
12 Sayfa SON POST~ 

.. 

Haftahk • A 

sıyası gazete 
Baımabarrlrl 

Eski VA TAN başmuharriri 

Ahmed Emin Yalman 

29 Şubat Cumartesi 
ilk sayısı idare merkezi 

Ankara caddesi No. 47 çıkıyor 

En büytık Hrfİlerde 18 diploma 
48 madalya kaıanmııtar. 

Dfı tabipleri diyor ki: 
Böyle ıUıel diıler yalnız 

• a n 
Kullananların diılerldir. 

Dlı tabipleri diyor ki ı 

0 Diılerio •e a~ıın ııbhati eabali 
Ye akıam günde 2 defa diılerf 

temizlemekle kabildir • ., 
/ 

VERiR 

BRUYERE 

Son model PİPO ]ar eelmiştir. 
Deposu: Sultan Hamam Camcı bap han 

No. 1 O. Perakende sattı: Sultan Hamam 
kebapçı kar§ısında Sahibinin Sesi maia • 
zası. 

An~ara: Tiltilncü Ali Tümen T atban. 
İzmir: Necib Sadık Balcılar. 

&on Posta Matba••• 
Ncıriyat Müdürii: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ehem, S. Raıcıp, H. Lütfü 

J\tanq Atanuı 
Petkaki Kef&Jlda bakkal 

saf kaleyll tUplerdedlr. 

- - - - -

HALltl MEMNUN EDEA 
-·-- -----· 

~ER YERDE ARAYINIZ 

DEPOsuıSuLTAN HAHAM-(AMCl·BASt HAN 

[BClf taralı on birinci yüzde], 

ADEMİ İKTiDAR 
•• BELGEVŞEKLIGINE kartı 

HORMOBİN 
Tafsil&t : Galata posta .kutuıu 

1255 - Hormobin 

kar 

Mebrure Sami 

Yakında Çıkacak 

1 Kınk y6zük (bir parçaıı yok) 
1 (Çift) küpe 
t (Çift) taılı küpe 
1 (Çift) küpe 
2 Zincirli adi bilezik 
1 Kut iine 
1 Kırık yüzük 

12 Muhtelif eb'adda ziynet altıni 
37 Kumaıa dizili ziynet altını 
3 Tarihi reıimleri ha-ft ıikke 
1 Adi haç 

T:-:---:-~-:--:-":":"""-----:----------=1~.:.;M~a:.;v;.:,i...:boncuia merltut ziynet albnİ 
Xlekaandr Stefanidiı vereaeai ı Şark merkez Ecza T. A. Ş. mileaıiı hine aenedl. 

Devamı diier 7nmi ıazetelerdedil'. 

Tıraş bıçakların 
da büyük inkı
lap yapan bir öz 
Türk ticaretha-

PIY ASAMIZDA 
aatalaa ltialtlr Ç•tlt yabancı mar• 
kalı lt ıçaklara taı çıkartan bıçak· 

1 lan•ı& mllyoalarca TOrkOn kullan· 
•akta e)dutaau iftiharla 6ğrenİ• 

yoruıı. ÇGalri baaılioe kadar yapb· 
nlaa ltıçaldarıa ne laimlerl ve ne 
de a•ltalajı TUrkUn Milli Guru• 
r••u olrıayacatını dOtOnen olma· 
111ıttır. Bunu ancak bir 6s TOrk tleıınthanui dütllnebllmlttlfo 

O 1 K K A T Bıçaklarımızın etiketlerine ve paketleri açılıp açıl•,. 
: dıj'ına çok dikkat ediniz. Yur.dumuzun her tarafınd• 

BOZKURT VE HALK tırat bıçaklarıaı lararla arayınıs her yerd• 
BOZKURT bıçafı, 5 kr. HALK bı,•f' 

da, 100 paradır 

8AHIP VE DEPOSU f 
let&JllJ•I: Marpuççularda 1an111 tlt.cl il••· Arllah Febml n trlrrat:ı Mebıaat 
İE•lrda ı Sulu Han clnnada No. 6, 

ıubemlade 

ACENTA ARIYORUZ 
BU)'llı t•hlrler için bıça'klanmıa •• ı•nl 
çıkaraeafnnı:ı basa aıarkalar lçla acaata 
anyer•L Şeraltlml:ıl öj'naaell late1• a-

ler ••lııtupla aeraualar. 

SEYYAR SATICIMIZ 
S.11ar aatıcımı:ı Haaan Karakat ,._.
tlolucla ıı•ıaektadfr. Ve bir defet• 
mahaua el .. ak liaore fatanbul ft1atınd_.. 
bıçaklarımızı aııtmaktadır. Anw .... 

a.a1ın mUtterUerlmla alabilirler. 

ANKARA ACENTAMI% 
Mahmut Nedim 

v .. ı Sebze hail No 25 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde hali•• 

li§ln timHIJ olen ~ markasını ar•Y'"'' 

lJr• ETEM v •ssAF Sinir v•.•"" A ~ .. ta111ııa11 mi .. ,;rl. 
CajJ.leilu 8'aç Ören a.ı: arta n ... ı TeL ı::ıen EY. KadH8f ••1tarl1e lıuı aokdı T•L 

Yl:ı:llaüıü ihtiyarlaıan yoriu•· Iataabul Dördüncil 
hık •• 41ıüa" ialerlni herrtlo 

ıiliaia. ı, .. 1ıt11 natfeyi Memurlutundan: 

en r:,ME Beyoiluncla Koçtik 
~ O.manbey aobjmda 11, 13 

ralı Beypuan a~ 

SIMO~ aumaralı tiai.esi açık arttJr1119 
'..l ~ tiyle dairemiz tarafından tar-,-

1
, 

Slda 1ıriatae mükemmelen 7a• riecejinden iateklilerin 19 
par n ltu auetle bun.ı9u1rlukla- ____ -ha 
rıa ~••ullial geciktirir •• teni· tarihine rutlayan çu...-~ 
alzla •thlıtuu ve aafhğUlJ mu • aaat on dörtten on altıya 
MfMa Mw. j ıira pey akçesiyle ~ ~ 

Hw J.cl• .. bllr. -""' J 

SllıılON KREM, PUDRA VE ı 1229 numaralı doayuma 
~--.-SABUNU 411m--' llan. (300) 



- CUMA - 7 ŞUBAT 1936 İdare İfleri telefonu: 20203 Fiyatı S kUlUf 

ikastçılar için Ceza ... 
. Müddeiumumi: "Bu İş Doğrudur. ~uçluların 168 inci 

adde Mucibince Cezalandırılmalarını İsterim,, De • 
l 

iddianamenin Okunması 6 Saattan F;zla Sürmüştür J 

Müddeiumumi, Maznunları 
Şiddetle İtham- Etti 

Bombaları, T abaiıcaları, Silahları 
Suriyeden Yahya Getirmiştir 

ıcGiıli Celsede Dinlediğiniz Şahit~erin İfadeleri başlıbaşına 
Ali Saibi Mahkum Etmek İçin Kafi Sebeplerdir,, 

~liSaibin Türklük Hak-lfz:~;k~:~~!~=~l: 
kındaki Sözleri Bir Sorusu 

/ 

Şehir Meclisinde 35 Dakika 

"Amedend, Nişestend, 
Güftend Ve Berhastend,,,. . 
Bu Mısraı Bana Hatırlatan Galip Bah
tiyar Oldu Ve Tam Yerinde HatırJattı 

Şehir Mecli•inin toplantmnda •Öz Galip Bahtiyarda il a• s k• ve koridorlarını doldurmuftU. Hatta 

1 Z e 1 Z bir aralık zabıta cebir istimal etmek 
mecburiyetinde kaldı. Yapılan polis Şehir Meclisi dün gene (50) daki- su davetiyesi bedava dağıtıldı ve bu 

k• • •. ve jandarma kordonlarma halk ka teahhürle toplandı. Bir türlü ekse • can sıkıntısını biraz giderebildi. 

IŞIYIZ '' hücum ediyor, mahkeme salonuna riyet olmuyordu. Bu sefer kahve ıs - Selami küs~ün küskün etrafımda 
gı.rmek ı·rjn her tu··r1u·· eza ve ceLayı go··- f 1 d ) d ~ . . . . b" dolaşıyordu, nıhayet dayanamadı : .A r ~ mar ıyan a o ma ıgı ıçın ıntızar ıraz Sa "\ d. 1 t sek ı.,._ "1li ~ al d - na ne r ıye çattı. s er ·~ 

ı. uaibin ze ıyor u. sıkıntı veriyordu. Bereket, gelen aza- saat rötarla toplanırız. Bundan zarar 
"'lı Müddeiumuminin lclc1iammesi tel;. u kk d ya Halkevinin, üzerinde «fiyatı beş gören olmadıktan sonra ... 
b., .. na ın a Müddeiumumi altı saatten fazla 
l\IOhl kuruştur» yazılı içtimai yardım balo- (Devam 9 uncu yü:de) .. ediği Sözler devam eden iddianamesine ,öyle baş-

._ .\rııta ladı = V . T h k k k . 1 . ~. t rla, 6 (Hususi muhabirimiz- Rejim Davası ergı a a U iŞ erın e 
""'ttıı111 e cfonla) - Komplo maznun- ·«Bir kaç celseden beri rüyet ettiği- ı 
~ td~~ha~:meJerine bugün de d_ç;- miz bu dava her hangi bir komplo da- • Aykırı Vazı·yetler Varm 
~ttıCl k dı. Ögleden evvel saat ondan vası olmaktan çok uzaktır. Size bü • • 
~ s\ıttdar devam ~en gi~Ji ~ir cel- yük Türk milletine ve bütün dünya ~ . . . . . ·w. . . . 

· Yeden gelen ılk şahıt dınlen • efkarı umumiyesine bu davanın yük- lzmir poli• müdürü Feyzi Beyoglu vergı tahakkuk ışlerınde tahakkuk ettırıldıgını ve bu ışte b&r 
\j ~leden . sek ve modern bir rejim davan bulun- _,., ... ~: ~~·~ı. ? . !n.c! . ~ü.z?~~i~ ~ . ~· . . .. bir çok aykırı vaziyetlerin görüldü ~ çok. müş~ülatla karşılaşıldığını tcsbit 
ıl}ti tel sonra ~aat .üçte ~kt~~ılen duğunu cesaretle ilan ediyorum, di - ğü anlaşılmaktadır. Bu mıntakada etmışlerdır. . . . . 
·~~il~ b &ede muddcıumumı uçten yerek davanın reı·im davası oldug" unu ' ' •• . . .. . . Bundan dolayı tetkık ıtıraz komıs • ... u ~ . ' oı ·· teftıslerde bulunan malıye mufettışlerı d 1 h .. ~ ~Uga kadar devam eden ıd • çünkü Atatürke el kaldırılmak istenil- um . . . ~ yonun a ça ı§an esap mutehassısla .. 
~4 lt~:ıni. okudu: Büyük bir me - diğini söyledi ve: b~r ç~~ tıcarethane vewmaga~alar:n ver- rı~dan Şücaaddine işten el çcktirilmi,. 

ı ... adliye sarayının önünü (D•vamı 7 inci yiiJ.) Mangası gıleruun yarıdan aşagı hır mıktarla tır. (D•vam• 9 uncu ~·""·' 

'llcuıar ~emiyeti Reisile Eski «Üçüncü ordu» .•. " Vapurculuk Şirketinin Bir Borcu Ve 

Konuştum. Bu i•m~:~;~~ .... hasreııe B~n~an Çıkan Bir Hadise 
anmayan kim vardır/O devire 
yetişmiş olan zabitler, hem 
bu kahraman Türk ordusunu, 
hem de o ordunun genç, 
atılgan, gözünü budaktan 
sakınmayan bir zabiti ... 

Onun An /attılc
lar ı Bir Hayli 
Hazindir. 
Son günlerde 

«sm> dan bahseden 
yor. 

. 
gazetelerde çok 
yazılar görülü -

Eskiden, açıktan geçinenler için: 
«havadan, sudan geçiniyor» denirdi . 

Tayyare piyangosu çıkalıdan, ve 
memba suları çoğalıdanberi, cchava -
dan sudan» geçinenler hayli arttı. 

(Devamı 10 uncu yüzde) 

r------~---------------

"Mülizlm Cemli,, 1 .. 
ıyı tanırlar. Makidonya 
çetelerini çil yavrusu gibi 
dağıtan Cemil, İstanbula gelir 
gelmez ortadan silinivermişti. 

, Çünkü acıklı bir vak'a, onu 

"Ölüm Mangası" 
nın 

önüne sürüklemişti. 

. . 

SaJılt:ıaJe vapuru 

1 

ltalya • Habeı harbine ait tel • Bu Manga Neydi? Vapurculuk Şirketinin liman ve Sadıkzade vapurundaki efyalar liman 
t1ralları 6 ıncı ıahilemizde rıhtım idaresine tahmil ve tahliye üc-I idaresi tarafından botaltılmamıf • 

bulacalııını~ Pek yakında öğreneceksiniz. rcti olarak (10) bin lira borcu olduğu tır . 
......, ___________ ~'------------~için (3) gün evvel limanımıza gelenj (Devam 9 uncu yüzde) 



! Sayfa 

(Halkın .Sesi) 
Od .. n, önı& in 

Uc-Jam-a 
ABi 1 

SON POSTA 

11 · B LE 
Ne ·nw 

Havalaun iyi aidifi ,-iizünden o
_.- kömii fiatlan hayli diifdi. :Bu 
münasebetle dün bir muharririmiz 
r._eldiklerine JUkarıki suali aor • 
mQfblr. Aldliı karplıklan a.-....; 

Arsa azılaeak 
be,J,,.ek•n•z. e E Yapı ..... 

* 
Şimdi Tekrar Edilece • 

Bıılrtat, imaret aobiJ, 15 numarah 
...... Abdullah: 

- Allah 'nZI olmn i.avalMdan. Yok -
-. ei-"'* .. raq .-,.ıı, pdi nl-ı J..ııibvılcWü -.zi 'fft _.1ar 35 _,. I Y-.eni il mı 9in ~ete tei»lii -e -i L.__ __ 

1
A 

_., ....... )11111 l.iiken cimüırcüler • .odan - - ~ ,.... .... , Ne lbml.ra .kw • •lmiflir. ~abıda tliLrir ~ymi)a-ı ~ 
cular, nuh derler peY1amber demezlerdi. met biçilmişti. Şinıdiye kadar arazi 1 rı hazırlanarak ite a.şlıyacaklar ve •r-

Ve en insaflalanna on para tenzilat vergisi .._ kıymetler üzerincMın alını- salada araziyi :ıve kıymetlerini yenı • Pazar /ar 
,.ptıran:ıazdık. y.du. fiialbuki 8ir-ıiak y...-laı p dOll :teabit ~ekleuliı. 

cG•IP ... n yuvasını Atleh faparlo1 . ..L! k ı.· ı__ · · Bu tah · .:....L. • .. L.:...:J·L L--·-~ Lu.ılme G•~-· 
~ Berek k" U.-~ ·1e daha 3'18 a:nr P> •lDBtannı ••ya F'Vll'llllf· nr "f'i"K'rı uçer .. 'i'Aıa. naıı.-

d 
· . "b et ~ _ b 

1
1191 

11 
tir. Maliye şubeleri yeni bir tahrir ya- komisyonlar tarafından yapılacaktır. t)-"jmyor 

yaz an ıtı aren tıtremeae aş ıyan zava ı . . . . ııwx• 'I'• 

cektir. 
• * 

111• 1 ilı ....... i l.te 

hkara]ar yuvalarını da tabiat ısıttı! p1lmadıjı için h&ti -eski defterleı Ü%e "" Bu komısyonların azalarından bınsı 
~ ş..-lardan '!evvelki binaları veli, iüac:i.i pmr Meclisi, ~üsü u, ltı tıMili •a.-ıu tWa)llli&e .-.. _._. 

Gedikpap, Çiçek sokajı, 31 numaralı nazan itibaTe alarak vergi tahakkuk de halk tarafından seçilecektir. latan ~ kiden tlilmDarda., ve 'ltaaım,P&J&ila •tts. • • * 

üzere bir kanun A 

laane\ Rauf: ettiriyorla~. Tahs~l memurları da ara..ı bul ~~in ne ~dar komis!on t~şkil e~i- ~ar pnleri kurulan pazarların, Türk- ltal)l&D i"icarel .M 
-\Odwı, ltömiir fiat1anndan -'9vve1. dtkları evın yerınde aıa Wuncıı lecegı fU .aunlewde tesbit edilecektır .... .-ıddettenbmi .kumla 911lclikLt- ~ .b . 

'barQlllebede •ı-mı der--1 diiftU .ezi - bu versiler tal.il :edile•• bir hale ge- Yenilıbnu• cöre. aalllmdmı Cla aram ri a..e daima --........ mi- -: = *-.:._ 3 
zim. Şimdi aeninkiai, karnı doymuş insan- liyor ve bunlar bakaya yekunünü hei gibi vergi alınacaktır. den Balnrköytinde cuma afinleri :ıe"':::ılmıttır.dıan n 
lara, yemeklerin uc-ıadığmı mijdelem~ aene kaLadıyordu Bu tahrirde ortaya çıkmıt -F)i ar • S ty d 41.'!.-( d be • · ama a a .. ..-naıtır a JP&ZaJ' .. • • 
7e ~°".: . J.tmıbalda !'mii lıir _..i e am&; sa ve arazi için eski wıeler ıumırı iti- • ~ R kz.. .. .. p uif .-dürü l>öndl 

Geçen gun hır sazetede okudum: tahririne lüzum vardı. Esasen Millet bare alınarak ver·· - .almmıymcaktır.. • • - a peı• m 
Havalann iyj J8İt ..... i sayesinde, Jıtan· llL.!I" • ..]_ CM - d y . ka (16) ad . b .. • - • ••rın L.• ...AnP-+AaWn-n Maarif müd . . ınc1:1ısı uc s~m vm At n c ..,.._ anı nunun ncı ma esı u . .• le . y . .. . .. .. .. . ~ 

balda ..bir mç ay .evwl ~- ocı.n • L.:_ • _ı_· L- k..ı.b_11 "b' k k . .1 • • marteu ~ rı, eniko_yde ve Be- fik dun donmii115ir. Anlatıldı 
L.. •• b h d ,_ 

1 
nı uu anrzı "bnrrır A1111\KlU a uı et .. gı ı aça arazı ve arsa vergı erının ik • .. .. .. dek" d 1 b d "lk JLomur u ranm an eser &a mamış. Şim- . . ff ah. . deci" f talla C:111Darteıı .Weri .-...ıan onumuz ı era ,yı ı aıın a ı 

di ı..-1t.Mular ucuz ve hol .odw ve ~ü- mıfbr • a 1 m ~etm ır. ,.... • flmat.m _. • !erden ~ac:ak ~k miktarda ı.tllıa 
.. '- 1 F ka b" d a pzar ....._ ...._,___ · · .. .___,.ı: 

mure aavuımuı ar. a t ıçare o uncu· ...... C - --- .W• _. ... 
larda 'V.e .kömürc.ülerde •• avı.makan 3 üncü Gaael Torbadaki tesi awuıi, :erralıpapa. cumar - mas etmi,tir. 
derman 1uaın....... tmi ,.aiinleri kumlan ı-arın da 

c..,,a.ci büain l.nlan ~&an .,0 • Mücevlteder.. 1-n• Wiltlecwm4ünleri kmtl 
ra da: ... maıı lmt.rlaıtll"ilmııtır. 

- Neyae. diyor, laa..Jann '"-dmeya 
'baflamwna bekılnM, ,.._.. • ' nn 
yüzleri de süJecek demaLtiı. 

Sahiplen Geli•ceye -Kadar 
Yok Olnnq. Sait 

GöriiliVor lü. ham W.ıranlann ..-. E temi luz Urilet. San 'Be 0 k • 
~aza hayati nemııl ıiıı 11CUZI.-. w mm tlçiaci ... 11 ıs ıilttir Talaıin ta 

1 
• e f. l' w • 

1
• ler ~ IJill Şelır1mfzden 

ı~ ortacı.n JceUrm11.. ı....ı.nn U.., ....... Dır· 7aC •ı ida uinin ta ••• _. • ~" ' . - A wrıJdı 
daelip bozula-na, :rani öz türkçeai Al- lmair ile ı; I ,. •1 aa-en.J {41) '-fı bır ywcle, bB" 91- J 

••• 

Cemalin "'Vefatile açık kalan Ti 
d .. lJmumi Kitis*iine vekllıetd 
r-•t Krafli mıiidiirii C.Vat 
.)'İn ediJm.Wtir. Ba.wünden itibaren · .... . .. .. 

Telefon Jrmaıı Genifletili 

laha kaldı dommn. -~ ~ 
3 

t ••• ı ~ tın kordon, bir ıaat, iki elmaı ta,lı -U 7 .. • • • _ 
Gazetecinin eon mittalewna cör. ele, WJ dl'IM'lük • '" • mm ~ezı y.iisik, liir çift lla'\«i tatlı Wp, bir ~ • de iikı ... =· MI' W - ..nın ...._ta..i ..._...t-ıllllll~ 

haza ümeJer .... ıhı, Lem hneelar .... Eaa 7 lı 1 1 elrli4k· altın kolye b. tat! I (Sl) dıktan ıonra Irakta bir tayyare .ka- nun için binanın yanındaki bota 
a•• !o ... ,_. 'tlir lı: ı o • \ -tleti. · s 18118 •• 1 ela- ka. me ' ı~ .;, = ~e zaımda yaraL 1 aılan "Oi' •u timltki kuarlaıtırılm1J•· Belediye 
mut leke diğer bir luamımızın felilteti paha- hil memurları da hir1ilcte götüren ~lar ~ r r oymuı, Londraya ted.wi,e litiı'en ftk •rmıun itelım metl'omaa ( 6) Ji..-
ıına olacak demektir. Tahıin Uzer dostları tarafından ~ taı.fma •klamıflar • .dıt bakaaı N · Sa •t P .b ela biçmittir. 

Maamafih. bu acaip müvazene {T) ka· • • • - ' G.ltlildmi •man ~ı t.uı.-. • .. ..w... .. iDii ı ap ura • • • 
1 

teıyı edılmıttır. --'--. A.-: -de ---=- .u .,.. ve ..sordup ~leklrlıktaıı miitebauia :- ..,_1• nanuna. ı k defa odun .k.ömür İfiade rae • --s-mr ..,_ ,..,,, -.-... :..... ._ ;;; aı.u fttlrlıı .. 1'11 

lamadıjun için, fazla fllltmıyorum. D L_ ı kan.ı - albncladll' ehnuı Rt Al'l'lluıima .-na ~ ~ .ı 7* 8 niz 1~71 b çiR . .aukla..- ·•ıwedınlmalanaa Wrj Müzeler heylteltra11 İhsan aatifa 

lCüçükpazar, Acıkuvu aok .. vı, 22 8 urSablıyor -.aa. .J-lr .. L-1...1:--! tir. Yerine --- ...... eltll9 " •u • ,_. . ---:_-•• -e.re -~.. izzet ta,U. ...... t&r. 
maralı hane, Enver: A T L L- ".30) L.-!I.!_ 1 - .ı.. --L .1-.,...,.,. ••8-tcua ~ ~'L ... .-c-~ - Müzeler ba~ Avni ile 

- Odunun, lcömiitün ucuzlaması, sa - u__ ' • 
nrldtia laadar 'Sevinilecek bir keyfiyet de . Gönderiliyor .....,..i)yaya Da Sef• mııtır. memuru Vefik te becayif Mil 
ği]dir dostum. Y pil t D... .. .. 1.. l'lmi .. Pata mıiir :S.itılt6m da • • * lktıaat Vekaleti, Avrupada deni7. a ma~ uş~nu u.y• tf.t.nhllıla 410~.11-::.... • • lııt ,,JLul 

Çünkü ban oduncular ve kômürcüler, Devlet ..,._ -•lan !..I _..,. 11981 - mm1 inpatı mühendialiji tabıil -etmek, • &;1911. 1Z7vıı. ıuareaa, mev-. • ~-,Mt 11 - ----il--n .. ~ • 
ucuz ıatmak mecburjyetinin acısını, hi]ele· cacl --•-: kahota hada ır-·-• .. !llmll:s-- ,.... wu 
• ·1e . • ve ataj •rmek üz•e «6» talelle ·~· J ruam 9n ded"l b·ı w. . b'td• • b L-

4111 lttWı nnı arttırmakla -çıkarıyorlar. da. ,. L.!-- ... -ı.ı!ı_ I __._ I ı e ı eceıım ı ırmıt ve a ....,.. 
Nle.eli kömüru uç 'baçuk kunı18 da a- ıöacler-=-latir. DDı ~ nruu•e 

0 an. ~ ~ ~ diyeıinin kWbutini nca e~iıtir. 
labiliyorsun ama, yakamıyorsun: Bunlard .. içü deniz iapatı mü· ve ..W ...... larclan eekiz ha! 11111 

tlnkü ac;akgoz •t1e1., kömürii •iırlaş • Mnalialiii tahail edec9k ~e Yilkaek iti-. ....... andan ç...._.. •t· y • • B s 
trrmak için denız suyıJe ıslatmıştır. Deniz Ticaret Mektebi meZ11Dların- ..... 1 ı ı r .....u,tir. Bmdv ida • e81fl asan U 

Komi.ıre kum, taş ve kantara hile ka ... __ ·ı---L , __ .1•w •••• d A renin mi vapurlarından olan Gül 1ln ... ev.eı •-:., -e -:--

35 14 numaıala Olunyon 
civaonda .5 3 numaralı tramvayla 
mlfbr. Tramvayın camları Ju 

••• 

111 ı d llb - .... ,.eçı ~ 01a11 11ııer uçu e v- • ,..,....., ,, "..,, ....... 
n~r b:..: le~· L_ "d" 

1 
. .....ı. 

1 
b"J ,_ rqpada kaptan ve makinist ıtajı nihalle, ba defa Vapurculuk tirke- ıa 'bı :#'. IWlelije bu civan ia • nemiı ve uzaklaımııtır. 

• DU 'g1 "e, y-1 a 1 eceK f d d 0 ld... C!_.L-- c·· ( ' • 
kömür bulabilmek iA:n eaki ..1.:. .. tm tk· Japacaklardll'. ın en evtr a 181 o;aaw7a,\IZO tıli. ea ftJUD Jilbeltlifini lilç • • •• 

~ . n.. ın l ı B d F 1 · y · . .l!!-mİlliai v.enneie bfle razı olacejaz ı. ikinci bet senelik endüıtri pli • an ırma, eyyaz, zmıt, enı~ miiı, 111111 'iiınn tzQ) .aaDtim iflbe1'· 

.81r l'...,.11 
nına ıiren deniz inpatı 1abrlka .. ya, Kırlangıç ve Büleııt vapsluı .. 1iiindıt ı1U l>Mtıjun teuit etmqtlr. latildıll c:ad-.m.lc JI .nwıııaP"""'l 
(arını ve yeniden "teıis dlunacak dır. Fakat llhıaeııheri au1ar '8ki'hn'We bilYe m•ia:meınlieı tutkal aaııma 

~..!.:::-:-~:~;.m~~ ~ havuzlarda çahfbnlank dlan bu .~u v~purların bir kmnı Haliçte, bqla11111-.; (ti.) .. ntjm _. çekD • mizlenirken at.e.t ~ıkın-.. çabuk 

meai "11111lhtemel old.p yazrfmıttar. talebelere plecek .aene bir miktar diieıt ... de Ortaköy ~ Papbab .mit, • r· .. .......... müıtür. 
l1alit1 Pnclen:liii bir naeke..pta Oniwr-MR111& Ub~ Gl•-caldD'. çesi .~nünde demirlidirler. B• fi ille J.a4ı • ....._._ -.ı..... e· . ::_:_ .. 

· ed · h Dı.- tllllaftan tA"L-•• id.re.i de lrı* • ·.- . ...A.-....m ı=AL ...... _. ımıetçı - en ute t mı eyeti tir a&at•ar o.._llıiı ve orwsay •• ... • :r-..... • ~-
Sağbk BakanlljHnn ınemmu bulu.dut-. &ip oL.dılPn ~. ı.u 1Wıektalardan Ka- vapurlarından lr-.n aatılıia çı minin yÜkıeltilmeai icç Beyazıt 9Vlavı ihsanın hiznı 
bu yolda kendisine bir teklif yapılmadı~ bile sitmeainin mevzuubatıe olamıyaca - brmııtır. Bu arada Marıilya hat buna da ıimdilik imıllAa •' 1 .. ()fp- + lllii evlerinin banY 
eibi ı..cliai de ~le bir mennniY•tıe ... isnı blhliaanektellir. tına la -'fer 3apilacajı M;yleniyor ileri aürü)ıneldz!i- • ..._n la1inrıir •rpmış, baygın 

• -- hutaneye kaldanlmııtır. 

- ftmn Be1attnil 
mutlaka ıit te sör! .. 

nr Ot. ...._. •· Diyor Klı 

• . . Nerede ile h&HE, so1'aklanla Jia,.ık· j 
~ . ..-. Huan..,- ._,.._. .. ., 

de mümkün olsa!. Su1La kajdrl& 

] ... ,.,. JÜl•1t1••· 
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Her gün 
~ ---•,.ia 
:laakerelerl 
e Neticeleri 

Resimli Makale il Gün Güne Uymaz il ,.- ' 
Sözün Kısası 

3460 Ton Kağıt 

._ _____ E. Ekrem•Talu 

Devlet daireleri yaJmz 1 mı4 yılı i· 
çerisinde 3460 ton kağıt aarfetmi,lcr 1 
3460 ton, 3,460,000 kilo ederli. 

Bu rakamın azametini göz önüne 
getirenler, bu yaman kağıt yığınının 

fnanm tünü ıüaüne UJJDU. Bir ıün net'eli, bir IÜD kederli net'esine alclamım, ne ele kecl.me bpdınız, ikisi ele ıeçiciclir. ağırlığı altında, idare mekanizmasının 
oluruz. Bir sin aGW bir IÜD ailanz. Bir ıün ı..,.at W.. pmbe, En büyük felüetler hile bir müddet eonra unutulur. Bir daha nasıl olup ta ezilmediğine benim gibi 
parlak, erteli aün branhk ve ıonnatbn olur. ~ ~dıjmm aiinlerden sonra kahkahalarla aül- hayret etmişlerdir. 

Zaten ı..yat dümdüz bir teY cleiiJclir. Gu..Diii clalsah o- düiümm çok vakidir. Bizde kırtasiyecilik bir illettir. Fa-
lutunda, bir günün diierine benzemeyipncledir. Marifet, ne,'eli ve aydmlık aünlerimizi çoialtmak, kederli kat o illetler nevindendir ki bünye ile 

Bu hakikatm bize telkin edeceii netic:e pclur: Hayabn ne ıüalerimizi azaltmaktır. • t• 1 et •w• · · ··1d·· k rd b" 
ım ısa tıgı ıçın o urece ye e •· 

• 
MUHTELiF HABERLER 

Iakia yatatır. 
Biz bundan, her ne sebebe mebni 

ise sıyrılamıyoruz. Muameleyi uzat• 
rnak, dolambaçlandırmak, uzatmak 
bazılarınca maharet, marifet, fetanet 
sayılıyor. Memurluğu kırtasiyecilik ad-

K S d D h ti de deden nicelerimiz var. 

~ •':".::. aını:;,: •• ..ındek; iŞ onra an / e şe en 1 Vaktiyle, cvkafta ben, bir taneli 

ka~tmeai ortaya tekrar ı\>-ıu - --··""""""""-· .. -· ........ _ ...... ' '"', baıfka daireden miaafir gclmif iki me-
-._leaini çıkamııı bulunuyor. A - Moskovada yeni mur arasında bir muhavereye ,.hit ol-

iatikllli. Avrupanın bugünkü ç• d D • Don muftum. Esbabı mcaalihten biri, elin-
~İçin euah aörünüyor. Bu istik - ın e enız. uyor ' Bir Türk Resim de tek yapraktan ibaret ve üzerinde 
-~ edenlerden biri de ltalya idi. yalnız nazırın bir (mucip) ini tafıyan 

aüvenilemeyince Avuıruryamn F ı Ol Sergisi bir kağıtla gelmif, para alıyordu. 
~etini aailama bailamak ib • eyezan ar uyor Moıkova, 6 (A. A. >- Dün Ki - Dışarıdan gelen memur, o adam çe-

~ -. ıöeterdi. yef de modem Türk resim ~rsiıinin kilip gittikten sonra, arkadaıfana: 
L~ ayni zamanda prp cephesini Şa ha (A. A ) ç· • • b R 

L.... nı y, 6 • - ınm fi • Polezyada ir çok ırmaklar tat • açılma töreni yapılmııtır. Sergi, us _ Yahut eledi; siz ne kolay para -sbyarak prka sarkmak arzu -
· Ren havzuanı tahkim edili. a• _ mal kıyıları boyunca, denizin yüzü mıt ve yollar ile köprüler bozul • san' at müzeıiniıı dört salonunu kap- veriyorsunuz l Bizde olsa, en 8f8ğl .e. 

. lecrit edilmiı mıntakayı takviye donmakta devam etmektedir. Buz muıtur. Mühim hasar vardır. lamaktadır. kiz, on şubeden geçmeden bir metelik 
-._.. bundan dolayıdır. dailan bir çok sand~lları batırmıt- Pleazcztki civannda pazara ait • İbrahim Çallı tarafından yapıl _ ödemey~. Muhasebe, kontrol, tahak-* tır. Kıyıdan uzakta yıyecek ve ya • mekte olan 500 köylü arabuı bir • I Atatü kü portresi çok kuk, muatetar. evrak, kayıt, vezne. •• 
p . kacak ,eylerden mahrum bir vazi - denbire köprülerin yıkılmaıı üze • mbeı! 0 

.a1 n. r .11~ •• d I f Bunlar hepsi de havale, derkenar, zah.. 
~e t tL'L d·ı ü L t L· genı mıt ve mı ı muca e e sa • . . il .... 1 .. •. eli .. e IU& e ı en ve m sue oır ette sa lanı kalan emilere, ha- . . . . .. ~ rıye, mucıp, ver e, goru miiflür, ye 

ıı.:_: '-alamak iÇ. in u~ra .. lan meeele • Y P P • rıne tehlikelı vazıyette kalmıılar • halarmı soıteren tablolar, umumı b" . adık e ___ L t-Lem-
.~ • ,.. llat buz •· • d b · ·· ırer ı,aret yapm ça vnm ~ ~--dar. ma ' un uzerm e m mut • dır. Bunlar ne ileri ne seri gideme- takdire mazhar olmuıtur. ..

1 
bn. d wildirl 

h.~ L- J .1 F ldilit ile yürüyerek kumanya lafı - . H'" .. mu e •t eg . n -rp nıı tere, ranııa ve . mektedırler. ukumet yardım ter - . . . ... . . . 
l>irhli arasında bir anlatma vücu • maktadırlar.Buz tutan yerlerın .b I t B ) . t d itte, bu zıhnıyeh, ev degı9tirdikçe, 

1 ... b k 1 ... 1 tı atı a mıf ır. u garıs an a . be be 7h k l . aıl>idir. balyanın yerini Sovyet sarp ııı ve azı no ta arda yııı ı CfY& ıle ra r ta ta uru arını tatı-
llıtın .. zaruri aörülmüıtür. Bu duran buz kütleleri yüzünden bu iti Yunanlatanda Da Sular Ta,ıyor yan pasaklı kiracılar gibi, rejimden re-
F""'-- ·ı So L• ı·ii d Atina, 6 (Özel) - iki criindenberi F k H t A d t d k d d k B. .. l"" 1t·· ....... 1 e vyet oır 1 aramn a kızaklarla sördürmek kabil değil - ·- ır a aya 1 v e jime evretti ur u . ır turu 0-

P&lr.tın bu hafta meclisçe tavıi - d. Makedonya ve Trakyada yağan Ed" künü temizlemek elimizden gelmiyor. 
... or. ırB. b-•- k I I ... k tiddetli yapıurlann huıule setir • ıyor . . 
., uz ta aaaıının a m ıgı 30 a • . ... . l b.. •. ha Sof 6 (Öz I) _ Bulsar kralı Üç buçuk milyon kilo kijıtl. Kim ·- · !ı_ıaı· · · · · d d . 1..... . k d . "b dıgı feyezan ar uyük sarata ıe- ya, e L_ dul 

>"ita ... .ın 11tm a ını temın ıçın e em, senıt ııı ııe; ıyı an ıtı aren . • • y ... l Bo . Lo d d dö mek üzeredir bilir bu eikletin altında ıuaç tane 
~ e küçük itilafın ikamesi zaru - 50 mildir. bebıyet vermııtır. agmor ıu arı • rıa, n r~ an n • kadının aylığı, hangi yetimlerin üç bu-
' .., 

0lınuttur. Bu maksatla Avuıtur - * nın hücumundan tapn ırmaklar et- Kralın avdetınden aonra burada k k l k . t"hk k b aldı eziU: 
• ~ '- . . . d . b. çu uruş u ıs ı a ı un , auı. . Paaı:bna imza koyan devletler rafındaki araziyi baıarak mezruah partı eaaıına ııtınat e en yenı ır k ld 

ıı..... laar anlatma tesisine 1ı 11 or Vartova, 6 (A. A.) - Pinık mın- k b. k.l d w• b kkak a ı. 
~leci R L •• •• ça fi Y • takaıında rok mu""hı·m fevezanlar ol- haaara uğratmııtır. Bir çok tren a ıne tef ı e ecegı mu a sa- Ben şimdi o rakamın azametini u-
~ e omanya ouyuk rol oynu • ~ .1 1 kt d ş· d"d rt• ·· ·· ·· 

.. •ııya Hariciye Nazın Titülesko, muıtur. Telef olanların miktarı ne yolları bozulmuı Selanikten lıtan- yı ~a. a ır. un 1 en pa • 1 e~ı .. nuttum da, acı acı bunlan duıtunuyo-
ltiJ&f oru So b" ı·i· . d b l .d tr • S . d na ıstınat edecek olan yenı kabıne rum • puna vyet ır ı ırun e olduğu belli değildir. Yollar harap u a gı en enın erez cıvarın a- ... 

taraftardır. Bu fikrini lngiltereye olmuf, köprüleri ıular ahp götür _ ki kıımı ıular altında kaldıiından etrafındaki hazırlıklara baılanmıt- -------
~ettirmek için uiraımıı ve Mi,ter müıtür. Bir imdat heyeti, Pinsk'e Selanik ile lstanbul araıındaki tren tır. Çerez lcabilinden 1 

~ - hndırınlftır. Yeni kabinenin teıkilinden aonra 
tııı"-1 hareket etmiıtir. münakalatı keıilmiıtir. timdiki ba•bakan Köae lvanof Pariı Koca TeessUrU 

s..._ eyh Paria müzakerelerinin ne- '31 

~et birliiinin Avrupa müıterek H·ımmet Pehı·ıvanın Davası elçiliğine tayin olunacaktır. Muhsin anlatırdı .. 
""'il teıninde mühim bir rol alması Vaktile, dahiliye mektubi kalemin • 

de operatörler, açık kırıklarda ya • de bulunduğu sıralarda, kalem arkadq • 
ranm kat'iyen ilimal edilmemeıini lanndan biri karısını kaybeder. Pehlivanın Vekili, Mütehassıs Doktor

ların lfadeJerile Eserleri Arasında 
ve derhal müdahale edilmeıini, mu- Cenazeyi kaldırırlar, gömerler ... Dö • 
bafazakar tedavinin orta çağ cer _ nüıte. pek fazla müteessir görünen ar • 

h . · • ld "" be ttik kadaşını yalnız bırakmamış olmak ve o • 

Tenakuslar Olduğunu iddia Ediyor 
ra ısıne aıt 0 ugunu yan e • nun kederini avutmak maksadile, Muhsin. 
leri halde verdikleri raporlarda onu evine kadar götürür. 
Himmetin «3» gün bili faııla ba • Orada. bin türlü teselli aozlerile. adam-

" iki ıene evvel kolu kırılıp Alman por arasındaki iİmi ihtilafın ref'i kımsız olarak hastanede bırakılma- cağızın dinmek bilmiycn göz yatlarına 
Ponyaya Tuz baıtaneıinde tedavi altına alınan yüksek tıp ıuraıına havale edilmit- ıını mazur sörmütlerdir. dindirmeğe çalışır; ve nihayet: 

l · lhr•catımız ve «39» ıün baıtanede yattığı bal· ti. Yüksek ıura ahiren verdiği ra • Himmetin avukatı diğer bir çok - A .biraderi Böyle ken~ini .. ~~ diye 
~ S de ıui tedavi ve ihmal aebebile alil porunda doktorun bir kuıuru olma- k k f t ... ı·ı · .. t helak edıyorsun) der: bu doktugun aöz • (Ö 1) Ça ı ırı o ogra ı erı ve ron gen ra • . . . ze - ma tı tuz • h vuk f d w b · • . . • yaılan zavallı karını dmltmez kıt.. J .b bırakıldığı iddia ve e li u ra - ıgını eyan etmııtır. porları vererek ıuraca kemıklerının A k d b ıı 

aponyaya tuz ı racına . . d J b I b. . . d r a aşı aşını sa ar ve: 
1 G h f .. poruna ııtına en atan u ırıncı Evvelki sün cereyan e en mu • kaynadığı bildirilen Himmetin kı • _ Ben de onu bildiğim için ağlıyorum 

(t r. eçen a ta gonde • buk k bk · d b" ·ı k 
l' O.OQo) luk ilk . u ma emeıın e ır mı yon hakemede Himmetin avu atı uzun rıklarının bili müteharrik bulun • yat. cevabını verir. 
"" ton partiden son ı· · d d H" · d f 1 1 k be l "L.h Ça 1 . k 1 . ıra tazmınat ava e en ımmetın mü a aa arda bu unara yne mi • duiunu iddia ve beyan etmiı ve bu 

' 

f> ma 
11

•
1
1
•de e(ılı2ne000ge-) mubakemeıı· en heyecanlı bı"r dev - 1 1 1 1 · • 1 • · e tıp i im erının eıer ennı vermiı, vaziyet karıııında bütün rapor ve • • > vapun e e • 

iL_ reye ıirmiıtir. noktai nazarlarını bildirmit ve bu ren miiteha11ııların mahkemeye l-::", Ç edilecektir. 
"'111iilc 1 Evvelce de karilerimize haber ver- iıte rapor veren kimıelerin de eser- çajrılarak yüzlettirilmeıini ve 
,. • parti erin ihracına dig ... imiz ıibi profeıör Akif Şakir lerini mahkemeye vererek bunların ku""ltürel hadisenin ilme yak111r bir •ıınde bat la nacak ve ilk ~ 

•a I J tedavinin gayri fenni olduğuna da- ilmi kanaatleri hilafına rapor ıurette ~lledilmesini istemi•tir. t..._ Pur a aponyaya (50) :r 
'q ıönderilecektir. ir bir rapor vermif, ikinci ehli vu - verdiklerini iddia etmittir. Bu eaer- Mahkeme ıubatın 17 .nci pazar • 

TIFLI 

Seyyar Sergi 
Bir Alınan Sergisi Mem

leketimize Geliyor 

kuf heyeti İıe verdiği raporda teda- ler profeıör Murat lbrabim ve do • tesi günii öileden sonraya talik e • Sof ya, 6 (Özel) - Almanların 
•ete Şüpheli insan vide fenni hata olmadığını beyan çent Kizım lımaile aittir. Himmetin dilmiıtir. Mahkemenin kararı ali - bazulamıt olduğu büyük seyyar q-

l(•mlklerı· etmitti. Bunun üzerine her iki ra • vekilinin iddiaıına göre bu eserler- kayla beklenilmektedir. ya sergisi memleketin her tarafın. 
da büyük bir alaka uyandınnııtır. 

' S (Özel> - Altı ay önce J S T E R J N A N 1 S T E R İN A N M AI Sergi timdiki halde burada bu • 
ti..._~ Akdeniz ıokağında bir • lunmaktadır. Bir kaç güne kadar 
'-..O.unda hafriyat yapılır - Bir arkadaı anlattı: Ay aonunda bir de ıörmiif ki, ıündelik kazancı 150 - 200 İıtanbula gidecek ve lıtanbulda 
~de ait kemiklere ras _ - Bir müddet evvel, zabıta, tehirdeki dilencilik hakkın- lruruı eraaanda deiifiyor. Oç ay kadar bu vazifeye devam bir kaç gün kalacaktır. Almanlar 

.... •Palan tetkikler netice _ da tetkikat yapmak İltemİf. Memurlanndan birini dilenci lu- elmİf. Öğrenilen öjTenilmiJ, tetkikat kifi görülmiif ve me- serginin bilba11a hükumet merkezi 
Cea.- k •ki yafetm" e ıokarak Beyoıw lunda ıöze ıörünür bir •erde oturt- mura tekrar eıki vazifesi L--ma dönmesi emredilmlf0 

• l A k "tm • · · t k 

'
;& _, emı erinin genç bir " ~ o an n araya gı eıını ıı eme • 
.., old muf. Bu memur, profeıyonel bir dilenci 111>. i her aün erken- Fakat memur bu yeni kaıtancı daha karlı ıördüiü için d l S . . 1 b ld An 
el uiu ve yirmi ıene ön- te ir er. ergının ıtan u an • 

ıı.. den buraya gelerek oturmut. ıelen ıeçenden sadaka dilenmif. memuriyetten çekilerek dilenciliie devamı tercih etmit; 
~ ~tu anlaıılmııtır. Hadi • karaya da geçmesi çok kunetli bir 

C:IQaJet mi, yoksa alelade 1 s TER ı N A N J s TER 1 N A N M A ı ihtimal halindedir. Serıi döniifte 

-.u olcluiu arattırılıyor. '-----------------------------------------~ AtinaJa da uinyacaktır. 



~H ICEH El~l~E 
'f:öRDÜKL[Q! M iZ 
Çalınan 

Dört Çift 
Çorap Davası 
İkinci sulh ceza mahkemesinin duruş• 

1 Kanapenin davacı taNfında ma sa onu ... 
bir adaıtı; suçlu kısmında da on beş, on 
altı yaşlarında görünen bir çocuk var. Ço
cuijun ayağındaki pantalon lime lime.·· 
Ceketi ise renk renk ve ~ekil şekil yama· 
Jarla 0 kadar dolmuş ki bu yamalardan 

hangisinin bu cekete ait kumaş olduğu an
laşılamıyor. 

Bu suçlu delikanl.nın arkasında bir de 
süngülü var. Hakkında tanzim edilen 
evrak Hasanın hırsızlık yaptığını göste • 
riyor: 

Seyyar satıcı Faik Mahmutpapda alış 
verişle meşgul olurken k.üçük Hasan u • 
sulca işportaya yana~ış ve sezdirmcme
ğe çalışarak dört çift çorabı koltuğu altına 
sıkıştırıp oradan aynlmış. Fakat, yandaki 
utıcılar bu hırsızlığı gördüklerinden Ha
aanı üç, dört adun ötede yakalamıılar •. 

* - Niçin yaptın oğlum bu hırsızlığı"> 

- Ben yapmadım efendimi 
- Fakat çoraplar senin üzerinde tu • 

tulmuş. 

- Onlan arkadaşım Muharrem çaldı: 

yakalanacağını anlayınca benim koltuğu
mun altına sıkıştırıverdi. 

- Senin kimsen yok mu} 

- Yok} 
- Nerede yatıp kalkarsın~ 

- Nerede lruytu bir yer bulursam ... 
Kahvede, köprü altında, ıurada, burada .. 

~ 

- Nasıl geçinirsin sen? 
- Eşya tagınm, ötekine berikine hizmet 

ederim; her iş yaparım ..• 

* Hakim evrakı auzuyor, kanunları ka • 
ınttınyor ve düfiinüyor. Sonra yüzünü 
Hasana döndürerek: 

- Oğlum! diyor: çorapları senin çal
Ciıiını şahitler ııöz)erile görmüşler. Sen bu 
hırsızlıktan auçlu11un 1 Kanun sana üç ay 
ceza kesiyor. Fak.at ya~ın ufak olduğu ve 
bu da birinci suçun olduiu için yalnız on 
beı ııün hapisle kurtuluyorsun. Lakin. dik
kat en ikinci defa gene böyle bir suçla 
mahkemeye ııelirsen cezan a~ır olacaktır. 

Bu küçük yaşta bir sabıka aldın. Bu İş

ten vaz ~eç. Kendini Jekclemel 
Sonra hayabn hapishane köşelerinde 

çürür ve ıana kimıe emniyet etmez, iı ver
mez. 

Jandarma, auçlu Hasanı dışarı çıkarır

kcm davacı Faile hakime soruyor: 
- Efendim: benim çoraplarım} 
- Çoraplar emanet dairesindedir. Bir 

istida yazar, müddeiumumiliğe verirsin. 
Biz çorapların sana iadesi için yazarız; gi

der alırsın. 
- İstidaya pul da yapıştırılacak mı> 
- Tabii deiil mi yal Pulsuz istida olur 

mu> 
Faik bir an duraklıyor. Ve kendi ken

dine konuşur sibi hafif bir sesle §Öyle bir 
hesap yapıyor: 

- ( 16) kuruş pul, ( 1) kurug kağıt, 

( 2 5) kuruş arzuhalci parası; eder 4 2. 
Halbuki o dört ç~ft çorabın bütün tutan 
(40) kuruş! 

Ve Faik te karar :veriyor: 
- Ben vaz geçtim efendimi 

,-~-----------------------

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler funlardır: 
Eminönü: (Minaayan). Küçük.pazar: 

(Necati). Alemdar: (Sırrı Rasim). Be· 
yazıt: (Asador). Şehzadebaşı: (A • 
saf) . Fener: (Arif). Eyüp: (Hikmet). 
Karagümrük : (A. Kemal). Şehremi -
ni : (Nazım). Aksaray: (Şeref). Sa
matya : (Rıdvan). Bakırköy: (İıdcpan}. 
Hasköy: (Halk) . Kasımpaşa : (Mcr -

kez) . Besiktaş: {Nail). Sarıyer: (A -
saf}. Galata : (ismet). Beyoğlu : (Tak-
im, Beyoğlu). Şişli : (Baremyan). Üs-

küdar : {ittihat) . Kadıköy : (Sotraki, 
Üçler) . Büyükada : (Mehmet) . Hey -
beli : (Tanaş). 

SOR POSTA: 

T HABE LE 

Taşk6prü Baştanbaşa Yeni 
Kurulmuş Bir Kasabadır. 

Taıköprü (Özel) - Kutamonu
nun 45 kilometre uzağmcla kurul • 
muı olan T aıköprü kasabuına Si • 
nop ve Boyabat yollarından eski ve 
tarihi bir köprü ile girilmektecffr: 

Bu köprüye izafeten de kazaya Tat· 
köprü kazası adı verilmiıtir. Ta§ • 
köprü kasabasının 4 bin nüfusu 

vardır. 7 yıl önce tamamen yan • 
mı§ olan bu kasaba battan ba • 
fa yeniden yapılmıfbr. Bunun için 
kasabanın bütün binaları son dev -
rin in~at §artlarına uygundur. Ka
sabada geçirilen büyük yangınlar 
ıöz önünde bulundurularak asri ve 
kuvvetli bir itfaiye tetkilib 7apıl-

-
l 

mıttır. l TGJlciprü ffi kümct lronaja 

Taşköprüde halkın belli batlı ge- lar da günün her saatinde doludur. tesisatı ihtiva eden bir mezbaha 
lir kaynağı kendir istibsalidir. Tat- Belediye kasabanın en önemli ih- vardır. Taıköprüde mevcut bir ilk 
köprüde gençlik tefkilatı yok gi • tiyaçlarmı yerine ıetirmektedir. okula bu yıl bir orta ıınıfı eklene
bidir. Bu yüzden 4 bin nllfuslu ka· Şimdi de mükemmel bir lokanta ceği haber alınmıf, bu haber halkı 
sabada tam 32 kahve vardır, bun • yaptırılmııtır. Güzel ve bütün aıriçok ıevindirmittir. 

Gebzenin En Güzel 
Köyü: Hereke 

Eskişehir içme 
Suyuna Kavuştu 

Güzel Kasabaları
mızdan: Elmalı 

Elmalı (Öze)) - Kalabalık bir Gebze (Özel) - Hereke Geb - Eskitehir - Kabalak suyu 45 ki-
25 k·ı t f d 2053 ilçe merkezi olan kasabamızdaki zeye ı ome re mesa e e lometre mesafedeki menbaından 

nüfus Ye 333 evli iki mahalleli bü- !ehrimize akıtılmıf, halk suyun ba- bayındırlık. çalıı~.aları .'~n. yıllar • 
Yük bir köydür d t l k t h.. t da artmıt bır çok onemlı ıhtıyaçları-. şın a op anara eza ura yapmıt- wl 

H k ·· td· K·· 11 d 15 ·· I .. . rnız sag anmııtır. avası ve suyu ço , guze ır. oy ıar ır. gun sonra açıma torenı Elm I k k l d ~ı l 
halkının kısmı azamı fabrikada çalı- a ılacaktır. a ı, ar ası ar 1 ag ar a çev-
!ır. Halkın bir kısmı da bağcılıkla y p rilmiı ve önünü Kat çiftliği namın-
İ§tİgal eder. Evlerde, hus.uai tez • Antep Şehitler Abi• daki göz alabildiğine geniı bir ova

gi.hlarda balı dokunur. Aıağı he • desi ProJ· ektörle ya vermi, bağlık, bahçelik güzel bir 
kazadır. reke sabık fabrika müdürü Reıa -

dın himmetile epeyce umran gör • Aydınlatllacak . Havası ve. s~yu fevkalade güzel-

müştür. Zeytin ve envaı meyva a • Gaziantep (Özel) - Belediye Şe- dır. : olları ıntızama ıokulmuı, e • 
iaçlarile doludur. lhitler anıtının geceleri dört projektör- lektrık tesisatı yapılmıt ve kültürel 

H k • h 'k. h il . d le aydınlatılmasına karar vermİf ve hareketler çoğalmııtır. Halkevi ça-ere enın er ı ı ma a eıın e • . . l 
b . 'lk k w k bunun ıçın tetkıkata batlamıttır. ıfmakta ve sporcularımızın sayısı 

Genç Kızlar 
Kimleri 
Severler? 
Genç kızlann bazı ı paraya d .. 

lur, zengin erkek 1rnı . 
Bazıları erkekl~rin öbretine .,. 

lar. 
Fakat son zan1iintl•, yeni bir 

taJıit oluyorum. Kıuıır amirlerine, 
torlarına tutuluyorlar. Her amirin 
lanndan bir kaç işı:,ı vardır. ı, 
amirlerine tutulan 1.-ı'Zhmn hududu 

Bu, pisikolojik 'bir bidiscdir·. 
amınnı doktomnu ideal bir ~ 

' • ov 
rak görüyor. Çü ii onu . kendi.sın 
yük, kudretli ,ol ve yetişmİf , 

Bu, ekseriya ümit iz 'bir sevgicli" 
olduiu için de nih• yet IHr ıün 
meğe mahkümdur. 

«21 yaşındayım. Dört yıl ev"'el 
dim. Başlangıçta beni çok sev:iyordd
geçtikçe bu 11evgi .. inin azaldığını 

ve üzülüyorum. Arad baıka bir 
olmasından fiiphe1eniyonım. Bu 

benim kueuruml mı hasıl olmuştııf 
nun da farkında değilim. Kocamı 
viyorum. Kıskançlık sahneleri ya 
nu bıktırmaktan da çekiniyorum• 
onun lakaydisin de: t hammül e 

rum. Ne yapmaklığımı tavsiye ede, 
~ 

Bu itte cözle ıörü.ıe~ek bir ha~ 
ki vardır, belki yvk uı. Fakat ınul> 
tır ki erkeği ~vdeo a ~ıı-...n sebepl 
ri de kadının onu idare etmesini bi, 
sidir. Belki siz onu ıııla ~ etıneJJil' 
lunu bilmiyorsunu1. u"' 

Şunu da unulım< 111 ki bir erk--:. 
lilik hayatının her devrinde ayni 
sevgi beklenemez. Evlilik hayatıncll 
tedricen yerini arkadıı hp terke'1e'• 
canızdan sevgi dciil, 11ı1rk•dqlık 

niz.Maamafih bu v .. 2;) <:le kar,ı ıak•1" 
mak sizin için zar.rlı o ur. Sebebiııİ 
tJnnız. Ona göre t .. Jl,ir alınız. 

ırer ı me tep, af8gı Here ede a- Ab'd kı . . b l d Ali b ·· d ·· · d ı k d. 
1 A b. • ı e par ıçın u var an e en gun en gune zıya e etme te ır. 

me eye umumı ır kooperatıf, fab- d . k d b"•t•• bot 1 . B 1 d' k b h 1 eı·r Doktoru . . • eresıne a ar u un s an arın ıs- e e ıye asa anın met a inde rıkanın da pek güzel hır ııneması, 
timlak muamelesi yapılmı,, emvali çok güzel bir park vücuda getirmiı- Gu··nlük 

mükemmel lokanta ve gazinoları ·ıı· b 
m.ı ıyeye .. ait ir arsanın istimlak iti de I tir. Zengin sulardan daha fazla is - Notl•rın (*) vardır. Köyün üç terzi dükkanı, iki b k b ı 
ıtme uzere u unmuttur. tifa~ .., edilmesi dütünülmektedir. 1---------~~---

kasap, üç bakkaliye ve bir kaç kah- 1 t' )Ak • 1 · b'ttikt b 1 G b 
ı ım a lf erı ı en sonra u • Elmalının çartı ve pazar yerleri Çocugv a Nı i i 

vehaneai vardır. vardan Alleben deresine kadar üç scd ? 
de meşhurdur. Haftanın muayyen Ş l y; J • 1.. ·ı· ı· ~ Yukarı Herekeye çıkan 4 kilo - üzerinde parkın ağaçlanmasına ve ey er t:urr uı ır # 

metrelik yol pek fena ve arızalıdır. 1 tarhlarının tanzimine ı.. ... lanacaktır. günlerinde kalabalık pazarlar ku · Küçüklükten gıd.w muntazam 
UG<f rulur. ~ 

Bigada Muş Hapisanesinde Somada 
Türkçeden Baıka Dille Bir Mevkuf Ten ffüs Saa- Bir Bando Takımı Teşkil 

Konuımak Y aıak tİTlde ·1 lıtifade Edip Kaçtı Edilecek 
Biga (Özel) - Belediye tehirde, M (Ö 1) MahkU 

Uf ze - m ve mev • Soma (Özel) - T etekkül eden kahvelerde, pazarlarda, cadde ve 1. fi A b isha ed t ff·· 
•• •• A • .:u ar umumı ap n e ene us gençler birliği çalıımalarına batla • 

sokaklarda velhasıl butun umumı ettirilirlerken mevkuflardan Bitlisin ı . . . . 
Yerlerde türkçeden ba .. ka dille ko- B 1 kA k•· •. d 5 dd k f t b la mı§hr. Bırlık menfaatıne tertıp e -

::r a e an oyun en ı ı ıraa u - . .. • . 
nuıulmasını yasak etınif, ve bu ya- rak kaçmıttır. Jandarmalar Sıddıkın dılen deve gureılerınden 200 lıra 
sağı tellallar bağırtmak Mıretile izine dütmütlerdir. Çok kısa zamanda hasılat elde edilmiıtir. Bu para ile 
hQl'ke.ae duyurmuttur. yakalanacağı anlatılmaktadır. birlikte te§kil edilecek bando ta • 

Uzunköpriide Tiitün Satışları 

U%unköprü'de tütünler inhİ•a~ itlareeine te.lim edilirken 

Uzunköprü (Öze]) - Trakyada ilk defa Uzunköprü ilçesinde tütün 
mahsulü tesellüm muameleai bugün başlamıttır. Köyden hareket eden elli 
altmış araba önlerinde davul zuma ve ellerinde bayraklar olduğu halde 
inhisar idaresi önüne gelerek tütünlerini teslime başlamışlar ve büyük 
tezahürat yapmışlardır. ilçemizde yeni sene mahsulü yarım milyondan 
fazladır. 

kımı için icap eden musiki aletleri 
alınacaktır. 

Somada Ekim 
Soma (Özel) - Bu yıl geçen yıla 

nisbetle çok fazla buğday ekimi ya

pılmıttır. Pamuk ve tütün mahsulü 
de geçen yıl nisbetle çok iyidir. 

Antalya da 
Ticaret Odası Yeni 

Heyeti Seçildi 
Antalya (Özel) - Yeni sene ti -

caret odası seçimi yapılmı§, birinci 

reisliğe Ziraat Bankası direktörü 
Mehmet Ali, reiı vekilliğine tuha

fiyeci Mithat, ikinci reisliğe Küçük 
Kadıoğlu Hüseyin, vekiJliğine Sadık 

Şaımaz, hesap müfettİJliğine elek

trik ıirketi müdürü Tevfik, muame

lat müfettiıliğine Morah Ali ıeçil

miılerdir. 

çocukların büyüdüt lcri zaman 
lerinde büyüle cie-i•iklıkler ve . 
bozuklukları giirıılm e r.. Bunun içİI' 
çocukluğundan itib..rcn bebek .,e 
cukluk çağına eirin iye kadar ç 
hazım kabiliyetine t öre gıda "le 

anneler çok dikk t etmelidir: / 
anne sütünü emıncğe ba§ladıgt 1 
den itibaren hazme hazırlanmış 
mektir. Fakat y.-lnız ısüt çocı.ığ~ 

·çı' bcslemeğe kafi g elmez. Bunun ı 

M 
\,,,, 

vitamin vernıcğ b. !ayınız. e'f ~ 
lasaları, portahl. m ndalina ço ~ 
ıi olmamak Ş41rtıl.- ~ cıilebilccek 
gıdalar arasınd.-dıı . ./ 
Muz iyice czilrı•k bir aylık 11 

ğa günde bir defa c llı a yüz. gr11r1' 1 
aında verilebilir. lrıııık unile h.ı' ~ 
mış mamalar, hze çorbaları. 
tcs, havuç. ıapan<Jk, lı.şlanarak -' / 
lu olmak şartılr. uyunda~ Ç 
de 100 - 120 e ı oııı vcriJcbilırj 
cuk üç aya girdıkıcıı onra et ~ 
pişmiş ayni şekıld~ , ebzc ço~~ 
hazmedecek bir v:ı 1.iyettedir. . J I 

1 .• uııır verilecek yemdd,.ı JoZ a suııs c' 
dilmemelidir . .Suluılu ıçtikten sofi~ 
miktar bu seblflcıdrn ve vitıafll 11~ 
aurundnn İstif ad,. etıııdidir. çoc "' 
yaşına gelinciyc hd r hazrııİ ~ 
l 1. - l -d kıa,,. an et ı, sogan ',. )' ... g a e 

k k .. 11-v 
salçası bol yemt> l e rı at ıyYe 1' 
melidir. Hem huınt:demez ve ii< 
ve hem de bu ÇCH~t•kla dahıa ~.,1 
lüiünden itibar• n İ;oı ' ızlık b•f ~ 

1 rı v rada sıra da temiz n. c ııbo. su a ti'' 
Midede kusma j .. ı:da<lı varsll el 
suvu vermeği de ilmınl ctnıeıll ~ 

0

( * ) Bu notlan lcc•İl'> aakla'f~ 
hut bir albüme y. ı ıırıp kati ~ 
yapınız. Sıkıntı za;ımoıınızda b~ 
bir doktor ribi imdadına:• ye 



~atbuatıntli 
(1Ö~()Ü1( lll21 t'lll 

Küfürle Dolu 
Mektup B•kligen 
it dam! 
IYet• Geçenlerde ölen ıneı • 

... d. •ar 1 h 1 ·1· ltırak . ur nzı ız romancıaı 
an bır K" 1. b h 1_ it ıp mg a çe mera.K.• 

__ a_za lııı idi. Biraz dinlen • 

lııck ıs· t d 0 
• • ki · · b" d e ı mı çıçe erınm aruma ır ıan· 

' 1Ya atar, yeni gül tomurcuklarını zevkle 
"Yrcdcrdi. Bir gün köıküne bitiılk otelin 
~obi.ısü yanlıı bir manevra neticcainde 
lhçcnin ağaçlarından bir kaçı zedelendi 

~e l\ip •ricasına dönüp bakmadan uzaklqtı. 
... ling hesabını bilir bir adamdı. Hemen 
N~ h" k • ~ : ır mektup yazara zararın tazını· 

!it lıtedi. Ses sada çıkmadı. Kiplins bu
:ı... h•Yret etti, fiddetli bir dil kullanarak 
~rı. b 
bıt cı İr mektup yazdı, ona da cevap ala-

Ylnca bizzat adamı görmiye aitti. 
tll Şoför (KiplinK) e percstiıkir bir oku· 
k ~ olduğunu temin ettikten ıonra 
ır,a: h lll• cubiyetle anlattı: 
~ Efendim, sizden aldığım illr mek • 
1'ta.a lllCJ}ıur adamların imnlannı kol'~k • 
'İ Yapan bir zata iki liraya ıatbm. lk.m
....._ .... lctul>unuz daha ıiddetli bir lian1a ya• 
...:~ olduğu için bana bet lira ıatirdi. 0-
"'llc .. 
•• u lllektubunuzu bekliyordum, on Ii-
d~' •lıcısını bulmu§tum, bu takdirde ben· 
~ .Yalnız on lira zarar ziyan iıtedifiniz 
~elik biraz da kir temin edecektim. 
~ ·lit gazeteleri Kiplinain üçijneil mek· 

Yazıp yazmadıiını söylemiyorlar. 

* li., laiu; lrab- Bugün ıokaia gakmal 
leloaluı Çünkü öğleden son • 

lirrı 
1 

1'a saat albnda ölece· 

~ıl A.rnerika gazetelerinin anlattıklanna ba-
•raa -... . H-....1- M" ·~-L d )'ti :vusıa ~a ınıucn a mı taııyan 

lele 1 Lır kadın ıreçen ıün oilunu bıa ciim-
L t ıJ . · h ~~ e l§e gıtmekten alakoymuş ve a • 

iltcrı o .. ·• 1 d•W• b" L 1 llfı~t . gun tam soy e ıgı ıaatte ır aa p 
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BARIC:I 
Sovgetler 
lnglltereden Borç 
Alıyorlar 
lıtikraz 40 Milyon lngiliz 

Llraaıdır 
Londra, 6 (A. .A.> - Havas a • 

jansı muhabiri, Londra fehri tara • 
fından Sovyetlere para ikraz edil -
meıi hakkında cereyan etmekte o • 

lan müzakerelerin terakki etmİ§ ol • 
duğunu bildirmektedir. 

Sovyet Rusya, yüzde yetmif bet 
nisbetinde bir garanti ıöıtermittir. 
lngiliz kabinesi erkiDU1dan bazıları 
iıe yüzde yüz saranti iatemektedir

ler. 
Açılacak olan kredi miktarı kırk 

milyon lnsiliz lirası ve faizi yüzde 
altı buçuk veya yüzde yedi olacak • 

tır. 

Çinde Grevler Başladı 
Bir Anda Bütün Dükkanlar, Mağazalar 

Ve Lokantalar Kapandı 
Grevciler, Mağazaaını Açmak lıteyenleri Taşlamakla 

'ı'ehdit Ediyorlar 

IBIU v.Gfü~ 
Pehlivanlık 
Tarihinden 
Birkaç Satır 
Kara Ahmedin, Filiz Nurullahın Avrupa• 

da, Şumnulu Yu1Ufun Amerikada bir vakit• 
ler uyandırdıklan merakın, heyecanın, \•el
velenin binde birini bile yaratamadan seı· 
siz bir geziıı yapıp gelen Kara Ali ile Di· 
narlı, gazetelere bir iki söz söylediler ve 
yakında Ameriltaya gideceklerini haber 
verdiler. lnııallah bu sefer adlarını telsiz· 
lerin dalgalan arasında bol bol buluruz, 
lcn•anç duyanz. Çünkü pdhlivanlanmızın 

yeni ve esiri dünyada dolaımaları yalnız 

ticaret iti deii}dir, mali aururu okfıyacak 
muvaffakiyetlerle aüalenmesi beklenen bil' 
yolculuktur da. 

Ben Kara Alinin serbest güre§ hak • 
kındaki mülahazalarını okurken eski peh
livanlarımızı hatırladım. Vaktile zor oyu· 
nu yapan, ince hüner gösteren bütiın • • 
natkirlara pehlivan derlerdi. Me.eli. can-

H.lk Bol• GUre,lnden ç d 1 L '- k k hazlarda ııülle atan ve ıürz kullanan kim-in e grev erden sonra bomhot Aa.ıan so a lar 
Memnun Olmayınca Mey• Pekin~ 6 (A. A.) - Son mi•nlerdeıÇünldl _ .. x..._, __ kapatı'-- ..ı,m .. _, __ seJer de pehlivandı. 

d At V dl .., •- ..__._.... llDllQ_. uaa Bugünün atletlerine benzetebileceğimiz 
anı •t• er --'· l b" Lid" de po1· d" d 1 k 1 ... hd"d" 

bla M k 
·L 'd • ( ...A _ vuaua ge en ır a ıae as ta- ır e cam annın ın acagı te ı ı- öbür zor oyunc.ulan tirendaz. matrakçı. 

Pue " e •••• a)), v ..... • f d ·· d··•....&...!!- lar · t 1 k • 1 .. _..._ - "bi • · l 1 la d F k . ... .. . I ra ın an goz yatı 01U111rea ıaz nı mu azam.mm o ara vermıı o - gurzoaz sı wm er e ayırır r ı. a at 
Bır bora ... --ınden memnun o - lla lm ı.. ·• L __ d · · _,, B ,_ · · ·--.: ku nı •t 01maa111a kartı protea- duklan ültimatoma hukUmet me • aurzQaZ eyıp aec;mıycaım. unıann açm-

mıya? hallı ı:ur~f ~dan~nı ~~~ to mahiyetinde olmak üzere umu - murlan mukavemet etmemiılerdir. de orta çekme. k~~ aama, değme, dört 
vemııf ve pohs ıle itfaıyeınn bütwı oldulmndan B .. d ahal" . h . k top, altı top adlı gurzlerden batlayıp t1l 

..ı__ mi arev ilin edilmit .,--· u yuz en ının ra atı açmıt • h b .. ·ı_· •• k"I • 1 • d b ı meaaisine raimen mey11&11 tama. • . ... .. .. •. _ .. er m uu yuz ı o agır ıgın a u unan 
• l h im ııler felce ugramıtbr. tır. Çunku Lütün dukkanlar lokan • salmaları ba,Jarında fınl fırıl döndüren 

mıy e arap 
0 uJlur. Pekin, 6 (A. A.) - Grevciler', talar ve bankalar kapalıdır. Yalnız yiğitler vardı. On yedinci asırda yalnız Is-

VezUv Y•nard•I• Faellyete 
Geçti 

Napoli, 6 (A. A.) - V ezüv ya -
nar dağı, faaliyet devresine air -
mittir. Napoli halkı, "bütün aece 
doya doya Vezüvün verdiği kı -
zılhim mubtefe!D manzarasını sey
retmiıtir. Etraf halkı için hiç bir 

tehlike yoktur. 

vaziyete hakim bulunmaktadırlar. eczahaneler açık bulunmaktadır. tanbulda bulunan bu atletlerin sayıSJ yet -
mite varıyordu. Onlar kendilerini Pey : 

Garip Bir 
Protesto 
Lehistan Y abudileri Dört 

Sovyet Fransız 
Misakı 

Saatlik BirOruç T utacakJar Soıyalist Meb'ualar Da 
Vartova, 6 (A. A.) - Lehistan Kabul Ettiler 

hamallan, eski baıbakanın refikası Paria, 6 (A. A.> _ Dün akpm 
meb'us madam Pryster tarafından, 

sosyalist partisinin idare komisyo -

gamberin amcuı oğlu Hamzanm müridi 
sayarlardı. ' 

e.ınd'e ··ı li t•• A n om ı ur. r 
llı'cl ~erika gazeteleri kadının hasta ol • 

yahudi adeti üzere hayvan zephı - da b rt' 1 
• A ~ ~ • nun u pa ıye mensup o an aay-

nın lagvı hakkında, yarın dıyet l l F S t · k . . av ar, ranaız - ovye mısa ının 

GürCfÇİ}ere aelince: Gene on yedinci 
asırda lstanbulda iki büyük pehlivan lon
cası vardı. Bunların biri Küc;ükpazarda. 
biri de Zeyrek yokuşunda idi. Üç yüz peh
livan bu loncalara bağlı idi. Kendilerini ev• 
liyadan Piriyi.r Mahmuda müntesip tanı • 
yan bu pehlivanlar halkın pek sevdiği kim· 
selerdi. Arasıra büyük güreşler yaparlar ve 
kesme, kesebent. terskeçe, yanba a, C e • 

zayir sarması, boğma, karaku!I gibi oyun
larla seyredenleri heyecan içinde bırakır -
lardı. 

)~ ·~•nı, ve öleceği dakikaya kadar ııa- Japon 
"~ a:1ınde ve dinç göründüğünü yazıyorlar Ordusu Da 

Oec"' b 
~'41 egı saati itmesinde bir tesadüften Takviye Ediliyor 
ofıtı e bir hiui lmblclvultuun rol oynamıı ı ~ 

llsına ihtimal veriyorlar. Tokyo, 6 (A. A.) - Michimichi 
gazetesine ıöre j apon askeri erkanı 

~ * hali hazırda Kouantoung ordusunu ı 

meclısıne verilecek olan kanun la - ta- _ıik· lı kk ..ı_. ·ı · ol 
• • • acı ı a ınaa verı mıt an ra • 

yıhaıının tehdıdınden son derece .. k tın" t" poru muza ere e 1§ ır. 
müteessirdirl~. Hamallar fevkala- S l ı d b h 

1 ay av ar arasın a u ususta 
de bir toplantıya cağnlmışlardır. d .... · "ht'l-fl b l d ... ı l 

~ ... rın ı ı a ar u un ugu an aşı -
Lehistan yahudileriniu, protesto t M f"h d t d"k 

mış ır. aama ı sonun a as ı 

makamında yirmi dört saatlik bir h k t ~- k b l ususunun ayı ve şaru.ız a u e-
oruç tutmaları dütünülmektedir. d"l • k ·ı · · 

ı mesıne arar verı mı,tır. 
• al'fkanlıJı 1 Fransız gazeteleri miktarım artbrmak meselesini tetkik 

lrteaeleai Staviski davasında etmektedir. 
~tııı1 maznunlar müdafa • 1-------------- Meksika KöylUlerl Blrlblrlne 
~lltı Yaparken. içlerinde en düzsün ve ri hiç değilse 24 defa mahkeme huzuruna Girdi da arazi yüzünden köylüler arasın

da çıkan arbedede bet köylü ölmüı 
ve on iki köylü yaralanmııtır. ikisi
nin yarası ağırdır. 

~ 0 t" en uygun söz söyliyenin tahıili en çıkmış ve diplomasız bir avukat kesilmiş
~bi ... ~n olduğunu yazıyorlar ve bunun ıe· tir. ilave edelim: Son muhakemede de 

·•ı de 1 an atıyorlar: Bu zat on yıldanbe- beraet kazanmışor. 

Pueblau ((Mekeikada)) 6 (A.A.)
San - Pedro ve Atlixco kasabaların-

On beşinci asırda yaşadığı rivayet olu
nan Er Sultan adlı bir pehlivanın A ko • 
yunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından 
Edimeye gönderilen yetmiş ünlü a-ure iyi 
bir günde birbiri ardınca yendığinı, ve ya
şı yetmişi aştıktan sonra Yavuz Selimin hu
zurunda aslanlarla güreşerek galip gel • 
diğini, galıba Evliya Çelebide okumuştum. 

Amerikaya gidecek pehlivanlar, Er Sul
tan gibi davranmalıdırlar ki göğsumüz ka· 
barsın 1.. M. T. Tan 

Din kavgaları uyuz, kel, verem ve Yalnız ramazanın gelişi değil, iki 1 Hamdü minnet :ı budaya bize verda 

0 
fircngi gibi cemiyetin bünyesinde ya- mescidin evkaf kadrosundan çıkarılıp de•leti 

: ~~ ralar, bereler ve çıbanlar açar, işler, birinin marangoz fabrikası, birinin de Hazreti Sebqanı Paktir pirimizin 
~~~~~~~~~~~~&~~~~~=~~~~~~~~--- bnınıuhirlerwce~mG~nq~rzah~&p~uh~~ek~clmuşob~ ~h~~ 

k E R V A N Y U
.. R u·· y o R le kuvvetli bir kültür seromu yapıl- sı, bir kaç kişinin fikayeti üzerine sa- Hem Resulün berberidir ol K~ali 

........._ - .} mazsa felce uğratır. hur davulunun kaldırılması bir zaman- G f"I Zatı pak ----= T·· k · · b. 1..-- •· l b d k d k b a ı olma, gel tıraı ol eyle icra -..... 48 - ur cemıyetı ır ~ yuz yı u ır uyuşu uran o ara taassu u u- .. . 
- s·· ı._ C h:.ı. 7 o 936 h ) - --L· d a·· .. k f d"" dı ·b• Jd sunneh f U_ _ - UT118ft G Y - • M • asta ıgı ~ıyor U. UYU za er U• yan rır gı 1 O U. Q k . . 

h~ ··~f ·· .. . d b" il. d. ·b· . H . k "--- .. .. H fı nun arşısında rahmetlı Mesudı-
~~ •• L aturacı Hacı Sadıkın iki ka-1 ran bu akidelere topragw a gömülen bir nun uzenn en 11 8 ın ır gı 1 geçtı. atip A V8Jllllnla Muftu a z hl bo l d .. l - .... 0 1 y . .. . . fT l w . .. . . . 1 ye zır ısının aşı ya ı, yan an go-
~ti...... tuç tutuyor namaz kılıyor taıı gibi saplanıp kalmııılardı enı T urk cemıyetı ı ız enmege ~- Halım, Muderrıs Hafız Nun, eakı Nak-

1 

.. b b" . y ··• İlıd" · ' ' 1 ~ T • 11 d .. ı.. . • • • • • runen, acem asması ır resmı. a· f:'· ırıyorlardı. . El degw meden yalnız aün,.ıı ve su ile a ı. Fakat bu fır-ıran genç fıkırler ı- ~ı tekkesı şeyhı Zeynullah bu bulanık d 1.• "b .k Sol d d "k" 11• 1Q ll'dea ha • ~ · · d · h 1 d ı 1 nın a ıgen ı n . uvar a ı ı te ı 
1\ 0 lca ıum, &şıkı pehlivan Riza- beslenen yabani çalı çırpıyı hatırlatan : çın e eskı to ... ~~ arın a can anmaaı havada açıktan bir teYler yapmağa ce· bir saz. Yanında kaba çerçeveli bir 

~ııı t 1.d~r ısrarına rağmen ona sa· bu sınıf insanları ya bir vahşi orman 'beklem~ez ~egıldı. w saret edememekle beraber halleri, ha- levha daha: 
._ ~- •nı bile göstermiyordu. gibi saklamak ve yahut içlerindeki ve- Cenış hır topragın sulak ve kurak re.ketleri, imalı sözleri hatti manalı sü- Gariki bahri iıyanam 

Üc ı!rcci lbrahim de bohçaa Zelı- rimli ve cins olanlan kurtarmak için yerlerini belli eden renkler gibi cemi- , k\ıtlan ille ayak takımının uyuşuk si- Dahilek Yareıulullab. 
•vıcl&hate h b 11 h. b 1 1 k l" d V · I yetin ham ve aşılı topluluklarını gös- . . . 

~
...._ Str a er yo amış · ata ama azım ır. e cemıyet er, . . .. nırlermı germekten hoşlanıyorlardı. Kahveci Hacı Mersinli aslen Arap 

ı kolayını bulsun. lzmirde ha- ihti1al1er tarihi anlatıyor ki düne kadar 1 teren ı~aretler vardır. Eskıye, dune sım 1 Ça · · de d h · d "h · la bir ihtiyardı. Hacılıg-ı falan yoktu. A· tar . k ha wı 1 ı .. ı . . ·ı . rş,ı ıçın a a zıya e 1 tıyar • 
~ '*rn aeldi diye izin kopanın hep böyle olmuştur. Balta ormanda sı 1 g anan ara goz ermı ı erıye ve ~ · h rap olmasından ötürü ona herkes: 
~ :-t. çiftlikte biraz keyfedelim. cins ağaçların selAmeti için nasıl r1ifalı yeniJiğe dikenler bu işaretlerin ifade· ı krınh, so~ularrdaın .~?plaHand~gı bAırk Oacının - Hacı 1 
~ı. ' s·d· l a vc&1 va &l tıp aman, 

bir ilet ise cemiyet arasındaki boğucu 1 ır er. .. . . h Ze ilah b" Diyordu. 
ttti · at oyun ı-. · ile Zah" b l d · ı · · 1 k Anadolunun bu sakin tnasum ka· Muderrıs Nan, teY ynu ve 11 B" k d 
al }'i d 1. • u ve -,.yeeı ı- ve u an ıncı uzvıyet erı temız eme ' k ah il . k" k . kk . ır a şam ı. 
"it\ e ı divan d b k k . . d k d f d l d B k l sahasını dolduran insanlar da ayni aç m a c ımamı, es ı na fi te esı T t\l c e en u oyna a- ıçın e o a ar ay a ı ır. unun u - . . . . ' . . eraviden çıkanlar tütün, sigara 
ı. ......._ ~~vahı verdi: }anılmadığı yerlerde ham ve yabani uz· kanın, ayni tarıhın sahıpl.~ı . old~ldarı ni~ i~z ~üridl~i buranın gedıklı içmek, biraz dedikodu etmek için Ha-
l\1t~ct Ubarek aün günaha girilmez. viyetler verimli ve cins olanları bastı· halde sırf bu yollarda bırıbırlerınden muşterılerındendı. cınm kahvesine geliyorlardı. 
l ~ed olursa bayramdan sonra. nr, boaar. adeta d~man gibi ayrılm~şlardı. En erken kapanan, en erken açılan Hatip Ak Osmanın bu akşam key-
"' tiir1:nae. ramazan ayı onlara bat- Halle tabakalannı adım adım üst Kasabanın eczac~sı Saım T urgutla 

1 hacının kahvesiydi. T eraviden sonra fi yoktu. 
>ttı"rrı· t~ır yapıyordu. Birikmif, tabakanın seviyesine çıkarmak için ~üftüs~. '::fa~.ız Halım arasındaki gö- bir~ yarenlik edenler .. Öteki kahve-! Teraviden çıkarken yine nalbant 
~~İtıd 1• hır alışkanlığın sürüp git- kuvvetli bir elin bir nesil yetiştirecek 1 ruş ve duşunuş farkları hemen yarı ya- lerdeki tavla, domino gürültülerini bı- ustası Ömer sokulmuş: 
\t . en başka b" l b b" b b wl I"' rıya belki de mühünün tarafı daha ka- k k I • k·ı· 1 d" H b 
a: ~tı u ır şey o mayan u kadar olaun uzun ır aş ug uğu a· ıı b Ik k .

1 
k b h l ra ara ev erme çe ı ır er ı. - ocam u hal nereye varacak~ 

•ıt\ rıutabUrn ı.. • • d T "hl . d 00. l lihl" I a a ı olarak te mı asa a akına Ad. .. l d k l k h 'e\ti . eg ıçın ona inananla- zım ır. arı erın e ye ta ı o an l . k I ı gun er e en er en açı an a • Beytullahı marangoz fabrikası yaptı· 
.._, Yeaınden .. k l k I I . le J l sa gmdı. Zamanın, yenı anun arın ve . h k" .d. S bah. 

a.. ''4İtcL· yu se mc &zımclı. cemiyetlerin yükse me11 o ay o muş- . "d ] . b k l w k ive de yıne acının ı ı ı. a nama· lar, ezan sesleri yerine makine gürül-
~ •·ı lQın b·· i.ikl .. iyem a et erm u ay ırı ıgı uyanı • k l ·ık l h 
tıı.. _ -q ebe . b uy er f()yle dursun li- tur. 1 h b k l 1 t ... .. h zından çı an ar ı çay arını acının tüleri duyulur oldu Mübarek rama-
,~.. aı ile ar esa ına o ay af ıracagına şup e · 
~ ~"'tip r~~zan Adetlerine uy- ikinci ve birinci kadar mühim nokta yoktu. Yürüyen kervana katılanlar kahvesinde içerlerdi. Bu kahvede kağıt zan ümmeti Muhammet iftarını, sahu· 

b(i ~lb it·"~ gulunç buluyorlardı. da din kavgalarının sık sık tepreştiği her gün artıyordu. Fakat böyle rama· 1 oyunu, tavla gibi mekruhat yoktu. Du- runu şaşırdı. Belediye gazinosunda ka-
~t\iıı bi~ b~r sınıf insanlar vardı ki yerlerde cemiyetin hayat yükselişine !~an gibi dünü hatırlatan, dünün adet· varlarmda iki gözünden seller akan dm sesleri göklere çıkıyor. Din di· 
'~'rn d. ~ ~okına, ağızdan kapma kolayca ayak uyduramayıfıdır. Çün-j lerini yaşatan ve mevhum itikatları ta- çifte (Ya Ali), bozuk bir talik yazı ve yanet s.:ırhoş]ann ağzına düştü. Nt.: o-

1-r ınuh:ı •~nıf_lardan ibaretti. kU her geri hamle ileri atılan adımları 1~e1eyen hadiseler bu uygunluğu sarsı· çirkin tezhiple göze batan dört satır· lacak bu hal. 
yY&lelennde fİfen, kaba- bulunduklan yere çiviler. yordu. 1 lık bir levha: 1 (Arkası var) 
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Paris G ··r ·· şmelerin 

e 
onferansı 

n 
* -=•Wliffi• 

• 

ca 
Paris, 6 (A.A.) - Gazeteler, Pa-ı maktır. ı t elle gazetesinin Paris muhabirine 

ris görüşmelerinden neticeler çı - İtalya, bunu yapacak yerde Bul- şu beyanatta bulunmuştur: 
karmağa başlamışlardır. Gaze~eler, 1 garis~ana takıldı kaldı. ~ul~aris. - ı Avusturyanın krallığın iadesin. -
yapılmı§ olan müteaddit noktaı na- tan ıse her taraftan çevrılmış hır den feragat manasına gelecek hıç 
zar teatilerinin plançosunun bilhas- memleket oldugundan elinden hiç 1 bir teyi kabule muvafakat edemiye
sa Fransa ile küçük itilaf arasında- bir §ey gelmez. ceğini, yalnız evvelden alakadar 
ki tesanüdün ve küçük itilaf dev - Otto de Habsburgun Parise mu • 
!etleriyle Avusturya arasmdaki vasalatından bahseden Petit Pari -
mukarenetin parlak bir tezahürü sien gazetesi diyor ki: 
olduğu neticesine varmaktadırlar. Biz, prens Starhembergin bu se -

Oeuvre gazetesi yazıyor: yahatin icrası husuıiunda önayak 

B dan b. ka h ft olduğunu zannetmiyoruz. Arıidü • un sonra ır ç a a sonra .. . . 
Milletler Cemiyeti mukavelename- ı kun bu suretle bırdenb1re ortaya 
sinin 16 ncı maddesinin tatbikı usulle- , çıkması daha ziyade kendisini sık -
ri ile bu tatbikın otomatikliği etrafında ' mı§, mütkül bir vaziyete sokmuı -

1 

mutabık kalınmak üzere Cenevrede tur. 
Avusturya ile hemhudut ve komtu Arfidük'ün aon hareketi ile bizzat 
olan memleketler arasında mıntakavi kendi davasına makus bir hizmette 
bir toplantı yapılabilecektir. Bu bulunmut olduğu hususunda ittifak 
memleketler bu toplantıya bizzaru- vardır. 
re Türkiye ve Rusyayı da çağıra - Bulgar Kralı Pariaten Ayrıldı 
caklan ve git gide toplantı bir Av • Paris, 6 (A. AJ - Bulgaristan 
rupa konferansı halini alacaktır. kralı Boris dün akıam Sofyaya 

Le Jurnal yazıyor: dünmÜ§tÜr. 
Hakiki ftalyan siyaseti, Adriya • Avuaturyanın Vaziyeti 

tik denizinde Yugoslavya ve Tuna Viyana, 6 (A. A.) - Prens Star-
havzaıında küçük itilafla uzlaş • hemberg, Amtliche Nachrichtens -

devletlerle istişare etmeksizin kat'i 
hiç bir tedbir almıyacağını Fran -
sız devlet adamlarına anlattım, de
miştir. 

Macaristanda Ne Düşünülüyor? 

Budapeşte, 6 (A. A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Macaristan dış işleri bakanı, Ma · 
car ajansına aıağıdaki beyanatta 
bulunmuthlr: 

Londrada iken isittiğime ve Pa
riste iken ıa3etelerde okuduğuma 
göre ortada Tuna havzasını teşki -
latlandırma için bazı teşebbüsler 

vardır. Bununla beraber, hatta Fran
sız yarı resmi gazeteleri dahi ıunu 
tebarüz ettirmektedirler ki, bu bü
yük İf, İtalyanın İftiraki olmak6ı • 
zm yapılamaz ve bu i§ ancak doğu 
Afrikasındaki muharebenin bitme
si ile kabildir. 

Sükiinet Cephelerde 
ltalyanların Bütün Ümitleri Ce upta 

Cenupta ltalyanlar ilerliyor ı "'\ ı Hava ku'YYetlcrimiz Makallenin 
. ~ondra, 6 (A. A.) - Royter bil- ı /talgada Yeni 1 cenubi farkısinde d üfman kuvvet-

dırıyor: Seferberlik lerini bombardıman etmİ§tir. 
Adisababada umumi dütünce, T L 

ı 1 I b··c ti · . Roma, 6 (A. A.) - Tayyare is. ~1ezip Yağmuru 

Şubat 1 
~ 

Sab b a 4 t n onra 
ral Bab rlerl 

u ·kastçıları 
d. ar 

üttehi : " ralın Marsilyaya (ielmesi' 
nin beklenilmekte Olduğunu bile 

bilmiyordum ,, Dedi 
Eksan Provens, 6 (A. A.) - Us- olduğu inkarlarla geçmiştir. Mil~ 

taşilerin muhakemesinde Kralj'in lehimler, yalnız maddeden _. ~ 
isticvabına devam eden mahkeme olmuş olan ıeyleri kabul ve tetl , 
reisi, «Üustacha'nın Yugoslavya etmekte bakiyesini inkar eyleınelı 
kralı Aleksandr'ı Fransada öldür - ' tedir. 

Kralj, şöyle demi§tir: 
- Kralın Marailyaya gelmei 

beklenilmekte olduğunu bile bi1'° 

meğe 1934 senesi eylulünde karar 
vermiş olduğunun tahmin edilmek
te bulunduğunu hatırlatmıştır. 

Reis, bundan sonra müttehimle • yordum.n ..,) 
· b. ·· ı·· •ht" t db. 1 . t Silahlar hakkında sorulan • 

rın ın tür u ı ıyat e ır erı a a - b .. h. b 1 H ~ 
w. • ceva en mutte ım, un arı ır· 

rak ve sık sık yollarını degııtırerek . d b k l · tdı' 
. . tıatan a af an arına vennı§ o 

Avrupada uzun bır seyahat ıcra et- w k b I d 'tt~ 
. .. gunu zannetme le u un U1111 

mış olduklarını habrlatmıf ve mut- .. I . . 
soy emıştır. 

tehimlerin, seyahatlerinin kralın Mahkeme M ·1 dJ reısı, arsı ya 
seyahati ile aynı zamana tesadüf k ·1"ı.' "'ikastçilerin ullandıkları aı aıo 
etmekte olduğunu pekala bilmek - ların aynını ihtiva eden ve Saillt' 
te olduklarını ilave etmiştir. Lazar istasyonunda bulunan b•~ 

isticvap, iki buçuk saat devam et- lu müttehimlere göstenniıtir. ~ , 
mit ve tamamiyle mahkeme reisi • lehimler, böyle bir bavulun mc'f'1' 
nin sorduğu sualler ve anlattığı !ey- diyetinden bile haberdar olmadılı 
ler ve müttehimlerin kıs~ca yapmıı larını iddia etmitlerdir. -

Yunanistanda Partiler 
Arasında Anlaşma Oldu 
Atina, 6 (Özel) - Hürriyetper - yahut Mihalakopuloa kabinenin.,,

verler ile ahali partisi arasında yeni tına geçecek Kafan dar is finans f 
kurulacak kabine hakkında bir uz - neral Metaksaa da sü bakanlıP 
laıma elde edilmiıtir. Bu uzla§ma • deruhte edeceklerdir. 
ya küçük partilerden Metaksas, 
Kafandaris ve Papaanastaayu da 
dahil olmaktadır . 

Yeni kabine Çaldarisin koydu -
ğu ıart üzerine Sofulis tarafından 

teşkil edilmiyecektir. Demircis ve 

Baıbakan ordudan tardedil,ıı 
subayların meselesi için hazırl•dd' 
projeyi iki üç gün zarfında ~ 
verecek ve ondan sonra yeni kabil" 

kurulacaktır. la yan arın u un gayre erım ce - tihkam zabitleri ile 1905, 1906 ve Roma, 6 (A. A.) - İtalyan sa -
nup cephesinde sarfedecekleri ve 1907 sınıflarının mühendisleri silah Iahiyettar mahafiHeri, petrol üze - ~ 
timalde bugünkü durumlarını mu • altına çağrılm1~tır. F B b k S T ifıt 

rine ambargo konulduğu takdirde, ransız aş a anı aronun ev hafa~aya çalıfacakları merkezin - -----------------
Habe• hu""cum kıt'alarının ba•ında 100 bin ki•ı"nin sil;;.h altına alın"ca-

dedir. yaptıiı kahramanca hareke~lerle ğı hakkındaki ta ·~oları kat'i .:ret- Rüş/u Arasa Ziga~efi 
Somali cephesinde general Gra - ':/ 4 

zianf, Ras Destanın mağlubiyeti ü- büyük bir ıöhret kazanan zenci le yalanlamaktad ırlnr. Paris 6 (A.A.) - Türkiye Dıf Ba- Tevfik Rüttü Araa yarın öğle 1'' 
zerine bu mtntakaya gönderilen ve yüzbaıı Asafa tayyare ile Adisa • Bundan ~aıka Habeıistanın lb - kanı Tevfik Rüttü Aras öğleden sonra w• d T" .. 1 k .1 b. l"k • _.1t.1' 

b b 1 · t• A f' k ı· · ·ı b. 1 k •w• O ) d.. . megın e ıtues o ıe ırı te Dllf"" 
yeniden ltalyanları ıağ cenahtan a aya ge mıt ır. sa ın ıymet ı nıssuut ı e ır an aıma a tettıgı sman ı · uyunu umumıye ve Osman- • _.ti 
tehdide bafhyan Habeı kuvvetleri- hücum kıt'ası da kamyonlarln ken- hakkındaki haber de hayali olarak lı Bankası erkanı ve Türk borçları kan Saronun misafiri olacak ve a1'r' 

h . . S I disini takip eylemektedir. Bu miim· tavsif ve ltalyanın lbnissuut ile o- Fransız hamilleri mümesaillerile gö- ı layın da Sovyet büyük elçisinin~t"', ne ücum etmıttır. oma i menba -
)arından gelen haberde: taz kıt'a Sidamo mıntakaaına gön - lan müna1ebatı her zamandan mü- rütmüttür. fine vereceği ziyafette buluna_/ 

ltalyan tayyareleri ıon zaman .. derilecektir. kemmel olduğu ilave edilmektedir. -'"==""--= 

İtalyan • Habet harbinin batlan- K t 11 M t K dat larda bu yardım kuvvetlerinin top - amu ay ar a a 
1 d w b gıcmda Hahet saflarına iltihak e • Almanvada Yahudı·ıer an ıgı yeri ulmutlard1r. Bunun ı 

den Asa fa ltalyanlarla T arblusta 
üzerine general Graziani. Gestrn Korku içinde T t•ı K v d• 
ırmağı vadisinden bu kuvvetlerin yıllarca harp etmit bir muhariptir. a ı ar arı er 1 
üzerine bir yerli İtalyan askeri kuv- Söylendiğine göre yüzhatı general Berlin. 6 (A. A.) - Yahudi ma. ~ 
veti göndermit ve bunları mağlup Graziani'y; Trablustaki çarpışma • hafili, Davos cinayetini takbih et • Ankara, 6 - Kamutay, Cemal Tunca, Hasan Sakanın birinci tef" 
etmiştir. halyan tayyarelerinin de ların birinde bizzat yaralanmı§tır. mektedir. Bu mahafil, bu cinayetin başlangıcından bugüne kadar hi.ikumetten gönderilmi,ş olan layihB., t( 

İftirak ettikleri muharebe, Habeş /ngiliz. Kız.ılhaçı nnzilere muhalif bir yahudi tara - takrirlerin tamamiyle intaç edilmiş ve elde mühim bir W kalmamış 0Jd~i",ı' 
yardım kuvvetlerinin tahkim etme- Londra, 6 (A.A.) - Habefİstan • fından İrtikap edilmiş ilk cinayet dan yeni sene bütçe~.i ~elince tetkikine ?~şlanılmak üzere gelecek . içti~ ( 
ğe başladıkları Lammaşilindi köyü daki İngiliz kızılhaçı için 27 bin lngi- olduğunu kaydetmekte ve Fran - 11 mart çarşamba gunune bırakılması ıçın vermiş oldukları takrirı kab 
civarmda olmuş ve bu köy halyan- liz lirasından fazla para toplanmıttır. furter'in i~lemiş olduğu bu cinaye - derek dağılmıştır. 
ların eline geçmiş, Habeşler bin ki- Cumartesi günü ikinci bir kızılhaç hey- tin Almanyadaki muscvilere karşı - --------·----------
şi kadar zayiat vermiştir. İtalyan _ eti daha gidec~ktir. yapılacak yeni hareketlere bir mu • Kış Olimpiyatlarını Hitler Açtl 
lar bu hareketleriyle 40 kilometre Habeşlere Para ka ddime teşkil e tmesinden kork • Garmif, Partcnkirhen, 7 (A.A.) - Dördüncü kıf olimpiyatları 
kadar ilerlemişlerdir. İler i hareke- Nevyor:k, 6 (A.A.) - Maliye · maktadırlar. altmıt bin kişinin huzurunda Şansöliye Hitler tarafından açılmıttır. 
tin devam edeceği sanılmaktadır. cİ Şertak l.ondrada sefaret "a- ----- eden 28 millet ve takriben bin atlettir. Atletlerin geçit resmi çok 

Sidamo Mıntakasında sıtasiyle Habeı hükumetine 5 Parest Arbe• olmu' ve etraftan atılan topçu ate,lerile selamlanmıttır. 
Adisababa, 6 (A. A.) _ Habes milyon dolarlık bir istikraz tek • delerin önümü 

hükumeti Sidamo mıntakasmdaki lif ettiğini söylemİ§tir. Bu para Ha-
harekit hakkındaki sükutu muhafaza be§istanın endüstriye] inkişafma Paris, 6 (A.A.) - Concorde mey-

danında vulma gelmiş olan kanlı arbe-
etmektedir. Bununla beraber muh- harcanacaktır. d I · b .. ld"" ·· ··d·· 

· / e erın ugun yı onumu ur. 
tehf yerlerden gelen yardım kuvvet- talyan Tebliği S w h b" k b. ı·kı . . . ag cena a mensup ır ço ır ı er 
lermın Sıdamo ve Bali §ehirlerine Roma, 6 (A. A.) - 116 numara- bir toplantı veya bir alay tertip etmek 
doğru yürümekte oldukları öğrenil- lı harp raporu: için müsaade istemi,lerdir. 
miştir. Gerek Eritre gerek Somali cep - Sabahleyin milliyetperver fırkalar, 

Adiaababa, 6 (A. A.) - Royler hesinde kayde değer bir §ey olma - Concorde"' meydanında çiçek de-
bildiriyor: mıştır. metleri koymağa baılamıılardır. 

- Rus ittifak•~~ 
Londra, 6 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinin küçük itilaf devlJiıe' 

mahafilinde öğrendiğine göre Sovyet - Rumen misakı yakında irnzD 
cektir. . Icte il 

Bu misak ahkamı hakkında çok büyük bir ketumiyet gösterılıne ıı.1' ' 
de hatırlarda olduğu veçhile ilk müzakerlerin mevzuunu Çekosl~V'~Jı~ 
ııın Almanya tarafından bir taarruza uğraması takdirinde onun ıf11, 
koşmak üzere Sovyet ordusu ile uçaklarının Romanya arazisinden S 
hususu teşkil etmiştir. 



7 Şubat SON PO'IT A Sayfa 

Suikastçılar 
• 

ıcın 
" 

• Ceza ••• 
Müddeiumumi:'' Bu İş Doğrudur. Suçluların 168 in 
Madde Mucibince Cezalandırılmalarını İster· m,,De 

(Baş taralı 1 inci yüzde) 1 kendisini muhafaza edenlere ihtiyacı r rafından çağnlan Ali Saibin, gitmedim di-
Atatürk kalmadı. Ve bizi artık uzaklaştırmak Suç/ular Hakktnda ye ısrar etmesi muvafık dcvildir. 

«Atatürk ne dir ve kimdir}» dedik- istiyor .. n Müddeiumuminin Refik Halidin Kitapları 
ten sonra: C<Atatürk bence 17 mil • İstiklal Mahkemesi Azası İken.. 8 - Adanada gördüğü ve ismini hatır-
Yon Türkün maddi ve m_anevi varlık- Diğer bir raporda Ali Saibin Şark istediği Ceza lıyamadığı bir Halep avukatından Ali Sa-
latı ·ı ·· b" h · t" d İ t"klAl hk · f t" ' ibin Refik Halidin kitaplarını istemesi dik-nın süziı muş ır şa sıye m en s ı a ma emesı azası sı a ıyıe 168 Madde_ Her kim 125, 128, 
~'ka bir rşey değildir. Atatürk Tür • Şeyh Said vak'asında Diyarıbekire 146, 147, 149 ve 156 ncı madde- kate şayandır. 
~1Ye ve Türkün bizzat kenc:lisidir. geldiği zaman kendisiyle pek çok gö • lerdeki yazılı •uçları iflemek ıçın Ali Saibin Pamuk Ticareti 
~addi ve manevi bütün mefhumları rüşen Cemi) Paşa zade Muhsin ve Ek- •İlahlı cemiyet ve çete tefkil eder, 9 - lstanbulda tutmuş olduğu evde 
il .. T·· k. d" d · ki yahut o'"yl b" · t t d A hüviyetini sa.khyarak kendi•tnin pamuk "' ur ıye ır. reme emış : e ır cemıye ve çe e e a- ı• 

17 Milyon Türk Davacı «Ne Zaman İstersem» mirliği ve kumandayı ve bahuaus tüı:carı olduğunu işaa etmesi Ali Saibin 
1 d b 1 b. d ld G · k b" l · '1 bu bir vazifeyi haiz olur•a 10 aeneden hüsnü niyeti olmadığına bir delildir. 'te avamız öy e ır ava o u • « azı anca ız er sayesınae 

lL_ • f · ] kar k" · · O 1 d d afaiı olmamak üzere ağır hapis 1 O - Adana istasyonunda Şevkiye 
gu ıçindir ki davacı sı atıy e ~mız· mev ıe yetışmıştir. o masay ı a 
d be l b b l cezaaına mahkum olur. Cemiyet ve rasgelerek kuşkulanması Ali Saibin ma · 
il n bulunmıyorum. Benime e • en o saydım .. ve arkad~larım beni t . . hı"yetı"nı· go"sterı·r. 
L çe enın •aır efradı bef aeneden 10 

l'aoer karsınızda 17 milyon bütün ileri sürselerdi. Ben Gazi olurdum.. k l' • •eneye adar ağır hapia ile ceza• 1 1 - Atatürk huzuruntla Yahyadan 
iirk ve bütün Türkiye davacıdır. Da- Mahaza ne zaman istersek Gaziyi' landırılır. bahsettim demesi hakikat ve mantıka 

"lllrıız bunun içindir ki büyüktür. de· gene eski haline irca bizim elimizde -1 ~ .J muvafık değildir.• 
bıi,tir. dir. Eğer bir gün bize kafa tutacak j . • . Huzuru Kalb Yok 

Maznunların Hüviyetleri olursa vay haline .. » geçerek Üzeyırle temas ettiğini, bomba 12 _ Ankaraya geldiği gündenberi 
Müddeiumumi bundan sonra maz • Ali Saibin Meclis H~kkında Dedikleri ları, silahları, tabancaları rakt §işesi - Şevket ile Çolak Azizin peşine düşmesi 

llıınları ele alarak bunların hüviyetle- Büyük millet meclisi için de şunları nin bu~unduğu kovuğa koyduğunu ve masum adamlardaki huzuru kalbin Ali Sa-
~c ve y~ayışlarına temas etti ve bu söylemiş: «Biz sekiz kwiyiz. Kime işa· fakat Üzeyirle Arifin Yahyadan bir ay ipte bulunmadığını gösterir. 
lfı Yapabilecek yaradılıfta olduklarını ret edersek onu istediğimiz tarzda ha- sonra tevkif edilmiş ob'!tığundan silah Kafi Sebepl r 

İleri sürdü. reket ettirebiliriz.» ve bombalan imha ederek rakı şişesi- 1 3 _ Ajan İzzetle gizlı celsede din . 
Yahya Ve Üzeyir «Ben Kürdüm» ni imhayı ihmal ettiklerini, Yahyanın lediğiniz diğer şahitlerin ifadeleri başlı 

Yahya için müddeiumuminin söy • Türk· Kürt bahsinde de şunları söy- bu işin tamamen faili olduğunu söyle- başına Ali Saibi mahkum etmek için kafi 
lecıiği sözlerin hülasası kısaca: «Yah- lemiş: miş ve suçlu olabileceğini bir çok esas· sebeplerdendir. 
h her türlü fenalığı yapmak kabili • «Ben kürdüm. Bunu inkar değil, Iar dahilinde isbat etmiştir. Ezcümle: 14 - Müdafaasındaki sakatlık ken • 
)etinde olan bir şahıstır.» bununla iftihar ederim. Kürtler ol- 1 - Yahya Suriyeye gitmiştir. disini müdafaa edemiyecek bir vaziyete 
't~'Z.eyir hakkında: «Karakter itibarile masaydı. Türkiyeyi bolıevikler ve 2 - Ammanda Çerkes Etemle gö- düşmüş olduğu hissini verir. 

Urkiyede yapılacak her hangi bir ıui- ermeniler ta Akdenize kadar istila rüşmüştür. · Kadın Peşinden ... 
~ıtte Üzeyirden daha iyi eleman bu- ederdi.» 3 _ Çerkes Etemden suikast için 15 - Tevkifinden bir kaç gün evvel 
•llJlın d d" B d , ___ _) . 1 1 bütün hadisata vakıf ol ı V IJ halde kadın az» e ı. un an aonra ıuuueşı Suriyede Türkiye Aleyhinde ta imat a mıştır. " . 
Arife temas etti.Bunun da her türlü fe- Çalıtan Tqekküller 4 - İstasyon memu~ İzzetin evin· peşinde koşmasını mantıki addetmeğe 
balığı yapacak bir tıynette olduğunu M d de Ali Saibin ismı· de k-arııı:ıtırılmak u·· - imkan yoktur. 
'Öyledi. Ü deiumuml bundan sonra Suri- . d l -r Bütün bunlar Ali Saibin masum bir a· 

yede Türkiye aleyhinde çalışan teıııek- zere yemın e i m~tir. dam olmaktan rok uz ta bulunduğunu 
Nabiye Müdürü Şemseddin -r 5 " küHerden bahsederek, bunların erme • - Yahya bütün bu ifadeleri~i bildirir canlı delillerdir 

Bundan sonra nahiye müdürü nilerin Taşnak, çerkealerin <<Çerkes- ı Çerkes Cemiyetinin ef..ince teferrüa • <•iki ti Doğrudur•) 
~tnseddine nakli kelam eden müdde- ler ~eav~n Ce~iy~ti» veya e<Çerkes tına. k~dar söylemek suretiyle tesbit Müddeiumumi iddıanamesinin son sa . 
tuınumi gerek tercümei ha] ve gerek- Cemıyetı Edebıyesm namlariyle birer 1 etmıştır ·. .. tırlarını şöyle bitirdi: 
le iınirinin masası gözünden resmi teşekkül olduklarını söyleyerek bu 6 - Üzeyir Yahyanı~ ifadesini teyit 11Hakimlerim, bu iş doğrudur. Ne ta · 
~ak aşırmak ve rüşvet isnadile mah- cemiyetlerin tarihçelerini anlattı. Ay • etmektedir. rafından baksanız, hangi ifacleyi tahlil etse· 
bıetne altına alınmak gibi hareketlerile rıca Suriyedeki Kürt Cemiyetinden 7 - Arif bu ifadey_i teyit etmekte - niz, hangi vak"ayı incelt:seniz, bu iş gene 

&ana dürüst bir vatandaş hissini ver- bahsetti, müddeiumumi, Kürt Cemiye- dir. doğrudur. Size bu işe iman etmiş bir adam 
lbcınekte olduğunu bildirdi. tinin Şeyh Sait isyanında çok mühim 8 - Ali Saibin ismin bütün bu ifa- sıfatile söylüyorum. Bu iş doğrudur. 

Belçika Zabıt 
nın lzmir Zabı 
sından Bir Sor 
İzmir, 5 (Özel) - Anvers e 

direktörlüğü, İzmir emniyet dir 
lüğüne mektupla baş vurarak e 
lzmirde bulunan ecnebi tebaas 
bir zatın sosyal durumu, ahlaki 
künlükleri ve şimdiye kadar baş 

geçen hadiseler «varsan ha 
malumat verilmesini rica etmiş 

Hakkında malumat istenilen 
evvelce İzmirde Su Şirketinde 
makta idi. Kısa bir zaman evv 
mirden ayrılarak Anverse gitmi 
orada yerleşmiştir. Adı .Bay « 
olan bu zat kırk beş yaşların 

Yirmi iki yaşlarında bir de kızı v 

Baba - kız beraberce Anverse 
dince orada bir müddet iyi geçi 

]erdir. İşte bu sırada genç kız A 
adliyesine baş vurarak bir gece 

sının tecavüzüne uğradığını iddi 
miştir. 

Tabip muayenesinde kızın ki 
diği anlaşılmışsa da, bir baba tar 
dan işlenmesi hiç bir hayale s 

yan bu menfur hadisede ortada 
iddia vardır ki ceffelkalem redd 

mez. İşte bundan dolayıdır ki A 
polisi İzmir polisine baş 

Şimdi babasını kötüleyen bu 

kızın iddiasının derecei sıhhati a 
mak üzere bu baba ile kızın lzmi 

hususiyetleri araştırılacak ve A 

zabıtasına cevap verilecektir. 

TAKViM 
Ali Saibe Gelince rol oynadığını ve Şeyh Sait isyanının delerde musırrane bir surette geçmek- Ben, bütün azmimle, millet ve vatan 

J Müddeiumumi Ali Saibe gelince, da bu cemiyetin bir eseri olduğum.\ tedir. için, yüksek Türk cumuriycti için göğsü ı------.--Ş_U_B_A_T-;-----ı 
'ndarına zabitliği yapmlış. istiklal kaydetmiıı:ıtir. 9 - Ali Saibin hakkındaki Emin çarpan bir Türk hukukçusuyum. Beni din· 

.._Ü d l d f -r B k f d da lemek lOtfunda bulunan sizler de ayni his-• ca e esinde uhtesine ü-n vazi e- T k C • . uro sinin i a esi vic ni kanaatte 
)i ,.- atna emıyetı le yürekleri çarpan cumuriyetin büyük ha-
... RÖrmüş, meb'us olmuş dedikten Ta~nak C . t" 1. B k en ufak bir tereddüt bırakmaksızın kı"mlerı'sı"nı'z. Sı"ze go··rdu··guw"m bu davayı ö • 
"'llta• -r emıye ıne ge ınce: u o· h"d" . b" b" h I . . . 

"t E ·1 · d" G • b" k ı· a ıseyı sa ıt ır a e getırmıştır. nu"'nu··ze getı"rı"rken her •eyden e.vvel elimi mı e rmenı erın ır. ayesı ır e ı - O · · V · • · '-" 
AJı" Saı·p Hakkında Notlar '] T·· k d ) . . k k zeyırm azıyeb . d k t ş· dı' gene elı·m 
P me ı e ur ev etını yı ma ve mev- Ü . h kk d hah d k '"d vıc anıma oymuş um. ım 

<<Alı" Sa" h kk d k t'i b" k h b"" "'k E · · zeyır a ın a se er en mu • · d ·· · d nlım semalara do 

Rııınt sene 
1352 -Kaeım 
9~ 

aı:_ ıp a ın a a ır ana • um uyu rmenıstanı teşkıl et • d . ,, d d" k" o vıc anın uzerın e, a · 
:'il Yoktur. Ancak emniyeti umumi- kted" H k"kA b" dh" kk··ı·· eıumumı e 1 1 : ru yükselmiş bütün kudret ve kuvvetimle 
J me ır. a ı ı ır te ış leşe u u- O . d d it ] 9 A w SABAH 

~e ar,ivlerinde bulunan bazı notları d"' T k C . t• b" 'h "l"I b" « zeyır urup urur en gus - bağırıyofım. Kar~ınızdaki '.maznunlar, 
ur. aşna emıye ı ır ı tı a , ır .h. d .. dd · .1.v b" d 1 S D 

tın "" f d l ·· ·· d" b b b" . .. .. .. 1 tos tarı ın e mu eıumumı ıge ır Atatürk'ü, onun şahsiyetin e top anan · · 
l'aL egı ay a ı goruyorum, ıye • om a ır anartŞı teşekkuludur. Bunun . "d k k d" . . d"" l k k . 1 d" B b" ı 84 

7 
Arabt 81 

1354 -Reerui 1ene t inci klıı 
1936 25 

CUMA 

Zilkade 
13 "it r ] · R ) d . T'" k" . l ıstı a verere en ısının u~man arı cumuriyeti yı ma istemış er ır. u ır 

'llıtlaapor ara temas ettı. apor ar a gayesı ur ıyeye matuft T·· k -r 7 06 ur. ur ıve- b } d v b" "ft" k ) hakı"kattir. Sizler de bu hakikati hi88ede -r vardır: . f b" h I k k b • k ! u un ugunu ve ır ı ıraya maruz a - ı--.,-...!-.....;..--.-...,----:.,..----::----'-tl 
yı zayı ır a e oyma ve üyii "h · ı· d hah _._ k h" cek, go"'recek ve icabını yapacakaıruz. Buna Öğle lkiodi Aktam Yaııı ((S "k · Çe k Yah k b l d k . . ması ı tıma ın en Sç-uue te ve ıç . . .. .. 

t.._ ~ı astçı r es yanın ya ın aş arı orta an aldırmak.. Nıtekım b" , 1. t k b ) d • · v ••• 1 benimle beraber on yedi mılyon Turkun S. D S. D. S. D. S. D. 
~•dı ) ç k H · b C "k d d b" . 931 . j ır mes u ıye a u e ernıyecegını ı e- . J.._ ·• il o an er es Üseyın ve in • anı yan a ın a ırı senesı Ey - . .. k d" de imanı sarsılmaz bir surette mevcuttur. E, 6 55 9 4i il - 1 33 
~ l<" ·1 B . b . k d"l · · l"l d 1 P b" 'k rı surme te ır. ' dd ·b· il!. 11 °0 ı n .. l;ı .- ~ı eyın u 1fte en ı erının u ayın a smet afaya ır suı ast . Ü . . k ak" Suçluların 168 inci ma e mucı ınce !..::Z.;..ı.,.:1;:2..:,;;2;.;;8..ı..;;1;.;5..:.;;;,..;;4..ı.-.....,_o__,,_9 ..... v.""'"1 
~ r a ax;ası yo sa a v tıy e yapmaga memur e ı ıgını ve stan - ceza an ırı ma arını ıııtıyorum. ıı :~hı ı~L k d ak · ) v d"ld•w• . 1 Bu vazıyet zeyırın ço tan t ıp e· ! 1 d 1 1 . . 

1,._ tk~ Etemin kendilerine bu bapta buldan geçerken kurtulamıyarak ken· dilmekte olduğu hissini vem~ektedir. ç • k M t 
~ ıf~atta bulunduğunu ve Ali Sa - disini öldürdüğünü kayddetti.. Ali Saip Hakkında~Deliller. w· ıçe eza 
.. in } Ali Saibin bu davada su-çlu olabılecegı· 
~le ~ae esinin doğru olduğunu söyle- Çerkes Etemin Beyannamesi ni isbat için müddeiumumi delilleri şöyle 

)(·?··· Bundan sonra Çerkes Etemin emni- hülasa etmektedir: 
"1'" Urt rüesasından Haço ağa ile kürt yeti umumiye arşivlerinde saklı bulu· 1 - Ali Saip suikastçılardan Üzeyrin 
't:11~\'verlerinden meşhur yüzbaşı nan beyannamesinden bahsederek bu yanına gelmiş olduğu tarihte yani 26 tem· 
AJ~~. Cemilin ifadesine nazaran, beyannamenin cumuriyet ordusuna muzdan 4 ağustosa kadar çiftliğinde kaJ. 
'~ ıp Kerküklüdür. Ve Kürttür. hitaben yazıldığını söyledi ve "mel'un mıştır. ·• 
~tn 1 Kürttür. Ve bir Kürt Bfiretine teşekkülün bütün fenalıklarını birer bi- 2 - Üzeyire ait fasıldı\ izah edildiği 

l\ıptur. rer saydı. veçhile Üzeyirin Ali Saibe karşı atfı hiç bir 
Ali Saibin Dedikleri Müddeiumumi Türkiye aleyhinde suretle tahlil edilmiyen bir hakikat şek-

LI lindedir. 
_,açoya bir gu··n demi~tir ki: ~ hariçte mevcut teı::ekküllerin ve sui -

-r , -r 3 - Ali Saibi hiç tanımıyan ve Ali Sa-
~ Bu millet, yani Türk milleti a- kastın tarihçesini yaptıktan sonra, e- ip tarafından da ıanınmayan Yahyanın 
~de ol~az. Bizim sonumuz yoktur. sas hadiseye geçmiştir. Ali Saip ismini ortaya atması için hiç bir 
'>l<fu) gıdenler malum. Cemal Paşa ne Maznunlar Bu İtin Faili sebep yoktur. 

Müddeiumumi, maznunların hare - Suikastçıları İdare 
S· Servet Pqinde ketlerini tetkik ve neticeler çıkararak 4- Üzeyirin, kaıdeşi Arifle ta Amınan· 

"1 .. •naenaleyh çoluğumuzu çocuğu - bu iı::in faili olduklarını isbat etmiş - danberi Ali .Saibin suikastçıları idare ede· 
"~U • "kba T 

Yeri Değiş 

)'~ ıstı lde yaşatacak bir servet tir. ceğini bilmektedir. 
) ... ı rnt aktan daha akilane bir hareket Yahya Hakkında (4S) Sayfa 5 - Ali Saib in çiftliği hakkındaki doe.- d · ı · k 
"'t Şi .. hanede dün çiçekler mezat c ı ır en Ur yada me\'cut vesika şayanı dikkattir. -s Dü 

L. J\Ii Saib" b . . .. . Hadisenin merkezi sikletini Yahya Bir Telgraf... ..nmdiye kadar Yenicamide ya • ı göndermeğe ba§lamıştır. ··n. J 
~ r'f l" ın u vazıyetı gosterıyor teskil ediyordu. Müddeiumumi iddia- " .. . . pılan ilk mezat pek bararetlı ' 
l'iL ~1 t ıklerini Suriyeden gelen serse • . 6 - Ali Saibin suikastçıların gelmiş d d d t b 
-~e rn l namesinde ( 45) sayfasını Yahyaya olduğu tarihte ortağı Ali Beyden telgraf pılan çiçek meza 1 un en 1 1 aren muf, ve bir hayli satıf yapılmı~ 

Ali e_ce. yapmıştır. 1 ki d"l • b d •. lük" • 
«"\ Sa b tahsis etmişti. alarak stanbuJdaki tatiJ müddetini bıra· Şithane yoku§una na e ı mıı, e • ileride burada bir e gun çı 1 ın daima: «Artık hükumet Bo bal T ba J kıp Adanaya koşması ıayanı dikkattir. • · • •ı kararla bnlmı ' 

' .. etlendi. AtatürL:hiilWı:neıi.JUJ.Jıibl _ _ _!~m=::ar::!.' _:::a :::::n::c=a::ar:_ __ J_.:_ __ :.___::__........::_:__...:....:.:.:.:.:...:.:.:..:.: _ _.ı...-...l.lı.....---L--._.---uu::HDILJtnıı::a.Jı:ILLiıu:ı:K.111111.-1-...-=•~==~~--'"-
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Akdeniz incisi 
Yazan : 
Kadircan 

Kallı 

7 /2/9'16 

Fakat Marçellonun Güvercinli ku- ~ l çellonun iyi iı göremediiine kızmıt 
leye çok ehemmiyet verdiği anlaıı - olduğu da kulağına çalınmıftı. Lük-
lıyordu. Belki anahtarını da kendiıi 1 reaya hiç ıüphesiz Marçelloyu ona 
almış gitmişti. Lakin bu kapıdan içe- ~ tikayet edecek kadar küçüldük gös-
riye girmek için izni olan biriıi bu - termezdi. Bu yüzden timdilik Pra • 
lunmalıydı. Marçeilo bu kadar iyi gadino ile karıılatmak ta iıtemezdi. 
muhafaza ettiği insanı açlıktan öldü- Fakat bu ziyareti kabul etmemesi • 
recek değildi ya.. ne de şüphesiz imkan yoktu. 

Askerlerden rastgele biriıine dön- Yürüdü ve Generala kendi elile 
dü ve bunu da sordu. kapıyı açtı. Buna rağmen bir türlü 
Şu cevabı aldı: ona karı• güler yüzlü olamıyordu. 
- Bize verilen emir, kendiıi ge - Pragadino Kıbrıs genel valisi Ni-

linciye kadar bu kapıdan içeriye kolo Dandolodan ıonra en nüfuzlu 
kimsenin bırakılmamasıdır. Öteai • l kumandandı. Hatta Türklere ne ıu· 
ne karışmayız... retle kartı konabileceğine dair bir 

Lükresya ıatırmııtı. çok noktalarda Pragadinonun dü • 
- Ne? .. Sinyor Marçello üç dört ıünceleri Dandolodan daha isabetli 

günden önce dönmez. Bu zavallılar idi. 
o zamana kadar açlıktan... Dandolo bunun için onu bir ge-

Askerlerden diğeri aülümsiyerek mi ile Kıbrıs kıyılarındaki Lama • 
onun sözünü kesti: ka, Limaaol, Pafo, Morfo ve Kirin· 

- Sinyoritamızın kalbi de ken • Marçello'nun dayua Jrumanda,, ya kalelerini gözden ıeçirmek, la-
disi kadar güzel ve iyi... Lakin bu PragaJino aert, atılKan zım gelen eksikleri tamamlatmak 
adamlara acınmaz. Zaten üç dört bir adamdı. için göndermi,ti. Pragadino bütün 
günde değil, on on beı günde bile sabah ola çıktıktan, hele güzel /e- kaleleri dolaştıktan sonra Kirinya -
bir şey olmazlar. Sinyor Marçello nediğe ~ekrar kavuıtuktan ıı .nra ya gelmit bulunuyordu. Ondan son
onların dinç kalmalarını istiyorsa bunları tıep unutacaksınız. Ne bü - ra doğu tarafına doğru yolculuğa 
yanlarına su ve peksimet bırakmıı- yük sinyorlar, genç fÖvalyeler ıizin devam edecek Sent Andre burnunu 
tır. bir gülüşünüz için canlarını f'erme- dolaşara~ (Famagasta - Magosa} 

Deliklerden ğe hazırdırlar. ya dönecekti. 
Gözetliyenler Gemicilerin Kıbrıstan 

Koridorun ucundan ve merdive - Şarkısı Uzaklafmak 
nin başından telaşlı ayak sesleri gel- Dışarıdan gene top sesleri du • General salona girdiği zaman 

Fenerde Üç Kişilik Bir Hırsız 
Yakalandı Kumpanyası 

· vvelki gece Fenerde üç kişilik bir hırsız kumpanya!ı yakalanmıştır· 
....,J ıılar sabaha karşı Fenerde Hatip Muslihiddin mahallesinde Tulumba 
sokağında bakkal Savanın dükkanını soymak İ.lterlerken cürmümeşhut 
halinde yakalanmışlar ve adliyeye verilmişlerdir. 

Trabzonlu Halit oğlu Fethi, Ali oğlu Ahmet, Salih oğlu Raif adında bo" 
üç kafadarın daha bir çok vak0aları olduğu meydana çıkmış, hepsi de suçlıv 
rını itiraf etmiplerdir. 

Resimde bu üç kafadar görülmektedir. 

TORK Sinemasında 

Bu Akfam 

Büyük Turkç• ıözlü film 

Görülmemiş nryeteler. - Heyecanlı 
ve fnkaliide ıırk numaraları - Arti11tler 

araaındaki aık mnoeralnrı. 

HARRY PJEL ~ 
susı LANNER ~ 

--

di. Lükresya geri döndü ve odasının Y~_ldu:. Lükresya hiç kımıldamadı. genç kızı büyük bir ıaygı ile selam- 1 

m~no~a~~~b~~ado~u~n~bu~~~ea~~alış~~.z~~dı: ı~~~na~mmm•••••un~••••••••••••~ 
yürüdü. Kö!eyi dönünce Sinyor Or- t~n kım bılır kım gelıyor, yahut gı- _ Sizi burada görmekle büyük - - - --- ------------------ -----
} d" ·ı k 1 t D h ·ı "d k' dıyordu? s· · Y an ı ı e ar§ı aş ı. a a ı erı e ı . k bir haz duyuyorum, ınyorıta... e- #mliliiilm•-. Haftanın en gUzel progr mı : 
k~şde~en ise Jülyanonun &IVI§tığını ba~:.kat Rozıta pencereye oştu ve ğenim Marçelloya layıs~ ~ir Cb§ olddu- s u·. M E R 
gor u. · g" unuzu görüyorum. ızın ura a 

S . döndü. L ""kr Gülümsedi. onra gerıye u esya bulunuşunuz hiç şüphesiz onu cesur 
Demek ki bu uşak onun gittiği ye- ancak 0 zaman başını kaldırdı ve yapacaktır. Herkesin Kıbrıstan u -

ri gözlemiş, hemen Orlandiye ha - sordu: zaklaşmak istediği bir zamanda ge-
ber vermişti. - N_e imi§? . . . Iişiniz ise en yiğit erkeklerimize ör- 1 

Orlandi her zaman aaık yüzle du- - Bır Venedık kadırgası .. . Lı • k 1 k bir büyüklüktür. 
• . B"" .. k b' k d" ne o aca 

ran suratsız bir adamdı. Lükresyayi mana gırıyor · · · uyu ır a ır • _ Sözleriniz benim için pek de · 
başını eğerek selamladı. Lükresya ga.. . ğerlidir muhterem General.. Fakat 
sordu : Lükresya yemek odasına doğru ben de' buradan gidiyorum. Çünkü 

- Böyle pek erkenden yürüdü. .. · · b · ld tm b nereye, yegenmız em a a ış r. 
Sinyor Orlandi?.. _Lakin lokmalar boğazından geç- - Aldatmıı mıdır? 

- Uyandığınızı gördüm ve se - mıy?rd~. . _ Evet ... Aldatmıştır ve burada 
lamlamak için geldim, muhterem Şımdı .)~mandan ve avludan boru artık beni unuttuğu gibi vazifesini 

Sinemasında 

2 buytik ve k ıymetli fılm b rden göd riliyor ı 

1-
JACK 

CUM FiLOSU 
HOLT ve güzel MONA BARRIE 

tarafınd n temsil edilen, han muharebesi hllcumlarını, BOLİVYA • 
PARAGUAY muharebe11lni gösteren 'bUytık ve çok meraklı bir fllro 

2-LÜKRES BORJİYA 
menimin en büyilk muYSffakiyetini teokll eden tariht film. Saat 8 de her 
iki film birden görUlebiliı:,. İldveten: Paramount J uroal'de: lngiltere kıralının 

' cenaze meraılmi intibaatı. Sinyorita Donato ! . . . si esleri, ıılah takırtıları gelmiye bat- de kendi zevklerine alet etmiftir. 
ı:IA 1 B · · ·· d · amııtı. p d' h' b ki · b - A a.. .. en sızı gonne en ıı- .. .. raga ıno ıç e enmıyen u -------------------------·--·,.__.,,,. 

zin nasıl görebildiğinize §a§mak ge- L~kresya ay~ga kalktı. Salona sözler kar§ısında bütün nazikliğini 
rek. .. Fakat burada insanı köfe geçtı. o~ada bır atağı, bir yukarı kaybetmiş, baka kalmıştı. Gözleri 
başlarından veya deliklerden gözet- dolaşıyor, arada ~ırada pencerenin kapının yanında duran Orlandiye 
liyenlerin de bulunduklarını öğren- ~nünd~ durarak lımana ~a~ıyordu. ilitince: 
dikten sonra, tı.atı.mamalı, deg"'il mi?. enç razyanonun gemısı orada _ B · d d bekleyiniz. 

:s- :s- "d" F k k d" • k G · ·ı enı ışarı a Şaşkın bir halde ona baka kalan ı ı. a at en ısı yo tu. emıcı e • D d" 
Orlandinin önünden a_.ip aitti. rin ıarkı söyliyerek yelken diktikle- S e ı.. kıza döndü ve ıordu: •-:r • . . I . . 'f 'ki . b onra genç 

Şimdi Marçelloya daha çok kı - rı, ıp erı ıstı ettı erı, turayı u • _ Sözleriniz beni ıaşırtıyor. Mar-
zıyordu. Lükresyayı gözeli . rayı tamir ettikleri görülüyordu. il b"' 1 l sın ha 

emesı Ö çe o oy e ıey er yap •·· 
için Jülyanoya emir veren de hiç n~e kapının arkasından ayak _ Son zamanda iki gemisini bir-
!Üphesiz o idi. ıeslerı ve konuımalar geldi. Sonra den kaybetmesi de bu yüzdendir. * kapı vuruldu. Rozita koıarak açtı. O arhk bir Venedik kaleıine ku • 

Orlandi ile karıılaıtı ve Lükresya - d d k d d "ı"ld"ır Ye - 17 - . man a e ece a am eg · • 
Pragadino ya ~~her verdı. ğeniniz hakkında söylediğim bu 

Lukresya: I b Ik" · · ·· d' · ·· 1 . . söz er e ı ıızı gucen ırır, ıoy e -
Lükresya divanın kenarına ilit • o· Ne ıstdıyor? memeliydim, fakat büyük bir beye-

miı; başını ellerinin arasına alarak ıye ıor u 
· canla ona kottuğum halde, karşı -

ağlamamak için kendisini zor tutu- Kumandan ... . b'I · · k' 
. la1tıg1m vazıyet ı senız ne çır ın -

yordu. Marçello tarafından böyle Pragadıno d" N . . . h t t · B 
b ~ . ı. e ıse, sızı ra a ıız e meyım. u 
aştan savulması, sonra onun bu - Std~yor Orlandı kendisi cevap kadarı bile çoktur. Beni bağı§layın 

rada eskisi gibi bir lUlrk prensinin ver ı 
r- • muhterem General. .• 

hayatına başlaması öyle gücüne gi- - SiA.yorita Donato, Magoıa va-
diyordu ki. .. lisi General Pragadino kalemize ıe- ---------------

Rozita tatlı aesile onu avutmağa ref verdiler. Sizi ziyaret etmek isti- h-..:1..--.. ı,w.-:=ıı Tepebaıı Şehir 
ı d 1 lil'llRll ''""''"' Tiyatrosunda ca ışıyor u : yor ar... '·htıt'IİUj. af Bugün 
- Bunda üzülecek ne var, Sinyo- Lükresya bir anda dimdik oldu. .- akenm enat 20,30 da 

rita ? .. Zaten o sizin sevginize layık Pragadino Marçellonun dayısı mmınnmı PER GÜNT 
değildi ki. .. Br.,da kaybedecek o - oluyordu. Sözünü sakınmıyan, mız- U11 

T ürkçeye çeYİren ı 
lan siz değil odur. Haydi, kahvaltı- ralc: gibi doğru, sert, atılgan bir ku- lll Seniha Bedri Göknll 
uzı hnzırladım. Biraz olsun yiyiniz mandan olduğunu İfİtmişti. Bir iki 10/2/36 allıamı 

11ırnav optreU 'Ye 
ve kuvvetleniniz .. . Kuvvebizlik te defa Venedikte balolarda da gör - Naıit tarafından bir 
insanın sinirlerini gevıetir. Yarın J müştü. Hatta son zamanlarda Mar- perde komedi 

(Arkaeı var) 

Beyoğhı Fran1111 
Tiyatro•unda 

Halk Opereti 
B11 aktam 20,80 da 

Lebleblcl 
Horhor 

Şehzadebaıı 

TURAN ti7atroıu 

Naııt - Hallde 

Bu akıam 0,30 dı 

YUMURCAK 

Nafıa Bakanlığından: 
19/Şubat/1936 Çartamba ailnD saat 15 de Ankarada Nafıa 81'" 

kanlığı Malıame Eksiltme Komisyonu odasında Seyhan Vilayeti el•'" 
hilindı Dörtyol kaz.aıındakl Hızırllyaı ormanından kealllp DlSrt)'ol 
istasyonunda vagon içindı teıllm edilmek ıartile 2700 lira mab•oa; 
men bedeli olan 450 aded meıe köprU traversinln kapalı sarf uıul 
llo eksiltmesi yapılacaktır. 

Şertname Ye teferruatı bedelıiz olarak Bakanlık Malzeme clal1" 
ılnden ~eritecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. t 
l.teklllerln teklif mektuplarını 19/Şubat/936 Çarıamba a-Und ••• ı 

14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme MUdUrltl~One verıııefet 
IAzımdır. (254) (585) 

Türk Hava Satınal1119 Kurumu 

Komisyonundan: 
920 kilo cmayit alınacağından ] 7 /2/936 pazartesi saat 15 te ~~; 

kasası yapılacaktır. istekli olanlar her eün Piyango Direktörliliil 
ıartnameaini ıörebilir. ( 606) 
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Yazan: Cerhart Ellert -85 -

Orleanın Issız 
.ç..iren: Arif Cemil 

Sokaklarında Derin 
7121936 

Bir Matem Havası Esiyordu 

d 

sŞehir Meclisinde 35 Dakika 

"Amedend, Nişestend, 
Güftend Ve Berhastend,, .. 

(Baı tanılı 1 inci yii:.de) ı kat'i olarak tesbit edildi. Artık Nev • 
Refik Ahmet mültefit. Biraz da bahar ismini değiştiremeyiz. Fakat o 

nükteli. Bana ark.ad~larım tanıtıyor: mahalleye San Musanın kim olduğu· 
- Bak ar~lar hep biribirinizi nu gösteren bir levha asalım. 

yazıyor, bizden hiç bahaetmiyonu - Galip Bahtiyar da - Mülkiye encı1-
nuz, diye şikayet ediyorlar. meninin reisidir - bu noktpi nazan 

- Kim o 1'ikayet eden} müdafaa ediyor. Vay efendim sen mi-Aetiüs ellerini yüzüne vurdu ve hiç J 
b 

- Bay smail Hakkı. Tanımaz mı- sin müdafaa eden. Bir yaylım atef ir rnukabelede bulunmadı. Avitüs 

IÖzüne devamla dedi ki; sın i\ Balıkçı, mccliain en heybetli a- ~ladı ki görmeyin. Halil Hilmi söy-

zası. Jedi, İsmail Şevket söyledi, Faruk! - «Baş kumandan müsaadenle şu- Bir aralık Necip Serdcngoçti, lıızlı söyledi, Ra,;t söyledi, T cvfik Alı •Ö)'· tıu ilave edeyim: Ben ata binmekten hızlı salona doğru ilerledi. Etrafta bir/ ledi: hoşlanırım. Kuvvetimin muktedir er 

labilecegv i her ııeyi yapacağım. Ben ya- sevinç.. - Mezar taşı kırılır, kaybolur da 
Y - Aman... Riyaeetpenah, b&lflıyo- levha kaybolmaz mı j\ tııldırn. Seni bildiğim iÇin düşünmeliy-

dirn: Belki Roma henüz elden gitme- ruz inşaallah?. - Rehber, ayatı ilahiye midır?. 
O, mütebessim cevap veriyor: Pek ala isim değiştirirjz. Rehberi de l'llİftir. Mademki senin gibi düşünen 1 

R - şim var, firar edeceğim de, şu bozarız, bu bizim hakkımızdır. ornalılar var.» defteri imzalamaya gidiyonmı. - Daha geçenlCl'de bir sokak nmi 
Aetiüs ellerini yüzünden çekti. Yü- Ve defteri imzalayıp dönüyor, gi - değiştirdik, neye Nevbahar adını de • 

>ii mes'ut bir gülümseme ile parladı. diyor, ğjştiı'emezmifi• ~ 
Sİıılaaı gerildi ve gençleşti. Zil çalıyor, içtima başhyacak.. la - - Kıymeti milyonlar, mi}yatlar1a 

- «Legat Avitüa!. Kabil olan sür- Attila: -Aptal "lterifl.,., ltcncılclar!. Siz koyun BÜtmeje yorar•ınu? mail Şevket hili .alonda: ölçülemiyecek bir Türkün teyid hatı-
~tle senı· Arelate'dekı" kararg~Lımda ffiye bağırdı. Ha d ha h ı__ 

an - y i üatat, ş yor diyor..... i rası için iki, iiç bin liralık rehberin ne ~yorum. Baş kumandanına iyi ha- yordu. Kale duvarlarının üstünde du- bir :faaliy~tle çalışıyorlardı. Fakat Cevap veriyor. kıymeti ohn-?. 
herler getireceğini ümit ederim.» rup çarpwanlara bu takdisin ölürken korktukları köprü çok sağlam değil- - Adam aen ele, üç taae enciimen _ Bize bu memleketi onlM bımk· 

- «Adiyo, b~ kumandan!. Ben he- yapılan son takdis ile müsavi olduiu- di, köprücülükten pek anlamıyorlar- mazbatası değil mi~ Buradan da mu - tılar. lıtanbul bize onlann hec!liyesi • 
men yola çıkıyorum. Sen burada din- nu anlatıyordu. dı. Kurdukları köprülere faZla yük- vafıktır, diye baiuırız. dir, bir mahalleye isimlerinin verilme-
len; benim evim senin evin demek-1 Şehri müdafaa edenler bazen pis- lenemediklerinden onların üzerinden * isi çok mu görülüyor~ 
tir.>) koposa diyorlardı ki: teker teker geçebiliyorlardı. 5ir de ne- Şehir Meclisi dün (50) dakika rö- Daha da '9Öy1eyeceklcrdi. Galip 

- <eTeşekkür ederim, Lea-at. Fa-1 - «Ölmekten ·hiç korkmuyoruz. hir kabaracak olursa köprünün daya- tarla toplandı amma, tam 3.5 dakika Bahtiyar da cevap v-erecekti. Artık 1' 
kat istirahat etmeğe vaktim yok. Ben Beklediğimiz yardımın geleceğini bil- namıyacağına ~üphe yoktu. Bunu dü- müzakere yapıldı. Bir hayli de müna- bir his meselesi olmuftu. fakat, reis 
de seninle beraber hemen yola çıka- seyclik, kadınlarımızın, çocuklanmızuı şünen Kral Attila, köprünün öbür ta- kaşa.. araya girdi. Encümen mazbataamm 
tak Arelateye geri döneceğim.» kurtulacaklarından emin olsaydım h> rafına pek az asker göndermişti. Hün Necip Serdengeçti, defteri imzala - reddine, Nevbahar mahallceine Sarı • 

- «Yorgunsun 1..n Bunun üzerine piskopos dua eder ordusunun esas kuvveti şehrin fimal yıp sıvıştığı için riyaset makamı miin- muea adı verilmesine .karar "'1erildi. 
- «Artık değilim.» gibi elJerini kavufiurarak onlara ce- ve ~ark duvarları önünde duruyordu. haldi. Buraya eski şchreminlcrinden Bu 11efer -ele eski T aninci M. Baha 

'1-- '1-- )/.. vap veriyordu: Garp tarafında ve cenubu garbi kule- Tevfik geçti. O aralık salona şaplcaaı ayağa kalktı: 
Çi,-elılerle Örtülii Memleket.. - ccBeklediğimiz yardım gelecek- sinde Cepidler harp ediyorlardı. ba~nnda, elleri paltosunun cebinde - Evkafa bir tezkere yazabm, de-

~ · ki S ·· ··nelen harabati bir adam girdi ve gitti .Galip di. Bu ar•yı satmaam, San Mueanm Liıer nehri dalgalarının denize dö- tır, çocu ar~m. en yan gunu ev- Mahsurlar yalnız cenup tarafından 
ltüldu""gvu·· noktada cakir balıkçılar otu- vel gelecektır.» biraz nefes alabiliyorlardı. Cenubu Bahtiyarın yanında oturdu. Bu salon- eski mezarının yerine bir mezar yap• 1

' l d F k ba da (10) lira hakkı huzur almadan o- hralım, arsayı da bahçe haline koyup turlar. Kulübeleri sahil yüksekliğini Bunu ıöy üyor u. a at aca garbi ve cenubu şarki kuleleri tam su turmak yasak olduğu için olacak ki, bir hatıra olarak muhafaza edelim. 
-..nıayacak kadar alçaktır, kazançlan kendisi inanıyor mıydı~ Piskopos öğ- kenarında bulunduğundan cenup du- kim olcfoğunu bile aormaya lüzum Teklif ve fikir güzeldi. Fakat salen-

k k ek} k v leden sonra ekseriya cnubi garbi tara- "d 1 k tb eh H"" ı 
•ncak gündeli e m erini çı armaga . 1 d B k l varına gı en yo u apa r . un er görmeden adamcağızı yerinden kaldı- da bir fısıltı, dolaştı: 
ltifi gelir. Fakat mayıs ayında bulu- fındaki kulede~~ lunuyor ~-u~ ve Germanlar ise eu tarafından hücum rıp dıf&l'ı çıkardılar. _Bu bizim işimiz değil, isterseniz 
!luyoruz; sahilin çiçeklerle süslenmİf sehri çeviren e erin en .. ıy edemiyorlardı. Meclis açılınca yeniden dört azaya bir tabir Terin, makama havale edıe-la ve oradan tehir civarı, nehrin eahilleri 0 

n çimenlikleri güneşin nurlanna ve cenuba kadar uzanan düzlük garp . Bir d~fasında,hi?'1ayısın s~n gece· izin verildi. Şimdi Devlet Demiryol - Jim, orası da evkafa yazsın, ev.kaf ta .. boğulmuş; deniz mavi bir sulh ve sü- f d .. ··ıeb·l· d Şa t San sınde, Hunler şe rden aşagı yangın lan umum müdürü olan Ali Riza E- Cc1ee bitmİf!'ti. Çıkarken Galıp ltu h tara ı a goru ı ıyor u. ye - k b 
1 

d"ld" 
net İçinde istira atte. . ibanın idaresinde bulunan Alanlar, gemileri yolladılar. Gemilerde yanan remin istifası okundu, a u e ı ı. Bahtiyar yanıma sokuldu: 
Arverna'lıların memleketi nehrm ~ l Attila ile birlikte harp edecek o- atq oradaki köprüyü yakacaktı. Mah- Evraklar okunmaya başlandı. Fakat _ Bu gürültü neye, biliyor mu-

Yukan ta.raflanndadır. Ormanlık, ka- lu:.;:.rsa, garp tarafından görünecek- surlar ellerindeki demir kancalarla bu daha serlevhaları okunurken encü - sun? dedi. Bir daha şehir meclisi top

r~hkt~n ıba~et olan bu ~eı:nleket fa. I lerdi. Fakat o Alanlardan hiç bir haber gemileri, köprü üstündeki siperlerin menlere havale edildi. lan tısını «Ahmedend, Nife8tend, 
_ır ~oylülerın m_emleketı~~r .... :akat çıkmıyordu. mahsur kalanlann yega- arkasına gizlenerek geriye püskürttü- Böyle, evrakların okunmadan ha - güftend, ıve ber hastend» diye yaz -

t
1

rrıd1 memleket çıçeklerle ortulu.. ne tesellisi bundan ibaretti; fakat ga- Ier, gemilerden ikisini söndürmeğc valesi reisin sinirine dokunduğu için maklığımız ı:için. Görüyorsun ya, bi -
Susunuz çocuklar, susunuz, dua yet hafif bir teselli.... muvaffak oldular. Küçük ve düz olan mi, nedir: izim böyle gürültülü içtimalarımız da 

tdinız· ı Belk" belkı" yı"ne Jıehı"r sahı"lı"n- , . ·· .. ·· · · k.. ·· ·· l d - Şu mazbataları okuyalım? diye 
0

1 ur Sait Kaler ı, T Piskopos Anyan, Arelate den gerı uçuncu gemıyı oprunun atın an ge- . k.. .. .. Ça l 11 4 

de oynamanıza ve şehir kapısı önün- d "" d""kt h Alan reisi çirerek hiç bir zarar verdirmeden nehir haykırvdı, Bahşayış oyunk ulun t·~nıca- ırapurculuk Şı.rketı·nı·n 
de d l d dT B Ik. on u en sonra emen k v il d 1 0·· d.. .. b" . ya baglanm~ pazar ur ma SU e- I' ı o anmanıza müsaa e e ı ır. e ı Sangibana karııı kale kapılarım apat- aşagı yo a ı ar. or uncu ır gemı . . v. . . . fı dak" azba 
hepi-· · · ··ı·· , vı za T d 1 1. · · v 1 rının deguatırılmesı etra n ı m - Bı·r Borcu ITe Bundan -uızın yıne gu up oyna} acag - tırmıştı Bunu yaptırırken az kalsın a ıa ge mce aynı fCYı yapmaga ça ış- l k ,. d P k ima .. l . I' 4 

~an geri aelir. geç kaİıyordu. O vakitten beri Alan- tılar. Fakat gemi yüksek olduğundan ta ar. 0 unbau. azar furdau bi gun e1~1; Çıkan Bir Hadise B. d h k 1 cak mıyız l ne aıt maz ta ctra ın raz cu . . _ • 
- ır a a aç a mıya , lardan hiç bir ~ey i~itilmedi. Acaba köprüye takılıp kadı. Kalaslar ateş al- .. l d" .. l . r kurul - (Baı taralı l illlCı ,,iade,, 

'na) v ı..-.Jad B .. . .. ··11·· soy en ı, pazar gun erı paza V l k ş· k . . l Orlean ~ehri irin gelecek yardımcı rnaga UGlfi" ı. unun uzerıne gonu u l k l I keyfiyeti apurcu u ır etının vapur arı .e .. - Bir daha aç kalınmıyacak mı?. Y :r beli . . l bağla ak ma ı mı, uru mama ı mı k D . il İda 
k etlerini alıkoymak için cenuba mı mahsurlar erme ıp er yar h" h r .. k ed"ld"ktcn sonra ferlerden döndü çe enızyo an -

O zamanki gibi yine neş·eli mi ola- uk~I . I d"'\ y k h. k t köprüden a-gvıya sarktılar ve at,.ı:ıi ır aykı mlun a~. ı ı . - l reaine dev.redildiği için liman idarem ~iız) Yine bir çok kayıklar ve yel- çe ı mış er ı r o sa ~e rın su u unu -r- ...,. pazar uru ması ıçm cumartesı gun e- . . bo ödeme 
it 1 I d H·· 1 l b" söndürdüler. Bu gönü1lüler, yanan a- • f k .. ··ıd·· ı Vapurculuk Şırketı rcunu • en iler nehir yukarı, nehir aşağı ge ip bekliyerek on an sonra un er e ır- ri muva ı goru u. . h .

1 
hl" . . . 

ttçecek mi} lesecekler miydi? Kim bilir~ tcşle iyice aydmlatıldıklanndan Hün Bundan sonra Sarı Musa adının y:mc~ ta b~lıd.ve .ta bıye ış~.Y~d; 
' . muhariplerinin oklarına mükemmel , . . f d "dd h l" b" yacagını ı ırmış, unun uzerıne - n -Ik" b lkı" Mahsur aehı"rdekı erkekler: te bıdı etra ın a cı en araret ı ır .. la .. - ba I dıklar ... 

oe 
1

' e · · · T birer hedef oldular. Onları tekrar yu- .. k ha ladı Me J :..J·. tuccar r zarar gormcge Ş a 1 H l Y 
L 1 b" H·· k ) "at r b" muna 8f8 f . se e 'f'l xıı. la d İç Kim•ede Talaammü OR - « ster ır un o uy 8t 

1 
e ır karıya çektikleri zaman içlerinde bir I b I f h" d h 

1
. h. nı ileri sürerek sızlanrnı' r ır. 

v 1 ··1e1· f k okt stan u un et ı sırasın a ay ı ız- . '- . l Orlcan'm ıssız, matemli sokakla- Alan mızragıy 8 0 
un, ar 

1 
Y ur.» tanesi bile sağ kalmamıştı. . .... 

1 
F tih" ınetlı t Nihayet dün Vapurculuk Şm~etıy e 

l'ı"cl. '--d lar __ ı.· k diyorlar ve büyük bir enditc içinde Att·ı· h"ddetı"nden köpu""rdu·· Ogvlu mlaetı a<>dök~u ~ vcla aSam M ur T'!.P - Liman İdaresi arasında anlaşma ya • it n gelip geçen 1U1 ın • fÇ'.ır a- .. . k ) d ı a ı · rını muş o n n usanın 8'- . . dık ~nde nöbet bekleyen kocalarına onlcnne ba ıyor ar ı. Eli k ·· ·· kar~ı bagv ırdı · k b" ·· ·· 1 d pılmı" ve saat ondan ıtıbar.cn Sa • 
aL... - A a ın yuzune Y • asapta ır camu, camım av usun a T k. 

1 
ı.~..ıt.ı ~ yemeğini götürürken çocukla- Piskopos nyan: la l - <'Aptal herifler 1 Kancıklar 1 Siz da bir mezarı varrnlf, bu camiin bu - zade vapuru) ndal 1 CfYa arın ~· • l'ı)Ja L tl L a orlardı Ka _ «Düşmanlarımızın faz oma• .. v H "d v ..ı... Sa h il · masuıa baş anı 11Uftır. dı uu wre e ııı;onuTuy · • ) kk l ____ ._ b. koyun gutmege yararsınız. arp ı a- lundugu yere ac nmuaa ma a esı bosald k D . ;ı. ~. ak-m olunca müAdemelerin öyle Jikaydi)ik1e te a i o Uııacas; ır '- ed · l _ _J _,. Be de le . 1 Vapur , · ı tan sonra emzyo 

'rlL ı-·· . . . . . edi re etmeııı; ner e, sız er nerem: r n r rmJfP . . . d ecri k . 
~ kesilmesi üzerine kale duvarla- keyfiyet değıldı~.» dıyerek ibraz - •İze köprüyü yakınız diye emir ver- Yangında hu cami yanmış, evkaf ları ıdaresıne evr ı ece tır. 
~ kadar yaklaşmağa cesaret ediyor- yor ve ancak elıyle ka~ dll'V'al'llla da- dim mi} Hayır! Ben böyle bir emir da cami avluaunu arsa haline kalbet • v • T h kk k 
d·'.dı· Ondan sonra yine evlerine ııai yanarak ayakta durobılıyo"'."'· • vermedim. Oğullarımın yaptığı bir a- miş. bu arada San Musanın mezarı ergı a a U 
~n'?orlardı. Evlerin hiç birisinde Karşısın.~~. dura~ .~dam ıse pısko- kılsızlığı bereket versin düşmanları- da kaynamış. Belediye de bu işi ta - lelerin de Aykırı 
" ndi) Yanmadığı için karanlıkta du- posun bu sozune guluyor, kale duvar- mız tashih ettiler. Köprüyfi kurtardı- marnlamak ister gibi Sarımusa mahal- Y 
~~ı... tutunarak yollarını bulmağa ları etrafını çeviren nöbetçi •teflerini larl. Ş..yet bu köprü yanaaydı, bana leııinin adını Ne.bahara çevirmiş. _Ev· Vaziyetler Varmış. 1

1'Yorlardı. gösteriyor ve: onun gibioini tekrar kurabilir miydi- kal, tarihi haıualann ımuhafazııoıyle . . _ d ) 
t Bu hal daha ne kadar devam edebi- - «Mevcut düşmanlarımız 0 kadar niz} Budalalar! .. » kendini pek alakadar görmediği için ~BQf tar~lı 1 ~~· yu.z e. 

~~i) Yardım ne vak.it gelecekti? A- çok ki daha fazla, yahut daha eksik ol- Ellak'ın soluk yüzü korkudan tit- şimdi de arsayı •tmaya karar vermiş. T etkıkat derınlestırılmekt~ır. -
""' o Yardım gelecek miydi? ması bir mana ifade etmez!» diyordu. reeli: Bu iş müzeyi harekete getirmiş, müze 1 Di~er ta~a.ftan. İstanbul ~lı~e mu: 

"-L~Yet kendimizi Hünlere kestirte- Cenubu garb.i kul.esi şe~rin yalnız - «Köprüyü zaptetmek iatediğini belediyeden rica ediyor: rakıbı Raşıdın bızzat .yapt.ıgı bl~r tah 
-.::-..cJt k l d 1 and _ Aman bu büyük Türkün adı itikat neticesinde Yenıcamı ma ıye ta-:ı.-tı •. bu İsbrabı neden bu kadar u- en yüksek . u. es. ı ~.gı ' .. ay~~ zam ~ zannediyordum.» be h k'- k ua-
- P d 1 d k Lıaer neh unutulmasın. Nevbahar mahallesine hakkuk şu si ta a KU memur m gı iyoruz ~ Amk tahammülü- en kuvvet ısıy 1 ; çun u • rı _ «Köprüyü zaptctmek, tahrip et- f 
~~ L •• haf ....ı:... g--e eski adını verin. Sarımusa ma - '\"İni Arifle muamele muha a~~ ı:n~ " t. .qlrnadıl.. Piskopos Anyan, hiç üzerindeki köprüyu mu aza. ~or- mek demek midir}» ..... · ı kt l tır 
Qır 1 la _ı:_.ı_ k l h il . d ·1 · muru Hikmete ışten e çe ırı mış • ll:IJnscde tahammül yok!.. du. Bu köprü mahsur rın cıwae a.. (Arkası var) a esı enı sın. . • .

1 
_ 

Aı 1 · ka b l de Mu··ıkı"ye encümeni bu ricayı yerin- Tahkikat dosyası vıliıyete_v.erı mlf • t "'it sa l p· k h .. dıkça bütün ümit erı y o mamıt - b ki 
Qiir ç ı ıs opos er gun de buluyor. Fakat mazbatasında di - tir. iddia edildiğine gö~ u ı. memur ~ \lrı kale duvarlarını dola,arak kale mekti. . .. . TEKSAYT k". bir stok istihlak vergısıne aıt depo7.ı-
~"".~nı birer birer ziyaret ediyordu. Şüphes'."'. H.~ın~er ~h'.'." ~ ta- DAVLARA yor_ ıİıi> fehir rehberini yaptık. Bu to paralarını suiistimal etmek suçiyio 
Qtıl~_atin bütün muharipleri takdis ile raflarınd~ ıkın~ı hır kopr~ .kunn~- lllı\ 1 rehberde aokak ve mahalle isimleri 

1 

hazineyi zararlandırmıflarcbr. 
~ ce.aretlerini aıttınnaia çalllfl· dı. Şimdı nehrın kartı aahillnde buyük 
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Sucular Cemiyeti Reisile 
Konuştum. 

Onun Anlattıkları Bir Hayli Hazindir 

.po,: 
Eşsiz Bir Kayak

çılık Sabası 
Cannif • Partentirhen, 6 (A.A.) -

Propaganda bakanlıjı mÜf8virİ, ga-
YUVA 

( Baı taralı 1 inci yüme) ı bir aydan fazla sürdü. ltittiğime gö • zeteciler için yapılan bir kabul rea-
«Havadan» servet aahibi olanlann 

1 

re o müddet zarfında T afdelen auyu minde, dünya matbuab mümeeaillerini Cevdet, Bayan Nebahatin yanına mak, Nebahati haftan çWumU kadar 
yıaım Hak teili bilir. Fakat Sucular piyasadan bir gün bile ekaik olmamıtl aelimladıktan aonra Garmif • Parten- sokuldu. Öbür davetliler, aalonun di· kolay olaaydıf. 

Cemiyeti reiai Avukat izzetin aöyledi-ı Y okaa iki T atdelen membaı mı var) tirhen de kıt olimpiyat oyunlan için ~r bir köşeainde bir yandan çay içiyor, * 
~ latanbulda «su» dan aeçi - Muhatabım aüldü: yapılan teai•t hakkında izahat ver- hır yandan ~ çene yarlfbnyorlardı. O aecetfen sonra, eevaillaini bir da-

'Dell tam (3000) eanaf VanDlf. r - Hayır bir T8fC:lelen, bir de ihti- mİf ve bu arada demittir ki: Nebahatin kocası da onlann ara- ha görmü,ıü. O: 
O, bu rabmı verdikten aonra ilave kar ve suiistimal membaı vardır: «- Sun "i buz uhası için yarım sında hararetli hararetli bir ,eyler an- - Naaıl, buldunuz mu~ diye 90I"" 

Belediye, her membada bir memur milyon marka malolan tamamen yeni labyordu. muttu. 
- Maamafih, bu yekWıe eade bulundurur. Bu memurlar kapian bir stadyom ile dünyada eti olmayan Cevdet her zamanki nakaratı tut- - Buldum gibi amma.. Daha iyi bir 

«mukayyet» olanlar dahildir.. ku!Junlarlar. Kapsüllerin arfedilit bir kayak atadyomu kayakla atlamak turdu: fCY anyorum .. 
Ondan, lstanbullulann bir günde ,eldi hiç bir kontrola tibi dejilclir. için çok güzel bir etad yaptık.. Bu - Sizi eeviyorum.. Yalanını savuran Cevdt;t. faaliye-

.. kadar au içtiklerini. ve lstanbul ci- Bu fe?Bİt dahilinde her hangi bir atad için 800 bin mark sarfettik. Ga • - Anladık .. Sonra) tini daha ela artbl'llllf, ifini•Jiicünü arw 
daki membalardan bir günde ne fena ihtimali bertataf etmek için zetecilerin bürodan büroya girerek - Nasıl sonra) 1 bk büabütün terkedip sünlerini eobk 

~,... au alınabildiiini öğrenmek iate- memba sahiplerine ele birer mühür vakit kaybetmemeleri için bir olimpi- - ~le ya: Sevdiiüıizi anladım. sokak aürtmeğe · huretmifti. 
ımm: verilmeai lazım. yat merkez büroeu teais ettik.» Sonra, dıyorum.. Bu İf, timdi onun için bir izzeti ne-

- Vallahi, dedi, maaleeef bu eaale J\ncak o takdirdeclir ki mürakabe Berlin Olimpiyatla.nnJo Hitl• De - .. So.?raaı bu .• Çddıracaiım. Ge- fis meaeleıi olmuftu. Ne miaafirlik. 
p verebilecek vaziyette deiiJUn. mütekabil olabilir. B•l111111CGlı ce, günduz, her an, her yerde, kanım- ne çay ziyafetleri, ne briçler, ne danalı 
u ancak belediye kUlf'IDlanndan Kapsüllerin ı.,ka tekillerde de ıui- Garmı·f, 8 (A. A.) _ Hitler, bu darum. canımda •izin hayalinizi tafayo- I toplanblar .• Gözünde hiç bir teY yok· 
yabilirdim. Fakat bunun için de. iatimal edilmemeleri için de. lokanta- • tu 

rilrnıHnn •rfiyatında suiiatimal yapd - lardan açık ti,eyle au •tltmı kaldırt - -~ , Gabarmit'ke -~~ :zere - AJlah kuvvet venin 1 1 . Ahı Bayan Nebahat halden anla• 
~IMllıiJna emin olmam lizımdı. mak lazımdır. Münıb ten re et etmıftir. a.en • - Alay ediyorsunuz. Fakat ben de da, ham t t ı 
~· d ı· · 1 mer e e se . Bu itibarle fU anda 80raunuza ce- Hülisa bu ifte, belediyenin de, be- diıi ora • 0 ımpıyat oyun annın tecennün etmek üzereyim. Ah 1 Ne Bir aralık. 

verebilmeldiiim imkin haricin .. lediyenin olduiu· kadar haDwı da açılma merasiminde hazır bulµna • zaman benim olacak•na:)I Kalbini- - Ruhum.I Sana layık bir y. bu). 
•• Fakat fU muhakkak ki latan • dikkati ve müsamahuazhiı lazımdırl caktır. Führer'e Goebbelı ile Fon zin göğsümün üzerinde çarpbğını ne mak imlcinı yok .. Şirndililr, mavakbt 
membalanndan bir aünde çıkan Meaell kapalı tifeyle eu içenlerin, Epp ye diler bir çok zeyat refakat zaman duyacağını) 1 bir zaman için biz de.. 

, l.tanbullulann .de~ ele- ka.,.wler üzerindeki bandrollann ko- etmektedir. Nebahat cevap vermiyordu. Gözle- Diyecek olmuıf, fakat bt1 bir nıd 
aünde ÜÇ defa takır takır yıbn. puk olmamasına iyi dikkat etme~ ve lnslltere • CaI Maçı ri, yerde, balının çiçeklerini saymak- covabma maruz kalmıfb. 

-..ılal'lına bile kafidir. lıileaini aezdikleri sabcıyı zabıtaya Uolver Hampton, 6 (A.A.) _ in- la me,p~ldü. Cevdet, daha ziyade sı- Bir sabah, Cevdet kota kota pldi 
Membalardaki bereketin dereceeini haberlemeleri elzemdir. ...:ı il Gal memlek t · arasındaki klfbrmaga batlayınca, nihayet, kadın: ve haykırdı: 

•ımııb·iJm,ek için eize, oralardaki bü • Ve ancak. bu paraya. _pula b.jlı ol- ::::~ ~iyeytinine ı beynelmilel - ~iliy?~ml .dedi: ~ erkekl~r - Bulduml 
~ iyi auyla yıbnchiım mayan tedbirlerin ahnmaaı eayeain • maçım. bire lw;ı 2 aayı ile Gal takı· he

1
p böylB~ına:. S~ .hdaıç ~.ı~~rmegeS - Yuvayı mı~ 

leyebiliriml dedir ki letanbullular ıu derdinden L--- b ge mez. ıraz samımı nıu1WJD.. u- - Zahiri. Bet oda, mutfak, kalori-
'-- mı &A<Ulllmlf 1 

• • f · · · H ta lan dan Fakat buna rajmen, uusün, iyi. te- kurtulabilirler. Su Sporlan Klilbünün Yirüyilfü ıte aır ettınız. oppa vır m fer, ııcak su, asansör, bahçel. Bir 
ve ucuz au içmek iatiyen latan· Tetekkür ve veda ederken: 1 s. K = lstanbul su sporlan klübü ümide düttünüz.. Boyuna, evinize manzara ki, Boğaziçi, Adalar, na böy· 

Dalhıllll' için membalardan birine b • - Fakat, dedim, korkanın ıuiiati • atletizm kaptanlığından: davet ediyorsunuz. Düfiinünüz bir ke- le tabak gibil. Hem de GümÜfaUyuna 
sitmekten ı.,ka tek çare yoktur. mal imklnlan tamamen ortadan kal· 28 tubatta yapmais dütündüjümüz re: Ben bir bekir evine nuıl gide- doğru inerken, oradal 

- Sebep) dınldıiı takdirde, au •tacak adam büyük yürüyüı mn.abakaaına hazırlık ol- rim) - Sahi mi) Aferin benim a6zel 
- Bunun bir deiil, bir çok eebep • bulmak, bugün iyi au }ıulmaktan da mak üzere yaptığımız hazırlık yilrüyütlerin - Bekar evi mi) Değil.. Ha,& 1 Ben Cevdetim 1 Bileen, ne kadar memnun 

güç olacaktır'> 7~ nciai 8/1/936 pazar günü yapılacak • sizi kendi evime davet etmiyorum. Sİ· olduml Gel, semi öpeyiml 
Ancak, eebepleri eaymadan önce Muhatabımın~ tekzip 'ederken, aül- br. zi ne kadar aevdiğimi söyledim, değil Ve Bayan Nebahat, Cevdetin ya-

eöyleyeyim ki, letanbullulann meainden, bu .ihtimalin pek de «pyri Yürüyüt •hası: mi) Seven fedakar olur. Ben ıizi, naklanna iki samimi puee kondmda. 
n,; ve ucuz au- kavıı• .... •rul • mevcut» olmadım anlatıbyordul 1 - Yedikuleden hareketle Kazlıçeı - bizzat seçeceğiniz kendi elinizle dö- Ce det .. l""k bu aJelheaba ela 
~ - - -~=-L·~;,:- .s.-... •· me, Zeytinburq.u, Bakırköye sidip aelme ~P davavaram~" · kendi zevkinize idi~ G-~-~~ u ·-'- n_, ~-
- - .--- _...mm 11111" -:======::;Sella;==;;~~fi=flr=' talailMa U kilometroclur. "r"_:- ' •• ., "'--:9:--'. • razı • ,;xrvwc en .7a&lfW- uayaD '~ 

yoktur. r Topl•nblar, Davetler ) 2 - 23/1/936 mıntaka Veliefendi gore doteyeceğinız bır eve, hır yuva- bahat: 
Ve biz, fU bir türlü bitip tükenmi • ~ - - kofUSUna iftirak edecekler de yürüyücü - ya ça~yo~. ~im ~ ~ı 0 ~- - Apartımanı ne zaman aöıece-

eu derdinin on para earfedilme • Anbnhlarm Damlı Ça11 lerle beraber aelerek Veliefendide mania- dar hurmetım, oyle denn bır sevgım ğim ben) diye aordu. 
halli için neler" yapılabileceiini Ankara lieelerinden yeıtifenler birliii lı arazide çalıpbileceklerdir. var ki bütün ömrümü yanınızda ge- - Dur bakalım .. f>ötenain helel 

ı.lldı"iYeye yaidık 1 tarafından önümüzdeki cuımarteai aünG 3 _ y edikuleden hareket eaat 12 de çinnek isterim. Heyhat ki evlisiniz 1 _ Zaran yok. y ann df'U!' dörtte 
Evveli busün IU sabflannc:la müt. öileden eonra Park otel°' Alonlannda bir olup her arzu edenin bir yere yaulmadan Onun için size ancak gizli bir yuva, bulu,atım da götür beni, olmaz mı) 
Lir ihtikar vardır: danalı çay verilecektir. yürüyüte önderlik edecek Klmil Toraza fakat büabütün size ait bir yuva, ıiz- Bu ne mes"ut tebalüktül Cevdet, 

B.lrbl, meaell Hünkar auyunun GUıtaauaylılarm ~ baı vurmalan bildiriliT. den önce hiç bir kadının ayak buma- timdi dütiı.·nüyor, kiralayacaiı yuva-
Calatuaraylılar cemiyetinden: 9 fU • takdi ed b l A 

.. mutıeaıaallDI yırm· i 1g ...... , __ ._·or, ve Faku·· ıtesı·nde dığı bir yuva ·m e i irim. ğ- nın içinde -.--ek. tath c1a1ci1ca•n ... - -.,- -.7 batta yapılması kararlattınlan cemiyeti • T k e-r--
kurupn (50) para af&iıya •t • miz kongresi, o aünkü maç dolayıaile 16 lp zınızdan yalnız bir tek elime ifite- atleri, günleri tahayyül ederek eevini• 

tubat pazar günü •at (2) de birlik mer - 8irinci Doktora imtihan.• yim, yeter. iki gün sonra yuvanız ha- yordu. 
Lokantalara euyun titeai (60) pa • kezinde yapılacakbr. Azanın toplantıda zırdır. Ertesi akşam, muayyen ..atte, ka-

veriliyor. hazır bulunmalannt dileriz. nın Neticeai Parlak Delil - Maşallahı Böyle bir kaç yuva bi- pıda bekledi. Kanı kaymyor!,..fena hal-
Ve lokantacı auyun titeaini bet ku- Halkni Orkeatran Kuruluyor Tıp fakültesi, birinci doktora im- liyorsunuz, galiba}. de sabırsızlanıyordu. 

L-. Eminönü Halkevinden: Evimiz gösterit tibanları dün bitmittir. imtihanla • - Hayır!. Fakat bulacağım. Siz bu Uzaktan Bayan Nebahat göründb. 
taftan .._, para lllf&iıya satmıyor. ka de 

tubeainde verilmekte olan koro derslerin· nn netı"c-ı" -elce de tahmin et • teferrüata rıtmayınız. Fakat yalnız değildi; yanında bir Bu kadar pahahlıia söre bari veri- .... ' ... " " Be 
eu hakikaten ivi oleal den baıka bir de orkestra kurulmuıtur. tiğimiz tekilde olmak üzere çok a • - Karıtınm, çünkü.. nim istedi- erkek vardı: Kocasıl 

,,. Orlr.eatracla çalıpnak istiyenler salı ıünleri ıkl d"" •• d ...... d.. Bundan ğim gibi bir apartıman.. Cevdetin yanına yaklaftılar ve :S.-
Halbuki ne gezer) uat ( 18) den sonra ve koroda çalıımak ~ 1 ve UfUD urucu ur. Ba N hah d d ı· ··ı·· ---'' elini• ·..ı-• 1 d b·ıd· d... • .b. . tiha yan e at ur u •• .au um1JC01 •• yan Nebahatin kocası, uzabp, Ulll"" Meeeia -nlerde, bir hayır cemi • iatiyenler pazartesi aünlen Aat ( 17) den evve e ı ır ııımız sı ı ım - y .1.. tt" ki 

e-r- • • • d .. •. .. ••t e ı ave e ı: di ·: 
• Taksim bah.--inde bu'"yu'"L L!- eonra Gülhane parkı içinde Alaykötlcün • na gırmeaı ıcap e en uç yuzu mu e- B 1 b"I" · -ı.oı.unl C"dd l ft..•- ,.._.ı_ 

~ & Dil' • • • • - u a ı ırsenız, cıw- - ı en utuuuınUUZ, ~ 
me:nce tertip etmifti: Davetlilerin ... deki aösterit tubemi-de idare ityarlsiına cavız talebenın ancak yanaı ımtJ • Cevdet heyecanlanmıftı: Be f d"I Be d beridir aradıia-

bd a.!L) baı vurarak kayıtlaJJnı yaphrabilirler. b 1 • b·ı • t• k. b b d ye en 1 f ay an 
ar yeyip içım eri bu eğlence- ---·,, ..... .... r ... •-· • ... , ••••• an a~a sıre 1 ~ıt 1~ 1 un~ & - Şayet bulursam .. Evet mi} mız yuvayı bize bulmak zahmetini ih• 

en az iki bin kiti ittirak etmiftir. aebebı Tıp Fakülteaınde yenı tat • - Bilmem. Siz hele bir kere bulun ti ar ettiğinizden dolayı aize ebedi .. 
Bu müeaeeee bizden yalnız (500) 

1 Son Posta bik olunan imtihan talimatnamesi. da. y:n minnettarım. Ne kadar uinftık.. 
au aldı. Ve sabaha kadar kapalı ı dir. Bu aözler bir vaad ifade ediyordu • Aradık.. Bilmezsiniz 1 Bu büyük do9t• 
le üç binden fazla iyi ( r) au eat - ~. BJyul, RaftdJa ... Halt ıuetesl imtihana airebilen 180 talebe .. Bunları çerçeveleyen tebeseüm ise da- luk eserinizi Nebahat tebtir ettiii .... 

Rica ederim, aorarım size: 500 fİ· 
aLm bu müessese, üç bin tite ıuyu 

lllll'eden çıkardı) Değil bizim tişeler, 
Nasreddinin methur tencereleri 

bu kadar doiurmamıttı. • 

Sade bu olsa iyi. Ben aize nice lo • 
talar gösterebilirim ki, günde 

) müfterileri vardır. Ve himen 
• tİfeden fazla ıu almadıkları hal

(1000) tİfe «İyi SU)) (1) •tarlar • 
Bu da göeterir ki, halk bandrolların 

k olup olmadıiına hiç dikkat et • 
· ii için fite kapaülleri elliter, alt -

defa kullanılır. 
Sonra, su fıçıları da ayrı bir derttir. 

• • tite fabrilcaeına, eakalann au ta
nna yarayacak kaplar ısmarla -

Eski Zabtiye. Çaıalçepne sokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemize ait.tir. 

ABONE FIATLARI 

T()RKIYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBi 

1 • a 1 
Sene A1 A'I A'I 
_.!!:_ Xr. Kr. Kr. 

r - - - :--- --

14()() 750 400 150 
2340 1220 711 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
deiittirmek 25 kuruttur. 

nin de yarısından fazlası muvaffak ha sarihti. Cevdet bu muvaffakiyete man, hüda bilir, sizi takdia ettim. A• 
olamamıı ve eylulde yapılacak ik • sevindi. Orada daha fazla duramadı; caba, konturatların tanzimini de clenıh-
mal imtihanına kalmıtlardır. hemen fırladı. te buyurmanızı rica edereem, do.t .. 

. . • Ertesi sabahtan itibaren, Taksim,. uhte buyurmanızı rica eder9e!D, dOl&-
Blr Hamal, Amırrnı Gırtlaklıdt IAyazpaşa, Gümüşsuyu, ~ihangir ... M~- luğ_un~u-~~i~~t!~ _!~it olur mıyuD_? 
Hamal batı Hakkı tarafından halJe mahalle dolatmaga, bekçılerı, ~ p t 

iıinden çıkarıldıiını iddia eden ha- tellalları sorguya çekip Ulftırmağa, 808 01 8 
hal Hüseyin evvelki gün Hakkının böylece, Nebahatin istediği gibi bir a· iLAN FIA Ti.ARI 
yolunu beldemif, köprü üıtünde partıman aramağa koyuldu. 

rtl - 1 r d ..::çlük Fakat imkanı yok, bulamıyordu. 
Sil k aıınal aarı mıı, e ın en .... - Kime baş vurursa, aşağı yukarı hep 
e urtan mıttır. ı d --··-· .................. __ ........ _ .. __ şu mealde cevap a ıyor u: 

YenlNeşrlyat: - Vallahi. Bural~rda bot apartı-
man kalmadı, efendım 1 Malum ya, 

Uroloji Kliniji - iki ayda bir ne,redi- şimdi buraları moda oldu. Bir yandan 
len bu tıbbi mecmuanın 3 üncü sayısı çıK- yapılıyor, bir yandan tutuluyor. Şişli
mıttır. de, Maçlcada ararsanız, bakın, oralar-

- Gazetenin eaaa yazıaile 

bir sütünün iki ubn bir 
(santim) .. ,.ıu. 

2 - Sayfasına aöre bir un • 
tim uaıı. fiab twılardar: 

Gefen eorcı• •eri Hrilata. Odontoloji Bülteni - Dit hekimleri ta· da bulmak kabil. Hem de buradaki)~ 
binJardan mes'uliyet alınmu. rafından bu is.imde mesleki ve ilmi bir rin yarı fiyatına. Celgelelim, onlar da 

Cevap için rtıektuplara 10 kuruııluk mecmua çıkanlmağa başlanmıştır. ilk sa· hep eski, konforsuz .. 
Fakat, çürük fıçılann ortadan kaJk. yısını gördü~. Zengin münderecatı havi - Zavallı Cevdet, me"yus, dönerken, 

için, belediyenin .akalan bu pul ilavesi lazımdır. dir 
3 - Bir santimde vasati (8) 

kelime vardar. 

k 11 b · ı~ 
0

y . Ad T b" . J •1 H lck hep başı havada yürüyor, gözleriyle, 
~--· u anmıya mec ur etmeea .... Posta Jmtmu: 741 lstarıbuJ em un - er ıyecı amaı a ı . ı: __ _ 

fmd - ·L ı. b h ft ık kurtancı bir (kıralık) levnam aratbrı-t. Telpaf ı Son Posta tara an ..,-an n u a a ı mecmua-
-Geçenlerde evkaf T ,.lelen mem- Telelomı ı 20203 nın 11 O uncu sayıaı her vakit ki aibi dol - yordu. 

tamirat yapmıfb. Bu tamiratlL.!:============...JjCUD bir münderecatla ~tkmlfbL Ah, bu aemtlercle bot bir eY bul-

4 - lnce ve kalın yazılar 
tutacaklan yen sör• 
eantimle ö~üliir. 
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I hsin ·n DJümü 

ir Sarar 
~ ciası 

Bu Akşamki Program 
ISTANBUL 

___ IJ rr D ·n Bü
6-

18: Karmen operaaı. J 9.1i5~ Haberle. ömüldü 6 - - naü 

ikbal 
~-azan: -· tŞ. 

Hanım; 

Ordunun 
Genç Harem ga ını 
asında Gö.rmii tii.. 

19. 30:Profcaör Dr. Fıihre\tin 'Kerim ta
nfınclan ıkonfe-.rans. 20: Osman pehlivan 
ıtaralmdan llallc -türküleri. 20. 30.: Stüdyo 
ıı:az tat)go ve orkestra grupları . 2 lJ.30: Son 

babeiler. 

,Saat 22 den ma :Anaöolu aj(\l]l5ınD1 
Anado1·-aau -len ıauatfar or - 1 aırmı:r.or mu?. 

'IU •- I ___ ...!.L- d. • gazetelere mabaus havadis servisi vcrile-

azhaf' Osman, iikrü Hazım, 
·-·------in Kerim Teessurleıini 

du; O.akiiClarClan, a~ - Ne J,1Diinasebet :ımat:mı:ıD ıcı· cektir. 

kar11-1iile~;ı_par:wk ~ :za'fer~_i'mı?. BUDAPEŞTE :sö yliiyorlar 
-layı -p ıeilı1miati._ • ~, - ~ '1e ;mıı1ui1dnilc-1ur; de - K c..c K f 16: cman. 18.4D: Spar. l'6.J,,.: on . 
F'ındıla.ı,, Tı0phane~ilileaİDİll iki miyorum. E.akat ona~ ziyor. 19.25: Senfonik k.oD9CT' (Aa.m. 'Bmct. 
rafı n:aab.er lkeaüni~ ·· aene - :Bizim zavallı Be.tircik, '.kim lbDir ne- Millökcr ıv. s.) . 2 l.10: MacaT şadcılan. 
denberj .haar.eti ıgelôlen .eY.gililCI'., relerde s.ür:üdti gitti?.. 22.40: ,Şarkılar. 2ll~ 'Caz.. 

nihayet ~ (Çehreler.iııe em.allız Bu -.özleri derin bir aükUt takip MOSKOVA 
hir cazibe veren ıirin '.tebeuümleri- etti. 19. 1.5: Opcrn artistleri hirliğÜe ..1ar.kılı 
le ·· l · - ·· t ·s -dı.' z f 1 b••tun•• lıqm t"'- ç büyük konser. 20: Tiyatro . .21.15: Ullll!ill Yuz erını gos ermı_ "'6 • a er a ayı u e ıs: ge -

- ' ) d l müzik. 22: Yabancı dillerle ~ayımlar. 
Sert ibo.ru sesleri, semalara doğ· mi§ti. Ve bütün kalp ere e U11Utu - , BERLIN 

tu yükse ":Yor; ultan .amylarmın maz bir meserret erpmi!ti· 
" l 9 : Eğlenceli havalar. 20.45: Aktüali-

let Üzerindeki evlerin cep elerme latanbul, b8.!tan bap. aerin bir te, 21. 1 O: Radyo piyesi. 22.25: 'Mozar -

~rparak derin akisler ı.yapıy~rdu. sevinç içinde çalkanıyordu. Artık bn screnndlanndnn. 23~ HabCTler. 23.20: 
lier taraftan :akı! !tufanları yukse- "Galata sok&klar1nda; Yenikapı ve Spor. 23.40: Eğlenceli müzik. 

liyor; söz ya§lan anmncla, yüzler- Samatya meyhanelerinde; 'T.atavla VARŞOVA 
tc el semaya b1kıyor: . ve Tarlabaıı caddelerine Jatarna 1 7. ı 5: Ork~stra • Sözkr. 1 B.25: Dans 

- ÇOk tükür Alla'.hun- Bıze bu • seslerine karışan ~ılsın v.e ımıarık plakları. 19: M BnllatJlar - Sözler. Mono· 

tiinler:ı de •osterdin. Mık, ölaek te naraları duyulmuyor; kolkOJ. giren loğ. 2 1.1 O: Senfonik kamer (fitdberg 

taın ~ ur.botların; iaaresindc Mozart, Brahms, V~ner v. s. J Cenaze mera•nninElm 'bir görünüş 
Fery&t]ar.ı arasın&.; 8 . k d h T·· k k lr\ ;23.30: .Spor. 2ı3.50: Dans. 

- ır a e e ur anı .. l,IJ za- üniversitemizin en eski ve çok 1 Raşit Tahsin bu memlekete elin-
Rap._. Rap... Ç--~ man keyfimiz tamam llacak ... di - PJlAG d ~ r f ı..;..de .. 
A.y-"- -e·,-ı. yer _.: sarsıy.orau. h ı.k l . . ilm' a A eger ı pro esöt • ._ır 1'1en geldiği lra ar 199-'lı!ım! ve tıp 

G& , ....... , .... _. t 16: Brün radyo orkestrası. 1 7 1 O· s- k 1 h 1 ki L_ d ,_._ __ 
B 

. S ·ı~·· • :ye ay ırışma an ışı ıyor u. · · 
0 

ı asta ı arı müteoassısı oıuur aleminde bqa-ünkü varJtklarm te .. 
irinci ala.Y 1reçmı§ti. ıra, ıKmcı .. . keri .konser. 17.50: Konuşmalar. 18.5 : • .. •• _ _ •. .. • 

•) 1 • 21 d b' t rt katlı bınaların saçakların - y 1 1 k . Sö"zl 20 10 . Opc- Raşıt T clliıa ldu.1:B. aı awer- mı•• · cddktordur. 
q aya seımııti. nue uru ır • ın ay 1 saz ar uartctı. er. . . ·-:= 
liatünde, nç enkli alay 1cuman • dan 'Ve uçlan kaldırım t&!lar~ -~o- :ret -müziği. 21.20: Mozott konseri. 21 .:45: site mulmin8~, Hôk:toıiaT ve mem c- ;tr 
d L __ ...t,_ l . b. ı·k he laman renk renk bayraklar 1ıorul • Piyes. Sözler. ketin .büttia .müne:orverlmi araaında Ra,fit T.ahsin kalı> .rahatıızlıjın • 
anı, DaTt:Aete ge m ır çe ı Y- • • • aha-----' w k I 'b' ___ .. ._ tl' b. ·· müyordu. Şımdı bunların yer.ınde, vty ANA derin bir cı andırdı. .BQgfuıkü .dan muztar-iı>tL Bu ..r ~ıgım 
e gı 1 ;yaa.ur n azame ı ır :ıo • d W 
~ . ı·~·ı .1 1. ti 1 şafak 'bulutlarının tatlı kızılhklannı 18.20: Konser saatı· . 20_03 : G. Parten akıl Jıa..wklart doktorlarımızdan doktor e&kidenberi bilU'or u. e _, gergın ıgı e ı er ıyor; a ı a ay ' d '---di '--1 
ttkA b' . . b b' · · b'. andıran al bayraklar dalgalanıyor- Kirchendcn. 21.40: Orkestra (Osvnld pek çoğwıb11 kıymetli hocamn tale .. ir ~ y.ıllardanberi e .ACD wı -

anını, ırıncı ta urun ırmcı O· _L1_:1_
1 L""' k' d' au Kabnsta idaresinde aerlfonik konser). beleridir. oktor Mazhar O.~ bi iizor_lııde tıbbi tCUUA er yıyıbr "' .. günün }lir.inci maneası ta ıp e ı · · 

~rdu. İstanbul birdenbire değişivermi§; 2 3. 1 O: Hobzer Tadyo orke•trası. 24.4 5: F ahrettia ~er.im, Şükrü Hazını hep dı. Öliimünden iki ;giln önce .Ra!it 

d içinden sürur ve saadet taıı.an bü - Şrammcl müziği. onun ~ürüünden yetic.mişlerdir. ifahain talebe1eriai atağı etı:afma 
Bir.inci -ınangmun başın a; uzun :r ~ 

L h yük bir dügw ün evine benzemi•ti. Bu MONlH Bu dokt8111arın ocalannın ölümii topladı ve onlara kendi kalbinin 1110y)u, narin yapılı, simsiyah çe • :ı-
-ı · d ikooa beldenin birdenbire deg ... icen l 8: Radyo oı:kestrnaı. 19: Sopran - pi- münu~Ie du.,y.gularmf ıaorduk. grafiklerini göatcı:di. ;talebeleri ·~ i bir onbaşı erl ve metın a ım • ;ı' 
L Ih. ruh ve bava11ı içinde, acı acı ıztı • yano konseri. 20.05: 1936 kı!! olimpiyad- Bize dediieroki: endiıine jÇDk OD\l!JD&DlD e Dleı!• •rla yürüyor; toprak rengi e ıse • 
'İnin üzerinde; siyah ve kıvırcık raplarla kıvrananlar -vana, hun - la~ '.~'.nci günü ( Report:ıj). 2 1.1 O: Akşam '* ul lm r.bu hastalık icin zararlı 

ı d 'll t l k t 'h t muzıgı. 22.30: Oda trıosu, Arada buz Doktar azhar ~man :ol~u hatırlabnca.: 
'-çh lbaşı, aimdik yükse1iyordu. ar a; mı e :ve meme e e •ı ane hokey'ı reporta1'1. 23.no.. s ı· . --c 

d ı d . • on ° ımpıynt - RaJıit lf•hsinin iiliimü memle - - .Ben ö ec:eğim ..ıalökay.ı iliyo, 
Bütün gözler; bir kadın kadar e en er 1• haberleri, 23.40: Konser. * ket için lııii;.ük bir .:ziyadır. O benim om! Cevabım vermifti. 

~rin -yapılı lbu Habeş onbaııyı ta -
L:__ d Beyogvlu mıntakasmın asayiş ve (! ~ hocamdı.Z.ten hemen tb .. ün d-ürk Ve u lU'ada. da: 
""P ediyor; Unşlar arasın a: -. doktorla a o sıdır. Dniver- - Ben :ölünce kalbimi çık m:z ! 

- Her halde, bir haremağası ola- inzibatına memur olan alay kuman- • SOD PO 18 • 
c:ak. danı .kaymakam Nuri Bey, elinden ve en · profesörle - Talebelerim knlbimin cüzerinde t~ 

fstanbul Gelir ve Rara • d !I' k "b' !1-t 
kalemi bıraktı. Kapıdan jçeri airen rm enuı. en ço ı mı. uuı yapsı ar. 

- Demek kl, Anadoluya kaçını§; • B O S 1 j ,:ı_ l D- • ö d l adamın yüzüne baktı. Ve sonra gü- çim acı aİılc de u ... :.ucu onun ası - ·· ·· en sonra • 
Otada, kahramanlarla beraber çalıı- lümsiyerek: 6 • 2 - 1936 tanlığını yapbm. Memlekette ıa rılmı :ve alebeleri o ü 
"'

1
1 .. Ne mutlu t0na... ==--=--=--~• kıl hu r1 i§ıni ilk defa mü • 'nde :tı i r.tetkikler:de ulunmuş-
Sözleri qitiliyordu. - Sen misin, Beşir onbaşı. Ne Türk Devlet Borçlıırı takil bir ekkiil haline sokan o ]ar.dır. 
Fındıklı setinin üstündeki bir ko- haber?.. Llrn Lira dur~ GüU....eyi, emra:zı akliye idi -

'-ğın penc.eresinde, &arıcın bir baı:: Diye mırıldandı. % 7,15 T. B . 1 D4,os ı 1o/o 5 Hazine B.'38 
z z % 7,5 T. B. n :ııı,oo Dahlll lsUkraz 94,so nıgmı o rdu. Bilgi ve örgüsiİn! 

tiitünüyorau. O da, yanındaki ka- Be.şirin yüzünde, sonsuz bir se- 1o/o 7,5 T. B. n121.20 payan yciMMı. Se ti çok ev~di. 
tınla konuşuyordu: vincin neşeli izleri ;vardı. Devlet Demiryolları Borçlan ıAvrupama ir ok yei)eriııi .do1nştı. 

- Bugün, :Yatımın en mes'ut - Evet, ıkumandan,..bey, bende • Lira Lira .Zaten tıp tllh ·li m ilaılır 
tiinünü ifsH:ıyorum. Halbuki şu an- nizim. Müsaade bu~urursanız bazı l Ergani YS,00 lj Anadolu Ivell 43,05 Alm:mal!IJU if::ürkiyade belki ~ iy · 
Cle_ -:r k Blvas Erzurum9l ,OJ Anadolu M. 46,6'l 

'kalplerinde acı ıztıraplnr hisse • maruzatta bulunma isterim. 
1 

!bilen T.üik · ·. ıl>eğmaam bir :!B -
~ k k 1 k 1 w k 1 w Soı;yeteler Eshamı n im 'bilir im er var. Nuri Bey, o tugunun ar a ıgına ıdamdı. ürklük için çok çalıştı. A · 

Lira Lira 
~ - .Am_an hanımefendjciğim .. Hiç, yaslandı. Dinlemiye Jıazırlandı. 1,. B. Mil. İst. Trnmvny 2:?,S) cnadoluda ..Jıer .gezdiği eme h 1 

nıümkün olur mu?.. - Söyle bakalım. > > H~. '.Bcmıontı sm konfer.auuu · di; 1-talara ha.· 

'1 - ilahi kalfa .. Niçin olmasın. - Efendim!.. Bizimkilerle gö - :~C:ke~~~~. ~~~C:::ento :~:~~ kardı. :V-.aığ ne kadaT 
cae)a en 1>irincisi .. Kocam ... Se'b- rÜ§tÜm. ÇEKl!ER .ısak azdaı:; 

~de A1i Efendi . . . Artık gavur~uk· - Sizin'kiler kim. x-. 1 "" L ~ .... • ... . . içit 

t'tın kaybedeceği için kim bilir ne - Saraydakilerle... İsterin 621 ,SO ıo,.oo s Doktor Fahrettin Kerim 
"aiiteessir<lir. - Canım, daha hala mı saray F. Frangı ı:ı,JS <ı,Bi.i7o - Bıı - qiıam cı er1re . 

- ~caba?.. Beşir onbaşı?.. NAKiT ainkindee .. 'ba inilir. (;üıilrii o 
l. -. Acabası var mı rf.. Hiç !ÜP - - Efendim merak bu 'YB '?.. Krş. 1 'IKıl. henim y.Iİlımı: ~ yni '%1l 
lllllltg k 20 I!'. ;F.rangt 16·,oo 1 il Mll;ok 32 
ıı;.._ 1~ i artık carayaaki rezaletle - - K1min e görü§tün?.. 1 Dolar 124,00 

1 
:20 Drahm1 .2•,oJ .manda ..mıe aÖBfJIDaı. (:t:O) 

~nihayet werec.ektir. - Tahir Ağa ıile .. öteki kapı yol- ı isterlln 619 ı 20 'Leva :25 7ı1 1ber-aôer ~ ,... ilç, sor 
~ - 4..-n hanımefendi!.. Şu en da~larile... Aman -efendim!. Biz A- 20 ı.ı.r:et ıns ':2o_ı.e_Y ___ 1$;_•_:ı .. ı nefesine la'nr ~ il&failar.ar. 
L deki ahi.le balcm. Mapllah, .a5- nado1uaa ikeo neler o1mut neler?.. Boru Dııında :nail oldu ... Q. ı? < -
~ .bih'L LE .L:::1 ' - Neler ~ımll§1.. · · lj lL.llt. memleket iipmıe ~, -. 'LW 

L:r Kredl ıF.onslye Mübaöll J!lon. 'il!I l .o•kikateıı, .öyle... - IEfeDdi, bir müddet haaıme - 188" ıııenesı •9iGO aayrt ~ .atan dı§ıa tla _._.._ am .. ~ 
k'bal .Hanımefendi birdenbire fendi 'le ~yi eeçİnmİf. Sonra, bir - ıoos .. ~"50 \\ Altın ,,_ 

~r~!; biliiD kuv:vetini ,gözlerine denl>irıe gene ardtı•ermi§. · 1911 11 $.1' Mecıaı,. t10,'1:1:> :na ep ona 5 
ı...~eı-.e~ la._yJD eıı önünde cideıı, o - !Huylu ıbuyundan ııv:az ceçer illll ıokutau • 1 ;la ka •• ;n 

raınana bakmış: mi?.. lalanbu .D.ör.düncü Jcra ltoca "'--= 
._.-;-Ay kalfa .. T.anunadın .un o - - &wdi bir Rua karısına aşık Memurluğundan: - SC.I ·-- .... mj\•yn 
~ · :· Nuri Bey.. Vallahi, billahi; olmuı. B.u ~ar•y.a hot ıöriinmek w K ...• k .dedi. 

tı Bey. ıiçin kadınlı .erkekli saraya bir çok O Beyogb hmdak v :::~ .. :ıı !P.aqaaltıda Raşit T;a1ısin vazif .... s, temi 
..._ lı • N · B h f -•LJ k sman ey ao agınoa 'ı :ı 13 .numa-

.l! rıangı urı ey, amme en - adamlar doldurmuş. Sab-.ıı ara a- I B ' 
1 

samimi, .sıa~aq, .ha..J1fijpOlWcr 
' .. A ra ı eypazarı l\l)atlımanmm a b 

dar al takke, ver kulah kıyametler I d . . k tt idi. Tıbbi 'kıymeti ile ycı 
~~ C~ıın, bizi.'11 efendinin ~averi 

1 

kopmus. Nihayet ıhanımefendi da - t~uml adra .
1 a~resıt açıf dar 'k"?"' sure- doldurulamaz. 

'I: ın ·d· b ~ ıy e aıremız ara ın an ıraya ve- / 
..._; 

1 ı, ani . .. ~anamamış. Babasının evine aç - rileceğinden isteklilerin 19/2/936 * 1 
'd Vet . •. Evet ... Ev,et. .. Simdi mış. Padip.ha ıa~ı bir mektup ol - tarihine rastlayan çarsamba günü Doktor ,§ükrü H.:ı:ım: lı 
'1'rı. l'a !kendisi, ~ lmz, zaval- lamı§. Bir 1hayli uğra!tiktan sonra ıaat on dörtten on altıy~ kadar 2S. - ilir flııılıldbe ilaacasınm mu 

...._ ••cları bembeyaz o1mu§. efendiden bo~anmış. lira pey akçesiyle aairemızin 934'1 acıdan d glm e duyabilir? Hele.· 
ba.Jt l'uhaf şey .. Şu arap askere - Vaaa... 229 numaralı dosyasına müracaat- hoca ki talebesinin gönlünde temi ı 

' O da, bizim Be§:r Ağayı an- (Arkası var} ları. (300) bir sevgi ile anılmakta iae.. 

ıRaJit ll:ıdıainin ccnt\Z i dün ~ • 
h - iv,ersite talebeleri, ofea'"r 

m:, tanınmış doktorlar :e 

venler hr.afınaan ·~----
esinHen ı.kaldırı 

e .mezarlığına ömiilmi.i$1W:. 

n na dokuz çeleılk 

humun alebelerinden ol n Sı · 
uanmm Bakanı 

or lgra merası • 
e .kenai amma Gureba hastanesi 
~n:an1°bini .memur etmi§tir~ 

Merhum bıraktığı vasiyetname 


