
Beyoğlunda 

por Mantolar . - Gamseıaıar 
O.•• tlJI , .. pule ipek ipekli, Pan. modell 

utarla Lin 22 112 Ura 'ZI 

KAD INLARA 
7.aapa ptldlenle ~NTOLAR •• ELBISEl.ER ............. 
SABAHLIKLAR, ..... ",.... .......... 

ŞAPKALAll, - - ..... 

KADINLARA 
En ..... , markalar, w.-.. 

naJr. ea "cm fiatlu 

1,.MI çoraplar, pJet •ilam 
88 kurut 

P,..,.. marka ipekli çorap

lar, baıetm. •ila• " 
ı•nl nnklercle 

1 Ura 

YENi ICAO 
KORSELER 
"Laıteb n . 

markalı lütildl 
örme kumq
lardaa fiab 

325 kuruıtaa 
itibuen 

Kurut 
Mendiller, "Pirene,, Markalı her renk 17 1/2 
Mendiller, ipek' eliıi 25 
Kemerler, süedden, muhtelif ,, 165 
renklerde 
Etarplar, her renk, benekti Krep 165 
Bir mandan 
Çantalar, aüedd-. 80• modeller 325 
E,arplar, aon moda deenleri elle 
yapalmıı 350 
Külotlar, ketenden 45 kuruflan itibaren 
Külotlar, ipekli jerıeyden 100 kul'Uftan 
itibaren 

1 AQtr iç çamaşırlan 
Pijemalar fanellda• 390. 
Gecelik güzel formalar Millna 
lpeğindea 575 
Pijemalar Milbez lpejiadea 900 
Çamqır talnmı 4 parça 1eal 
formalarda Milanu i.,ei'inden 1180 

ERKEKLERE 

1 

( Pasaj Karıman) 

FiSTANLAR 
7eal moda 11aıı lm••I" 
Jardaa Ukbalaar mOtl• 

Lira 20 

.. COCUKL.ARA 
&k.k cocuk lçla ,na erme takımı.. " rılı' '•• 

Kat poak .. lrm• flat..W •• , ...... 
1oa motla mutolu •• .ıW.ıl• 

Mendiller, Pirene markalı yeni renkler 27112 
Mendiller ipekli' cep için, Krep 
birmandan 50 PARA ÇANTALARI 
Cüzdanlar 1enl paralara mahaua Ga1•t kullamfh 88 karaı 
aürgülü ve üç taksimatlı 88 
Cüzdanlu kiğıd paralar içla 
aon moda 150 
Kravatlar yeni renkler f pek aalarh 175 

' 

Erkek fildikoz duz ve fan tezi çoraplar 30 

Erkek Fildikoı derbl ve fantezi çoraplar 40 
Yünlil spor gayet zarif çoraplar 150 
Hakiki Nappa eldiYenler 200 
ipekli takım kı•a don ve yarım kollu fanila 475 

Erkek yaka larr Viyana malı 40 
Süecl deriden kemerler 75 
Albn kaplama kol düfmelerl 125 
F ermuarh gömlekler 175 
Gömlekler çizgili zefirden iki yakalı 195 
Gömlekler çizgili popllnden iki yakalı 240 
Kazaklar eliıi ıon moda örgüler 275 
Faneli pijamalar iyi cinı gizel renklerde 290 
Yeiekler tüylü yünden kollu 450 

Kadın kemerlerl 
Son ...... .. ....... fltilU 

225 kuraı 

beaeldı CellW.. ,. ...... 
89011111111 

ELDiVENLER ÇANTALA 
GllH •e aleddea J••I · 
modeller 190 kurllflan 

itibaren 

Sonmod.u.cle,.,. 
renklerd.. clerl ... 
225kunqtu ...... 

BABLllAN y GEÇiDi Be1otlanaa latiklll •• Tepebap albl iki bl,ak 
•• mlllalm cadduiai birbiriae rapteder. Herbl 
Geçittea .. bela~ fepl' •• aeıgllMl ..... 
clolqabllr. EtJa almak mecbart,eti ,oktur. 



- CUMARTESi - 29 ŞUBAT idare i,leri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

Japon Asilerinin .... ~-~.P~.~ ..... !.~.~~-~.~ .... Q.~.~~~.~-~ 
_ ....... ................. -· ··-- T 

Hükômet kuvvetleri sili- Yaralılar 21 e çıktı, tramvayda 
ha sarılınca iş değişti 55 yolcu bulunduğu anlaşıldı 

Asiler abluka edildiler ve ateş altında 
kalacaklarını anlayınca teslim oldular . ~ "" 

Nevyorktan bu sabah gelen haberler Japonya-
nın son isyanı atlathğını, ve vahim bir 

buhrandan kurtulduğunu anlabyor 

•ı.tların boşa git
tiğini gören hü-

' lcurnetin asilere 
lcuvvet aev~kede
tek ve silah kul-

lanarak vaziyeti 
t.afiyeye karar General Araki 
~erdiğini bildiriyordu. Sadık hükiımet 

lcuvvetleri derhal hareket ederek harp 
~&ziyeti almı§, iıileri rı abluka' etmİf ~e 
11.te§ açmağa hazırlanmııtı -• 

Görele Kaym~kamı 
Boğuldu 

Tahkikahn ilk neticesi: Frenler bozuk· 
Acaba faciadan evvel de bozuk mu idi? 
Kazanın ilk kurbanları dün gömüldüler. Kondüktör İsmailin 

de ayakları kesildi. Vatman bir kaza daha yapmış 

Dün akşam da bir tram- 1 
vay yoldan çıkh 

Asiler, bu vaziyet karıısında vazi- Görele kaymakamı dün ak§Am An-
htlerinin çetinleıtiğini ve çıkmaza d k .

1 
d • d"" 

Şifbane yokuıu faciası etrafındaki tab· 
kikat ve tetkikat dün de devam etmi,tir. 
müddeiumumilik belediye namına tahki • 
kat yapan belediye fen miifaviri Muatafa 
Hulki ile makine ve aanayi tubeai müdürü 
Nuareti ehli vukuf olarak seçmit, dün de 
bu iki fen memuru diğer ehli vukufla be
raber laidiae yerinde yeniden tetkikat yap· 

lftJflardır. 

a~ • 1 ki kara vapurun an aza ı e enıze Uf-
-Rtığını görerek tealım o aca arını .. 
IÖylemiılerdir. Bunun üzerine asilere mÜf, boiulmuttur. Cesedi uzun mud-

11.teı edilmemi§ ve hepsi ele geçirilmİf• 1 
det arandığı halde bulunamamııtır. 

• 
ltalyan ordusu Şimalde 

tekrar taarruza geçti 
ltalyanlann Amba Alagiyi işgal ettikleri bildiriliyor, 

Habeşler mukavemet etmeden çekildiler 
, Roma, 28 (A .A.) - Mareşal Ba
doglio, 1 :ı8 numaralı tebliğde bildiri
~or : 

halyan kıtaatı, dünkü 27 şubatta, 
9afakla beraber, Eritre cephesinde ha
tekete geçmişlerdir. Somali cephesin
de fazla ehemmiyetli bir hadise olma .. 
tnı~tır. 

Roma 28 (A. A.) - Resmen bil
dirildiği~e göte-, 'ltalyan kıt'aları Am
baalagi'~i jşgal etdttşlerdir. 
. ~ondta, 2~Jf\ A.) - Röyter bil-

dırıyor: - . ' 
Habeşler, -Aksum mm takasında ye~ 

~~ bir muvaffakiyet yzandiklarını id
~lC\ etmektedirler. Bu hus~sta verilen 
abe ı lere göre, Habeş kıt 'jlları, Ak .: 

'ur.1 ınıntakasında bir k.aç bin kişilik 
(Deuamı 14 ~ü yii.Ue) ... 

• 

-
Şimal cephe•İndelri ltalyan toppı 

lrauuetleri faaliyette 

Fen memurlam aaat 16,5 ta belediye 
fen itleri müdürü Hü.anünün odaamda top· 
lanarak raporun esulannı hazırlamakla 

metcul olmutlardır. Ehli vukuf raporlan
m bqün müddeiumumiliğe ve belediyeye 
vereceklerdir. 

Ehli vukuf ve fen memurlan tetkikatlan 
hakkında biç bir tey söylememekte ve çok 
ketum davranmaktadarlar. 

Belediye reiai muavini Nuri bu husuıta 
kısaca demİf tİr ki: 
.... . .............. 1 ........ ' ••••• · - ........ ... . 

Tekaüt, yetim, dul maaş
larının iskonto günleri 

Mütekait, eytam ve dullardan, 
Haziran, temmuz. ağustos 19 36 üç 
aylıklık maaşlarını Emltlk ve Eytam 
bankasından iskonto ettirmek İçin nu· 
mara almış olanlara bir çağırılma 

cetveli tertip edilmiştir. Cetvel 1 5 inci 
11ahifemizdediı. 

Bayram yaklaştığı için, muameleye 
devam etmek üzere, banka, müsaadei 
mabau$Cl He, pazar· günü de" çalışacak -
tır. Şü kadar v{lr ki alakadarların mut~ 

l 
laka kendi numara günlerinde ve eaat
le;İn~e bankaya müracaatları şarttır. 

Facia kurbanı enapelE:tör Niyazinin cenaze merasiminden bir intiba 

Dün akşam Sirkecide yoldan çıkan tramvay 

- Hadiseyi tetkike memur fen heyeti deki nafia komiseri İhsan ile na(ia fİrketler 
bu dakikada içtima halindedirler. Henüz umumi komiseri İbrahim de bidiae etra
raporlanru vennediklcri İçin vaziyeti biz fında esaslı tetkikler yaparak bir rapor ha-
de benü~ bilmiyoruz. zırlamıılardır. 

Diğer taraftan Tramvay ıirketi nezdin- ( Deuamı 14 üncü yüzde) 



r 
Her gün 

Huwai Fabrika 
Ve Hükumet Fabrikaları 

• 
Sovyel - franaız Paktı 

* -Huausi Fabrikalar 
Ve Hükiımet Fabrikaları 

D ün bir kumaş dokutmak için istnn· 

bulda kuçük bir fobriknya gittik. 

Bir hanın üııt k tına ) erleşmiş küçük bir 
fabrika. içeri girdiğimiz zaman gözlerimiz 
L rardı. Pı , göz gözü görmİyen karanlık 
ve rutubetli bir yer. İki üç tezg"h kurul • 

Erkek kadının yaphğı mahlUktw. 

Erkek evde hikinı aörünür. Fakat o her vakit bir anne ıefkat ve 

himayesine muhtaçtır. Erkeğin bu ihtiyacını bilen kadın onun 

D Erkek ve kadın a 

zayıf tarafını tamamlar. Ona annelik, arkadaıbk ve hamilik eder. 
Hula bir erkek sevdiği bir kadınm ıefkat ve himayesi altında 
daha çabuk ıifa bu1ur. Hasta balncdann kadm olmua da erkeğin 
bu ihtiyacına daha iyi cevap verdikleri ve tcfkati temsil ettik· 

mu · Odanın içi yaş boy kokusu ile tıı • ruhunu fetctmenin 11mm öğrenmif demektir. Erkek hayat kav -
hammül edilmez bir hal almış. Renkleri so· leri İçindir. 

gası içinde kendiai ile ujrapruya vakit bulamaz. Kadın onun bu Erk....,..nizi kazanmak istiyorsanız ona annelik ediniz. 
luk, bir kaç erkek. iki üç kız i~i. ve on - 0

• 

Sözün Kısası 
---

Eli bıçaklı 

Talebe 
, ______ E. Ekrem•Talu 

E srar içtiği ve ha,arılık ettiği içİD 
mektepten kovulan bir talebe 

lzmirde, mektebin müdür muavini ile 

bir hademesini yaraladı .. 
Bundan iki gün sonra, 1atanbulda 

yine bir başka talebe, tenbelliğini ten

kit eden muallimini tokatladı. 
Bu hadiseler ilk değildir. Son za

manlarda bu facialar bir kaç defa iist• 

üste tekerrür etmİftİr. 

ya lannda bir iki kız çırak var. 

Derhal odanın tiı köşe İne ilişen camlan 
kararmış pencereyi açtırdık. On dakika • 
<lan (ula tah mmül edemedik. İşimizi bi
tirmeği b klemcden çıktık. 

[~S_O_Z_A_R,_A_S_l_N_D_A_) 
Facia diyorum: Zira, ilk bakışta 

alelade birer zabıta vak'ası gibi görü

nen bu hadiseler, bir mektep talebeai

nin elinden, kendisine irfan ve fazi
let telkin eden bir adama kartı irtikap 

edilmiş olunca onlara başka bir ad ve-
Bu çocuklar buraya snbah sa t sekizde 

gelir, ak m yedide çıkarlarmış. Öğle ye• 
mdderıni bu pis odn içınde yiyorlarmı§. 

Aldıklan gundelık elli kuruıu geçmiyor • 
mu. 

Bu küçük fabrika, insani nn değil, hay
,; anların bile tahammül edemiyeceii bir 
yer. 

* Dunkü gazetelerde okudum. 

Knyaeride kurulan büyük kombinada 
işçiler havadar ve güneşli alonlnrda çn -
Jışıyorlanmş. Fabrikanın aynca işçiler için 
spor t~kilatı, içtimai yardım tesisatı, bir 
doktorun nezareti altında çalışan bir re -
viri vardır. 

Yalnız Kayseri kombinasında değil, bü
tün devlet fabrikalannda çalışma prtlan 
hu usi f abrikal rdaki ile kıyas edilemiye • 
c.ck kadar iyidir. 

* Hususi fabrikalar üzerinde devletin mü-
raı·abe ve kontrol hakkı vardır. l!Çilerin 
çalıştıklan yerlerin sıhhi vazjyeti ve çalış
ma §lntlarını teııbit eden bir de sıhhat ka • 
nunu mevcuttur. Esaslı bir kontTo] yapılsa 
sıhhat kanunu karpsında ayakta durabi -
lecek husu i f brika ve atelye pek azdır. 

Fakat sanayii himaye etmek endişesi. yurt
taşların sıhhatlerini korumak endişesinden 
daha fazla olmamalıdır. Hükumet kendi 
fobrikalannda tatbikını zaruri ve lüzumlu 
gördüğü sıhhat ve çalışma oartlanm hususi 
fabrikalara da kabul ettirmeli ve ıııhhat ka
nununun tatbikına itina etmelidir. 

* Sovyet - Franau. Palıtı 

A vrupa aiyasa aleminde mühim bir 

bidiae. Nihayet Fransa ile Sovyet· 

kr arasında hazırlanan karıılıkla yardım 
paktı Framız meclisince tasdik edilmiJ bu
lunuyor. 

Bu paktın doğuracağı neticelerin bir 
kısmım ıimdidcn tahmin edebiliriz: 

Bu paktı Sovyet - Romanya ve Sovyet • 
Çekoslovakya paktı takip edecektir. Bu 
suretle Almanya etrafında büyük bir çen
ber çevrilrniJ olacaktır. 

Almanya timdidcn mukabil tedbirlere 
geçmiştir. Goerina Varşovadan eli boı 

dönmemiftir. Polonya hükumeti Sovyet 
askerlerinin Almanyaya ıeçmeaine imkan 

bırakmıyacağı hakkında teminat vermiı. 
buna mukabil Polonyarun Almanyadan a

lacağı olan paraya mukabil Almanyanın ai
Jah vermesi lcararlapnıştır. 

Almanya, Fransız • Sovyet pakbnın 

imzasını Lokarno muahedesine muhaJif 
bulunduğunu ilin etmiş ve bu pakt imza 

edildiği takdirde Ren aahasındaki gayri 
askeri mıntaltayı takviye edeceğini bildir • 

mi ti. Almanyarun bu tehdidini iltaa te • 
tebbüs edip etmiycceii meaeleai, günün en 

ziyade endiıe uyandıran 
biridir. 

meselelerinden 

Almanyanın Sovyet • Fransız pak· 

Senelerce kendini 
Astığı halde 
Ölmeyen adam 

Parisin bütün eğlencelerini bir araya 
toplayan Montmartre'i herkes bilir, gc -
c;enlerde orada şorkıcılık edenler, 
bir zamanlar pek meşhur olan 
oMac - Nalo Maslubi» ismindeki prkının 
ellinci ııenc.i devriyesini tes'it etmiılerdir. 

Bu mera imi yaparken prkıyı ayni za
manda gözlerde tecessüm ettirmek mak • 

dile, uf ak bir piyes vücude getirmişler, 
hem aöylemiıler, ve hem de oynamışlar
dır. Şarkıda mevzuubahs olan komiser, 
jandarmalar, ağlayan akrabalar, ve Maıı
lup ta gösterilmiştir. Fakat tam maslubu 
ipe taktıklan zaman, yanlı, bir manevra 
yüzünden, aktör hakikaten aııılı kalmıı ve 
büyük bir tehlike geçirmittir. 

Bundan bahseden Fransız gazeteleri di
yorlar ki: 

«Bundan elli aene evvel, Montmar • 
ter'in baıka bir bannda acaip bir adam 
her akıam bulunduğu yerde kendisini İpe 
çekiyor.. Ayaklannı iskemleden kesiyor, 
yüzü asılan bir adamın çehresinde gözü -
ken bütün ihtilaçlan belirtiyor, damarlan 
fırlıyor, yüzündeki adeleler aıkıııyor, ba
c k ve koUan geriliyordu. 

Simeon Aiguer isminde olan bu adam 
böylece baıkalannın on defa boğulup gi· 
dccekleri kadar uzun bir müddet ipte sal
lanıyordu. 

Bundan aonra maslubun bir ipreti 
üzerine ayağının altına iskemle konuyor; 
'e Simcon da hiç bir JCY olmamıı gibi, 
herkesin mütehayyir gözleri önünde apğı 
inerek içkisini yuvarlıyordu. 

ltte bu adam böylece kendini senelerce 
aatıktan aonra. ömrunun sonuna kadar 
kifayet edecek ufak bir servet toplamıı. 

doğduğu köye çelcilmiı ve rahat rahat ya
şarken, günün birinde nezften, veya kan 
boğmasından değil pisipisine zatürreeye 
yakalanarak, sözlerini hayata kapamııtır. 

Nevim• phsına münhuır olan bu ada
mın marifeti acaba ne idi> Bir hiyleye 
baıvuruyor mu idi} Bunu merale edenler 
öldükten aonra otopsi yapılma91na iatemiı· 
lerse de ailesi mümanaat attiii için adamın 
esrarı da kendiaile beraber 1ıömülüp git
miıtir. ....................... ____ , __ 
biliriz: 

cRaylar lisana ıelse de anlatsa hepsini: 
cÖlmüı olan dirilse de nakletse 1reçmiıi.» 

* Bir ark ad atımız da: 
Bir (yayalık grevi) ilan etmeliyiz:. di -

yor. 

Bu diyardan gitmiye lüzum yok, bu de
veyi iyi aüdelim 1 Klfi. 

* Kaza hakkında bir çok kiti havadia ver-
di. Gene kaza hakkında bir çok kiti rapor 
verdi. Fakat zavallı Niyaziye kanını vermiye 
ancak bir tek kiti razı oldu. Bu tek kiti de 
bir kadındı. 

«--------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

" Teres ! .. ,, 
Abdülhamidin bir izzet Pll§ası var· 

dı. Bir çok valiliklerde bulunmuştu. 

Dürüst. fakat buna mukabil sert, asa • 
bi bir adamdı. Maiyetine, e.shabı me -
salibe kar§ı daima bağırarak, söverek 
muamele ederdi. En çok kullandığı kü· 
für de «Teresi.» ti. 

Pap Erzurum valiliğinden mazul o• 
lunca fstanbula gelmif, Edime valili • 
ğini eline geçirmişti. Bunun üzerine 
saraya gidip Abdülhamide arz.ı ıükran 
etmek istemişti . Abdülhamit kendisini 
iltifatla karptadı, oturttu. Hoı beıten 
aonra izzet Papya takılmak için: 

- Pap hauetleri, aiz kızdığınız 

zaman önünüze gelene karp ekııeriya 

o:Terca» tabirini kullanıyormupunuz, 
doğru mu}. dedi. 

Pap ezjldi, büzüldü, hiddetini güç 

1 

hal ile Aklayarak: 
- Bunu da efendimize hangi teres 

yetiştirmiı}.. dedi. 

·-----------------------,---· BULMACA 

Soldan aqa: 

- Tebdil etme. 2 - Erkek. 3 - No
ta, geçmiş zaman. -4 - Piyangodan çı· 

kar. 5 - Tekdir. 6 - Sulu maden, en 
büyük gölümüz. 7 - Müvazenei Maiyat 
Kanununu bulan Yunanlı. 8 - Eaki Yu
naniatanda yatayan Türkler, dümanın bı

raktıia. 9 - Geri deiil, nota. 1 O - Tren 
dizjsi, yaılı. 

Yukardan qaiıya: 

1 - Madencilik san' ati. 2 - Bir mey. 
va, nota. 3 - Şayia. 4 - Mektuplann 
altına atıLr, namus, Mısrrlılann bir ma
budu. 5 - Su, Ozan. 6 - Kirliliğin aksi. 
7 - Elin İçi, üzerinde yemek yenir. 8 -
Tahsis edilmif manasına gelen Frenkçe 
isim. 9 - Hünlerin kralı. 1 O - Çiğne, 
bin kilo, fil. 

Dünkü bulmacanın halli 

- Azap,kamara. 2 - Otobüa, naz. 
3 - Rezil, kaza. 4 - Adalar. 5- Halk. 
tak. 6 - Kınlc. 7 Zarar. 8 - Tutar, nur. 
9 - As, kireç. 1 O - Laal. aç. 11 - •u, 
betik. 

Y akardan af&iıya: 

Rumen adliye 
remem. 

Nezaretine · Türk an'anesi, Türk ,uuru, mek· 

Aciz kondu tep muaUimine ana ve babadan üstün 

Bükreştcn bildirildiğine göre bir uçak bir mevki vermiştir. Çünkü Türkün 
aüpürücfüıü devlet dairelerinde iı yapar· indinde irfan, hayattan daha yükse1', 

kcn düıüp aakatlanması üzerine mahke _ daha kıymetli bir nimettir 1 
meye müracaat ederek, tazminat talebinde Bu hakikati bu günkü gençlik ma

bulunmuı ve davayı kazanmıı. Lakin hü· a]eaef biraz a~la~. gibi. ~runu
kumet bu tamıinatı bir türlü vermek iste· yor. Kabahat kımde) Şupheeız ki genç

mediğindcn, uçak aüpürücü.ü, adliye na· }iğin kendinde değildir. Bu kabahati 
zırının odasında bulunan 3000 frank kıy- onu yetiştirmekte biraz liübali, biraz 

metinde, muhtelif qya ve halalara haciz mübalatsız davranmıt olan I08)'etede 
aramak lazım gelir. Evet: Gençliğe, vazettirmiştir. 

* Sekizinci Edvar •• ferlo 
lnailterenin yeni kralı sekizjnci Edvar 

ile Şarlo, bir kaç aene evvd Franııada kar
plaımıalardır. O zaman Prena Dogal olan 

kral, elini Şarloya uzatmıo. bundan pek 
mütehasais olan Şarlo: 

velinimet irfanlarına kartı •Yll telkiD 

edememiş olan bizleriz. 
Harbi umumiden 10nra edindiği

miz fena huylardan her ~i ulu orta 
tenkit etmek ha51881nı maarifimize. 

mekteplerimize, muallimlerimize ka
dar teşmil ederken biraz daha dikkatli. 
daha insaflı davranmamız lizım gelir

- Küçükken rüyamda, bir kral veya di. Buna dikkat etmedik. Evlatlarımı• 
oğlu ile konuşmak istemiıtim. Rüyam haki- 2ln kusurlarını, tenbelliklerini, haylaz• 

kat oldu, demiş. lık ve haşarıhklarmı mektep idarelerine 
Velihat ta §Öyle mukabelede bulunmuı: ve muallimlere yükletmek, çocukları• 
- Ben de umumi harbin ilk ııcncle • mızı bunlara kar~ı körü körüne ve da• 

rinde bir gece Fransı,z kararga.h1nda fi .. ima müdafaa etmek bizlere kolay gel 
}imlerinizi scyrctmi1o sizi rüyamda görmüı 

ve tanışmak iııtemiıtim. Benim de rüyam 
hakikat oldu. 

* Serseri tablo 
Amerikanın nefis sanatlar departmanı 

1899 yılında Franaada mC§hur ressam Mil· 

lenin Angelus adını tapyan tablosunu sa· 
tın almıştı. Bu tablo o zamandanberi A· 

mcrikanın hiç bir müzesine yerletcmemiı
tir. Şehirden tehire yersiz yurtsuz bir ıer-

seri gibi dolaımaktadır. Bunun sebebi A· 
merikalılan sukutu hayale uğratmıı olma

sıdır. Zira Amerikalılar yüz binlerce dolar 
vererek aldıklan bu eseri muazzam bir 

tablo sanıyorlardı. Halbuki bu eserin bo
yu 55, eni de 66 aantimden ibarettir. 

* 17 ••n• aonra tutul•n eulkaetçı 
Umumi harpten aonra aulh milzakere • 

lerinin hararetle devam ettiii sırada bir 
ıün F ranklin aakaiında bir adam Kle • 

mansonun otomobilinin arlcaaına eıçramıı 

ve camdan içeri atct etmiıti. Soğukkanlı· 

lığını muhafaza eden Klemanao biraz yana 
eğilmek suretile muhakkak bir ölümden 

kurtulmuş, kurşun ciğerine aaplanmıı ve 
ölünceye '.kadar orada kalmııtır. 

Suikasttcn sonra nam ve nip,nını orta

dan silmiye muvaffak olan auikastçi (Cot

tin) i aradan 17 sene ıihi uzun bir zaman 
ıeçtiktcn sonra kıskançlık aaikasile karısı 
ele vrmiıtir. 

li. 4 - Yüz, zaman. 5 - Bin, kar. 6 -
Külah, kap. 7 - Aa. kabile. 8 - Kabr. 
9 - Analar, ne. 1 O - Razaki, uçak. 

di ve makul göründü. 
Mektebin, sosyetenin de temeli olan 

disiplinin ilk kaynağı olduğunu ve yi· 

ne diaiRlinin münakafaya, muhakeme

ye sığmaz fakat o derecede de elzem 

bir şey bulunduğunu hahrlamadık. 
işte bugün bunun acısını cckiyo-

ruz. 
Eli bıçaklı talebe, eli 

babanın mahsulüdür. 

~ 
L ' ~,._.7.~ 

--

ana 

-------- ~·. ·--·----------------
Biliyor Musıınrız? 

1 - Naima kimin emrile katledilm-), 
2 - Himalaya dailannm en yülttek 

tepesinin adı nedir} 
3 - Sivas vilayetinin nüfuaa ne ita • 

dardır} 

4 - En eski tarihi hansi millet yazmıt" 
tır) •• 

5 - ilk atlı arabayı kim yapnuıtır) 
( Cnaplan y ... ) 

* (Dünkü Suallerin Cnaplan) 
1 - Cep santi 1S16 yılında icat edil '"' 

miştir. 
2 - lıtanbul 1452 yılanda zaptedil • 

miftir. 
3 - Çeşme vak' uı 1770 ~ncla Rut 

donanmasının İngilizlerden ıördüiü yar• 
dım neticeıımdc Çcpnede donanmam1a 
mahvetmesi hadisesidir. 

4 - Denizde dünyanın en kuvvetli üt 
devleti aıra ile lngiltere, Amerika. Japoa • 

yadır. 

1 - Hasta. 2 - Zor. uslu. 3 - Atet· 11 - Azar, kır. 
tmn karplık olarak Macaristan ve ltalya 
ile ayni mahiyette bir pakt akdetmesi ihti
mali çoktur. 

Binaenaleyh Avrupada yeni ve mühim r 
hadiselere intizar olunabilir. İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

5 - Fransız kralı 16 nca Uii idam .. 
dilirken: Bana fenabk edenleri affediye
rum, demiştir. ... . . ., ___.... .. ________ ..,. 

Özlü Sözler: 
Hadiseler Karşısında: 

BUyUk facl•d•n •onr• 
Frenler munyene edilmiş; ııapasnğlnm

mışlar .. Olur İş değil; tram\ay parça parça 

>hıyor da frenler nasıl sağ! m kalıyor~ 

Ani maml 

* Emin Dülcndin ıki mı raını tahrif ede • 

Son Poata Berlin olimpiyatlanna aitmemizin doiru olmadı
fuu yazıyor: 

- Sondan birinci olmaia niçin bu kadar teıneyia diye 
haykırıyor. 

Dün bir aenç ıporcu ile konuıuyorduk. 6 - 7 sene evvel 
Tlirkiycde bir kaç rekor yapmlf, fakat o zamandan beri hiç 
bir canJıuk söıteremernit olan bu senç ıporcu bize yalvardı: 

- Bırakın allahatkına ıu nepiyatı. Zaran biae dokunacak 
bunun. Sorduk ı 

- Neden? 
Kemali ciddiyetle cevap verdi: 

- Anafordan bir Almanya aeyahati kaçırtacakımız bize. 
Biz oraya ıezıneie, Avrupa aörmeie aidiyoruz. Maç yapmağa 
sitmiyorm ki bu kadar gürültü yapmafa baklmm olaun. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Bazı insanlar en eevdikleri arkadatlan
mn küçülmesini ister. 

Lord Cheaterfielcl 
Bazı lekeler diğerlerinden daha çok k .. 

labilir; fakat hiç biri ebedi delildir. 
:Newmaa 

Göıe çarpan adetler kötü adetlerdir. 
Robert Hall 

Sanatın mükemmelliii sanatı saklamak• 
tır. 
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SJyaset ·iıeminde 

bar/inle 
Roma 
Konuşuyor 

I
• talya hakkında zecri tedbirlerin oid -

detlcndirilmesi mevzuu bııhsolduğu 

TELGRAF BABBBLBBİ 
Fransız - Sovyet pakh 
harbe yol açıyormuş ••• 

-

\ .... ................... .... 
gündenberi, Roma ile Berlin arasında sıkı B ı· 
bir temas göze çarpıyor. AJmanyanın Bcr- er ıne göre harp tehlikesi var. Moskova ise, sulh 

Yeni Sene 
Bütçesi Hazır 

Bütçenin bu akşam kamu
taya verilmesi muhtemeldir 

Mezbaha Şehirden 
Uzak Olunca ..• 

lin s~firi. arka arkaya Musolini ile bir kaç sağlamlandı, diyor 
defa görüştü. Bu diplomatik faaliyetin se- Ankara, 28 (Hususi Muhabirimiz- H aliçte Karaağaçta yapılan mezba-
bebi, ortada mevcut sızıntılara göre. .1u • Berlin, 28 (Hususi) - Fransız makalelerde memnuniyet göstermek- den - Maliye Bakanı bugün Başba - ha, hiç şüphesiz lstanbulun sıhhhi et 
dur: parlamentosunun Sovyet • Fransız te ve Avrupa sulhünün sağlamlandı _ kan ismet İnönünü yerinde ziyaret e- yemesini temin ettiği için faydalı olmuş-

Almanya, kendi davasına lngiltereyi is- pak.tını tasdik etmesi burada, f ransa- ğı söylemektedirler. derek 1936 bütçesi hakkında izahat tur; gerçi et fiatlanna bu yüzden binmiş 
"tcdiği şekil ve surette kazanamayınca ltal- nın büyük harpten evvelki gibi ittifak- Romanyada vermiştir. olan türlü vergiler, fstanbul şehri hudutları 
fanın memnuniyetsizliğinden istifade et - Iara dönüş tarzında tefsir olunmakta Bükreş 9S (A A) F Ayrıca Maliyede de müst.-,.r Fa • içinde etin civar köylerdekinden pahalı 
ınek şıkkını tercih etmiştir. Avrupada yeni ' - · · - ransız - -r-
hir lmvvetler müvazenesi te .. ekkül etmek ve bu suretle F ransanın eski Çarlık Sovy. et paktının tasdikı burada iyi bir ik, varidat umum_,m_ü_ d.u.-rü Kenan, nıu- yenilmesine de sebep oluyor; fakat gülü 

'" R "} · ·f k ak b k h b t d Cem }d seven dikenine katlanır! İstidadını gösterdigvi "U sıralarda, Alman - usya ı e ıttı a yapar umumi har- tesır ıra mıştır. Bu hareket Fransa - ase a umum mu uru a en mü-,.. b 1 kk b. k · kt lstanbul belediyesi hudutları dışında 
fanın bu arzusu pek tabii ve mantıkidir. e yo açtığı gibi, hu defaki pakt ile nın sulh arzusuna yeni bir delit te!lkil re · ep ır omısyon geç va e kadar 
fakat doguw Afrikasında, muazzam bir as· ayni siyasete avdet ettiğine i,aret e • ediyor. yeni Ütçe Üzerinde çalışmıştır. Ka -

:r 1 b mesela Bostancı, Kartal, Pendik gibi yer· 
lerdeki kasaplar, koyunlarını Karaağaç 

keri teııebbüsü ba.,armıya uÖTa•an ltalya • dilmektedir. fngı·k--~e mutay bütçe encümeni reisi Mustafa • ~ o· ... cn::a mezbahasında kestirmeğe mecbur olma-
nın, Avrupada, Almanya için ne derece Fransız gazetelerine göre Londra, 28 (A. A.) _ fngiltere Şeref te maliyeye gelerek müste,şarla dıklan, Istanbul kasapları kadar vergi ve 
faydalı bir siyasi unsur olabileceği aynca . Paris, 28 (Hususi) - Bütün fran- gazeteleri içinde bugün de Deyli Meyi ı ~tçe üzerinde konuşmuştur. Bütçe· dükkan kirası vermedikleri için eti daha 
diifiinülmiye değer. Kaldı ki Roma ile Ber- sız gazeteleri paktın tasdikından bah- paktın Pariste tasdiki dolayısiie mü • nın yarın akşama kadar Kamutaya ucuza satıyorlar; bu yüzden lstanbul aha· 
lini ayıran diğer bir mevzu daha vardır ki sediyor. Eko dö Pari gazetesi paktın talca yürütmekte ve paktıQ. Avrupa verilmesi çok muhtemeldir. lisinden bazı kimseler ucuz almnk için Bos-

() da, Avustu. ryanınA istikbali rn_ eselesidir. tasdı·k edildı'gwı·nı', f- 1--t Fran-nın ~ç - · 'ddA b" l ~ -. '" içın cı ı ır tehlike olduğu, paktın tancaya gidiyorlar. Belediye memurları da 
talya, kendı hayatı menfaatlerı bakımın- te l · A b. , _ .__ ·ı b · b. bu T k ı• b :.ı • • • • _ • •• n ge en samımı ır muvat<UUStıi e u yenı ır hran k 1 • .:ıı t • •• • ı· öyle şehir hududu dı.,ından alınıp "ehire 

uan Avusturyanın ıstıkbal ve ıstildalıne bu- . . 1 dıw .. ı·· B l oıa.rıaş ıracagını ur ngı iZ ~ "' 
• ..ı:k h . t k d' Al . ışın oma gmı soyuyor. una mu • söylemektedir. - sokulan etleri yakalayıp muayene için Ha· 
~... e enuruye verme tc ır. manya ıse, k . Avusturyayı kendisine ilhak etmek fikrin- abıl bütün sol gazeteler paktın tas- Fransız ayan meclisi de paktı Ticareti lice Karaağaca gönderiyorlar. 
Ücn vaz: geçtiğini, ne delaleten, ne de sa _ dihndan memnundurlar. tasdik ediyor Bostancıdan Halice!. .. Bir kilo eti mu• 
rabaten ihsas etmiş değildir. Şu halde, Rusyada nasıl ıkartıla11dı? Paris, 29 (Hususi) _ Ayan mec _ A ayene ettirmek için bu mecburiyete tabi 
Bcr!inle Romanın anJapnalarına engel olan Moskova, 28 (Hususi) - lzvcsti- lisi, Rus - Fransız paktını vakit geçir- vam kamarasında sorulan tutulan bazı kimseler etleri karakolda bıra-
ınevzulardan biri de budur: Şu halde: İki ya ile Pravda gazeteleri Fransa. Sovyet meden tasdilca karar vermiştir. Mü • b • J kıp malım helal,, canım azat diyip kaçmış· 
klevlet arasında cereyan eden müzakereler, paktının tasdik.ı dolayısile yazd.ıkl.atJ zakere 12 martta banılıyacaktır. ır SUa e cevap lar ... Dünkü gazetelerden biri yazıyordu. 
Iİyasi durumu her hangi bir suretle bugün· Londra, 28 (A. A.) - Avam Ka • Karaağaç mezbahasının uzaklığına kar-
'dcn yarına dctriştirebileeek mahiyette -<Je- ş a rn d a y 

1
• n e M 

1 
s 

1 
r v e d fi şehirde türlü nakil vasıtaları vardır. de-•. marasın a sorulan bir suale yazılı o -gildir. nilebilir; fakat şehirde nakil vusıtalanmn 

Maamafih hcrşey, İtalya hakkında alına- o \arak verdiği bir cevapta Burgin, de • bugünkü kadar hol ve çeşitli olmadığı bir 

Cağı bugünlerde emri vaki olacak olan ted- rtalık Karıştı Kapitalasyonlar miştir ki: sırada da, yüz elli yıl evvel yine bir mez-
Lirlere muallaktır. Eğer bu tedbirler, ltal· ---- «Türkiye ile İngiltere arasındaki ti- baha meselesi ortaya çıkmııtı. Şehirde 
Yayı müşkül bir mevkide bırakmak istida- Polis silah kullandı, 20 caret anlaşması, tarafeynden biri fes _!yalnız Yedikule dı~ndaki mezbahalarda 
(tını gösterirse, Romanın. yeisten doğma Kahirede herşeyden evvel hedilinciye kadar devam edecektir. Bu 1 et kesilmesi kararlaştmlmış, başka yerler-
bir hareketle bugünkü kuvvetle müvaze • kişi ycualandı kapitülasyonlann ilgası anlaşmanın tatbikatında görülen ha§- de et kesilmesi yasak edilmi ti. Kasaplar, 
nesini bozabilecek bir hamleye tqebbüs et· lıca müşküller hakkında Türkiyedeki galeyana gelerek alay ~linde saraya baş 
Jncsini intaç eyliyebilir. En kötü ihtimaller Şam, 28 (A. A.) - Söylendi· İsteniliyor ı g·ı· t" t _ .:ı a·kk . . . vurdular: ricacı oldular; Padişah, lstan-d "'i ı: f tin ı ız ıcare ocıası nazarı ı atımızı 

ahi, 0 zaman gözönüne alınmak ve mu- I' De gure, evkaJAde komiıer de lb t . . B' .. cld b . bul Kaymakamına ve lstnnbul ve haslar 
halin dahi mümkün olabileceği nazan dik- Martell, Paristen. grevin beş gün Londra, 28 (A.A.} - Taymiı kc~k e ~ıştır. ır mu etten erı tet - kadılarına şu hükmü hümayunu gönderdi: 
ltatte tutulmak icap eyler. - Selim R.qıp lçi!lde bitirilmeıi lAzımgeldiğinl gazete&in:.n Kahireden haber al· ı edılmekte olan bu müşkülleri orta- aKasap taifesi gelüp lstanbul ve Eyyüp 

'' Her fırsattan 
istifade,, 

lngiltere bir sulh . 
çaresı arıyormuş .• 

Roma, 28 (A. A.) -Gtornale 
d'italia ııazetesl tarafından Yerilen 
Ye Londradan gelen bir habere 

aöre Ingitz hnkümotl ltalyan • 
Habeş anla§mazhğını hal için her 
fırsattan lıtifade etmealnl Ye 
baıka devletlerin Bakanları ile 
temaıa giriıerek bu anlatmanın 
dışında kalan meseleler hakkında 
kendileri ile müzakerelerde bu· 
lunmasını Lord Edene taniye 
etmiftlr. 

Yeni valiler 
Mülkiye müfettişlerinden Şefik ye

lli t~kil edilen (Bingöl) valiliğine, 

~an vali muavini Mithat Kemal de 
liakari valiliğine tayin edilmişlerdir. 

il d 
v •• M dan kaldırmak için lüzumlu görülen etrafında olan kadimi salhhaneler men' ve 

An etmek için emir almışbr. Bu ıgına _iOr~ ısır delegeleri 2 ki ı k M t ali d te if er Tür hükumetine arzedilmiş- mesafei baide olan Yedikule haricinde 
emre riayet edilmediği takdirde ar lar. ·o • baılıyacak oliın ti. Ticaret odasının ileri sürdüğü yeni vnz' olunup kendülere ziyade gadir olduğu-
Yadedı'lea umumA af ·ı F Mıaır Ingiltere muz·· akcr'"'leri esna• fik" ı b. ı · · d b l ı ı e ransız • ... • ır er, ır an aşma ıçın yeni en ir 1 nu bildirip olbapta hükmü hümayunum ri· 

Suriye muahedesi yapı1mıyacaktır. smda, ııörUımelerin, askeri mese· müzakere olursa o vakit nazarı dikka- ca eyledikleri ecilden imdi Eyyübdn ve İs· 
Burada dUo yeniden talebe leJer ve Sudan meseleai çerçHe· te alınacaktır.» tanbul etrafında olan salhhaneler kadimi 

nümayişi olmuş ve poUı dairesi afnio dışına çıkacağını ıllmit men ve mesafei baide olan mahalde vaz' 
taılanmııtır. Nihayet a•'ker ikuv- etmektedirler. yun ani s tan da birlik olunması ümmeti Muhammcde vesair iba-
Yetlerini.n yardımına batvarulma- Mıaırın, kapitWAsyonlarm iJg~ dullaha tacir ve zarar olup hılafı şcr'işe-
aına mecbur1yet haaıl olmuı ve aını sağ!amak ıartiyle, bu nokta· kabinesi kurulacak mı? rif olduğun bilfiil Rumeli Kazaskerim 
asker &ilib lshmal ederek halk da fada miktarda mliıaadekı:.r· Atina 28,(Huıusi)- iki bOyUk olan Mevlana Mustafa edamallahü taala 

U 
· a b ıL k b defterile ilam etmekle kanunu kadim üzere 

zerıne ateı etmiıtir. 20 kiti ya- Dık1arda buluoacag .. ı söyleomtk· partinin ir birlıK a ineıl ku,. matekaddemden zebh olunan salhhaneler-
ralı vardır. Birçok nOmayişçller :tedir. maları hakkında ıimdiye kl'ldar de zebh olunmak içün izin verilüp hilafı 
tnkif edilmiştir. yapılan teıebbtıılerin neticesb şer·işerif bir ferde taarruz ettirilmemek 

Sihiryada Yahudi 
Cümhuriyeti 

Nevyork 29 (Hususi) - Sovyet 
Rusya Sibiryada bir Yahudi cumhu
riyeti kurmaia karar vermiıtir. 
20,000 yahudi buraya gelmiı ve ycr
letmİJ bulunuyor. Bunların sayısı 
(50,000) e varınca Yahudi cumhu • 
riyeti ilan olunacaktır. 

Deniz konferansı mUtee~sir olan kralın, Çaldarls, babında yazılmııtır ( 1195 Hicri) .il 

ve Sofulisle tekrar görüşmelerini 

b İ r Sade meye temin ettiği "• b ·gün iki Hderin 
bir daha uzlaşma mnıakerea'ndo 

d ah a uğra d 1 bulurıacakları •lyu1 mabafi.de 

Pavlorun ölümü bütün 
Rusyayı matem içinde 

bırakb l.ondra 29 (Husuıi) - Dün hal- ıö1lenmektedir. 
Ya mu hh 1 

•t l d · d Moskova, 28 (A. A.) - Bütün 
ra as , 'l a yanın en1z an _ 1 l C .. k ta ya enevre muza e- memleket, akademi üyesi Pavlofun 

la§masını imza edemiyeceğini bil • 1 
d releri.ne gı·rmı·yor ö ümü dolayısile derin bir teessür icin 
innİ§tİ. Bugün de Fran11z murah - ded. Sal ~ ır. t in ve Molotof, Pavlof'un 

hası, Fransa namına muahedeyi im- Roma 28 (A.A.) - Alman haber karısına telgrafla taziyelerini bildir • 
zalayıp, imzalamamak için hükU • alma bürosundan: nıişlerdir. 
metl_-!_..ı tal• t • ted•w• • b.l fyı· haber alan mahafil, ltalyanın p 

Y kr 1 t b·ı· c:n.oaen mıa ıı ıgını ı • avlof'un ailesi, bir çok ilmi, içti -
onan a ının o omo ı ı dimıİf, böylece konferans bir sademe· önümüzdeki Cenevre müzakerele - mai ve sendikal teşekküllerden taziye 
bir tramvaya çarpb ye daha uğn.mifhr. rine iştirak etmiyeceğini bildirmek- telgrafları almaktadırlar. 

Halkevlerinin yıldönUmU Atina, 28 (A. A.) - !Kralın oto _ te ve buna sebep olarak ta 18 ler ko • ilim akademisi, bütün diğer ensti-
• Halkevlerinin beşinci açılıı yıl _ mobili bir tramvayla çarpışmıştır. Mü- Yunanistana kontenjan miteai müzakerelerine kartı İtalyan· tüler ve fabrikalar yas toplantıları yap-
dönümü Ala,ehir, Antep, lzmit, Di- sademe hafif olmuştur. Maddi hasar- Ankara, 28 (Hususi) _ Yunanis· ların al&kaıazlıiı göaterilmektedir. mışlardır. Sovyet ilim akademisi, bütün 
)arıbekirde, Akhiıarda, Malatya • dan başka bir şey yoktur. tana gümrük tarifesinin 324 A ve C Yalnız propal'anda bakanlığı haber dünya akademilerine büyük ilim ada· 
da, Tekirdağında, Zonguldakta, De- A pozisyonlarına giren ambalaj kağı • alma ıerviıini temin için bir mü • mı ve savaşçısı Pavlof'un ölümünü 
llizlide, Burdurda, Milaıta, Eski _ masyada çarşaf kaldınldı dından 100 bin ve 341C pozisyonuna messil gönde~ektlr. bildirmiştir. Moskova, Kiev ve diğer 
lehirde, Akçakocada, Muğlada, Amasya, 2i (A. A.) - Belediye giren mukavvadan 80 bin kilo kon _ Resmi bir karara göre, bundan şehirlerddci ilim adamlan, oen~e tö-
Kony d A d d B t d 

0
. meclisi çarşafların tamamen kaldırıi -1 tenjan verilmesi hükumetçe kararlaı::- böyle balyada benzine yüzde yirmi reninde bulunmak üzere Lcningrad'a 

a a, Y ın a, ar ın a, ı- .. b. 1. v. .1 1 "' h k · ıen1· llard Ed. d s· An _., masmı soz ır ıgı ı e onay amıştır. mıştır. ispirto kablması emrolunmuttur. are et etmıf ır. 
a, ırne e, ınopta, buya- c================================~==============================~====================::::::;~=== 

da. Maraıta, Kandrada, lzmirde, 
Mudanyada, Silvanda, Merzifonda, 

Şarki Karahiıarda, Malatyada bü
Yiik törenle kutlulanmıştır. 

Kızılcahamam lahisar ff.uha
selecisins işten El Çektiritdi 

Kızılcahamam, (Özel- - İnhisar
lar ldnresi Umumi müfettişlerinden 
l' •lat kazamız inhisar dairesinde tef. 
litlere başlamıştır. Görülen lüzum Ü· 

Zerine inhisar muhasebecisi Halrde İf· 
len el çektirilmi,tir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

-

- Haberin var mı, Hasan 't .. ,. Gazete yar.dı: Anadolu • ı . . . İki bqlı bir çocuk do -ı Hasan Bey - Desene ki, 
Beyciğim?. da bir kadın.. ğumnq ! kübik reasarnlara model çıktı! 

Seyyar bir torpil görüldü 
Sille, 28 (A. A.) - ilçemizin Ala

çalı yakininde üç memeli bir seyyar 
torpil görülmüştür. Liman dairesince 
bu torpilin imhası için tedbirler alın -
mıştır. 

Hitler Feyzi Muhammet 
Hanı kabul etti 

Berlin, 28 (A. A.) - Hitler, scya• 
hatinde Berline uğrıyan E fganistan 
dış bakanı Serdar F eyz Muhammedi 
kabul etmiştir. 
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ŞEBİB 
Bir kitaptan 
Çıkan dava 

B A B E R L B i ı ' Bir şirket muhasebecisi 

1 
Kepek fiatları 
Yükseldi Kömür depo/arı Şirketin parasını bankaya kendi hesabı carisine 

kaydettirmişti, iş anlaşıldı .... 
Karadeniz sahillerinde Mütehassıs da Kuruçeş-

k meyi münasip görmedi Zingal şirketi muhasebecisi Musta- diğer alakadar memurları tarafından 
e mekJere kepek fa ~ğlu Cevdet zimmetine 1 O bin lira makbuz üzerinde yapılan incelemeler-

NihaJ Adsız isimJi bir mu-
allim muhakeme ediliyor 

karışbnyorJar lktısat Vekaleti b<w müşaviri Fon geçırmek suçile tevkif edilmiştir. Ya- de bu tahrif ve tağyir göze çarpmıs ve 
Deniz lisesi muallimlerinden Nihal .. v • der. Porten limanın müstakbel vazi - P~~8".. tah:ik~ta nazaran ~irketin bir hadise derhal zabıtaya bildirilmi~tir. 

J\dsızın dün üçüncü asliye cezada mu- Son gunlerde kepek ve aşagı un fı- yetı etrafındaki tetkiklerini bitirmiş gunluk hasılatı olan 00- bin lirayı A- Zabıta da Cevdeti yakalamıı; ve müd• 
hakemesi cereyan etmiştir. Nihal Adsız atlarında ehemmiyetli bir yükseliş gö- ve dün akşam Ankaraya gitmiştir. dapazarı Türk Ticaret Bankasına şir - deiumumiliğe vermiştir. Suçl~ müddei• 
«Nazım Hikmetof Y old~a» adile çı- ze ça.rpmakta~ır. . . Müşavir yaptığı tetkikata ait mufas - ket namına yatırmağa giden Cevdet umumilikten Sultanahmet birine~ ceza 
kardığı bir brüşorda hükumetin sahsi - Mıkset demlen hır nevı un ve kepek sal projeyi Ankarada hazırlıyarak Ve- bankada parayı kendi hesabı carisine mahkemesine verilmiş, orada t~vkif 
yeti maneviyetine dokunur ve ~enç - fiatlarında yü~selme. bir ay evve1d_en kalete verecektir. yatırmış fakat bankadan aldığı ınak - edilmiştir. 
leri cürme teşvik ve tahrik eder mahi- b~şlamış ve pıyasa bır ay evvel l•fo - Kuruçeşme kömür depoları için ya- buzda kendi ismini silerek paranın şir- Cevdet meselede yanlışlık olduğu 
yette sarf ettiği iki cümleden dolayı ] \JÜ kuruş ik~~ son ~ü~lerde 200 ku - pılan tetkikat sonunda depoların şim- ket namına yatırıldığını gösterir tarz- nu, parayı zimmetine geçimıediğini 
•uçludur. Bu cümlelerin birincisi: ruşa kadar yukselmıştır. dilik bulunduğu yerde kalması daha da yazılar yazmıştır. Fakat bankanın iddia etmektedir. 
« ... Megalomaniye bakın ki miUivet - Salahiyettar kimselerle kırmacı, de- münasip görülm·· t•· E h ••ıııııııeıııııı ıeııııııııııııııııııııeeeıııııııeııııııııı•••• 

J ~· • • l · d·kı . l" 1 uş ur. sasen r.na M )" . 
perverler hatta hükumet bile Nazım gırmencı ve tacır erın ver ı en ma u- kemeye intikal et . 1 b .h f a ı sene başı ve Istanbul 1 . 
Hikmetof Yoldaşa doğrudan doğruya mata kgöre dbu yükselme, Karadeniz 1 mahkeme kararın:ışal~~:dar~ar: ;e~ b . . lstanbul Belediyesi Tepebaıı Şehir 

. . mınta asın an ve bu havalinin içeri ı·v. d . . eJedıyesı . ~ehirTıiıatrosu Tiyatrosunda saldırmaktan çekınıyor da onun kar- .1• l . d k. l l l . I ıgın en sonra ortaya çıkacak vazıye - H !I 

şısına eyamı Safayı çıkarıyor; e - masından ileri gelmiştir. Ve şehrimiz- te g~~~ a ~· ı m:sdıd arar)aştırılmı]ş - ~~diye işlerinde iyi neticeler ver~edi - gündüz ıaat 14 dt, 
P . P vı ayet erın e va ı o an ta ep erın art- .. h lJ d·ı . k azıranın mali sene başı olusu be- JJJJJJjjjlJJJJJ Bugiln 

yami Safa da bu çıkış için para alıyorn d h l ed. ·ı b k ki · tır. ı ayet ır mu et sonra depo a • gınden lstanbul belediyesi ınall sene· Çocuk Tiyatroıu 
ikincisi de: «Bir yabancı bir Türk ~ .kal~an arla dy ırkı enk u epe k erın rın başka bir tarafa nakledileceği mu - . k" 111111 

. . gıttı erı yer er e e me ununa arış- hakkak görülmektedir. Çünkü müte- nın anunusanide, yahut ta nıartta GUlmeyen Çocuk 
memuruna hakaret ettı dıye camları tırılarak insanlara yedirildiği anlasıl - F başl~~ası için hükumet nezdinde te • 

111 
Yazan : M. Ktımal 

taşlamıslardır. Fakat bu sefer o Türk k d ' hassıs on de Porten de deporların şebbuslerde bulunmaya karar vermis- akşam saat 20,30 da 
' .. h' k .. .. ma ta ır. bugünkü yerinin derinliğini pek az • 

memurundan namutena ı ere buyuk Dün bu cihetleri tahkik eden arka- b ] b ] d h l . 1. b. tir. ''''''''' Büyük operet . T·· k .. h k w I u muş ve un arın a a e vens ı ır Mus'k' Ut h I .. 
1 

M 1 R N A y olan hır ur şaırı a arete ugruyor dasımıza bir tacir bu hususta şunlan k ld ı . . . 1 ' m 8 asııs arı getırı iyor 
l k • yere a ırı ması netıcesıne varmı~tır. K l Yuan: Afif Obay Beıteleyen: A. noıeı da bu Türk gençliği sesini bi e çı armı- söylemiı;;tir: ' Ü tür Bakanhğı Riyaseticümhur 

81 k (Fi 29 - 2 • 936 Pazar gündüz saat 1 l dt yor.ıı cümlesidir. «- Bahsettiğiniz kepekler iki cins- r 8V aı.ası ve sonu armonik) orkestrasında muallim _ 
bir defaya mllhıuı GECiKEN CEZA Suçlunun hüviyeti tesbit edildikten tir. Bu malların iyi kalitelisine Teksıfır Yeşilköy civarında avlanırken çifte lik yapmak üzere Almanyadan sekiz Talebeye 

sonra bu yazılarına dair ne diyeceği diğerine de Mikset denmektedir. ile Sadri ismindeki avcıyı yaralamak- mütehassıs getirmeğe karar vermi~tir. 
orulmuş Nihat Adsız her iki cümlede- B~r~da Te~sıfırlar da hayva~lara tan suçlu Nazminin duruşması dün a -nKA YNAK t 

ki manaların da yanlış telakki edilmiş yedırılmektedır. Ve Anadolu sevkıyatı ğır cezada yapılmıştır. gaza esi 
olduğunu bildirerek: daha u~~z .~lan Miksetlerl: yapıl~ak: Duruşmada Sadri davasından vaz Bugün çık~ı. ~esimli ilavesile 

- Birinci cümlede hükumete kar - tadır, çunku Teksıfırlar 3:>0 ve dıgerı geçmediğini söylemiş, suçlu Nazmi de beraber muvezzılerden ~ arayınız. 
rıı hiç bir suikast yoktur. Bu cümlede de v200 kuruştur. Bu.n~arın,. ~atış~~rı ı hadisenin kaza olduğunu ileri sür -

Şeliıadeba91 
TURAN tiyatroıu 
Natlt - Hallde 

Bugün matine ıaat 
ıs te talebeye ve 
gece aaat 20,SO da 

Kayseri GUllerl Nazım Hikmetin düştüğü hata ve zan b~gdayı koruma vergısıne tabı degıl- müştür. 
anlatılmıstır. dır. Her halde Anadoludan fazla talep Müddeiumumi suçlunun ( 4f>9) un- r 

D . '.k. . .. I . . d olması da bundan ileri geliyor. Çünkü cu maddeye göre cezalandırılmasını is-

Yeni çıktı 
Bahar 

Çiçeği 

emış, ı ıncı cum e ıçın e: h 
bu suretle ekmek çok da a ucuza te - temis mahkeme bu madde mucibince 

- Bu cümlenin kastettiği mana mı·n edı.lmı"q oluyor. Fı'atların yu··ksel- • 
"' Nazmiyi üç gün hapis, bir lira para gençliği tahrik ve suça teşvik değil, mesine son aylarda artan taleplerin ço- cezasına mahkum etmiştir. 

fakat hakarete maruz kalan bir Türk 
ğalması da sebep olmuştur. 

şairinin müdafaasında gösterdikleri Şimdi daha ziyade Anadoludan ge _ ıstanbuluo pJAm 
lakaydiyi tesbittir, iddiasunda bulun - len taleplerin karşılanmasına çalışıl - lstanbulun müstakbel planını yapa-

muştur. maktadır.» cak olan Fransız şehircilik mütehas -
Broşürü basan matbaacı Şemsettin Alakadarlardan yaptığımız soruştur-

1 
sıslarından Prost nisanda şehrimize 

de Nihal Adsızla birlikte sorguya çe - malara göre kepek için Anadolu talep. ' gelecektir. 

kilmiş, 0 da: , !erine bu seneki kadar çok tesadüf e • I Prost gelir gelmez planın yapılması • 
- Ben kitapta kanuna muhalif dilmemiştir. Bunun yegane sebebi ik - na ait ilk hazırlıklarla meşgul olacak ve 

bir cihet göremedim ve muharriri de lim vaziyetidir. Havaların müsaadesiz- 1 İsak paşa yangın yerinde bina yapılma
meydanda olduğu için bastım demiş - liği yüzünden Anadolunun bazı yerleri sının muvafık olup olmıyacağı tesbit 
tir. pek kurak geçmi~ ve bu neticeyi do_ I edecektir. 

Muhakeme müddeiumuminin esas ğurmuştur. Ekmek fiatlannın bu sene ı . 
hakkındaki mütaleası için 13 marta yüksek olmasının sebebi de bundan Rıhtımda muteharrık iskeleler 
bırakılmıştır. başka bir şey değildir. Trakyanın iyi Liman genel direktörlüğüni.in va -

mahsul vermesi ve hükumetin daha ev- purlardan halkın kolayca çıkabilme -
Sebze halinde tehlike yokmuş veı tedbirler almış olması fiatlarm da _ sini temin için yaptırdığı müteharrik 
400 bin lira sarfile geçen sene ya • 

pılan sebze halinin Yemiş tarafındaki 
ha faz)a yükselmesine mani olmuıŞtUr, iskeleler bir kaç gÜn sonra rıhtıma ko

nulacaktır. 
büyük kapısı üzerinden çatlaklar hasıl Bursa belediyesinin bir sorgusu 
olduğu etrafındaki neşriyatın aslı ol • Bursa belediyesi telgrafla dün lstan
madığı söylenmektedir. Belediye reisi bul belediyesinden 72 kiloluk bir çuval 
muavini Nuri bu hususta demİtltİr ki: undan kaç ekmek çıktığını sormuştur. 

- Böyle bir şey yoktur. Halde her Belediye 72 kiloluk bir undan !H ek -
gün ufak tefek tamirler yapılmakta - mek çıktığı ve 20 kuruş pişirme ve 
dır. Sebze halinin yağmurlar tesirile yapma masrafı olduğunu Bursaya bil
tchlikeye düştüğü hakkındaki şayia - dirmiştir. Bursa belediyesi lstanbu! 
lar doğru değildir. ekmek çaşnisini kabul edecektir. 

Belediyenin Yeni Çöp Arabaları 

Batan motörler çıkarılacak 
Deniz Ticaret direktörlüğü fırtınada 

batan üç motörünü çıkarmak için bun
ların. battığı yere dalgıçlar indirmiştir. 
r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Beyoğlu: (itimat, Kinyoli, Tarla ba

şı). Şişli: (Fevzi). Galata: (Kapıiçi). 

Küçükpazar: (Hasan Hulusi). Alem
dar: (E.sat). Eminönü: (Beşir Ke -
mal). Beyazıt: (Belkiı). Fener: (Vi
tali). Aksaray: (Etem Pertev). Kara
gümrük: (Suat). Şehzadebaşı: (Ham
di). Hasköy: (Halk). Kasımpaşa: 

(Merkez). Şehremini: (Nazım). Sa
matya: {T eofilos). Bakırköy: (Hilal). 
Be~iktaş: (Recep). Sarıyer: {Nuri). 
Kadıköy: (Alaettin, Rifat). Üsküdar: 
{Merker). Büyükada: (Halk). Hey
beli: {Yusuf). 

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi romanı 

Beyoğlu i'rantız 

Tiyatroıunda 

Halk Opereti 
B ugün matine 13,SO 

ve 16 da 
aktam 20,30 da 

ŞEN DUL 

T O R K sineması : 2 film birden : 

ÇiNGENE BARON 
Fraaıısca emıa!ıiz operet 

Macar mOziği • •• raluları 
ADOLF WOHLBRUCK • JAQUE-

LINE FRANCELL - GABRIEL 
GABRIO. DANIEL PAROLA 
Seanıları 2,SO - S,45 - 9,tS 

Bugün saat 1 
·-----

PEPO 
BtlyOk Şark opereti 

Şark mO:ı:lti n rakıları 
H. NERSESY AN 

HASMİK • MAHMURYAN 
MALYAN 

Seanalar: 1 - 4, 1 S • 7,45 
de talebe matlneıi 

SARAY SiNEMASI 
Bayram münasebetile tamamen Türkçe sözlü 

MeV11imio en büyük vı en ihtiraslı filmi 

ATES KRALİÇESİ 
bUyUk ve zengin filmini takdim edecektir. 

BugUn zengin Ye dolgun iki saat geçirmek içın 
iki büyük ve gllzel film birden göıteren 

SARAY SiNEMASINA 
gidiniz. 8,30 • 6,40 n 9,50 seanılarında 

Bir Kış Gecesinin Rüyası 
MAGDA SCHNEIDER • ALBAH RETTY tarafından 

ve büyük ve küçükltıı in memnuniyetin mucip olan 

GÜLDÜREN GÖZLER 
Filmi de 2 • fi, 1 O • n 8,20 seamılarında göıterilmektedir. 

~---•.., Paramount Journalda Olimpiyat oyunları 

GRETA 
GARBO 

Haftanın değiJ, 
. 

senenın en büyük muvaff akiyeti 

Belediye yeni sistem çöp arabaları yaptırmaktadır. Bu arabalar şimdiki 
arabalardan tamamen farklıdır. Bir kere tahta değil, saçtır. Sonra içerisinde
ki süprüntünün şimdiki arabalarda olduğu gibi salkım saçak dınarlara taşa
rak yollara dökülmesi, pis suların süzülerek yolları kirletmesi imkanı yok ,,. 
tur. Belediye bu yıl içinde bütün çöp arabalarını bu sistem arabalarla de .. 
2iştirecektir. 

FREDERIC 
MARCH ANNA KARENİN 

c SiNGAPU POST 
Klark Gable - Jan Harlov 
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MEMLEKET HABERLERİ Matbuat müdürlüğünün antolojisi 
Falih Rıfkı Ataya göre 

Tunceli viliyetinin ilk 
umumi meclisi toplandı 

Aydında 
Esrarengiz 
Bir cinayet 

1 

... )#. ... 

" İyisi mütehassısları tarafından türkçede bile 

lınıumi müfettiş azalara bir ziyafet verdi ve yapılacak Bıçakçı Rüştüy ·· k · ı · ı il · b u arısının ış en an ath, yo ann ınşasına aşlanıldı öldürdügw Ü d·ı· 
1 

yapılmamış olan bir eserin mesele ile ancak bir 
bakımdan alakadar olan bir makamca kusursuz 
yapılmasını beklemekte nasıl haklı olabiliriz ? ,, 

Basın Direk - bile vardır. Aldığımız cevaplar hemen zanne ı ıyor ---
lzmir - Aydın demiryolu üzerinde 

Ortaklar istasyonunda Emir Hatice 
isminde zengin bir kadın vardır. Faiz
cilik yüzünden <i05 tane bahçe ve epe • 
ce para sahibi olan Emir Hatice on b~ 
yıldan beri bıçakçı Rüştü ile evlidi; 
!'ocasına, uşak muamelesi yapan ~ e 
daima bıçak ve tabanca ile gezen Emir 
Haticenin kocasını kom~ular işittikleri 
üç el silah sesinden sonra ölü olarak 
bulmuşlardır. 

Vak'a mahalline gittik. Karakol 
kumandanı ile muhtar ve ihtiyar he -
yeti hemen tahkikata başlamışlardır. 
Hatice kocasını kendisinin vurmadığı 
ve hariçten gelen iki kişi tarafından 
vurulduğunu iddia etmiştir. Tahkikat 
devam etmektedir. 

törlüğiinün yap - hemen hiçtir. 
mış olduğu son f yisi mütehassısları tarafından türk-
cinayeti şüphe - çed bile yapılmamış olan bir eserin., 
siz haber almış - mesele ile ancak bir bakımdan alaka-
sınızdır: Gelen dar olan bir makamca hiç kusursuzu 
geçen, yahut yapılmasını beklemekte nasıl haklı o--
Türkiyeye hiç labiliriz? 
uğramıyan, fa - Bizi şahsen istediğimiz gibi tanıt • 
kat hemen hepsi mamıpa d,a, bir takım eksikleri ve zü-
henüz Türkiye - hulleri olsa da, mensup olduğumuz fi-
nin garblı sanat kir alemi hakkında, Türkiyeyi pek 
ve fikir adamları az bilen veya hiç bilmiyenleri, az çok 
olduğundan şüp- bilgilendirmeğe çalışan Basın Direk • 
he eden frenklere Falih Rıfkı Atay törlüğünü tebrik etsek daha doğru o
vermek üzere bir küçük antoloji hazır- lur. 
lamış! Şiir ve nesir yazanlarımızdan bir Bu bir ticaret firmaları kataloğu de -
kaçını unutmuş, yahut bir kacı hakkın- ğildir ki unutulanlar veya istedikleri 
da, kendilerine veya başkal~rına ay • gibi ilan edilmiyenler, zarara uğra -
kırıca gel~n .hük~ı:nlerde bulunmuş. maktan şikayet etsinler. lngilizce ve 

Halbukı sız hızım biribirimiz için almancasını yaparken, Basın Direk -

Tunceli umumi mecli•İ içtimamdan .anra Yeni kaymakam ve mektupçular hükümlerimizin ne kadar İnsaflı ve törlüğüne herkesten eser istemesini 
l:'ı!' · (Ö 1) y edil C'I~-!- doğru okluğunu bilirS;iniz. Dilimizde tavsiye ederim. Bundan başka, herkes-

..., -.zı.z ze - eni tetkil · en ı:.&Uu aruındaki mesafe dört saatte Erzincan mektupçulugy una eskı' Go" _ d d b b l ı u li e sanat ve e e iyatın dünkü veya bu- ten muayyen ir iste isimleri hakkın-
l·ıı nce · vilayetinin umumi meclisi katedilebilecektir. rele kaymakamı Rauf, Van mektup • .. k·· · · . d k. f k d · So k "'t lan 1 Dör . ..I.!!__ gun u vazıyetını gösteren bir sürü e- a ten ıt i ri e istesın. nra ü • 
•· op tııını yapmıftır. Top antı va- ·· uÜucü umumi müfettiflik mın- çulugyuna Erzincandan Şevket Tokat · d 
Q \' • serın e bulunduğundan şüphesiz ma- çük bir jüriye eserleri ve mütaleaları 
A 1 e genel enıpektör general Abdullah takası için yapılan huıuai kanunların mektupçuluğuna Nigv deden Kazım I A d f · B l 1 ki T 
4'.lp Do... a.. •• kanı.::::. nda '-·· tbikına • umatınız var ır. T evazuumuz da sizin tasni ettirsın. öy e i e ürkiyeniıı 
t ganın .._,. u.Kı yaphu""' ta ... lanılmıttır • Nigv deye Burdurdan Abdurrahman, · · h 1 d y 'ld B d b' k 'ki' v · · 1 d l Oplan ıçın meç u egı ir. asın Direktör _ e ır e sı ıgını tamam amağa e a 
b l tıda bütün kaymakamlar hazır Tunceli halkından ve adam öldür • Burdura, Malatyadan İsmail ~falat • lüğü ne bu hükümleri tartmış, ne bu let etmifi! olur. 
\~nrn.Uf. lardır. . ~en ıuçlu Muıtaf.a oğlu lımail yaya eski Mardin tahrirat müdürü l\tlu- 1 • k F lih R fkı Ul ıyı l eral Abdullah k - eser erı o umuş, ne de nefislerimiz a ı - uı 

•~ .. ec 111 gen bır .nut. ~ • agır ceza mabkemeaı _ tarafın.dan. ı. 2 hittin, Ağrıya da Karstan Se.. ref, Karsa h kk d k · h k 1 
...... çlhı• b tukta T 1 ı- b uk 1 h _LI~- edim a ın a 1 mu a eme erimizi gözö - ·ıstanbul - Ed ı'rne 1 ) . ~--, ve u n~ , unce ı .vı a - uç . yı apıe maııauıu ı lftır. Borcika kaymakamı İzzettin, Sivasa nünde tutmuştur. yo U 
~ın ırk ve tarih bakımından bır tet- Gayn mevkuf olarak muhakeme edil- eski Mersin tahrirat müdürü Süley _ Latifeyi bırakınız: Biz edipler, şair 

1 

Tekirdağ - Büyük karıştıran yo 
lliç• ni Y&pmıf, sonra da Tunceli adının melde olan suçluların da durutmala • man Sami, Urfaya Gümüşhaneden tenkitçiler kendimiz türkçe bir edebi- lundaki Ergene köprüsü müteahhitle
eeı·ın \'e neden geldiğini anlatmıf, Tun· rının mevkufen yapılmuına başlanıl- Behcet, Gümüşhaneye Urfadan Seyfi, yat tarihi veya bir antoloji yapsak da re ihale edilmiştir. Yakında yapı wine 

'Pıl:e ~ap= ~;ar~I.at~n v~ Y.a- mıttır. Bitlise eski Malatya tahrirat müdürü Basın Direktörlüğü gibi, vazifeleri başlanacaktır. 
Q ı ıcap lf er en etmıttır. • . Agah, Borçika kaymakamlığına Sivas doğrudan doğruya bu olmıyan, fakat : Geçen sene ihale edilen İstanbul ı 
ı:ıııdan sonra ~üt~e müza~eresine ..._ Menemende hırı karısım yaraladı mektupçusu Fahri tayin edilmişlerdir. biraz eksik ve yanlışta olsa, yeni Türki- Edirne asfalt yolu da bu yıl içinde bi-
t ~' 40 bın liralık bır muvakkat 1 . .. İ . 1 QÜtÇe kabul ....1:ı-:.f zmır (Hususı) - zmırde oturan yenin manevi ve maddi manzarasını tirilecektir. Silivriden stanbula kadar 

lçr .. ~&Uf ır. Zafranbolulu Mehmet oğlu Osman Yeni varidat müdürleri tanıtmaktan mes·uı olanlara bir olan (510) kilo;netrelik kısmın asfal-
da •rna gunu akpmı general tarafın- Menemenin Seyrek köyünde amcası- lzmit varidat müdürlüğüne Çeşme örnek veya kaynak hazırlamış olsak, tılma~ına bir haziran~a başlan.aca~tır. 

n rnecliai umumi azalarına ve kay- na misafir gitmiş olan karısı Zehrayı muhasebe müdürü Ahmet Tevfik, İz- daha iyi bir harekette bulunmuş ol - Bır baba ve oglun akıbeti 
lllakaınlara müfettİfİ umumilik bina • İzmire döndürmek istemiş, Zehra mu· mir varidat müdürlüğüne lstanbul tah- maz mıyız} Fransızca Ankara'yı çı - Mu,.ş - Muşun Solhan kazasına 
'llıda bir ziyafet verİlmİftİr. vafakat etmeyince vücudünün muhte- sil müfettişi İlhami, Kars varidat mü - karırken, edip ve şairlerimizden,: bağlı Velir nahiyesinin Gençtavus kö-

Tunceli viiyeti dahilinde bir an lif yerlerinden ağır surette yaralamış- dürlüğüne Çorum mal müdürü Necip frenkçeye hangi eserlerinin çevrilme - yünden İsmail. oğlu İbrahimle birlik
... el İnfuı zaruri olan yolların ya • tır. Buna mani olmak istiyen Zehra • tayin edilmişlerdir. sini istediklerini sormuştuk. Fransız- te Abasan köyünden beş dakika uzak~ 
~uıa ... lanılınıttır. Yeni yollar nın amcası 70 yaşında Aliyi de aya • Bina ve arazi vergilerinin hususi ca Ankara, Basın Direktörlüğünün ta ka fırtınasına tutulmuşlar. Baba 
(<S» ınetro genifliğinde olacak ve O - ğından yaralamıştır. Yaralılar mem - muhasebelere devri üzerine hususi antolojisinin yet~miyeceği kadar ge - oğul fırtınanın tesirile uçuruma yuvar
~~ıia kadar uzayacaktır. Bu yollar leket hastanesine kaldırılmış, Osman muhasebelere devredilecek memurla - niş bir muhit içinde okunmaktadır. lanmışlar v kar altında kalarak ölmüş--
~ bir zamanda bitecek, Ovacıkla da adliyeye teslim edilmiştir. rın aded.!2:,.edi yüz adettir. Gönüllü aboneleri arasında bir kral ılerdir. 

KERVAN Y0R0YOR 
-70- - Bürhan Cahil 29 -2- 936 

k Sarnimi olarak anlamışlardı ki dini gıcırdatan insanlar görünmez olmu,
b~lerle tarikat şekilleri arasında hiç tu. 
ır tnünascbet yoktur. Zaten vak'alar, hadiseler o kadar 

ti. Din, itikat herkesin kalbinde, tan· biribirini takip ediyordu ki bir sür'at 
..:e kul arasında bir gizli inanışın ba- katarı..sibi yürüyen hayat böyle kırık, 

r. dökük, saçma sapan ilişikleri çiğneyip 
"- 1-falbuki tuttukları yolla allaha da- geçiyordu. 

kısa yoldan varacaklarını iddia e • 11-::n tarikatçıların bütün işi kendileri- «Tarikatı Bediiye» nin birinci saf 
. buldukları müridler sayesinde ge- elebaşıları girdikleri şüpheli ve tehli

::tnek, kurdukları tekkeleri birer fe· keli ~in cezasını hayatlariyle ödediler. 
. Ve fenaat ,zevk ve FIChvet mezbele- ikinci safta kalanlar altışar, onar 
:~haline getirmekti. Böyle yollardan aylık mahkumiyetleri geçirmek üzere 

ha nasıl varılırdı? muhtelif hapishanelere dağıtıldılar. 
~ Cenç müddeiumuminin anlattığı Hatip Ak Osmanla Müderris Ha-

hakikatler (Tarikatı bediiye) dava· fız Nuri cürümde beraber oldukları gi
~a kanşan saf yürekli insanları bir bi cezada da ayrılmadılar. 
ti~1" .uyandırdığı için ıııimdi hepsi geç· ikisi bir hapishaneye düşmüşlerdi. 
\t crı yolun tehlikesini takdir ediyor Bu zindan arkadaşlığı eski (Cemi-
d. c bugün yürüdükleri yolun ilerisini yeti sofiye) nin yeni (Tarikatı bedii-
e aörebiliyorlardı. ye) nin iki elebaşısı için bir teselli ol-

" l Bu netice yalnız onları değil, on· muştu. 
~ I' a beraber bütün yeni ve ileri hare- Hapishane hayatına alışmışlardı. 
~~tlcre karşı hala şüphe ve tereddüt Bu mahrumiyet vaktiyle medrese o
) 111dc bocalayan bir çoklarını da u· dalarında geçirdikleri çömezlik haya-
ilrtdırrnıştı. tından pek te farklı değildi. 

bı Artık kasketinin viziyerini arkada Yalnız hapishanedeki kaza ve ka-
tak-1n, başına keçe külah, takke gibi der kurbanları olan arkadaşlariyle bir 

tt~ı k / " l" bavd d 1 tc er geçirip aklınca günaha girme - tur u g aşama ı ar. 
rı çekinen lise talebesi geçerken dit j Tarikatçılık suçundan aralarına iki 

hoca karıştığını gören öteki mahkum-ı Oraya tarikatçılık suçundan sokul- iki hocanın mevkii koğuşta çok kö-
lar bu saçlı, sakallı adamlarla kayna- duklarını bile unutarak daha ilk gün- tüledi. 
şamıyorlardı. den vaaza, derse benzer yarı dua yarı Şimdi meydancı sıfatıyla Kara Re-

Kimi kız kaçırmaktan, kimi yol kes·' takrir din, diyanet bahisleri açtılar. ı cep kovuşun bütün angaryesini onlara 
mekten, kimi adam öldürmekten suç- Hele Ak Osman karşısında kendini 1 gördürüyordu. Gardiyanlar dahili işle
lu yüzler~~ mahkum v arasın~a. iki ho- dinleyen bir .~alabalık görünce .büs~ü-1 re karışmıyo~lardı. ~ura~a zorlu kim
ca kurt hucumuna ugramlA' ıkı zavallı tün coştu. Gunah ve sevap bahıslerıne se o rahat edıyor, elı ayagı tutmayan 
lagar beygir gibi müdafaalarını p- girdi. Zina işlemenin, adam öldürme- angaryeye düşüyordu. 
şırmışlardı. nin, hırsızlık etmek, gibi günahların Hatiple Müderris her sabah koğuşu 

Feleğin çenberinden geçmiş: ipini nezdi baride asla affedilmiyeceğini süpürüyor, yemek pişirmek işlerinde 
satm1" yüzlerce mahkum tarikatçı ho- kendilerinin sırf kelamullahı yükselt- Kara Recebe yardım ediyor, yataktan 
calara takılıyor, eğleniyor, alay ediyor-ı ~ek için çalı!8n m~.sum. ve makbul kaldırıp yayıyorlardı. . . 
lardı. ınsanlar oldugunu soyledı. Paraları da tükenmıştı. 

Hele bir katilden yirmi yıla mvah- isteyerek, istemiyerek kan döken, Hapishanede parasız kalmak tak°" 
kum Kara Recep vardı. Sultan dagla: can yakan ve bugün zindan köşesinde 1 la dev 'idi. 
rında yörük çadırlarını basıp erkeklerı mukadderatlarını bekleyen bu talisiz 1 YK gıba d kl k 1 ..ı 
ha

vi · · .. 1 k · asa ya yaz ı an me tup ara era 
g amıf, paranın yerını soy etme ı- insanlara karşı iki hocanın tuttuğu bu l l · d 

· l ·· l · ·· ·· d kad l 1 cevap ar ge mıyor u. 
çın on arın goz erı onun e ın arın garip yol ilkönce Kara Recebi kızdırdı. ı . . . . d v 'idi. 

"beV' kız v d.'k .. t" 1 Müderrunn halı zaten eyı egı 
go Begıl~~ b. gınd yagd o muş u. Hatip Ak Osman: .. . Hatibin de aylığı kesilmişti. 

aıı ır a am ı. - Ulemaya hürmet, lazımcı tcrı- lk· f 1 .. k k d b l ..J" •• 

k 1 
. ı e a et ar a aşı un an r:ıuşun-

Hapishanede koğuş ıdem isi oldu- attır 1 
. . b' hah . k dükçe gözlerinin önüne evkaf müdüril 

ğu için meydancılık vazifesini de o Dıye yenı ır se gırer en: l' 
yapıyordu. iki hoca aralarına gelince H b. o· il h t d' h ı ge ıyor: 

- ey ır~ ızga 1kkoca · ıyl e ay- - Zındık herifi Nihayet dediğini 
önce altlarına döşekler serdi. Hergün kırdı. Sen saglam aya ahı o saydın 
kaynattığı tencereden yemekler verdi. içimize düşmezdin. Seni buraya nu- yaptı: 
Hocaların eyi dünyalık tuttuklarını sa- mara yapsın diye değil cezasını çek- Oıyorlardı. . . . 
nıyordu. sin diye tıktılar be hoca. Şimdi bize Başlarına. gelen _musıbetı daıma ?at 

Hatip Ak Osmanla Müderris Ha- maval okuyacağına edebinle oturup . kalarından bılmek ısteyen kabahatlılet 
fız Nuri mahkemeden bitkin bir halde rahatına baksaydın ya 1 Burası tekke gibi onlar da bu işi evkaf müdiirün
çıkmış olmalarına rağmen mahkumi· değil. Çok dırıltı etme başım belaya den biliyorlardı. 
yetlerini anlayıp hapishaneye gelince girer. Zaten burnuma taze kan· ko-I Hapishanede geçecek aylardan softııı 
zindan arkadaşlarına karşı hemen bir kulan geliyor, martaval dolu işkemhc- ra ne olacaktı? • 
otorite kurmak sevdasına düştüler. ni boşalmış görürsün hal 1 Burada katillerin, esrarkeşlerin a-

yıllarca medreselerde, camilerde, Kara Recebin bu salışı Hatiple Mü_j rasında hakaret görerek yaşamak onla-

halkı cennet, cehennem masallariyle derrisi sindirdi. ra çok ağır geliy~rdu. . ..... 
sindirip uYUfturmanm verdiği alışkan• Koğuş kıdemlisinin bu hareketi ö- Bir kere hapıshane mud~rune fa-
lıkla hapishanede de ayni marifeti gös- teki mahkumlrı da kışkırtmıştı. Şimdi nıklı, uzun bir arzuhal vcrdıler. 
termeğe bevealendilel'. İf birdenbire tersine dönüvermişti. ( Arkası var ) 
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Sovyetlerin gör·· şü ile 
Japon hi iseleri 

"Mançurinin zaptını takip eden sukutuhayal Japonyayı 
mali ve iktısadi sahalarda zayıf düşürmüş, artık bu 
memleket tehlikeli sergüzeştlere atılamaz, denmişti. 

Böyle düşünenler aldanıyorlardı,, 

TIB DÜNYASINDAKİ SON İLERLEMELER 

• • 
resmını almak • 

ıçın Midenin • 

yutulan fotoğraf makinesi 
lt 2f. >f. 

Hissi iptal eden en mükemmel ilaç - kan naklinde yeni 
usuller-10 uncu vitaminin keşfi-X şuaının tekemmülü 

Tıp adım adım ilerliyor. Her ıeyi 
tecrübe ederek netice almak zama
na bağlıdır. Bununla beraber ıon 
yılların ilerlemeleri, çok mühimdir, 

1 
can kurtarmağa yaramak bakımın • ı 
dan çok faydalıdır. 

vitamini haiz olmıyan maddelerU 
beılenen hayvanların tenas ile çQ' 

ğalmaktan aciz kaldıkları anlatıl ; 
dı. Eıir edilen vahti hayvanların çO' 
ğalmarnalarının da bu yüzden iletl 
geldiği zannediliyor. 

Bu vitaminin sebzelerdeki yağ ' 
larla alakadar olduğu anlaşılmakfJ 
ve marul gibi yefilliklerde bulun ' 
maktadır. c 

Japonya, Mançuri, Sovyet Rusya ve Mogoliatanı göıterir harita 
Tokyodıı patlıık veren hadise etrafında yerek gürültülü bir nümayişle semeresiz 

yürUtülen mütıılealar, ister İngiltere ve bıraktırmıştır. 
Fransndan gelsin, ister Amerika ile ciha-
hın bir başka köşesinden yükselsin şu nok

tada ittifak etmektedirler: 
- Hükumet darbesinde muvaffak o

lunamaması bugün için dünyayı belki ani 
bir tehlikeden kurtarmıştır. Fakat Japon -
yada yekdiğerilc çarpışan muhtelif ecre -
yanların kısa bir istikbalde Uzak Şarkı 
knna boyayacağı muhakkaktır. 

* Filhakika Japon tehlikesini herkesten 
fazla bir ilgi ile takip eden Rusların siyasi 
muharrirlerinden Trentiev'in hadiseden 
evvel yazdığı bir makalede söylediği gibi 
bu tehlikeyi gittikçe yaklaşır gösteren de
liller bir değil, beş değildir. T erentiev 
diyor ki: 

- Japonyanın taarruz dalgası bu son 
zamanlarda hissedilecek derecede sıklaş -

mıştır. 

1931 sonbaharında vukua gelen Man -
çuri hadiseleri ile 19 3 3 baharında yapılan 
Şimali Çinin istilası hereketi arasında ge
çen müddet ancak bir buçuk yıldan iba
rettir. Bu son hadiseyi ise nihayet iki sene 
farkla l 935 de yeniden cesurane bir a 
dım atılması takip etmiştir. Bundan sonrn 
gelen hadiseler ise yekdiğerine daha ya -
kındır. Zira Japon militaristleri daha 
1935 Teşrininde Çin"in ıimal vilayetlerine 
bir «istiklul» vermiye hazırlanıyorlardı. 

Birincikiinunda Hopi ile Tchakar'ın muh
tariyetini istihsal ediyorlardı. Nihayet 
1916 yılına girdik. Bu tarihte ise iç Mon
golistanın istiklalini iliin ettiler. Ve bütün 
bu hareketi «Komünistliğe karşı savaş» 

etiketi altında yaptılar. 

* 
Umumiyetle Japon - Çin münasebetine 

gelince 11yeni bir dostluk» adı altında açı
lan yeni yıl hakikatte (Şanghay) da, Ce
nubi Çinde, hatta (Nnnkin) de Japon taz
yikinin artması ile geçmiştir. 

Diğer taraftan 1935 yılı Japonyanın 

diğer deniz devletleri ile olan müna!lebet
lerinde de kat'i bir veçhe göstermiştir. 

1935 başlarında Japonya Vaşington mua
hedesini resmen ilga etmi§, beş devlet ara
sında Londrada aktedilen deniz konferan-

Bütün bu hadiseler şüphe yok ki Japon· 
yanın başkaları ile ihtilafa düşmesi ihti
mallerini arttırmıştır. Tevekkeli değil, 

Mösyö Hipota son nutkunda: 
- «Dış münasebetlerimizde salah ese

ri görülmesine rağmen istikbal kan~ıktm> 
demişti. 

* Japon siyasetinin son yıllarda aldığı 
mütecavizane karakter bilhassa dahili si-
yasette yekdiğerine zıt olan hislerin coşma

sından doğmaktadır. 

Japon militeristleri, Mançuriyi znpte -
derlerken Japon halkına ve Japon kapita• 
listlerine yeni ülkede bir «arzı mevutıı iç 
memlekette refah vadetmiıılerdi. Fakat 
Japon hükumetinin bir taraftan Mançuriyi 
müstakbel sergüzeştler için pek dakik bir 
surette hazırlamıya koyulması, öte taraf
tan da iktısadi hayatı sıkı bir şekilde kon· 
trol etmesi yüzünden bu vaatlerini tutama
dılar. Bu münasebetle bizzat, meşhur bir 
Japon gazetesi olan Vashio şunu anlattı: 

- <ıMançuriye bağlanan iktısadi emel
ler tahakkuk etmemiştir. Ve yapılan bütün 
masraflar boııa gitmi~ir. Mançuride hal
kın yaşayl§ seviyesi düştüğü gibi varidatı 
da azalmıştır. Mançurinin iptidai maddeler 
hazinesi olmak itibarile kıymeti ise uzak 
istikbale taalluk eden bir meseledir.» 

Japon gazetecisinin bu düşüncesine ta
rafımdan bir mütaleıı ilavesine lüzum yok· 
tur. 

* Japonyanın bu suretle iktısadi ve mali 
sahalarda zayıf bulunması, Amerikada ve 
Avrupada bu memleketi tehlikeli sergü -
zeştlerden alıkoyacak bir amil olarak te
lakki edilmektedir. (Mandohu) ya giden 
lngiliz sanayi komisyonuna riyaset etmiıı 
olan Lord Burnby bile böyle düııünmüı, 
böyle söylemiştir. Fakat bu bir hatalı gö
rüştür. Zira mali sahada zaaf Japonyanın 
askeri hazırlıklarını bir dereceye kadar 
tahdit etmiş ise de Şimali Çinde 9ergüzeşt
lere girişmesinin, hele tehdit suretile mak
sadını kolyca elde etmiye çalışmasının 

Bını ~ mfuıavatı ültimatom şeklinde iste- önüne geçememiotir. .............................................................. _ ........................................... -...... -...... . 

Almanyada gerıç Nazilerin teşkilatına İştirak edenlerin son günlerde 6 milyonu 
Geçtikleri bildiriliyor. T Pşkilatın hedefi gençlere askeri bir terbiye vermektir 

Son beş yılın en büyük muvaffa • 
ki yeti enestetikleri (uyuşturucu 

maddeleri) kullanmak sahasında 
kazanılmıttır. 

Hekimlerin çoğu: HAmeliyat bir 
§CY değil amma enestetikten korku· 
yorum» diyerek ıızlanırlardı. 

Artık bunların önü alındı. Bir 
hastaya ameliyat yapmadan eter ke
sesi veya maskesi kullanmak adetti. 
Bunun korkunç manzara ve tesirine 
mukabil, bugün, kolun damarların
dan birine bir ıu tırınga ediliyor ve 
insan birden yirmiye veya otuza sa
ymcıya kadar derin bir uykuya dalı
yor. 

Tekrar uyandınız mı, belki de 12 
ıaat kadar rahat rahat dinlenmit gi
bi uyanıyor ve eter ile koloroformun 
verdiği ağırlığı kat'iyyen hiasetmi • 
yorsun uz. 

Hasta ameliyat sırasında uyuf -
turucu maddelerin en eİnniyetliıi o
lan gaz ile oksijen mahlutunun teıiri 
altında tutuluyor ve böylece her teh'
like kaldırılmıt oluyor. 

Bunun çok mühim bir ilerleme ol
duğu ıüphe götürmez. 

Sonra hissin mevzii İptali de, ta
mamile tekemmül etmi§tir. O kadar 
ki kısa bir zaman önce bir Fransız 
operatörü, apandistini kendi elile 
çıkardı. 

Hi11in mevzii iptali için kullanı
lan enestetik ıinirleri abluka ediyor, 
ve ıztırapların dimağa intikal etme
sine mani oluyor, çünkü sinirlerin bu 
sayede muvakkat bir zaman için di
mağ ile irtibatlarını kesiyorlar. 

Bu yoldaki yeni ilerlemelerin biri 
de kan nakli usulüne aittir. Kan 
kaybetmek yüzünden hayatları teh
likeye düıen kimselere eskisi gibi 
bir miktar kan nakli yerine o mik • 
tann ~hı veya sekiz misli 24 veya 
48 saat içinde verilmekte ve tehli -
kenin önü alınmaktadır. 

Bu sayede. operatör kan kaybet -
meğe sebep olan amili durdurmak 
için ameliyatını yapabiliyor. Halbu
ki yeni usulün keıfinden önce böy
le bir hareket ıon derece tehlikeli 
idi . 

Yeni usul bir çok canları kurta • 
racak ve insanları tehlikeli vaziyet
lerden uzaklaıtıracaktır. 

* Bir uzvun içini gö&teren fotoğrafı 
almak, iki yıl önce, bir hayal sanı • 
hrdı. Bugün bu da hakikat olmu§tur. 
Amerikalı bir doktor, midenin iç ci
darlarının fotoğrafını alan bir ma
kine ihtira etti. 

Bu makinenin naaıl çalı§tığını mı 
merak ediyorsunuz? 

Hasta makineyi yutuyor. 
Yutulan şeyin gayet küçük oldu

ğunu söylem eğe hacet yok. Fakat 
bu küçük ıey, mideye girdikten son
ra vazifesini yapıyor, alacağı fo • 
toğrafları alıyor ve sonra çıkarıh -
yor. 

Bunun üzerinde yapılan tetkikle' 
neticeıinde tenasül bozukluklann1' 
ıılahı umuluyor. 

* X !Uaının teknik bakımından tt' 
kemmülü yolunda atılan adımla..,. 
çok büyüktür. X §Uaı ile kemikle' 
rin resmini çıkarmak i§ten değildİJ\ 
Güçlük ince ensicenin resmini abn.J 
Ye aralarındaki farkı ayırt etmektir• 

X şuaile alınan fotoğraflar insan içinin 
bütün gizli noktalarım meydana çıkan· 

yor. İşte ciğerterinin resmi alınan 
bir adam 

Bugün, insan karnının derinlikle' 
rinde bulunan guddenin fotoğrafı, 
içi dışından en mükemmel sureti' 
ayırt edilmek ,artile alınmaktadı~·J 

Okuyucu bunun ehemmiyetıpı 

kavrıyamaz. Fakat bu hadise, ferııs! 
ilerlemelerin en büyüklerinden biı1 
dir. Çünkü bu ıayede teıhis iti ko' 
laylaıacak ve ameliyat yapıp yap : 
mamak kararı kat'iyyetle verileceli 

Bunun hakkında buracıkta fazla 
uzun izahat vermeğe imkan yoktur. 

* Vitaminler üzerinde yapılan son t' ır. 
araıtarmalar, gıdalarımız hakkın • Bu da bir çok canları kurtarma / 

daki bilgiyi kat kat arttırmıt bulu- ğa yarıyacaktır. 
nuyor. Biz gıda ile beslendikten baı- * 
ka onun sayesinde haıtalıklara, bil- Bu ilerlemelerin nerede dur• ' 
hassa hastalıkların sari olanlarına cağını ıöylemek çok güçtür. 
mukavemet ederiz. Fakat bu gidiıle insanların gud' 

Şimdiye kadar keıfolunan vita • deleri üerindeki hakimiyeti ar ' 
minlerin sayısı onu geçmittir. tacak, ve bunlara dokunmakla İJ1' 

A ve B vitaminleri altı vitamin sanların fikri ve bedeni kabiliyet ' 
çeıidini temsil ediyor. Daha aon - !erini deği§tirmeğe imkan hasıl ol•' 
ra da C, D vitaminleri ketfedildi. caktır. 
En son ke§folunanlaraa E vitamin • Şöyle böyle elli yıl geçmeden b~ 
leridir. kiminiz size dilecl'iğiniz şahsiyet• 

E vitamini hakkındaki bilgimiz vermek kudretini kazanacak gibi S(jl 

henüz ~ok genit değildir. Fakat bu rünüyor. 

Nişanlımın 
Eski sevgilerini 
Affedeyim mi? 

«Yeni nişanlıyım. Evlenmek için ha
zırlanıyorum. Öyle mes"uttum ki, dün
ya benim için manalı olmıya başla· 

mıştı. Fakat dün nişanlımla konuşur

ken bana bir günahını itiraf etti, arka- Jı,. 
da~larımdan birile evvelce seviştiğini 

söyledi. İıte o dakikadan itibaren saa-

detim yıkıldı, harap oldum. Kıskançlık 

damarlarıma yayıldı ve ondan okadar 
ıoğudum ki, nişanı bozmayı düşünü -
yorum. Siz ne desiniz~» 

Hasan Avni 

Bugün her n.İfanlman batından geçe
bilecek bir macera. 

Gençler ne yapıp yapıp bir sevgili 
buluyorlar. Knlar bu gençlerin vaatla
tına aldanarak onlan seviyorlar. Sonra 

bir gün bir sebepten ayrılıyorlar. Bun· 
far hcrgün gördüğümüz. ve bildiğimiz 
tabii hadiselerdir. 

Nişanlanırken, alacağımız kı.-n bizden 

timolini dııima gözönünde tutmalıyız. 

Nitekim biz de nİfanlanıp cvlenmiye ka-

rar vermeden bir kaç kız tanımııızdır. 

Fakat evleruniye karar verince bütün 

mazinin üzerinden bir sünger geçirmİ§ 

bulunuyoruz. Alacağımız kız da evlen-

me kararım verince ıüphesiz ayni t~Yİ 

yapmıı, ve kalbinde ne kadar hayaller 

ümitler ve sevıiler varsa hepsini ,ilil 
abnııtır. 

Evlenirken ne kendi mazimizden d" 
layı mes'ul olmamalıyız, ne de kar11rııı1' 
da.kini mea'ul ehnİye kal.lmıalıyu:. ~ 
aize eıki aıkını itiraf etmekle bata etrııif' 
fakat samimiyetini İspat etmif. Eğer ~ 
ki sevgisinde devam etseydi size bıı 
söylemiye razı olabilir miydi? , 

Onun için ben nİfanı bozmanızı do 
ru bulmuyorum. 

* ı(Y eni evliyim. Kocam çok içi>'0~ 
Ben ise içkiden, hattu sigaradan iğr~ , 
nirim. Onu içkiden nasıl mencdebilı 
rim? » 

Şefika 

Onun erkeklik gururuna müracn~~. ~ 
diniz.. İçince çirkinleştiğini, ~üçüldi.iğllıı 1 
izzetinefsini koruyamı>':acak vaziyet.le~ 
düştüğünü anlatınız ve bu suretle ıçr 
den iğrendirmiye çalııınız. TEYZf; 
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Gülelim •.• 
Yaramazın biri ütüye çok meraklı 

Çocuklar yatakhaneye çıtıkları za- kıs ta güldü. Ben de hiç ses çıkarma- imiş. Annesi ne zaman ütü yapsa ha
~a~ seviniyorlardı. Yatağımızda bel- dım. Onun beni seyrettiğinden habe- şından ayrılmaz, seyredermiş. Yine bir 
tar uşüyeceğiz amma zarar yok. Yarın gün annesi böyle ütü yaprken küçiik 
.. topu oynayacağız ya. Bu gece ü- yaramaz bakmış hakmış, nihayet an-

Yangın Var!.. 

~ack ne olur» diyorlardı. fçlerinden nesine demiş ki: 
r Yaramaz da: - Neye yıkadıktan sonra heni de 

d - lnşaallah musluklardaki snfor ütülemiyorsun annei- demis. 
~on~r da yıkanmaktan da kurtuluruz. Nereden de aklına gelmiŞ değ;( mi?. 
~Yınce herkes kahkaha ile gülmeğe Sizin de aklınıza böyle tuhaf ~eyler 

şladı. O sırada Kemal: - Durun geliyor mu hazan i 

aklırna bir hikaye geldi. Size anlata· * 
)ıı:n dedi .. Yatakhanede çıt k<ılmadı. Mektep dönüşü iki arkadas konu· 
~Ünkü herkes Kemalin hikayelerine lŞuyorlarmış: ' 
ua.yılırdı. -Neden bugün sınıftan geç çıktın T e 

C<Benim bir amtamın oğlu var. Şiş· rim yok. O boş dönünce gülmeğe ha· kin. Beni beklettin, durdun. 
~an. obur bir şey .. Bir defa tatiJi ge- zırlanıyordum. Artık nerdeyse sabah - Neden olacak, ceza aldık'?. 
Çırsin diye bunu bize yolladılar. Bir ta olacaktı. Müthiş bir de soğuk vardı. - Niçin'?· 
&.~şanı konllt"lurken iki gün sonra be- Ali kalkar kalkmaz doğru sofad'lki - Öğretmen vazifemi babama ~ ap-
llıı:n yaş günümdür» dedi. kovaya gitmesin mi'?. Fakat sabah a- tırdım zannetti de ondan. Halbuki va'l-

Annem de «Öyle ise sana büyük bir ya~ı ~öktüğü için kova buz tutmuş. lahi, billahi bahama yazdırmadım. Yal
llyafet hazırlayayım» dedi. Ali he- Alı hır türlü anahtarı buzun içind~n nız babamın dolma kalemiyle vazdım .. 
lnen: alamıyordu. Kovayı ters çevirdi. Bt,zu Ne dersiniz?. Yanlışlık hangisinde 

- Yalnız bana amma değil mi yen· içinden çıkardı. Eline bir çekiç yaknla· acaba Tekinde mi, öğretmende mi'?. 

ae Kemale bir şey yok.. dı. Buzn vurrnağa başladı. Fakat evde- lf.. 
- Elbet te Kemale de verirsin. İki- kileri de uyandırır diye hızlı vurmak- Bu sabah Ayhanın canı hiçte mek-

lli~ beraber yersiniz. Deyince anneme tan korkuyordu. Yavaş vurunca da tcbe gitmek istemiyordu. Kalktı. Ya· 
Ali surat astı. «Görürsün sen, baka- buzu parçalayamıyordu. Nihayet ak· tağmm içinde şöyle bir gerindi. Ve 
t~ verir miyim, vermez miyiml> diye ima başka bir şey geldi. Mutfağa koş- nihayet silkinip yatağından fırladı fa. 
"4lJla çatıp duruyordu. tu. Hava gazını yaktı. Buzu kaldırıp kat bir taraftan da kendi kendine söy-

Ert 
. .. .. k 

1
. ocağın üstüne oturttu Akıldan yana leniyordu: 

esı gunu a şam annem e ı pa- . · N · · · 
ltetlcrl d"" .. Al" d h k bıraz noksandı. Buzu kova ile ateı::in - e olurdu sankı ıkız olsaydım. 

e onunce ı onu a a ·apı· .. .. v • Y • • • • dan k l d Ak d "tt" A ustune koymagı akıl edemedi Öylece Bır parçam mektebe gıderdi, hır par· 
arşı a ı. r asın an gı ı. n- b . .. .. · · -lleı:n· k ti · b""f l t" d•w• · uzu ateşın ustune oturttu Tabii bir çam da demze balık tutmaga. 

ın pa e en u eye yer eş ır ıgını · . 8Örd·· K k ··1 v b 
1 

d B cazırtı cuzurtudur başladı Her taraf Acaba Ayhan şaka mı edıyor der-
' u. ıs ıs gu mege aş a ı. en · . . . . . J\Iinı·n · t• · l d G k Ik buharla doldu. Ben: sınız, yoksa ıkızın ne demek olduğunu 

nıye mı an a ım. ece a ıp . . 
bütün çikolatları, pastaları yiyecekti. - Yangın var! diye bağırmağa baş- mu bılmıyorL 
Ben de herkes yatınca usulcacık ye- ladım. Annem uyandı. Hemen kova- .... -;;- ··---· ·-

;h1ek odasına gittim, anahtarı ~evir- ya sarılmak istedi. Onu yerinde bula- Başka Ulkelerde 
dim. Çektim, aldım. Fakat bir türlü mayınca eline bir leğen geçirdi s11yla 
aakJayacak yer bulamadım. Sofada da d~ldurdu, mutfak kapısından içeriye Kadınlar 
~rmızı bir kova vardı. Ansızın bir hır fırladı. Derken Ali sırsıklam içeri-
'Yangın çıkar diye suyla dolu idi. An- den çıktı. Annemi görünce pek utan· N 
llenı çünkü yangından pek korkardı. dı. Hemen koşup yatağına girdi. Ertesi e 
Su su dolu kovanın içine anahtarı hı- günü de eşyalarını toplayıp gitti. T ahi- y } 
ta.kıverdim. Çıkıp yatağıma yattım. i pastaların, çikolatlann hepsi de ba- apar ar 
Ali ile de bir odada yatıyorduk. Me· na kaldı.» 
ier Ali benim bütün yaptıklarımı sey· Yatakhanede çocuklar bu güzel hi
tetrniş. Benim uyuduğumu zannettik- kayeyi dinledikten sonra hep rüyala
ten sonra, kalktı, benim yatağıma doğ- rında çikolata pasta yemek üzere uy .. 
ru dönerek «şimdi görürsün>> dedi, kıs kuya daldılar. 

Uz sakal T opsakalı 
nasıl kızdırdı? 

Bir gün T opsakalın fena halde ca· 
tıı sıkılıyordu. «Şöyle Uzunsakala gı· 

yaprakları. Ağacı zamklayıp duruyor. 
T opsakal evvela gülecek oldu. Fakat 
kendi hikaye kitabının parçalandığını 
görünce kızdı: 

- Ne yaptın, yahu'?. Benim söyle
diğim, istediğim bu kitap yaprakları 
değil ki .. Hay allah senin cezanı ver
sin. Şimdi kitabımı öde de aklın başına 
gelsin. 

Zavallı Uzunsakal bu bombardıman 
karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kaş 

yapacağım diye aıöz çıkardığının far

Dikkatine güvenen. gelsin 

Bu hafta size çok değişik bir bil- fınızda gördüğünüz şeylen eyice bili .. 
mece koyuyoruz. Bakalım bu çc;şitten yorsanız, bunları bulmak sizin için pek 
hoşlanacak mısınız? Geçen hafta res- kolay olacak. Fakat eğer dikkatsizse· 
samımız resimde gördüğünüz altı niz, o da meydana çıkacnk. 
resmi çizdi. Fakat o gün bir tuhaflığı Şimdi sizin yapacağınız şey şu: 
Ü~tündeydi. Çizdiği bütün resimlerde Resimlere dikkatli bakın: Kac yanlıt 
b~~e.~ tane yanlış yaptı. Biz bunları bulursanız, bir, iki, üç diye nu'"mnrala· 
gorunce katı!dık gülmeden.. yarak yazınız. Ve bize gönder.iniz. Biz 

Ba~8:~ sız wde b~ yanlışlıkları göre- de size gayet güzel hediyeler yollaya .. 
cek mısınız. Eger dıkkatliyseuiz, etra· cağız. 

Masal: 

Tüccar ve 
Günün birinde bir tüccar uzun bir - Dur, şu tilkiye de soralım derler. 

kır yolundan hiT şehre gidiyor - Tilki işi anlayınca çakala der ki: 
muş. Hava da çok sıcakmış. Tüccar - Peki çakal kardeş .şu çuvalın içi· 
yolda fena halde susamış. Faknt biraz ne nasıl girdin bir göster bakalım .. 
daha yürüdükten sonra kenarda bir Çakal hemen çuvalın içine girer. 
kuyu görür. «Aman şuradan biraz su Tilki tüccara dönerek : 
içeyim». diye düşünerek kuyuya yak- - Şu çuvalın ağzını hemen bağla. 
laşır. Bır de ne görsün! Kuyunun i- Ve kaç git der .. 
çinde bir çakal. Çakal tüccarı görünce Artık hikayenin arkası belli değil 
yalvarmağa başlar: mi? Tüccar çakala yem olacağına ça· 

-. Aman ne olursun tüccar ağabey. kal tilkiye yem oluyor. 
Benı buradan kurtar. Tüccar şaşırır : ............................................................. . 

- Seni nasıl kurtarayım. Kolum ye
tişmiyor ki pençenden tutup çeke
yim'? 

- Aman tüccar ağabey ne olursun 

Geçen/(i 
Bilmecemizde 

çuvalını bir iple kuyunun içine indir. vazananlar 
Ben içine girerim. iple beni yukarı çı- n j 

karırsın .• 22 şubnt tarihli 
Tüccar razı olur. Fakat çakal çı· bilmecemizde bi . 

kınca ilk işi : 
- Oh kaç gündür, içeride aç kal· 

dım. Şimdi seni yer, bir güzel karnı
mı doyururum, demek olur. 

Zavallı tüccar, neye uğradığını bile
mez. 

- Aman dur, etme, eyleme çakal 
kardeş bak ben seni kuyudan çıkardım 
falan derse de çakal dinlemez. 

- Zaten bütün insanlar benim diiış
manımdır. Seni yersem hiç olmazsa bir 
tanesinden kurtulmuş olurum der. 

Tüccar korkmağa ba,lar: 
- Gel çakal kardeş şu ağaca sora-

lım bakalım o ne diyecek der. Nevse 

rinci ikramiyemiz o
lan bir futbol topu· 
nu İstnnbul erkek li
sesi 456 B. Özbek 
kazanmıştır. Ta -
lihli okuyucumuzla 
İstanbuldn bulunan 
diğer kazananların 

pazartesi cumarte
si günleri öğleden 
sonra hediyelerini 
bizzat idarehane -
mizden almaları la- Gcçenki bulmaca 

deyim, tuhaflıklariyle beni güldürür, 
~lcnirim.» diye düşündü. 

Şuradan buradan konuşurlarken 
l' opsakal: <<Senenin bu mevsiminde 
Çok canım sıkılıyor. Pencereden bakıp 
~açları yapraksız falan görünce tu-

.............................................................. ca ne düşündüğünüzü bilmem .. Fakat çakal da buna kanar. Ağaca giderler. 
bu resmin ne olduğunu biliyorum. Ha Ağaç duyar duymaz: 

kında bile değildi. 
Bu yazıyı okumadan resme bakır.-

zımdır. Taşra o -

kurlarımızın hedi -
yeleri posta ile gön
derilir. 

muda n•ektep 
çantası kazanan 
latanbul erkek li
uainden lbrahim 

8.f oluyorum)> dedi. Uzunsakal da: 
- Aman canım üzülecek, sıkılacak 

ile Var? Önümüz bahar .. Amma ma
~eı:nki bu yapraksız ağaçlardan içine 
asvet çöküyor. Dur, aklıma bir şey 

Qeldi» deyip odadan dışarı fırladı. 
Üstünden belki yarım saat geçti. 

~ çıkış, o gidiş. Uzunsakal görünme· 
1• Bunun üzerine T opsakal: 
- «Çıkıp bakayım bunnk koca ser

•cı:n acaba yine ne aptallık yaptı, ne· 
tede kaldrn dedi. 
l.J Bir de bahçeye çıkınca ne görsün .. 
2:.Unsakalın bir elinde zamk şişesi, Ö· 

teki elinde T opsakalın hikaye kitabının 

ne mi i. Bakın size de söyliyeyim. Bu - Ye hiç durma çakal kardeş İn· 
bir dülger kadının resmidir. B<wka ül- sanlar benim de düşmanımdır. Elleri· 

ne balta geçti mi bizleri keserler, de -
kelerde kadınlar her işi yaparlar. İşte 

d 

.. Bı.'r gka" zete kağıdı alıp arkadaşınıza bu da onlardan biridir. Ve onu burada virirler, deyince çakal tüccara döner. - Gördün mü~. Şimdi ben seni yi-
ıyınız ı.. d belk 2-

Arkadaşınıza 
Sorunuz. 

OYUNCAK 
İstanbul ilk okul 4 te 224 Sabiha, lz .. 

mit Yeni Turan okulu sınıf 5 ten 3 79 Ce· 
lal Erdi. Erenköy Fırın sokak No. 8 de 
Doğan, Bursa Emirsultan cud. No. 64 t~ 
A. Rıza Yurda Or. 

ALBÜM 

B·ı · , Ş k'"'v yer en i D otuz metre yükseklik- yeceğim der. Fakat tüccar: 
- ı ıyor musun r u gazete ogı· dının bir ucuna sen bir ucuna da ben te görüyorsunuz. Bu kadın duvarcılık- - Aman yapma çakal kardeş gel Beyoğlu 11 inci mektep 278 'evhizo 

basarsam, biribirimizi ne görebiliriz, tan başka tavan, duvar süsleri falan şurada otlayan ineğe soralım der. fa- Sivas Fevzipaşa okulu 123 Güzin Taner, 
ne de biribirimize dokuanabiliriz'?. da yaparmış .• Nasıl sizin de böyle şey- kat inek te hikayeyi duyunca hemen: D. D. yollan hasılat dairesi Emin oğlu Ka· ya, Snmsun İnönü mektebi 5 ten 129 Ne. 

Arkadaşınız, belki de bu sözünüzü lere hevesiniz var mıi - Yemene bak çakal kardeş insan- rimnn. Vezneciler Deruni Mehmet so
0 

.., 

Ç
ok tuhaf bulacak ve kahkahalarla .......................... - ................................. , lar benim de düşmanımdır. Sütümü i· k k N 4 a o. te Suna, Mudanya piyade alayı 

gülecek. İnanmayacak. kapıyı kapatır ve gazetenin öteki ucu· çerler daha Üstüne üstelik te beni öl- tabur 3 te bölük 11 de yüzbMı Kemal Öz .. 
O zaman gazeteyi yere açar, bir u- na basarsınız. dürürler der. can kızı Kevser, Ycnikapı Yalıboyu No. 

cuna arkadaşınızı bastırırsınız. Öteki Güzel bir şaka <leğil mn Eğer be- Çakal yine yemek üzere tüccara 147 de Yusuf Altınkaya. Bursa orta okUI 
ucunu kapının altından dışarı doğru~endiniz se hemen bir arkada,şınıza döneceği vakit karşıdan bir tilki gö- ısınıf 1 / D den 620 Cemil. 

itersiniz. Siz de kapıdan dışarı çıkar lyapın.. rünür. (Arkası var) 
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Olüm, yine istediğini seçmiş Kraliçe 
Kerkayı da kucağına almıştı 

Cenç Irnak atından atladı ve avu
~}")a karalın atındaki üzenginin altın

lı tutu. Selam verdi: 

b ._ <lT anyü, elim nasıl ayağının al-
tıda duruyorsa irademi de emrin altı
~ koyuyorum.» 

~ Attila, oğlunun bu sözlerini işitme· 
aıİ. Kral, genç lrnak·ın kendisini kar• 
'""lrıağa çıkışının sebebini, oğluna 

'ııtnıadan bulmağa çalıştı. Fakat bula
tııadı. Nihayet dedi ki: 

._ «Beni karşılamağa çıkmanı sana 
t!ııretrnemiştim.» 

ltnak başını kaldırıp babasına bak
b: 

......_ «Sana vekalet eden Dengezik'in 
trııriyle yola çıktım.» dedi. 

)(tal mülayim bir tavırla: 
~ ......._ uAtına bin!, dedi lmak hayvanı
~ atlıyarak kralın yanından gitmeğe 
!ayınca Attila: 
._ «Yalnız değil misin?» diye sor-

dıı. 

Attila içeri girdiği zaman ateşin ö
nünde ısınan cüce Zerkon yerinden 
fırladı ve kralın dizlerine sarıldı. Kral 

kapının ct:1iği üzerinde durdu ve açık 
kapıdan içeriye doğru esen sert ve so
ğuk rüzgarın meş'aleleri söndürmek ü

zere olduğuna ehemmiyet vermedi. 
ho1un her tarafını araştırdı. 

Arkasından lmak ta içeriye girdi. 
Demir halkalardan birinden bir ıneş 'a

le çıkardı ve rahiplerin, ölüleri yakma· 
ğa mahsus olan odunları ateşleme
den yaptıkları gibi, o meş'aleyi !)Clşının 
etrafında dolaştırdıktan sonra titrek 
bir sesle: 

- «Tanyü, Kraliçe Kerka öldü.)) 
dedi. 

Attila kısık bir sesle: 

- <<Çiçekler de solar ve onların yal
nız hatırası kalır.» dedi. 

Hün adetlerine riayet ederek böyle 
bir cevap vermek mecburiyetinde kal-

~:rADiUTt;N r B i K A y E 
~ÇU~AALAU L_______ Fransızcadan 
Şair Haşmet ve üçüncü 

Mustafa 
Haşmetin yeni şöhret almıya başladığı 

zamanlardı. Latifelerinin bazısını duyan 
üçüncü Mustafa ,airi görmek istedi. Bu 

arzusunu, bir gün, Sadrazam Ragıp Pa • 
şaya söyledi. Ragıp Paşa: 

Efendimiz; Haşmet hakikaten 

zatı şahanelerine nedim olmıya la • 
yık bir bend~nizdir. Fakat pek 

arsız. çok aç gözlüdür. Korkarım 

ki vereceğiniz ihsana kanmıyarak daha 

ziyadesini ele geçirmek için küstahane tas
diata kalkışmak suretile efendimizi bihu-

zur eder. Hatta bir kaç kere kendisini biz
zat takdim etmeyi düşünmüş iken bu mü-

lahazaya binaen cesaret edt"medim. Ma • 
demki arzu buyuruluyor, takdim edeyim, 

amma kulunuz da efendimizden istirham 
ederim ki asla bir şey ihsan buyurmayı • 

nız. ıı dedi, padişahtan da (1 Peki öyle ol
sun» cevabını aldı. 

Sadrazam akşam Haşmeti yanına ça -
ğırdı: ' 

- Haşmet, dedi, padişah seni benden 
istedi. fakat bir hali vardır. Kendisi ihsan 
etmedikçe bir şey istenilirse pek ziyade 
canı sıkılır. Bilirim, sen arsızsın. Şayet ih-

YÜZÜNE TÜKÜRÜLEN ADAM 
olüksemburgıı parkı geniş, bol ağaçlı, 

ormanı andıran bir yerdir. Orada akşam
ları Parisin her sınıf halkı dol~ır. hava a
lır. 

Jşimden yorgun çıkmış, biraz dinlenmek 
üzere bu parka girmiştim. Kenar bir ka • 
nepede oturuyor; dallarda cıvıldaşan kuş
ların akşam konserini dinliyordum. Bol 
gölgeli çınar ağaçlan altında yaşlı ihti -
yarlar pipolannı tüttürerek çene yanşı e
diyorlar; çimenler arasındaki dar yollar
dan kolkola girmiş genç çiftler parkın kuy
tu köşelerinde kayboluyorlardı. 

Ben böyle etrafa bakınmakla oyalan!T• 
ken yirmi adım ötemde birdenbire bir 
genç adam belirdi. Bana doğru koşarak 
geldi. Soluk soluğa: 

- Üç gündür seni arıyorum .. dedi. 
- Niçin, ne var Danni} diye sordum. 
Bu genç erkek, Danni; benim en eski bir 

mektep arkadaşımdı. Zeki ve çalışkandı. 

Genç yaşta hayata atılarak ateşli bir öğ • 

retmen olmuş; ülküsünü küçük zekaların 

yükselişine bağlamıştı. Zaten ferağat sa • 

hibi idi. Onda hayatla doğrudan doğruya 
çarpışmaktan ürken bir sakınış vardı .. 

du. Karşılık verdim: 
- Yanılıyorsun Danni. Kuruntu ediyor• 

sun .. Yüz güzelliği nedir? Hele bir erkek 
içini. Hem sen çirkin değilsin ki .. Bir İn• 
sana lazım olacak güzellik içtedir Danni. 
İç güzelliği, bil ki; dışı da aydınlatır. Sen 
vehme kapılmı~ın, kendi kendine çirkin • 
lik telkin ediyor, diğer insanların tabii ve 
maksatsız hareketlerini üzerine alıyor • 
sun .. 

Vaz geç bu kuruntudan Danni!.. Sen 
iradesi kuvvetli bir erkeksin. Kendini boş· 
boşuna üzme. İyi şeyler düşün. Muhay • 
yelende güzel hayaller yaşat .. Tabiate gÜ• 

lümsiyerek bak .. Hem hayat böyle şeylerle 
değişilmez Danni. Yaşamak yaşamaktır. 
Etrafına şöyle göz gezdir. Her taraf çimen. 
çiçek ve güzel kokularla dolu. Kuşlar bize 
uhayat tatlıdır» diye cıvıldıyorlar. Bahar 
bütün sevimliliğile bizi kendine çekmeğe 
çalışıyor. Böyle bir cennet bırakılır mı) 

Haydi Danni, gel, ~eninle biraz dola~alım. 
Hem deminki sözlerinin de şaka olduğunu 
bana söyle .. » 

Yaşamak gerçekten tatlıdır. Hayat in • 
sanları kendine o kadar bağlayıcı bir şey• 
dir ki en umutsuzlan bile iki söz tatlı bir 
emelle avutur. Y"şamaktan kolay kola~ 
vaz geçilemez .. mıştı. ö 

k san verilmiyecek olursa istersin. y)e bir 
..._ ({Biz yirmi ki~iyiz, Dengezik ta· Fa at lrnak gördü ki Attila, bunla- 1 hasta idi, arasıra sinirlerine sırnaşan sar"a· 

~f T şeye mahal ka mamak için şimdiden pa-
• 

1tıdan gönderildik. Eski Roma kale- rı söylerken zihnen başka şeylerle meş- dişahtan hiçbir şey istemiyeceğine yemin ya benzer bir rahatsızlığı vardı. Bu yüz · 

Fakat zavallı Danni 1. Sevdiği ve bağlan
dığı mesleğinden pek az bir zaman için
de ayrılmak felaketine uğramıştı. Çünkü 

Yan yana yürümeğe başladık.. Danni 
bir şey söylemiyor. Fakat sözlerim tesirini 
gösterdi. İçinde hayatla ölüm arasında çar
pışmalar var. Gözlerinde ümit parıltıları 

ı;eziliyor. Yaşamak isteği üzüntülerini bas· 
tıracak.. Danni bir şey söylemiş olmak 
için: 

~de beklı"yoruz, bir saate kadar oraya guldü. 1. • H t d · · den iki yıl önce tekaüt edilmiş, genç yaşta , etme ısın. ıı aşme e yemın etli. 
aaı) olacağız, T anyü. Dengezik orada Kral, hala hol içinde bir şey arıyor- Ertesi gün Ragıp Paşa Heşmeti ~araya çalışmaktan kalmı~tı. 
~i beklememizi emretti; iki gün ev- muş gibi bakınıyordu. Sonra ocağa gönderdi. Huzura çıktı. Pek çok meclis Onu aylardanberi görmemiştim. Ne ya-
t) ld'k Se · 1~ ) k · · ·ı 1' k t · ·· .. d d z pıyor, nasıl yaşıyor; şimdi beni niçin an-oraya ge 1 • nı Karşı ama ıçın ı er ıyere a eışın onun e otur u. er- aralıklar etti. Padişah ziyadesile mahzuz 

~~la. çıktım; bugün mutlaka geleceği- kon da yanında diz çöktü. Cüce yal- oldu. Üç gün sarayda alıkoydu. Gitmesine yordu. 
'<l h h b Sorumuma cevap verdi: ıssediyordum.» nız sa i inin yanında oturmakla ka- ı"zı"n verı''ı"ınce tekrar huzura çıktı, veda et- Ö k k 

- Jyi şeyler anlatıyorsun dostum, di • 
yor. Bunlar yalan da olsa güzel ve tatlı. 
Evet yaşamak iyi şey. Fak~t benim için de 
öyle mi acaba~. 

Burgonyalı lldeko naat ediyordu. Bir iltifat beklemek bi- tikten soma, ihsan ümidile bir parça dur· 

d ......... HGelecegw imi rüyanda mı gör- le hatırına gelmiyordu. d d b" ı.1 h" d u ise e, ır şey çıKmayınca La ır ışa-
~? h * rıda verecekler diye huzurdan çıktı. Oışar-
~ ~talın ~ka tarzında sorduğu bu Kral Çağırabilir da da kendisine ihsan veren olmadı. Belki 

alı lrnak ciddi telakki ederek: Gök, alçak kar bulutlarıyla örtülüy- Darüssade ağası marifetile verilir hülya • 

)\j ..._ «Hayır, rüyada görmedim, T an-
1 
dü; bir türlü gün doğamıyordu. Güne· sile ağanın odaı1ına girdi. <<Efendim, avde

~· l~te bana öyle ~e!di. Heme sa~~h- 1 şin çı~tığına ~elalet edebilecek en k~- time ruh!!at buyuruldu gidiyorum ıı diye 
& ın avluda kendısme rastgeldıgım çük hır ışık bıle yoktu. Burgonyalı Il- ağanın eteğini öpüp karşıı1ında durdu. On
,11tgonyah lldeko da hana ayni şeyi ı deko titreyerek yatağından kalktı; şa- dan da «Peki Allah selamet versin! Mem
~ledi: lmak, bugün Kral Attila ge- yet Dengezik kendisine arabanın ala- nun olduk» c~vabından başka bir şey ala-

ek.)) dedi. 1 bildiği kadar minderler ve pöstekile:r madı. Oradan Baş mabeyinciye, başkatibe 
t ..._ «Burgonyalı İldeko mu} Bur· vermemiş olsaydı, soğuktan ne kadar baş hamedara da başvurdu. Bu ziyaretler, 

l>tıyaJı mı}>> muztarip olacaktı 1. el, etek öpüşler de hepsi boşa gitti. cıİhti-
..._ «Evet, TanyÜ.» Kadın yavaşça kapının kilidini aça- maldir ki Babı hümayundan çıkacağım 
..._ C<O da sizinle beraber mİ} » rak merdiven başına çıktı. sırada verilmesi emrolunmuşturıı diyerek 
..._ «Evet, T anyÜ.>> Kral emretmedikçe onun huzuruna son bir ümit ile akağaların odasına girdi. 
..._ <cNiçin}» çıkılamıyacağını uzun esaret hayatın- 1 ııBen gidiyorum)) diye her birile ayrı ayn 
..._ «Beraber gelmek istedi.» d ··~ · t" O · · At ·ı· 1 vedalaştı. Burada da ümidinin boşa çıktı-a ogrenmış ı. nun ıçın, tı anın 
..._ N K 1 b d ·· ·· ·· uını anlayınca hemen gerisi geriye döndü, l . « için ... >> ra ura a sozunu geldiğini haber alır almaz, gidip oda- 0 

~at l • d f c<Niye döndün?» diye soruldu. Tekrar hu-t.. ~ı. Aklına gelen düşünce en e et- sına kapanmıştı. 
·•ıtı. 1 k ha k b" 1 h 1 d zura girmek istediğini söyledi. Padi~htan 'f>e ça ışara Ş a ır sua azır a ı: - «Fakat diyordu, kral beni çag-ır- O 

......._ D •k fı d b izin alındı. Tekrar huzura çıkaTıldı. çün-~ «Niçin engezı tara n an u· tabilir.» cü Mustafa bunu görünce cıHayrola? Ni-
}'il gönderildiniz}» diye sordu. Hı"ç olmazsa Zerkon, yahut Irnak ı d d H 

J çin ge din? ı) iye sor u. aşmet yer öp-
) rnak resmi bir tavır takınarak ce- kralın geldiğini kendisine haber ver· tükten sonra dedi ki: 

'1> Verdi: mezler miydi? Şüphesiz, kralı gören- - Efendimiz 1 Ragıp Paşa kulunuz, he
~' «Tanyü, sana söyliyec~ğim ~ey- ler, her şeyi unuttukları gibi İldekcıyu ni buraya gönderirken sakın padişahtan 
~ lle at üzerinde anla~ılabılece~, ne da hatırdan çıkarmışlardı. bir şey isteme diye tenbih ettiktt·n başka 
\ı ilt üzerinde dinlenebılecek sozler· İldeko ynvaş yavas merdivenlerden yemin de verdirdi. Onun için kulunuz bir 

dit.)) · d' O kt d l ' t l"varak şey istemedim. Tarafı şahanenizden bir şey ın ı. ca a o un arın çı ırc .. 
Hünlerin Üç Adeti d _ d d l w. b" · k 1 çıkmayınca acaba, Efendimize de mi yemin B . yan ıgını uy u; rastge ecegı . ır uşa -

~ u sözlerin ne mana ifade ettiğim la lrnak'a bir haber göndermek istedi. ettirdi diye merak ettim de anlamıya gel-
~~la biliyordu. Bir Hün prensi üç Ocağın Ate§i dim. · 
~ 1 

•• at üzerinde. _dinlem.ez.di = .. Ba.. bası· Padi~ah bu zarifane cerrarlığa kahka-
,'Q l h l l 1 h Evet, ocağın önünde birisi oturu· halarla gülerek Ha«mete umduğundan ~ . o Üm haberını, a eunın o um a· d w d t b d uşak 
~j ... · f' . d w ·· yor u; ocaga O un a an u a am fazla ihsanda bulundu. l ·"·ı ve hale mı oguran ananın o· ? w. . . ı 
~ h be . . .. 1 Eli k d .. y k Kaylak degıl mıydı? Yavaşça onu ça- MEHMET ZEKİ r · a rını,oen a nııy it' o sa w d 
~tk . gır ı . 

ı-r ın:ydı ~ . bo k . in Attila! Çağrılan ayağa kalktı ve İlde koya Bı"r muallı"m kayboldu ~ un adetını zmama ıç ı d w ·· ·· d.. F k t B nyalı ka-
) 'l\ı soramazdı Onun için başka bir ogru yuru u. a a urgo 1 K ld p k"" "Ik k b 

1'11..ı • • • • l v • dm onun kendisine doğru geldiğini u- 1 arta a aşa oy ı me tep aş 
L 'Qan gıderek vazıyetı an amaga ça .. · 11" · N · be ·· d b · 
"ttı. nuttu. Çünkii ocağın önünde postekı- mua ımı urettın on Ş gun en en 

~ l ld ; lere sarılı olduğu halde yatan başka bi- : ortadan kaybolmuştur. Nurettin evli 
«Ordu steplere vası o .~. mu .. » risini gördü Renksiz sofuk bir beniz ve dört çocuk sahibi bir adamdır. Ev-

~d' «Ben buraya hareket ettıgım gun · . l I · · l d ' 1 d hamlı ve asabi bir adam bulunduğu ve 
il ı:::-11 kl b be 't ht ·asıl ateşın a ev erıy e ay ın an ı: 

~ c. a a era r payı a a " . A 1 hatta bir müddet Bakırköy akıl hasta-
\ı ! · Kral Attıla . . d d . d"ld'V · · · b be · 
D. .. .. .. · w ,.11 • • nesın e te avı e ı ıgı ıçın gay u tı 

111 ernek ki Kraliçe Kerka olmuştu. lldeko oldugu yerde kaldı. E erını ı d' d t G b b t. ·n 
'J" . · ·ı · · I en ışe uyan ırmış ır. ay u P. ını 
l qtrı en zı"yade kimi yere vurmaktan mantosunun ıçıne sakladı , ne ı erıyc, .1 .

1 
l d l · · l'k y·· 

~ t . . . . • . k aı esı e ara arın a o an geçımaız ı U• ı..._•'<\nır? O istedigv i gibi seçer. 1-lıç hır ne de gerıye gıdebıldı. A caba kral en- .. d .
1 

. Jd'V. d t h . d'l 
''!' • . .. .. • zun en ı erı ge ıgı e a nun e ı • 

80rınaz, kraliçe Kerka hıç hır şey. disini görmüş muydu? 1 anımış m'Y· mektedir. Zabıta Nurettini aramakta-

* dıi 
(Arkası var) 

lstanbul 2 c i icra M murluğundan: 

kerka'nın Ôlümünden Sonra 

'~ki Roma kalesinin holünde bir a
~}'anıyordu. Yarı yıkık bir halde olan 

~k alelacele tamir edilmişti. Kısmen Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 

~İ~onyalı kadının rahat sey.ah~.t e· veril· n 45 metre ~iyah, yeşil, mavi renkte 

1 ltrıesi için, kısmen de, ger} donen 
36 

· ·· t 
ıtlı )• 'b" k l k . . ipekli kuma"la r 2-3- pazartesı gunu saa 

ayık olduğu gı ı arşı ama ıçın . . B wl d 1 "ki~ ı d 
:, ~aç araba be rabere alınmıştı. Yere 1 3 ten ı t ıbarcn eyog un a stı . ~ ~a -
'Q),. l .1. k l I 1 desinde 246 1

0 • hı dükkanda bırınc ı açık 
h. "t ve ayı post arı sen ı : ra ın a • 
'il sureti Ue saulacai;rndan taliplile ~ Sofra takımı masa üzerinde duru- arttırma . 
~du. Demir halka1ara takılı meş'ale- rin ayni giın ve ~~tte mahallinde: mc:mu• 

}'C\.,. d ıuna müracaıılhırı ılan olunur. (20537) •d or u. 

dır. 

c Toplantdar, Davetle!::) 

Kızılay Konıresi 

Kızılay Eminönü kazası idare heyetin -
den: 

Kızılay Eminönü kazasının senelik u • 
mumi meclisi bugün saat 14 de İstanbulda 
4 cü Vakıf Hanında ticaret odası salonun
da toplanacaktır. 

Çevre dahilinde cemiyete kayıtlı üyelerin 
toplantıda hazır bulunmalaıı ilan olunuı ... 

- leceğim, yahut memle et dışına a-
çacağım. Sen benim en eski tanıdığımsın. 

Vaı1iyetnamemi sana bırakacağım. 
- Ölmek mi~. Çıldırdın mı sen Dan-

ni !. 
- Hayır dostum!. Aklım başımda. Bir 

ruh krizine de uğramadım. Sana açıkça an-

Dolaşıyoruz. Onu şuradan, buradan konuı 
turuyorum. Danniyi kandırdım gibi. fena 
düşünceleri unuttu ve unutacak sanıyorum. 
Dudakları arasında oynak bir hava mırıl• 
danıyor. Konuşurken kahkahalar savuru• 

)atayım: yor .. 
Ölmek veya kaçmak benim için artık Yavaş yavaş parkın kapısına gelmiştik. 

bir ödevdir. İçinde yaşadığım sosyete böy- Biz dışarı çıkarken kapı önünde İçeriye gİ• 
le istiyor. Ve hatta bunu bana emrediyor .. ren iki kadınla karıılaıtık. İki sokak ka • 
Biliyonun; ben daha küçükten çirkin hi· dınile. . İkisi de içmişlerdi. Ağızları şarap 

riydim. Yüzüme bakanlar alay ederlerdi. kokuyordu. Sallana sallana yürüyor; pel· 
Buna, büyüdüğüm zaman uğradığım hasta· tek, peltek konuşuyorlardı. Beni tanıdılar 
lık bir kaç çirkinlik daha kattı. Yüzüne ha- mı? Yoksa her erkek gibi tanışmak mı is
kılmaz bir adam oldum. Benden nefret e- tediler nedir; söz attılar ve bizi ayak üstün· 
diyorlar dostum! Tanıyan, tanımıyan ben- de bekleterek konuşmağa başladılar. Dan• 
den kaçıyor; bana bakmağa tahammül e· ni yam başımda duruyor; konuşmamıza 
demiyor. karışmıyordu. Bir an; iki kadının gözleri 

Yüzüme tükürüyorlar dostum!. Yüzü- nasılsa Danniye ilişti. Danninin gözleri de 
me gözleri ilişen altı yaşında yumurcaklar onların hakışlarile karşılaşmış bulund\L 
bile iğrenerek yere tükürüyorlar. Hain kadınların ikisinin de yüzleri buruş• 

Düşün dostum.. Ben yaşayışımla insan- tu. Baktıklarına pişman olarak bakışların1 
lan, cemiyeti rahatsız ediyorum. Onun çevirdiler. Ve sanki sözleşmişler gibi ikisi 
· · de ayni sevki tabii ile ha•larını yere e:7e-ıçın... ,. .. 

Acı acı gülüşlerle sözünü bitirdr. rek tükürdüler. 

Dnnninin yüzüne baktım. Acaba dedi
ği şeyler doğru muydu? Onun yüzü ger • 
çekten çirkindi. Hele hastalığı yüzünün de
risinde çok fena izler bırakmıştı. Kırmızı 
çehresi mora yakın bir renge girmif; buru
şuklaşan derisi üzerinde top, top san le
keler kabarmıştı. Bu karma karışık, her • 
bat yüzde donukla an gözler de anlam ve 
ônemini kaybetmiş gibiydiler. 

Danniye bakmaktan kendimi alamadım. 
Bir an şaşırır, duralar gibi oldu. Yüzü hü99 
bütün başka şekil ve renklere girdi. Mos • 
mor kesilmiş, korkunç bir hal almıştı. 
Kendisini bu müşkül vaziyetten kurtar • 
mak için elimi koluna doğru uzatırken, bir· 
den fırladı. Ve parkın akşam ışıklarile m~ 
raran sık ağaçlıklı kuytu karanlıklarına da• 
lıp gitti. 

Fakat kendisine: Gidiş o gidişi. Onu bir daha göremeCJim. 
- Evet çirkinsin Dannil. diyemezdim Ve anladım ki, artık hiç, hiç görenıiyece

tabi .. Hem o, fazla vesveseye kapılıyor - ğim. 

Emlak ve Eytam Bankası 
• 
idare Meclisinden : 

Esas nizamnamemızın 79 uncu maddesine göre hissedarlar umumi heye

ti alelade olarak 30 Mart 1936 pazartesi günü saat on birde Ankarada Ban
kamız Merkezinde toplanacağından h iuedarlarımızın mezkUr tarihte top • 

lantıda bulunmalarını dileriz. 
Yine nizamnamemiz hükümlerine göre, kendi namlarına veyahut baş • 

kalarma vekaleten en az yirmi hiasesi olan hisaedarlanmızın bu toplantıya 
if tirikleri ve vekileten bulunacak olanların kendilerinin de hissedar bulun

malan gerektir. 
Buna hakkı olanların toplantı gününden en az beş gün önce hisse senet• 

)erini Merkez veya Şubelerimize makbuz kartılığında vererek giriş kartı al
maları ve batkalanna vekalet vermek istiyen hissedarlanmızın da birer ör • 
neklerini Bankamızdan alacakları vekaletnameyi doldurarak yine beş gün 
önce girİf kartile birlikte merkezimize vermit bulunmaları gerektir. (315) 

Müzakere olunacak işler: 
1 - idare Meclisi raporu. 
2 - Mürakipler raporu. 
3 - Bilanço ve kir ve zarar hesabının tasdiki ve idare Meclisinin ibrasi. 
4 - Mürakiplerin intihabı. 
5 - Mürakiplerin ücretlerinin tayint 
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tir ki: 
- Tahkikat benüJ: bilmemİflİr. Şahsi 

mes'ullerin bibakkm tesbiti içia adli tah • 
ldkatın ikmaline zaruret vardD". 

Frenler Bozuk Mu? 
- Kazaya ufnyan tramvayın elektrik 

freninin bozuk olduğu feımen tesbit edil
miJ ise de bu bozukluğun kaza zamanında 
mı, yoksa kazaya takaddüm eden zaman· 
larda mı meveut olduğu ancak ikmali zanı. 
ri olnn tahkikat neticesinde anlatılacak • 
tır. Kaza frenin tutmamaıımdan ileri ııel
mi~tir. Biz frenin bozulduğunu gördük, fa· 
kat kat'i netice fen heyetinin vereceği ra

porla anJaıdacaktır. 
T bibi adli Enver kaza kurbanlanndan 

müfetti§ N"ıyazinin her iki ayağında husule 
gelen kangren gazözden öldüğünü tesbbit 
etmİf ve morga kaldD'llmasma lüzum gör
meden defnine nıh.sat vermiJt.ir. 

Polis Tahkikatı 
Polis tahkikatı da devam etmekte, kaza 

olurken tramvayda bulunup ta atlıyarak 

kurtulanlar ararup tmbit olunmakta, İ!a· 
deleri alınmaktadır. 

Polis tahkikatı neticesinde kaza olan 
tramvayda kondüktörün 41 yolcuya bilet 
kestiği, fakat daha T epebafmda binen yol
culara bilet kesme itini tamamlamadan ka
za olduğu için arabada elli bete yakın yol
cu olduğu tesbit edilmiflir. Gene polis tah· 

kikatına göre ufak ve biifük yara alan yol· 
cularıo miktan 21 kifidir. iki kiti de öl • 
müştür. Başka yaralı yoldur. 

Tramvay Şirketinin T alılıilıatı 
Dün, Tramvay pketi erkin.ile tekrar le· 

mas ettik. Salahiyettar bir zat, scwdulda • 

- -= 
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Bir mütehassıs diyor ki : 

Cild için zararlıdır. 

YapılmasL lôıtmgelen 

Ji'en, eenelerle sık sık yapııran mak· 

?~~d.an yüzde yıtıo ilerlediği izler 
~ rır. Bu iae bir genç kıı teninin 

:uıc~liği için tehlikelidir. Fakat 
u gıbı hallerde ollrl, Biocel tabir 

•dilen gençleştirici ve ihya edici 
hııeurlerla beslendiği takdirde der· 

1 ~I tttzeliği, gilzelliği ve yumuıalc-

• 

ınuı adalelerini sıklaş· 

SON POSTA 

hıgı iktlıap eder. Bu kıj metli cev-
er \7l tırır Yd l.ıeşoreyi beıler 11-•c:!:Blm:BC!!:•••---~ d ' yoıın üniversiteıi profesörü 
0ktor K. Stejakal tarafıudan hu- n gençle~tirir. S&bah· 1 

SU-.i bir neul daire inde geuç hay- leyin beyaı rengindeki 
~anlardıın iatihııale muvaffak olmuştur. (yağaıs) Toknlon kremi tatbik ediniz. 
l u cvvber, pembe rengindeki Toka· ÇünkU beyazlatıcı ve muknvidlr. İş· 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kanmöy Kôprübaıı 
Tel. 423S2 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

00 kremi terkibinde mevcuttur. Ak· te bu suretle makyaj Ye solmuı bir 
t~ırıları yatmazdan evvel kullanılchkta ten yeni n cazip bir güzellik tabaka-
•ız uyurken cildin r.ayıflamı, n sol- ıile kuşanır. 
~ Meccanen Isttnbul 622 posta 1..'lltuau aclresiae T Si 2, rumuzile 12 
L Urul)luk bir posta pulu gönderildiği takdirde dırnnundn bir tllp gündüz TOKA
~ ON kremi, bir tüp gece TOKALON kremi n AHZU EDİLEN RF.NK'fE bir 

tu Tokalon pudraaı hnvi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 
Hamiş : Nümunelik talebinde bulunan zevatın lutfen adreslerini vazih ve mufassal 

olarak ya:unalannı ve adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümuneliklerini al

~~ olanların da yeniden açık adreslerini göndermeleri rica olunur. 

... 

AS AL 
Baş - Diş - Romatizma - Gripe karşı emsalsizdir. 

Mavi etiketli kutudaki HASKALMIN'i isteyiniz. 

LE Z ZE TL.i 
g o ' srar· 

ÇO&-< 
OLUR 

•. m 

Türk Hava kurumu 

UY .. K Pi YA GOSU 
Ş:mdiye k adar bin 'erce kiı "yi zerıgi 1 etmiıtir. 

s. inci Keşide 11 Mart 938 dader. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O Liradır. 
A}·r1ca: ı5.{)0[), 12.000, 10.0[)0 lir lık ikra:niya:ede 

( 20.00J) liralık bir mükafat vnrdır. 

l)r. s r Sinir v• 11kı1 
hastnlıkları mütehassısı 

t.1' 110.•u Keç Ô en a,.artı 11.ıq Td. 2.0H Ev. Kıtdı .i)y a~bıırlye lJari 11> •k TeL tiOU l 

1a--·> ~---~ Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
§embe 15 de 

lzmir sür'at postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumarteıi~ çar -

ıamba 18 de 
lzmit - Pazar, ıalı, per-

§embe, cuma 
9,30 da 

Mudanya ·- Pazar, salı, per
fembe, cuma 9 
da 

Bandırma . ~ Pazartesi, ıalı, 

çartamba, per
ıembe cumar • 
teıi 21 de 

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

( 1140) 

~---------------~ Kireçlik Kömür madenleri Türk ano • 
nim şirketinden: 

Şirketimizin genel hissedarlar heyeti ti
caret kanununun hükümleri dairesinde se
nelik toplantısını 31 mart 936 günleme • 
cine rastlayan salı günü saat 15 te fstan -
bulda İş hanında 9-1 O numaralı dairei 
mahsusasında aşağıdaki ruzname ile yapa· 
cağından his!ledaranın toplantı gününden 
sekiz gün evvel idare merkezine müra • 
caatla girmelik kağıtlanru almalarını ve 
toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - İdare meclisi ve mürakip raporla

nnın okunması . 

2 - 19 35 hesap yılına ait bilanço ve 
kar zarar hesaplannın kabulü. 

3 - idare meclisi azalarile mürakibin 
ibraııı. 

4 - İdare meclisi azalığından çekilen 
Bay Nejat Kentin yerine murahhaslık va· 
zifesini de görmek üzere idare meclisince 
intihap olunan Bay ihsan Soyakın intiha
bının kabul ve tasdiki. 

5 - 1936 hcsabatı için müra.lcip inti • 
habı ve ücretinin tayini. 

6 - İdare meclisi azaları için hakkı hu-
zur tayini. (580) 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• idare merkezi 
lstanbul ( Galata) 

Türkigedeki şubeleri: 

lıtanbul, ( Galata, Y eııioami ); 
İzmir, Mersin. 
Yu11anistondaki şubeleri: 

Selô.nik, Aiina, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamelAb 
lstanbul n Galata ıubelerinde 

kiralık kasalar 

• 

Sayfa 15 

L Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Haziran - Temmuz - Ağustos 936 Uç aylık maaşlarını Bankamızda 

iskonto ettirecek Mütekaid, yetim Ye dulların kendilerine verilen 
numaralar üzerinde yazılı gün ve vakitlerde Gişelerimize müracaat• 
tarını dileriz. Kendilerine tahsia edilen saatlerde müracaat etmlyen
lerin müracaatları saat 12 - 1 ve 5 - 6 arasında kabul edilecoktir. 

1 Mart 936 Pazar 
Beşiktaş MalmUdtırlüğUnden maaf alanlar 

No. 1 50 Saat 7 112 
51 100 " 8 1/2 

101 150 " 10 
151 200 " l 1/2 
201 250 " 2 112 

Adalar, Bakırköy, Beykoz, Kartal, Sarıyer, Yalova MalmOdUrJUk· 
lerinden maaı alanlar : 

No. 251 - 300 Saat 9 
301 -- 350 " 10 1/2 
351 - 400 " 1 1 

Beyoğlu MalmüdtlrlUğUnden maaş alanlar; 
No. 1401 - 1450 Saat 7 1/2 

Eminönü Malmüdürlüğünden Maaş Alanlar 
No. 1601 1650 Saat 8 

1651 1700 " g 
1701 1750 " 10 
1751 1800 ,, 11 
1801 1850 " 14 
1851 1900 " 15 
2401 2450 " 16 

Fatih Malmüdürlüğünden Maaş Alanlar 
No. 1001 1100 Saat 7 1/2 

1101 1150 " 8 
1151 1200 " 9 1/2 
1201 1250 " 11 1/2 
125 l 1300 " 13 
401 450 ,. 13 
451 500 ,, 14 

1301 1350 " 15 
1351 1400 " ı 5 1 /2 

Kadıköy Malmüdürlüğünden Maaş Alanlar 
No. 801 -- 850 Saat 8 

851 - 900 " 9 1/2 
901 - 950 " 11 
951 1000 " 11 1/2 

1451 - 1500 " 10 
1501 - 1550 ,, 13 

Üsküdar MaJmüdürlüğünden Maaş Alanlar 
No. 501 550 Saat 8 1/2 

551 600 " 9 J/2 
601 6~0 " 10 1/2 
651 700 ,, 11 1/2 
701 - 750 ,, 13 112 
751 800 " 14 1/2 

2101 2150 " ı 4 112 
2151 2200 " ı 5 
2201 - 2300 " 15 1/2 
2301 - 2400 " 16 
2451 - 2500 " 16 

Malwler 
No. 1901 1950 Saat 7 1/2 

1951 2000 " 9 
2001 2050 " 1 o 1/2 
2051 -- 2100 " 13 1/2 
2501 ~ 2600 " 16 

Mıl6ller için ayn Git• ayrılmııbr. 1 No. h kapıdan girilen uıı 
Banka binası dabilindekl holde todlye yapılacaktır. 

2 Mart 936 Pazartesi 
No. 2601 - 2800 Saat 8 112 

2801 - 3000 ., 8 1/2 
3001 - 3200 " 

10 
3201 - 3300 " 11 
3301 - 3500 " 

13 
3500 - 3700 ti 14 
3701 - 3000 " 15 
3901 - 4100 " 

16 

3 Mart 936 Salı 
No. 4I01 -- 4300 Saat 7 1/2 

4301 4500 ,, 8 1/2 
4501 4700 ,, 10 
4701 4800 ,. 11 
4801 5000 " 

13 
5001 - 5:..oo " 

14 
5201 - 5400 " 

15 
5401 - 5600 ti 16 
9601 - 5700 " J7 

İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
Emlak ve Eytam Bankası avukatı Mustafa Oğuz tarafından Galatada 

Voyvoda caddesinde Bozüyük kereste fabrikasında Şerif aleyhine ikame 
olunan alacak davasının 12/2/936 tarihli muhakeme celsesinde müddea • 
aleyh Şerif hazır bulunmadığından hakkında Hukuk. ~sul 1:duhak~nıeleri 
Kanununun 401 ci maddesi mucibince gıyap kararı ıttihaz edılerek ıkamet· 
gahının meçhul bulunması dolayısiyle H. U. M. K. nun 141, 142 ve 144 cü 
maddeleri mucibince bir ay müddetle ilanen tebliğine karar verilmiş ve mu· 
hakeme 3/4/936 cuma saat 14 te bırakılmıştır. 

O günde müddeaaleyh Şerifin ya bizzat veya bir vekil göndermek sure • 
tiyle hazır bulunması lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (316) 


