerde - a at otuz yı ne en sus u, . '1 
B

' b . . h d . ç k okudum da merak ettim, gelelim. r e _ unu en sıze ıza e eyım. o ' b 
ıuyor Zannnr. 1904 sırala- kalabalık, ne kalabalık t Ben onun u 

zaman o · • • ld ... b'l · d 1 
d d B henu .. z 1'1unun bunun !kadar meşhur o ugunu ı mıyor um 

rın ay ı. en ' Y klar ' 
gazellerine eski tarzda nazireler yap- Meğer çok tanıdı ı varmış·· 
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1 .a..4-' ' ) .- .. " • ' 

"Son Posta,, nın Tefrlkaaı: 8 Yazan: A. R. 

İtalyan ordusu 20km. daha 
ilerledikten sonra durdu 

Safinaz ile Çeşmidilber kur'a çekmişler, Cemille nöbetleşe 
mehtapta buluşup gülüp konuşmayı kararlaştırmışlardı 

(Bat taralı ı inci yüzde) Habeşlerden gelen haberler 
hakkındaki telaraflar bu meyaadadır. hal- Londra 21 (A.A.) - Röyter ajansınıo 
yanlann T embiyendeki Habeı ıol cenah barp muhabirinden: 
kuvvetlerine karp ıiriıtikleri bu taarruz • 

Şimal cephesinde ağır ve fakat bir 5İl
ların gerek cepheden (yani T embiyen 

tem dahilinde ileri hareketlerine devam e-
ınmtakauadan cenuba doğra)• gerekse den ftalyanlar, bundan sonraki hedefleri 
yan •e seriiercHm (yani Antaıodan ıarbi . 

Halbuki bu işlerde, o kadar acemi ıladı. Çevik bir adım atarak duvara 1 - Kat'iyyen .. Çünkü sarayda da cenubiye), (Gabat) Gael& istikametine olan Amba Alagıye 25 kilometre mesafecı-
Cleğildi. Takip aualarında köylü kızlar· ı yaklaştı. Kızın ellerini yakaladı. böyledir. Her işimiz, nöbetledir. doğru) vaki olduiu 20-21 pıbatta gelen bulunmakta~lar. Ras MI ulugetta ordu • 
la, Manastıra geldiği zaman da orada· - Ne ben gideyim; ne de siz gidin. - Tuhaf şey. telgraflardan anI.wtlm.akta idi. Bizce bü- sunun muharıp grupl~ talyanlarla tema· 

k b ka ı ı ft-L- T lı l k y l b" .. .. . . b k il muhafaza ebnekte asele.r de pek az kat" i ser est dm ara pervasızca ~- at tat ı onuşalım. - anız ır şey rica edeceğim. tun bunlar, zaten mutalea ediknış ve e • 
.laşmasını, ve hislerini en le.ısa yoldan Diye mırıldandı. - Söyle yavrum. Ienmekte olan teylerdi. . !:':.~~;la~~=:: t::.:.t= 
anlatmasını çok iyi bilirdi. Lakin, tim· - İsminizi bağ1ıŞlar mısınız, efem. - Onu, benden fazla sevmiyecek.- Ancak Gadanm İtalyanların eline geç· k Raa Mal . . b. . 
di karşısındaki bir köylü kızı, bir Ma· - Cemil... siniz. tiğini ve artık, Ras Seyyum ile Ras Kas • ı 

0

~t h · ediluaettk ad~l~:. il''!.~ 
ı k l . d .. ekk oLm T acagı a mın me te ır. uuyan -· 

nastır yosması deg"il; bir saraylı idi. - Haaa .. Evet .. Cemil Bey ... An- - A .. Buna tamamen emin ol. 1-lat- sa DTI'et erm en amr ep ' em - L-reketi Ras Se il R K _, 
1 hiJendeki H-L- sol cenab11111t 1reri ile ir • °:' "? yyum e u u..yı :ı:u-

,, Saraylı .. Yani, terbiyenin, nezake- neniz sizi çağınrken kaç defa işittim. •ta .. İstersen bir de yemin edeyim. . ~ . _ • hır duruma koymuıtur. Ve bunların u:llJll 
. . 1.... b" . saı· O h ld k 1 H s·· d" . B ba tıbatlarının kesıl1UJJ olduguna cleli.let e - üd" d t 1.. bil . _.ı!•-ed-"" tın, ınce ıgın ır tım ı... - a ete rar niçin sordunuz?. - ayır. oz ver ınız ya).. u, - d h b 1 . b__. ih. la l"kki t m e uzumu veç e ıaıe eauıu .,... 

K d b k b
• f B. d . k•f· en a eren 7uı tiylll tea e - T mh. d 1 b b!'f ___ ,_1 . _., 

en isini üyü ır zera et ve me· - ır e sızin ağzınızdcfn işitmek na a ı. .. mİflİk. Nitekim diin 1rece biuat İtalyan e ııen e nan arma ı~Qi. ~ merP 
ha retle buraya davet eden bu zarif, istedim. 1 Cemil, Saf odan ayrıldıktan kaynaklarından aelen haberler arasında bir edilmektedir. 
şen ve alaycı kıza, gülünç olmamak i- - Hoşunuza gidiyorsa, bir daha sonra duvardan kendi bahçe· cümle vardır ki bu geri müvasalasınm ke • Zannedildiğine göre. Ras Seyyum ; 
çin ayni şekilde nazikane ve zarifane tekrar edeyim ... Ce .. mil... sine atladı. Köşke gelerek mutfağın silınit olmadığına kat'i surette delalet et- Ras Kassa, ftalyanlan hD"Palamak 

h k k ı d A d d Y 
Tembiende gayri muntaıuun çeteler bıra • 

are et etme azım ı. - man, ne tatlı söylüyorsunuz. amma tırman ı. organı, pencere- mektedir. karak kuvayi külliyelıerile Clalıa cenubi 
Bir iki saniye zarfında bunları dü- - Ya sizinki).. den içeri attı. Kendi de bir hamlede Röyter ajansmm harp muhabirine atfen ce.kilecelderdir ki, orada Amba Alagi İl' 

Şünen Cemilin aklına birdenbire bir - Efemi.. Benim adım .. sa·fı"naz- girerek camları kapadı. Aoır agıw r SO• 21 tubat tarihinde Anadolu ajansına • -it c Dessie arasındaki yolu italyanlara bıruam-
kelime geldi. Ellerini duvara dayayıp dır. Amma, sarayda kızlar, Safo der- yunduktan sonra yatağına uzündı. (Londra) dan çekılen uzun bir telgrafta imkanı daha ziyade mevcuttur. 
başını ileriye uzatarak: ler... .. .. ı Göz~er.ini yumdu. Bir. an e~vel .u- gözümüze çarprtllf olan cümle aynen fÖY· İtalyan İfçİ kolları, zaptedilen topraklaıt 

- Teşekkür ederim, efendim. - Guz.el .. Çok guzel ... Ken. ke sız" ı· yumak ıstıyordu. Fakat bırdenbue zıh- ledir: ıcZannedildiğine göre Raa Seyyum 1 -!• · h la 1 ; h l ve Ras Kas" ltaıyanlan hırpalamak için yo ve top mev:uıerı azır makla me§ird -
Dedi. lıer zaman Safinaz diye çagw ırsalar. nine üşüşen islerden dolayı bir tür Ü dür. 

h 
T emhiyende ıayrİ muntazam çetele!' ba • 

Gül ağacının dibinde duran ayal, - Niçin efem? uyayamıyordu. k k k . kü·tliyelerile d-L- b Röyter ajansının Berbera muhabiri f{r 
A 

·· ra ara uvayı aaa cenu a L-L.. • 

hafifçe hareket etti. Şen. şuh. laycı - Hakikaten safi nazsinız... Bak- Talih ve tesadüfün, birdenbire kar· çekileceklerdir ki orada Amba Alqi ile ~ran. GeDeral Graziani yollannı kes -

b. · · · B d 1 d k d w b k h 1 meden, Habeıistana fa2la miktarda _. ır ses ışıttı. sanıza.. ana a, az mı naz an ınız? .. t,ıısına çı ar ıgı u macera; pe oşu- Dessie arasındaki yolu talyanlara kapa· 
- A .. A ... Kimdir, oL Üstüme e• Adeta, darıltacaksmız. na gitmişti. Hiç şüphesiz ki, çok eyi mak imkanı daha ziyade mevculturı>. Bu bimmat ve harp malzemeai ile, yolda isrııi-

yilik sağlık ... in misiniz; cin misiniz?.. - Efemi.. Kız olur da, nazlanmaz bir yaz geçirecekti. Ancak şu varki; cümledeki cccmuıba çekileceklerdir)) kay· ni deii§tiren küçük bir vapurun Berber-: 
ya bop.lttığı tank toplarını, mitralyö:ı:ld' 

Cemilin, vücudu Ürperdi. Bu söz· mı, hiç?.. yine bu talih ve tesadüfün karşısına di Habeı ıol cenahını tetkil eden kuT - ve tüfekleri nakletmeğe çalııtıklarmı ıÖf • 
ler ona, garip bir şaka gibi geldi .•. O, - Amma, çok naz da aşık usandı- çıkardığı bu genç kadının garip his • vetlerin nc•at hatlarının henüz kesilmiı ol- lemektedir. Çoğu Alınan maL olan bu ,;. 
kendi teşekkürüne büsbütün başka rır derler. leri, onu sersemletmişti. madığına en sarih bir delildir. lıihlar ve cephanelerin ekserisi hedefİP' 
bir mukabele bekliyor: daha canlı ve - Aman efem, siz aşık mısınız?.. ( Arkası var) Şimdiki halde cereyan eden muharebe- nnnıfbr. 

k 1 
ler, Tembiyen mıntakasında İtalyanların f 

daha ateşli bir surette arşı anacağını - Hem de, ne aşık? .. Şu içime bir B A D y O Habeı Kr:ımandanı Neler Anlatıyor• l d yaptıkları taarruzların doğurduğu cephe 
ümit ediyordu. Artık. Cemi e işi a-

1 
sorsanız .. Marmara çırası gibi yanı- mubarebeleridir. Habeı sol cenahını teh • Dessie 21 (A.A.) - Röyter ajansı rod' 

laycılığa vurmak istedi. O da ayni r1e· yor. dit eden yan ve a-eri taarruzlarının inkip.fı habiri bildiriyor: 
kilde cevap verdi: - Etmeyin, allahaşkına .. Ne za. Bu Akf&mkl Program hakkında yeni bir malUınat yoktur. Raa Mulugetta t 0 beyanatta bulu_...,. 

- Efendim!.. Ne inim; ne cınım ... mandan beri?... ISTANBUL (Amba An.dam) ı ve Antolayı aldık - tur: 
Ben de sizin gibi Beni Ademim. - Sizi gördüğüm dakikadan beri. 18: Kavalaria Rustikana op. (pliık), tan sonra cen.ha doğru, dunnaksma, iler- «On iki tubatla, on dört tubat .,_,. 

- Allah, allah .. Tuhaf şey, efem. - Ya, biz... 19, t 5: Çocuk saati, hikayeler, 19,45: Ha- lemelerinia doina ve mümkün olmadığını diifmanın kuvvetli bir taarruz hllZll'ladıfdl' 
J3urada ne arıyorsunuz?.. - Siz, kim?... fif musiki parç. (plak), 20: Viyolonsel evvelce ileri sürdüğümüz, İtalyan sol ce • anlıyarak, bir sevkülceyt ric'ati 1ıazırı. ~ 

- Sizi arıyorum, güzelim. - Benimle Çeşmi Dilber. solo stüdyo sanatkarları tarafından, 20,30: nahınm (ki birinci kolordu kuvvetlerin • dım. Fakat 1t.alyan ileri karakollan erlıl1 
- Beni ne yapacaksınız, efem~... - Çeşmi Dilber, kim?. Stüdyo orkeatralaııı tılraE\ndan muhtelif den mürekkeptir) Şellikot cenubunda, Bu· ric'at hareketinin farinna nrarak d 

S. · .. \ Ak eserler, 21,30: Son haberler. :.. ......... "iki kohı arasında Ye 2637 met· taarruza.g.eçtiler Ye muharebe batı.eh. ....ı - ızı mır.. - r adaşım. r4 _,, -·- "' 

E f 
Saat 22 den .onra Anadolu ajansının le yüksekliğinde olaa Adi Aderat tepesini Mevzu çarpıtmalar esnasında, oıt 

- vet, e em. - Hani fU, kumral güzeli. t l mahıus havadis ıerviai verile· iııaİ ettiği de Marepl Badotılionun dün p.ıbatla on yedi tubat arumda, Habet ~ 
- Vallahi, daha henüz kararimı Safo, parmaklarının ucuyla Cemi· ~~ e ere gece gelen telcrafından anlatılmaktadır. yiab 147 ölü, 268 yaralıdan ibafedi'' 

vermedim. Yalnız .. Siz çağırdınız, ben lin dudaklarını tuttu. Onun ateş gibi c ır. BERLIN Bu tepe, Habetlerin yeni bir müdafaa mev· Diifmanuı zayiatı bundan çok fazladır. ()1 

tle geldim. yanan dudaklarını, kendi ateş gibi ya- 16 •• La be d 18 45 . N_,_.11 zü olarak i§gal ettikleri taJımioı olunan altı tubat gecesi 1500 Eritreli si.lihı.tı fi 
· A A A D tu Ü t"" ngen rg en. ' · ıu:ı er, b l il b · -L-- il 

- •· ·• • •• es r ·· 8 ume e· nan parmakları·yle hafı"fçe burdu·. AmL- " 1--=-=- 25 Km ı_...1 • lind cep ane er e erum tarıulUQI areçt er. 19: Schumanndan parçalar, 19,45: Ak • .,. ruaguun • 111U1Uar !IDl8 e C y w l B l J 
yilik sağlık .•. Ben sizi ne zaman ça- - Hiyanetl.. Bak, ona güzel diyor- şam haberleri. 20, I O: Muhtelif. 22,30: olup esasen &betlerin ..ı kuvntlerile enupta agmur ar aı a ı 
•ğırdım. sunuz. Beni kıskandırmaktan korkmu- Laypzigden, 23: Dans müziği. değil, artçılan tarafından tutulmuı olmuı Harrar 21 (A.A.) - Harrar ve ~ 

Cemil, birdenbire içinden bir öfke yor musunuz?. PRAG muhtemelclir. Bu artçalar faik diifman kuv- den mıntakalannda bol ve sürekli y.I 
hissetti. Zerafeti ve nazlanmayı biraz D k l l b. bes .. I .. 18 15 M h lif 20 15 A k b vetleri kartıamda bittabi kendi asıl kuv • murlar yağmaktadır. 

b k b
. 1 er en, a ayı ır te surn e gu- ' : u te • • : s eri an • ti . - • -L:ı-:. 1 cakl d B. J l T bl•v• 

~a .. ba .. laşt.ı.ran. u ızı, ır anda .ya dızı lüyordu... do, 21: Orkestra, 21.40: Piyes, 23,30: ve eni uzennb e ç~~hoala ar ır. ı - ta yan e ıgı - ~ 
·_:ı k 1 b t k he tt naena eyh u tepenm yanlar tarafın - Roma 21 (A..A.) - Ma--• ~ 
ao ·u muş ır ene eye nze ı. C .1 k d k" hl"k .h Gece müziği. ·~ 

Ca G .. d"" k d I emı, artısın a ı ma u un ı • VARŞOVA dan qpli Habqlerin müdafaalarına ve lio tebliğ edi)'OI':. ~ 
- mm 1.. un uz ar a aşınız a . ba ka hi b. h. l .. eh • , k k .. I d"". . . J k J" tırastan Ş Ç ır ıs e mut assıı mukavemetlerine rafmen olmamıfbr. Ni • Birinci kolorClu, Baia'•m . 

onu~ur en soy e ~gınız cınas ı e ı- olmadığını anlıyordu. Eğer tamamen _ 1 ~.15: Plak, 18,50: Pli~, 21: Ha~f tekim Marepl Badoe)ionua bu teferki crAderat» lmvvet1i menile ini ifaal ,pıt' 
melerın bana oldugunu anlamayacak f b. d 1.. k I muzık. 22,30: Şopco konsen, 23, 15: Fı· t-L•:.ıc.!-~- _ L- --·- ••• -e _ _._L a • ür:". 

k d b d 1 d 
~·ı· sa ıra am ro u oynayaca o ursa, ıcuaguu;ur ....- -.....- .,ormeg IWU& 

a ar u a a egı ım. h b" aki . v• h·"k ed. lim müziği, 23,30: Plak, 24,05: Dans mü- h••S--. cbü7iit zayiat Te kanlı muı.a-
A A A Ot

.. ·ı·k v OfC8 ır v t geçırecegıne u m ı· .... r- lf. lf- lf-

1 k
- A.. .. f . .. s um~. eyı ıbe~g- yordu. zıgı. MOSKOVA rebelen sibi tabirlere teaadiif edilmiyor. Sabaha karşı gelen ha.. _.ıA 

ı . . . man e em, ne munase t r ••• Her halde, Tembiyendeki i'talyan sağ ~,-
d d l d ı k k - Onu niçin kıskanacaksınız. Siz, 20 S ı 22 v f L d J;3iz, arka aşça, e i o u onuştu . : traustan parça ar, : r..on erana. cenahının da cenuba ilerlemesine intiza • on ra 21 (Hususi) - Harp , 

Demek ki siz, bunlardan cesaret ~ldı- ondan çirkin değilsiniz ki... Bugün ViYANA ren; ftalyan sol cenahmda harekat ya • sinde bulunan ecnebi muhabirlerin 2 
nız da geldiniz. Aman, ne ayıp} .. güneşin parlak wıklannda altın gibi 18,25: Çay saati müziği. 20,25: Ope • pan 1. kolordunun iJerleyiJi Amba Alagi dikleri mahimata göre ltalyan ku ef/IJ., 
Meqhur kelamdır, efem. Kurtça kurt, parlayan saçlarınıza baktım da... ret, 23, l 5: Şarkılar, 2-4.05: Caz. önlerinde tevakkuf edecektir. Bu kolordu- bir taraftan Amba Alaıiyi istilu:l.f • AJ 

y E BUDAPE:ŞTE leri ıiL: bir taraftaa da Te ,._ · -- .ıeki "' komşusunu yememiş.. Siz, nasıl olur - vet.. nun topçularmm, yeni bir taam.ız hazırhğı -, ııımeDU ıJll 
el - Şair değilim ki, size uzun uzun 18: Piyano müziği, 18,45: TiyatTo, için, ileri al...... liizwma da ba tevakkufu Se,-yanı ile Ras Kasaaıun kavvetlerioİ 
. a... 1 h f 1 d. ) k bir şeyler so""y)ı·yeyı·m. 20, 35: Plak, 2 1, 30: Çingene muzılP. z.-uri kdmaldadar. Nitekim ıelen td:gnf. mak için uğrapyorlar. 

Cemi , da a az asını ın eme İs· J .... ~M 
Ca 1

• k b 22,30: Haberler, 22,SO: Orkestı'a, 24,05: lar da ıc10Uann. yapılmakta oluı•mdanu, talyanlar 20 Kilo~tre ~ 
temedi. Bu sözler, ona acı bir hakaret - nım, söy ıyece ir şey bula· Caz. bab.edi.liti de bu aıülihazayı teyit eyle • llerlemifler , 
.gibi geldi. Kendisini o anda, komşu ço mıyor musunuz. Söyleyiverin <le, ben BOKREŞ mektedir. Makalle 21 (A..A.) - haJyao. ~, 
cuğunun elma şekerine imrenerek, O· de iftihar edeyim. 12,30-15: Plak, 18: Askert konser, BQ&iinkü vaziyet fÖylece hülisa oluna - vetJeri Eaderta aaferi.in neticel_.. rr • 
nun arkasında gezen arsız bir mahalle - Bayıldım, vesselam • . • '"' 19, l 5: Radyo orkestrası, 20, 15: Plak. Lilir: mar ecleı-ek yeai bir bamle daha ~ 
çocuğu zannetti. Derhal: Horozlar ötüyordu. ' 21,05: Caz. 22,45: Hafif müzik, 24: Ha- 1) ftalyanlarm timal cephesinde, L:av - lar ve yirmi kilometre ilerlemitlerdi'·_.,' 

- Affedersiniz, efendim. Ben, Öy• Cemil, uzandığı yerden doğruldu. fif müzik. ntli ıol ceaahlarile yaptıklan taarruz ne- yan kuvvetleri Habet dimdarlartJllO. ~ 
le zannetmişim. l11te, geldiğim gibi gi- Annesi sabah namazına kalkmadan LONDRA ticesi bu cenahta vaki olan ileri ı..reketleri kavemetlerinden bqka ciddi biç bil' 

18 45 Ç. k 19 15 durmut addolunabuır. k t ·· -'-ted" l .-diyorum. eYV'el köşke dönmek istiyordu. , : ıngene or estrası, , : aveme gonnemea. ır er. • __., • 

D d 
· k"td· _ E, Safol. Bana izin. Muhtelif, 20,45: Şan. 24: Müsahabe. 1: il) Şimdi Temhiyendeki uğ cenahla • Roma 21 (A.A.) - İyi maliP'"°'flİ 

e i ve gerı çe ı ı. ,..... ilerlemesi WW. cereyaa edecek mu • ~~ 
O anda, kısık bir kahkaha işitti. - Aaa. Vallahi olmaz. Daha çok Festival {eğle23ncef1Ue~~t p1,a2::. Spor. harebelere in~-:ı..., __ k '"zun aelir. Ba lan mahafilden öğrenilcfiiine •- -

ua ~ auune a.a • yan kuvvetleri Amba A~ ~ ~ 
Ve bu kahkahayı: erken. JsT ANBUL muharebeler gün geçtikçe kuvvetlenecek- lardır. Pek yakmda çok mühim ..,.,.-

H h h h h A f - Hayır, yavrum. Benim için, lam tir • · 1 - a , a , ayyy... man e em; 18: Tokatliyandan nakil, 19: Çocuk · mtızar o anmaktadır. 
nereye gidiyorsunuz. Hazır gelmişken vakit. Söyle bakayım. bir daha ne za- saati, hikayeler, 19, 30: Muhtelif plaklar 111) Cenup cephesinde bqlıyan yağ • Adisababaya Göre 4' 
şöyle bir bahçenizde gezin, dolaşın, man görüşeceğiz?. (çocuklar için), 20: Ses musikisi (plak), murlar, bugünlerde 0 cephede Ylllaıu çok Adisababa, 21 (A.A.) - a-"'t'.,ı' 
hava alın. Eğer sizi müteessir edecek - Yarın gece değil, öbür gece. 2 O. 30: Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son muhtemel olan muharebelerin bqlamas1JU rildiğine 1röre, Raa Mula~ett•r ' ·~ 
bir söz söyledimse, ben gideyim; e- - Niçin yarın gece değil, güzelim}.. haberler. muhtemelen daha bir müddet reciktire • yanlann mütemadi taarruzları~~ ıt/ 
f Ç D A d ı cektir. em. - Yarın gece, eşmi ilberin nö- Saat 22 den sonra na o u ajansının ga. da daha el•eritli meyzileri tı.1 • , 

Sözleri takip etti. beti. zetelere mahsus havadis servisi verilecek· iV) İngiliz Somaliainin iskelesi olan ve Enderta vilayetine çekil.ınektecliff'I'~ 
Cemil. başını çevirdi. Bir daha bak- -Anlamadım. tir. (Harrar) ın merkezi Cic.iga ile fose irti - Cenupta Naaibu kararııah• ı'ot".°, 

Bükreı - 1 7, 1 5: konser, 18: Orkes • batı b~lunan Berberaya bir çok harp mal- kuvvetlerinin Kuarandale ve t~ 
tı. O beyaz hayal, bu sözleri söyler- - Biz .. Gündüz, onunla kur'a çek- tra, 19, 15: Caz. zemesı çıkarıbnııtır Bunlar meyanında tank istikametinde ilui hareketlerinde /. 
ken duvarın kenarına çekilmiş,· yarı tik Bu gece benı·m no·"betı·me du""şt·• ç d fed. · t 1 d d B h b d d. · u- Budapeıte - 18: ingene orkestrası, e ıcı op ar a var ır. u a er ahi ki ettiklerini bildirmekte ır. tİ' ',t 
çıplak koHarını taşların Üstüne daya- nüz. Yarın gece de o sizi burada bek- 22,45: Askeri müzik, 2 4: Caz. <cher ıeçen ıiiniia Habetliler lehine itle • Bu mıntakada nisana kadar .I~ ~ 
mıştı. leyecek. Moıkova - 20: Konser. melde buhmduiu haldnodllkiı> kanaat - detli sıcaklar devam edeceiİ"~ • 

Cemil, bu şımarık kızla nasıl ko- - E, sen bunu kıskanmıyacak mı- Berlin - 17: Şarkılar, 20: Konser, lanmızı teyit .,-lemeldedir. yan motörlü kuvvetlerinin h• 
nufmak lizıın ael~i bir anda an-Jaan}.. 23.30: Dana. Aı•eri ... horrir: C. D. hürük m6fkülita uframakt•dl'' 



Şubat 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK 
Şimdiye kadar bin~erce kiı"yi zeıgi ı etmiıtir. 

5. inci Keşide 11 Mart 936 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Lirad1r. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.0()0 liralık ikramiyelerlo 

( 20.00()) liralık bir mllkifat vardır. 

FENNİN SON 
KEŞFİYATI 

a .... y ~.: ... < ... 4 e~o,.;ua 

la '-"'T u" ~· lD t 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON:M ŞIRKEll 

TESiS TAR1Ht: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 İoiiliı liran 

Türkiyenin ba9lıoa eehirlerile 
Pariıı, Marsilya, Niı,Londra ve 
Manoeıter'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 

İran, Filistin Yt> Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoıla.ya, Romanya, 

Suriy• ve Yunanistan'da Filyalleri 
nrdır. 

Her tUilO banka muamelef 3ri 
yapar 

SON POSTA 

60 YAŞıNDA 
Olduj?um halde 

Buru§ukluklardan nasıl kurtuldum. 

Ve 20 yat daha genç görünmeğe 

muvaffak oldum 

ıı Ben 60 yaşımı bıtırmıştim. 
Bu yaşta olan bir kadın artık ken
dini cazibeli göstermeğe uğraşa
maz. Fnknt, hen merak ~aikasile 
tebeddültıtı havaiyeden ııolmuş ve 
buru!lmuş yüzümde cildin unsuru 
olan Toknlon kreminin tesirini tec
rübe etmek istedim. Bir aylık te -
daviden sonra «siz gençleştiniz» 
dediklerinde hissettiğim hayreti 
tasavvur ediniz. Bu müjdeden ce
saret alarak tedavime devam et· 
tim ve beş ay sonra harika ta
mamlanmıştı. 

Beni görenler, ancak 40-45 
yaşlarında olduğumu söy1iiyorlar· 
dı. Tenim açık ve cazibeli ve hn -
fifçe penbeleşmiş ve yüzümde hiç 
bir buruşuk kalmamıştı. 

Bu şayanı hayret tesiri nazarı 
itibara alarak, her kadın cildin 
unsuru olan yalnız T okalon kre· 
mini kullansa artık ihtiyarlamış 
büyük anneler bulunmıyacaktır. ıı 

Hamiş - İsminin neşredilmesi
ni istemiyen şu yukanki mektu • 

bun aslı mahfuzdur. Cildin unsu
ru olan T okalon kreminin terki • 
binde son derece besleyici unsur-
lar bulunduğuna ... , ............. . 
liraya karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumu
şak ve buruşuksuz kalması için 
elzem olan hayati unsurlarla is
tihzar olunmuştur. Ak~mları yaz
mazdan evvel penbe rengindeki 
ve sabahları beyaz ;rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Bir 
gece zarfında husule gelen tcair • 
den hayrette kalacaksınız. 

SELANfK BANKASI 
Tesıs tıırılıi ]1j<>8 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata) 

Türkigedeki şubeleri: 

htanbul, ( Galata, Y enioaroi ); 
lzmir, Mersin. 
Yunanistondaki şubelerl ~ 

Se!iinık, Atina, l'fre. -

• Her nevi banka muamelltı 

....., ' . .... .~ 

,. ----------------~ 

1 Ankarada : A K B A 
Her dilde gazete, mecmua va 

1 kitap. Bütün mektep kitaplan ve ı 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

'----------------...J~ 

~,;fl \" "p r:a..;yl "'a.QOI 

.... a~ıO.-.. Ma'WO .. \A~ 'YA~De 

Sayfa 15 
~ 

LEZZETLİ 
ÇO&-< 

OLUR 
Dr. ETEM VASSAF Sinir ve llkıl 

haıtalıkl&11 mütehassıCJf 

Cai•lo .lıı ICeç Ö en a artı , ı n T L 2 O: 1 Ev. KJdı a, 8aharlye her so'nlı: Tel, .:ıDU 1 l , 
Denizyolları 

İŞLETMESi 

,, 
Acentelen: Karaköy Köprüba91 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

H- Tel. 22740 ..---· ·---.. TRABZON 
Postaları 
Pazar 12 de, Sah, Per
ıembe 15 de 

İZMİR SÜR'AT 
Postaları 
Cumartesi 15 de 

MERSİN 
Postaları 
Sah, Perşembe 1 O da 
kalkarlar. 

Diğer Postalar 
Barhn 

lzmit 

- Cumartesi~ çar -
pmba 18 de 

- Pazar, sah, per-
ıembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, salı, per
ıembe, cuma 9 
da 

Bandırma - Pazartesi, ıalı, 

çarıamba, per
ıembe cumar • 
teıi 21 de 

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

( 992) 

~---------------11 
DOYÇE OJIJENT BAN,< 

Dreadner Bank Şube~ 
Merkezi: Berliu 

Türldgedelci ıubel•rl: 

G•l•ta • letenbul • lzmlr 
DeJ>09u ı 1.t. !'ütün Gtimrtigti 
~ H.r tiri• iıe..U l,l ., 

1 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüs yollarile geçen haatRlıklara 
karşı koruyucu, tesiri kati pastiller• 
dir. Nezle, Brontit, Grip ve Boğaz 
rahat11ılıklannda, &oı kıaıkl ı~ında 

pek: faydalıdır. 
INGİLIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu, latanbul 

Dr. lbrahim Zati 
Belediye karıııında Piyerloti 

caddHinde No. 21 
Her•ii• lStledea •onra hHtalarını 

kabul eder. 
~ ................... ~, 
............................................................. -1 

Son Posta 
Yevmt, Slyaat, Havadis ve Balk gauıte.!1 

Eski Zabtiye, Çatalçetme sokağı, 25 
0

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 8 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. K.r. 

TORKIYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 7.0 
ECNEBİ 2700 1400 8 o 

Abon '! bedeli peşindir. Adre. 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eVTak geri verilmez. 

ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

1 
Ay 

Kr. 

150 
270 
300 

Cevap için mektuplara 1 O kurusluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstan ..... ul 
Telgraf : Son Posta 
T e1efon : 20203 


