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Iıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandıfına 
birinci derecede ipotekli olup yeminli Oç ehli Yukuf tara· 
fmdan tamamına 6268 Ura kıymet takdir edilen Beıiktaı. Kaptan 
lbrahlm ağa mahallesinde ICöprUbatı ıokağmda eaki 8, 8 mllkerrer 
8 mUkerrer. 8 mükerrer yeni 26, 28, 30, 32 No. lu iki dOkkin 
olan iki hane açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 25/3/936 
tarihine mUsadif Çarşamba gUnU saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arthrması icra edilecektir. Art• 
tırma badeli kıymeti muhammenenin % 15 ini bulduğu 
takdirde mUıteriıi üzerinde bırakılacaktır. Akıl takdirde 
en son arttıramn taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma J 5 
aUn müddetle temdit edilerek 9/ 4/936 tarihine müsadif 
Perıembe gUnU saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamme· 
nenin % 75 nl bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. lı kanun ahkimrna 
te•flkan geri bırakılır. Sntıı peıindir. Arttırmaya lttirAk etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçul veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu bAmll bulunmalara llzımdır. 
Haklara Tapu ılcllll Ue sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
allkadlrlnıa •• irtifalı hakkı sahiplerinin bu baklar&nı Ye busuıile 
faiz •• masarif• dair olan iddialarmı enakı müıbitelerl ile birlikte 
illn tarihinden ltlbare• nihayet 20 gün ıarfında birlikte dairemize 
IJlldirmelerl lbımdır. Akıl takdirde hakları Tapu sicilli fi• sa bit 
olmıyanlar 1&bf bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. Moteraklm 
yerıi, tenvlrlye, tanzlfiyedea mOteYellit Belediye ruıumu 
ye Vakıf fcareıl •• 20 Hnelik Yakıf lcarul tam~ be· 
deli mtlzayededen tenzil olunur. Daha fazla malimat al• 
mak lıteyeoler 25 • 2 • 936 tarihinden itibaren berkesin ~rebll· 
meıl için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnameslle 
934/1136 No. lu dosyaya müracaatla mezkOr dosyada meYCQt Yesa· 
iki ılrebllecelderl llln olunur. "67 4,, 

Dr• BTBM VASSAF Sinir ve akll 
haı~hlrla11 mtl'8ha1Jısı 
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JUVANTiN KANZU K 

Saç boyaları 

1 

::>acların tabii rerıkleriai iatl~ 
.. .,. Kumral ·u 11iyah olarak ıa.,lt 
ve tabii renk verir. Ter ve yılı:aa
aakla dahi kat'iyen çıkıııu, 4ai•a 
11altil kalır. Yegiut zarııuız ve 
tu,amı~ markadır. 

lNGİLlZ J\ANZUK ECZANESi 
B•yoğlu - Iıtanbul 

VERGilER 
Ekonomik ve Finansal kanua· 

)ar serisindtm 1 ncl kitalt 

Yazan: Hakkı Y ınia y 
( Siimer Bank Şeflerinılen ) 

BUtUn vergi kanuı .. •rı 
l/10/H3:l tıuihlıı<le mer'i ol~llk· 

ları şekilde, tadil vo ııkltni, tefıir 
ve kararları, nizamname ve iula
aameleri ilo bir aradn. 
Hususi ve pratik bir t••nlf 
522 bliyUk aayfa, iyi kAtıt 
Re.ıımi netriyat ktıdar ııcuz. 

Fiyatı: 160 kurut 
Maliye memuru, avukat, mü· 
kelleflere, hukuk ve ticaret 
hoca ve talebesine büyük 

kolaylık 

Umumi tevzi yeri: 
Ankara cad. Hafta idııreluuıui 

Sallt yerleri : 
Ahmet Halit, lkbal, llaıet 

~---• Kitaphnııcleri 4•••~ 
,! .................. ~ 

ULUSAL DUYUŞLAR 
Vehbi Cem 

İlk ve orta okulları 
için en iUul .(8 

aayıfalık bir eın 

aıvas ı Kamil kitap eviD~t 

15 kuruı 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUT 1 EL) 

Karaköy Topçular caddHi s •. 13 . __.... ......................................... -... __ 
Son Posta M•tb•••• 

Neıriyat Müdürü~ Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 
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Şubat 7 
====-

Denizyolları lşletmes 
idaresi Muhtelit Komisyonunda : 

1 - Diplomalı makine mühendisliği ve diplomalı gemi İD§ iye 
mühendiıliii tahsil etmek üzere İktısat Vekaleti namına Alman • 
yaya üçerden altı talebe; kezalik biri kaptan, bir çarkçı olmak ve 
İdaremiz tarafından seçilecek büyük bir deniz müessesesinin yolcu 
gemilerinde ameli olarak çalışmak üzere Almanyaya iki stajiyer 
gönderilecektir. Talipler arasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek ıartları: 
A - Türk olmak 
B - 18 yaşından küçük 25 den büyük elmamak 
C - Sıhhati tam olmak 
D - Resmi bir liseden mezun olmakla beraber ayrıca bak lor• 

ya yahut olgunluk imtihanı vermiş olmak. «Deniz Ticaret 
mektebinin Ali sınıfında bulunanlarla bu mektebi ikmal 

etmiş olanlar da müsabakaya girebilirler.» 

3 - Stajiyerler DenİE Ticaret Mektebi Alisinin 1930, 1931, 
1932, 1933 senelerinde kaptan, makinist sınıflarından birincilik .. 
le çıkımı sekiz talebeden iki sene deniz hizmetini doldarmut 
olanlar arasında yapılacak müsabaka imtihanı ile seçilecektir. 

4 - Her iki müsabaka imtihanında· · muvaffak olan taliplerden 
lngilizce, Almanca ve Fransızca lisanlarından birini bilenler ter • 
cih olunur . 

5 - 1 inci maddede yazıh talebeler hesap, hendese, cebir, fizik, 
kimya, mihanik ve lisan derslerinden; stajiyerlerden kaptanlar 
seyrisefain, bahri heyet, pusla tashihi, gemicilik, meni müaado• 
nizamnamesi; ve çarkçılar muhtelif nevilerde buhar makineleri ve 

buhar kazanları ve bunlarda müstamel muhtelif cinste sulb ve ma• 
yi mahrukat, fenni hararet fenni ltuhar, mihanik tatbikatı, mdd .. 
nelerin usulü idaresi, makinelerde kullanılan demir, çelik ve muh· 

telif halitaların evsafı, makine aksamından birinin taslak olarak 
maktalarının tersimi gibi bilgilerden imtihan edileceklerdir . . 

6 - Avrupada Tech Nikum derecesinde tahsil ederek ıehadetna
me almış olanlar ve yaıları 30 dan fazla bulunmıyanlar da bu mil .. 
salı>akaya girebilirler. Kazandıkları takdirde tercih olunurlar. 

7 - İmtihanda muvaffak olan talebelerden tahsilini bitirip &V" 

det ettiği zaman bet sene İktısat Vekaletinin emrine mecburi hiz
met ifasını ve tahsilde muvaffak olmadığı ve tahsilini ikmal et '" 
meden ayrıldığı veyahut mecburi hizmeti yapmadığı takdirde tal''" 

minat vereceğini natık usulü dairesinde teminat ve teahhü auıe 
alınacaktır. 

8 - İmtihanlar lstanbulda Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde 
yapılacak ve imtihan günü ayrıca ilan edilecektir. 

9 - Talipler istidalarını Denizyolları İşletmesi Müdürlüğün" 
vereceklerdir. «636» 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletma Umum idarasi ilAnları 

İstanbuldan Ankaraya Salı günleri, Aııkaradan İstanbula Çar~; 
günleri hareket etmekte olan 4/3 numaralı sür'at trenlerinin 10/Z/ ~ 
gününden itibaren seyrüseferden kaldıraldığı muhterem lialk• 
olunur. (276) (641). 



Sene 6 - No - CUMARTESi - 8 ŞUBAT idare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

Japon e Mançuri Orduları 
Rus Mogolistanına Yürüyorlar 1 

Sovyetler ile Rumenler 
Kimlere Karşı 

Ve Nasıl Anlaştılar ? .. 
liarp Başlamak Üzere, Haber Bütün Muahede, Harp Çıkınca Rus Ordusunun 

Romanyadan Geçerek Müttefiklerine 
Yardıma Koşmalarını Temin Edecek 

Dünyada Endişe Uyandırdı 
... 

Japon orclu•unun •on maneuralarıncla alınmıı bir re•im 

'o JaPon ve Çin rnembalarından gelen H d ti 
~ tı haberler Japon ve Mançu ordu • U U ar Kapalı! M 1nın Sovyct Mogolistanı denilen dıf 

l' ogolistan üzerine yürümeğe karar M il Ecnebi Gönüllülerden Ve 
) etdiklernie şüphe bırakmıyor. Şimdi- ogo ar 
~~~·r iki taraf hudutta ·~kerlerinin Bir Ordu Kuruyorlar s;ri6irlerinc tedaili muohedelerle boilonon Sovyet R ... yo, Fro ..... , 
t~ı Vuzde bulunduklarını iddia ede • D )' T l f t . . p k" l .. .. k .. H ba k. D . Çelta•loualıya 11e Romanya ıı: b· 'b• l . . b ba d ey ı e gra gaze esının e m goruşme uzere a rovs ı emır-
~ ırı ır erını nota om r ımanı • muhabiri bildiriyor: 1 ile Vladiyostoka itmek istedim. Pariste yapılan mühim müzakere- lı bir yardım muahedesinin akti tek· 
le tutmakla iktifa ediyordu. Dün ge- «Sovyet Rusya ile Mançuri arasın· Syo u l f gk l"d k ,. lerin ilk müsbet neticesini Sovyet linde vereceği anlaşılıyor. tı hab 1 d k d il ovyet memur arı ev a a e as erı R R d k l k ~ttı er er en artı nota ue osu daki hudut hadiselerinin çoğalması . . . .. usya ve omanya arasın a arşı ı - · [De11amı 13 üncü yü.zcle] 
~ llnının geçmiş olduğunu anlıyo • Japon • Rus gerginliKini arttırmakta • ıhtımalı sebep gostererek ban~ bu yol• 

. dır. Şarki Siberyadaki Sovyet ordu- dan gitmeğe Btaade etmedıler. K •• ••k M d T b B 
(Deoomı 6 ncı yii%de) ları başkumandanı general Galen ile (Deuanu 6 ncı yüde) uçu en res aş eş 

lfabeşistana 500 Sahra Yirmi Defa Satılan Köy Su Altında ·Kaldı 
Topu Gönderildi 

&ir Habeı Generalı, Her llalyana Karşı 
iki Habeş Göndereceğiz, Diyor 

~d· ller gün cepheye a~ın eden fa%e Huheı kuvvetlerinden bir 11rup 

~llıt ''-baba 7 (A.A.) ~ Havas a-,cih ediyorlar. 
't~uhabiri bildiriyor: Yerde Sürünerek 

~qdd ailenin ilk hatlarında uzun Tel örgüler altında sürünerek yü-

~~ fi~t. kalını! olan bir Avrupalı • rüyen Habeıler, geceleri küçük İtal
. ttne .. H b 1 T" l ~ıttd &'ore a eı er, ııre cep- yan mevzilerine baskın yapmakta, l' e bariz bir faikiyete ve bil • gündüzleri de kafileleri ve karakol-

~1 lllane"'" b. f 'k' l"k \ ~llıak 1 ır aı ıyet~ ma ı ları vurmaktadırlar. 
l -tl~., tadırlar. Maamafıh, Ha • Avrupalı müıahit, bu suretle İtal-
~li L attık ilerl · 1 ·· k.. 1 w • d" k ). ..&a emıyor ar, çun u yan ara agır zayıat ver ırme te ve 
"'llt... ııtda .. k 1 il 
~ll•k muna a e yo arını u- onlar tarafından bırakılan eraziyi 
~~l~.-, d~~zusunda değildirler. Ha- İ§gal etmekte olduklarını söylemek

t\ Çete U§nıanı deh§ete dü§ürecek tedir. 
• • , •

111
uharebeleri yapmağı ter- Mahalle Ve Adua .. 

•• 1 ••• ' ............. .. 

Türk dütmanları 
h llaıd çalışıyorlar? 
Qt.ıa·· 

lırı 14 .. .. h"f Uncu sa ı emizdcdir. 

Ayni müşahit, Habeşlerin bu u • 
sul ile Makalleyi yakında ellerine 
geçireceklerini ve bunun da Adua .. 
nın düımesini intaç edeceğini zan
netmektedir. 

Mahcuz Ev! 
Şehir Tigatroaunda 
Cahide ile Talat 

Dolandırıldılar 

Yağmurlardan 
Bir Kısmını Da 

Bandırma Hattının 
Sular Kaplamıştır 

İzmir, 7 (Hususi muhabirimiz- dün taşmıştır. Tirenin Arabacı, Tor l 
den) - Son günlerde yağan şiddetli balının Suba;ı;ı ve diğer üç köyü w al, 
yağmurlardan küçük Menderes nehri (Devamı 6 ncı yüzde) 

Almanya Ren Boyunca 
250.000 Asker Yığmış! 

Almanlar İngilizlere Eski Müstemleke
lerini İstediklerini Açıkça Bildirdiler 

Dün gelen tel-
graflara göre 
Almanya eski 
rnüstemlekele • 
rını geri almak 

Cahicle yeni evinin kapısında için ilk defa res-
(Kö§cde Talat) (Yazısı 7 inci yüzde) mi bir teşeb-

1 büste bulun· 

BugUn: 
ikinci aabifede : Hergün, Sözün Kı .. 

sası, Resimli Makale, Söz Arasında, 
HeriÜn bir fıkra, Bulmaca, İıter inan, 
Jstcr inanma. 

Üçüncü sahifede : Siyaset aleminde, 
Dün ve bugün, Telgraf haberleri, Pa
zarola Hasan Bey diyor ki .. 

Dördüncü sahifede : Şehir haberleri, 
Nöbetçi eczaneler. 

Beıinci •ahifede : Memleket haber· 
lcri. 

Altıncı sahifede : Gönül ioleri. 
Yedinci sahifede : Tarihi müıınha be, 
On ikinci sahifede : Akdeniz İncisi, 

Doktorun notları, Spor, Radyo. 
On üçüncü sahifede : Hikaye, Türk
ler Roma kapılarında. 
On dördüncü sahifede : Bir Saray 

faciası. 

muştur. 

Hitler kı~ olim
piyatları müna • 
sebetiyle Al -
manyaya gelen 
fngiliz devlet a

adamlariyle Al .. 
man müstemle .. 
kelerinin iadesi 

etrafında konuş ., 
muştur. 

Harict işlerde 
Hitlerin sağ eli 
addolunan Rib .. 
bentrop dahi bu 
teşebbüsü teyit 
etmiştir. Ren lrıyılannut Umumi harp e•na•uula alınmıı bir re•mİ 

(Deuamı 6 nc:ı yibde) Almanya <levletlerin Habe, me8e • ı timdi muhtelif devletler tarafından 
-------------' leeiyje mClflUI o)mamndan bilistifade [Deuamı 14 iincii )'Üfle] 
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r 
Her gün 

Rejim Aleyhinde 
• 
Talebe Kovulabilir Mi? 
• 
Hamallar Meselesi 

Rejim Aleyhinde Çalııanlar: 

Ankarnda cereyan eden suikast dava • 
sının evvelki günkü celsesinde müddeiu -
muminin iddianamesini uzunluğuna bi -
naen okumamışsanız, okumanızı tavsıyc 

ederim. 
Bu iddianame. on üç senedenberi re • 

jim aleyhinde çalışan teşkilatların bir ta
rihçesini ihtiva etmektedir. 

Bu memleketle alakası olmıyan Çer • 
kesler, Kürtler ve Ermeniler senelerden -
beri durmadan, yılmadan, usanmadan 
faaliyetlerine devam etmişler. Kah hu • 
dutlanmıza kadar sokulmuşlar, kah vatan 
topraklarına kadar girmişler. Her defo -
sında uyanık duran Türk emniyet teşki -
latile karşılaşmışlar ve muvaffakiyetsizli

ğe uğramışlar. 

Bu itibarla bu iddianame bize, hala re
jim etrafında dolaşan tehli.keye gözlerimizi 
açmamızı temine hizmet etmiştir. 

Düşmanlar uyumuyorlar, biz de uya • 

nık duralım. 

Mektepten 
Mi? 

* Çocuk Kovulabilir 

Geçen gün mekteplerden birinde bir ho
ca ile talebe arasında bir hadise olmuş. 
Muallim talebeyi muahaze etmek istemi'". 
Talebe de elinde bulunan hokkayı hocanın 
basına fırlatmış. iş Maarif müdürlüğüne 
kadar intikal etmiş ve Maarif müdürlüğü bu 
talebenin bir daha mekteplerden biç bi -
rine kabul edilmemek üzere tardına ka -
rnr vermiş. 

Terbiyesiz bir talebeye ceza vermek, o
nu o mektepten kovmak, yahut mahkeme• 
ye verip bir cezaya çarptırmak mümkün
dür. 

Fakat bir vatandaşı mektepte okumak 
hakkından mahrum etmek hakkı maarife 
verilmiş midir? Maarifin vazifesi okut -

maktır. Tahsil kanunen mecburidir. Ka -
nunun tahsile mecbur ettiği bir çocuğu biz 
mektebimizden kovmak hakkına sahip mi
yiz? Ben bu tnlebe üzerinde durmuyo • 
rum. Prensip meselesini münakaşa cdi -
yorum. Bence, halkçı bir rejim hiç bir va
tandaşı tahsil hakkından mahrum ede -
mez. 

* 125 Kilo T C1fıyan Hamal: 

* Hem Kel, Hem Fodul: 

a Yırtık Kadın a 

kadınının bu ifrata düıüıü bize hof görünmüyor. meyaz. 
Bütün kıymetini güzelliğinden ibaret sayan ka Güzelliğinizin icap ettirdiği tuvaleti yapmaktan 

çekinmeyiniz, fakat bir kadının en büyük meziyeti olan veka
rınıza halel getirmemek şartile. 

dın için bundan daha tabü bir ıey olamaz. Yüzünün boyasını 
akıtmamak için arada sırada pudra kutusunun yardunına ihti-

(söz ARASINDA J 
Koridor 
Horozu 

*-H-ER-Gü-.N-8-IR-Fl-KR_A_*) ~:::r~;:; Rnrcu 

İngilizlerin an'ane
perestliği meşhurdur .1 
Milli veya içtimai fı. 

detleri arasına girmiş 

bir çok şeyler, saçma 

da olsa, kökleşir kalır. 
Mnamafih zamanla 

terkedilen bazı adet
ler yok değildir. 

Bundan üç asır ev
_______ _, veline gelinceye ka-

dar, İngiltere sarayında, geceleri, koridor

larda horoz öttürmek adeti vardı. Gece
nin ıssızlığı içinde, loş dehlizlerde akisler 

bırakarak etrafa yayılan bu keskin, tüy !er 
ürpertici ses, hakikatte horoz gırtlağından 

değil, insan boğazından çıkıyordu. 

O devirlerde, Avrupanın pek çok yer

lerinde, küçük çocukları çalıp, yüzlerinin, 

vücutlarının §eklini değiştirerek canbazha-

nelere maskara, krallara soytan imal e-

den bazı kimseler, gırtlakta bir takım cer

rahi ameliyeler yaparak, insan sesini ho· 
roz sesine benzetmenin de yolunu bulmuş
lardı. lngilterede, böyle horoz sesli kim-

seler tedarik edilerek, zabit yapılır, gece 
horozluğu işiyle tavzif edilerek sabahlara 
kadar her saat başında öterdi. 

Onun için Ya? 
Vaktiyle bir doktor Ür(Jlanyan 

vardı. Gayet tuhaf bir adamdı. 11-
mi zarareız olduğu gibi. nükteleriy
le de şöhret bulmuştu. 

Bir gün, Orman yan efendi dost
larından birisiyle birlikte Beyoğlu 

caddesinden geçiyordu. Birdenbire 
teliişla karşı kaldırıma geçli. 

Dostu bu hareketin sebebini so-
runca, doktor, uzaktan geçen bir a
damı işaretle: 

- Ben şu zatın kansını tedavi et• 
tim .. dedi. 

- E. ne oldu} Öldü mü,. 
- Hayır.. Bilakis kurtuldu da, o

nun için herifin gözüne görünmek İs· 
temiyoruml 

•~~~~~~~~-~~~~-~~~ 

karır ve bu ucubeyi, ağırlığınca altına sa-
Haliç vapurlan bir müddettenberi be- tardı. 

lediye tarafından işletiliyor. Haliç şirketi 

ziyan ettiğinden bahsederek işi yanda bı
rakmak istemiş, belediye §ehrin nakliye iş
lerini sekteden korumak için vapurları biz
zat işletmeğe mecbur kalmıştı. 

Haliç idare heyeti bundan memnun de
ğil. Şimdi kışmış. Haliç halkı sayfiyeler -
den evlerine dönmüılermiş. Onun için yol
cu fazla imiş. Falan filan ... 

Yani, iı belediyeye geçince nazarlann -
da kıymet kazandı. Mademki öyle idi. niye 
işe devam etmediler} Niye halkın ihtiya
cından evvel kendi karlarını düşünerek şi
kôyete kalktılar. 

Belediye ziyan edebilir, çünkü belediye
nin makaadı kiir etmek değil, halka hiz • 
met etmektir. Şirketihayriyeciler bunu 
e-1.ıınıyorlar. 

fş ellerinden kaçtıktan sonra hakik:ıti 
anlamağa başladılar. Fakat artık i, işten 
geçmiş olsa gerektir. 

Tabiatın yarattığı biçimsizliklerle ikti- 5 - Bal veren hayvan, bir renk. 6 
fa edemeyip onunla yarış etmeğe k:ılkan Sorgu edatı, bağışlamak, modern. 7 -
ve muvaffak olan bu adamların san'ati de, Kucak. 8 - Mahvedici. 9 - Dört tarafa 
bereket versin bir çok eski san'atler gibi bulaşma. 1 O - Babanın eşi, sokucu hRy-

artık yok olmuştur. van. 1 1 - Harpte kazanılır, yama. 

İSTER 1NAN İSTER İNANMA! 
Dün gazeteleri kanflınrken gözüme töyle bir baJlık ili§ti: 1 

nŞehir Meclisinde hararetli bir münakaıa» 
- Çocuklar, dedim, dinleyin. Şehir meclisinde dün hara

retli bir münakap olmUf. Ne olabilir tahmin edebilir misiniz? 
Kimi «uma köprü», kimi su, bazısı süt, bazısı tehrin pisliği 

meselesi olacak diye tahminlerde bulundu. 
- Bilemediniz, dedim ve okumağa bafladun: 

((Şehir mediainde dün isimleri değittinlmek istenilen ma • 
halle ve sokaklar hakkındaki encümen karan bir saat devam 
eden hararetli münakaıalara sebep olmuştur. Encümen Ak
saraydaki Nevbahar ve Katibi Adil ıokaklannm iaimlerinin değİ§· 
tirilmeaini teklif etmİ§. Şu isim mi konsun, bu ad mı takılsın di· 
ye aza bir saat birbirine gİrmİf. 

Arkadqlar hep birden güldüler ve hayret ettiler. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

L·-------------------------------------~----,ms-------------·-

r-
Sö zün Kısası 

--------

Dayak Düşkünleri 

Biliyor Musunuz? ,ıı~ 
.. ..k .. ıı1 ı' ' \ - Bize en yakın T urk hu u bıll 

d .. ı·· 1 ~ "lk 1 k i;tı arasın a mus uman ıgı ı o ara 
den kimdi} fl ~;/ 

2 - Büyük muharebeye son ver' 
1 

tareke kaç gün sürdü? i iP 
3 - Cebelüttarık ne vakitteııber ., 

gilterenin elindedir} 111ııil'' 
4 - Eski Mısırlılar zamanında. 

nasıl yapılırdı? ~ "'~/. 
5 - Umumi harpten evvel yaEl• 1 ,t 

kahve, ıı_abun, pirinç vasati kaÇ 

satılırdı? J"J 
[Cevapları yarınki sayıtfl' 



Amb rgo 
ile uharebe 
Tehlikesi 

es 
E 

w 

Yunanistanda Bir Kral Diktatörlüğüne BtJG 
Kral Beşinci Jorjun ölümü münasebetilc Dog"" ru Mu Gı.dı·ıı·yor ?.. Ka;no1111c_a_la-rl-.n-İd-aı:ariElvlDISİ ln"'ılterede toplanan bir çok yabancı dev-

1" adamlanrun yaphklan tema•la. gö• - Sonpo•tadaki Teyzenin .. ıahôyeıle •da· 

terdi ki, bir Habeş macerasına atılmakld, Yeni Hazırlanan Bir Kararname Krala Ordunun re ettiği sütuna Amerikalılar imrenmi~lcr. 
ltalya, kendi kendini Avrupa •iy8'et oah· hfr kocamn ~,.ı ida<e olunabileceği hak· 

nesinden ekarte etmiştir. A""ı,· vontrolu Saltihiyetini ı-- ermektedir kında anket açmışlar. Bizim Teyze, soran Fılvaki, bu temaslar, kudretten düşen l\. 4 oldukça bu mühim işin ne biçim ba arıla-
ltal} anın zayıflamasile Avrupa siyasi mü- Atina 7 (Hususi) _ Katimerini 

1 

mektedir. tarafından iyi karfılanmamJ.ftır. Hür - cağını, eski tecrübelerine güvenerek, an· 

•aıeneoinin na .. ! iade olunacağ, et<afında gazete&inin Selinikten aldığı bir lıa· Deyli Meyi ili ve ediyor: 1 r~y~tperv';"ler her hangi. bir • p~i rei - laı.yo,, öğ,etiyD'. Amerlkah gazeıeciJ.,, 
l'apılmış bir takım iskandillerden başka bir berde general Plistrasın Florina Atina mahafili, kralın hükumetin sının kabıne ba,ına geçmesını kabul Teyzemizin sütununu günü gününe göz-

ley degı-·ldir. 1 kted. 1 Ç ld · · b• t den geçirselerdi ag-zı henüz süt kokan, ya· · d b" k.. Id·-· b"ld. ·ı b" k "b· ·· ·ı b h k etmeme ır er. a arıs ıse ır e -ltalyanlar da bunu anlamış olacaklar ki cıvarın a ır oye ge ıgı 1 ırı • ır ararı gı 1 goaterı en u are e- .. · · ku l ·ı · ·· hut çiçekleri henüz burnunda duran genç 
k d . t' b" k ı d"kt ·· ı·· -·· t · · d - merkuz kabınesı ru masını ı en sur-Vaziyetten acı acı bahsediyorlar. Maama - me te ır. ı ır ra ı ator ugu esısıne og- kted" kadınlardan, yeni gelinlerden fikir almağa 

fih eskiden olduğu gibi, gene tafrafuruşlu- . Kral Diktatörlüğü ru atılmış bir adım savmaktudırlar. meU ır. ~ ka 
1 

M t . d lüzum görmezlerdi. 
" . ' mumı naat ar ısyanın a gu elden bırakmıyorlar. Mesela bir kısım p · 7 (AA ) D 1. M 1 a Yapılan ankete verilen cevaplar ger-
i ar. ıs. ·. · -, ey ı. ey g • Partiler Ve Kabine mahkum edilmia bulunan sübayların 
tal yan matbuatı diyor ki: p b V 1 t T çekten çocukçadır. Söz gelimi Mey Vest 

<Biz fakır pir milletiz. Eğer hakkımız - zetesının arıs ta ı enıze os a - Atina, 7 (Hususi) - Partiler ara - tekrar orduya almmıyacağı merke • adlı sinema yıldızı «kocaların hırpalana-d raftan Yunan zabitlerinin tekrar or- ı d d 
a Petrol ambargosu tatbik edilecek olur- sında kaynaşmalar devam etmektedir. zin e ir. rnkıı, sarışın yıldız Jan Harlov ise onlara 

sa, bu fakirliğimize rağmen harbederiz. duya alınması meselesini halletmek Çaldaris bugün eski dış bakanı Mak • * ' boyuna ihanet olunarak idare olunabilcce-

Bunun netiminde ni>nm• alem hozulu<. için Yunan kralının kabineye bir simos ve Kondilis öldükten sonra 1 A~ , 7 ~Hustı&İ) - Müfrit an~.i - ğini söylüyor. G~lünç fikirler, değil mı~:: 
Ounyu barit•= yeni baştan düzeltmek kararname tanzim ettirmiş olduğu - parti riyasetine geçenlerden Aposki • J V enızelısılenn ordudan çıkanlan au - . • Ben hu ankeı. oku<ken o.m.a~h oeyhul-
ioap ed.,. Baz. memlekctle,de iht;!i! ., - nu bildirmektedir. dis ile görüşmüştür. bayların tekrar hizmete alınmamala - "lamlanndan Haco Hah! elend• de kam• 

kar. Şu olur, bu olur. Bu kararname, krala ordunun ali Diğer taraftan Çaldarisin Maksimo- rını istemek için kilise çanlarını çal-ı ~ba h~nımı hatırladım. Os~~~lıl r dev-
Ayni ihtimaller İtnlya hakkında da va- • • • • • • k . l k · ed"kl · t rınde Ziba hanım, «kocasını ıyı ıdnre eden 

rit olduğuna göre, ltalyan gazetelerinin is- kontrolu salahiyetini ve zabitleri su kabıne rıyasetıne g~ırmek ıçın ma su~e~ıy eeril~apma. ~st ı en op- kadın örneği» dir. Bu hanım, kul cinsin-
tikba! hnkkmda timdiden v.,dikleri kn<a naap ve tayin etmek hakkını ver - sarfeıtiği gayretler hürriyetperverler lanltya ızın V memışltr. dendi. E,i, pazarından '8tm almd•ktan 
haberlerin vüsukuna mutlak bir emniyetle ================ s d sonra saray adamlarmdnn Hoca Abdulla-

bakmak doğm olmaz. Kaldo ki lakidikle Bulaaristanda ur iye e hm odnhğ• olmuştu. Nik&b,,, kocrunnm Ö· 

muharebe, yanyana gelmesi mümkün ol - O' u StaşilerİD lümü üzerine üçüncü Selim tarafından Ha· 
tnıyan iki mevzudur. Meşhur sözdür: Mu- Meriç Şiddef/i cı Halil efendiye odalık olarak verildi. O 
ha.ebe için •• , •. gene parn, mutlaka P• - Muhakemesi vakit Halil efendi, hazine kôhya.•yd• 
ta lazımdır. Parası olmıyanın muharebe e- Taştı Çarpışnzalar Hünkar, Ziba hanımı ona verirken §U söz-••miyeceği hu hak>mdan •ahit olunca, leri •öylemişti' 
ltalyanın da <cpetrola ambargo konunıa Çinde De Birçok Gemiler Maznunlar, "Şefimize Yeniden 7 Kişi Öldü, - Dili uzundur, hırçındır, gönül kır -
tnuh.,ehe ededm• •özü, su göıünnez bi, Mutfak /iaaf Yemini maktan çekinmez. Lakin ev kad,.,d.,, eli· 
blöf oaydmak IUzom gelfr. Buzlar Arasında Kaldı Mağazalar Taılandı ne eteğine çok temizdi<. 

Selim Raııp Ettik! .. ,, Digor/ar Jşte bu icadın, lcocasını -hakiki ve me--... ... ' 

Belediye Bir 
lokantayı 
Kapattı 

tı-ı ,'r' ukarıdaki resim, belediyenin te
b ·~lik işlerine ehemmiyet vermeye 
~ aşladığını gösteriyor: Lokantanın ü
l~tİndeki kuğıtta: «Bu dükkan temiz
~! k~idelerine riayet etmediğinden 
t edıye karariyle üç gün kapatılmış-
ır 1 » .. 1 . l d · cum esı yazı ı ır. 

b' Bu kağıt, oraya, <c.ibret uyandırıcı 
tııt teşhir» maksadiyle yapıştırılmış • 
t, 

~ F' akat sulu bir mürekkeple ve pek 
he Ştan savma karalanan o cümle, 
4t l'I} &Öze çarpmamakta, hem de ko -
b~I kolay okunamamaktadır. Bu iti -
tıe .a.. <'te,şhin> vazifesini görebildiği -
t~anınak mümkün değildir. 

lıkı &er Lu cümle resmimizde kolay -
~ tı \okunabiliyorsa, bunu ressamımı-

13 Uvvetli rötüşüne borçluyuz . 
~ tll. kabil kağıtların okunabilmesi için 
tıa i lnatbu olmaları, hem de daha iti-

& Yapı tırılmalan lazımdır. 
~ f C)nra bu münasebetle şehirde bu 
t trı nın Lir ikincisine rastlayamayı -
tlıt~~ nokt._. ını da hatırlatmak mec-

ıy t' 13 ınd yiz. 

~<ıH~~a- bakıp ta, fstanbulda temizlik 
!()~ erıne riayet etmeyen bir ikinci 
~İttı·tı~a bulunmadığını söylersek ken
ı;ıılıt1~1' bcJediyeınize dahi güldürmüş 

ll.~ d -·ı . • egı mı) 

Sofya 7 (A.A.) - Meriç nehri Berut 7 (A.A.) _ Hama camii cazi manalann bütün kuvvetiyle- avucu. F "l"b t k d · Aix-En-Provence 7 (A.A.) - Us- h d' · · Id '- ki · k d d ·· ·· taımı§ ve ı ı e mm a asın a genı§ yakınında yeniden bir takım 8. 
1 

• nun ıçıne n ı, cr"""e crın a ın an ustun 1 d b k K .. taRiler davasının dün ög-leden sonraki d ld ~ · b l h··ı· }A sahaları ıu a tın a ıra mı§tır. oy- ~ seler olmuııtur. Ahnli, •ehrin ba•lı- yara ı ıgına ıman es eyen şey u ıs am-
celsesinde müttehimlcrden Pospichili- :s :s :s 1 k d. h 1 k il b' k ki lerde yüz elli evi su basmı•tır. Su - l ı namze ı ocayı saçı sa a ı ır u a 

:s nin isticvabı yapılmıştır. ca caddelerinde mağaza arın cam - haline koydu. Zavallı adam, kansının em-ların yükseklig-İ •imdiden iki met - 1 k ı k ı d p l" ı"ntı· '"'amı · 
:s Miittehim, sorgu ara cevap verme - - arını ırmı§ ar ır. O ıs, '"' ri olmadıkça evinden dışan çıkamazdı, bir 

reyi bulmutlur. Filibe ıehriniıı bir t~ imtina e>miş, iade etmeğe muvaffak olamadığın- yudum •u içemezdi. Hattli o devi,de Na' 
çok mahalleleri de ıu altında kal • <(Ne zaman beyanatta bulunmama dan askerin müdahalesine mecbu • kibüleşraf olan Zeynelabidin efendi, Halil 
mııtır. müsaade edecek olursanız o zaman 

Tiyen Çin 7 (A.A.) - Şimali Çin 
sahili boyunca havalar iyileşmiştir. 

Manrei-Maru adındaki Japon buz 
kıranı, §İmdiden bir çok gemileri 
buzlar arasından çekip çıkarmııtır. 
Bu gemilerden birinin içinde 180 
yolcu bulunuyordu. 

Pekin 7 (A.A.) - 12 Çin ve Ja
pon vapuru Taku limanında buzlar 
arasında mahsur bulunmaktadır. 
Balıkçı gemileri de buzların tazyi -
kinden hasara uğramıştır. 

Lltvanyada BUtun Muhalif 
Partiler Dağıtıldı 

Kaunas 7 (A.A.) - İç İtleri ba -
kanı, bıristiyan - demokrat sosya -
lis - demokrat halkçı köylüler bir -
Jiği, gençlik birliği, çiftçiler birliği 
partilerinin - tahripkarane hareket-, 
lerinden dolayı - feshlerini emret
miştir. 

Bu suretle General Kaplikasmin
ter bütün muhalif partileri kat'i o
larak dağıtmııtır. ------

söyli) eceğim ıı demi~tir. 

Müttehim, Annemase'da tevkif e -
dildıği gün isticvap edilirken Militche
vitch adında Viyanalı bir Sırp ajanının 

gelmiş ve kendisini ta .. yik etmek te -
şebbüsünde ve bunun için kendisine 
Usta ilerin reisi olan Pavlevitch'i öl -
dürmek üzere İtalyaya gitmek kkli -
finde bulunmuş olduğunu iddia etmiş-
tir. 

Müttehim, kendisinin Ustaş teşkila
tına 1929 senesi ikinci kanununda gir -
miş ve bu teşkilatın en yüksek şefine 
mutlak itaat yemininde bulunmuş ol
duğunu söylemiştir. 

Bundan sonra dinlenen General 
George, silahını maharetle ve soğuk -
kanlılıkla kullanan bir cani tarafından 

vurulmuş olduğunu söylemiştir. 
Rnith, hadise esnasında Marsilyada ol
madığını söylemekle iktifa etmiştir. 

intizam ve asayişi temine memur o
lanların hepsi de suikastin çok seri bir 
surette ynpılmış olduğu noktasında ıs
rar cylemektedirlcr. 

Karar Salıya 
Şahitlerin dinlonmesinin pazartesi 

günü biteceği, kararların da salı günü 
akşamı verileceği sanılmaktadır. 

Kral Karol Sofyaya Mı Gidiyor? Estonya Sovyetlerl 
Protesto Etti 

Tallineta 7 (A.A.) - Estonyanın 
Sofyadaki orta elçisi, dün Narva ya. 
kininde bir buçuk saat Estonya top
raklaTı üzerinden uçan üç Sovyet 
ıüel uçağının hr 'ut tecavüzünü pro
testo etmittir. 

Sofya 7 (A.A.) - Dolaımakta o
lan bir fayiaya göre Romanya kra
lı Karol nisan nihayetinde ve Bel
grada icra etmesi takarrür e~İ§ o

lan seyahatten ıonra, mayıs ayının 
ilk günlerinde Bulgaristan kralı Bo
ı·isi ziyaret edecektir. 

riyet hasıl olmuıtur. Talebe, ıiddet- efendinin yaptığı işlerden bahsolunurken:1 

le askere hücum ebnİ§, asker de ateı aVazifeleri ehline variyorlarn demiıti. 
Malüm ya, eski dilde kadınlan anarken 

açmı§tır. «chlim veya ehli» tabiri kullanılırdı. 
Yedi kiıinin ölmüt olduğu bildi· Fakat sonu ne oldu~ .. Facia. Çünkü Zi-

riliyor. 

Humusda da bu kabil hadiseler 
vukua gelmiıtir. 

-----'--
Alaskada Do:aşan Balıkçılar 

Japon Casuslar. flı ? 
Va§İngton 7 (A.A.) - Mümessil

ler meclisinin bahri ticaret komis -

ba hanım siyasete de karıştığından Bursa· 
ya sürüldü, feci surette öldürüldü. Kocası 
da teessüründen inmeye uğrayıp öldü. 

Sinema yıldızı Mey Vestin şu tarihi 
vakıa delaletiyle öğrenmesini istediğim ha
kikat şudur: Yularını kadın eline veren er
kek. mutlaka uçuruma yuvarlanır. İşte bu 
kndardır ol hikiiyet ! ... 

M. T. Tan 

yonunun bir toplantısında saylav - Hauptman Davası 
!ardan Sirovich, Alaskada ticaret Vaşington 7 (A.A.) -Adliye ba-

ve balıkçılık yapan Japon mümessil- kanı Cumings, New-Jersey hükUme
lerinin hakikatte askeri bir takım ti erkanının federal hükUmet tara • 

gayeler takip etmekte olduklarını fından Hauptmar.. meselesinde ye
söylemİ§ ve demiştir ki: niden tahkikat yapılması talebini 

«- Bir takım Japon gemileri, gö- kabul etmemİ§tir. 
rünüıte balık avlama ıçın, fakat Nev~o~k 7 (A.~.) - New-Je~ • 
h dd. · d k A h" tt t t sey valısı Hoffman ın, Hauptman ın a ı zatın e as erı ma ıye e e • k"b . k 
k "kl ak ·· Al k h'll a ı etme ar§ı ifrat derecede ala • 1 er yapın uzere as a sa ı e- k .. . d 
ri açıklarında hMeketlerde bulun • a gostermesın en dolayı cumh~-

kt d 1 B 1 d ·ı riyetçi partinin direktuvarı mumaı-ma a ır ar. un ar son aJ ar yap-
kt h·ıı · f t - fi l leyhi parti ba§kanlığından çıkarmıı-ma a, sa ı erın o ogra arını a -

makta ve tayyare karargahı ve de- tır. 
ni'3lh gemileri için üs olabilecek 
münasip yerler aramaktadırlar. Ja
ponyanın hedefi, bir harp vukuun -
da Alaskayı ele geçirmek ve bura
dan askerlerinin yiyeceğini tedarik 
eylemektir. Malum olduğu Ü7:ere, 
Japonlar, çok balık yemektedirler.» 

iki Tayyare Çarpıştı 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Münib 7 (A.A.) - Şehir üzerin
de yapılan bir tecrübe uçuşu esna -
sında, birer kişilik iki uçak çarpıfmıt
lard ır. Kazanın sebebi sis olduğu 
zannedilmektedir. Tayyareciler pa. 
raşütle canlarını kurtarmışlarsa da, 
tayyarenin biri kalabalık bir sokak 
üstüne dü§tüğünden üç kişi ölmüı 

ve iki kiti yaralanmıştır. ikinci u -
çak Münihin dış mahallesi olan Şva
binge düşmüştür. Ölen yoktur. 

- Şunu bana izah eder 
miain, Hasan Beyl 

. . . Milletler Cemiyetinde 
her gün yeni bir komite 
teıekkUI ediyor.. Bugün 
Üçler •• 

. . . . Yarın On sekizler •• I Hasan Bey: -Anlamı. 
Bunun sebebi ne olabilir? yacak ne var? Umumi sul

hu kırklara kanıtıracaklar 
da, yavaıtan alıfbrıyorlar 1 

• 

ispanyada ~arpışMalar 
Jaen «ispanyada» 7 (A.A.) - Li

nares civarındaki Rusda yapılması 
tasavvur edilen bir sendikalist mi • 
tingi vesil~sile vahim hadiseler zu. 
hur etmİ§tİr. B,ir çok te7:ahüratçı u
ray dairesine hücum etmiıler ve po
lisle müsademede bulunmuşlardır. 
Oç kiti ölmüttür. 
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ŞEBIB BABBBLEBİ Bakır Diş 
İki Dişçi K-a-lf-as_ı_M_a_h_k_e_m_e_y_e Verildi, 
Alhn Yerine 

Hastanelerde 
Yatak Sayısı 
Çoğaltılıyor 

Gureba Ve Cerrahpaşaya 
Yeniden iki Pavyon 

Yapılacak 

Üniversite lıtanbula nakledildik
ten sonra tehirdeki hastanelerin ki
fayetsizliği büsbütün artmıf, bilhas
sa Haıeki hastanesinin doğum kıs • 
mında ve çocuk kovutunda yatak -
ıızlık bat göıtermiıtir. Bundan bat
ka bu vaziyet Tıp Fakülteıi talebe -
ıinin yetitmeıi noktaıından da mah
zurlu görülmeğe batlandığı için a
lakadarların dikkat nazarını çekmiı 
Te tehir hastanelerinde yatak aa • 

yııına yeniden yedi yüz yatak ili. -
Teıi kararlaıtırılmııtır. Yapılan bir 
hesaba göre bir yatakta senede va

sati 36 baıta yatmaktadır. Bu ıaye
de tehir haıtanelerinde fazla ola -

rak senede 25,200 hasta yatırmak 

mümkün olacaktır. 

Bu, 700 yatak için biri Gureba 

hastanesine, diğeri de Cerrabpap 
haataneıine eklenmek üzere üç yüz 

elliter yataklı büyük iki pavyon in
f& edilecektir. 

Bu pavyonlar Oniverıitenin iıtik· 
raz edeceği iki buçuk milyon lira • 
dan ayrılacak tahsisat ile inıa etti

rileceği gibi yatakların teıisi, icap 
eden malzemenin tedariki de Oni • 

veraite bütçesinden temin edile • 
cektir. Bu arada evkaf Gureba has
tanesine, belediye de Cerrahpaf& 
hastanesine eklenen pavyonların 

idamesi için icap eden tahsisatı ö -
diyeceklerdir. 

Maamafib Üniversite timdi ol -
duğu aibi o zaman da belediyeye 

her yatak için günde otuz kurut üc
ret verecektir. 

n 

Uzun Söze 
Ne Hacet? 

Anıaşllmıyan Kanun 
Evkaf meselesinin halli için bir ka

nun neşredildi. Bir mülk sahibi iseniz 
mutlaka okumuı. Üzerinde düıünmü9 
sünüzdür .. Umumi hatları itibariyle: 
- Vakıfla alakadar her mülk sahi -
bine. vakıf idaresine her yıl vakfiye 
namı altında ödediği paranın 20 sene
liğini defa ten vermek suretiyle, evkaf -
la alakayı kesmek... İmkanını verir. 
Tatbiki masrafı da istilzam etmez, çün
kü bir maddesi ile alakadar harç, pul 
vesaire gibi türlü masraftan muaf tu

tulmuştur. Fakat işin bir de nasıl tatbik 
edildiğini, evkaf idaresine baş vuran 
bir alakadarın ağzından dinleyelim: 

«Vakıf idaresine 20 seneliği yatır
dım, mülkümün vakıfla ali.kast kalma
dığına dair bir kağıt verdiler, tapu da
iresine götürdüm: 

- Bir beyanname doldur, dediler! 
İtiraz ettim: 

- Beyannameyi alım sahmda dai
ma satıcı doldurur, bu vak0 ada satıcı 

vakıf idaresidir. Çünkü hakkını bana 
devretmektedir. 

Dinlemediler, çaresiz beyannameyi 
doldurdum. Bana verilmek için bir ta
pu senedi hazırladılar. Bu senedin mül
kün cinai hanesine bakhrn, buraya es
kiden vakıf yazılırdı, ıimdi mülk den
mesi lazımdı, denmemit. bot bırakıl
mıı. 

itiraz ettim: 
- Ben vakfın 20 yıllığını sırf bu 

kağıtta «mülk» kelimesini görmek için 
verdim ... 
-Yazamayız! 

- Neden~ 

Anlaşmak kabil olmadı, fazla ola
rak tapu senedini bana vermek için 
3, 5 liralık bir pul istediler. 

Kanunun alakadan her türlü harç , 
pul vesaire gibi resimlerden muaf tu
tan kaydını gösterdim, cevap olarak: 

-Bu kanuna göre defterimize pul 
yapıştırrnıyoruz, fakat sizin senedini • 
ze yapıftırmak lazım 1 dediler. 

Halbuki kanun sarihti. Bu muame
lenin başından sonuna kadar hiç bir 
safhasında benden hiç bir para isteme
meleri lazımdı. Hakkımı aramak üze
re muameleyi yanda bırakarak eski 

Halk Operetinde senedimi istedim: 
- Veremeyiz. çünkü kayda geç-

Yeni Operetler miıtir, dediler. 
Halk opereti Yunanlı artistler • Eski senedi de onlara bırakarak 

den sonra, Viyananm en büyük Maliye Bakanlığına bir istida yazmağa 
koyuldum. Ne dersiniz? 

Subretlerinden olan Marliz Ginals- Kanunun bu maddesinin anla~ılma
ko İsminde bir kadın artist daha ge- dığı ve maksadı temin etmediği mey-

tirtmittir. Bu artist, operetin yakın- dandadır. 
da temsil edeceği Bayeder, Şen Dul, Uzun Söze Ne Hacet 
Mariça operetlerinde bat rolü oy • itte Mlaal Meydanda 1 
nıyacaktır. --------....:.-...:.:..:.::..:..~ 

Halk opereti gelecek tiyatro mev
ıimi için ıenit mikyaıta bir çalııma 
programı hazırlamıttır. 

Bu arada yalnız operet değil, 

dram temsillerine de karar veril • 
mit bulunmaktadır. Vaziyet müıait 
olduğu takdirde gelecek sene çocuk 
temsillerine de batlanacaktır. 

Liman Ve Rıhtım idaresinin 
Yeni Kadrosu 

Defterdarlıkta 

Yapılacak 

Yeni TeŞkilat 

Bu Huıuıta Meclise Bir 

Kanun Layihası Verilecek 

Bina ve arazi vergilerinin vilayet 
Liman ve rıhtım idareıinİQ 1936 h .. h b ı · d · ·· .. . . uıusı mu aıe e erıne evrı mu • 

butçeaının hazırlanmaıma batla • . 
ı t K d b 

. d nasehetıle lstanbul maliye tetkili.-
nı mıt ır. a ro ayın on etın e 
tudik edilmek üzere Ekonomi Ba • tında çalıpn ve Maliye Vekaleti 
kanlı ima ıönderilecektir. Kadroda bütçesinden maat alan 220 memur 

biç deiitiklik yoktur. Fakat ayni yakında belediyeye geçecektir. 
kadro ile liman ve rıhtım idareainde Bundan sonra lıtanbulda timdi-
bazı yeni bürolar tesis edilecek, bu 
arada bir de istatistik bürosu kuru
lacaktır. 

ki maliye teıkilatı, yani mürakip -

likler lağvedilecek, lıtanbulda da, 

diğer vilayetlerde olduğu gibi, def

terdarlık teıkilatı kurulacaktır. Şehir Yolları Yapıhyor 
Bu yıl Kartal • yakacık yolunun Bunun için Meclise yeni bir tef -

kilat kanunu layihuı verilecekti: ,_.~ 
aıf alt olarak yaptırılman kararla§-
tırılmııtır. bu layiha kanuniyet kesbedip Mec-

Büyükçekmece köprüıü ile Şile • liıten çıktıktan sonra da lstanbul • 
A;va yolundaki Gökıü köprüıü de da yeni teıkilat yapılmasına batla-

1eniden yapılacaktır. nacaktır. 

Ölçü Ve 
Tartı 
Sahtekarlığı 

Ankaradan Gelen Bir 
Müfettiı Tahkikata Başladı 

Dün Hakim Huzuruna Çıktılar 
Zabıta evvelki gün sahte diş dok -

torluğu yaptıkları zannı altında Naci 
ve Nuri isminde iki genci Sultanah -
met birinci sulh ceza mahkemesine 
vermiştir. İddiaya göre bunlar şehrin 
muhtelif semtlerinde bazı kimselere 
altın yerine bakır dişler yapmışlar, 

Ölçü ve tartı damgalama ıahte • bazılarını da tedaviye çalışmışlar. 
karlığı tohkikatı oldukça ehemmi • Galatada Serçe sokağında Koço is-

minde bir kahveci bu iddia ile zabıta
yet kesbetıniıtir. Doğrudan doğ • ya baş vurmuş ve iki arkada~ın ü -

ruya ve münhasıran bu tahkikat ile " zerinde yapılan araF,ltırmalarda bir ta· 
metıul olmak üzere Ekonomi Ba - k d' ım ış ölçüleri, alçı modelleri, dis 
kanl·lğı müfetlitlerinden Kamuran t k ' ~ ozu, zımpara, o sijen ve saire bulun-
lstanbula gelmit ve dünden itiba • muştur. · 
ren de tahkikata baılamıştır. iki arkadaş dün birinci cezada ver- ı 

Ayrıca Ekonomi Bakanlığı tefti! dikleri ifadede dişçi kalfası oldukları • 
heyeti reiıi Hüsnü de Ankaradan nı, beraber çalıştıklarını, fakat muay-
tehrimize gelmiıtir. Burada bulun- iyen işleri olmayıp müşteri çıkınca iş Naci ue Nmi m.altkemede 

~uğu müddet zarfında bu tahkikat ya~~ıklarını: böyle bir sahtekarlıkla görmüş, kendilerini serbest bırakm'ıf' 
ıle eaa~lı sur~tte metgul olacaktır. 1 kat ~yen .alakadar olmadıklarını söy - tır. 

Teftıt netıceıinde dün bir çok lemışlerdır. Yalnız tahkikatın derinlewtirilmetl 
yerlerde sahte damgalı tartılar bu- . . Mahkeme zannaltında bulunan bu için evrak istintak dairesine gönderil
lunmut ve müsadere edilmiıtir. Eıa- ıkı arkadaşın ifadelerini kanaat verici miştir . 
sen bu çefİt ölçülerin piyasadaki ha-
reketi sekiz ay~anberi devam et • 
mektedir. Bu yüzden Samuel, Ben 
Baaat, Ömer oğlu İsmail Hakkı, 
Mayer, Aleksandr oğlu Manuel adlı 
bet ölçü ve tartı yapıcı ve satıcısı 
hakkında sekiz ay evvel tahkikat 
yapılmıt, ve müstantiklik muhake • 
melerinin gayri mevkuf olarak ya • 
pılması talebile kağıtlarını asliye 
ikinci ceza maJık.emesine vermiJti. 

B U H R A N 8 i T T i 
Net' e • Atk • Eğlence • Yüzlerce gOzel artiıt, kahkahalı bir 

mevzu, en ıakrak tarkılar Ye danslar 

Ba~ rollerde : ALBERT PREJEAN, DANIEL DARRIEUX 

naveten: W .A.GNER'in MElSTERSlNGER VO~ NURNBEH.G unrfürO 

Buglln MELEK ainemaunda 

Müdd~umumil~ ö~ükr~ ~rtı .,•••••••••••••••••••••••••••~r
lar batmüfettiıliği tarafından son 
günlerde verilen dosyalar üzerin • 
deki tetkikler dün bitirilmİ§tİr. 

Sinemanın bir harikası, gözlerin henüz görmedi[) 

SEKOYA 
(Kaplan Kız) 

Şaşarak ve şttşırarMk eeyredeceğioiz ŞaheHr 

Bugün 1• PEK sinemaıında 

Yeni dosyalarda da eski suçlu -
ların isimleri geçtiği için bunlar da 
ikinci ceza mahkemesine gönderi • 
lecektir. Düne kadar bu itten tevkif 

edilmit kimıe yoktur. Bugün bazı 
suçlular hakkında tevkif kararı ve

rilmesi muhtemeldir. Müsadere e • '9~~~~~~~---••••••••••••••••••Cl' 
dilen sahte damgalı ölçüler de müd

deiumumilik emanet dairesinde 
muhafaza altına alınmı§br. 

Mısır Bizden Plıal Almıya 
ea,ıadı 

Zecri tedbirlerin tatbiki dolayı
sile bir çok maddeleri ltalyadan te
darik edememiye batlıyan Mısır 

tüccarları bizimle temasa geçmitler 
ve bizden mal almıya batlamıılar • 
dır. 

Bu arada külliyetli miktarda pa
tates ile ıüpürge için mühim ıipa • 
rit verilmittir. 

Elektrik fia ti arı 

Bu 
hafta SARAY 

O i K T A T 
Sinemasında 

o R 
Franıızca ıözlll bOyllk filmde 

MADELEtNE CAROLL'üo giizellitini takdirle seyrediyorlar ve CLIVE 
BROOCK'un san'atkarane dehaıını alkışlıyorlar. 

Krallçe lhtlra•ı ... Kadın kalbl .... 1linten: PARAMOUNT JUR· 
HALDE: İngiltere krabnm cenaze merasimi. 

Şehzade başı 
TURAN tiyatroıu 

Na,ıt - Halide 
Mlltioe 14,SO da 

Akif Bey 
Bu akşam ~0,30 da 
YUM)JRCAK 
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köyierin·de MEMLEKET HABERLERİ 
Eliizizde Ziraat 
işleri Gittikçe 
inkişaf Ediyor l1nar Hareketleri 

ı kiy Cniıehir, (Özel) - Y eni!ehire 
L~ 10.?1etro uzaklıkta güzel ve tirin 
~koy vardır. Adına Barcun köyü 
L:. ler, Bu yıl köy ihtiyar hey'eti 
"'V)e h · ~ ı.r park yaptırmağa karar ver-'e dk iş olarak ta 3220 metro 
,~baı bir ıaha ayırarak tanzim 
liı.ı ~~ baılamııtır. Parkın ıçıne 
~ık 131 tane ağaç dikilmi§tir. 

hçe civar köylere de örnek ol
oralarda da bahçe yapma te-

l ~leri batlamıttır. . 

1lcı Yıl önce yapılmağa ba§layan 
~da. bu yıl bitecek köy çocukları 

köhne mektep binasında oku
l .n kurtulacaklardır. 
kı yıldan beri köyde bağcılığa 

ehcnuniyet verilmeğe başlanıl-
tır "·· d b" l~h k"' · · •1_ • l'\.oy e ır ıs a umesı tesıs 

l'Q\· 
l 1!tir. Bu kümesteki cins ta-
d '~dan alınan yumurtalar köylü

. b 'tıtılmakta ve köyün tavuk cin
\l •uretle ıslah edilmektedir. 

t Agaçlarımn Hastalıklarma 
:ar~ı Kullanılan Sinekler 

Utsa - Dut ağaçlarına arız o
ıı-stalaklarla mücadele için i

. ~ilik enstitüsü tarafından yeni 
~•ul bulunmuştur. Bu usule gö
eınlikte bulunan bir nevi sinek 

. de. da üretilerek dut ağaçların
~ l>a.razitlere musallat ediliyor 

Ylece hastalık kalkıyor. 

kayseri Posta Telgraf 
t- MUdUrlUgU 

llo nrırı, (Özel) - 18 yıldan be
~ta Ve telgraf müdürlüğü yapan 
•ttin Akbaı terfien Kayseri 

~ ~e telgraf merkez müdürlüğü
)ın edilmiştir. 

'f ~ozgada Otobus f şleri 
;~at (Özel) - Yerköy istaı -
. de Yozgat arasındaki otobüs 

lerj · . . '" nın tanzımı ve hunların be-"' . nızamlarına aykırı hareket 
ele . . . db" 1 iti rı ıçın te ır er alınmıı, 

tre h k k .. b" d ~ a ma uzere ır e me-
}İn olunmuıtur. 

Kütahyanın Eski Ve 
Meşhur Kalesi 

Üç Kısımdan Mürekkep Olan Kalenin 
Ne Zaman Yapıldığı Anlaşılamıyor 

Bergamada Bir 
Yaz Havası Var 

Arpalar Ve Buğday:ar 
Başaklandı 

ElizizJI (Özel) - F.Jazizde zira. 
aat hareketleri gittikçe inkitaf etmek-
tedir. Memlekette Antep fıstığı ye
ti9tirilmesi tecrübe edilmif. Antepten 
aıı getirtilmİ§, 3 sene evvel baıla
yan bu tecrübeden bugün müsbet 

Bergama (Özel) _ Havalar 0 neticeler elde edilmiıtir. Bunun için 
kadar iyi gitmektedir ki arpa ve Elazizde fıstıkçılığa ehemmiyet ve
buğdaylar baıaklanmıya baılamıı- rilmesi kararlaıtırılmııtır. Yılda beş 
tır. Baklalar çiçek çmııtır. Zeytin a- yüz. bin kiloya yakın pamuk yelİftİril· 
ğaçlarına su yürümü§tür. Asmalar mektedir. Ziraat Müdürlüğü bu
filiz göstermif, erik ve §eftali ağaç- nu bir buçuk milyon kiloya çıkart
ları çiçek açmı§tır. Eğer bu güzel mak için tedbirler almıf, bu arada 
havalar birdenbire deği§ir de ıo - köylüye tohum da tevzi edilmi§tİr. 
ğuk ba§larsa bütün mahsuller, seb- Ziraat Müdürlüğü istasyon civa
zeler, ağaçlar mahvolacaktır. Çift-

rındaki fidanlıktan halka bu yıl da 
çi bunun için endişe içindedir. 15 b" t l f.d d 

ın ane aıı ı meyva ı anı a-

Adapazarında Kumar YUzUnden 
Bir Cinayet işlendi 

w 1 
gıtmıştır. 

UzunköµrUde Işık Söndürme 
Denemesi Adapazarı - Erenler mahalle-

Kütahya (Özel) - Kütahya ka- ' sarnıçlarına bakılırsa küçük kale • sinden sabıkalı Ömer oğlu Ali ve Uzunköprü (Özel) - Burada da 
l§ık söndürme tecrübesi yapıldı. O 
gece bütün memleket kendilerine 
yapılan konferanslardan istifade e

dildiğini gösterınİ§, deneme muvaf~ 
fakiyetle neticelenmiştir. 

lesi 60-70 metre yükseklikte kaya - nin sonradan ve su ihtiyacının te - Lutfiye köyünden Piriıtineli Reıit 
lık bir tepe üzerine inJa edilmiıtir. mini için yapıldığı anlatılmaktadır. oğlu Beytullah kumar oynarlarken 
Büyük küçük ve iç kale namile iiç Kalenin Sultan bağları cihetinde et
kısımdır. Büyük kalenin 40-50 met- ya ve hayvan saklamak için yapıl -

mı§ yolları daha muntazam, üçüncü 
bir kısmı daha vardır. 

re aralıklı, birisi yıkılmı§ ve diğeri 
de hala duran iki kapısı ve bu kapı
ların ortasında da düz bir meydanı 
vardır. Buradaki ağızdan dolma es- Tarihi incelemelere göre, Kütah-
ki toplarla ramazan ve bayı-amlar- ya kalesinin Cenevizler devrinden 
da top atılmaktadır. Kalenin içinde kaldığı tahmin edilmekte, fakat ne 
bir mahalle ile bir cami de vardır. zaman yapıldığı tesbit olunama • 
Yapılıt tarzına ve içerisindeki ıu ·maktadır. 

~----------.............. ------~---
Marmara Ereğlisine Yerleş

tirilen Göçmenler 
Mufla Bir Hafla Süren Bir 

SUnnet DUgUnU Yapıldı 

aralarında kavga çıkmıt ve Beytul
lah, Aliyi bıçaklamıştır. Katil yaka-

lanmıt ve yaralı, kaldırıldığı hasta
nede ölmüştür. Bigeda Tarla f Rrelerl 

Akşehir Gençler Birliği Biga (Özel) - Bu yıl havalann' 

l . müsait gitmesinden dolayı bir çok tar-' 
dara Heyetı lalarda göze çarpacak kadar tarla fare-

Aktehir (Özel) - Gençlerbirliği si türemİf ve bunların kedi kadar bü
azaları fevkalade bir toplantı yapa- yüklerine bile tesadüf edilmittir. Bunu 
rak dört azasının istif ası ile inhilal haber alan ekim ifleri memurluğu 

derhal harekete gelmit ve tarlalar ge
eden idare heyeti yerine yeni bir i- zilerek deliklerine bombalar konu -
dare hey'eti seçmiıtir. Yeni idare lup patlatmak suretile hemen he

Ereğli: Marmarada (Özel) _ E- Mu§ (Özel) _ Halkevi köycülük heyeti reisliğine Nadir Tahsin, ikin- men umumiyetle bu ziyankar mah ~ 
liiklar imha edilmiştir. reğli deniz kenarında ve Is tan bula komitesi reisi köylü Celalin teteb _ ci reisliğe Raif, Genel kaptanlığa 

50 mil uzaklıkta Marmara aahil - büsü ile evin büyük salonunda 12 İbrahim, Genel sekreterliğe Kazım Karamanda Hırsız Bir Karı 
}erinin en gu··zel köylerinden biri - K t d I - H"l · köylü çocuğu sünnet ettirilmİftİr. ay an, vezne ar ıga ı mı, mura-
dir. Ereğlinin limanı çok güzel ve k" r- B d . 1 hh 1 w Koca Yakalandı 

b L. d k.. f Köycülük ıubesi bu yavruları tepe- ıp ıge e rı, mesu mi urda as ıga Karaman, (Özel) - Be• alb aVI 
maz uttur. ıman a oy tara ın - Abdurrahman seçilmiı er ir. :s -1 

dan yaptırılmıt sağlam bir taı iı • den tırnağa giydirmİ§, valinin refi- evvel Kızılyaka nahiyesinin Bardu 

kele vardır. Marmara denizinde fır- kası da çocuklara ayrı ayrı hediye - , Bilecik Daimi Encümeni köyünden lbrahim çavuıun evine 
tınaya tutulan bütün gemiler Ereğli ler dağıtmı§tır. Bu münasebetle ge-/ hırsızlar girmiş, bet yüz liralık ka-

k Bilecik, (Özel) - Umumi Vi 1 I d limanına iltica etme tedirler. Kö- celi gündüzlü bir hafta süren bü - • dar eıya ça mış ar ı. 
yün toprakları çok münbittir. Ereğli yük bir sünnet düğünü yapılmııtır. li.yet Meclisi fevkalade bir toplantı Çumrada oturan Kıpti Durınut 
1700 nüfuslu ve 300 evlidir. Bir kaç ------------------------ yapmıf, Devlet Şfırasınca feshedi • ile karısı bu eıyaları çar§ıda aatar
ticarethane ile iki un fabrikası var- göçmenlerden 80 evlik bir kafile len daimi encümen seçimini yenile- ken yakalanmı§lardır. Etyalardan 
dır. Buraya Romanyadan gelen yerleştirilmiıtir. mittir. bir kısmı ellerinde bulunmuıtur. 

veti faziletine kabul edildiği için duy- j Hatip Ak Osmanın e{lraf davetle- , kayı başına geçirmişti. Bu nasıl olur
duğu, öğrendiği menakibi bize anlatı- rinde tıkabasa baklava börekle dolan du?. Hatta kendileri bile birer hatiplik
yor. Efendi Hazretleri temin buyur- 1 midesi hakikaten ona birçok karışık le, imamlık yakalamasalar sarıkların-

a.., muşlar ki alemi islamda yakında bü- rüyalar gördürüyordu. Fakat bütün bu 1 dan olacaklardı. 
~ E R v A N y u·· R u-y o R yük bir gün~ doğacak, bugün ehli i- hezeyan ve teşevvüşler bir müddet Bütün bu düşünceler şimdi yanya-
~ manı dağıdar eden bütün bid'atlar ha- sonra kendiliğinden sönüp gidiyordu. ı na, kafa kafaya hasta ördekler gibi dal-
N•a.' .. . kile yeksan olacak .. Fakat bu yevmi 1 Müderris Nuri lspartada ikamete gın, uyuklıyan iki hocayı saman tütsü-
. ._. - Burhan Cahıt - 8 · 2- 936 mev'uda bir an evvel kavuşmak için memur Şeyh Saidi Kürdinin gelen ha- süne tutulmuş gibi sarartmıştı. 
lıı~~I> bu biribiri arkasına gelen köşede Müderris Hafız Nuriye bir şey· I her. yerde hakiki ehli dinin bir araya beri herkesten önce ~lmanın ~erdi~i : Mü~~rri.s Hafız Nurinin kafası bir 
tı~~ karşı söy]iyecek bir çok şey- ler anlatıyordu. gelıp tövbe ve istiğfar etmeleri, uzak- gururla, me·vhum tarıkatı bedııyenın daha egıldı: 

k:ı halde. ~öyliyememek vazi- . ~apanan .. Cem.iye~i Sofiyenin e~ki takilerle elele verme·k· i~in ~ık sık e.lçi- kasabada elebaşısı olmayı tasarla- - işi gizli ;e sıkı tut~.a~ı~ gerekli 
.laha.:7'Ş ~ıhı başın~ sall~~~ş: rcı~ı olan muderrıs bır zaman onu dın- I ler çıkarmaları ve bırıbırlerıylc scvışe- mıştı. olur. Hele senın evkaf muduru duyar-

t 1'ti. e, lahavle 1 dıye yurumek ledı, sonra ke.rşı peykede evkaf mu- rek gelecek sahibi zuhuru beklemeleri iki hoca lspartadan gelen bu haberle sa .. 
~t lkayyidi Süleymanla konuşan Hatip lazımdır. adeta kendilerine vahiy ve ilham gel- Hatip Ak Osmanın gözleri açıldı: 
ltıı~t~~lbant Ömer yakasını bı- Ak Osman~ işaret ett~: . .. ı Efendi Hazretleri bu maksadla Ha- miş p~ygamber nöbeti geçi.rdil:r. - «Hafazanal.l~.hl» hali":~ .. v~i~ 
~lJah · . 1 . - Efen~ı. h.azretlerı, bıraz şoyle teş- sa~ ~edeye tarikati Bediiyenin mühür Hatıp Ak Osman, vazıfesınden a- oh1r. Elden. geld~gı kadar su~~tu ılt~
~IQl.l alJnh. Artık ulemanın dadı- rıf eder mısınız? .Perını ve esrarını tevdi ederek bize yol- tılmak korkusuyla ozamana kadar tut- zam etmemız dogru olur. Bu ışı kendı-

~I\ i · .Bu ne iş yahu. İbadullah Hatip önündeki papuçluğa bırak- Iamışlar: ı tuğu yolda artık duramıyacağını anlı- lerine itimat ettiğimiz en yakın ihvanı 
Q 1~1tndat edecek. tığı kunduralarını ayağına geçirdi. - Biraderlerim orada çalışsınlar, yordu. Ne zamandanberi halka kar~ı dinimizden gayriye açmıyalım. Şimdi 

yit. •rdı onun damarına dokun· Ötekiler yer açtılar. ... müşkülleri olursa bana elçi çıkarsın- ilmini, nüfuzunu gösterec~k .?ir h~~e- 1 Ra~a~anı Şerif m?nasebetiyle ve iftar 
ı)~t Şimdi iki hoca ba,.şbaşa konuşmaga lar, buyurmuş. ! ket yapamamıştı. Mademkı boyle yuk- vesılesıyle gecelen toplantılar oluyor. 
~U ~~ bu ~ınıf halk .. t~~kaları~ı başlamışlardı: 1 Ne zamandır içimde sadayı ilahi sek bir makamdan !şaret ~~ki. olmuştu, ~ünasip görürse.? iz y~rın .akşam te~ 
~ı ~e k~eşınden suruklemenın Hafız Nuri alç.ak sesle anlatıyor- zaten bir sahibi zuhurun görüneceği- artık beklemek dogru degıldı. vıden sonra camım muezzın mahfelın-
1~ ~ v 1 tepre,c;ivermişti. Sarı Si\- du: ni bana tebşir ediyordu. Hulusu kal- 1 Hatibin gözlerinde şaytani bir pa- de kalalım. Cemiyetimize alacağımız 
~1bi tek telleri uyuz bir kurt ye- - Hasan dede fspartadan geliyor. bim bunu ayan etmir1. Elbet size de rıltı vardı. ihvanı kararlaştıralım. Bu ilk toplantı• 
~1tı.~ttı ~~~dı :e bazı bazı cennet Orada Bediüzzaman Molla Saidi Kür- malum olmuştur. Öyle değil mi? ı Eski Cemiyeti Sofiyenin parlak gü~- 1 mızd_:ı Derviş Me?~e~ t.e ~uluns~.n. 

!'tık . hıslerınde coşarken duyu- di hazretlerinin biraderiyle şerefyap Hatip Ak Osman sahibi zuhurun lerini hatırlamıştı. Onlar ne günlerdı. Hatta arzu edersenız ışı şımdıden muf-
~a ~U·b~~:tçı ~~si işit~ldi :. olmuş. Malumu faziletin iz Bed~üzza- 1 kendinden önce müderrise ayan olma-1 Oraya girmek hi~e h~rkes~ na~ip .. -~e- 1 tüye de ~çalı~. 
~. 4tek g~~ benı ~~~aha ~~k- man Molla Saidi Kürdi hazretlerı şa~k sı.nı kabul edemediği ıçın hafif 1 ğildi. Halk Ce~ıyetı Sofıyenın onun- - Munasıpl. . 
~~tı n bıd atler, kufürler ıçın- vilayetlerindeki karışıklıkta salbedıl· bır tebessümle cevap verdi: den geçerken bıle heyecan duyardı. - O halde yann gece mşallahl. 

~ ~1 çıktını. Bir de sen beni söy- miş, biraderi de İspartada ikamete me- ı - Olmaz olur mu?. Kaç gecedir, O zaman ulemaya itibar vardı. - İnşallah!. 
f~~ tnı. llare mi yakacaksın? mur edilmiştir. Şerefülmekan bilme - Hele mübarek Ramazanı Şerif hulul Cemiyeti sofiye kapandıktan sonra Sonra ikisi birden Dervi,ş Mehmede 
~· ql\~:~Örn:r için bu çoktu bile! kin fehvasınca efendi hazretleri orada 1 etti edeli hemen her gece alemi mana- o eski şerefli günlerin hatırasından baş- 1 fısıldadılar: .. .. . .• 
·~ti~ .. ac:agını anlamıştı. hemen bir halkai :>aran ku1?11uşlar, da hayırlı beşaretler görmekteyim. ka birşey kalmamıştı. J - Yarın gece, buyuk camıde hızı 
~~" onde, nalbant arkada Hacı- hadikai faziletine iltica eden dındaşla- Nur yüzlü bir zat bana eliyle işaret e- Halk ta nankördü. I bulursun. 

t r;)~sine kadar geldiler. Bir kaç nnı o derin ilmü irfanlariyle tenvire derek: Ulema her ne sebeple olursa olsun - Eyvallah!. 
2 

· tt&da ·· .. . . .. b l l d S b f h .. 1 h Dervis Mehmet bu akşam sara nu-'tQ·· gorunmıyen eskı nakşı aş am~ ar ır. - e ret, ce aya ta ammu et. Se- susuyordu. Fakat halk ta erışeye «Ey- b l . · . . d 
l.trial · d H d d M". ·· ·1 yhı"n hal- lamete ereceksı'n 1.. d" T kk ı· ı il h d' d G k d d et erı geçırıyor u. erın en Çolak Hasan bir asan e e, uşarunı e ıyor. eve c ı 1 va a b> ıyor u. ı eme en şap 1 (Arkası var) 

değil. 



Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telg al aberleri 

Boluda Zelzeleler Oldu, 
Binalar Çatladı 

Zelzele lstanbulda Da Duyu:muştur 
Botu 7 (A.A.) - Dün sabah olduğu gibi bu sabah gene saat dö.-dü 

bet geçe kısa aralıkla cenuptan §İmale doğru üç yer deprenmesi oldu. 
Bunlardan birisi oldukça tiddetli otup batkı uykudan uyandırdı. 10 

saniye sürdü, hasar yoktur. 
Bolu 7 (A.A.) - iki gündür Bolu merkezinde yer ıarsıntılan ol • 

m&ktadır. Bugün saat 14,20 de olan yer sarsıntısı bunların en ıiddet\isi 
oldu. 15 saniye aürdü, bir iki kirgir bina çatladı. 

* Dün saat 14 ü 27 dakika 10 saniye geçe tehrimizde bir hareketi 

arz kaydedilmiıtir. 
Merkez üstünün lstanbuldan mesafesi 200 kilometre kadar olan ve 

lstanbulda pek hafif hiuedilen bu hadisenin merkez üstünde §iddet· 
lice olduğu, fakat tahribat yapacak derecede bulunmadığı tahmin 
edilmektedir. 

italyada Buğday Hakkında 
Şiddetli Tedbirler Alındı 
Roma 7 {A.A.) - Buğday hakkında tiddetli tedbirler ittihaz edil

miıtir. Bütün krallık içinde buğday kayde tabi tutulacak, yanlı§ 
beyanatla bulunan çiftçi, değirmenci ve tüccar şiddetle cezalandırı
lacaklardır. Ekmek imalinde buğday kullanılması yuak edilmek ve 

hamur işi maddelerindeki buğday nisbeti de azaltılmak suretile 
buğday sarfiyatı azaltılacaktır. 

Habeşler Bir Milyon lngiliz Liralık 
Bir istikraz Yapıyorlar 

Londra 7 (A.A.) - Londra Habe§ elçiliğinin bir kaç ay evvel A • 
merikalı banker Chertock ile Habeş arazisindeki madenleri itletmek 
üzere bazı müzakerelerde bulunduğu malumdur. 

Dün Habeı elçiliği Chertock'dan bir telgraf almıfbr. Chertock, 
Habq elçiliğine, bugün bir milyon İngiliz liralık bir istikraz temin 

edecek vaziyette olduğunu bildirmektedir. 

~---~~-------·_..----------~---
t=ransız Başbakanı Rüştü Arasa Ziyafet Verdi 

Paris 7 (A.A.) - Saro Türkiye Hariciye Vekili doktor Tevfik 
Rüıtü Ara.s terefine bir öğle ziyafeti vermiıtir. Bu ziyafette, Türkiye 
büyük elçisi, Flanden, General Mourin, Pietri, -ve Mondel hazır bulun· 

muılardır. 

italyan Yüksek Müdafaa Komitesi Toplandı 
Roma 7 (A.A.) - Milli müdafaa yüksek komitesi, dün saat 16 dan 

18 e kadar Venedik sarayında bir toplantı yapmıştır. Toplantıya Mu-
ıolini riyaset etmiıtir. 

SON POSTA: 

~ ------ı:ll> SON DAKİKA ___ __, 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 

Parti Genel 
Sekreterliğinin 

Tebliği 

Habeşistana 500 Sahra 
Topu Gönderildi 

Ankara 7 (A.A.) - C. H. P. başkan· t9 
(Baf taralı l inci yüzde) nun •İmal ve •İmali •arkisindeki ..... 

lığından: :I' :s :I' V 

1935 mayısında Ankarada toplanan Habeılerin 500 Yeni Topu arazide kain büyük mağaralara 
Parti büyük kurultayında aldığı mühim ka- Adisababa 7 {A.A.) - Ecnebi a- tica etmişler ve oraya beraberle' 
rarlar arasında ulusal bünyenin kuvvetlen· janılan, cenup eyaletlerinden yeni rinde mühimce miktarda erzak 1' 
dil".ilmcsi için esaslar koymuştur. Devlet bir takım Habq takviye kıt'aları - mühimmat ta götürmüşlerdir. ~ 
bu dileklerin en önernİilerini mümkün ol· 1 • ld w haL- k İ b•1 

nın ge mıt o ugunu uer verme • muharipler timdi talyan otoıno 
duğu kadar çabuk başarmak için çalıı;tı. fşl 
Hükumet ve kamutayın bu yoldaki birlik tedir. Bu takviye kıt'alan, 1500 ki- nakliyatına karıı geceleri baskııı 
çalışmalarının ilk eserlerini geçenlerde §İden ibarettir. yapmakta ve ayni zamanda kiiÇ~ 
2016/ 935 tarih ve 10/ 527 numara al • Ecnebi memleketlerden 500 sah- ltalyan müfrezelerine hücum eyle' 
tında Parti örgütüne yaydım ve bildir • ra topu gelmiıtir. Veliaht, bunları mektedirler. 

diın. gözden geçirmit ve tanklara kartı Her ltalyana Karıı iki HabeJ 
Onlar şunlardı: kullanılan toplara kartı pek büyük Binlerce Ha be• muharibi Adi f 

a - Tuzun ucuzlatılması, :I' 

b _ Şeker fiatının indirilmesi, bir alaka göıterm.İ§tİr. sababadan cenup cephesine gÖfl j 
c - Çiftçi borçlannın taksitlendiril - Cenup Cephe.inde derilmektedir. Bir Habe§ Gener. 

mesi. Londra 7 {AA) - Cenup cep- Röyter muhabirine demiıtir )ıJ· 
Kamutayın bu yılki toplanması başında besinde General Graziani, Negelli «Doğu Afrikasına çıkarılan her it-" 

da şu ii§ler başarıldı: mıatakaamcla hatlarmı taknye et • yan neferi için cepheye iki ffab't 
a - Arazinin yeniden yazılması, kted" B tak v d me ır. u mm anm sagın a muharibi göndereceğiz.» 
b - Bina vergisinin azaltılması, ~ 
c - Hayvanlar vergisinin indirilmesi, ileri hareketi bildirilen İtalyan ko • Bu takviye kuvvetleri Vallafl1 
d -Tarım kredi kooperatifi ile alacak· lu da hareketlerine devam etmekte- kabilesi ile o mıntakaya yakın lı'' 

!arının taksitlendirilmesi. dir. bile muharipleridir. Dün veliab~ 
Bu çalışmalar bütün partimizce iyi bi- Bombardımanlardan Ôlenla önünde binlerce Habe§ muharibi 

linip takdir edilmelidir. Resmi bir Habeı tebliğine göre, geçit resmi yapmıılar ve ondan ,Dl 
Türkiyede millet ve devlet yurt ihti • 1 1 l 1!-" B l ta yan ar evveuaı gün a i eyaleti ra cepheye hareket etmiıılerdir. 

yaçlarını beraber anlıyan, biri ötekinin iş.in- :I' ' 

de beraber çalışan bir kütledir. Devlet bü- merkezi olan Magaloyu bombardı • Veliahtın yanında cenup cepb' 
tün çnlışmalannda ulusun genliği ve yü- man etmiılerdir. Bir kiti ölmüı ve ıinde yeni bir vazifeye tayin ed~ 

/ 

celiği için yapılması kabil olan her iŞi ulu· 10 ev yanmışbr. diği sanılan Habeıistanm sabık f'' 
sal ilham aJtında gören bir varlıktır. Mağaralara Saklanan Habqlerin ris elçisi Havaryat bulunmakta il 

Bu yazının Partiye ve halka yayılma - Hücumu Jtalyan Tebliği I 
sını ve önümüzde toplanacak ocak, kn- Adiaababada söylediğine göre, Roma, 7 (A.A.) - 117 nunısr' 
mun ve ilçe kongrelerinde okunmasını di-
lerim. Graziani kuvvetleri ki.nunusaninin harp raporu: 

Yukarıda ismi geçen kanunların birer 15 ine doğru Dolodan Negelliye Mare§al Badoglio bildiriyor= f;~ 
hülasalnrını da ilişik olarak gönderiyorum. doğru ilerlerken Raı Desta orduları- ritre ve Somali cephelerinde ka1 

Bütün Parti arkada,Ianmı selamlanm. na mensup bir çok muharipler Dolo- değer mühim bir §ey yoktur • ./ 
C. li. P. Genel Sekreteri ve 

I 
i 

Kütahya saylavı 

R. P. Japon Ve Mançuri Orduları 
Mogolistanına 

Rus 
Yiirügorlar Hudutlar 

Ka. palı .1 lkı· (Baf taraF_ı,.. l inci yüzde~ iğe karar vermişlerdir. Yarı resmi ~ 
taraf ta 81lahla meseleyı hallet- beyannamede deniliyor ki: 

(Btlf taral.ı l inci yüzde) mek istiyor. Şimdiye kadar Mançuri- «Harici Mogolistan ile Sovyetl 
Bunun üzerine dış Mogolistanın nin arkasında bulunan Japonya artık Mogolistan - Mançuri hududu boYıl 

merkezi Urgaya gitmek için Pekin - gizlenmeğe lüzum görmemektedir · ca harbe hazırlanmaktadırlar. BtJ b 
deki Sovyet sefaretinden müsaade is • Bir kaç haftadanberi Mançuride ta· dut boyunca gitgide sıkl~n çarP'f 
tedim. Sefaret müracaatimi Mosko - haşşüt eden Japon orduları Mançuri malar olmaktadır. ı> 
vadaki dış Mogolistan heyetine hava- ~uvvetleri ~le beraber ~ovyet Mogo • Pekin, 7 {A.A.) - Mançuri .. ~ 
le eyledi. lıstanına hucum etmege hazırlanmış- ki Mogolistan hududunda yeni bit~ 

A · d M k dak" 1 · lardır.. d" 1 y · · k d M gol ynı zaman a os ova ı ngı - . ıse o muştur. ırmı a ar o 
liz sefaretinin dahi oradaki dıj;; Mogo- Dığer taraftan dış Mogolistan hü - , k . b b . d B . ··ı·· .r,,)) ,. k" . . erı, u ayın eşın e uır go u J 

listana heyetine müracaat etmesi tavsi· umetımn arkasında bulunan Sovyet- d k'"' . Al h dk 'd b. Matıç 
=============~==============~ 1 dh. "k" ~ ""df nma run ae a a rr J 

1 
ye olundu. her ~ ı aşı 1 ar ır surette mu a aaya ileri mevziine taarruz etmişlel" 

Okuyucuların 

Sorduklarına 

Cevaplarım 
İz.mirde Şakir Doğan: 

K1Z1 kaçırmağa te,ebbiis etmenizi 
tavsiye etmem. Fakat kızın ailesini kan· 
dırmak için İcap eden çarelere bat YUT· 

maktan geri kalmayın, ihtimal ktun ai• 
lesi İIİzİ iyi tanımıyor. Bin itina ile bü· 
yüttülderi kularmı tuwnadıkları bir 
rence vermemekte mazurdurlar. Siz on
lan aydmlatmaoın yolunu bulunuz. E • 
ier b.kikaten ima layık bir gençseniz 
reddetmelerine sebep kalmaz. 

* Balatta B. H. V. K.: 
On dört 1aımda bir kızla evlenilıe • 

mez. Ona aeYgİnw söyliyerek çocuğu 
d aha ıimdiden yanlı~ yollara düşürmek 
le c\inahhr. Onun için ne kıza, ne de 
ağabeysine bu ıevcinizden bahsetme • 
meniz doğru olur. 

* fstanbulda Ali Ertürk: 
Kızın Yftfl çok küçük. Bu ya~ta bir 

kız iyi bir aile kadını olamaz. Ya~ımza 
göre bir arkadat bulunuz. Ar -
tık çocuk eğlendiı-ecek çağda 

feği'siniz. F.vl ndikten sonra kar nırn 
l iraz da ev lmdını ve hayat arkadaşı ol· 
nıa•ım H eyec"lf•iniz. llahsettiğirıiz kız 

b.1 va%i ' eyi ya 1amaz. O vakit guku.u 
br.,, a~.! l crar, b .. dtaht olursunuz. 

B. T. J. N.: 
Memleketinizden k~ndinize göre bir 

lnzla evlenmeniz bence daha muvafık· 
hr. Zahire kap •. !> bilmediğiniz bir 
kızla evlenirseniz, yana pİfman olabi -
lirsiniz. 

* B. M. Yücel: 

Siz de r.vlisi,iı:, bah~triniz kadın 

ia e•li. Samimi bir dostunuzun evmı 

ytkmak htt tın.Be vicdP.nb bir İmanın 
yapacağı İJ değı1dir, kadm zaaf göı · 
termit o!al-iJir. Size düten vazife onun 
bu zaa~ından Uillade etmeır..ek l!adlW 
ba~!an ç karzrı.ağa alet olnuımnktır. 

* Ka · cridc Şevket: 
r itanınızı fazla uzatmayınız. lstan -

bulda bulunan bir kız kendiıinden uzak
ta bulunan niıanlınnı uzun mücidet bek· 
liyemez. Binaenaleyh nişanlınızı e.Jinjz. 
den J:açırmama!.. j iyoru.nız bir an ev· 
vd evlc:ımeğe çalıtınız. TEYZE 

Son gelen yolculardan öğrendiğime azır anıyor ar. M . k .. 1 piİ* 
göre gerek şarki Siberya gerek dış ış ogo 15 an 1 ryanın ana ta- 1c·· .. I d" 

1 
1 

D M r t s·be h ançurı ıtaatı, mutaarrız arı 

be · d ld w d b urtmuş er ır. , 
Mogolistan hudutları hariçten gele - rı mesa sın e o ugun an urası - . .rt~ 

M ı b h 1 ı t Pekın, 7 (A.A.) - Ror ceklere sımsıkı kapatılmıştır. nın ançu ar ve a usus apon ar a- . . aJlÇ 
Urgaya gidilmesi memnu'iyeti hayli I rafından zapt ve işgal edilmesine Sov- Jansından . Beş bın . M ~ 

h""k" · k •· I ve Mogolısnalı askenn "'.i zaman evvel konulmuştur. Dış Mogo- yet u umetı at ıyen razı o mıya - . . . . ,.. Jatl,.· 
l. d f" ed k p k" l 1 caktır youan eyaletını ıstılaya hazır 1"' 
ıstan an ırar ere e ıne ge en 

1 

· ld ki ç· k kl daJl 
Mogol prensi Enturg jle görüştüm. Bu suretle yeni bir Japon - Rus ta 0 u l arıh beın l ayna arlın 1..,., 1ftı' 

· ... J h b" · · · h l b l raya ge en a r erden an aşı •·· Mumaileyh geçen kanunuevve de dış ar ı ıçın zemın azır anını~ u unu- . 
Mogolistanda üç tayyare alanı tesis c· 1 yor. Londrada Endıte ,. ~ 
dildiğini haber verdi. Bu hususta dün gelen telgraflar Londra, 7 {A.A.) - Resın~ ·le~ 

Prense göre Mogol hükumeti ken - şunlardır: filler, Japon kıtaatının Mançu~~ 
di kuvvetlerinden başka ecnebi gö • Dairen, 7 (A.A.) - Royter ajan- Mogolistan arasındaki hudut üt~ 
nüllülerden de on bin ki§ilik bir kuv-

1 sından; de ki harekatını teyit eden. ~b I 
vct hazırlamaktadır.» Japon ve Mançuri orduları, harici a1mı~lardır. Bu haberler LonciP""-

---- Mogolistan hududuna doğru ilerleme- dişe uyandırmıştır. 

Fransa lnglltereye Bir 

A kdeniz Anla t masa K .. .. k M d T sef Yapılmasını Teklif Etti UÇU en res aştı j 

sın1;:n:~;ı~ <:!~ata R::::,r ;:::~ Ko·· y Sular Altında Kalo•. 
den son defa Londrada Edenle yap- " 
tığı mülakatta bir nevi Akdeniz lo - ~ 

k d·ı b"r Akd · (Btlf taralı 1 inci yüde) ı Şiddetli yağmurlar Akhi Jif amosuna mur. ı ı enız an- 1''' 
l . . t lk. 1 d b 1 bnda kalmıftır. Açıkta kalan halk der- korkunç bir vaziyet gösterJl"~_kİ 
atması ıcın e m er e u unmu~ · ı .1 l . .1 . dJY 

tur. Ede~, bu fikri müsait bir su - ı ?
1
akl mdeb~te)p vel camı ere yer e.ştırı m~, Akhisarla Çitlikdurağı ara9111 

1 . . 
1 
ı te ır er a ınmıştır. 

rette kar§ılamı~, ngılterenın müte- llba F l c··ı d h 1 hAd" va sular altındadır. ıe " y az ı u eç er a a ıse ma- Jl"e 
arrız olarak tanınan bir memleket halline gitmiş, açıkta kalanlarla meş- Manisa ilbaylığı buraya 8 

, 

iJe ademi tecavüz pakti aktedemi - ul olmuş, Kızılay kurumu da yardı- ketmşitir. )ı, lıJI, 
w• • b"Jd" . t" g Ba d ı Sa hatı ~ yecegını ı ırmış ır. ma koışmuştur. n ırma yo unun ru 19,ı1 l 

Keza bu teklifin ltalyan • Habeı Kızılay açıkta kalanların iaşe ve hak ve Çelebi istasyonları I:ıJ~f / 
sava!mdan sonra da daha müsait ibatelerini temin etmekle meşguldür. ! ki hattı da ~u bastığından :Y:~ J' 
bir surette karıılanmıyacağı ihsas İhtiyaç büyük olursa merkezden yar- tarma suretıyle yollarına de 
edilmiştir. 1 dım istenecektir. 1 bilmişlerdir. 

d 
b 
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Tarihten YapraklaT: 

Keskin Zeki. 
ile Çelik Bilek.~. 

Birleşince, Ortaya Yıldırımlar 
Deviren Bir Demir Çıkmıştı. 

sıo yıl kadar önce karanlık bir 
::c~Ydi. Semerkantte basit bir ev-

'l!ç beş kadın toplanmıılardı, ko
tı~!'l!yorlardı. Hepsi bir biçimde gi
)ırııni§ti. Kolları, dirseğe kadar dar 
\te Yene doğru geniş birer gömlek ta
!•Yorlardı. Gömleklerinin üstünde 
~arkadan düğmeli • birer çapan var
~'· İki örgü halindeki uzun saçlan 
eller· k d .. .. 
ı ıne a ar uzanıyor ve gumuş, 

l tın 1 k Paralardan yapılma gerdan -
tı larının ortasında birer muska ku-
llsu .. d H . -ı h·· goze çarpıyor u. epsı sag am 
~ \irıyefi kadınlardı. Kara gözlerinin 
lra k" ·kı · · d ·ı , ırpı erını osma enı en otun 
llyile sümıelemişlerdi. 

ı· 1(0 rkar gibi konuşuyorlardı, kc-
ı:eleri kulaktan kulağa fısıldıyor- Timur devrinden halma bir minyatür 

dı, bir aralık içlerinden biri ya-ı . . · · d b' · 

* 

llıhb1 d d ... _ 'ld" zerıne odaya gırıvermı§ olan adam, nun a ır ıştiyakın hikayesi du • 
.,. :r n a oturana ogru egı ı o • . ·· d ki d .. llıt sa l . ' . orta boylu, ınce yapılı, yuksek alın- du a arın a beliriyordu: 
h· ç arını nefesıle yelpazeler gı- 1 .. b l b ••. d. R · k b U - ·· ·· d .. d 

ı dud - ki d ı, ın aş ı ırı ı ı. engı ço eyaz, gra gozum e tütüyor u, sumsa 
agını ya aştır ı d · · 

...._ T yüzü kanlı, omuzları geni§, parmak- üşüme gırıyordu, umaç (kayna • 
SoJc ürkin Aka, dedi, senin gelin Iarı yuvarlak kalçaları uzun, bazu- rnış mısır) bulmadığım günler bile 
~.. dolaııyor. Böyle giderse dile 
"'itecek. ları çelik olan bu adam, aslanları oldu. 

Sayfa 7 

Yirmi Defa Satılan 
Mahcuz Ev! 

Son zamanlarda, bizde türeyen do
landırıcılar, Amerikadaki, Paristeki 
meslektaşlarına taş çıkartmıya banla
mışlardır. 

Bu açık gözlerden bazıları Şehir ti
yatrosu san' atkarlarından Cahid eyi 
ve T alatı içinden güç çıkılır bir tuza' 
ğa dü~ürmüşlerdir. 

Cahide ve Talat, öteden beri birlik
te oturmaktadırlar: ikisinin de arttı -
rılmış bir miktar paraları vardır: 

Bununla ufak bir ev satın almak 
kira derdinden kurtulmak isterler. 
Onların bu isteklerini duyanlar arasın
da, Talatın baba dostlarından biri de 

ret uyandırır. Muhatabının delirdiği 
ğine hükmederler: 

- Ne kirası? derler. 
- D~ kirası istiyecek değilim a) 

Ev kirası tabl 1. 
- Bu ev bizim değil mi}. 
- Bu ev niçin sizin oluyor}. 
- Parasını verdiğimiz için r. 
Ev sahibi, çocukça bir laf duymuf 

gibi güler: 
- Bu ev satılamaz( 
- Nasıl satılamaz} 

- Basbayağı satılamaz: Çünkü 
bu ev hem rehindedir, hem de mahcuz. 
dur. 

vardır. Bir akşam evlerine gelir, ve - E, bizim paralar} 
onlara: - Onu da biz mi düşünelim} 

- işittiğime göre, der, sizin hayır- - Ya kim düşünecek} 
lı bir niyetiniz varmış. Fakat siz bu - Mahkemeler lağvolmadı ya) Gi-
gibi alış verişlerde çok tecrübesizsi - der derdinizi yanarsınız 1. 
nizdir. Ve bu işin kurt simsarları, şey- - Aman) 
tanın içinden çıkamıyacağı dolaplar çe· - Ben gazelden hoşlanmam. ccA-
verirlerl mam> ı sonra çekersiniz. Evvela şu ki-

Bu itibarla bana, baba dostluğumu rayı ödeyin 
göstermek, ve size yardım etmek dü- Ev sahibinden, kendi evlerinin ( 1) 
şer. Cahide ve Talat, bu babacanca hi kirasını ödemek için güç halle bir kaç 
maye ve yardım vaadını büyük birse- gün izin koparabilen biçare san'atkur· 
vinçle karşılarlar. Ve vefakar baba lar, derhal baba dostu ( 1) nu ararlar, 
dostunun bir elini bırakıp öbür elini ve bittabi bulamazlar. 
Öperler. Ve kısa bir soruşturmadan sonra, 

Bu teşekkürlere: «- Estağfurul " kendilerine oynanan oyunun dehşeti
I~h · · · Ben dostluk vazifemden fazla I ni anlarlar: Meğer ev hakikaten hac
bır şey yapmıyorum» kabilinden ce - zi ihtiyati altındaymış. 
vaplar veren baba dostu, bir kaç gün 1 Açık göz mal sahipleri, haciz altın
sonra onlara: · daki evlerini habire satarlar ( 1) ve al

-'Tarlaba;?ında, tam istediğiniz gi- dıkları (pey) lerle gül gibi geçinip gi-
bi bir ev buldum 1 der.. derlermis. 

Hep beraber giderler. Tarlabaşı ka- Cahid~ ile Talat da, bu kanunen 
rakolunun karşısındaki köşede bir ev satılmasına imkan olmıyan evi almak 
gezerler. E, fena değildir, Fakat hay- için ccpey» verenlerin yirmincısıymiş's.Öbiirü, iri ve canlı gözlerini aça imrendiren bir tebessümle gülümsü- . 

mırıldandı: yor ve kucağına atılan kadına ha • Semerlcantte Türkan Akanın e- li tamire muhtaçtır. Ev sahibiyle pa ler. 
U ...._Ne diye dile düşecek? Evi bel- kikati anlatıyordu .. 

0~ eri belli hntun. Altına kir bulaıır, - Dag dağa kavu§maz amma, 
a bulaşmaz. adam adama kavuıur. Demin yok • 

l>ı 'i;' Ben de öyle bilirim amma ka- tum, şimdi varım. lıte seninle ko • 
i, Pı dola ması kötü. Tan yeri a- nuşuyorum. Hele sen şu hatun kiıi-

tır ag""arm k ... d"" ·· z l · b t t b' · k lltd . az so aga uşuyor, ey- erı ana anı , sonra ıraz yıyece 

)ot dın hocanın eşiğine baş vuru • ver. 

d~ Oradan Seyyit Şerifin evine Türkan Aka, şöyle böyle örtü • 
~~lıYor. Biraz sonra da soluğu ~ 

Bahaeddinin yanında alıyor. ~ 
~\l~ Onlar ulu kişidirler, nefesleri 
~h. Udur, yanlarına varanlar Tan • 
~il Yaldaşmıt olurlar. Bizim gelini 
~lla&.~aınalıyız, iyi davranıyor diye 

V •mrenmeliyiz. 
.: birden içini çekti: 

~il Gelini andın, içime ateı koy • 
~\i · Gene yiğit kardctim gözümün 
~ldrıe ~eldi. Kim bilir kandedir, ne 

Cdır? s . 
lftl>U~tular, düşünmeğe daldılar. 
"ili d'~. de Türkan Akanın kardeıı.ini l.l •• :r 
~e~ §Unüyorlardı? Burası biline • 
ı>:, ıe de onun .. k .. ı·· T·· k 
'"~~ı· . , o ırı ara goz u ur 
dQı~. ·n~n hicranlı bir hayal içinde 
~.. otıgı •• •• d J f 1,ıt,k· Ytizun en an aşılıyordu. i 
h· •rn ·· b ı '" &.h uç eş da]cika sonra derin 

......_ ~kerek yerinden fırladı: 
dtd1• ayanamıyorum karde•ler ' a... ::r , 
>al'\ı tamın hasretine dayanamı
, ~ Ilı. B ... 
tlıl'a h ~guasım geliyor, ağlıya 
Ye agırmak istiyorum. 
......_ ~erçekten de bağırdı: 

'İtı -ndeıin T argay oğlu kan • 
~,· ' Rel de y • . • 

'ille b a?an ıçımı gör, yiğit 
Öb·· I u ateıı söndür. 

ti._· Ur eri t ı b" k 
1 •11 b asa 1 ır ardeı yüre • 
il{~... u feryad 'l . 
1.. ' ' Od k ını saygı ı e dınler • 
:;tıt .:fka~ısı birden açıldı ve hey
"lik ~ atı b' l"k •tldi. ır 1 te taf ıyan bir ses ......... ı . 
"Ilı tte geld' T 

l'a Reld' ım ürkan, seni koç-
Öbi.ir ı_ ırn. Nasıl sevindin mi? 

tıtk 1eadınla ·· .. ... 
~· en l'·· k" r, ortunmege çalı • 
ır Uran b 

ı-. )eti- "h· ' ma udunu bulan 
'"') ··• a ıt 'b. k "1' a koftu .. gı 1 ollarını açtı, ka-

Timurlenk 

nüp bir kö§eye çekilen kadınları bi
rer birer ona tanıttı. Hepsi, uzak 
veya yakın akraba idiler. Her biri
nin adı anıldıkça heybetli konuk se
vinç gösteriyor ve heyecanla soru
yordu: 

- Eşin ne yapıyor, iyi mi, beni 
anıyor mu? 

O, biraz sonra Türkan Akanın 
getirdiği sofrada yemek yerken bü

vine ansızın gelmit olan bu heybetli zarlığa girişirlir, ve ( 4000) lira üzerin- Onlarm verdikleri (800) lirayla, 
adam, meşhur Timiirlenkti. O sıra- de mutabık kalınır. Cahide, Talat, ba- mal sahiplerinden birinin düğün mas-

d h .. 1 ki'"'· k ki ... k lba dostu, ev sahibi Manok ve şahit - rafı görülmüş! a enuz en ıgı, a sa ıgı yo tu. , . . A 

H'"k'" d d d "''ld" S d . ler notere gıderler. Cahıdeyle Talat, Şimdi biçare Talat, avukat avukat 
A u .um ar a . egı ı. a ece sıya- ev sahibine, evin vergi borçlarını öde- dolaşmakta, ve baba dostunun ( !) 

sı bır suçlu, bır P•litika mahkumu mesi için bir senet mukabilinde tam basına ördüğü çoraptan kurtulmanın 
sıfatile serseri bir hayat geçiriyor- (800 lira pey verirler. Ve eşyaların - yollarını aramaktadır. 
du. Karısı Ulcay Hatun, ünlü ve dan bir kısmını eve götürüp şöyle, Ne,..<j'csini kaybetmemeye çahsan 
nüfuzlu hocalarla anlaşarak kocası böyle yerleşirler. Bir taraftan da evin biçare Cahide; gülüyor, ve: 
lehine bir hareket hazırlamıştı. Ti- tamirine başlanır. San'atkarlar sahip - Şimdi, diyor, korkuyorum, Ta -
mur Bey, keyfiyetten haber alır al- oldukları evin tamirine para harca lat işinden de olacak. Çünkü bu iş 
maz gece karanlığından istifade et- maktan çekinmezler. Ve ( 400) lira yüzünden, tiyatroya geçiktiği ıçın 

da bu işe sarfederler. tam üç defa gündeliğini kestiler! mi§, kendini bulup öldürmek isti • 
yen bir idarenin merkezine sokul • 
mut ve ilk adımını kız karde!i Tür
kan Akanın evine atmıştı. 

l,te tarihin eşini pek az kaydet
tiği büyük Timurlenk İmparatorlu-

Ceplerinden çıkan paranın (120()) Bana, öyle gelir ki bu vaziyet dnhi-
lirayı aşmağa başladığı sırada bir gün }inde: 
ev sahibi: - Hangi birine yanayım} 

- Haydi bakalım! der. Ay başı Sözü, Cahideyle Talattan fazln 
geldi, kirayı verin l kimsenin ağzına yakışmaz!. 

Bu talep, ikisinde de haklı bir hay- Salim Tevfik 

ğun~~mdibu~deffb~in~~=============================== 
uğra, sumsa, ortası delile pide gibi 

yemekler yenilen bir sofranın ba!ın
da kuruldu. Çünkü Timur, Semer • 
kantte bulduğu yardımcılarla mü
sellah harekete geçti. Horasan ve 
Efganistan mıntakalarında yerleı • 

mek imkanını buldu ve oradan ye
ni ve muhteşem devletin temelini 
yükseltti. 

Biı- çok büyük eserlerin kurulu§ • 
ları hep böyle küçük görünen ham-

lelerle mümkün olmuşur. Tarih, bu 

bakımdan hayata benzer: Zerreler
den cihan çıkar! 

M. T. Tan 

TAKViM 

Hııınt seue 
1352 -Kasım 
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SAB A Il 

Hayatta GOrdUklerimiz 

Bir an jçin kendimi Hüseyin Rahmi
nin ciltleri araııında zannettim. Çökük 
omuzlarına, bembeyaz saçlanna rağ • 
men, buruşmuş kuru yüzündeki şeyta· 

net dolu gözleri ona çok canlı bir hal 
veriyordu. 

l lakim yanında duran bir genç kızı 

göstererek sordu: 
- Sen bu kızı dö,mü sün öyle mi). 

O, pervasızca cevap verdi: 
- Elbette dövdüm. 

- Neden dövdün. hiç adam dövÜ· 
lür mü). 

- Benim yerimde olsaydın oğlum, 

sen de döver miydin, dövmez miydin 

bak. 
- Peki söyle bakalım). 

- Bu aşiftc sevgilisini alıp her ak-

Bir Dayak Davası 

dolaştım. Yapışum saçlarına. eğer, o 
züppe sevgilisi olmasaydı, bak daha ne
ler yapacaktım. 

- Peki bu kızın kabahati nd Ya
nındaki delikanlıyı dövseydin daha iyi 

değil miydi). 

- A. hiç kadın istemezse erkek ge

lir mi, ben de genç oldum, bilmez mi
yim oğlum). 

Hakimler gülüştüler. O, kızgın kız • 
gın devam etti: 

- Ben de onun yaşında iken le
ventler gibi idim. Salına sabna şöyle 

bir çıktım mı Kağıthancde, Kuşdili ça
yırında peşime düşenin haddi hesabı 

yoktu. Acaba gözümün ucile içinden bi
rine bakar mıydım). Hem de ne gü • 
zeldim. 

~~llc;ıktığı' ~o~~en mi indiği, yerden 
&.tı ar e ı olmıyan konuğun 

~ ......_ l)ii as~~a atıldı, inledi: 

tün o kadınları Semerkandın umu • 
S. D. 

mi vaziyeti hakkında sorguya çeki- ı 32 

Z.lk d 1 lMSAK 1 ae ---s. D. 
14 ıı sı 

şam benim bahçeme gelir konuşurmuş. 
Benim bir şeyden haberim yok. Kom • 
ımlar görmüşler. cıHatice nine artık mes· 
leği değiştirdi. Hani Allah bilir ya?. 
Namuslu kadındı. Meğer iyi bildikleri
mizden neler de çıkıyormuş. n diye de
dikoduya başlamışlar. Ben duydum. 
Bir, iki gece kolladım. Bu nazeninle • 
rim benim büyük armut ağacının altın· 

dn dizdize oturmuşlar, cilve kınştın • 
yorlor. Oğlum beynim döndü. Ben mn
hnllenin «80» senelik Hatice ninesi .şim
diye kndnr eteğimin ucunu horoza gö • 
tcrmediın de şimdi adımı iki parnlık mı 
edecekler) .. Hemen ağacın arkasından 

Hakimler gene gülüştüler. Komşu -
!ardan genç kızla delikanlının bahçe • 
deki büyük ağacın altında buluştukla • 
nnı görenler varmış. Suç tebeyyün etti. 
Hakim ihtiyar kadının görüş terbiye • 
sini düşünmüş olacak ki bir daha kim • 
seyi dövmemesi için tenbih ettikten son
ra gitmesine müsaade etti. O, biraz son
ra koridora çıkmış, genç kızın arkasın
dan söyleniyordu: 

....... lh~tret mu. görüyorum ağam yok-
·••ı,· ~ I[ lllı b . , 
l~?.. , enı kucaklıyan sen 

l.itk&n Ak 
anın «gel!.» demesi ü-

yordu. Küçük ve ortası delik değir- 7 05 s 24 
mi pideleri, buğday unundan ya • ÜKle ikindi Akşam \ atsı 
pılma, uğra denilen makarnayı, he- S. l D. S.1]). ~. D. S. D. 
le aum&ayı metetmekten de geri E, G J 53 9 41 12 1 33 
kalmıyordu. Hemen her lokma so • _z . ....ı.._ı 2...:..4!_8...:...;;l.;,5..:..;;.l.;;..S .ı..1_7-...3_2..ı-l.;;..9 .;..0.;;..5;..:..,_. 

- Bu yaşımdan sonra beni burulara 
getirdin aşifte amma, gene ben kazan• 
dım. Sen yediğin dayakla kaldın. 1 iay
di bu ak§am gene gel emi .. 

Muazzez F AIK 



Berlin Stfldyolarında Çıkan Son Eserler 

Fransızlar Filimlerini Almanyad 
Yaptırmıya Başladllar 

Haftanın Fillmlerl 

Tatlı ..,. 
filminden 
6ir .alın• 

Beck Streel Filminin Reji
sörü Yeni Bir Eser Y aph 

Almanyanın met" 
bur Ufa fİrketi Fran· 
sadan üç tane sipariş 
almıftır. Yapılacak o.o 

lan filmler Alman •M'·f<'~l-'''F"''"ır 
filmlerinin birer kop
yeai deiil, doğrudan 
doinıya Fransızlar 
tarafından düfünül
müt ve OYDBlUlllf bi
rer aer olacaklardır. 
Birincisinin adı e<Ma 
"7İ fare» dir. ikincisi
nin ki «Sinek ayajı»
dır, üçüncüsünün he
nüz konalmamıfbr. 
ilk filmi almeye koo 
yan Pierr Ducia'tir, i-
kinciainin rejisörü Jc 
an Gremillon, üçün .. 
cüaü de Jay l..akomb 
olacaktır. ' 

Amerikalılar yeni yaptıklan bir yordu. Merrich dirildi, buna mukabil • ~~ üç filmden. bi
filıne «Tatlı sın adını verdiler. Fakat profeeör Hudaon öldü. Sonra Merric- rıncıaı ~lan (Mavı fa 
doğrusunu söylemek lizım gelirse hin istemeden sebep olduğu kaza ya)- re} nın °~ 
filmde bahsi .-ren tatlı sır hakikatte b elan ·L---~ d v ·ıd· . hemen hemen hıt-

e~ nız un ıoareı te egı ır. Bızzat · · ş· eli • 
basit bir ahlak kaidesidir: b c •• •• • • 1t·· I miftır. ım montaı~ u proı-esorun zevceaınm or o masma lmaktad Sü · • 

- Elinden geldiği kadar iyilik et, da sebebiyet vermiftir. Fakat yavA• ya~ı ffakiır.. 1~~ 
~-L_ • !l!L v k" .. 1 -,. ço& muva yet 1U1 
nuuıt ıyW& yaptıgını ımaeye eoy e- yavaf iyilik yapa yapa, manen yu··1tae- b" Alın • 

f T · · d "ba · v b zanan ır an pı-
mfilıne . abavsılyeaıkn hen ı rettlaır. Me . uh )ine~ bu kadının gözlerini tedavi ede- yeainden alınmıftır. 

m. f ı~ a ram.~~·. o. n. ~rrıc rek açacak, eonra onunla evlenecektir. Oynayanlar ara-
bu kaıdeye na yet ettıgı ıçındır ki aer-ı Tatlı m filmini sahneye koyan d L--h M iJr 

· b" ·1t al I . sın a ._., ca on sen ve •YY8' ır genç ı en b yı gı• me,hur Back Streel filminin rejisörü R land M" F 
bi '-- b" .. dd . ·-..J Am "kan J o , ııey er· 

&1aa ı~ mu et .. ·~~u.ue. en .•n ?~n Stahl'dır. Bathca oynayanlardan rey, fvon Hebert. 
mqhur bır profesoru halıne aelmit- birı lren Dunne, diöeri ele Robert u ____ I F • M • ıvuuwc raınae, a. 

_....,,.. Laalor·dır. dam Henri Barat c·. 
Filmin başlıca aktörü olan Merrich· / ·•••••A····,·00

•

00--··-d--·-.. Y ... _ ........ _ bi artistlerin adla~ı ı 
ten bahsederken, gençliğinde serseri manya a apd· yılmaktadır. 
bir ayyaflı, dedik. k 0 Di" t han 5· 

Mernch'in bu sıfabna ilaveten bir ma ta lan Yeni ,_ ger .. araadın <' ı· 
w • •• ne& ayagm ı ta-

de eakarlıgı vardı. Bır gun o kadar Fil 1 film" dma 
-'- . . . k" f . ld öl" k . m er flYan ın yap • 

Ç0& ıçmıştı ı ne eaı tutu u, ece tı, da ba lan .. 
h h k ıdın • f 81na f mı,. .. ır. 

emen aatancye a p aun t tene • Almanyanın «Yeni Babl -'-ri» a- Oyn la 
fü "haz k · rdil G ·· ,,.._.. ayan nn arasın-

• cı ının arfıaına aeçı er. uç dını tafıyan muazzam ..;~d da da R Se s· K1a 
L ld F-'-- aal f b L!U! ·~u yosun ene n ır, -
&UrtU u. IUUlt m ese u IMIWle b'" ""k b' . h lanm 
Amerikanın m~hur doktorlarından uyu ır eaenn azır asına bat- ud May, Mila Parely, 

b. • la H d • ··ı·· ·· be lanmıftır. Adı «Otel Savoy, 217» dir. Margerit Templev 
ırı o n u son un o umune se p .1 

oldu. Zira tam 0 dakikada Hudeon bir Bu filmin Rejieörü Ucichy"dir. Bath- vardır. 
deniz kazasına uğramıştı. sun•t tenef- ca yıldızı 1-laua Alber olacaktır. Ese- Bu hafta Alman· 
.füa ile kurtarılabilirdi, yalnız hastane- rin vak'uı muharebeden bir kaç yıl yanın bütün ainema
nin bir tek sun 'i teneffüa cihazı vardı, evvel Sen Peteriburg fdırinde seç- lan hep ayni proira· 
o da Merrich'i diriltmek için kullanıh- mektedir. mı 

• 
Bu Hafta 

Btltttn Almd 
· Sinemaları 
Aynı Progr 

G&lterdller. 

• 

Yavaş Yavaş Ölen Toprak 
Bu proiramın batında Nazi fırbmun atkan, ikinciainde ccMavi fare» filmin- olec-k11n» ismi albnda yapdan 
iktidar mevkime geçİfinin üçüncü yıl de Mireil Ferrey'i, üçündiaüncle F.mil bir ~ bir aaluıeaini m·:;e· ten_.. 
dönümü münuebetiyle yapılan ,_.. Yaninp'i. dördüncüaünde, C<Kıaliçem dir.. 

Fransızlar, mqhur romancı Rene Bazen'in bir eserinden alarak bu isim 
altında yeni bir film yaptılar. Bu filmin hususiyeti Franaada renkli filmin 
mütehaasısı ol- n Jean Valle tarafından çevrilmit ve renkli ohnaıındad11. 
Yubrıda bu filmcteöbir sahneyi gôruyonaauz. 

liklerin filmi ~r. Bu filmde top, 

m&h ...... •naıe. ..... ..... aiWı. 1 M k 
her lllllfa mensup uker. zabit, ilah... azur a 
heybetli bir pçit törelıl, buliaa her Filmi Orta 
Almanıii göğaünü gururla kabartacak • • 

her..,..~~- Fnn:. -·~1 Yenı Bır Yıldız Çıkara~ Mbmından Leni Rıefenatahl ın VU• "-' 

c..ı. aetirdiii kusunuz bir aerdir. • 
A · - da Der Hohere Be- Batlıca rolü Pola Negıi tarafından virdiii ilk parçada da derhal 

fehl =in~ de tariht film göate- yapılan Mazurka filmi ortaya iki tane fak olmUftur. 
rilmlf&ir. dedikodu süjesi atmıftır. Bu dediko- __ _...._ ______ .....,~, 

BU film Napolyon zamanına aittir, dulaıdan birincisi filme au tttkil e- Klpurantn Yeni 
bir F ranaız kadın casusun hiklyeai- den vak' anın, daha evvelki yıl Avru· Jan Kipura Ameribda çe • 

dir. Yine ayni proğramda üçüncü o- panın büyük fehirlerinden birinin ci- filmin Alman Ye Franaaz 
laıak bir çocuk filmi göete~ir nayet mahkemesinde görülmÜf bir hi- yaptııiilayı. bir Alman ti"ı 1'11191~ 
ki Alman gazeteleri tarafından ..... d"--..l- alı d v • k ld .. ._ı_ etm" fir F-'--t Belin 
~ vafL L im • b" l1JCUCn n ıgı, yanı gerçe o ugu· vaae 1f • IUUl r 
~en mu PIA a Uf yenı ır d T b" b _1_, uhaf nnda Jmadı• · · "ı..,;_ ... 
t<Janr» aayılmaktadır. ur. a ı u VBA a aynen m aza . ~o. gı ıçın ~ * edilmemİf, üzerinde bazı tadillt yapıl- bu filmi V ıyanada yaptı 

Bertin ıinemalari Emil Y aningı mıftır. . * _ . ~ 
... -fmdan T ul . . ikin . d-~!1-od li b da Yine aynı stüdyoda G~: ,.,..a oynanan arum ua 111nın- cı ew& uya ge nce, u preh •. Ein Seh C.-
cleki filmi göatermeie baflamıflarclır. Mazurka filmi ile sinema semaaına ye- bir tın. .1 ~~r edir 
Alman le · · ·· Jedild · ·· esen çevrı me& uzer • gazete '?~n soy erme go- ni bir yıldızın doğacağı iddiamdır. Bu 
re 80D hahalar 1Ç1Dde en çok raibet ı1~-- adı fil d P la N "d ı ..,.. 

.. fil de b" • . . bud !L!_ • Y auın • m e o egrı en Di" ftan Ufa . ..: .. ,..hr!Ol"li~ goren m n mncıaı ur, awıcı- . . • .. I ger tara s 
. ~,_ Son ta . • . d-'-!~!- B sonra ikincı rolu yapan naebora 1 BoL L_ _ • • d b" film 11 QC « vaıye» ıamın ıc&IWI". u &JUUt ıamın e ır 

eon film Oagover ile Kari Luclvic Oi- Theck isminde bir genç kızdır· Bu ba,lamıflardır. Bu filmin 
ıtr8 YANJ ....... le- aenç ~ bir sinema makin~inin kar-

1 
ıuında Heli Finkenzeller• 

nmmn - filmde ba iki mı- i ,.._ ilk dıı:(a ~ PÇIDlft ve W: F.ritz:W ilimleri •lQimıaakl~~ 
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[ Hoş Sözler 

Uymayınca 
Müşkülpesent bayan, ar

kadaşına anlatıyordu: 

Boyah, Boyasız 
Y ZIK 

rr ın ka ın kızından bahaedıyordu: ' Ç . k" d • 1 - Onunla evlenecektim 

.. -::, Şimdi daha küçük, h~l~ biraz. bü: fakat gözlerinin rengi yatak 
.}'usun tıpkı tıpkı anneaının modelı odamın takımının rengine 
olacak. d B .. d · uyma ı. u yuz en evlene-

Dinleyenlerden biri kendini tuta- d"k I 
11'tadı: me ı 

* - Ne yazık! 

Bayı az 
MiNIK Kibar kadın söy lcdi : 

Kocasından ayrılıyordu; avukatına - Köpeğim bu günlerde 
•ordu: ,ok huysuz oldu. 

- Kocamdan ayrıldığım zaman a
CQba minik kimde kalır?. 

- Minik te kim? 

- Küçük köpeğimiz. 

* 
BANA DEGiL 

- Neden bayan, ne yapı· 
yor? 

1 - Sokaktan geçen tanı-
madığı insanlara havlıyor. 

* 
Palto 

Vestiyerden paltosunu a
Ha•i• yeni evlenmiffi. Karmnı diı- J kt . 

fİ)'e ~ötürdü. Diıçi kadının ditlerine B . . l d 
. 

1 

aca ı. 

Lc.ktı: - u sızın pa tonuz e-
. • . ği] mi? 

- Bunlan, dedı, ıkı •ene euvel çek-
ltaeJ, lazımdı. - Evet benim paltom, fa-

Ha•ia rahat bir nele• aldı: kat rica ederim; daha yem· 

- Oh, dedi, dİfçi ptıTa .. nı öclcmek leri var .. Onlardan bir tane 

kapısına bir ilan yapıştırmı"° \ 

tardı: 

Birinci kat 160 lira 
İkinci kat 80 lira 
Üçüncü kat 40 lira 
Dördüncü kat 20 lira 
Be_şinci kat 1 O lira 

'Altıncı kat olsaydı tuta

caktım, ne yazık ki, apartı

man ancak beş katlıydı. 

• 
Korkulur Ma ? 
Müşteri yorgana baktı: 

- Bunlar hep pire mi} 

Otelci güldü: 

- Pireden de korkulur 
mu) 

* 
Sorayım 

- Emin olun bayan piya

sadan bundan ıyı kumaşı 

bundan ucuza alamazsınız. 

- Kaça vereceksiniz) 

- Bir dakika durun pat-

UGRA YIVERDiM 
Müstakbel damat, müstakbel kayı11 

babasının kapısını çaldı: 

- Kızrnl% bayanı istemeğe geldim. 
- Boıuna yorulmup;un çocuğum~ 

buraya kadar bunun için mi geldin? 
- Yok, civarda bazı iılerim vardı da 

bu arada uğrayıuerdim. 

• 
UÇUP GiTSE 

Seai çirkindi fakat yine ıarkı aöylü

yordu, ıarkı •Öylerken de uçacak gi61 

jestler yapıyordu. Dinleyenlerden biri 
yanındakinin kulafına eğildi: 

- Ah ne olur fU pencereyi bir kag 

dakika için açıueraeler. 

* 
BOYA~~NCA 

Kadın kocasına çıklflı: 

. - Söyle bakayım~ bu ceketin yalu:ı' 
ımdaki aiyah aaç nereden geldi. 

-Senden? 
- Benim •açım mı? 
- lnaal et kancığım, ben bu cek•tl 

&..11a değil kayın pedere düfer. 1verin1 O güul, fakat ötekiler, gür.el görünme•inİ1 biliyorlar. rona sorayım 1 

gİymiyeli bir halta oluyor .• Bir halta 
evvel senin •açların ıimdiki ,ibi altuİ 
aarıaı olmamıftr. 

~ ................................................................................................................................................................ . 

Neye 
~ Bayan meraklı 

Papağan aldı: 

1 
- Bu kuşu niye 

6 dın) 

Diye sordum. 
l«uşu niye aldığını 
'nlattı: 

- Ben odada 
h0 kken misafirlerin 

1 
altkımda söyledik-

c . 
llni tekrar etsin 

diyeı 

• 
Balili 

Güzel Kendisi 

( 
'c~--

--~1\r-~ 
"~\ 

....... s· 

....._ il ~u. çoJ, 1IÜ:zcl bir ku 1'crdefinilı uarmtf.. 
Q,>ırı-• benim değil Jr~ lrardefimin oar. 

Fenalık 
- Size getirdi

ğim çiçekleri kabul 

etmiyorsunuz am

ma, bu hareketiniz

le bana yaptığınız 

fenalığı hiç dü,şün

müyorsunuz .. 

- ????? 

- Bu çiçekleri 

şimdi çiçekçiye gö

türsem gen almaz 
kiJ 

• 
Şart 

- Kızımla e"Jen-
mek ıstıyorsunuz 

öyle mi delikanlı? 

- Evet bay. 

- Pek ala ben de 

kızımı size veriyo

rum; yalnız bir 
şartla ... 

- Şartınız) 

-Anasını da be-
raber götüreceksi
niz I 

BAYANIM 
O kadar u:z:ak olmaz, 

il ele hele bayanım I 

Gel sokul bana biraz; 

Gele gele bayanım! 

•• 11' 

Gör.ün mavi yok ye!İl, 

Ben bilmedim aen aöylel 

Siyah mı o da değil .. 

Ne garip renk bu böyle! 

* * • 

Geçmiş Zaman 
Olur ki.,. 

Adalardan 6ir ~ llelir hizlae -

Kaybollliaz 
Kyığa bin-

mekten korkardı. 
Mecbur kalınca kor-

ka korka bindi. 
Yolda kayıkçıya 

sordu: 

- Kayığımzdan 
denize düşüp kay
bolan var mıdır? 

- Hayır şimdiye 

kadar hiçi 

Korkağın yüre
ğine su serpilm~ti. 

Kayıkçı devam et
ti: 

- · Düşenlerin ö
lülerini bir iki gün 
sonra bulup deniz
den çıkarırl{lr. 

* 
Yakm!Ş 

- Ulu dağa git

mediniz .. 

- Bu sene öyle 

oldu, kanm kayak

ları aobada yakmış 

tal 

ı,ın Koıa,. 
Karısı söyledi t 

- Ben piyanel 
çalayım sen din le .• 

Kocası yiizünil 
buruşturdu: 

- İşin kolayınj 
hep kendine ayırır, 

zorunu bana hıra• 
kırsın 1 

• 

Evde Kalmış 

- Hayalimde yafattığım erkek ..... 
- Seninle evlenmek uteyecelı olan ilk er1'ek değil mi1. 



......................................................................................................................................................... ~ ...... ... 
l,_.a_1z_e_ı1111_B_ab_11_-_.I 

Kadını Güzel 
Moda Gittikçe Garipleşiyor j Ne Yemek Yapsam? J 

Tereyağlı 

Gösteren 1 Yine Suvar• 
Tebessilmdftr 

Kadını en güzel gösteren tebessümü· Elbisesi/• 
~ür. Gülen insanların bakışlrı sıhhat 

~ırrımn birer müjdecisi sibidir. Kısa Tonulc 
Gülmeyen ve bedbin bir hayat ge- r 

çiren kadın yüzlerine dikkat ediniz. Rı0va1-~a 
daha genç yaşında bir çok çizgiler ve v ylı 
buruşukluklar görürsünüz. Çatılmıf 
kaşların ortasında X Omega harfi 
,eklini alan bu hususiyle sinir ve ruh 
hekimleri (Omega Melankolik) diye 
tarif ederler. Genç yafta ihtiyar aö
rünenler hep böyle güzelliklerini bed
binlikleriyle kaybederler. 

Sinirli insanlar en az neş'eli olan
lardır. Güzel bir uyku temiz ve açık 
;;havada yapılan bir kır gezintisi ve her 
gün banyo; cildin taravetini, gergin-

liğini ve canlılığını kazanmak için 
mutlak lazımdır. 

Kederlere gömi.ilmeğe çok müsait 
<>lan ruhları da, ancak tebessüm, gül-

me ve bol neş'e ile telafi edenler her 
zaman sevimli ve güzeldirler. Ve Bu 

güzelliklerini ihtiyarlıklarında bile mu
hafaza ederler. 

Çiçeklerin Çok 
Yaşaması için 

Koparılmı~ çiçeklerin çok Yaf8JD&• 

sı icin bir defa iyice açmamış olanları 

seçiniz. Sonra vazonun içine gayet az 

eu koyunuz ve bu suyu sık sık deği,ıi
nniz. 

* * Çocuklarmızm Ayaklan için 
Meşhur atalar sözüdür: »Ayağınİ 

aıcak tut, başını serin.» Çocuklar da 

soğuğu en çok ayaklanndan kaparlar. 
Bunun için rutubetli havalarda çocuğa 

muhakkak lastik giydiriniz. Eğer buna 

imkan yoksa bir gün evvelden ıslanan 

ayakk'lpları kurutup ertesi günü öyle 

giydiriniz. Çocuğun hiç bir vakit ıslak 

papuç giymemesine dikkat ediniz. 

P..,uçlannızın Burunları Sıkıyorsa 

Bir ~ça pamuğu ıslatıp papuçları

nızın burunlarına sokarsanız açılması

na yardımı olur. 

Artık herkes kıtlık mantosunu 
yaptırmış olduğu için resimlerimizde 
daha fazla elbise ve ppka modeli ko
yuyoruz. Çünkü bunlan daha sıkça 
yenileştirme ihtiyacı duyuluyor. 

Şapka modasında umumiyetle gö
ze çarpan fCY tepesinde bir takım faz
la parça ve kabarıklığın bulunması, bir 
de kaskete, asker serpuşlarına benze
mesidir. Resimlerden ikisi evvelkini 
biri de ikinciyi göstermektedir. Yalnız 

Kadınlar Su- j Pasta 
. . Nasıl Yapılır? 

vare Elbısesıle Lazım olan şeyler: Bir ölçü tere 

Sandal 
Giyiyorlar 

--

yağ, bir ölçü ince ,şeker, bir ölçü koro 
flur (bakkallarda bulunur} bir ölçü un. 
Her ölçü başına iki yumurta, biraz va" 
nilya, bir miktar süt .. Bir ölçü için bit 
çay kaşığı Beykın paodir . 

Yağ ile şekeri kaymak gibi olunca" 
ya kadar iyice çarpın. Bunun içineyu" 
murtaları birer birer kırmız. Ve her yu" 
murtadan ~bnra iyice çarpınız. Unu 
koyun. Yine iyice karıştırın. Ve het 
yumurtadan sonra kom fluru koyun 
ve tekrar çarpın. Bcykin paodiri (bak" 
kallarda bulunur) de ilave edip yin• 
iyice karıştırın, vanilyasını da koyun. 
Hamuru çok koyu bulduğunuz tak" 
dirde bir miktar da süt ilave edip iyice 
karıştırın. Pasta kabına koyup 9ıcak 
bir fırında yirmi dakika kadar pişirin. 

YUMURTALI PASTA 
Lazım olan şeyler: Sekiz yumlll"' 

tanın beyazı, bir çay kafığı krem tal"' 
tar (bakkallarda arayınız) 4/3 ça.1 
fincan şeker, 4/1 çay kaflğı tuz, bil 
çay kaeığı beykin paodir. 4/ 3 çay fin" 
cam un, bir çay kaşığı vanilya yahut 
badem hulasası .. 

Bu yumurtaların beyazını donınuf 
köpük haline gelinceye kadar çarpt" 
nız. Damlamayacak hale gelince krel11 
tartarı ilave ediniz. Ondan sonra yr 
vaş yavaş şekeri katınız. Bu da iyice 
karışınca elekten geçirilmiş unu, tu%11 
ve beykin paodiri ilgve ediniz. Vanil
yasını da koyup yağlanmamıf past• 
kaplarına boşaltınız. Orta bir fırıncı. 
kırk beş elli dakika kadar pişirinİı
Sonra kapları ters çeviriniz ve aoiıl' 
yuncaya kadar öylece bırakınız. 

Annelere: 

Dikkat Ediniz pedikürlü ve parmakları nasırsız olan
lara göre olsa gerek. 

Lakin model ve havadislerden bu Küçük çocukların eline kendileri' 
sene ilkbaharda pek çok tayyör ve ce- nin şişirdikleri ufak balonları ka~ 
ket giyileceğini anlıyoruz. Bu müna- iyyen vermeyiniz. Çünkü şişireyim dİ" 
aebetle size bir de ceket modeli koyu- ye nefes alırlarken bu balonun bo~ 
yoruz. Ceket açık renkten yapılmış- larına kaçması ihtimali vardır. Bu il' 
tır. Süsleri hep Astragandandır. Düğ- çok tehlikeli bir şeydir. Geçenler~' 
meleri de keza astragandan yapılmış- İngilterede on yaşında bir kız çocuid 
tır. Şapkanın kenarları da yine astra· böyle bir balonu yutması yüzündd' 
ganla süslenmiştir. kurtulamc\mış ve ölmÜfı'tÜr .. 

=== 
Yastık Örneği: 

= ı bu serpuş gibi şapkaları giyebilmek i
çin biraz sporumsu kıyafet ve bir de 
iyi şapkacı lazlmch. Klasik tayyör na
l sıl terzinin kusurunu derhal çıkarıyor
sa böyle şapkalar da hemen şapkacının 
fenalığını gösteriyor. 

Yün işler!_! 

Civcivlerle Yapılmış sos iki Renkten ÖrOlmOş 
Gayet Güzel Bir Kazak 

-

Ve işleme 
r.1/J 
~ 

----..&...-
-· "'--'-

Önü kurdelalı şapka siyah eğzotik 
hasırdandır. Kurdelası da güderiden
dir. Ve asıl yeniliği de buradadır. Bu Biçim Genç 

({ızlara Gider 
Gece elbisesi harikuladedir. Kır

mızı kadifeden yapılmıştır. Arkası da 
önü gibi açıktır. Önden büzgülerin 
yukarısına yakaya taşlı bir iğne kon- Her hafta koyduğumuz yün işleri model· 
muştur. Burada asıl na7.an dikkatinizi lerinden bu gün de iki renkle yapılmış bir ka
celbetmek istediğim şey ayaklar ve pa- zak resmi koyuyoruz. Bu, tamamiyle spor bir 
puçlardır .. Bu sene Avrupada gece el- 1 biçim ve en fazla genç kızlara yakışan bir ör 
biseleriyle topuksuz sandal pap:ıçlar nek ve biçimdir .. Sonra, bunu yapabilmek i
ve çıplak ayakla giyilmektedir. çin biraz da uzun boylu ve zayıf olmak şart .• 

Avrupalı kadınlar ve terziler, eski Çünkü enine çizgiler her: zaman boyu kısa 
Roma ve Yunan kıyafetlerini andıran ve şişman gösterir. 
bu senenin gece elbiseleriyle eski to- Bluzun koyu renk olan kısımları düz iğ
puklu papuçla?ın ve çorabın gayet çir- nedir. Açık renkle örülmüş kısımları delik 

- kin göründüğünü iddia etmektedirler. ajurludur. Kolları reğlandır. Ve çizgi-
, - F k b h h ld klan ··zeı ler ortaya bahk sırtı şeklinde getiril-
- > ' - ı ........ ~. ~~ .... ~ ... ~~ .. ~ ... ~.~r.: .......... ~ ... -: miştir. Yakasındaki ve kollarındaki - '::SW.A-- .L 

Resmini koyduğumuz civcivleri bir 1 çantasının üzerine bunları ya hesap ve siyah bir kumaşın üstüne etrafları- lastik bir ten bir yüz yani ince ı · · 
çok eyler için kullanabilirsiniz: Bun- iğnesi~e işler ve yahut kumaştan ke- m sararak diker iniz. Yahut ta tam ka- tiktir. 
ları renkli kumaştan kesip çocuğunu- serek dikersiniz. Her gün kullanmak narya sarısıyla bedenlerini doldurur, Dikkat ederscniz bu kazağın eteği
zun elbisesine ve yahut önlüğüne di- ıçin gayet güzel bir çanta olur. gözlerini siy htan yapar, gagalan ve nin de örme olduğunu görürsünüz. 
kebilirsiniz. Eğer resme meraklı ise- F aknt her şeyden evvel bunları yas- ayakları için de biraz daha açıkça san Bütün etek bir ters bir yüz olmak üze- k 
niz boyayıp çocuğunuzun odası için tık örn ği olarak kullanabilirsiniz. 18'" kullanarak işleyebilirsiniz. Çimenleri re lastik iğnedir. Yalnız iki tarafmda üç tera üç yüz lastik örgü olara 
bir tablo yapabilirsiniz. Yine bir el 

1 
terseniz bu biçimde sarı kumaşı keser de yefil renkte yaparsınız. jyapılmıştır. Etek bluzun açık rengi ile ayni renktedir. 



Bilmece: 

En Komik Resmi Kim 
Yapacak Bakalım? 

lıt OOLMA KURŞUN KALEM 
anbuJ 1 3 .. .. k 3 .. .. uncu me tep uncu 

• • 

Biribirlcrini görünce ikisi de bir 
kahkaha kopardılar. Top sakal Uzun 
sakala: 

- Yahu, ikimiz de ayni şeyi dii
şünmüşüz amma .. Bu iş yürümedi. Ne 
sen bana yutturabilirsin ne ben sana .. 
Bari biribirimizin bahçesini temizleye
lim. 

] Faydah Bilgiler: 

Böceklerin 
Yalancılığı 

Bu Bilmeceleri Arkada
şınıza Sorunuz? 

ın~ 

Ercüment sabah mektepte arkada~lariyle oynarken ko\'8 kofa yanla• 
nna gitti ve heyecanla: 

- Gördünüz mü çocuklar? diye sordu. Onlar birdenbire şaşırdılar ve: 
- Nedir, o, ne var .. dediler. Ercüment: 
- Bütün gazeteler yazıyor canım görmediniz mi?. diye tekrar etti. 
Arkada§ları sabırsızlanıyordu: 

- Çabuk söyle .:nedir? diyorlardı. Ercüment hiç bozmadan: 
- Ne olacak tarih.. 8/ 2/ :t> diye cevap verdi. 
Nasıl güzel değil mi?. Böyle bir cevabı herhalde Ercümendin arkadat

ları gibi siz de beklemiyordunuz. 

* • 
Yine bir gün Lemi ile arkadaşları şuradan burndan dilsizlerden falan 

konuşuyorlardı. Lem'i de söz gelişi: 
- Biliyor musunuz, ben de bir u zun sene konuşamadım. dedi. 
Arkadaşları f.aşırıp başlarını çevirip dikkatle Lem 'inin yüzüne baktılar: 

- Ne oldu? Dilin mi tutuldu da konuşamadın? diye sordular. 
Lem'i de bunun üzerine arkadaşlarını güldürcct:k bir cevap verdi: 

- Yok acanım, daha konu~acak yaşta dc:ğildiın de ondan .• 
Hep birden aman nasıl güldüler. Katıldılar. 
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Akdeniz incisi 
·~-· Yazan: Kaflirccıa ICollı ~ 8/2/9:i6 ~ 

Lfikreaya çekilmek iateclL 
Fakat Praıadino onun 1olunu bir anahtar deateai çıkararak bun • 

._ti: lardan birisini kilide soktu Ye açtı. 
- Sin7orita Donato, aözlerinis Liikrea1a Generala fuıldadı: 

i kızdırmamı1r aevindirmiftir. - Buraya biraz önce bulunduiu· 
H• pJin üstünde bir Yatan•• bir muz salondan da kapı YIU'Cbr. Fa. 
tenf vahlır. Şerefaiz hir adam be- kat oruı da böyle Marçellonun em· 
aha oilum •e babam bile olsa ona rile kapablmııtır. 
llyık olduiu cezayı vermekten sa • General hiç bir cevap vermedi. 
kmmam. Rica ederim, bana anlab • Yüzü tunç sibiydi. 

(Harem, cariye, ıözde) sözleri, 
- Şimdiye kadar ıec;enleri an • bu ,eytan bakıılı utak, deste Ue &• 

latmaia lüzum ıörmüyorum. Size nahtar, kapalı kapılar .. 
IMmlarclan yalnız biriıini p.terece- Bütün bunlar onun kafumda ve 
p.. " ıözünüzle göreceksiniz. Lut- ıözlerinde bir kale kumandanının 
I• benimle beraber aelir miıiniz? deiil, bir aeneri hovarclanm haya • 

Liikreaya General Praıadinonun 
lsoluna ıirdi. Şimdi hiç umulmaya •

1 
cak derecede deiifmitti. Eaki tua 
w kızımlıiı hemen hemen ıeçmİf 
tibi1di. Yüzünde ıözle ıöriilen bir 
afere veya öce ıidenlerin aüliim • 
MJ'İti seziliyordu. 
Kapıdan çıktı. 

SinJOI' Orlandi ile kartılatti. 
Orlandi iki adım seri çekilerek 

malara yol vermek iatedi. Fakat 
Ltikreaya onun çekilmesine m91dan 
'ftl!l'IDeden: 

- Sin7or Orlandi! Bana hemen 
Marçellonun utaiı Jülyanoyu bulu
nuz. Bakm kötelerden birinde veya 
kapılardan birinin ardmdadır. 

Dedi. 
Orlandi bu emri biraz tuhaf bal • 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cumartesi 

Çocalcları 
Korlcatmamalıdır. 
Çok defa idrannı kaçıran ve siniTleri 
bozuk olan çocuklan muayene eder • 
ken baba ve annelerine 90ranm: 
- Çocuiunuz bir teY brdıiı ve ya • 
ramazlık yapbiı zaman ne yaparu • 

naz. 
- Bazan tekdir eder ve icap edene 
dayak atar, bu kötü huydan vaz seç • 
maini tenbih ederiz. 
Aile terbiyeeinde Çocuğun daha küçük 
yqta aldıiı bu yanlıı usul çok defa 
yalancı, korkak. fÜpbeJi ve sinirli bir 
tabiat aahibi olmaana sebep oluyor. 
Ruh hastahklannda ana ve babanın 
bu suretle yanlıt hareketlerinin büyük 
bir sebep tetk.il ettiiini unutmamalı • 
dır. 
1 - Çocuia hatan gayet tatlı bir li
sanla veya ipretle anlatılmalıdır .• 
2 - Kat'iyyen baiarmamalıdır. 
3 - Evin içinde ve çocuk olan yelde 
aile kavJalan yapmamağa çahtmalı ve 
daha kaba hareketlerden çekinmeli • 
dir. Çocuk bilmeden her feyİ taklit e· 
debilir. Anne ve baba çocukla büyük 
bir arkadaı gibi hareket etmeli ve her 
dütüncesini. arzusunu bu en yakın 
arkadapna, çocuğa anlatmaktan çekin
memelidir. 
-4 - Çocuk evde kendisine bir mevki 
ayrıldığım ve kendisine mahsus bazı 
ef)'alan ve yeri olduğunu görmeli. bil
meli ve tanımalıdır. 

· S - Çocuk en iyi terbiyeyi anne ve 
babasından ve kardqlerinden ve daha 
çok kendisini sevenler wrmeie çalı1-
mabdır. 

Korku ile. dayakla. tehdit ve tahkirle 
büyüyen çocuklar yaramaz, neteaiz, 
huysuz, korkak ve yahut miskin ve fe
na bir cemiyet ferdi halinde yetiıirler. 

(. ) Ba notJan kesip salda)'lllız, , •• 
hat hir albüme ,.aplfbnp kolleluiyon 
Japıım. ~dunb Ml!M!nmnd• bu notlar 
bir doktor ıibi imdadmıu Jetİfebilir. 

tu. Bir Uf&iı onım ~ ça- --.. - · ... 1 -~ ..... - -

Galatasaray - Fener B Takıınlan 

Bugün Karşılaşıyorlar 

ikinci Kroa kantri de Fe~er'ıahçede Yapılacalc 
Bugün Kadıköy, Tabinı ve Şeref lus~r. Kurtuluş Klüpleri İkİfer takım

ıtatlarında B takımları aruınclaki lik la gireceklerdir. 
maçlanna devam edilecektir. 1 F enerbahçeye kadar uzayan yollar
Bu maçların en mühimmi Kadıköy ' da muhtelif kontrollar bulunacak. eD 

etadında yapılacak olan Galatasaray- il iyi derece alan dört kifilik takım birin
F enerbahçe 8 takımları maçıdır. Gala- ci olacaktır. 
tasaray şimdiye kadar yapbğı bütiin Hake~ Kuraları Açılıyor 
maçları kazanmış, yalnız Befiktafa latanbal Atletizm H eti BapnlJjlD-
3 - 1 mağlup olmuftur. Fenerbahçe iee dan: e, 

bütün kar9ılaştığı takımlan yenmittir. 1 _ Resmi, hususi ve beynelmilel o
Bugünkü B takımları arasında müs- larak yapılacak bütün atletizm maçlarında 
teına bir yer tutan bu maçın zevkli ve hakemlik. yapacakların atletizm federuyo
heyecanlı geçeceği muhakkaktır. nu tarafından verilecek liaanalan alabil• 

Diğer taraftan Taksim stadında la- mek için 11 / 2/ 936 tarihinden itibarea 
tanbulspor • Hilil B takımlan karşıla- devam edecek olan hakem kunlannda 

1 

şacaklardır. Nisbeten zayıf olan Hi· bulunmalan lazımdır. 

ı 2 - Hakem kursu iki ay devam ecir 
lal, atanbulapor kar,ıımda iyi bir de- cek, her hafta salı günleri Beyoilu HaJkeıo 

l 
rece almağa çalışacaktır. vi binasındaki mıntalr.a merkezinde topJa.. 

Şeref stadında yapılacak Anadolu - nacaktır. 
Beışiktaş maçı da zevkle takip edilecek 3 - Evvelce Atletizm ile bilfiil met" 
müsabakalardan biridir. Şimdiye ka- gul olanlar Hakem kursuna ittirak edebi

dar yaptığı karfılaşmalarda düzgün leceklerdir. 

bir oyun gösteren Anadolunun bu 4 - Hakem tamu Atletizm Federu-
maçta muvaffakıyetli bir netice alma- yonu tarafından idare edilecektir. 

ıı beklenebilir. S - Rauf. Şinasi. Retit. Enis, Vedat. 
ikinci Kroa Kantri Y arm y apıbyor Abut, Rebii Refik, Sami. Recep, Haldun. 

İstanbul Kros Kantri flllllpiyonası- Hikmet (Süleymaniye). Ahmet Sait, Mas-
ik. · ·· bak 1 r; har Nazım, Melih, Ekrem. Mu• KizuD, 

nın ~~cı musa ası yarın saat D te Ali Riza. Cemil Sabahattin, Yuaaf, Celal 
Kadıkoy F enerbahçe atadyomunda ( 8 h . .. b ) F (Bah • .. nw-a nye yuz apa , uat rJTe 1 -

yap5600ılacaktır. ba11sı), Ali {tstanbul spor). 
metrelik bir mesafeden ibaret 6 - Yukanda isimleri yazılı olan ba-

o)an bu müsabakaya takım halinde kem namzetlerinin 11 / 2/ 936 sah sual 
Beşiktaş, Beyoğlu Halkevi, F eneryıl- Mıntaka Merkezindeki toplanbda 
maz, Çqmemeydanı, Günq, Beyoğ- malan rica olunur. 

Buz Üzerinde Hokey Maçları 
• .... neden llbmn a6rl- 1 • A D y O 1 Garmiş, 7 (A.A.) - Buz üzerin - Kırkıncı saniyede lngi)iz Brench .-

lüyordu. Her hanai bir hizmetçi ve- de Hokey maçında Kanada takımı Le. ley, heyecanlı denilebilecek bir tütle 
p asker naıtuile de bu it ı&ille. tonya takımını Birlqik Amerika, ı .. ilk golü kaydetmiftir. lsveçlilerİll •llirdi. Bu Akpmkl Progr•m viçreyi, Çekoslovak, Belçika takımını beraberliği temin içf'n yaptıktan bü • 

Ulrin ıenç kız da hiç fÜphesiz tsrANBUL yenmişlerdir. tün gayretler Manşin eonuna bcW 
LL. ek . . . Dün akşam yapılan bir buz üzerin· netice vermemiftir. 
_.,.le aöylem iatemitti amma, na- O-.• Jlmpllo _.,.. la.,, •• 18: Tokatliyandan nakil. Çay eaatı. Tel· de Hokey maçında da İsveç takımı l giliz takım d Kanada lede ,. 
.... <<buldurunnh> Jerİne <<bala• ccri~le •~a1. 8iz caz. 19: Çocuk saati. hikayeler. 19,30 fı ka iki" il J _L_ n l ın an, 

1 elemi • Ç uk ·1t· • ( lik) 20 Muh lif 1 ıı ra rşı ayı e apon taJUmlDI rasyonunun ngilterenin emrine bı -
m » fti. tını canlandınyordu. Kendisine par- oc ~usı 181 P .: : te 

80 
o- yenmiştir. rakm oldu w iki Kanadalı olan f or 

Orlandi biraz ıeride dman M • lak bir er kazandırmak iatedi"i lar (plak). 20,30: Studyo caz tango ve W ~ • • 
• • emretti. Y • w 1 orkestra gurup lan. 21, 30: Son haberler. Kadınlar arasında yapılan ski yan- ter ev Arher ihmal edılemıyecek bir 

mlerden bınne • Marçello, demek kı bunlarla uıra· Saat 22 den 80nra Anadolu Ajansının fi Norveçli Schoumbsen tarafından kuvvet tetkil etmiflerdir . 
- Jül7anoyu hemen ıetir... fiyordu. gazetelere mahsus havadis servisi verile- kazanılmıştır. Erkekler arasındaki ya· Oyun seri, fakat dürüst idi.. Oyu" 
Genç kız atıldı: Jülyano önde olduiu halde SÜ' • cektir. nşı da Norveçli Bürger kazanmıttır. nu seyir için kalabalık olarak gelmİf 
- Hayır, ıiz bulunuz. Kendinb diler. Buraıı küçük bir salondu. PARIS • • • lan İsveçliler, takımlanm aJlathyor 

ar&'"nHL -::-L:: .. ok aceledir Bunu il'·- d .. d ik' ka .. ;:-::- 16: Orkestra. 17: iktisadi müııahabe. Hokeyde lnıilizl- Galip lardı 
ı--, ~,.. ':il' • ,._.l'ı a ve saı a ı pı sorunu· . h lü · 

.General emrediyor. ordu. U kar ıki ka 1 a .. · • 18
= San at konuımaları. 18•30

= ~u ~e Garmiş, Patenkirhen, 7 (A.A.) - Bu tqvike rağmen lsveçliler lnV 
n..11--cl" G la baktı. .,__ 1 Y tak f P Y yürü havalar. 19,4S: Operadan Faust pıyesı. H k d l 'it l . 1/ 0 1/ 0 I" 1 • ikin · • ..ı .. bir 1 atına" 
vnaa ı enen • ~-.• • düiii ıırada bu kapı birdenbire a • BERLIN o ey e • ngı ere. - . ":f_ L-~ c:1an' larız enn cı man~=- '~'- _ı._. 

.tinoı . . . • O/ O ve O/ O yenDUftır. ,.~ uavın ına ve manştan .sauv 01ı11111& ~ 
çıldı Ye mce bır aea 1abanc:ı bır fi- 17: Çalgılı piyes. l 7,4S: Müsahabe. 18: ! kadar tresan olmuttur. larına mini olamaınıtlardır. 

- EYet, çabuk olun! Ye Ue töyle diyordu: Stutgrattan nakil. 18,-i5: Akflllll haberleri. sonuna en 
Dedi. Jül claha kadar 19, I O: l..aypzigten nakil. 21 : Haberler. 
Orlandi iki askerle beraber ıitti. -b. Jbö~le ne za • 21.20: Münihten nakil. 2t,-i0: Eilenceİi 

bd dakika bile pıçmemifti ki J61 • 111&11 ız y • · • auvare. 
Adanada Spor Hareketleri 

ıano Ue seldi. Upk epeyce iirlanit- Anhr 
tL H• halde General Praıadino • Kolaıaı 16: Langenbergten. 1 7: Genç kızlarla 

konupna. 1 7,20: Nakiller. 18,0S: 1936 
mm tekin bir adam olmacfıimı bili- A • d L"'b .. ı· Olı"mpivadı. 19, I o: Köniasvuaterhavzen 
-.1 H ı bö' ı -•-- -=.an. ynı zaman a u nan ıuze ı .., -
,_,..u. e e 1 e 'Jaaa paça •v~..- M · b · arkad ak 1 .. ·ı den. 20. 30: Akordeon. 21 : Haberler. 
dilmesi onun ko..L.·-n•a artbn•or- arıya ır &f Y m ıgı e u • 2 ı ..ıo La · ,..,,...~ ı :r..- L-. 

1 
___ 

1
_ ,.., : ypzıgten. 

tla. ...... uvJDan& l&ftUK:a& olmuttu. vtY ANA 

L.u.___ G I d" d" Fakat hem sözleri yanda ye hem 1 h be. 21 10 UIUC9ya ener& a OD u: _ S,50: Haberler ve müaa a , : 
_ LGtfen bu adama emncliniz, de kollan havada kalmııtı. Çünkü Liszt ve Scarlattiden piyano ile havalar • 

•. . s· M il L ___ d • Lükreıya ile yanındakileri görmüt- 22,5: Dansig. 
aı myor arçe onun aanma aı- .. BUDAPEŞTE 

'naİDe, ıözde Ye carijelerinin ba • tü.Ön Lük . L-- .. 17,20: Suvare. 18: Şarkılar. 18,3S: 
lmıdu;..• yere ıötürıün!.. ce reayayı -,tan ayaıa S 21 "0· K •- k d h' . k' li la I uvare. ·"' . on.er. 

Gen in .. -!t- .. I . a ar ır aanıye ın ve a y ı ıöz· C ~ 
ç z utaı• Mni soy emeyı Toplantllar, Davetl•!..J 

•·ı kend' · • • .... b im da lerle ıüzmüttü. Fakat General ile _ _ 
1 e 111 ıçın aıır u uttu d k'I .. .. ·ı· . ·ı· 332 Doğumluları 

L!! le t yanın a ı ere gozu ı ıtırı ıtmez ge-
uu)' yapmıı ı. 

Prapdino hu emri verdi. ri ıeri &ekilerek odaaına dönmek, Davet 
kapıyı kapamak iatemiıti. Beıiktaı askerlik tubesi riyasetinden: 

Harem, Cariye 

Ga.le 
Praıadino bu yarı çıplak ve kıv- 1 - 332 doğumlulann ilk yoklamasına 

rak kadını iirenerek aeyretmİftİ. Q. 12 ıubat 936 günlemecinden itibaren baı- Toroa • lleniıt oole~6ol talamları 6ir ,,,._,. 
• • • .... • , lanmıttır. Bu doğumlular ikişer kıt'a vesika 

Jülyano senit bir nefea almq Iİ· DUD aıtmek ıaedıgını anlayınca kü • fotoğrafı ve hüviyet cüzdanlarile tubeye Adana, (Özel) - Atletizm heyeti- na, Mersin Torosa mağl6p 9lm 
•iydi. itin bu kadarla biteceiini hiç çük salonu içinde çelikten bir aea gelmeleri. nin tertip ettiii sokak kOfUSUndan ma- Bu müsabakaların dömi c-ıı~ 
ammanuıtı. Fakat acaba bitecek duyuldu: 2 - Mektebe müdavim 332 doğum- da voleybol basketbol ve tenis tumu- ldmanyurdu ile Seyhan arasında 
miydi? _ Dur ... Ortaya çık!... l~lann me~~ep idarelerinden alınacak ve- vaian da ~lamıştır. Tenia riıüabaka- lacak, galip geleııır Toroela final 

- Buvıı•11nuz muhterem Sin1or G" d • .. 1 • d'' •• t•• sakalarla muracaatlan. oynıyacaktır 
ı-- •• oz enın goz en onmuı u. 3 307 328 d w 1 ih · 1 d M · ~-L-- Q_.L__ w • Di erek öne dü tii. Ghercinli • . .. - - ogum u tıyat ve arın a ersm USJWI11ı woı;;rııana mag· F bol ........ ı~.--cla -r Ti 

Y 1 Şimclı Julyanoya bakıyor: ruhsatlı eratın yoklamalan yapılacaiından lü im ut ... ~... ıoros 
kuleye siden koridorun ortasında - Bu kimdir? bu 91n1flara menaup eratın htm)ıet cüzdan- p 

0 
U§tur. Seyhan da İdmanyurdwaa maiN'r 

lrapır.•n önünde dura. Cebin.. ( Arlıaa Nr) larile bat vurmaları. Voley\>ol maçlarında Tanua Seyha- mu,ıur. 
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TUAHLEA ~~M; 
ROMA KAPILARINıl~ L ' , 

==================~ 

BiBlTE 

l-._: C.erhart Ellert - 88 - 8121936 Çevirenı Arif Cemil 

Kalede Mahsur Kalanlar, Yardımcı 
l<uvvetlerin Gelmesini Bekliyorlardı 

'tı Cenç Ellak gözlerini açtı. Hazırla- ~ · --6,. 
~ lert bir cevap dilinin ucuna kadar ~ 
~k·Fakat, sonra gözlerini önüne e-

~~ «Ben öyle düşünüyordum, ba
···» dedi. 

ANTİKA 
Mis Mallet, kulaklannın üstünden 

taşan ve ağarmağa yüz tutan saçlannı 
arkaya attı ve antika yazı masasına 
bir kıymet takdir ettirmek için çağırt
tığı Mister Bcyker'e döndü: 

- Şu yazı masasına bir kıymet tak- ! 
dir etmenizi istiyorum, dedi. 

Mister Beyker uzun boylu, dik ve 
ciddi bakwlı bir adamdı. Sağ eliyle, 
yeleğinin bir cebinden diğerine kadar 
uzanan kalın altın kösteğiyle oynuyor, 
uzamış tırnaklannın cilasiyle bo .. 

1f yalı ve kirli olduğunu hiç aklına ge-
~ alanıir kılıcını dizinin üstüne koy- tirmiyordu. Lakayt bir tavırla: 
~ ' eJleriyle kabzasından ve ucun- - Gördüm, mis Mallet, dedi. 
~ tutarak onu bükmeğe ~ıyordu. Kadın ürperdi; gayri ihtiyari bir 

İngilizceden 

MASA 
-

atalık Attilaya bakarak: surette elini etekliğinin cebine götür-
~ «Kral Attila, dedi. Senden ek.Se- dü. Fakat bu cepte göz ya,lariyle 11• yet kıymetli olduğunu söylüyordu. 
~ eski atalar sözünü işitirdim 1 lanmış bir mendilden başka bir feY Beyker yav8f yav8f yazı masasına 
~a el sürülmemelidir f.>> yoktu .... Titrek bir eesle: daha ziyade yaklaştı ve üstündeki ka-
~ atlı Kandaks ta haziran güne- ~u _ Daha geleli iki dakika oldu .••• pağı açarak içine bakb; bakmaaiyle 

Uzun uzun gerinerek: ~Jlı __ ,__ Masayı iyice muayene edemediniz kil beraber de derin derin içini çclrmcol 
"1' «Atlılanm muhasara hayatın- r' diye kekeledi. bir oldu. Büyük bir heyecanla: 
il... bı~tılar r.. dedi. Açlıktan ölmek l, \~, ~ f Beyker gülümsedi ve omuzlarını - Mis MalleU dedi. 
'~ıne gelen şu tehirden vazgeç!. silkerek: - Ne var} 

Piakopoa Anyan bütün geceyi kiliae küraü.üntle tlua etmekle eeçircli. ş . L_ d' . . b" 
~ . ızda kalsa hile bizim için bir .. .. .. . - Ne mal olduğunu anlamak için - ayet sıze .u:n ım münasıp ır 

lilte olamaz.» ~nlayamadı. ~sen soylemek cesare· Bu ıoz uzerıne herkes, fazla söz iki dakika bile kafi Mis Mallet. masa- fiyat veremezsem, bu masayı aatmali 
~ ~ı>idlerin kralı Ardarih te fU söz- t~nde bulundugu sözden dolayı kendi- söylemenin tehlikeli olacağını anladı yı iyice gözden geçirdim ... Size biraz komisyonculuğunu bana verebilir mi• 

ilave etti: sı de çok korktu. ve Valamir, şimal kapısına karşı yapı- kısa ve sert cevap verdiğimden dola- siniz? 
\' «Kral Attila, hu Orlean fdırin- .. ~ral Attila, yaban kedisinin şik~ı lan hücumların tekrar olunmasını on yı bana gücenmemenizi çok rica ede- - E ... Ne olacak? 

Ço)[ oan · ld --'---ğin' · .. 't uzerme sıçramadan evvel çıkardıgı d" d" .. d f l ak O lar . H ed 00. l L v _Ne mi olacak) Bu masa hakika• eıı:..- e aım e e caece ı mı umı boy k b' . or uncu e a o ar strogot a rım... er n ense ye a.onufmagı • 
l~orıun' Bö' ı d .. fUD .. ·· gu ır homurtuya benzeyen hır tt' "'d t ed' · · F b' •t• t ten dedigwiniz gibi Lcvik'in elinden ") r y e u uyorsan yanı- . . emre ı. a e ınmışım... ena ır ı ıya am- • • 
~~n 1. Şehir' dilenecek kadar fa. sada ıle cevap ver~ı: . . . v. 1f ma.. Kusura bakmayınız... dedi. çıkmıştır. ~aba uzun boylu muayene 
l1'L ır. Vannı, yoğunu toplayan, biz .-. <~Kral Ardarıh, her ~eyı b~ldıgı- Geç Kaldını~!. Mis Mallet zoraki bir gülümseme ebneden ııze ,ahaen yüz isterling tek-
~cden evvel kaçıp gitti.)) mı ıddıa edemem: _Fakat bır şeyı mu- ile: lif ediyorum. Fakat her ifimde dürüst 
trankların prensi Hilderik te uzun, ha~kak surette bılıy~~~: Ord~mun . Şehir ~aziranın 24 üncü günü tes- - Fakat antika olduğuna bakılır- olmak isterim. Eğer adamakıllı ilan & 

~ san saçlarını arkaya doğru ata- an~k yarı~~. kadar buyuk olan hır or- lım olmaga mecburdur. Mahsurlar o sa, muayenenizin biraz daha uzun dilir ve 0 suretle satılırsa belki de bu· 
: du ıle Aetıus bana karşı çıkmak iste- güne ka~ar ümit içinde yaf8~ılar. süreceğini zannetmiştim de ... dedi. n~n ~ş ~isli bir para getirebilir, de-

"-'~«Kral Attila, benim de bir söz mez.n Harp ettıler, aç kaldılar, dua ettıler. Beyker yine omuzlarını silkti: di._ Bır m~dde~ sustu ve zavallı ~adın: 
-,., Valamir sordu: K'l' · k 1 b - 1 d l )~ enıe müsaade eder misin~» di- . . ı ısenın apı arı ütün gece açık- _ Uzun boylu muayeneye ne ha- cagızın goz erın e par ayan ve msanı 
~rdu: - «Ya V ızıgotlann yardımını da tı. Herkes, ihtiyar piskopos An yanın ceH Antika avcılannın usullerini ar- adeta acındıracak derecede olan min .. 

«Söyle.» temin ederse?» bütün geceyi kürsünün basamağı üze- tık biz de öğrendik .... Bu yazı masası, nettar bakışlara d~~dı. Sonra da kuru .. 
L~ «Burada kıymetli vaktimizi kay- - «Ü zaman müsavi kuvvetlere . d d' "k k d ki . d' masa olarak hiç te fena bir parça de· yan dudaklarını dılıyle ıslatarak: 
~Oruz. Her gıar~n aiin Aetiüse malikiz demektir.- O zaman - Ae- ~ı.n. e .. ızd'~o ere ua etme e geçır ı- ~ı... Fakat antikalıM..• oelince, orası - Fakat sizin bekleyebilecek vak· 
L"«li -r- ·- f.. r o A ... L ka gını gor u. 5

1 e- o . . '\ B J...-. •• • ı· 
' l'ardımcı kuvvetler temin edebi- ıus ge ır. zaman etıus ve oen r . • biraz ,üpheli; korkanın ki İf yok .•• tinız var mır unu ~ yuz ister ın~ 
~. 1-f.tta kardeşim Merovek bile bel· şı karşıya harp ederiz. -» Kısa bir sÜ· kektçlı:t~n ~ıtap lbır ~ale . gedlen .. ~1:' Mis Mallet; dedi. satabilmek için belki de bir .ene bek· 

OtıllnJa birleşmiştir.)) kuttan• sonra: «Fakat bundan evvel er, a e uvar arı uzerm e nooet Kadıncağız te18'la: lemek 1~?1. gel~. d~i. . ... 
Şehir Sukut Etrnelülirl.. Orlean ı zaptetmiş olmalıyız!» bekleyenleri değwtirmeğe gitmeden _ O kadar acele etmeyin kuzum Her ıkısı de denn hır dlWunceye 

\l.,L . K l A ... .. .. d - «İzahat ver kral!-» evvel gidip piskoposu gördüler: Mister Beyker. Ben bu masanın tam dalmıştı. 
--unır, ra tti~nın yuzun e 1 h · (A M M il b' 'k b' k l ~ ,._ l . .. d••V•• d h - « za at vermem, emrederım.» Tkcuı va) (150) senelik olduguv nu biliyorum. Zavallı is a et ırı en ır ag 

~ ....... r erı gor ugun en emen k A.....ı k bakk 1 ı 
......_teskine yeltendi ve dedi ki: (" il 71 R ı V.• I Hatta çekmelerin birinin altında fatu- ~.nelik vergiyi, Ölj>CUe i .. ~ a .. 0 a~ 

""'' «B· h · · · · 6'll'Dye tir ll6 Umt1n1.Br Al1nıere ra bile yapı"ıktır. Bunu 1782 senesin- dort beş d. olarlık borcunu duşunuyo·r'"' • . ~ ız epımız sevme sevme se· T k d 
' b~raber hareket ediyoruz. Çünkü V 17 AT / A l l I ? de Londrada Albemarle sokağındaki du. Bu vıcdansız adam yalnız re ıyı 
'-'"'Ilı d. f rd f narıı r B ıvası n Qf ııar. •• meşhur Levik 45 isterlinge yapmıştır, kesmekle kalmamı,, kadıncağızı icra-• 
... ~ aıma za e en za ere, gana· dedi. ya vermekle de tehdit etmişti... Bun· 
tw,_-·· aanaime götürdün. Fakat mak- (Baı taralı 1 inci -.::.-~•) m:!-1- 1 ----'- bir L-1-- d d fak t f k b' tak bo l.. ~ ld v bilir k. · J T.._ ~ere er ID'1U111Ua U11U111 mÜf • Mister Bcykerin tavrı büsbütün de- an maa a u e e ır ım rç• 
~ ~:1:r:~n~ . ~ ~e Bu muahede hakkında çoktanberi lriilit çıkmlftır. ğişti: lar daha vardı. Şu dakikada kendisi 
~ arta Se b .. ~es~ar tak' t konuşmalar yapılıyordu. Fakat Ro .. Fakat muabedenamenin istinat et • _ Nasıl olur Mis Malletl... Buna son derece açtı. Geçen hafta dededen 
.,~~n~·b n b~ı· P B 1~-ıaı~ manya hükumeti muahede hükümle- melde olduju Milletler Cemiyeti mu- imkan yok ... Sizin dediğiniz meşhur kalma eski bir broşu satarak geçinehil· 

, unu ı ıyoruz. u puw • 'b' So d l Çe ka I . . al . . ş· d' . L-'l .. Ürl h . . uka rı mucı ınce vyet or u annın - ve enamesınm on bncı maddesi- san'atkar Leork ömründe meşe işleri- ı mıştı. ım ı ıse on parası IUl mamışb 
can flC rının m vemet k 1 ak d . . k' R • tb:ı... b ___ _.., b. . ... . . So d y" .. d 1 .. _1_ ••• _ os ov yaya yar ım ıçın es ı us nm ta ...., u ıun::ue ır arazıden le hiç meıt1gul olmuş degıldır. O, daha ve açtı.... n erece açtı. 

uzun en a tust etmea. mı ııti t v n__ b d . .. mek . . h A b" madde y ·· . 1. B blAV ))) opragı oeaara ya an geçmesıne mu- geç ıçm uıuaı ır viicu • ziyade mahun ve kemik işleri yapardı, uz ıster ıng.... u me ag gozu• 
k' (<li l .. k • edi saade edilmesini sarih bir surette ta - da getirilmesini istilzam etmektedir. dedi nün önünde gittikçe büyüyordu ... 
~ • ayır. a tuıt etme istem - hh" k b 1 k k' . n::. aftan B----L . G . b .....__ . ı· dah b'" .. 1. lçitı h . k . . a ut ve a u etme ten çe ınıyor .. ., .. er tar , c:H111Uya meselesi Mis Mallet'in kaşları çatıldı: erçı unun ~ mıs ı a uyu&. 

ır_·-:· şe rın su utunu ıstıyorum.» d kat'A haileci:•-:. . . b' 'd' Faka b' L 
"'illi A d .h h • ub b" u. ı ıurette ı.auuytir ve ıcabm • - Ben size yalan söylemiyorum .. 1 ır para ı ı.. t ır sene sao-

\ e d r ... arı.:;, rın = b ~ aar. 1 
Ahiren bunun için de bir tesviye da bu araziden Sovyet kıtaatınm geç· Dediğiniz gibi, Levik belki de kemik redebilmek de kolay değildi. Şu 

' ed ogru 'b" tlıd, 0,! ır fCYı? çaresi bulunmuştur. Muahedede hu metinin bir takım hidiaeler çıkarma • ve mahun işlerinden hoşlanırdı. Fakat dakikada karnı açtı. Bir sene na• 
er gı ı 0 UgunU zannetti, h h b l k --L-L• v• J I beki' b'l' d''\ l'an ldı"' Ge 'dl rin d ususta sara at u unmıyaca ı •ına ~•yet verecegı zanno umna • ben masayı, dedemin sipari.ai üzerin- I ıı ıye ı ır ı, ... 

ı gını, pı e ara a 1 M'll l Ce · · · k kt-ı.- T Be k b d f d .. l"kl · • o ta f d ... b' k fırla ık yanız ı et er mıyetı mısa ının ma llWI'. de 1782 senesinde Levik'in, istemeye y er, u e a a goz u erını 
'nladra a ıZ~°.A ı~o dedi ttki ~ on altıncı maddesi ahkamı dahilinde Macariatanm Vaziyeti istemeye yaptığını iyice biliyorum. takın!§, masanın etrafında dolafiyor-

ıs..' ((l' .. ttı ~e r .tt1 !a 'fad l · muamele yapılacağı kaydedilecektir. p 7 (AA) Yakı d P . Hatta Levik'in buna dair mektubunu du. Bir aralık durdu ve kadına baka· 
.~ ı....,- .. ugumuz eaır enn ı e e- B dd . hk" . .. w rage, . . - n a arı· I k 
~ ~lacak olursa, mahsurlar iÜD u mab. endın la amıdıse tedecavukzedug- se gidecek olan Hodza Havas ajansına da hala saklıyorum. sterseniz göste- ra : llah' h M' Mali Be \ '1ı L _ _ ı_ dım L ti rayan ır ev ete yar ım ece ev- be b l ' reyim. dedi - Va ı ayret ıs et... n 

hL a ~r yar cı a.uvve e- l d l b' f l k l d şu yanatta u unn:nJ#tur: • · b 'l d kald dedi 
~ea· . beki' lamı et or u arının ıtara meme et er en F d l damlar' 1 k Beyker ,apkaıını çıkarıp bir 1811• ı e f8Şlr ım ını, · 

'flQ_, ı_nı .. ıydo~ lfda·>> b' . geçmesine müsaade etmektedir. " <A< ranıız evket a ik ıy ~ m~r e- dalyanı üz~rine attı ve yazı masası Mis Mallet telifla: 
~ır. gun ogruaun ızım .. f zı vrupanın e onom ve ııyası t""A- N' · M' Be L .,. y k b" 

·>> Dun bu hususta gelen telgra fU .. '-'lAt b"lh k" .. k . ·ı~f .1 19~34 nın önünde diz çökerek: - ıçın ıster y~err o sa ı· 
......_ d ~ı a ı ve ı assa uçu ıtıuı ı e Ik' kl'fi · · · · l 

Wl. C<'(~L L_ -'-- Ae ... ur: R k . ed d I I _ Öyleyse affınızı rica ederim... raz evve ı te ı nızı gerı mı a ıyor .. 
-.q -nut o zamana 1U10Br tiu· dra (A.A ) Ha • 1 oma pa tını ımza en ev et er ve ' d' d 
~ .. b da bul __ L Lon ' 7 · - vu aJ&Dıı b d A d k' Me.ahur Levik'in meşe işleriyle uğraa- aunuz, ıye sor u. Altil&.. ura unagaa.br.» uhab" • d u meyan a vusturya arasın a ı T "' Be k "d t ba" na· °' m ınn en• w b' .. l" · Ew y er a e a gınrcaıı . '-.. Yerinden kalktı: .. . ..... • • • münasebetler hakkında görüşmek fik- tıgına ır tur u ına!lamıyorum. ger . . I B 

((.ı\-.:.. I ded' Kuçük ıüW mahafili Sovyet .. Ru • . d . dedigw iniz gibi bu masa hakikaten Le- - Ne dıyorıunuz Mıı Mal et 1 u 
l\....i"-.'l:(•Us ge mez.>> ı. uahede • . hallan :a: rın eyım.» h k 'ka b' . N M' Mal-

~ L --~ zlannı ı__ 1 -'- dı y men m namesının ana HP s· . vik "in elinden çıkmı.asa bugün müze- a ı ten ır mucıze.... . e o ıs 
~·· omu JUUWr . ara· L _ _!, F So So ,...__ ır Leh Gazetesme Göre -c ' 1 D K d' · }' · bun . l . . im uuue ranaız - vyet ve vyet • ~ ye konmağa değer ve ben de buna ne et... urunuz.... en ınıze ge ınız ....• 

tl.~ b amıy e ıyı o ~y~ d_u· ı koalovak miaaklanna benzeyecejİnİ Varşova, 7 (A. A.) - Lon .. kıymet takdir edebilirim, ne de elimi Ne oluyorsunuz} 
~ ~ .... UfUfla turdu ve hafif bil' ıs- tahmin etmektedirler dra ve Pariıteki son diploma- .. b'l' . dedi ı Kadıncağızın yüzü birdenbire sa• 
'- "•l ded' ki· • t'k 1_ l I sure ı ınm, . 
~ ((Seıı d ı : . • Bu muahedename, Macaristan ile ı ~onuşma an, a ınan neticeler bakı- ..w. _. 1f rarmıştı. Olduğu yerde sallandı ve bi· 
l .. ı ~~ -he. hekr teYilanmbıle~~· Alant- Romanya ve yahut Almanya ile Çe • mından tahlil eden Polsa Zbrojna ga- Mis Mallet ümitsiz bir halde ve is- l raz sonra da yere yıkılıverdi. 
~tıı.._ - T'" nn api a~ o t · d ' k' _L 
~ h . ed koılovakya arasında bir muharebe ze eıı ıyor ı: temiyerek gülümsedi. Ne yapacağını 1 Beyker kadını yerden kaldırar~ 

anıya ner e?n So R «K b ' daw k"' "k b' f d . dı 1 )' . . . • zuhuru takdirinde vyet uayanın w oca ır g uçu ır are o · .aaşırmıştı. Beyker kat'i ve adeta kaba kanapenin üzerıne yabr ve a nınm 
\ • aban Keti... Gıbı ik dun ed v • • gurdu l> T • • '1 k k d' k d' · \ v'i oto~t ıuret~e. Y9! ec~ na· .. · .. • .. . • tavırlarla onu cezbediyor, kendine çe- terını sı ere en ı en ıne. . 
~ .\tti)& r korkusundan donup kal- tık bır maddeyı ihtiva edecektir. lngılizlere Gore P~a ~üzakerelerınm kiyordu. Bir dakika evvel, yüzüne kar-1 . - ı:avallı, bayıldı ... Asaba evı~ f. 
~"ı ~hın. bu söze son derece kıza- Almanya .tarafından Çekoılov~ • Neüceaı şı yalancı dediği halde bir türlü kova- çınde hır damla konyak var mı~ dı>:• 
~ ~ rnın etti. Fakat Hün Kralı yaya kartı bır taarruz yapılması balın- Londra, 7 (A.A.) - İngiliz gaze- madığı bu adam, şimdi de bakkalın 1 mırıldandı. Kadının başının altına bır 
'"' .• 11nın yüzüne bile bakmadı. ,de Sovyet kıtaatı ile tayyarelerine Ro- telerinin fikirleri, Paritste hakikaten t • çakkalın borcunu vermek için beış 0~ kaç yastık yerlettirerek evi ar&flırma-

-.ı ~;:::ri i~tırap mı, yo~ hid- • ~~a ~·~ geçmek mezuni • hemmi~etili . neticelere varılmadığı liraya satmak istediği bu masanın hat· ğa başl~ı .... Bir. m~ddet .":n~a d1J11ıt 
edıyordu) Ardarih bunu , yetinin veıibmai haldonda yapılan merkezındedır. ta kendi menfaati hilifına olarak, ga- J ( LUtl.n Mlhilqı poırınıs) 
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Hocahanım, ikbal Hanımefendiye 
Müjde Vermeye Gelmişti .. 

Almanya Ren 
Boyunca 250.000 

Asker Y ığınış ! 
(Baf taralı 1 inci yüz.de) 

manda suretiyle idare olunan 
müstemlekelerini istirdat etmek 
mektedir. 

eski 
iste-

Bu suretle BerJin hükumeti kendisi 

Memleket Dışındaki Türk Düşmanla 
Nasıl Çalışıyorlar ? 

Suikaıtlerin Levazım Müdürü - Köyde Servet Na 
Yapılır ? - Seyahat Meraklısı· Bir Rençper 

[Atatürke suikast hazırlamak - l daha kuvvetlenecektir. Türk inkı 
tan •uçlu onlanlann bir kaç cel - bu kararın aydınlatacağı yoldn ke 
N cleuam eden muhakemelerincle_n 

1 
sini dünden daha emin, daha ku 

•nra, ayın altıncı per,embe gu- ı li sanacak ve öyle yürüyecektir. 
için en müsait bir zamanda en nazik nü Ankara müddeiumumiai iddi- D h' t' · k ha . avamızın ma ıye ını ısa 

k d l bir meseleyi ileriye sürmüş oluyor. anameaini okudu. /ddianamenın . h t - l t kt ka 
Efendiye aelince.. O Rua k.a-l cadele ~a~~t~.nd~. ~ ~çlı a ın a- Dün bu hususta gelen telgraf şu - ana hatlarını dün kıaaca bildir- 1 ıdza e lmeglde çkal ış ı ~dnd. sonr~ bal' 

rıaını sarayda kapatmak iatemıt. rm, belı bükulmut ıhtıyarların na - dur: miftik. ı a suç u o u arını ı ıa ve ı~ al 
· · B ·· l' · t · · lıştığım şahıslarla da biraz istıg Fakat karının bir ltalya zabiti aev- mua ve teref uğrunda ıevıne aevıne Londra, /, (A.A.) _ Berlinden bil- ugun e ımu:e geçen me nınc, · 

k f d k A l ki b' b' hariırteki düfmanlarımı:zın aleyhi- mek lazımdır. 
liliıi vannıf. Herif bir gün ar a - yaptıkları e a ar ı arı ırer ırer dirildiğine göre, Hitler ile Ribben- 7 

J miz.de na.ıl çalıftıklarını göater- Maznunlar Kimlerdir? 
daslarını toplamıf. Sarayın kapısı - batırlıyarak bunları, Beıirin §İmdi- trop, ngilterenin eski hava işleri ha -

~ meai itibariyle çok mühim bul- Maznunlar kimlerdir ? . na dayanmı•. Az kalsın cebren sara- ki anlattıöı ıeylerle mukayese etti. 1 kanı Lord Londonderry'nin kendileri- J L 8 J • 'b 
:ı- • uUK. ugünuen ıtı aren parça ve karakterleri hakkında kısaca 

ya girip büyük bir rezalet kopara - Diılerini gıcırdata gıcırdata bir da- ni yarı resmi ~!arak ziyar~ti esnası~ : parça nef"e baflıyoruz.:] l A t d . 
ak Efendi fena halde telit ha· da Alman mustemlekelerı meselesını B uma arze eyım: 

c mıı. .. , . ileri sürmüs,lerdir. üyük hakimlerim, j Yahya: Samsunun Çarşamba 
etmif. Derhal karıyı bu aevgiliıine _ Yazık'.... Kaç celsede berı· ru··yet ettig-iniz bu · 

Lord Londonderry, son günlerde n zasına bağlı Yukarıotluk köyiı 
teslim etmif. Dedi. B r l . . V d.. d r _ dava, her hangi bir komplo davası ol- İsmail oğullarından lbrahimin oi 

- Olur ıey değil... - Kumandan bey!.. Müsaade pi~a~n:yg:n;:~~;n ~üş~: r:::ı~~: 'i:. ;.~ktan .ço~ uzaktı.~ ... Si~~· büyüAk dur. 316 doğumludur. Aslen 
- Fakat bu vak' adan ıonra, e - buyurursanız, bir istirhamda bulu- zır bulunmak üzere Garmişe gitmek urk mılletıne ve ?.utun dunya efka- çerkeslerinden dedesi lsmailin 

fendi İ!İ azıttıkça azıtmı§. Baıına nacağım. niyetinde idi. ~·na, ~u d;vanınby~ks~k _ve modern sene evvel Kafkasyadan Çarpın 
bir çok uygunsuz adamlar toplamış. Nuri Bey, başını Bec.ire çevirdi. Selahiyettar mahafil, Ribbentro • ırl rc~ıl~ ad~ası u un ugunu cesa - hicret ederek Otluk köyüne Y 

d _ :ı- ret e ı an e ıyorum · l d" &ha lb h · · 
Gece sabahlara kadar, içki, anı, Be•ı·r, sankı" 10··ytı'yeceg ... i •eyden de- pun Almanyanın metalibatına esas o- D . . · .. d d mış er ır. sı ra ımın 

:ı- :ı- k h k k .b. . . avamız nıçın reJım avası ır~ l ··1 .. t"" A dı 
kumar, daha envai kepazelikler bat 'b" b lara « u u müsavatrn prensı mı ı· .. .. .. Atatu''rke el sene evve o muş ur. nasının a 

s rı'n bı"r ıztırap duyuyormu• gı ı, a- Re1ım davasıdır çunku · k k 1 l ·· 
l :ır l · ·· ·· ld - · 'hb t · • · a tır on sene evve isi ö müqt\lf• göstermiı. Bizim kapı yoldat arı - O b . en surmuş o ugunu ıstı ar e m1ş- k l . . . 8 . l h ·• " 

§IDl önüne eymiıti. mm u munıs l d" a dırılmak ıstenmıştır. ınaena ey y h Ş 'h k b'l . ... b h 11 tah mmu··ı ede er ır. .. . a ya apqı a ı esme men 
nın çogu u a ere a - · ~' · B · . . .. hcrşeyden evvel Ataturk nedır ve " k ve mütevazı vaziyetı, Hurı eyın M ı h Al k Ok memi§ler. Sarayı terketmiıler. . umaı ey , manyaya es ı mus • k' d" b b'l k IA B d tur. uyup yazması yo tur. 

kalbine bir anda bir tüphe verdı. temlekelerinin iadesi hususunun o- ım ır dunu 
0

1 me l azır:ıh·. .ur~ a u - imzasını atabilir. Rençberlikle i 
_ Vah, vah, vah... b uk d b . f" . b d ld - zun uza ıya sman ı tarı ının ıztırap· ..... .b. 1 l'k f'l" 'b" . Ier Tam dört uç sene en erı, ya- nun şan ve şere ı ıca atın an o ugu· ı l h b" . . f l . . ettıgı gı ı ame e ı ı an gı ı ış 

f d" b f h h 1 •• l . . arını, ar ı umumının ecaat erını, 
- E ~n ı, ~. ıe ~ at ayatına nından bir dakika bile ayrılmıyan nu s~y emıştır. . mütareke günlerinin karanlık günle- görür. 

Eski Bir Şaki dayanabılmek ıçın hır çok borçlar ıı-·ir bu müddet zarfında kendi _ Rıbbentrop, Almanyanın tekrar sı- . . 1 k . t ç·· k .. k'"t'' 
•• ~ ' · 1 A l S l . ek . rını an atma ıs emem. un u u up· 

yapm•t· Önune gelenden para al - . d kü' .. k b. b'l . t lah anmasının, ovyet erın t rar sı- h l l k k d l Bekardır, köyünde bulunduğu . ım en en çu ır teY ı e ıı e - lAhl l k' k 1 ane er a mayaca a ar uzun o an 
mı• Fakat bu borçlan verememıt . d" . . a anma arının ve ta ıp etme te o - l ... b . rada ~kiyaya yataklık suçundan 

:ı-• • mediii halde acaba tım ı ne ıstı- d kl . . b' . . ld ... bu macera arı arzetmege ne enım za-
y en iden bir takım meseleler bat u arı sıyasetın ır netıcesı o ugu - d t k" . ... . . d kif edilerek bir ay mevkuf kalmıf 

yecekti? .• Sesi titriyerek cvap ver- •ıA · · manım, ne e a ıp ettıgımız avanm 
göıtermif. Etyalar elmaslar satıl • di: nu ı ave ~t~ıştır. ··- . ·-· bünyesi müsait değildir. Hem bütün aftan istifade ederek tahliye 0 

mıya hatlamıf. Hatti. bir gece efen- H~.susı b~r membadan .. ogrenıldıgı: bu iztırap günlerini, sizlere, bütün muştur. 
di bütün kalfaların parmaklarında- - Söyle Beıir · · • ne gore. e~kı Alnı.an m~ste~~ekelerı bu vekayiin içerisinde kavrulmuş hü- 9 sene evvel köyünde bulunu 
ki yüzüklere, kulaklarındaki küpe- - Efendim!.. Size bir çok nok • m~sel~sı d~~lo.ması yolu ıle muzakere yük Cumuriyet hakimlerine anlatma- bir hayvan hırsızlığı?~an tevk~f . 
lere varıncıya kadar toplamıı. Bu- tadan minnettarım. Şimdi bunları ~ı.lmış degıldır, bu mesele ~nc~k I~ : ğa da lüzum yoktur. n~ alınmıştır .. Kendısı asker. fır . 

.. . k lf l ... d d' · d"'k k .. ·· .. k · · gılız - Alman dostluk komıtesı reısı ç·· k'" bı'zzat hepinı'z ayrı ayrı bu dır. Bundan dolayı Balıkesırde nun uzerıne a a ann çogu a ıa- ızıp o me , yuzunuze arıı sızı . . un u rıı 

b k k 1 Ef d . • et t k l s· . d'l Rıbbentrop ıle Lord Mount - T emple kara günleri yaşamış görmüş geçir _ nı harp tarafından 3 ay hapse 
rayı ıra ıp çı mı9 ar. en ıyı m e me o ur. ız ııe, sena e ı - d ...... 1 .. .. l • kA ed'l . hkA . ..d 

arasın a goruşu muştur~ i sinizdir Yalnız (davamız rejim um ı mış, rna umıyet mu 
yalnız haJına bırakmıılar. Sonra mekten hiç hoılanmazıınız. Hatta, iyi malumat almakta olan mahafil,, md ş d · .. k'" At t"" k el kaldırıl- bitirdikten sonra Mersin 3 üncü a 
d k O · · k lb' d · . avası ır, çun u a ur e 1 . 

a. ·· ızarsınız. nun ıçın a ım e ıı- bu müzakerelere dair hiç bir şey bil - ) ded" B · · Atat'" k'" nın ~ üncü taburunun 4 üncü 
m1ıŞtır. ım. unun ıçın ur u, • pt 

Nuri Bey, öfke ile a7aia kalktı. ze beale.diiim hialeri aöylemekten I mcmckte olduklarını beyan eylemek- ı kendi görüş zaviyemden, izah et _ ğünde 15 gün kadar askerlik ya 
- Yeter, Beıir onbaıı... Daha vaz geçıyorum. Sadece, artık hiz •

1 

tedirler. mekli ... im lazım gelir. Ben, Atatürkü tan sonra oradan kaçmış ve o 
fazlasını öğrenmek istemiyorum. metimden affetmenizi istirham edi- Ayni mahafil, lngiltere hükumetinin bizim g gibi fani bir mahluk saymıyo - sonra Suriyeye gittiği tarihe 

Diye bağırdı. Ve sonra, ellerini yorum. \1 bu mesele hakkında Lord Londonder- rum. kaçak olarak rııurada burada do
1 
la 

pantolonunun ceplerine sokarak N . B . .. d h f'f. . - ry'ye hiç bir vazife vermemiş oldu - Atatürkün, bizim gibi yiyen, içen, fi- tır. Şu kısa malumattan da an afi 
urı eyın vucu u, a ı.çe tıt ~ ·ıA k d" l ... h'l y h h ·· 1.. ferı 

pencereye doğru yürürken: redi. Dört buçuk senedenberi bir gunpu lıAave etme t~ ;:,:r.b jolojik bir maluk olmaktan daha baş-lgı veçkı ek b~l. ya. der tlur ~· ·ııtJIP 
- Zaten, bunlardan ne beklene- . 

1 
' . 1 ar amento ma a ı 1' u goruıŞme- ka bir mevcudiyet olduğuna kaniim . yapma a ı ıyetın e 0 an ır ı 

an bıle yanından ayrı mıyan Beşı - lerin Almanyanın resmi bir talepte B A .. k b' h · t' dır 
bilirdi?.. Yazık ki, bu millet; bu . . . . . . . . , ence tatur ır şa sıye ı mane· ı · .. _JI 
çılgınlıklara senelerce tahammül rın 117d.ı kendı.ıını bırden~~re ter.- b~lunmasına Y?l aç~ak için, yapı~an viyedir. Her camianın varlığından Kulaklar Daima Suriye TaratJll""' 

ketmeK ıstemesı, ona çok guç ge.dı. hır takım mesaıden ıbaret bulunAdugu- su''zu'"lerek ortaya çıkan bir manevi Üzeyir: Arifin ag-abeyisidir. E' 
aösterdi. k k 

Kendini ~aptcdemiyerek: n~ beyan etm.e t~ ve Y~~ı :es~ı no - benliği vardır. dir, Kümbetir köyünde renç 
Diye mırıldaı'ıdı. - Ne söylüyorsun Beşir? .. Nasıl taı n~za~ teatılerı kendı.sını~.b~r ta - işte, Atatürk, bence on yedi mil - uğraşır. Vaktiyle Halepte jandard" 
Nuri Beyin çehresinin hatları, acı ayrılacağız?.. kım umıtl~rde bulunabılecegını Al - yon Türkün maddi ve manevi varlık- lık etmiş, o sırada orada jandarrr:ı8 

bir teessürle gerilmiıti. Gözlerinin Derken, bu metin askerin sesi tir- manyaya ısbat edec:k .olursa Alman- }arının süzülmüş bir benliğinden baş· mandam bulunan Ali Saiple eşkı~., 
önü 1e birdenbire Anadolu gelmit - remişti. yanın ° zaman resmı bır t~lepte bulu- ka bir şey değildir .. Atatürk, Türkiye firari takibinde bulunarak tanıŞP"' 
ti. Anadoluda, dört sene süren mü- (Arkası var) nacağını ilave eylemektedırler. ve Türkün bizzat kendisidir. Maddi ve tır. 
= _ Almanya Ve Ren Mıntakaıı manevi bütün vatan mefhumiyle l Daha sonralan milli mücadelede 
du. Başını ka.şıyarak ~üfür etmeğe 1 - Herhalde bu devriliş masanın Londrada çıkan D~i~y ~~i~ gazete- Türkiyedir. Saiple beraber çalış~ıştır .. A.li <fll. 
basladı. Zavallı kadıncagız. Evde kon- hayrına olmadı, dedi. Birdenbire sus- sinin Brüksel muhabırı ~ıldırıyor:. Türkiye nedir? Bütün dünya mü- I aralarında büyük bır samımıy~t 
yak değil, yiyecek bir lokma ekmeği tu. Yere diz çöktü ve gözünü masanın «Burada çıkan Le Soır gazetesın - vacehesinde (daima ileri) yi ideal e- dır. Biribirlerine çiftlik, beygır 
bile yoktu. Mutfakta, eski bir tavanın arkasındaki meşe tahtasının çizgileri· de, Belçikanın mütekait askeri üme - dinmiş yürüyen bir rejim ülkesi değil şeyler satarak alış verişte bulunrtl 
idnt. alelacele döğülmüş bir kaç avuç ne dikti ... Bu çizgilerde bir garabet rasından biri Almanyanın silahl~n~a- mi? Şu halde Atatürkün Türkiye ve,lardır. 
arpa unu vardı. Kadıncağız bunu su ile vardı .... Böyle bir zaviyeden bakılınca sı hakkında şu tafsilatı neşretmıştır : Türkiyenin rejim mefhumlariyle bir - Hatta Ali Saibin akrabası~d38 
kan t.ırıp a~lığını g~derece~ti... .. .. .. bunlar adeta birer ~arf şeklini alıyor-! Ren nehrinin sol tarafı resmen g~y- }eşmesi dolayısiyledir ki davamız bü· sine bir çerkes kızı .. alırken bıl~~tit 

~ırdenbıre kulagına bır _gurultu lardı ... Evet buna hıç şüphe yoktu ... ri askeri bir mıntakad~r .. Fakat hakı - yük bir rejim davasıdır. rin tavass~tuna muracaat etmı ii 
geldı ve ~emen kadını bıraktıgı odaya Bazı mecmualarda, gazetelerde görü - kat halde burası asken ışga~ altında - 1 te davamız böyle bir dava oldu- Cahil hır adamdır. Fakat teer ~ 
koştu. Mıs Mallet ayılmış ve kanape-1 len bilmecelere benziyordu. Muayyen dır. Burada mükemmel sılahlanmış - ~ . d" ki davacı sıfatiyle karşınız- rin kendisine verdiği derslerden~ 
den kalkmıştı. Fakat hala ayakta du- bir zaviyeden bakmadıkça yazıyı oku- ve talim görmüş 250,000 kişi bulunu- dgu ıçıln ır be bulunmıyorum. Kar"ı • mi surette istifade ederek o 11 • 

k h 1. k o·· k . . 1 1 d ·1 . . a ya nız n T K ...td 
raca a ı yo tu. uşmcme ıçın yazı mak kabil değildi. Beyker iyice dikkat yor. Bunlar bir kuman a verı mesını d be · l be aber davacı olarak kumazlaşmıştır. öyün en zenı.-.· .a 

k . d' f k 1 1 h' .. . nız a, nım e r , ·ıı P".;. 
~~s~sm~ tu.~u~rı:~. ıste ı, : ~~ masa I etti ve şu cümleyi çıkarabildi ve yük - , müteakip sırtlarına a~ıva ıtte unı - Türkün büyük kitlesi vardır. istiklal damı olarak tanılır .. B~ serve~~ 
buyuk hır gurultu ıle yere duştu. Ken- sek sesle okudu: formalarını giyeceklcrdır. h besi şehitleri davacıdır, Ça • kalarının zararına ıktısap edı ~ 
disi de yere dü,şmek üzere iken Bey- <cAJtınlar masanın · ayaklarındadır. Ren nehri üzerinde Almanlar bir m~kart .. l .. leri davacıdır, befiğinde la devam eden ucu bucağı bul 
ker ~etişip on:U belinden yakaladı. Ka- Mallet, 1 i~)2.» çok köprüler kurdular. Belçika hudut- ::ne::i ~i~liyen Türkün yavrusu da- muh{lkemelerle anlaşıla~ilir. ~ 
dm tıtreyen hır sesle: Mis Mallet bu kelimeleri işitince larına doğru askeri şoseler yaptılar · d d - rcıg ... ı umuzunda tarlası Kardeşini 929 senesınde A 

Aff . d . M" Be ı .• l . k ... k vacı ır, aga ' O . . . ... fikirıet'-~ 
- . mızı rıca e erım ıster Y· birdenbire büyük bir heyecana kapıl- Bu yollardan motor eşmış as erı ı • ha d lışan Türk delikanlısı da - gönderen zeyırın sıyası .• P" .. 

ker ... Hakikaten üzerime bir fenalık dı. Adeta soluk soluğa: taat sür•atle ilerileyebilir. şmd a çak d ki nişanlısına çevre dır. İleride bahsedeceğimiz gıb• .'iti 
. d" k k Jed' ı . Al h vacı ır, as er e . . . K··rıı~J geldı de.... ıye e e ı. - Büyük babam olacak ..... Zaten Bu senenın sonunda manya er .. T'" k kızı davacıdır Türkiyenin isyanını takıp etmıştır. u ', 
O sırada sokaktan bakkalın çıra- hayattayken son derece pinti bir adam- an taarruza hazır 2,280,000 kişilik ~r:~ u;a ları davacıdır. Bütün Türk, oturan Üzeyirin kulakla~ı 1t' 

ğı geliyordu. Beyker yan açık pencere dı. Parasını böyle olmadık yerlere sak- bir kuvvet sahibi olacaktır. Bunun ar; b~g·~·T .. şkiye davacıdır. Bu davacı _ Suriyededir. Karakter itibarı~le ·.1111 
d 1 d. · l" l' b' ı· k' ·1·k "h · k utun ur k h h · bır ,-~ en ona ses en ı ve gız ıce e ıne ır ı- lardı, diyebildi. kasında bir milyon ışı ı ı tıyat uv- l ll . huzurunuzda bulunan ~u kiyede yapılaca er angı -• 

k k l - d b. l arın e erı Ü d h . . b. lerf1111P" 
ra tutuşturara u agına a ır şey er Beyker, bir darbe ile beş yüz ister-ı veti bulunacaktır. . ... adamların yakalarındadır. te zeyirden a a ıyı ır e 
fısıldadı. Fakat kadın bunun farkına linglik masanın bir ayağını kopardı ve Bunlara ilaveten 14 ıla 18 y~ında l d b · · dı'r k'ı bu··_ lunamaz. · -ti 

· 1 . l"k k' şte avamız unun ıçın . l Abb'r" .ıı1 varmıştı: içi oyuk olan bu ayaktan ortaya bır yı- 2,500,000 genç, Hıtler genç ı teş ı- .. k .. y eğiniz karar bunun için- Çerkes Etem Ve Retıt e g'lD .1 
-Çok teşekkiir ederim Mister Bey- ğın eski altın saçıldı .... Yalnız bir a- latında ilk askeri talim ve terbiyeyi Yb~ ~~kr. l erekct Arif: Üzeyirin karde idir. ,:11 ,..-

k F k k k d 'k be .. uyu o aca ır. . d l · e ge~ er.... a at e e yapmasay ınız .... yaktan çıkan bu altın mı tarı ş yuz görüyorlar. . . l d d·-· . k _ nesinde Surıye en ev erın Arta"' 
Ho , artık böyle şeylere aldıracak isterlingten fazla idi. Almanyada muhtelif şekil ve suret• Tarıh, sız er enb~e~.kıgınhı~k. arlar. hacir isminde bir çerkesle "~ 

. d - ·1· 1 d' ld b" .. .. f d bahsederken uyu a ım erın . . b l n ...;e vazıvette egı ım ya ... ıye mırı an- lf lf lf te askeri talim ve ter ıye gormuş e - an . b h d k . R • belediye müfettışı u una a}ıftt 
dı. . . rat bu ün yedi milyonu buluyor. U- büyük kararı dıye. ~ se ece tır: ke sinin yakın akrabası olan M. i pi ' * * Bu gün bile, bır zamanlar Mıs Mal- A g b . . k d k .. ..k zahit jim sizin vereceğınız kararla bır at . . d t rzi ı-ı~-_.., 

M d 
Be k k .. mumı har e ıştıra e en uçu • ~ .•.. ·~ .. . . • . • yanına gıtmış ora a e ç' 

Yarım saat sonra ikinci fincan ça- let olan a am Y ere ocad sı mudş - ve efrattan vücutları zinde olanlardan "· -- · - • d- · l .11 tlere iste- mında birisinin dükkanında 
l d · · · b" · M' ı fik nazarlarla bakar ve ara a sıra a: . k t kendisinden un o an mı e .-ı) 

yını ve a tıncı san uvıçını ıtıren ıs 

1 

d . . . . b t l bir milyon kişi ahıren as er memu • ·-· d 191.. 'nde olduğu gibi ğa başlamıştır. , ..... ..-
M il b . k d' l . . B k _ Şu masayı evırJıŞm ne ısa e o • il d'lm. t• dıgı an a ~ senesı (Ar-

a et ıraz en ıne ge mıştı. ey er N . be l d' rın· tarafından tesc e ı ış ır. d L • tt bulunuyor>> ·k· ·· ·· e ısa t o muş ı- ki. h ·· e ece"' vazıye e · ba.c;ıını kaşıyarak hala yerde yatan ya- muş ı 1 gozum... ' Hüllsa Almanya, askert mev ı ucum 
r. 



=-=======================================-====~S~O..;N==P=O==S=T=A=========================================~Sa~yfa~=1~5~ 

lnh:sar .. ar U. Müdürlüğünden: 
1- Yavpn tuzlasındaki 48878 lira 79 kurut ketif bedelli mevcut ve na

tamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ıalihat ile i::i ahpp 

2 
köprü inpsı kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

- Proje, kqif, fenni prtnameleri n;ıukavele projesi ve münakasa pıt. 
namesi 245 kurut mukabilinde inhisarlar Tuz fen tubesinden ah • 

3 
nacaktır. 

- Ekailtme 10/tubat/936 pazartesi günü saat 11 de Kabalafta Leva. 

4 
zım ve mübayaat Müdürlüğü binumdaki komisyonda yapdacaktır. 

S: Muv~a~ temina~ ~iktarı 3665 lira 9? kuruttur. . 
istekliler ihale tarihınden en az bet gün evvel lnhısarlar Tuz fen fU· 
besine gelerek. 
En az 3 kilometrelik demir yol tesviyei turabiyeai, ray fertiyab ve 
köprü itleri yapllllf diplomalı mühendis olduklanna veya bu terai
ti haiz diplomalı bir mühendisi inpatın bitimine kadar daimi olarak 
İf bafmda bulundurulacağına dair resmi ve muteber vesaik gösterip 
münakaaaya ittirak edebileceklerine dair ehliyet vesikası almalan 
li.zunchr. 

6- Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikalan havi kapalı zarf
lar ihale günü saat tam ona kadar Kabatafta ismi geçen komisyon 
reialijine makbuz mukabilinde verilecektir. «435» 

* * 1 - Muhtelif kalınlıkta 680 metre Petel Boru, 
~ 2- Muhtelif eb'adda 105 adet komple kupsirküi, 3X200 eb'adın-

4 Şalter. 
3 - Muhtelif kalınlıkta 2050 metre tel. 

.. _!~da nev'i ve miktarı yazılı üç kalem elekrik tesisatı 11/2/936 
~ıne rastlayan salı günü saat 14 de ayrı ayrı pazarlıkla satm alı
~· isteklilerin pazarlık günü % 7,5 muvakkat güvenme para
~ birlikte Kabatafta Alım Satım komisyonuna müracaatları. «714» 

latan bul 4 üncü fcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
~ lnd derecede ipotek olup yeminli Uç ehli yukuf tara• 
~daa tamamına 3650 lira kıymet takdir ed:len Galatada Sultan· 
~ YBllt mahallesinde Topçular caddesinde 177 eıki 173 yeni Nu: lu 
'Yden dükkln balen zemin katı kirgir dllkkln ve üıttınde 3 • katta 
Odaıu •• diter mo,temilitı o!an gayrimenkul açık arttırmaya ••• 
~~dılaaft olduğundan 2313!936 tar~h~ne müsadif Pa~arteıl glnll aaat 
l\r ten 16 ya kadar daırede bırıncl arttırması ıcra edilecektir. 
t. ttırma bedeli . kıym:ti . muhammenenln % 75 ini bulduğu 

kdlrde m01ter11l uzerınde bırakılacaktır. Akıi takd;rde 
•il ıon artbranın taahhüdü baki kalmak llzere arttırma 15 cll müddetle temdit edilerek 7 /4/936 tarihine müsadif 
) lı gUnU ııaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
~P~lacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamm .. 
t il 11 ~o 75 nl bulmadığı tc:kdirde aatış 2280 No. lı kanun ahkAmına 
'•flkan ıerl bırekılır. Sat f peşındır. Arttırmaya l .,t irik etmek iste· 

)tble . k . h . . ._.
0 

rın ıymeh mu ammenenın ~o 7,5 nııbet'nde pey akçeli yeya 

, ' 
Denizy·oiları 

iŞLETMESi 
Acenteleti: Kar.köy Köprübafı 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Hmn Tel 22740 ·---· Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
tembe 15 de 

IZMIR SÜR'AT POSTALARI 
Cumartesi 15 de 

MERSiN POSTALARI 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer Postalar: 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi~ çar -
tamha 18 de 

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

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

Bandırma - Pazartesi, salı, 
çarıamba, per
,embe cumar -
tesi 21 de 

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

latanbul 4 Üncü f cra Memurluğundan: 

Emniyet -Sandığına 
400 lira mukabilinde bir:nci derecede ipotekli o)up paraya çevril
meaine karar verilen ve tamamına 1474 lira 50 kurUf lnymet 
takdir edilen Davutpaıa'da Davutpaıa mahalleaiade Çardaklı ve 
Şah Sultan camii Eokağında esk1 12, 12 mO. yeni 14, 2 numara.arla 
murakkam bir baneni.ı tamamı açık arttırmaya vazedi miştir. 
Arttırma peıinC:lr. Arttırmaya lıtlrik edecek mUıterllerin kıymeti 
mubammenen:n % 1,5 nisbetinde pey akçesi veya miJli bir banka· 
mn teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzJat, tenv;r.ye ve vakıf borçları ve 20 sene ik vakıf icaresi tav:zi 
borçluya a '.ttir. Arttırma ,artnameıl 1612/936 tc:rlhl ıe mnsad f Pazay 
gOnll dairede mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttır
muı 16/3/936 tarihine mllbadif Pazarteıl gllnll dairemizde saat 
14 ten 16 ) a kadar icra edilecek, birinci arthrmada bedel, kıy• 

meli mubammenenio % 75 ini bulduğu takdirde lstte bırakılır. 
Akai takdirde son arttırmanın taahhlidO baki kalmak üzere artt rml\ 
on beş glin daha temdit edilerek 3l/3/tl36 tarihine mlsadif 
Sah gllnll saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artbrma net:cesinde en çok arttıranın Oıtünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun l 26 ıncı maddesine tevfi· 
kan haklan tapu ıicillerile ıabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alikadaranm Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hus~sile 
faiz Ye mas rjfe dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gün zarfında enakı mUsbitelerlle birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akıi takd~rde hakları tapu alcil!erile sabit olmıyanlar 
aatıı bedelinin pay!aşmaıından hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 934/471 numarah dosyada mevcut 
evrak ve mırballen haciz Ye takdiri kıymet raporunu görllp 
anlayacakları UAn olunur. (702) -

Sultanahmed 
kemesinden : 

Birinci Sulh Hukuk Mah· 

Emlak ve Eytam Bankası ile Belkisin pyian ve mü§lereken mutasar· 
nf oldukları Kadıköyünde Oımanağa mahallesinde Ulusuluk soka -
jında eski 1 O, yeni 34 No. lı altı oda ve bir sofa ve bir mutfak ve iki 
hela ve bir odunluğu havi bir bap hanenin izalei ıuyuu zımnında 
füruhtu takarrür ederek müzayedeye vazolunmuttur. Kıymeti mu • 
bammenesi 1200, bin iki yüz liradır. 

Birinci açık arttırması 17 /3/936 tarihine müaadif salı günü saat 
on be§te icra kılınacaktır. Kiymeti muhammenesinin yüzde yetmİ§ 
betini bulduğu takdirde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bulamadığı tak· 
dirden en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere on bet gün müd- . 
detle temdit edilerek ikinci açık arttırması 1/4/936 tarihine raslayan 
çartamba günü saat on be§te icra olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla, diier alakadarların itbu gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialanm 
evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satıı bedelinin paylatmasın
dan hariç kalacaklardır . 

Müterakim vergilE!r · hissedarlara ve telli.liye mü§teriye aittir. Art
tırma prtnamesi İ§bu ilan tarihinden itiba~en mahkeme divanhane.. 
sine talik kılınmııtır. Talip olanların kiymeti muhammenesinin yüzde 

li 1 i b r bankanın tem;nat mektubunu hima bulunmaları lazımdır. 
,ı'ldarı Tapu ıicilli ile sabit olmı,. an ipotekli alacaklarda diğer 
f,~kadarinıa ~e irti~ak hak~ı sahl.>lerinin bu haklarını ve husus'le 
-Ilı •• m_asa11fe daır olan ıddialarım enakı müsbitelerj ile birlikte 
~.1ra tarlhınden itibaren nihayet 20 gtln zarfında birlikte dairemize 
,~ dltmelerl llnmdır. Akai takdirde hakları Tapu ıicilli ile aablt 
, 

1J•nlar ıabf bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. MOterakrm 
~ •raı, tenviriye, tanılfiyeden mllte·Hllit Belediye ruıumu 
d:ll Vakıf icareal iJe 20 senelik waluf karesi tavizi be
'ı k müzayededen tenzil olu'lur. Daha fazla malumat al• 
'ı' lateyenler 9 • 3 • 936 tarihiodf!n itibaren herkesın g~rebll· 
93~~ için dairede açık bulundurulacak arttırma tarlnames:Je 
'1 2778 No. lu dosyaya müracaatla mezkm dosyada me•cut Yesa• 

"•••-•••••«•4•1 •l>•ı ••' yedi buçuğu nisbetinde pey akçasını hamilen o günü o saatte Eminö
nünde Gülbenkyan hanında Sultanahmet birinci sulh hukuk mahke· 

'-lörebileceklerl ilAn olunur. 11637,, 

b -----·- -
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• 1..-ı~ C.ıDU>C 

Aksaray Y uaufpap Yekta S. S. 8 No. 
hanede 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Saim Öktün 9 . T. Evvel 935 tarihinde 

Sandığımıza bıraktığı para için verilen 
88404 numaralı cüzdam kaybettiğini söy • 
lemiştir. Yenisi verileceğinden eskisinin biik 
mü olmıyacağı ilan olunur. 

Kayıp - Adana askerlik ıubeeinden al
mış olduğum terhis vesikamı 14/ 12 9 35 
tarihinde zayi ettim. Yen isini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Eski!lehir: Cumhuriyet mahalleainde 106 
No. Adanalı Ha an oğlu Abdullah T ann • 
verdi. 

• I e 
4'.,•lf' ~ op r.:a. tJY f ""'r.l Ol 
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mesine batyazganlığına 935/33 numara ile müracaatları ilan olunur. 
(303) 

[ _____ ea_y_oa_ıu __ v_ık_lf_ıa_r __ Di_ra_k_ı_o_·rı_ufi_u __ ıı_ın_ıa_n ____ J 
Mütevellilere Ve Mütevel,i 

Kaymakamlarına: 
Mütevelli veya mütevelli kaymakamlığı marifetile idare olunan 

vakıfların durumları hakkında beyanname verilmesi kanunen muktazi 
bulunduğundan idaredeki matbu nümuneıi veçhile beyanname tan• 
zim ve ita edilmek üzere mıntakamız içindeki bu gibi vak1flann 
mütevelli veya kaymakamlarının acele Beyoğlu Vakıflar Direktörlü-
ğünden Mülhaka kalemine gelmeleri. (594) 

' 'r 1 OS A LI BA KASI 

1 TÜRK ANON.M Ş0RKE1l 
TESlS TARlHl : 1868 

Sermayt:ıi: 10.000,000 lugi!iı liruı 

Tllrkiyenin başhoa eehirlerHe 
Pariı, Marailya, Niı,Londra ve 
lılaoçeıter'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 
lran, Filistin Vf' Yunanistan'da 
Ş11beleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriy.t •• Yunaniatan'da FdyaUeri 

vardır. 

Ankarada ı A K B A 
Her dilde gazete. mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

Son Posta 
iLAN FlA TLAR1 

- Gazetenin -. yazıaile 
bir sütünün iki satın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfuına göre bir san • 

tim ilan fiatı tunlardır: 

------"il"""--..,,.--..,,.. __ -::-.... _ 
••7fa aayfa • Jf• ayf .t Dit r Soa 

Her torlu bankı muameJal Jri 
yapar 

1 2 3 s , .. , • 7'• 

400 250 1 200 100 80 30 
h.rfo t..rı- Kr1- !(,'" Kr1o K 

Doktor Hafız Cemal 
Dahlll1e mll.ehau ı aı 

Pazardan maada hergüa 3 • 6 

3 - Bir santimde vasati ( 6) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın )'llZllar 
rutac:aklan yere göre 
santimle ölçülür. 


