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Miniwatt 
·Lambası 

D ü n y • n ı n k u 1 • A ı' d ı r 

-

RADYONUZU 

PHlllPB"MINIWA 
ile 

Yenileştiriniz 
Sabı salonlarımızı ziyaret ediniz 

l&TANBUL ı Philipı Salonu, Galata VoyYoda Cad. 
17, J•ntral Hu. 
Orozdi Bak. 

ANKARA ı Philipı Şubeıi, Bankalar Caddeıl. 
IZMIR ı Peanetti n Parlente, lklnoi kordon No. 11. 

Ve diğer Anadoludaki 30 kadar rt1ml 
aoentalanmız. 

TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞiRKETi 
latanbul- Galata, Frenkyan han. Telgraf: PHILIPS • lıtanbul 

Bir mütehaıııı diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cild için zararlıdır. 

YapılmasL lciıtmgelen 

Fen, HDelerle ıık sık yaptıran mak· 
yajdıo ylzde yııın ilerlediği izler 
belirir. Bu iıe bir gen9 kız teninin 
•üıelliği için &ehlitelidir. Fakat 
bu gibi hallerde olld, Biocel tabir 
ıdilen rençle§tirici ve ihya ediol 
uoıurlarla bealendi~i takdirde der· 
laal tazelığl, gllzelliğl n yumuıalı:· 
hğı iktlaap eder. Bu kıymetli oev· 
her, Viyana üninralteai profHörü 

muı adalelerini ııklaı· 

tırır Yd beıereyi bt1ler 

doktor K. Stejıkal tarahndan hu- n ıençleıttirir. Sabah· 
ıuıi bir usul daireıinde ıen9 hay- leyin beyaz rengindeki 
unlardan lıtihaale munffak olmuıtur. (yağını) Tokaloo kremi tatbik ediniz. 
Bu C'llvher, pembe rengindeki Toka- ÇünkU beyaılahoı ve muknvldir. 11-
lon kremi terkibinde mevcuttur. Ak- te bu ıuretlt makyaj n ıolmuı bir 
ıamlan yıtmazdan ıvnl kullaoıldıkta ten yeni n oaıip bir güzellik tabaka-
ıiz u1urken cildin uyıflamıı Ye ıol- ılle kuianır. 

Meccanen: Istanbul 622 poııta kutusu adreıtiae T S/2 rumuzile 12 

kuruşluk lılr poıta pulu ıöndtrildiği takdirde derununda bir tllp ıündüı TOKA

LON kremi, bir tüp gece Tokaloa kremi n (arzu edilen renkte) bir kutu To

kalon pudrııı lıul lülı:e bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

I m 'ı 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz! 
B üyllk, küçük birçok hasta-

lıklar soğuk alıgmlığı ile 
bqlar. Mikroplar Uıüyen YÜ

cude hücum ederler. NızJe ye 
kırıklık başgösterir. Hararet 
yObelJr. Artık en korkulacak 
haetahklar için bile ıemln 

hazırlanmıı demektir. 

Kendinizi u,uttUOUnUzU his• 
aeder etmez derhal bir ka,e 

G R i P·I N 
alınız 

rGRlPlN . · . k k "\ ıızı pıpe arşı orur 
GRlPlN en tiddıtli ltaı n diı 
ağrılannı ıeçirir. 
GRlPlN üştitmekten mltnel
lid bel ve •İnir ağnlarını, bll
tiiıı 1111 n HnoıJarı dindirir. 

GRIPiN 
kafelerini tecrübe e~iniz 

Hiittln eczanelerde satılır. Fiati 
7,S kura,tur. 

v~niis 
venu• Huju: 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere düıürür ve 24 saat dudaklarda 
ıabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin 

içinde en taY•nİ emniyet ve itimat olanı
dır. 

Venüs Pudrası: 

LEZZETLi 
ÇOa-< 

OLUR 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıjyl zengl 1 etmiıtir. 

4. cU Ketlde 11 Şubat 938 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca ı 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mllklf at vardır. 

, BÜYÜK TENZILA T 
KUrk mantolar1nızı 

ay vade iltı \ e k~faletHız 

B E Y K O 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

T'1neffüıı yollarıle geçen h,,.t.ahk; 
karşı koruyucu, tesiri katf p .. ~ 
dir. Nez1e, Broaıit. Grip vı ~:dl 
rahat11zlıklarında, Hı kıııklıP-

pek favdalıdır. 
INGİLIZ KANİUK ECZANSSI 

Beyoğlu, lıtanbul ~ 

ARANIVOFI ticarethant1inden tedarik t1diniz. 
Anadoludım ayni ıeraitle sipariş 

D V B il kabul o1unur. 0-erİ e arsak Arttırma anı Mahıntılp&fl\ Kürkçii han Tel. 2Hi85 P'abriıı:a için 300. 400 metro .. 

Şık ve kibar familyalann rağbetini ka • 
zanan, narin ve nuilc cildlileri teshir eden 
yÜksek evsafta epi:z pudradır. 

Venüs Rlmeli : rabbıu tek katlı bir blo., ttı-
Türk Hava Kurumu lstanbul Şub s"nden: R' eı· .1 1 .. cı'hen buhar k•zaoı il• bir~ Venüs un ı ı e tuva et goren kirpik • • ~--

Kurban Bayramında tetkilatımız tarafından toplanacak deri ve Jer kalplere ok gibi saplanır. Ti F O 8 i L • ' aranıyor. Teklif İstanbul P 
barsaklar pazarlık suretile ayrı ayrı arttırmaya konmuıtur. Şubatın Dr. Ihsan Sami ~--1& kutnıu No 16i 4111!!!!!,_,-
on dokuzuncu cumartesi günü saat on birde fiat deg"' er görülürse E vliyazada Nureddin Eren Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul- -- .. ·,. · 

6
- · • 'p' • t' • "'M--tba·•., 

mamak ıoio ağızdan alınan tifo hap· on os a il 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin tarlnameyi görmek üzere Caialoiluo- Eczayı kimyeviye alil ve ıtriyat landır. Biç rahatıızlık •ermes. Herke. Ne~yat Müdürü: Selim Rd'I ~ 
daki fUbemiz merkezine mn'u'~ıaaJJAJ::ı.............!~S51.~~~~~~~~~.l.mm2SU~.~··~~~n~b~uL~~~~~~~~--1.!lı..~~-.L...l..i.ll.:a-U.."-....&.L.l.l:;..._~~.&.L......::...&..;-....~.a......,1;,1,..~~....u.--ı:a-.&.a..;.___;-
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..!ene 6 - No idare itleri telefonu: 20203 Fiyab 5 kUl'Uf 

Almanya, aponlar, Suikas Mazn.unları-1'.Aıaıürk ·1 
llın Müdaf aala~ı Bittiı ~:::;~:iyorlar Macarlar Ve talyanlarla 

• 

Karar CulJla~tesi!İe 
Cumhurreisimiz Atatürk dün ak -

şam maiyeti erkanı ile birlikte ve husu-
• si trenle Ankaradan şehrimize müte • 

vecdhen hareket etmişlerdir. Atatür
kü istasyonda Başbakan ile bakanlar, 
Kamutay reisi ve saylavlar tef)'İ etmiş· 
lerdir. Ulu Önder şehrimize şeref ver• 
mektedir. 

lttif aklar Mı Yapıyor? 

'1üdafaa Sırasınd~· Münakaşalar Oldu, 
Ali Saip Müdafaasında "Ben Türküm, 
Anam Da Türk,Babam Da Türk,, Dedi. 

Alinan - ~acar ittifakı Geçen Ay Olup 
~itmiş, Ötekiler De Hazırlanıyormuş 

Nahiye Müdürünün · 
Sözleri 

"Elbette Yükselmek, 
'1eh'us Olmak isterim,, 
Ankara, 8 (Huıuıi muhabirimiz • 
~ - Telefonla) - Suikutçılann mu• 
"-kenıelerine bugün aiır cezada de • 
""'1 edilniittir. Tam saat onda bqh
~ celaede maznunlar ııruiyle mü • 
~aalarmı yapb. 

luc önce Ali Saibin avukab Himit 
le.ket IÖz aldı ve müdafauım oku·· 
...... baflach. Müdafaa tam iki aaat 
'Grdü. Himit Şevket müdafaasına fU 
~ ... lach:(Deoamı 1 nci ~e 

ilbay Muhiddin Üstündağ ile latan • 
bul kumandanı ve fırka reisi Atatürkü 
karşılamak üzere Gebzeye gitmişlerdir. 

Avrupadan son gelen haberlere gö
re, Paristeki görüşmeler, bunların ha
ricinde kalan bazı devletleri harekete 

• gctirmiııtir. z 
···--············· ........... ·-····-···--·-····-.. - l' ' fngi]iz dış bakanı Edenin gazetesi 

lllıunımları ma/aalreme eden laeyet 

olan Deyli Telegraf, devletlerin Av • 
rupada ve Asyada biribirine düfman 
zümreler halinde ayrılması üzerine 
Londra hükumetinin lngilterenin aske
ri cihetten çok kuvvetli bir devlet ol
ması kanaatine vardığını yazıyor. 

İngilterenin hiç bir gruba dayan • 
maksızın sırf kendi silahına ve kuv • 
vetine güvenmek istemesi dünya sul· 
hunun ne kadar tehlikede olduğuna 
yeni ve kuvvetli bir delildir. 

Bu gazeteye göre küçük itilafın A· 
vusturya ile anlaşmak istemesi ihti .. 
mali karşısında Almanya ile Maca .. 
ristan daha geçen ay bir ittifak aktet-
miflerdir. (Dewımı 6 ncı yiiscle) 

Canavar 

Buwünlerde Lehıaı~a .ıt1.c.ıı .ı.. 
Alman laaoa nCl%rn ,eneral G.U.. 

lrcuuı ile 6erahr 

Aşık! 
Muhakemenin HOllsası 

Atatürlre sailrod )'o.pmalttGfl .uçla I ita Ardr ... .. Ali Saip) daouı. yapmlf-
Sevdiği Genç Ve Güzel Kadını 28 

Öldürdü ~11~::, ·;,-:,,."';,--;::::, ~ , .. ~li Saip 1aam,,e1a.e 1ıa0Uffııla :sa_ Yerinden Yaralayarak 
İp ve diler ma.znunlar aös almlf ava- man, hatta aleyhinde bulunan mücl- İzmir, 8 (Özel) - Tirede korkunç 

Aoü.t Himit Şeolret 

Jaatla müddeiumumi araımla müna • deiamumiye de lae,,.UU helal edecejini bir cinayet olmuş, bir adam sevdiği ka· 
lı"f'llar olmuıtur. Ali Saip, müdcleia • aöyleyerelr .ö:slerini 6itirmiffir. dını yirmi sekiz yerinden yaralamak 
mrıminin lrendi.i laalrlrında lıullanclıfı lllücldeiumumi de miiclalaaların ao- ' suretiyle öldürmüştür. 
«Kiirl» tabirine fiddetle itir02 etmİf: nunda : aAoulrat Hamit Şeolretten K k ı..._ft 1 d b' d 1 ır ~ yaş arın a ır a am o an 
«Ben Türküm, balıam da Türlrtür» ele- baflıyaralı Ya/ayaya kadar /aerlre• lıe- K.. H T · Akk 1 k" 
miftir. lllanım oldujunu, aflayaralr nim aley/aimcle .öylccli. Baha Anlra • .~rd aikasan ırenın k ed'oyuK~.u H 

0 
• 

ilôoe etmiffİr. nın ne oldafunu onlar da bilir, bütün 1 yun e met etme .. t ır · or w asa-
Ali Saip, miiclalaaa nrauada fU milfet de bilir.» dedi. . 1 nın. bu.ndan beş yıl once tanıftıgı A!.· 

•Öaleri ele .&ylemiffir: «Bir tahril lre- Alulaalreme kararın tefhimi için ayın ı fC ıımınde, 22 Yatlarında genç ve gu• 
lime.ine lrı~ mücldeiumrımi bu dava· on befinci cumarte.i lfÜnÜ •a.t on üçe zel bir kadın vardır. Hasanın iddiası • 
>" f'l/an bir claoa laaline lroyard (Ba• 6ırolrdmlfllr. na göre bu kadın uzun zamandanberi 

kendisiyle birlikte yaf8111aktadır. 

Silah Yarışı Korkunç Bir 1 

Şekil Alıyor! 

Son Posta 
Hikayeleri. iPn 

Ercumant Ekrem 
in kıymetli lıalemini temin 

etmİffİr. 

Onunla tam üç yıl peri maaal@nna 
et olacak kadar mes'ut bir ömür sür· 
mü9lerdir. 

Söylendiğine göre, Kör Hasan hil • 
katen hisleri eertlqpniş, çok haris bir 
adammıf. Köyünde ondan herkea 
korkar, çekinerek yanına yaklafınDlfo 

Zırhlılar 
Korku 

Bugünden itibaren üstadın hikayelerini 
rnuntazamen 9 uncu .. bifemizde 

bulacakamz. 

[Dewımı 4 iineü yücle] 

Makal le Ve Adua ••• 
Japonya 45,000 Tonluk 
Yaparak Bütün Dünyaya 

Salmıya Karar Verdi 

Boğaziçinin muhtetem sarayların· 

dan birinde, zevkine düfkün bir 
sultanı a,kiy]e çıldırtan 

Şimalde İtalyan Askerleri Arasında 
Şaşkınlık B aşgösterdi 

~.tıdrada çıkan Deyli Ekspres g_a • da Japonya bütün dünyayı hayret ve 

«La y~~Yor: dehfet içinde bırakacak yeni bir do -
~ ll\&Ql deniz konferansında bü - ,. l ı 

letnil · h · l nanmanın planlarını hazır ıyor. . . enn acım ve top arının 
için konutmAlar ~ıJdı w ,,,.,,,,_ JJ Ülcİ ~•) 

Mülizlm Camii 
Kısa bir zaman sonra bu aşkın 

semasından niçin yerlere dütmüt; 
niçin: 

.Ö L Ü M M AN G A S 1 
nın karşısına geçirilmwti? •• 

Baıtan baf'I heyecan içinde 
okuyacağınız bu telrikaya 

Pek Yakında 

Horp cep/aaiade ltir H.Ht "°'• 
(Yazm 6 ıncı yüzde) 
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Her gün " R~simli Makale aşansa 

Dünyanın 

Gidiıine 
Bir Kuşbakışı. 

Alman yada 
• 

A lmanya, bugünkü Avıupanın kor • 

kunç heyulası. Harp hazırlığına 
verdiği ehemmiyet bütün dünyayı, fakat 
bilhassa Franaayı korkutuyor. 

Hakları da yok değil. 
19 35 yılı içinde Almanyanın kara. de· 

niz ve hava kuvvetlerine. harp malzemt:· 
si imaline sarf ettiği para bir milyu lngiliz 
lirasını bulmuştur. Evvelki senelerde yapı· 
lan masraf bundan hariçtir. 

Belli baılı hudutlara giden yollar bü • 
yük kamyonların anzasızca asker taşıya

bileceği bir bale sokulmaktadır. 40 met • 
ro genişliğinde asfalt yeni yollar yapıl • 

maktadır. 

Bu yollar sayesinde bir orduyu bir cep· 
heden ötekine 24 saatte nakletmek müm· 

kün olacakhr. 
Alman maliye nazın teslihata tahsis e· 

dilmek üz.ere fazla tahsisata lüzum gösteri· 
yor. Alman profesörlerinden biri Alman • 
yanın sun'i petrol yapmağa çalıştığını ha
ber veriyor. Harbiye ncz.aretinin gazete
sinde general Seekt harbin kutsiyetinden 
bahsediyor ve gençliği asker olmağa davet 

ediyor. 
Yani Almanya bir taraftan maddeten, 

öte yandan manen hazırlanıyor. 

* Franuıda 

BillGht olanın balına biT ltatruı düfme~, 
Biran yerine dür ve giihCT yaiaa aemcidan ! 

Halbuki bazıları şansı kapalı gözle avlarlar. Sanki 

Ağuatoata auya giraem, balta kennez baz olur ... 
Şelter atsa apına, o yutulmaz tuz olur! 

tabiat şansızların kısmetini almış, bunlara vermiştir. 

,~------~~-------------------------------------------, l S0Z ARASINDA J 

Fransanın Cu - ,...--,.,·-.rı~--
mur Bqkanı Möe • 
yö Lebrun müte • 
vef fa fngiliz Kra • 
1ının cenaze ara -
bamu takip eden 
arma elbiaeli hü -
kümdarlar arasında 
siyah fraklı ile 

pek sönük görü -

Şubat 

r-
S özün Kısası 

Gene Sakala Dair 

------ E. Ekrem·Tmlu 

Geçenlerde Son Poıta' da yaZ" 

mış olduğum sakal aleyhindeki 
fıkra Ankarada bir okuyucumun baJll 
teline dokunmuş.. Bana tariz ediyor. 

Gönderdiği çok nezih ve iltifatkat 

mektupta: «Ben şahsen ne sakallıyun, 
ne de sakal uzatmanın lehindeyim, fa• 
kat böyle mevzusuzluk içinde bunalan 

bir gazetecinin, - bir kısım hürmet etti

ğimiz adamları - sakalı var diye zem • 

metmesine de razı olamam. Bir çoIC 
yüksek şahsiyetler vardır ki ekserisinin 

yüzünde tabiriniz hilafına olarak se • 

vimli bir sakal görürsünüz ... )> diyor. 

Bir vakitler, Edirnede memuren bu• 
lunduğum sıralarda, kendime zamanı.JI 
telakkisine göre, vazifem"in ehemmi .. 

yeti ile mütenasip bir çeki düzen ver" 
mek maksadiyle ben de sakal bırak "" 

mıştım. O vakit bu sakalın beni boğ "" 
duğunu, bunalttığını pek iyi hatırla " 

rım amma, mevzusuzluk içinde boğul" 
duğumu henüz hatırlamıyorum. in " 

sanlık haliyle. yazacak bir şey bulama" 
dığım zamanlar susarım. Fakat lehül

hamt tema,şahanei alemde göze çar .. 
pan aksaklıklarla garibeler o kadar çok" 

tur ki, benden sonra daha belki de yüz 

tane fıkra muharririni bir gün bile 

mevzusuz bırakmaz. • şte Fransayı korkutan da budur, ve 

1 Fransa korkmakta da haklıdır. Bu 
korku Fransayı, Almanya etrafında yeni ve 
daha sıkı bir çenber çevirmeğe sevketmiş
tir. Pariste aekiz on devletle cereyan et • 
mekte olan müzakerat Almanyayı kıskıv

nüyordu. Bu eö - Sayın okuyucuma bu teminatı ver-

nüklüğü kendisi de ~ dikten sonra, şunu da ilave edeyim 1d 
Himaloya dağlarının en yüksek tepesi 

olan Everestte çıkmak azmiyle Londra -

dan yeni bir hey' et hareket etti. Bu hey

etin içinde 2 5 yaşında bir de ııenç kadın 

vardır. Adı Misis Humphereys tir Hey" et 

üyelerinden olan bir doktorun kansıdır. 

Maamafıh bu kadının böyle bir teşebbüs

te zevcine refakat eden kadınların ilki ol· 

madığını kaydedelim. Zevci ile birlikte u-

hissetmif midir, bi- 'fi her hangi bir simayı süsleyen sakaÜ 
linmez. Anlnplan beğenip beğenmemek bir zevk mesele-
hidisc herkesin 1tözüne çarpmış olacak ki. sidir. Ben sakal bir ayıptır, bir {!indir, 
Fransanın devlet reisi için bir üniforma ih· bir lekedir demedim. Ben sakaldan 
daın dü'1inülmeie bqlanitUfbr. Zaten ba hazzetmem, dedim. Ve benim sakal "" 
mesele Fransa için yeni bir mesele de de-

rak bağlamak içindir. 
Evvela Fransa, ltalyanın yerine Sovyet 

birliğini ikameye karar vermiştir ve bu 
hafta içinde Sovyet - Fransız paktının 

BULMACA 
ğildir. dan hazzetmeyi)Jim, kendi kendilerine 

ilk defa olarak yıllarca evvel esbak sakalı yakıştırmış olanların şanına 
meclisçe tasdiki beklenmektedir. 

Sovyet birliği ile Romanya ve Çekoslo
vakya arasında imzalanan ittifak muahe

. zerre kadar nakise vermez. 
Cumur Başkanlarından Fdiks Faur un za- K · ·ı d ·-d denı"len 

•İ de bu siyasetin diier bir safhasıdır. Sov- zun ve tehlikeli yolculuğa çıkan ilk kadın 
yetler Çekoslovakyada tayyare karargah • bir Fransızdır. Adı Brourdon" dır. 1681 tari-

lan ihdas edecekler ve lüzumunda Ro - hinde Kişmir havalisini dolaşmış, Kinchin, 

manya üzerinden Çekoslovakyaya uçacak Jungo dağına çıkmıştır. İkinci kadın bir A

olan Sovyet tayyareleri, bu karargahlardan merikalıdı. Adı Werkman'dır. Bu kadm 
Almanyaya karp cephe alacaklardır. 

meşhur bir kaşif ile evlendiği zaman bal 
Küçük itilafla Avusturyanın, Balkan 

devletlerile Bulgaristanın anlaşmasını te -
min de. bu siyasetin üçüncü bir safhasıdır. 
Avusturya küçük itilafa, Bulgaristpn da 
Balkan antantına girecek, bu suretle mer
kezi ve prki Avrupada Almanyaya karşı 
kuvvetli bir zincir vücude getirilmiı ola • 
caktır. 

ayını Himalaya dağlarında geçirme~e ka • 

rar verıriş ve tam ( 7000) metTe yüksekli

ğe kadar çıkmıştır. 

* 
Amerika Hazinesi Yer 

Soldan aağa: 

1 - Harpte kazanılır. 2 - Bir hare-
İşte Pariste cereyan eden müzakereler

de teminine çalıplan vaziyet budur. 
ket. 3 - Girmek, müptelası olarun vay 

Amerika hükumctiniıı albn olarak eak- balinef ... - Ahide, ah. 5 - Ma, Atti-

D•Cllttlrlyor 

* Uuılı Şarkta 
ladığı etok (Nevyork. Şikago. Filidelfiya. 

lanın babası. 6 - Tam yerine göre. 7 -
ve Den ver) tchirlerinin büyük bankala • Afrikada bir hükUınet merkezi. 6 - Eks-

manında da düşünülmüftür. Hatta reaam 

Detail'ın yaptığı bir krokiye göre, 1696 

tarıninde işlemeci Petit Fils tarafından ko-

yu lucivert üzerine alhn sırma işlemeli bir 

de nümune yapılmıştır. Feliks Faur'un 

ömrü vefa etmemi~ bu elbiseyi giyemeden 

ölüp gitmi~ti. Milletkr ne kadar demok-

rat olurlarsa olsunlar kendilerini temsil ~ 

den başlan altın ve amna içinde görmek 

istiyorlar 1 

* 
Böcek Behçeal 

Dünyanın en ~ae1' hayvanat bahçe
lerinden biri olan Londra Zooau, aon za • 

manlarda büyük bir yenilik yapmış, bir 
ateş böcekleri bahçesi vücuda getirmiştir. 

B ütün bir hafta hudut müsademele

ri, dahili ltan~klıklar, tüfek sesleri 
ve barut kokusu. 

rına emniyet edilmiştir. Halbuki yeni ve

rilen bir karara göre pek yakında F ort 

Knoks eyaletinde, yapılacak olan hususi 

tra. zaman. 9 _ Arkası. atınca takılır. Ağaç dallan, tarhlar, çimenler, böcekle
rin pırıltılanyla tutuıtukça, bahçeyi dol-

1 O - Musikide bir ses. aksiyon. 11-Sü-
duran seyirci kalabalığı, 

tün rengi, yemeklere tad verir, Musanın 
Pekin etrafında, Mogolistan hudud .. ...la mahzenin emniyet altında bulunması iç_in ma manzarasını hayran 

~ ta~dığı şey. 

bu yere inmi§ ıe· 

gözlerle seyret· 

müsademeler. Şimali Çinde ve Kiveyçofda ı beton, çelik, elektrik ve zehirli gaz gibi mektedirler. 

komünist isyanı. insan zekasının bulduğu bütün elemanlar- Yukarıdan aşağıya: Buna benzer ha~a bir yenilik te, yine 
Bütün bu hadiseler Japonyanın ekme • d . "f d d"l kt' y . 1 b" . l K b 2 K d I ·ı d D t 1 t' d .. d 

V• v · an ıstı a e e ı ece ır. anı can ı ır ın- - orunma, aston. - ısa e- ngı tere e ongas er eya e ın e vucu a 
gıne yag sürüyor. Çünkü karışıklık oldu 
mu vaktı"I T- k. ed . . . k sanın, polis "kuvveti tarafından menedil- ğil, İnce uzun. 3 - Ayan beyan, bir edat. getirilmiştir. Ve içinde sinek beslenen bir . e ur ıy e asayışı temın etme 
istiyen Avrupa devletleri gibi, derhal asa- mese ve tamamen serbest bırakılsa bile 4 - Eşeğin hususiyeti, ablanı tuttunnak. bahçedir. Bahçenin sahibi, beslediği sinek· 

yişi temine kalkar. Asayişi temine kalk • mahzene girebilmesi mümkün olmıyacnk • 5 - En büyük hayvan, baston, renksiz. leri halka seyrettirmek için değil. sırf ti· 

ması demek, o sahayı istila etmesi demek- tır. Hatıra gden bir tek endişe verici nok- kokusuz ,yartnı. 6 _ Zevce. peder. 7 - cari bir maksatla yetiştirir. 
tir. Şimdiye kadar bütün emperyalist dev- ta altın stokunun nakli esnasında Gangs- mali müessese. 8 - Akıl ata. likin. Bal1çe sahibinin işi de bu sinek yavru· 
Jetlerin takip ettiği yol budur. Japony<l da 

ter çeteleri tarafından hücuma maruz kal- 9 _ Tavukla berabr akla gelir. J O _ ]arını, balıkçılara yem diye satmaktır. 
Uzak Şarkta şimdiye kadar bu yolu takip 
etmiştir. ması ihtimalidir. Maamafih bu endişe ve- Karnı boş. 11 _ Müptela, bir renk. .. • • • • • • • • • ·-·--··~ • 

Şimdi asayifi temin siyaseti dış Mogo • rici nokta da basit bir oekilde halledil - Dünkü Bulmacamızın Halli: Sır. at. 
listana geçmiştir. Japon kıt'alnn orada bu mi§tir. Beşer kiloluk paketler halinde bu- Yukandan apğıya: 

vazifelerini yapmağa başlamış bulunuyor- lunan altın stok eritilecek ve beheri ( .. ) Soldaa sağa: ı _ Hakimiyet. 2 _ Af, katı. 3 _ 
lar. tonluk bir külçe haline konulacaktır. Ta • 

Dış Mogolistanın Sovyet birligvi ile as • 
keri ittifakı vardır. Bincnaleyh Sovyet bir-

bii 4 tonluk bir külçenin yerinden kaldınl

ması bile mümkün olmıyacağından ça • 

bnmasına ihtimal yoktur. 

1 - Haymana, saz. 2 - Ereğli. 3 -
Kaydı, raf. 4 - Aşhane. 5 - Masraf, 

yar. 6 - ifa. 7 - Kumar, ta. 8 - Ek, fos. 
9 - Tasarruf, re. 1 O - Tık, etek. 11 

Yasak, sır. 4 - Med, ufak. 5 - Arı, mor, 

6 - Ne. af, asri. 7 - Ağuş. 8 - Afet. 
9 - Sirayet. l O - Ana, akrep. 1 1 Zafer, 

ek. 

uru yemışçı er e ıg e 
bir nesne satılır .. Ben bunu ağzuna 
koymam. Fakat gene de iğde cayır ca" 
yır satılır. Kübik eşya sinirlerime d<>" 

kunur. Başkaları ise bayılırlar. 
Frenklerin bir söz temsili vardır: 

Zevkler ve renkler mün~ götür " 
mezl derler. Benim zevkime sakal nY" 
kırı düşüyor, okuyucum ise sakalli 
bir çehrede nuraniyet olduğu iddia "" 

aındadır . 
Nasreddin hocanın dediği gibi o da 

haklı, ben de haklıyım.. Katip efendi 

de haklı. 
Acaba sakala karşı bu husumetim 

nereden ileri geliyor) Bunu uzun 'il'" 

zadıya düşündüm; ve şu neticeye var'" 

chm: Galiba ben, üzerimden her tür" 

lü yükü hafifletmek, ne sakala ne de 
bıyığa minnet etmiyerek yaşamak is "" 
tiyorum! ..-
-Biliij~; .. "jj;;;"iı-;;;;-;7···· ....... 

1 - İlk elektrikli lokomotif ne vııkit 
kullanılmıştır? . . ? 

2 - KurJun kalemini kim icat etmıştır 
3 - T oros dağlarının en meşhur ge• 

c;idi hangisidir? 
.. - Şarlmanın taç giyme törenı ne 

vaki tyapılmıştır? . 
5-Niemen nehri hangi devlet mcrkczı• 

nin içinden geçer? 
Dünkü Suallerin Cevapları 

1 - Bize en yakın Türk hükümdıırlııft 
arasında müslümanlığı ilk kabul eden. 'fü~ 
kistanda ıcBakak» aşireti Başkanı Bakll 
Beyin oğlu Selçuk Beydir. 

2 - Büyük muharebeye son verdeıt 
·h' e mütareke 1 l ikinci teşrin 1918 ta ı ıll. 

aktedilmiş. 15 birincikanunda yenilenıTlıŞ. 
1 7 ikincikanun 1919 da bitmiştir. 

4 t•• 3 - Cebelüttarık 24 temmuz 170 
11 

liği dış Mogolistanın istilasına Jakayt kala
maz. Bu sebeple Uzak Şarktaki hadiseler 
ehemmiyetle takip edilmdidir. 

·~----------------- İSTER İNAN İSTER 
rihinde lngiliz amirnlı Rooehc tarafıııda 

" zaptedilmiştir. . .• 
ı· o İNANMA! Özlü Sözler: ·-

Kitaplarınızı baıkalanna v~rmeyiniz; 
zira ben kutüphanemi başkalarından aldı
ğım kitaplarla yaptım. 

Arıatole France 
Hiç bir şey müşkül değildir. Elverir ki 

onu ufak parçalara taksim etme ini bile
lim. 

Henry Ford 
lnsanın nasıl öldüğü çok ehemmiyetsiz 

bir meseledir. Asıl iş nasıl ya~dığındadır. 
Bemard Shaw 

Evvelki gün saat 18,5 ta Şirketi Hayriyenin Köprü • 
Yeniköy seferini yapan vapurda yolcuları hayli eğlendi
ren bir hadise olmuıtur. Bir aralık yolcu kanapelerinin 
üstünde pervasızca yürüyen minimini fareler cörülmii§
tür. Bunlardan birisi bir bayanın boynundnki kÜrlte kadar 
çıkmııtır. Bir kııım erkek yolcular ürkme, kaçma bilmi
yen bu mahluklarla hayli eğlenmiıler, onlara şeker vcr
IJÜJlerdir. Vapur Kandilliyi geçtikten sonra yolcular aza-

lınca irili ufaklı farelerin kanapeler altında cirit oyna
dıkları Görülmüştür. 

Bundan sonra yolcular kamarotu çağırmıılar, o da bir 
maşa ile bunları toplamaya çalıJmıısa da muvaffak ola-
mamı§lır 

Vapurda fa.re Veba hastalığı atılar. Pislik alametidir. 
ı Her gün binlerce halk tnfıyan şehir vapurlarında bu 
! kadar ihmale cevaz olduğuna, artık: 

IS1 ER 1 AN lSTE İNANMAJ 

------------------------------------------------------------·~--_) 

1 
4 - Eski Mısırlılar zamanında lir . 

k l" 
lünün cesedini mumya haline getirın t' 

1 çin kafasına çivi ile küçük bir delik n<;l' .. 

j lar, bu delikten şimdi terkibi bdli olı:: 
' k 1 d B . de ..,-yan bir su n ıtır ar ı. u su sayesın d 11 

B rı ıı yin yumu ar, burundan akardı. u . e 
• .çırı 

sonra cesedin barsaklan çıkarılır ·w: . i• 
yine terkibi tamamen belli olmayan !'1;1)ıı 
laç dolduruhır, bundan sonra ceset 7J 
güneşte kurutulurdu. .. 111 

5 - Büyük muharebeden evvel " 11~ı. 
okkası 9 kuruştu, şekerinki elli pcı":~ıtr 
kahve 9, sabun 4, pirinç 2 kuıuşa sa• 

dı. 
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Avrupa 
liimrelenmek 
>1'o/undadır. l ondra ve Pariste arka arkaya ya · 

111 
pılan siyasi müzakerelerin neticesi 

~ oldu: Londra müzakereleri, Akdeniz 
'e "1ctlcri ara81nda, her hangi bir tecavü
't ~ar~ı mütesanit bir blokun teşekkülü • 

TELGRAF BABIBLEBİ 
Paris Görüşmelerinin Neticeleri 

Tevfik Rüştü Ara.sın Fransız Gazetelerine Beyanatı 

Fransa İngiltereye Görüşmeler Hakkında İzahat Verdi, 
Ancaberaber, 

Kanca beraber! 
•trılcan verdi. 

"1 Paria temaslan ise. orta Avrupada ha-
1..tı ola~Iecek ıulh bozucu hareketleri ön
~C>'e çalışacak bir devletler grupu mey-

İngilizler A vusturyanın Habsburglar Meselesinde A merikalılar yino hayrette. Makaçu• 
. zet eyaletinin \Vrentham ,ehrinde do 

Küçük İtilafı Temin Etmesinden Memnun 
p ?'kardı. Londranın hedefi, İtalyadır. 

~rıs ise. muahedelerde tadilat istiyen 
tı . rlar gibi nisbeten küçük devletlerin 
~nde Almanyanm her gün bir parça 
!'ııı.. kuvvetlenen, bu balumdan orta Av
~ da gerek prk, gerek garp için teh • 
' llddolunan hüviyetini hedef ittihaz 

ğup büyüyen yetmiş yıllık ömürlerini orada 
geçiren, usta marangozlar diye şöhret ka
zanan iki kardeş. ayni günün ayni saatinde 

Paris, 8 (A. A.) - Figaro gaze - zere komıulariyle bir anlatma yap- beri hükiımetlerin nazarı dikkatte ölmüşlermiş. 
teıi, Tevfik Rüştü Araı ile yaptığı mak istediğini ve fakat §U mütalea- bulundukları meıelelerle, Fransız - Bu hadiseyi garipleştiren, Amerikalılan 
bir mülakatı neşretmektedir. yı yürütmüı olduğunu hatırlatmak- Sovyet antlaıması gibi, pek yakınd& da hayrete düşüren taraf, usta marangozla-

Aras demiştir ki: tadır: acil bir aktüalite mahiyeti alacak nn ikiz doğmuş kardeşler olması ve her i-
((Paris müzakereleri semereli ol· «Böyle bir anlaıma çok itinalı olan iılerden de bahis bulunacak • kisinin mide kanserine tutulup ayni iabra· 

ı bı çeke çeke yaşamaları ve yine yanyana 
tktedir. muıtur. Yalnız, bir çok defa yapı • hazırlıklara ve Avusturya tarafın • tır.» ölmeleridir. * lan yanlıılık, çok çabuk gidilmek dan verilmesi zaruri teminata bağlı· Avu•turyanın Verdiği Teminat Tarihte böyle hadiseler çoktur, ben bi-

~cvlctlerin müşterek emniyetleri için istenmesidir. Halbuki her §eyden dır.» Londra, 8 (A. A.) - Havas ajan- le uzun boylu düşünmeden işte bir örnek 
'ttıı ılatlanmaları, sulhun devamını temin evvel vaziyeti daha ziyade vahim • Petit Joumal, Flandenin, dün, sının bildirdiğne göre İngiliz hü • hatırlıyorum: On altıncı asırda Şarki ve 
8.ı ~it itibarile ehemmiyetli bir hadisedir. leıtirmek ihtimali bulunan tehdit • Sir George Clark'ı Tuna organizaa- kU.meti, Paristeki elçisinin son dip- garbi Trakyayı durmadan devreden iki 
'' ildar var ki bu anlaşmalar, Cemiyeti . l t'k .. ·· 1 d · .. d derviş vardı. Birinin adı Eskici baba, öbli-
'"'tv leri bertaraf etmek lazımdır.» yonuna aıt son Paris görüımelerin- oma 1 goruıme ere aır gon er • .... ı. .. T 11. b b .d. y·· b b 
1.1. arnın nizımlığı altında yapılmış olsa d" w. I R runun&.u e ı a a ı ı. uzcc, oy oa-
~ hı' · h k b F Ga.zetel r 'nı'n Netrı'yatı den haberdar edebildigw inı' kaydet ıgı raporu a mııtır. esmi maha • a ·t d ı d b' 'b. ı · d lılıı.._ ç §Üp e yo ; u cemiyetin manevi ransız e ı • ç Cf ve eıı a am ar ı, ın ır enn en 
~~ icat kat yükseltilmiş olurdu. Bugün Paris, 8 (A. A.) _Pelit Parisien tikten sonra diyor ki: filler Habsburgların, küçük itilaf asla aynlmazlardı. Uzun ve pek uzun yıllar 
"" ilr edilen usul, zahiri haline göre harp- l'azeteıi, Yugo•lavya kral naibi «Flanden ile Sir George Clark'in devletlerinin arzuıu hilafına ola • b~r~ber yapdılar, iyi ve kötü günlen 
11... evvelki ırrizli ittifaklar sistemin 'n bir da son Cenevre · · · t tkik rak tahta rıkmıyacaklarına daı'r A- bırlıkte geçirdiler, yine birlikte ihtiyar ol• 
~ • 

1 prens Paul'un Paris'e ugwramaıı mü· mesaııını e e 3' ~.r daha açığa vurulmuş bir diğer gek- d ki . t hm. I b T • vusturya tarafından verilen temi dular. Artık diledikleri gibi gezemiyorlar• 
lııı:ı~n ha,Jca bir fey değildir. Bir Reva) nasebetile, onun tahsını pek met • ece erı a ın ° una ı ır.» nah büyu'·k bı'r mem • ti k • dı, diyar diyar dolaşamıyorlardı. Bu vazi· 
.... k h d 11 b' kt d Cl k Fi d .. ·· l • ·ı nunıye e ar • b' .. G l'b l d b · •-~ lltı vaktile ne derece endişe uyan • e er yo u ır yazı yazma a ır. ar • an en goruıme erı ı e I kt d I yette ır gun e ı o u a aşbap vcnp KO· 

~ııfor idiyae, bir Tuvari, bir bilmem ne «Prens Paul dütünmeden karar Londra arasında devamlı bir el bir· fi anıp a a ır ar. nu§urlarken Eskici baba, şöyle bir dü§iin· 
1... crana l~L' · d b .. k 1.~. mevcut old w d l'ld' ren• Starhemberg Romaya Mı dü: 
:"1ı ve te ıuuaı e, ugun, ayni aı ın- vermeyen ve gerek dahili itlerin ıgı uguna e ı ır 
~- doğu ç·· k'. b .. h k p . p . . 0 

Gidecek? - Haydi kardeşim, dedi, gidelim, e-
'°'? ruyor. un u, ugun, er ne a · gerek arsıulusal meselelerin, ıon t t arı Fi d b " dev] l h ]ki A e 1 ııen, an en ugun Parı's 8 (A A ) M t' manetleri sahibine teslim edelim. ti .... ' et er, arpten evve · vrupanın k ' • • - a ın gaze • 
~Eı ı derece ciddiyetle adeta bir ne,·i b k 1 r u 1 ·ı k · h ~ nıüselles» veya <c ttifakı müselles» a an a • . ru una verı ece ıza a· lesinin Berlin muhabirinden aldığı Telli baba, nükteyi kavradı, hemen ce-
~U en ve iki net parçaya ayrılmış teazzisi dindarlıkla idare edilmesi lazım tın önemını ha~ırlatarak diyor ki: bir habere göre, prenı Starhamber- vap verdi: 
,n~c bulunmayorl~sa da, temayülleri geldiğine kani olan derin zekalı bir ~«Fr·a·n·s·ız dı§ 1§.leri bakanının yap- gin Muıolini ile görü•mek üzere - Hay hay kardeşim. Ben hazınm. 
lld rılc böyle mahdut bir zümrelenmeye zattır.» - 1 h 3' Yaya yola çıkmışlardı, Edirneye doğ-
L_-cn h' ld 

1 
tıgı goru§me er ıza atına müstesna pek yakında Romaya gitmek taaav- ru gidiyorlardı, fakat gün başına de;;il aa· 

~ ır yo a yürüyor ar. Zümreler bir Pelit Pariıien, prensin, Tuna hav- b · k t kf B · 'h T .. ~li~r. Fa.kat ergeç aagari haddine ine _ ır ıyme verece ır. u ızı at, u- vurunda olduğu Viyanadan bildi • at başına dermanları azalıyordu. Bununla 
r. zası müvazenesini temin etmek Ü • na havzasının tanzimi gibi, çoktan- rilmektedir. beraber düşe kalka büyük §ehre yaldat-

~"rupada §İmdiye kadar harp patla • mıglardı. Nihayet Selim han arastası bapna 

h 'd~ı ise., bunun sebebi, riyaziyenin kes· Tarİkatçİ)İk Tahkikatı s • d v • gelebildiler ve orada duraladılar. Çünkil 
"'bı bahsinde olduğu gibi, bu zümrelerin unye e azıyet adım atacak halleri yoktu. 
~tıd ilsit tekillerine irca edilememiş olma• Mı l d k • •ı k Jl d Ali S De/ı·ıı• Eskici baba, biraz dinlenir gibi dav• 
~ ·~· Bu yapıldığı ve büyük zümreler, an sa a ı ır1.ev u ar an ısı uç Kanlı Hadiıeler Devam randı, sonra mırıldandı: 
~1rıihayet üç grup halini alarak küçük bulunmadığı için Tahliye Edildiler Ed• 7 K Ô - Gel, kardeş, sarılalım. 
'~tleri ittifaklamun içine aldıklan ve ıyor, İşi Daha Jdü Sarıldılar ve ... Öldüler. Garabet tura• 
"'-dılcri?e bağladıklan gün, harp, kaçı • Manisa, 8 (Özel) - Manisa mu - Mektupta adı geçen ve mezarına gİ· Kudüs, 8 (A.A.) _ Suriyeden bil- daydı: Erteai gün oradan geçenler bu iki eaı 
~ hı 1 k G h't' d • ı· t 'k t 'l'k ki d•I • • ·ı t H kk h maf dolaş olmuş ölüyü biribirinden ayı. ~. r 2aruret o aca tır. idiı o gidi~- ı ın e gız ı arı a çı ı yapma a ı mesı ıatenı en za , a ı oca • dirildiğine göre, Suriyedeki karı~ıklık· 

T ramıyorlardı. Bütün uğraşmalar bir netice 
Selim Ragıp suçlu bulunanlar hakkındaki tahki- nın ölen karde§i imif. Bu ölüye sağ- ların artması üzerine, Fransız fevka-la vermiyor ve Eskici baba ile Telli babarun 

'YI •• t J k J • kat ıon safhaya dahil olmu§tur. lığında «kutbu evliya» adı verili • iade komiseri ile müslüman şefleri a· kilitlenmiş kolları çözülmüyordu. Sonun-
\> US em e e enn Tahkikat, Müddeiumumi Rifat tara- yormuf. rasında, sükunun tesisi için yapıl • da ikisi de o biçimde mezara konuldu. 
(en. d T k . . fından idare edilmektedir. lıtanbulda, Çandarlıh Ömer Lut- makta olan müzakereler talik olun • Halbuki Amerikalı ikizler, ayn ayr, 
t J en a Simi Gizli tarikatçilik tahkikatı ba§la- fi ile fzmirde Çandarlılı Bahattinin muştur. Suriyede umumi grev hala yatakta ölmüşleri.. M. ;r. Tan 

f't.gUt il dığı zaman haklarında sulh hakim- evlerinde zabıtaca araştırmalar ya- devam etmektedir. Fevkalade komi - p J t ere ükumetinin liğince tevkif kararı verilen yedi pılmışsa da ortada suç teıkil ede - ~e.r De .Martel, derhal Parise gelmek etrO 
Ol"arı Ve Sigasi Me- kitiden altııı, delil noksanı yüzün • cek kanun unsurları elde edileme • ıçın emır almıştır. A b 

'Aha/ilin Düşünceleri den tahliye edilmiılerdir. Bu daki- mittir. Berut, 8 (A.A.) - Humusta vu • m argosu 
"'\ k d k f b 1 kubulan kargaşalıklarda ölenlerin sa· 

·~t \'tlupadan dün gelen telgraflara a a mev u u unan yalnız, eski Diğer suçlulara gelince; bunların yısı üç kiııidir. Bir çok zabıta memur-
l.ı'~, n ·ı· I"' Manisa müftülerinden Hakkı «ho- "f · ld ki f k k d'l · d T ~ gı ız par amentosunda sulhu ru aı o u arı, a at en ı erın e ları da yaralanmıştır. 
~ t eden Almanya, ltalya ve Ja - can dır. rüfai adatma ait bazı aletlerden ve Şamda saat 17 ye kadar sükunet 
~~ehlikelerinin önünü almak için Hakkı hoca, Maniaanın dü§man kitaplardan başka bir fCY buluna - hüküm sürmüş ondan sonra gösteriş
~ rı tecavüzi vaziyet almağa sev- tarafından iıgali yıllarında müftü. madığı sabit olmuttur. Bunların rü- çilerin vaziyeti zabıtanın müdahalesi· 
~ll hanı madde ihtiyacı olduğu da· lük ediyordu. Kendisinin nakıi failikle alakaları tesbit edilmi:t de- ni icap ettirmişti. 
L.-~ l iltizam d k l ·· ıeyhi bulunduğu ve evvelce Mani - gwildir. Hakkı hoca bugu"n müddeiumu- Hamada gösteriııçilerden yedi kiı.ııi 
~L •• •• e .. ere yapı an muna- T .,.,. 

'

<qr b d sadaki nakıi tarikati mensuplarının miligw e ha• vurarak kefaletle tahli • ölmüştür. 
. . utun unyanın nazarı dik - 3' 

h ı c:elbetti. baıı olduğu anlatılmı§hr. yeaini istemittir. Bu zatın tekkeler 
Q B ı d ı b 1 ltılyınfar iogiltereye Hile ile 

K... \t rn ] h 1 u zat son zaman ar a stan u kanununa muhalif hareketten mah-
"'i) ese e akkında ngiltere ha • vuk 1 d Ö M 1 "" S f 1 ? J.i e neza .. 1 t .

1
. . a at arın an Çandarlılı mer kemeye verilmesi muhtemeldir. 8 n.I a ıyor ar 

~ retı ı e ngı ız sıyasi maha- .. f · · 
~ titnd'd . l 

1 
d Lut ı ıle muhabere edıyormuı, elde Londra, 8 (A. A.) _ Gümrük 

.'I) ı en vazıyet a mı,ş ar ır Ha- d'I k 1 w Ged' N h · Taştı e ..... . .. h l · e ı en me tup ardan anlatıldıgıntt iZ 8 rı memurları, Londra depolarından 
••ezaretı mute assıs arı ham .. Ö A • ı 

;,.,. eler I 'h . gore, mer Lutfı stanbulda basta Manisa, 8 (Özel) - Gediz nehri birinde, 783 sandık karnabahar 
-~ e o an ı tıyacın bertaraf e - · · w ~ -Cıi i · 

1
• k 

1 
l k ımıf. Hakkı hocaya yazdıgı mek - latarak binlerce dönüm arazi sular müsadere etmitlerdir. Sandıklarda 

?'te .
1 
Çın ma ı o ay ı ve yardım t I d 

\ tı rn · · . 1 w up ar a: altında kalmııtır. Sul~r yavaı yavaı lnnsbrük ticarethanelerinden biri • 'be csının musıp o acagı yolun -
~>'~nı mütalea etmişlerdir. - Onun mezarına git, dua et! çekiliyor. Dündenberi Maniıa dağ - nin markası bulunmakta ise de bu 

~h'tnl"' nıaddeler meselesinde İngi • Diyerek, hastalığı münasebetile ları beyaz karlarla örtüldü. Bu ıu • karnabaharların ltalyadan geldiği 
·~~ illnentosunun aldığı vaziyet ruhaniyetten istifade ediyormu§. retle Manisa kı!a kavuımuttur. anlatılmıttır. 

~ •n, Almanyanın ve Japonya -
q ten· l 
l~()ete ıf :me davalarını zımnen hak-
.~ d tnıış olduğundan bu memle -
\ t e . > Jr>o 8Cvınçle karşılanmış, bilhas-
~ il Yada büyük memnuniyet u • 
l"f t?ruftır. 

tııı •i\ttı rnadd l . . ·1 . .. 
~~eı· .. e mese esının ı erı su • 
~il : dunya müstemlekelerinin ye-

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Fransanın Romado 
Yaptığı Yeni Bir 

Teşebbüs 
Cenevre, 8 (A.A.) - Petrol nak

liyatına ambargo konması ve petrol 
yerini tutabilen maddelerin İtalya ta

rafından muhtemel istimali hakkın • 
daki rapor dün selahiyettar tali komi
te tarafından kat'i surette kabul edil-
miştir. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Ambargo 
vukuunda, ltalyanın tedarike kalkış -
ması muhtemel petrol benzerleri me
selesini tetkike memur eksperler tali 
komitesi İtalyanın yapabileceği eko -
nomiler ne olursa olsun daima çok 
fazla miktarda benzin ithaline devam 
etmek zaruretinde bulunduğu netice
sine varmıştır. 

Franaanın Bir Tqebbüıü 
Milletler Cemiyeti üyesi bazı dev

letler İtalyaya yapılan petrol ihraca -
tının sulh zamanındaki normal had • 
dine indirilmesinin mümkün olup ol -
madığı keyfiyetini nazarı dikkate al • 
maktadırlar. O zaman denebilecek -
tir ki Milletler Cemiyeti, ltalyan mil • 
Jetine karşı bir ceza tedbiri alama • 
maktadır ve yalnız daha fazla mik • 
tarda petrol vermek suretiyle tecavü
zı t.ı rn.u oe yardımdan çekinmekte • 
dir. Söylendiğine göre, Fransa hüku 

t· 1-fi ak~irni için yol hazırlamakta -
~ ~tiıı \ bı~ devlet elindeki müstemlc
~~ti\be ksıl~~~ine. taraftar o!'?~mak· 
h~i\li r buyuk bır harbe gırışılmesi 
~i edne karşı bunu ehveni şer te-
. B en cereyanlar da yok değil -

~~il ~r~erey~nların kuvvetlendiği • 
~\i 1~ delıl Avam kamarasındaki 

llakafa ve kararlardır. 

- Bu gece, sabahlara ka • 
dar göz kırpmadım, Hasan 
Beyciğim.. 

. .. Bir faaıl. Bir ahenk .. 
Bir cünbiif •• 

. . . Mahallede yer yenn • 
den oynadı. Ne oldujunu an • 
lıvamadun. 

Hasan Bey - Ben tahmin meti, İtalyanın petrol ihracatının bu 
ediyorum, dostum: Civarınız· tarzda bir tahdidini askeri bir zecri 
da kömürcü varsa, kqın bu - tedbir gibi telakki edip etmiyeceğini 
tıracağuıı haber almıı, tenlik öğrenmek üzere Romaya müracaatte 
J•Pmıtbrl bulunmuştur. 
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ERİB BABBBLBBt Canavar Aşık! 

ihracatımız 
Muntazamen 
Artıyor 

----
ikinci Teşrin Ayındaki 
ihracatımız 17 M1lyon Lira 

istatistik umum müdürlüğünün 
hazırladığı istatistiklere göre ihracab· 

mız soıi dört senedenberi daiıni bir te
zayüt göstermektedir. Buna mukabil 

ithalibmız çok yav&f bir aeyir takip 
etmittir. 

1932 ikinci teşrin ayındaki ihraca -
tımız 11 milyon küsur lirayı bulur -

ken, 935 in ikinci teşrinindeki ihraca
tımızın tutarı 17 milyonu atmıtbr. it

halatımız İle, ayni aylar da 932 de 6 
milyon iken bu miktar 935 de bir mil-

yon kadar bir arbf göstererek 7 mil
yonu bul"tluştur. 

Bu vaziyete nazaran geçen ikinci 
tetrin ayındaki ihracatımız, ithalib -

mızdan 9 milyon 965 bin lira bir 
fazlalık göstermektedir. 

ll<i Genç Mahkemede 
Tevkif Edildi 

Bekir ve Rauf adlı iki genç dün 
polisten müddeiumumiliğe teslim e • 

dilmiftir. iddiaya göre emanetçilik 
nakliyat şirketinde çalışan bu iki genç 

şirkete gelen büyük bir sandığı orta
dan yok etmitler. Şüphe üzerine ev-

lerinde yapılan araştırma neticesinde 
çalınan sandık meydana çıkmıftır. 

Sultanahmet sulh birinci ceza hi -
kimi 10rgudan sonra suçluları tevkif 
etmiıtir. 

15 Yaşında Bir Hırsız 
Lalelide merhum Sami P8f8nın e -

vinde bir hırsızlık vak'ası olmuttur. 

Meçhul bir el üst kat odalardan biri -

nin konsolunu açınıı ve içinde bulu

nan (85) Hra kıymetinde bir inci 
ile (50) liralık altın bilezik, (20) 
liralık pırlanta çalmııtır. . 

~abıtanın aıkı ara§tırmaları neti-

cesinde ailenin eski emektarlarından 
Nazmiyenin (15) Yllfındaki oğlu 

Hamdi evde küme bulmımadığı bir 

sırada konsolu açtığını, mücevherleri 

aldığını söylemİf ve bunları sakladığı 
yerden çıkannıftır. 

Uzun Söze 

Sevdiği Genç Ve Güzel 
Yerinden Yaralayarak 

Kadını 28 
Öidürdü 

Ne Hacet? (Bat taralı l inci yüzde) iden kalkarak şehre yollanmış, Tuft11 
Daha tuhafı çehre~ind~. seı~pati uyan- mahallesinde Ayşenin oturduğu e1'f 

Belediye Nizamlarını dıracak en v ufak hır guzellık noktası gitmiş. Ayşeyi elinden yakalamış: 

Ölçü Ve 
Tartı 
Sahtekar/ığı 

Tanımı yan Mahalle ihmali Görülen Bazı ~~lun~ad.r haldeT kadınlara çok düş- ı - Ayşe, demiş, ne haltedip ~ 
<c Belcdiyemiz.in, belediye zabıtası ta- Memurlara Jıten El unmuş. ırenin uran mahallesinde !evlendin? Ben ,,imdi nasıl yaşarıııı 

oturan Ayşe bundan iki yıl önce Ha- . . ' ı..ı 
limatnnmcsindc ehemmiyetle yer alan Ç k · "J d Sen sımdı kocandan ayrılacaksın 11" e tırı meıi Beklenı·yor san an yüz çevirince köyde kıyamet . l: 1 k 1 • bir maddesi vardır: Bütün ticarethane- k H .. .. nım o aca sın 
leri akşam 7 de. bunlardan havayici za- Ölçü tartı ve opmuş. asan tehevvurunden ye - .. . . . 1,,. 

damgalama aah , rinde duramıyor, behemehal Ayşeye Ayşe bu sozlerı ıstıhfafla kar~w:ı: 
ruriye satanları da 9 da kapattırır, cm- , t-''-arA lıcn h-'- • 1 balta olmak, onu tekrar elde etmek mış, Hasanı başından savmak isteJ'1lıt 
re riayet ctmiyenlere ceza k~tirtir. CK 0 • lL1' \ 

Yalnız lstanbulun, bir mahallesi vardır 1 kındaki tahkika • için çalışıyormuş. 1 Hasan da bundan münfail olmuş, et 
ki, belediye nizamnamesinin bu hü- ta dün de dr Zorla güzellik olamıyacağını anla -ı binden çıkardığı kör bir çakıyı r~ 
kümleri dışında yaşar. 

1 
edilmititr. yan Hasan, uzun müddet Ayşenin ar- gele Ayşeye saplamaya başlamış. ~ 

Du mahallenin adına Beya:zıdın Sahtekad.d kasına düşmüş; ona rastladığı yerdi! zü kanlanan adam bununla da iktıı: 
Mercan semtinde Muradiye sokağı t · d A · yıı 

r 

tahkikatını yap • çocuk gibi ağlayarak, önüne düşerek e memış, ermansız yşeyı yere :.Ji 
de~:r~da sıra sıra bakırcı dükkiinlan mak üzere Anka. aşk dilenmİış, Ayşe kurtulduğu bela • tırarak kör. ~kı ile vücudunu ~r 

radan -.eh · · b" d h l k . . . parça kesmıı::tır. 
vardır. Sabah saat 6 da çalıımaya baş- T rımı • ya ır a a rast amama ıçm daıma " , 
larlnr, ak~m yedi oldu mu kepenk - ze gelen İktısat onun sözlerini bir yüz tatlıhğiyle geri Kadının acı feryatları bütün ırııt r 
lerini ynn yarıya indirerek i e devam Vekaleti mü- Müfettif Kamuran çevirmi fak t k lb" . k ak h • halle halkını sokak kapısına toplatJ'l~ 

f . I . d ş, a a ını ırac are d . 1 . d h' b" . . . . eS' 
ederler. Dokuza doğru küçük bir fa • ettiş enn en Kan uran iki gün De k tl d b J G H sa a ıç erın en ıç ırı ıçerı gırJJl • , • e er e u unmamış. ene asanın d · b l k" 1'1' 
eılayı müteakip tekrar tokmaklara sa - nız Ticaret Müdürlüğünde kendisirie 'dd" .. A b .. cesaret e ememış, u surete va ıt 

rtl d .rcd ı ıasına gore yşe u muddet zar - H d ·ı· · · · · 5e ' nlnrak gece yansından sonrayı bulur- ay an aı e metgul olmut' dün de f d d . k d" . k" .. I zanan asan a, sevgı ısını yırmı ...ı 
1 •• I w ' ın a aıma en ısıne vaat ar soz er k" · d l ak ·· d·''"' ar. aynı ıf e ugratan Vekilet bat müfettişi .. l . ız yerın en yara ayar , vucu ı.v- ~ 

Tokmak gürültüsünden ıündüzlcri Hüsnü ile birlikte Ticaret Odasında 1 soy emış. . .. .. param parça ederek yüz üstü bır~ 
oturmak, geceleri uyumak, bacasız o - tahkik ta d : • Bundan hır ay once Ayşe koyden mış ve kadının tamamen öldüğ\lo' 
caldann faaliyeti neticesi bütün sok.ı - T~ı:ı~~ftır. d'W• . I bir gençle evlenme kararı vermiş ve kan~at getirdikten sonra evden çık 1 

ğa yayılan zehirli dumandan dolayı da I .• hr' t . d b' ver ıgı neakıntice· 1 evlenmiş. Bu haber duyulunca aşıkı 
pencereleri açmak mümkün deği!dir. ere ::::ıe ~ . •~z e, ır aeahneye Y Hasan çılgın bir hal almış, ne yapaca-

Belcdiyc nizamnamesi sabah 7 den 1 zha~l .. an•-~ lpıy~~.~lma ~ .~e damga- ğını ~şırmw. Ayşen in görülebilece _ 
evvel gu··nı··1tu" yapılmasını meneder. o çu ve MK1.ı ar suru Uftur V• 11 d dd be 

D •w t aft b • IAk. • gı yo ar a uzun mü et klemiş, fa. 
Belediye nizamnamesi akşam 7 den ıger ar an u Ifte a a adar bır k b" .. ı·· 1 

k ı d d
!kk at ona ır tur u rast ayamamu1. sonra çalı~ayı meneder. ço memur arm a ı at!Ci71ik ve 

Belediye nizamnamesi gece yan _ 

1 

~malleri görülmektedir ki, sa.. -._ekir- Bunun üzerine Kör Hasan, köyün-
sından sonra gürültü yapılmasını mc - lığın bu derece genişlemesinin en bel-
neder. li batlı amm budur. Yeni Neşriyat: 

Belediye nizamnam~i havanın hal- Tahkikat neticesinde bazı memur • 
kın sıhhatini bozacak şekilde ifsat edil- lara itten el çektirilmesi muhtemeldir. Çocuk Dergi.si - Çocuk Esirgeme Ku-
mesini meneder. nımu Genel Merkezi tarafından çıkarıl-

Bu itle ayrıca adliye de m-gul ol-F nkat bütün bu hükümler Beyazıdın -. makta olan ((Gürbüz Türk Çocuğun yerine 
maktadır. ,. Mercan mahallesinin Muradiye soka - a yeni adla çıkan «Çocuk Dergisin nin ilk 

ğında cari değildir. * sayısı zengin münderecatla intişar etmiş-1 
Bu hususta neşriyat yaparak nazan Bu sahtekarlık İfİyle alakadar ola- tir. 

dikkati celbetmcnizi rica ediyoruz.» rak Ankarada da tahkikat yapıldığını, Yeni Türk - İstanbul Halkevi tarafın-
Okuyucumuzun mektubunu koy - yazmıt Ye bu tahkikat dolayuiyle, öl- dan ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 

malda onun arzusunu yerine getirdiği - çüler ve ayarlar umum müdür muavi- 38 inci sayısı tanınm11 yazıcıların yazılan 
mizi zannediyoruz. Bu husustaki bele- j nine işten el çektirildiğinin haber ve • ile çıkmı~ır. 
diye nizamlarının tatbikında gösteri - rildiğini bildinniftik.. Ölçüler ve a- Hukuk Gazetesi - Türkçe ve Fransız
len lakaydi hakkında fazla bir şey aöy- yarlar umum müdür muavininden al- ca olarak Cevat Hakla Öz.bey tarafından 
liyecck değiliz. Çünkü; dığınuz bir mektupta bir sabah gaze • çıkarılmakta olan Hukuk gazetesinin 2 in-

Uzun Söze Ne Hacet ltesinde çıkan bu haberin asılsız oldu- ci sene 12 inci ııayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
l9te Mlaal Meydanda ! ğu bildirilmekte ve tekzibi istenmek • Erzurum Saylavı Prof Saim Ali Dilemre-

. ________ _;;_ ____ ~ tedir. Umum müdür muavinin bu is- nin, Prof. Mustafa Reşidin, Prof. Sabri Şa-
teğini memnuniyetle yerine fP.tiriyo- kirin, Cevat Hakkı Özbcyin, Hasan Tah
ruz. sin Ayninin, M. Honig'in yazılan vardır. 

Radyo Programı - Haftalık ıRadyo 

Üç Ay Sonra Mutlak ltalyaya 7 Ton Afyon Programııı nın 5 inci nüshası da çıktı. Bu 

1 
• • Gönderdik nüshada Avrupa istasyonlarının uzun, or-

ndırılecek ta, kısa dalgalı programlarını, bestekar -
Üç aylık tramvay tarifesini tetkik ltalya il~ yap~~ız hususi ~~on lann, nrtistlerin ve eserlerin isimlerile bu -

edecek Olan tari·fe L • mukaveleaı mucıbınce ltalyan hukU . 1 ıacakmnız. Tavsiye ederiz.. 
&omısyonu yann • bizd 1 

Metro Hanında toplanacak tr _ meti en 15 ton afyon alacaktı. Bu 

Tramvay Ücretleri 

mıştır. 

Jandarma kumandanı Halitli 
müddeiumumi İrfan işe el atınca kıl' 
til kaçhğı yerde yakalanmıştır. 

Tahkikat devam etmektedir. J-lasl' 
nın bir deli alınası ihtimali de varclıt• 

TAKViM 

Rıırot sene 
1352 -Kasım 
94 

SABAH 
s. D. 
1 80 
7 03 

Ôj'{lf! 

S. ID. 
E. 6 151 
z. 12 28 

-----··· 

ŞUBAT 

9 
Arabt sen• 

1354 -Resmi aene t noi UnuP 
1936 27 

----PAZAR 

Zilkade 
1MSA1' 
B. :o. 

15 11 49 
2s 

lkiodi 

s. D. 
9 41 

16 16 

5 
A'ktam Yataı 

s. D. ar 12 - 1 33 
17 83 19 06 

····~ ·-~ 
Tepe başı Şehit 

Tiyatrosunda 

Bugün d• 
ıündüz ıaat 11 

vay fiyatlarmı tetkik -~--ektiv~ amB afyonun yedi bin kilosu gönderilmit· .. Fn vU._s k 
~ r. u t' M·· baki 8 b' kil d d ~ 8 eser • üç ayhk tarif ede fiyatla da b. deği ır. ute m osu a pey er-

Ga le ta da Tünel E nası Yapıhyor şiklik olmıyacağı ~ edil;ekte : pey gönderilecektir. ~a/l s B 

KARAMAZOf ..t.ıl 
KARDEfl"'' 

Türkçeye çovireol 
Re,at Nuri 

Beyoğlundaki Metro ban gibi tüne- 1 dir. 1 t b 1 I' ı t ı h 1 · d 
1. Galatad-~ __ .. ı..._I.! •• • d b" ! Fakat ıece1c .. hk- 'f s an u ,u up ana erm e 
ın aaı DJeUMU1 uzenne e ır ge uç ay tarı e de o IJ 1 T "f 

bina yapılması tirketin mukavelesi i- amana kadar elektrik fiyatları mü - .. .. m w asm .... 
b lmakla ber be b b

. l him miktarda tenezzül edeceg~ i için bi- Kultur Bakanlıgı lstanbul kütupha-
ca ı o a r u ına yaptırı - ı · d k' k' l ·ı - b' kk'ld 

v let batına 50 para kadar tenzilat yapı· ne enn e ı ıtap arın ı mı ır fe ı e 
~a~~:tı· .Ba~dırlık B~kanlıgın~ taz- labileceği umulmaktadır. tasnifine karar vermittir. Eski Darül-
yıki uzerıne nihayet tırket bu bınayı fünun profesörlerinden Feritle Meh _ I 

~apm:maya ~ ~ermiftir. Bakanlık 1 Kibrit SıtışLrı Arttı met. Ali .A~ bu ite me~~ edil~•. - 1 

tırkeün tanzım edip gönderdiji pro -f Bu sene kibrit aat..,.Jar B·· .. kd _ lerdır. l,ın hır an evvel bıtırılmesı ıçın 
~ ı uyu ere de "fi b' k k ld im jeleri tasdik ettiği için ilkbaharda in _ deki fabrikanın kuruldu w b _ tasnı n ır aç o an yapı ası 

gu q aene k b 1 ed:ı--: •• 
pata baflanacak ve 936 sonunda bina denberi görülmemİf derecede artmıt- esas~ a. ~ . ~~ır. . .. _ 
tamamlanmif olaalktır. tır. Şimdiye kadar hiç bir sene sablan Şı~lik 1'e Suleymanıye kütüp-

1
1 kibrit miktan 20 bin sandığı geçme • hanesmden ı..lanmıthr. 

Şirketi Hayriyeda 1mi,ken bu yıl, bu miktar 21 bini but -f r 
Ş. k . Ha . . . 1 . muttur. Nöbefçİ 

ır eta ynye Meclisı dareaı dün Beher sandık 500 kutu olduğum\ 1 

topıanmı,tır. . .. göre, 1935 yılı içinde 13 milyon be, Eczaneler 
. T op.lantıda yenı umu~ mudür Sa • yüz .bin. kibri.t istihlak olunmuttur. j 

dıden -.ler hakkında malumat alınmıt- Kıbrıt İnhıaan bu tezayüdün aebe • Bu geceki nöbetçi eczaneler JUD-

tır. bini fiyatların ucuzlamasına atfetmek- lardır: 
Ön Eminönü: (Salih Necati). Küçük-

ümüzdeki aalı günü hisaedarlar te ve bu kadar fazla sahta rağmen tir- pazar: (l lulusi). Alemdar: (E.sat). 
bir heyeti umumiye içtimaına çağın - ketin gene para kazanamadığından Beyazıt: (Belkıs). Şehzadebaşı: (Ham-
lacaklardır. bahsetmektedir. • di). Fener: (Vitaü). Eyüp: (I~ik-

t • 
1 

1 Şirket lüks kibrit çıkarılmaıı İfİn • met) . Kara gümrük: (Suat). Şchremi-
E v ı<a f ın Varıd;:ıtı Ço ( Azaldı den sureti kat'iyede vaz geçmiftir. ni: (Nazım). Aksaray: (Etem Per -

Evkaf bllf müdürlüğü, evkafa ait em- tev). Samatya: (Teofilos). Bakırköy: 
lakin 935 senesine ait varidat ve me- Fuat KöprUIU (Merkez). Hasköy: (Halk). Kasıın-
sarif hesaplarını hazırlamaktadır. An- Edebiyat Fakültesi dekanı iken I pa,.a: (Merkez). Besiktaş: (Recep). 

1 ld w •• kaf id 1 f Galata: (Hilal). Beyoğlu: ( Galatasa-8.fl ıgma gore ev ın var atı IOn saylavlığa seçi en pro esör Fuat Köp-
1 1 · ' d k d 1 O rny, Vinkopulo). Şişli: (Asım). Sarı-

sene er ıçın e ço Üfmüştür. rülü stanbul nivenitesindeki 1 1 yer: (Nuri). Üsküdar: ( mrahor). Ka-
Bu tenakuzun sebepleri arattırıla - kürsüsünde de haftada bir gÜn ders ve- ı dıköy: (lskender, Namık). Büyükada: 

rak varidatın çoğaltılması ıçın esaslı recektir. Profesör derslerine on günej (Şinasi). Heybeli: (Yusuf). 
te.!bi.-ler alınacaktır. . kadar ba9lıyacaktır. 

1 

L 

H 

A 
ş 

1 
N 
A 

- d.. • ıs d' run uz ıaa~ d' 
akşam B&at 2(),30 lt\11\t 

Büylik operet 

MIRNAV " 
Yaun: Afif OLay Müıik: A. ı~os~ 
1012/36 flkfamı ltırnav operetı . 

Na9it tarafmdan l>ir perde ko~ 

Şehzade başı 
TURAN tiyatro•u 
Na,it - Halide 
Matı ı.,. 15 te 
Akif Bey 

Bn ak'iıtın 20,30 d11 
YUMURCAK 

Bugüu iki btıyük 1i.m b.ruen g'-rmek içi.1 

SGMBB SINBMASINA 
gideceksin z ( oh•ya - Paraguay) muhar•heıini göııtereD 

HÜCUM FiLOSU 
ile tarılıi lılr vı&k'. y ı t,s-.vir ed .. n 

LÜKRES BORJİYA ~1 
filmleri göatt!tılmekhıd.r. Gece 8 do her ikisi lıir.Jtın. 1 iiv.teu: PARAM0l1• 

JURNAL: lııgiltere kralının ceuau.tı merasimi. 

Bugün saat 11 de matİDe, dühuliye 35 kurut 

le 
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ION POS T, Sayfa 5 
~ 

• Muşta Yeni Bir 
Kömür Madeni 

Bulundu 
MEMLEKET 

Cenupta Güzel 
Bir Nahiye: HABERLERi 

lzmir Şehir 
Meclisinde 
Gıda Maddeleri Talimat• 
nameılnin Müzakereıl 

Münakaşalı Oldu 

Muş, (Özel) - Şehrimize bir 
huçuk kilometre mesafede bulunan 
l\arni köyünde zengin bir kömür 
llladeni bulunmuştur. Yerine gidip 
tetkikler yapan İlbay Niyazi buma· 
denden bir kaç kilo alarak yakmıt 
\te iyi neticeler elde etmiştir. Bulu
nan kömürden birer parça genel 
~spektörlükle ve Ekonomi Bakan • lzmir, (Özel) - Şehir Meclisi 
1&ına gönderilmiştir. Şubat toplantı devresine baıladı. 

Önümüzdeki aylar içinde inpsı· Hazırlanmau l'ereken yiyecek mad· 
~a- haşlanacak olan Van demiryolu deleri sağlık talimatnamesi görüşü· 
Qlttı Altmovadan geçtiği takdirde lürken Şehir Meclisinde beklenme
hu madenden büyük istifadeler el- yen bir fırtına koptu ve uzun, uzun 
de edilmiş olacaktır • münakaşalara yol açtı. 

Bursada Bir Hırsızhk Yiyecek maddelerinin t.emiz ha· 
zırlanmaın hakkında, zabıtaı bele • 

Bursa - Elektrik fabrikasının diye talimatnamesine konulan bir 
lbeınurin dairCAine pencere camını d dd 
ltı- k · l b' h . . madde konutulurken, ıı a ma e-

•ııua suretıy e ır ırsız gırmıt-
tit. lerinin duman ve koku çıkarmaya· 

Hırsız, bütün çekmeceleri kanı· cak bir şekilde, kapalı yerlerde sa· 

t'ttrnışsa da yalnız, haf mühendisin tılmaaı fikri ileri sürüldü. Bu fikir 
Sekınecesinde bulabildiği kırk lira- İzmir belediyesinindi. 
)'ı alıp savuımuştur. Azadan Muzaffer, bu maddenin 

Zabıta tahkikata haılamııhr. kabulü halinde seyyar itçilik eden 

1 

• 
lzmirde Verilen Kızılay 
Balosu Çok Güzel Oldu 
Bu Seneki Balo Çok Değişikti, Bilhassa Kadın 

Tuvaletlerinin Hepsi Müstesna Örneklerdi 

Karakamış 
Karakamıf (Özel) - Karaka • 

mıt uahiyeai eski bir tarihe malik • 
tir. Burada aıırlarca evvel Türkler 
tarafından kurulmuı büyük bir me
deniyetin CAelrerine daima tesadüf 
edilmektedir. Evvelleri büyük bir 
şehir olan Karakamıı zamanla sön• 
müt ve bir harabezardan farksız 

duruma gel.mittir. Şimdi bu güzel 
nahiyenin bayındırlaıması için de
ğerli emekler sarfedilmektedir. 

Bir adı da Cerablus olan nahiye 
tren güzergahındadır. Hava ve su
yu iyidir. Nüfusu mahduttur. Bir 
gün geçip diğer gün avdet eden tren 
buradaki memurlar için iyi bir eğ
lence vesilesidir. Trenin geleceği 
saatler istasyon halkla dolar. Ka • 
rakamı§ın demir köprüsü uzunlu -
ğile maruftur. Dünyadaki uzun köp
rülerden birisi de budur. Ve cum -
huriyet devrinde kurulmuttur. 

Nahiyenin tam kar§ısında Suriye 
Cerablusu vardır. Hiç yoktan vücu-

/zmir Kuılay balo•utula Balımanlar da getirilip timdi bir ilçe kurağı olan 

ı Ö k . k l Suriye Cerablusu kaçakçılara eıya 
zmir, ( zen - Kızılay Kuru· ra yu arı salonda bır aynaıma o. d"kkA ı 1 d 1 d F k 

M "' d Z i ·ı O I ve her gu"n 40 000 amelenin wemek d H k f k ı·d b" hn .. ıatan u an ara o u ur. a at Ugla a eyi ncl ere erg ' ~ munun her yıl verm~i mutad olan u. er es ev a a e ır sa e go- T·· k 1 .. d"kl • 

D .... l I ihtiyacını temin eden seyyar itçile- l b l .. 1 w. • l t F"l k" h' ur memur arının goster ı erı 
agl l lyor «Kızı ay a. osu» hükumet konağı ru ecegını an amıı ı.. ı va ı ıraz d'kk t k k 1 w d'kl • 

d k ık b b. ı a ve aça çı ıga ver ı erı 

M "'I il' . d • . ... rin orta an a masına ıe e ıyet salonlarında verildi ve sabaha ka· sonra ıalonun ortasında, evvelce h • t b 1 b. b. k ug a - ımız e zeytmcılıge .
1 

w. • • • e emmıye , un arın ırer ırer a-
~1. k önem verilmektedir. il muhte· verı eceıını ııaret ettı. dar çotkun bir nct'e içinde eğlenil • hazırlanan bir yerde memleketin i- panmaınnı intaç etmektedir. 
ıf · k l l Söz alan Hüsnü Tonak: di. Bir çok huıuıiyetler lafıyan ve leri gelen ıahsiyetlerinin karikatür· Nahiyede tam te§kilatlı ve mo .. l zeytm mınta a anna ayrı mı§, 

«ıer mıntakada örnek zeytinlikler - Fakir halkı mutazarrır etmiye- İzmirin münevver muhitine mensup leri projeksiyonla gösterildi ve yeni dern bir ilk mektep binası da ya • 
~~Pılnuştır. Mmtaka zeytin uzman· lim. Halkımız fakirdir. Seyyar satı- ailelerini her yıl bir arada toplama· bir neı'e vesilesi oldu. pılmıttır. 
tınca Öz sözler ve tavsiyeler basb- cılar ortadan kalkarsa bu itten ge· ğa muvaffak olan bu balonun bil- Kızılay balosu, tuvalet bakımm-

~la.rak halka parasız dağltılmııtır. çinenlerin geçimlerini nasıl temin hassa kadınlar arasında uyandırdı- dan da kıymetli idi. Baloda rastla- Konya HaJkevinde 
0 Und b ka b 0 d d · b J d k d ı ı · Konya - Halkevinde intihaba an aş ır e ergı aıtırı • ederiz? Endiıesini ileri sürdü. Asıl ğı alaka çok geniıtir. nan son mo a a ın tuva et erı, 
'-'e.ı_t d B d d w l .. ·· ki d d. ba•lanan •ubelerden yedilinin inti r..ı~tıra. ır. u a parasız agıtı •· fırtına koparan bu sözler oldu. Bu yıl balonun tertibatı hemen mustesna ome er en ı. :r :r 
"""" hap iti bitmİf ve fa'al gençler seçil. 

Belediye Reis muavini Suat bu tamamen değişikti. Şark ıalonu ye- . 1 d. 
OördUncU Umumi Müfettişlik mış er ır. lzmir OzUm Kurumu iıin halkın sağlığı bakımından lü- rine geniş bir iıtirahat salonu hazır- Ö y Evde muntazam konferanslara 

İzmir - 935 yılı sonlarına doiru zumuna İ§aret ettikten ıonra söz a- lanmış ve «Amerikan barn ilave e- Elaziz, ( zel) . -. eni ~ru~n devam dilmektedir .. Gençlik spoı 
ıct. · · d kk 1 dilnfrı::ti. Bilhassa dekorasyon iı::leri, dördüncü müfettışhk merkezı !•m· klu"bu" tarafından mı'llAı ve heyeca--lll'ımız e teıe ü eden üzüm ku- lan mühendiı Aziz: :.:r :r ... 

~ın b d b" 1 b. L. · artistik bir •ekilde tanzim edilmi•- dilik Eli.zizdir. Müfettiıliğe beledi- 1ı bir piyes temsil edilmek ıureti z..ı 
1. u un an oy e ır ımıtet Jİr· - Suat arkadaıımız galiba İ§Çİ· :r :r b d ı b Y 11 

tteti olmuştu Bu ·· d h · ti. Salonun ortaıında kristaldan ya- ye binruunın ta siı e i eceği, ele- icap eden hazırlık faaliyetlerine do 
r. na gore a a genış nm· vaziyetini bilmiyor. Bu gibi aey - -'- b. "' 

\>e 1 b" k' d 1 ld "' diyenin de eaKi ınasına taşınacagı vam edilmektedir. müstahsil için daha faydalı bir l k pı ı ır ıire ay ın atı ıgı zaman 
.. ı_ yar satıcı ar zaten uru ve ucuz ye- 1 kt d n·· d" .. ••f tt' 
!~ttildc çalışmak üzere faaliyete ge- renkli ışıklar içinde yanıyor, dans sanı ma a ır. or uncu mu e ı§· 
~ılıniştir. mekler satarlar. ltçi, asgari bir ücret· edenler adeta sihirli bir dekor icin- lik iki yıl sonra Tunçeli vilayetine Zile F elAketzedalerine EY 

le gıdalanmak ister. Fazlasına mad- de yaşıyorlarmıf gibi oluyo;du. nakledilecek, o zamana kadar Tun· Zile - Geçen yıl büyük selden 

EIQzizde Yer Sarsmllsı di varlığı manidir, dedi. Dans vesair numaralar, amatör celinde müfetti~lik ve vilayet için evleri tamamen yıkılan feliketze-
• Elaziz, (Özel) - Burada 15 ta· Uzun süren münakaıalardan gençlerin Çigan'dan adapte şarkı- icap eden binalar inşa edilmiş bu- de yoksullar için Kızılay tarafından1 

~:Ye devam eden bir yer aaramhsi sonra bu madde, sağlık encümeni· ları saat on ikiden ıonra büsbütün lunacakhr. Müfettişlik teıkilatı me· yeniden yaptınlan altı binanın in~ 0 
tnuş, hiç bir hasar vukua gelme- nin münasip gördüğü tekilde kabul müstesna bir hava yarattı. murları için Elazizde §İmdiden 150 taah bitmit ve evler felaketzedele-
~ir. edildi. Gece yar1&ından bir müddet son- ev kiralanmııtır. re teslim edilmiıtir. 

~~~~~.....,.,.~~~-..=-~--!"!~=-·~ ............ ~~~~~~~~~=-......... ~~ ....... .._ 
- İstersen çıkar, zabıt tutup mah-ı bi şapka kelimesini de diline almıyor, - Babasiyle geçinemezlerdi hiç .. 1 

kemeye veririm . boyuna: Oğlu geçen yıl liseyi bitirmi§ti. Bir za-1 

Dedi. - Çıkarın onu, alın onu 1 man ona mektep kasketi giydirmemek 
Hacı kıpkırmızı olmuş, gözleri fır-ı Diye yalvarıyordu. istiyen Hacı ile oğlu arasında her za· 

lamış ter ter tepiniyordu. Peşini bırakmayan maliye tahsilda· man kavga olurdu. Oğlu mektepten' 
Komiser bu sefer tuhafiyeci Kad- n işi alaya döktü: k f' k l · k... · l 

çı ıp na ıa a emme atıp o unca 
_ SO- riye işaret etti: - Nafile ayılıp bayılma Hacı. Ver· babasını büsbütün dinlemez oldu. E-

• Biirlaan Cahit - 9 • 2 • 936 - Hacıdan al şapka parasını 1 gisi yok, harcı yok 1 Geçirdin başına . . . d h b .. d d k 
N k kk k Ç l k k d kkA ki bak k fi 1 H K vın ıçm e ep u yuz en patır ı e • b_ ü şi te esi apandıktan sonra bir Ne zamandanbcri kalplere çöken o u _çocu , Ü an çıra arı, ey ne acı asım etra - . . 

""'na k h k 1 d k h · ki 1 1 h f b k b A . d ha sık olmuyordu. Hacı ne kadar dık t~. n a ve pey e erin e 11ürünen, ö- karanlık dağılacak, nuru hidayet doğa- a vecı yama arı top anmış ar acıyı ına a ıyor, u gavur ıca mı - . w 

tQ·!~~ berikine su taşıyan, hapİ$\ıanc caktı. Kasabanın iki mescidini müba . seyrediyorlardı. şından çıkaracak bir hayır sahibi an· ı kafalı ıse oglu da 0 kadar yumuşaktı. 
'o Udurünün evinde bulatık yıkayan, rek ramazan ayında kapatan evkaf Nihayet hacının imdadına maliye yordu. Çocuk baba~ı için ~ok üzü!üyor, onun 
tı~ta rnahpuslara esrar kaçırdığı anla müdürii elbet cezasını bulacaktı. tahsildarı Yusuf yetişti: . .. Fakat komiserin geçirdiği fBpkayı 

1 
bu şapka ınatçılıgından adeta utanı· 

~~ t~k kovulan bu adam birdenbire Hele 0 züppe doktorla eczacı, 0 - Oldu olacak hacı, dedı. Sana oy- kimse çıkarmıyordu. ı yordu. 
'itılldıni büyük işlerin yüksek mertebe- ramazan davulunu yaaak ettiren iki le yakıştı ki sakın çıkarayım deme. Nihayet bu el süremediği adını diline 

1 
Bu sabah Hacı fenalaştı dedikleri 

yermiş görüyordu. .., . zındık... H~cı kımıldanamı~~rdu. almadığı nesneyi ~ından atmak için zaman koştum. Can çekişiyordu. Dili 
~ilk lllarca meydancılıgını yaphli Hatip Ak. Osman onları hiç affe- Nıhayet koluna gırıp en yakın kun· bir çare buldu. Bir anda fırladı. Ka- şişmişti, o halde bile: 
~ r t:kkesinde esrar ve rakı i~. za- demiyordu. dura~ı .Azizin dü~k~nm~ soktular. Ha- fasını olanca hızıyla duvara vurdu ve : - Sakın, sakın, diyordu, onu ba· 
~ c~ı sulanan b~ adam daha o~ce Jspartadan gelen bu haber ne za- cı elını ~şma_ ~~t~re~ı~~~d.u: silkindi. Şapka fırladı, düştü ve Hacı .şıma koymayın 1 
~ bır suçundan bır buçuk yıl hapıse mandan beri ümitsizlik içinde bunalan Komıser yuruyup gıttıgı ıçın tuha- zincirden boşanmış bir deli gibi kala- N'h k 11 d h 

l'h~ı.k" im f' . K d . d H · · b k ı ayet o arımız a ru unu tes· 
-~:llClll. um. o .uştu. ... . yüreğine su serpmişti. ~ ıyecı a rı e acının peşını ıra • balıgı- yardı YaJlından umulmaz bir ı· · Ed d -ı b ld "' 
"i ll'ld _ . .. . .. " Y ım ettı. er etmez e og u u ugu 

•ıf • ı Bıraderı Bedıuzzamanm elçlaı Fakat temkini elden bırakmak dog- mıyor, k~nduracı Azız go~lerı donen çeviklikle çarşıyı sansar gibi geçti, eski bir kasketi babasının başına ge-
ttı~~Yle kasabaya gelip kendince en ru değildi. Hükumet din işlerinde hal- Hacıya hır bardak :su verdı. evine gitti . d' 

\i111 l . . · çır ı. 
~ tl'ı insanlar diye bildiAi Hatip Ak- kı o kadar serbest bırakınış o duğu .. O .tıtreyen pa~~larıyle \xwını Ondan sonra Hacının yüzünü gö· _ Yapma, etme, şimdi vasiyet et· 
~ anla müderris Hafız Nuriye bu ka· halde tarikat ve t_ekkecili~ . i!lerinde gosterıp, kekeler gıbı; ren olmadı. . 
'l'aklafması, onların mahremi, aır- şakası yoktu. Komıser, aksı gıbı adam- - Onu, onu, abn onu, alın onu, inatçı Hacı geçen kış inmeden öl· tı. Dedim, aldırmadı: 

(j 0lınası azametini ok,aml(jtı. dı. Kanundan, niz:a~dan başka fey ta- çıkarın onu... düğü zaman cenazesinde bulunanlar _ Ben babamı severim, dedi. Onun 
.ı Ç adam m1ndan bundan lakırdı e- nımıyordu. Rahmetlı Hacı Kasım şap· Diyordu. garip bir manzara karşısında kaldılar ... t k' d" k d · kafa 1·ıe ~il le y- .. .. ı o e ı unyaya o a ar gerı 
~' endilerine malum olan işaretten ka giymemek için nelere baş vurdu- Kalabalık şimdi dükkan kapısına Evden çıkarılan tabutun ustunde gitmesine gönlüm razı olmaz. 
~bcr dedikodu.yapan ahbapları ara- ğu halde meramını anlatamamışt~. toplanmıştı. yepyeni bir kasket görülmüştü. Şap- 1 Odacı Hasan bunu anlattıktan son-
. ~~ çık~rak da~ldılar. . . Adamca~z ~~r zaman açık ~ gezdı. _ Hacı bayıldı ı ka giymemek için ölesiye kadar evin· ı m başını salladı: 
ı~ derrıs ve batıp başka hıç kimse Alışmadıgı ıçın hasta oldu. Doşeklere Diye çıkan haber çarşıyı sarıyor· den çıkmıyan Hacının tabutunda bu . G l'k . kan bn~ka, kafa 

k t d' F . . 1 - enç ı ışte, ır '~ <>nuşrnamasını Oervİf Mehmedc serildi. Bir vakit te takke i e gez ı. a· du. kasketın ne yen vardı. başka 
1 ~llt'sılu tenbih etmeyi unutmadılar. kat komiserin elinden kurtula - Çocuklar hemen Çit sarkı uydur· Meraklılar işi araştırıken komşusu Cemaat bu işe şaşıp dururken, Ha-

~/P Ak Osman evine giderken derin madı. Bir gün çarşı ortasında onu tak- dular : - vilayet odacısı Hasan anlattı: 1 cının tabutu ucundaki kasketle salla• 
'flll düşünüyordu. ke ile yakalayan komiser, hemen tu- Hacı bırak takayı - Oğlu yaptı, dedi. na sallana ~diyordu. 

l'ıtl.lıılltu.İ~areti ikaz tam zamanında ol· hafiyeci Kadrinin camekanından koca Hiç çıkarma f8pkayı Ve cenazenin öniinden giden gen-l (A k "'I var) 
1 bir şapkayı Hacının kafasına geçirdi: Hacı elini şapkaya süremediği gi-1 ci işaret ederek devam etti: r a. 



6 Sayfa 

SON DAKİKA 
Makalle Ve Adua ... 

Şimalde İtalyan Askerleri Arasında 
Şaşkınlık Başgösterdi 

.SON 

lzmirde 
Mahkum Edilen 
Komünistler 

Suç'u\ar Hükümden Sonra 
Had!se Çıkarmak istediler 

Şut.at 9 

Almanya, Japonlar, 
Macarlar Ve I~alyanlarla 
Ittif aklar Mı Yapıyor? 
(Baı taralı 1 inci yüzde) manya ile Macaristan arasında nıüte~' 

İzmir, 8 (Hususi Muhabirimiz - __ i11 
Fransa ile Sovyetler arasındaki kabil yardım anlaşmaları yapılaeoe-

den) - Gizli bir komünist cemiyeti a • 
. I . . k . . h Ik andlcwmanın tahakkuk etmekte olma- hakkındaki rivayetler İngiltere hük 

Londra, 8 (A.A.) - Royter bildi - gelen sözüne itimat edilir bitaraf bir prensıp erınlı ya!ma ıçın l ha ka sı da Almanya ile Japonya arasında metinin göz önünde tuttuğu nokta' 
beyanname er dagıtan 13 suçu a • b" · "f k · · 1 d rıyor: müşahit Dessiedeki Royter muhabi - . .. ..w • ır ıttı a a yol hazırlamıştır. Parıstekı ar ır. 

Şimal cephesinde mühim bir hadise rine T embiendeki askeri vaziyet hak- ~ındakı karar .bu~ o~le. vaktı a • son görüşmelerin ise Almanya ile 1- Söylendiğine göre, bu son anla~Jl1Sı 
haber verilmemektedir. Maamafih bu- kında şunları söylemiştir: · gır~eza~~. tefhım edılmı§tır. Suçları talya arasında bir anlaşmaya sebep o- geçen kanunuevvelde bir av gezisı e.I' 
gün ve yahut yarın için yeni bir Ha- 1 Makallenin düşmesi yakındır ve bu~ sabıt gorulenlerden İstanbullu Sa • labileceği düşünülmektedir. nasında, Gömböş ile Göring arasıodl 
beş hücumu beklenmektedir. ;nu biraz sonra Aduanın düşmesi ta • lahattin, Recep oğlu Ahmet, Girit- Deyli Telegrafın neşriyatını bildi- yapılmıştır. • 

Cenup cephesinde general Grazia- kip edecektir. li Ahmet, lsmail, Mehmet Emin, ren telgraf şudur: İtalyanın Almanya ile bir uzlaprt' 
nin Gestro ırmağı boyunca yaptığı Tembiende HabP<C:lerin kazandığı Yusuf ve tair Hayri Tekin dörder Londra 8(A A) D 1. T l yapması ihtimali de Londrada göz Ö' 

iT ... , • • - ey ı e eg- .. l k d 
hareketlerin, bütün merkezi Habe~is • büyük zafer üzerine Ha\....-~ler bugün sene agır hapse mahkum olmuşlar • raf gazet · Ed · Ih f . nunde tutu ma ta ır. 

T ~ esı, enın su un men aatı . 
tan üzerine düşen ve gittikçe sahası Makalleye tamamen hakim bir vaziyet· dır. Topal Fevzi Giritli Cazim, namına f ·ıt · b. 1 ted Almanya Hava Nazırı Lehıstana , ngı ereyı ır an cvve a- . . 
genişliyen yağmurlar yüzünden dur • te bulunmaktadırlar. Bir çok İtalyan Mazhar, Hasan, Zekeriya ve Sürey- füi şekilde çok kuvvetli bir surette si- Gidıyor .. ·ngitl 
ması muhtemeldir. askerleri Habeşlerin geceleri yaptıkları ya beraet etmi•lerdir. ı~ı.ı d k 1.. k Varşova, 8 (A.A.) - Gorı ~ 

w w :r an an ırma uzumuna anaat hasıl ha Leh. · · "h · iP' 
Somali kaynaklarından alınan ma - baskınlarda o derece şaşkınlıga ug • Kararın tefhiminden sonra bazı tt'w. . k d 'u tta ıstana gıtmesı ı tıın 

e ıgını yazma ta ır d K d. . a· l · d b' af 
lumata göre, Habeşler bu yeni hare- ramışlardır ki hiç bir mukavemet gös- hA d" eler olm t M hkA 1 · n · var ır. en ısı ıa ovıcza a ır a ıs Uf ur. a um ar Ja - Jap h I'h d k' · · · tsJI 
ketler esnasında şimdiye kadar iki bin termeden hepsi maktul düşmüşlerdir. d uh f d d k onyanın 8 ı azır a ı sıyasetı, gezisine iştirak edecek ve Lehıs 
kişi kaybetmwlerdir. Adisababada Habeşler İtalyan tayyare hücuml..-1 alrdmkal m a adzasın .~ddı~rı çt ·aı·k· Almanyanın kuvvetli bir şekilde si • hükumetine misafir olacaktır. Dan'~ 

• rı ı arı sıra a mu eıumumı ı IAhl F s dl · · · G · d b zj..-
söylendiğine göre, Dolonun şimalinde· nna karşı tahaffüz usullerini çok iyi ı •. •• w w a anması, ransız - ovyet an aş - zıg ayan reısı reıser e u av ge 

makamı onunde bagırmaga, basla - Al ·1 J Al · · k ed k · ki mağaralarda saklanmış bulunan öğrenmişlerdir ve bu usulleri muvaffa- ı . w - ması ve manya ı e aponya, - ne ıştıra ece tır. 
muharipler büyük faaliyette bulun - kıyetle tatbik etmektedirler. . mıılar ve hep b~~ agız~an entern~~-
maktadırlar . H ı.~1 · · ld k" ff k t yonal marıını soylemege teıebbua a""9i' erın şıma e ı mu va a ıye . I d. B 

İtalyanların Yeni Bir Hareketi şansları İtalyan Tigre ordularının ge- etmış er ır.. u sur~.tle çığl~rından İzmirde Soğuklar Başladı 
Bir habere göre, ltalyan tayyarele- neral Graziani takviye kıtaları gönder- çıkan mahkumlar re1ım aleyhınde de 

ri Cibuti - Adisababa demiryolu üze - 1 meleri sebebiyle zayıflaması üzerine bayağıca bazı sözler sarf ederek: 
rinde uçuşlar yaparak fotoğraflar al -

1 
daha ziyade artmış bulunmaktadır.» - Yaıasın komünistlik!.. Diye 

İzmir, 8 (A. A.) -Bahan andıran havalar bir kaç gündür yağan tid • 
detli yağmurlarla bozulmuttur. Her tarafta soğuklar batlamıttır .. Dün yai• 
murla karışık kar yağmıftır. Civar dağların tepeleri karla örtülüdür. 

mışlardır. Bundan çıkarılabilecek o- İtalyan Tebliği bağırmışlardır. 
lan netice, takviye kıtaları almış bu • Roma, 8 (A.A.) - 118 numaralı Gürültünün önüne geçmek istiyen 52 Kaçakçı Yakalandı lunan general Grazianinin demiryo]u resmi harp tebliği: jandarma neferlerine de kafa tu -
istikametine doğru kuvvetli bir motör- j Somali cephesinde, kuvvetlerimiz tan bu adamlar, derhal tutularak 
lü kıta yollayacağı ve Harrar üzerine, işgal harekelterimizi takviy~ etmekte adliye nezarethanesine atılmışlar -

Ankara( 8 (A.A.) - Geçen hafta içinde gümrük muhafaza örğüdü eUi 
iki kaçakçı, 3588 kilo gümrük kaçağı, 165 kilo inhisar kaçağı dört tüfek, 
otuz sekiz kaçakçı hayvanı ele geçirmittir. daha evvel Negelli üzerine yaparak ve Gebbi Gestro vadisinde çekilmek • dır. 

muvaffakıyet kazandığı hareket tar - te olan düşman müfrezeleri üzerine Müddeiumumi Asım, emniyet di-

zmda bir harekette bulunacaktır. tazyiklerine devam eylemektedir. rektörü ne birlikte işe eı atmış, tah- HindistandaAlmanyaAleyhı·neNu··mayiQ 
İtalyan Askerleri Arasında Şaşkınlık Eritre cephesinde kayda şayan bir kikata başlanmıştır. 'I 

Yakında şimal cephesinden Dessieye şey yoktur. Sorguya çekilen komünistler söy- Bombay, 8 (A.A.) . Hitlerin 27 kanunusanide Münihte söylediği bir nu • 

Roman yadaki 
rk aş arımız 

biikreşte Yapılan Konuş

malar Anlaşma ile bitti 

İtalya, Habeş 
alı Alıyor 

Habeş Parası bu Yüzden 
Yükseldi 

lenilen şarkının türkçe olduğunu ve tukta Hindistan hakkında yapbğı telmihleri protesto için bugün Alrnaıl 
rejim aleyhinde tefevvüatta bu • konsolosluğu önünde küçük bir nümayİf yapılmıştır. 

lunmadıklarını, yalnız «yaşasın ko- • 
~ünistli~!.n ~iye bağırdıklarını id. Paris Elçiliğinde Büyük Bir Ziyafet 
dıa etmışlerdır. P . 8 (A A ) T .. k. b"" '"k I · · S b .. b"' ··k 1 ·ı·kt bit . arıs, . . - ur ıye uyu e çısı uat ugun uyu e çı ı e 

Suçlular aleyhınde, yaptıkları nü- .. w 1 . f t" · t" z· f tt Dr T vfik R·· t·· A ·1 B bak Sa· . .. . . . og e zıya e ı vermış ır. ıya e e . e Uf u ras ı e aş an 
mayı§ten dolayı muddeıumumılık ro bakanlardan Flanden ordu erkanıbarbiye reisi general Salih hazır bu• 

Bükreş, 8 (A. A.) - Rador ajan· 
sı bildiriyor: 

tarafından ayrıca tahkikat açılmıf- l~uşlardır. ' 
Diredaua, 8 (A. A.> - Röyter a- tır. Esnsen müddeiumumilik bunla-

Başbakan Tataresko, evveli gün 
ve dün Bükreşteki Türk elçisini ka
bul etmiştir. Öğrenildiğine göre, 
Romanya Türklerinin muhacereti 

hakkındaki konuşmalar, tam bir an
laşma ile neticelenmiştir. Türkiye 

jansı aytarı bildiriyor: 
İtalya, bilvasıta, çok fazla mik -

tarda Habe§ kahvesi satın almıştır. 
Tal erin birdenbire yükselişi bu ha
diseye atfediliyor. 
Habeş kahve ihracatı bu yıl, müs

tesna bir fazlalık göstermiştir. 
elçisi, müzakerelerin neticesini hü- ........................................................... .. 
kumetine bildirmek üzere yakında Ankaraya gidecektir. 
= 

Sevmeyen 
Erkeğin Arka
sından Gidilmez 

ııUzun müddetten beri bir gençle 'j~~ 
sevişiyonız. Askerliğini bitirmeden ~ev- W 
lonmeğe razı olmuyor. Fazla olnrak 
t;on zamnnlardn giıya benim sevgimden 
şiiphe ed erek lüzumsuz yere bir çok J_ 
kıskançlıklar çıkarıyor. ikide bir küsü- l"a 
şüp ayrılıyoruz. Onun bu hali beni şiip
hcye düşürüyor. Acaba, diyorum, ayrıl
mak için vesile mi arıyor. 

Zonguldak • Sevim 
lstanbulda M. Taşkın: 

rın son zamanlarda ceza evinde 
tahrikatta bulunduklarını tesbit e -
derek kanuni muameleye ba§lamıı-
tı. Ad. Bil. 

Yunaniatanda Vaziyet 
Yine Karışıyor 

Atina, 8 (Özel) - Siyasi durum 
dün yeniden karı§mı§tır. Ahali par· 
tisi lideri Çaldarisin evvelki günkü 
beyanatı hürriyetperverler ile teş • 
riki mesaiye bir batlangıç addedi • 
liyordu. Bu itibarla anti Venizeliat 
cephede mühim tesirler bırakmış • 
tı. Fakat Çaldaris dün evvelki fi -

Zengibarda İsyan! 
Londra, 8 (A. A.) - Bu sabahki gazeteler, Zengibar adasında VU .

kua gelen karışıklıklar hakkında bazı tafsilat vermektedir. Kopr• 
hakkında hükumetin aldığı yeni bir karar üzerine yüzlerce arap ayale• 

lanmı§lardır. İsyan eden bu araplar, bir lngiliz müfettişini kılınçlta 
yaralamı§lar ve kendisini sokak ortasında bırakmışlardır. Bundan soıı
ra polis ba§kanına ve mıntaka komiserleri üzerine hücum etmişler • 
dir. Yüksek bir polis memuru yaralanmı§ ve ayrıca bir polis mernurd 
da ölmüştür. isyan esnasında araplar postane binalarını da yıknııtl-' 
ve bu suretle bir çok hasara sebep olmuılardır. 

Boludaki Zelzelede Halk 
Hamamlardan Fırladı· 

kirlerinin aksine olarak Demircis d' -Bolu, 8 (A. A.) - Dünkü §İddetli zelzelede Bolu hükumet, bele 1 

kabinesinin askeri meseleleri halle ıf ye, parti ve Bolu mektebi binalariyle bir otelin duvar sıvaları çatlaıtl 
salahiyeti olmadığını bildirmiıtir. ve beş evini bacası yıkılmıthr. 

Sü bakanı general Papagos dahi 
Bazı bakkal ve şekercilerin kavanozları yerlerinden dü§mÜştür. 

gazetecilere verdiği beyanatta ba- Kahve ve hamamlardaki halk dııarı fırlamııtır. . ~ 
kanlar heyetine dahil bulunduğu . ~-

halde ordudan ihraç edilen subay - Çek Başbakanı Bugün Urfada Bir Kız Kaçırma HAdiı• 
ların tekrar alınmasına dair timdi - Parise Varıyor Urfa, (Özel) _ Şehrimizin ~~ 
ye kadar hiç bir karar verildiğin • P"' 

Bence tahmininiz doğnı. Filvaki as· 
kerliğini yapmadan evlenmek isteme
mekte haklı olabilir. Fakat daha §İm

diden kavga ve gürültü vesileleri icat 
~tmesi artık sevgisinin sönmek Üzere 
olduğuna delalet eder. Siz de ona eö
re vaziyet alsanız iyi edeniniz. 

Sevdiğiniz kız hakkında kafi dere-
cede mal\ımat toplamıpanız, onun size 
iyi bir hayat arkadatı olabileceğine ina· 
nıyorsanız, böyle aokak maceralarına 

dökülmcktense, doğrudan doğruya kı

zı ailesinden isteseniz daha muvafık ol
maz mı? 

d h b d lm d 
w b Paris, 8 (A. A.) - Çekoalovaky:ı yamlı nahiyesine bağlı Müze1 L 

1 
en a er ar o a ıgını u yolda- b b k H d , p · · oı-

k . h b 1 · 1 l l a§ a anı 0 za nın yarın arıse köyünde bir kız kaçırma hidiaet• 
ı a er erın ası sız o ma arı la - 1 · b ki ·1 kt d · H d f Ô' 

zım geldiğini bildirmiıtir. ge meaı .. de Penı med.~ ır.k. 0 
za muıtur. Köyden Mehmet, Hale' 

* * Lüleburgazda Yaşar: 
Aileinin muvafakatini almak için, 

dostlannızın ve yahut onlar üzerinde 
müessir olacak tanıdıklann aeliletine 
müracıınt ediniz. 

* * Bcyazıtta Uysal : 
Rum kızı ile olan maceranız artık 

eskimiş. Eski bir s~vgiye dayannrak o
nunla evlenmeğe kalkarsanız, bedbaht 
olabi!irıiniz. Filvaki fimdiki hayatınız 

d iyi bir §ey değil. Fakat evlenecekse
niz herhalde müstakbel hayat arkada
fınız bu Rum kızı olamaz. 

* * Zonguldakta Servet: 

Bu adam sizi hakikaten ıevmi' ob
'>ilir. Fakat evine sadık olduğuna, ka
nsından da aynlamıyacağına göre, siz 
yaşta bir genç kız için bu adamın alaka-
111 bir felaket membaı olmaktan bqka 
netice vermez. Bana kalırsa bu ndama 
yüz .vermeyiniz. Siz bir genç kızsınız. 

HayatJnız.ın ve kalbinizin ilk heyecanını 
böyle yıpranmıf bir adama vermeyiniz. 

TEYZE 

ayın 13 un e raga onece tır. 1ı6f 
Bu beyanatın bakan ile batbftka- H d h t" k" ç k mer ismindeki üç kafadar ayni _ ff ... A 0 zanın seya a ı ea ı e os - dN-

nın arasında açacagı, hatta gene • l k · · M 'k den Şeyho kızı Uheydiyi atla ova ya cumur reısı azarı §ere - d~ 

r~l Papbagos'un kabineden çekilme • fine bu ayın onunda yapılacak tö - kaçırmıılardır. Fakat köylüler : .. 
sıne se ep olacağı söylenmektedir. .. l k ·· · tol" ren muatesna oma uzere tamamen muılar, arkalarından takıp e .,, 

ltalya Ordu ŞOrası Toplanhya 
Çagırıldı 

Roma, 8 (A. A.) - Ordu ıurası, 
24 §Ubatta toplantı yapmağa davet 
edilmİ§tİr. 

hususi mahiyettedir. Maamafih, dış lerdir. Bu takip üzerine Mehroel 
· l · b k ı w d f" b' · eeb.,. I§ erı a . an ıgı? a, ıere ıne ır. zı· Ömer kızı bırakıp kaçma~. J1l •"it' 
yafet verılecektır. Hodzanın Parıste riyetinde kalmıılardır. Mutec • 
bulunuşu son noktai nazar teatilerin· l d Ö k 1· pıiidd'' er en mer ya a anmı§, 
den sonra diplomatik görüımelere .1.w •1 · t" 
vesile teıkil edecektir. 

umumı ıge verı mı§ ır. 

·bati 
Merzifond:ı 100 Çocuk Giydirildi Bandırmad l Oe11iz Ku!UbU Karamanda Lodosun Tahrı iW 

d&1 
Merzifon, (Özel) - Her yıl ol- Bandırma (Özel) - idman yur • Karaman, (Özel) - Bura fit'!_ 

duğu gibi bu yıl da Çocuk Esirgeme du hey'eti burada bir klüp binası günden beri devam eden lodos "fe~' 

l Kurumu burada (100) yoksul ço- ile bir kayıkhane yapılmasına ka- nası bir çok ağa.çları yıkmış, k;ıt• 
cuğu giydirmiıtir. rar vermİ§tİr. bucakta bazı tahribat yaproıt 
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Suikast Maznunları Dün · Müdafaalarını Yaptılar 
Karar Cumartesiye Bildirilecek 
(Baı tarafı l inci yüzde) l Görüyorsunuz iddia. makamının i- 1 nin doğru olmadıklarını iddia etti ğer bunların yiyeceğini temin et -ı zaman kendisi için en büyük bir 

,. .. ((Allah hiç bir Türk çocuğuna, rat ve ikame ettiği delillerin zaafından ve: meseydim ve aç kaldıkları zaman bayram olacağını, dört aydanberi 
~k. kanı taşıyan, Türk terbiyesi a.- istifade yoluna girerek onları birer bi- \ - Hizmet edenlerin akibeti bu da bir iki dostum müstesna kim te- 1 hasretlerini taııdığı yavruların• 

hıç bir vatandata bu derece siyah rer tahlile uğrRfmıyor, onlara toptan mudur? Benim bir sene evvel me • mın edebilirdi. Yoksa müddeiumu- göreceği zaman hatta aleyhinde yÜ• 

~t ~orkunç bir hatırai hayat kaydet - cevap vermekle iktifa ediyorum. 1 bus intihabım yapıldı. O zaman bu minin kendisi mi benim çocukla • rüyen müddeiumumiye de hepsini 
~ın: Atatürke suikast!.. Aman Müddeiumumiye Cevap 1 porlar nerede 'd" B ı· t rıma ekmek verecekti. Ben namu • helal edecegvini ıöyliyerek sözüne 
)tr bb · b . . ra ı ı en mec ıs e 
•• L a ı u sözün söylenmesı bıle vic- Bundan sonra avukat Hamit Şev- k '" d'" d . . E . . sumla ya•amış ve ya§amak istiyen nihayet verdi. 
'41.nlan yakıyo >> k t .. dd . . . .. kk·ı· hak ur um emı§ım. mnıyetı umu • :ı-

r. e mu eıumumının mue ı ı • . · r bir adamım. Diğer Maznunların Müdafaası 
d .. ~aınit Şevket bir Türkün bunu kında saydığı delillere de cevap vermif mıye?ın mec ıste börusu mu .. vard.ı. 8 Bin Lira Borç .. Bundan sonra lmıail ve Şaban da mU. 
\ltu~mesini bil.e havaalaama ııgv d.ıra.- ve·. 1 Mechs. ark.adaılarım·d· an .bı.rı qehr dal 1 "1a - 1 S Tevkif edilmeden evvel sekiz bin aa arını yaparak kendilerine iı'ar olu· 

ı_. dıgını aöyledıkten sonra demıttır - Müddeiumumi Baha Arıkan bu de, A ı aıp bunu ıoylemıştır der • . . . v. • nan delilleri reddettiler. İsmail müdafa • 
llQ: d · · od b' .. da d se bütün cezama razıy m lıra borcum vardı. Çıftlıgımdekı pa- d 0 _ 

ava ıçm m em ır reıım vası ır, ı · k lO b' 1. b l d Ad asın a: oenim bir auiluıstte değil, ka!;ak· 
«İdd' k 1 f d' .. da od . . ldd' k . K" 1 mu ın ırayı u uyor u. a- ıhkt d h' . k nd' ••• k 

) •v ıa ma amının, ıuç u vaa ını ıyor, reJun vasuun m enunı ve ıa ma amının benım urt o. , d _ k b I ç a a ı suçum var ıae e ı ıpunı en. 
trdı..n ve u··ç buçuk aydanben" hu"'rrı· ki"' ·-· • b'I . d' k .... d - .. l . 'k' .. d mıma yaz ıgım me tupta orç a • dün çekmeg~e hazırım. 

) • "6• - uıgım ı mıyorum, ıyere sozu ugumu soy emesı ı ı gun en • .. . . . . . . 
tttnden aı'le·ı· muhitin' den mahrum "dd . . . . ed·-· b . ki -ı b' h l k rımın odenmesmı bıldırdım. Hıç Şeban: L ~- ' 0 mu eıumumının cezasını ıst ıgı erı çocu arımı ag ar ır a e oy-
~hğı müekkelim Ali Saip her hal- 1

168 
. . dd . k da tur olmazaa yanıyorsam namusumla ya- - Ben masumum. İki çocuklu bir ail4 

"' b . d la l yık lma b' ıncı ma eye getırere orta ne mu§ • d d' babasıyım. Dört aydanberi hepsinin bas, 
L.. u ısna a as i o yan ır f"l d f .1 ld .... .. ıec1· 1 K" t T b' . T nayım e ım. 
'llı\1 • ıı , ne e aı o ugunu soy ı ve l ur a ırıne ema• D il Al "'k y k retini çekiyorum. Onlara kavuımaya adao 

ıyettır.n . . . . _ . « ava e a a•ı o » 
A--k t . t ift" d bah t Baha Arıkanın bır ıtma ıle hazırladıgı Ben Cıderanlı aıiretini tanımam. Jet namına yükıek huzurunmdan bekle 

t>L •... a ısna ve ıra an se - 'dd' . . b d k d k Cümhuriyet otelinde oturmam - . d d' 
"<lllen 1 d k .. ı ıanarnesmın u ava ar asın a a- Baham da Türk ben de Türküm nm, e ı. le sonra ası avaya geçere fOY· A • • ,.. .... • ' • dan bahsettiler. Ve bana zanpara - Bundan sonra 67 yatındaki ihtiyar İd· 

de\'am etmitlir: lan h~disat ve hikayatı anlattıgını ifa- Ali Saip, müddeiumuminin Ker • hk isnat ettiler. Bunun dava ile a - rise bir diyeceği olup olmadığı soruldu, 
0 

168 nci Madde .de ettı. küklü bir Kürt tabirine temas ede - lakası yoktur. Müddeiumuminin de da avukatı H&mit Şevketin söylediğinden 
l - Ben, ortada ceza kanununun Müddeiumumiye Hücum rek iddia makamının coğrafya bil- sinema locasında bir dayak meıe • batka diyeceği ohnadığıru söyledi. 

168. İnci maddesi mucibince tekevvün Hamit Şevket sözüne devam ede- mediğini, hiç olmazsa Lozan mua- lesi yüzünden mahkeme huzuruna ldri.tn Müdalaa•ı 
~' bir fiil ve hareket görememekte rek, müekkili Ali Saibin iddianamede 1 h desi hüküm} . ak f I 1 ... çıkarıldığını söylersem bilmem ya- Hamit Şevket bundan sonra İdriain mü-
~ ' lehinde tek bir delil bulamadığını iddia 1 e ld·-· . e_~ınl~ v kı do d~aks~ a kı•ık alır mı?. dafauma geçmİt ve müekkilinin 67 ya -

" lA .. kkili" dah. dahil l 1 ka b kuku "' · · zım ge ıgını soy ıyere e ı ı: :ı- tinda olduguv nu, ve halk ar••ında ı'tı"barı ~\'ve a; mue m ı o • ma mının u ammeyı yerme ge· k .. .. * ..... 
~gu halde hangi maznunun nerede tirmek vazifesiyle tanıdığı bir ma • - Ker uk halkının T urk oldu • bulunduğunu aöyledikten sonra «talimat 
~~ile vakit üzerinde ıilab görülmüt • kam olarak gördüğünü, müekkilinin ğunu İsmet İnönü Lozan konferan - Ali Saip müdafaasının ıon k11ım- alma ve talimat bekleme» keyfiyetinin sa-
t.:: ? b'" ·· .. .. larında •öyle söyledi· bit olmadığını tekrarJanuıtır. 
'IQ' • Kürt veya her hangi bir milletten sında ve ulun dunya muvacehe - :ı- • 

S 1 d Avukat sözlerine müekkilinin beraetini 
~·niyen - Müekkilimin böyle bir çe olmasının bu dava ile ali.l<adar olma • ıinde isbat etmit bulunduğu cihet • - 7 sene enberi sadakatle A • istiyerek son vermİJtir. 
~· ı letkil ettiğine veya mütqekkil dığı gibi maznunu mahkum etmeğe de le hu hususta fazla söyliyemiyece - tatürkün arkasında yürüdüm. Ata - Nahiye Müdürünün Müdalaa•ı 

.... Çetede vazife aldıgw ınn dair ortada sebep olamıyacagın-ı söyledi. A k b k türk Samsu 'Ik kt v k )i ğim. nca unu müddeiumamili na ı çı ıgı zaman en- Bundan aonra nahiye müdürü Şemaet • 
te~hlar~ b~ duf:7 ~~ph:r~~~~e? - iddia makamının sözlerinin hikaye makamını ifgal etmit bir gencin disine demi§tim ki: «Ben bir aske- tin müdafaasını yaptı: 

8.ngı ır e ı gosten e f ır • • ve roman olduğunu ve nihayet arşiv - bilmemesi cidden §ayanı dikkattir. rim. Seninle beraber bu memleket - İddia makamı buyurdular ki ben 
~unların cevabını derhal ben yere· ı lere istinat ettiğini anl ... ttı ve mütema- Ali Saip bundan ıonra Atatür • için çalı§acağım. Ata türkün arka • maznwıl~n en ko'"'uncu)~m. Evet, bir 

: dı'yen Baha Arıkana hu"'cum etti' ve ay iki metroluk bir hücrede aç ausuz bı"r 
b • .. kün kendisine verdigwi Alı" Saip Ur- d d · ·· ''d" Öld ou ısnatta ne laınunı anasır, ne de heyeti hakimeye hitaben: sın an aıma yuru um. üğüm halde, tratım uzamıı, kendimin ne hale 

~di d IA'I d sava§ ıoy adının manasını anlattı ve zaman bile ayrılmıyacağım. geldiğimi görecek bir aynam yok. Benı' bu 
e aı var ır • - Bereket versin ki sizler varsınız 

Biz bağırarak tekrar ediyoruz: Baba Arıkanın bir dakika bu sandal: Baha Arıkana mı, yoksa Atatür • Ali Saip Atatürkün sevgisinden halde gören müddeiumumiye hak veriyo-
At t" k 'k · · t kil ed'l • ke mi inanılmak lazım geldig"" ini, baıtka bı'r muameleye maruz kal • rum. Ben Milas orta mektebi tabüye ho -l· a ur e suı ast ıçın et 1 mış ye yerinde oturmasını tasavvur etsem, :ı-

"tr Çete yoktur söyledi ve elinde tuttuğu vesikayı madıgw ımı kendisinin mekteb. h • calığı yapmıtbm. Filhakika iddia makamı-
• nezfi dimağiye uğrnrdım. Ben onun ı ar .. ıed·~· "b' Ad 1. • • b 

Y h V O · O dd · heyeti hakim eye uzattı. b" ed ld kt d" nın soy ıgı gı 1 ana ısesını itirdik-a ya e zeyır h~ı-!m olma•ını ı"stemem. mü eı- ıy en mezun o u an sonra ort d . _._ d .. 
a.Kı .. en sonra zıraat -• emısı mezunu ol • 

liamit Şevket ceza usulü noktai na- umumi olarak kalsın. Ali Saip bundan ıonra tevkif e • harbe (TrabJusgarp-, Balkan harbi, u- dum ve bir kaç lisan bilirim. Ben bu nahi-

~dan hadiseyi uzun boylu tahlil Himit Şevket, kendiısinin Baha A- dildiği gündenberi çektiği meşak • mumi, iıtiklal ıavatı) Ata.türkle bera- ye müdürlüğünü niçin hakir göreyim. 
~~Yahya ve Ozeyirin m~h~elif_ jfa. I nkana bıyık altı gülmediğini, müd • katleri ağlıya ağlıya anlattı. Ali her İ§tirak ettiği, tam istirahat ede- Buyurdular ki Çokat nahiyesi 

tıne temas ederek. demıttir ~: ldeiumumilik makamından delil iste. Saip hakkında müddeiumuminin ceği bir zamanda Çerkes Etc:mle Suriye hududuna hemen yakın bi~ 
Y ahyanın Muhtclıl lladelerı diğini, bühtan istemediğini müekkili- ıuç olarak ıöylediği ve mahkumi • cinsi cibilliyeti bozuk bir herifle yerdedir. Çok ıayanı teessüftür ki 

)tt~ahyba sorublan bir ıuBal üz~~ bir nin masumiyetine inandığı için hu da- yetini mucip sebep olarak gösterdiği çalı§a~ıyacağını söyledi. müddeiumumi Baha Arıkan coğ .. 
~de uldt~ an~~led~.?.vnbaıgldsııtbe - vayı kabul ettiğini, müekkili bu dava delillere birer birer cevap verdi. b' - tatürke naııl kıyılır? Böyle rafya dahi bilmiyorlar, çünkü Ço • 
L e o ugunu soy ıgı e 8f• d ır adama kıyılır mı? Kılına can fe- kat nahiyeıi hududa bir iki saat de-
~ b' d .. d d ld lan hakkın a Kadıköyden Çekilen Telgraf 
Kı ır yer e üstun en o uru ne- . . .. l . da dedi. ğil, dört be§ gün mesafededir. 
·oqen ld w ·1 • .. ekt t hakkında müddeiumumının ıoz erı - Merkezi celsede dinlenen ıahit • tiı.:. o ugunu ı en ıurm e ve a.- Bu işte çok elem çektiğini, fa.kat Benim mebus olmak istemek gİ• 
'Qle g" ku daklı b"'-::ı- ni büyu""k bir tevekkülle dinlc:diğini, lerle mu'"ddeı0umumı"nin maksadı ef- A 

t.1 - ore n u,-ua mavzer tatürke kavu§tuğu zaman elini lbi hastalıklarımdan bahsettiler. RCo! 
~ncası anlatmaktadır. müekkilini Baha Arıkan kadar ma - karı umumiyeyi bu dava aleyhine .. - · k d 1 k 'f opecegı, ar a aı arına aVU§tuğu (Devamı 8 inci yüzde) 
~ ahy~ .ia.tintaktaki ~ ~~es~~.e, sum gördüğünü ıöyl~di ve bir kaç yürütmek olduğunu söyledi: 
~.~~~~~~~~~~~~~b~um~ı. -Müdd~mu~b~~ru~rl~===~~~~==========~~============ 

~adelerinin uydurma ve ıztırari ol- Ali Saip Söylüyor «26 temmuzdan 4 ağustosa kadar ı ı 
~ nu söyleyerek huduttan geçtik - Hamit Şevketten s'onra söz Ali ne yaptın?.» Ortağım Ali beni A • 
ı...~ '<>nraki bütün harekit ve aeyyahat-
~ Saibe verildi. Ali Snip daha aöze danaya acele olarak çağırdı. On • 

Hayatta Gördüklerimiz 
lafsilen hikiye etmİftİr. dan sonra her halde çiftligv ~ gitmi-

Diğer Suçlular başlar baılamaz: Kitapların Bozduğu Yur1a 
l\! .. er 1•11~L Göz Yaıları timdir. Sözlerine cevap olarak ıunu 

._:aı. suçlular hakkında ise nn söylemek iıterim ki, ortağım Ali be-1
1 

'

l .,.Ylıı bah" d -·1d· B. 1 h - Ben tamıamen masum ve bigü- Genç bir kız nikahlısını dava ediyor. 
u 11 egı ır. ınaena ey ni davet etmiJ degv ildir. Ben ona 

~Yd 1 rtad !l~L d nahım. Dört aydan beri yüksek hu • 1 Hakim erkeğe sordu: 
'kı~ en evve 0 a ne IUll.O, ne e uamele zamanıdır, müteyakkız ol.'> ~ bir çete mevcut değildir. zurunuzda bugünü bekliyordum. Bu - Bakın nikahlınız sizden aynlmak 

3 Nokta hesaptan sonra huzurunuzdan Ata- diye yazdım. Bu telgrafı Kadıköy • istiyor ne dersiniz} 
.._ ~\r\ıka. t, Ali Saibin muhakemesi •

1 
türkün Türk milletinin huzuruna den çektim. Yüce heyetiniz isterse - Ben istemiyorum efendim. 

"'~ bunu oradan ıorabilir. Ortağım Ali Genç kız hakimin sualini bekleme-
t...'""' m gösterilen sebepleri. üç nok - çıkacağımdan eminim. b l f k . ae lu'"zum go··rrneden atıldı·. 
~~ I aJar k b lan rib ed k de bana 2 nci ir te gra çe tı ve o e e a un tq ere Benim hakkımdaki delail uydur-

y ti k b 1 d . b'ld' dı' B - Ben istiyorum efendim. Kat'y -~, , ahyanın muaahhar ifadeleri mu a para u ıye ı ır . en 
madır. d b 1 k • Ad yen ayrılmalıyız. \ı..._ ~ktup meselelerini anlabnlf ve e alelacele para u ma ıçin &• 

~tir ki: Bu sözleri ıöylerken ağlamağa naya hareket ettim ve tekrar Kadı· - Niçin~ 
-ıa.1_ ·1 daki b · baılamı• ve sesi kısılmıftı. k'" d d B · k.f. - Biz biribirimizden ba~ka insan· ~ •• ~ er arasın mu ayenette ~ oyüne ön üm. enım tev ı ım -
~ olmayan bir hidiaenin muhtelif ilk durufma günü ifade ettiğim den ıonra refikamın birdenbire çift- larız efendim. 
.~ h 0 f k r . d k - Öyle ise niye nikiihlandınız}. ~ lardaki tekranncla pek tabii bir «ta rı » e ımesın en :za.n liğe hareket etmeıini ileri sürüyor • 
tito ec:ek olan akaaldıklardan ibaret • müddeiu?1umi bu davayı §ah~ı bır lar. Teırinievvelin 18 inde tevkif 

'ı. dava halıne koyarak Baha Arıkan - edildim. 21 inde karım hareket et-
,.,.,~limin Üzeyirle göriiftüğü, Ali Saip davası yapmııtır. Allahın ti. Fakat hareketinden evvel müd -
~ ~ ,eyler söylediği, Üzeyirin emri budur. Mukadderat budur, di - deiumumi Baha Arıkana gelmiı, 
~p aldığı, müekkilime verdiği yordu ve ağlıyordu. gitmesinde bir mahzur olup olma • 
~~ daki bütün bu ifadeler, vazih <<Ben Tu"'rku··m>> d - B ha A k d a.~ı ıgını ıormuıtur. a rı an a 
~~ -il\ bir ıurette mavakaa muhalif Alı' b'l 
~)~~Yıf bir dimağın cılız bir tarzda Saip müddeiumuminin ı • hiç mahzur olmadığını söylemiıtir. 
l hassa Kürt olduğu iddiasına kızgın Fakat refikam bununla da kanaat 
4'iı. ·f ""a yakıştırmaia yeltendiği 
""' elerdir. olduğunu söyliyerek: getirmiyerek dahiliye müsteıarı ve 

8- «Son Sö::. Sizindir» 
~)ın hakimler; itte maznunlar la 
~ tenıas ettiniz, vardır ve vakidir 
~ «çetecilik» fiilinin vuku veya 
~ ~ h~da timdiye kadar elbet
\ • bır kanaat haad ettiniz. O halde 
~dir. 

- Ben Türküm. Anam da Türk, Ankara valisini de görmüt ve öyle
babam da Türk. Dedikten sonra Ce- ce hareket etmiıtir. 
mil Paşanın akrabasını tanımadığı- Karım buradan hareket ettiği za
nı bildirdi ve, bunu vaktile huzu - man arkasından ( 4) taharri me -
runa, İstiklal mahkemesine getir • muru gİbnİftİ. Karımı tabii gönderi
dikleri zaman bunu 15 seneye mah - rim. Benim evimde dört çocuğum ve 
kum ettiğini, bunu·n da .Öyledilderi- kayin validem, hizmetçim var. E • 

- Ben de sizin gibi bir şey bil mi-
yordum. 

- Nasıl? 

- Sedadı bana bir arkada§lm ta-
nıttı. Lise mezunu ve akademi talebesi 
dedi. Halbuki ilk mektep mezunu bi • 
le değilmiş. Ben, beş senedir Avrupa
daydım. Bu sene lstanbula geldim. Mu· 
hiti tanımıyorum. Söylenen yalanı anla
yamadım. Zaten böyle bir şeyi nasıl ak-
lama getirebilirdim?. 

Babam bana küçükten beri okumak 
zevkini öğretti. Üç Jisan bilirim. Bir çok 
kitaplar okudum. Görüyorsunuz ki biz, 
bir arada yaşayamayız. Hem de büyük 
bir yalan söyledi. Ben erkeğimin dü-

rüst olmasını İsterim. İnanamıyacağun 
bir adamla yaşayamam. 

Hakim düşündü. Sonra erkeğe: 

- Ba yalanı niçin söylediniz?. dedi • 
Gencin görünüıte temiz. masum bir 

yüzü vardı. Kırık bir sesle cevap verdi: 
- Hakikati bilseydi kabul etmiye• 

cekti. 
Sonra bir çok ,eyler anlatmak İste~ 

gibi hakimin yüzüne baktı. 
- Peki şimdi ne olacak?. 
- Mademki aramızdaki seviye farwı . . ~ 

kını görüyor, bunu bütün 8mrümüzc~ 
ona karşı bir yüz karası gibi taşıyaca"' 

ğım; aynlalım efendim. 
Heyeti hakime biribirlerine bakışb• 

lar. Hakim yine biraz dütündü. Sonra 
onlara döndü. 

- Serbestsiniz! dedi. 
Erkek sararmış bir yüzle kapıya 

doğru yürüdü. Dı~rıda genç kıza: 
- Haklısın biribirimiz için değil· 

dik. Bu, bir çocukluktu. Affet yavru• 
cuğum. dedi. Ve uzur. taş koridorlarda 
cansız bir gölge gibi uzaklaştı. 

Genç kız yanındaki orta yaşlı bir 
kadının koluna girmi~: 

- Baııka bir şey yapamazdım 1 diye 
mmldanıyordu. 
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İki Nöbetçi 
Askeri Sorguya 
Çekmekte İdi 

General 

Diye sanki soruyordu. Lakin o a- ' diyi belki de bir bahane uydurur, ! 
damın sesi bile onu ürkütmÜJ bu • öldürürdü. Fakat ne yapabilirdi? 
lunuyordu. Zaten bunlar meydana çıktıktan 

Pragadino Orlandiye emretti: sonra Pragadino acaba onu Kirinya 
- Çek kenara §UDU... Bir yere 

kımıldamıyacak ! 
- Başüstüne, General t ..• 
Orlandi kadının kolundan tuta • 

rak kenara çekti. Sonra kapıya doğ
ru seslendi: 

- Maeyo! ..• 
Uzun boyİu, iriyarı bir mülazim 

göründü. Orlandi, Generahn emrini 
ona tekrar etti. Mariyo köıeye gö
türülmüştü. İki asker kapının önün
de yer almı§lardı. 

Notlarından (*) 

Çocukları Nasıl 
Giydirmeli? 
İnsan bünyesinin küçük ve çelikten da
ha sağlam bir nümunesi olan çocukla
ra harici mukavemeti artırmak ve te • 
nef füs mübadelesini temin etmek üze· 
re giyim noktasına çok dikkat edüme· 
aı lazımdır. Küçüklükte fazla yünlü 
fanilalar ve bir kaç kat çamaşırla sıkı 

sıkı giydirilmesi bir çocuğun harici ha
va ile münasebeti ancak burun ve ağız 
deliklerinden alacağı havaya inhisar 
edeceği için ciğe11lerintn mukavemeti 
zayıflamış ve ~n ufak bir nezle ile bir 
çok hastalıkların bu kısımlara girme • 
sine zemin hazırlanmış olur. 
Almanya, İsviçre, ve Amerikanın bir 
çok yerlerinde büyütülen çocukların 

üzerine giydirilen elbiseler gayet geniş 
ve havanın girmesine müsait tckild~ 

orta kalınlıkta ve sade yünden yapıl • 
mış değildir. Onlar karışık pamukh: 
ve keten elbiseleri giydirmeği tercih 
ederler. Bazan dikkat ederim bizde 
bir yaşında bir çocuğun üzerinde ince 
bir ten gömleği, fanila iki kat bir yün 
yelek, bir yün manto ve nihayet 
boğazını saran bir yün atkı ve 
yün başlık ayaklarında da yün 
çoraplar ve yün patik ve bu bizde 
ekser yazın aile çocuklarının giydi • 

General odaya girdi. Burası en 
güzel şark kuma§larile ıark hiçi • 
minde döfenmiıti. Genİf sedirler, 
divanlar ile bütün bu eşyaya ve ha
vaya sinmiş olan bir anber koku • 

ıu ... 
Orlandi'nin yu.1:u riliş şeklidir ve şüphesiz ki havndan 
aapaarı keailmiıti. mahsur bir halde ve bin sıkıntı ve ter 

Kin Dolu b d ? içinde bu yüzden bunların zavallı kumandanlığında ırakır mıy ı. 
Gözler 
Yüzünü buruşturdu. Jülyanoya 

kızgın bir sesle sordu: 

yavrudur. Başı açık büyütülen çocuk -
Orlandi bunları dütünerek Mar • lnnn zindeliği muhakkak tecrübe 

çello için yalan söylemektense Ge- edilmiştir. Küçük yaşta hiç kundağa 
neral Pragadinoya kar§l dosdoğru koymadan kısa bir don ve ince bir 

olmayı daha faydalı buldu. gömlek üstüne keten bir yelek ve ni • - Cariyeler nerede? 
Jülyano sofaya açılan diğer ka - Lükresya Generala cevap vermİf· I hayet pamuk ve yünle karışık bir man-

i to sıhhi bir giyim sayılır. Her gün ılık pıyı açtı. ti: 
ve mümkün mertebe soğuk banyo ile General oraya da girdi. - Bir kuleye koyuyor, üstlerine 
YÜcudun tabii harareti hali müvazeneKızlar bir köıeye sinmiılerdi. De- iki kapı kapadıktan ıonra iki de n~ de bulundurulduktnn sonra artık fazla 

mindenberi sofada olup bitenleri betçi koyuyor. Amma, belki bu o 
görmüş veya duymuf olmalılardı. kadar mühim değildir. Bahıe değ· · 

Generalın yanındaki Lükresyaya mezdi. 
kin dolu gözlerle bakıyorlardı. Ne PraKadino Orlandiye baktı ve 
de olsa buradan kaldırılarak gene dedi ki: 

gemilerin anbarlarma tıkılmayı, - Bana böyle esirlerden hiç bah
zincirler içinde aç ve çıplak tehir &etmediniz 1 Halbuki onlardan bazı 
şehir, pazar pazar dolattınlmayı haberler alırdık ... 

eşyalarla ve ağır yünlerle çocuğun u
mumi cilt teneffüsüne ve soğuk hava 
ile olan tabii münasebetine halel ge · 
tirmeğe hiç hakkımız yoktur. Ayakla-
nnn gelince yürümeğe hazırlanan bir 
çocuğa patik değil fakat altı sert ' 'e 
konçları bimz yüksek potin ciydirme
Jidir. Bu suretle yürümeğe alııan ço • 
cuklar istinat noktalarını buldukları 

istemiyorlardı. Her hangi birisinin 1 -.- Son akında iki esir yakaladık, için ayak kemiklerinde burkulma ve 

onlara acıyıp ta memleketlerine Generahm. Fakat bunlar iki Türk eğrilme de olmaz. 

göndermesi akla bile gelmiyordu. levendi idiler ve Matyanonun gemı- ( •) _B_u_n-otlan--k-ea_ip_s_ak_la_ym_ız_,_y_a_· ·ı 
Lükresya kendisine çevrilmİ§ 0 • sine forsa verildiler. but bir albüme yaptJtınp kollebiyoa 

lan kinli gözlere bakmıyordu bile... - Şimdi kalede Türk eıiri yok yapınız. ~ıkınb :r.amannıızda bu notlar 

Generalın yüzü daha çok aertleı- mudur? bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 
mişti. - Hayır Generalım ... 

Şubat~ 

Suikast Maznunları Dün 
Müdafaalarını Ya blar 

- --------
( Baı taralı 7 inci yü:ule) 

is bey, ben elbette yükselmek, me • 
bus olmak isterim. Bu bir kabahat 

lediğini ağlıyarak söyledi. . ti 
Y ahy~ Kendisini Müdalaa EdıY 

En son Yahya kendisini müdafşJ 
midir?» etti: 

Rüıvet meselesine temas eden - Ben tahsilsiz, suikastin ne ol' 
nahiye müdürü: duğunu bilmez bir adamım. Kız bi · 

- Ben eğer rüşvet almış olsay • disesi doğrudur. Nadideyi seviyorıtıl> 
dım, nahiye müdürü olmazdım. De- Ben filhakika Çerkes Etemle korııı~ 
miş ve bunun 168 inci madde ile tum. Kendisinin bana sorduğu suJ 
münasebeti yoktur. Demittir. lere Türkiyemizi övmek için: 

- Asker çoli, tayyare çok! ded~ 
Bunun bir kabahat olduğunu bitııı1 

Y ahyanın ifadesine göre Çerkes yordum. Benim batka kabah~ 
Etem Ali Saip ve Üzeyirden baıka yoktur. Beraetimi isterim. 

* 
Çokat nahiye müdüründen de yar • Müddeiumumi lle Avukatlar 
dım göreceksin» dediğini söylemi§, 
fakat benim adımı alınmamıştır. Bu 
demektir ki, Çerkes Etem benim a • 
dımı bile bilmiyor. 

Arifin Müdalaası 
Bundan sonra Arif müdafaasını 

yaptı; dedi ki: 
- Bana işkence yaptılar ve Y ah

yanın silahlarını nerede olduğunu 

sordular, bilmiyorum dedim, taz • 
yik ve iıkencelerine devam ettiler, 
yine bilmiyorum dedim. Üçüncü 
def asin da kurtulmak için Ömeı e 
verdim dedim. Ömeri çağırdılar. 
Tabi i Ömerin bu İ§te hiç haberi 
yoktu. Biliyorsunuz ki ban yapı • 
lan bir itkenceden başka bir §ey de
ğildir. 

* Bundan sonra Üzeyir kendisini 
müdafaa etti. Kendisinin bu rnem -
lekette çok hizmetleri olduğunu, 8 
çocuğu olduğunu, masum ve bigü 
nah olduğunu, söyledi ve bu masum 
çocukların kendisini dört gözle bek-

Spor: 
Eskrim Müsabakaları 

fstanbul Bölgesi Boks Ye Eskirim heye
ti başkanlığından: 

1 - 2.3 şubat 1936 pa,.ar günü saat 

Arasında M üna~alar 
Bundan sonra Baha Arıkanl• '' 

vukat Hamit Şevket arasında yeoİ · 
den bir çok münakaşalar oldu. ~~ 
cümle Baba Arıkan çok heyec::JP" 
bir §ekil de ayağa kalkarak: 

- Avukat Hamit Şevketten b•f' 
lıyarak Y ahyaya kadar herkes be' 
nim aleyhimde söyledi. Baha AJI,' 
kanın ne olduğunu onlar da biJit 
bütün millet de bilir. Fakat ben ooll' 
ra cevap vermek tenezzülünü ı°'' 
termiyorum. 

Al Saip, bu davanın bir rejinı dl' 
vası değil, bir Ali Saip, Baha A~ 
davası olduğunu söyledi: «Ben b~ 
tiddetle reddediyorum.« Dedi. 

Bundan sonra münakaıalar dl 
vam etti. Neticede reis maznunı-ı' 
son bir diyecekleri olup olmadıft' 
sordu. Hepsi de: 

-Yok ... 
Cevabını verdiler. Neticede tcşr-' 

vermek üzere dava şubabn on befİ1' t 

ci cumartesi günü saat on üçe bıt' 
kıldı. 

lr • Son Posta • 
lstanbul Gelir ve Pana 

BOR ASI 
( 18) de Beyoğlunda Galatasaray kulübü 8 • 2 • I 936 
salonunda eskirim teşvik müsabakaları ıı----==-=== 
yapılncak:br. Türk Devlet Borçlan 

Lira 
2 - Bayanlar arasında da Flöre mü • o/c 7,G T. B. ı 24,15 ı % 6 Hazine B.5' ~ 

sabakalan yapılacaktır. % '1 p T. B. II 22,~0 Dahlll lsUkral gj, 

madalye verilecektir. 
Lükresya ona döndü: Lükresyanın ıon fÜphesi de si e· ı B A D 'f O ı 4 _Bu müsabakalarda kılıçda beşin • 
- Sizi rahatsız ediyorsam bu ka- linmiıti. Demek ki gördüklerind ciye, Epede ve Flörede üçüncüye kadar 

darla bırakalım. ve sezitlerinde hiç yanılmamıştı. Gii- ':--------k-
1
--p-------= derece alanlar birinci kategoriye ayrıla -

3 - Üçüncüye kadnr derece alanlara % '1.~ T. B. III2t.20 1 
------~ 

Devlet D~iryollan Borçlan 
Llra ıP 

Ergııni 111 ,SD ı Anadolu IveII 4S,~ 

.............................................................. 

- Hoşuma gitmiyor. Bu kadarı. lümsedi ve geniı bir nefeı aldı. ,eu Akşam rogram caktır. 
nı hiç ummazdım. Fakat aldanmak, İST ANBUL ...................... - ... - ... - ....... - .......... __ 

Güvercinli Kuleye -:---"\ 
itiilmekten daha kötüdür. Bana da, 12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 18: Dans ( Toplantdar, Davetle!J 
vatana da büyük bir iyilik yapıyor- Giden Yol musikisi (plak). 19: Haberler. 19.15: 

sunuz. Orlandi son cevabı verdiği za • Rctransmission. 20: Türkçe p]aldar, halle H! Beyazıt Şubesinin Müıamereıi 
G 1 P d. k türküleri. 20.30: Stüdyo caz tango ve or-- Bunlardan ba .. ka kendi ...,.re - man enera raga ıno genç ıza 

:r r- kcstra gruplan. 2 1. 15: Eminönü Halkevi 
fimi de kurtarmak zorundayım. Se- bakmıı ve katları iki sorgu noktası gösterit kolu tarafından temsil: «Hedef» 

na tör Donatonun kızı, kovulmut bir gibi kıvrılmııtı. piyesi. 21.45: Son haberler. 

nişanlı, çiğnenip atılmıt bir sevgili 1 Lükresya Güvercinli kuleye gi • BERLlN 

olmayı nasıl kabul ederdi? Ben ki den yola doğru yürüdü. Kolunda 19: Söz ve müzik, 19.45: Spor haber -

onu her zaman... ı gittiği General& bakarak tatlı bir Jeri. 20: Eklebenin «Genovcfu isimli o • 
- Anlıyorum Sinyorita... Hak sesle dedi ki: perası. 23: Haberler. 23.30: Münichten. 

veriyorum. Devam edelim. - O halde bu iti ben de merak 23.40: Danı müziği. 
BUDAPEŞTE 

_ Başüstüne. Yalnız bundan ön- ediyorum. Sinyor Orlandinin yalan 18 : Salon orkestrası. l 8.45: Karışık 
ce size bir ıey sormama izin verir söylemiyeceğine hiç fÜphem yok • gece konseri. 20: 30: Spor haberleri. 21: 

misiniz? tur. O halde nöbetçiler yalancıdır • Liszt konseri. 22.30: Haberler. 23: Çin • 

- Buyurunuz... lar... gene orkestrası. 24: Kertesz cazı. 
- Harpte ele geçen düıman esir- Orlandi sararmııtı. BOKREŞ 

lerini ne yaparsınız? Yürüdüler. 17.30: (Rumen halk prkılan). 17.45: 

Önümüzdeki pertcmbc akşamı C. H. P 
Beyazıt ıubesi tarafından Şehzadebaşında 

Ferah ıinemasında bir müsamere verile
cektir. Müsamereye deniz kızı Eftalya ve 
kemani Sadi de iıtirik edeceklerdir . 
............. ..._... ......... ...__.~ a:::.:. ... ._._, _______ _ 

Bepktaı İua Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 

_Ya geminin direklerine sallan- Konu§ma. 19: Matq C:Vkestrasının halk olunur. (566) 
Nöbetçiler General ile Lükresya- konseri. ı 9, 15: Stüdyo caz orkestrası. 20: ----------=----===--~dırırız, yahut daha iyisi kürek çek • yi görünce selim verdiler. ikisi de Haberler. 20.15: Cazın devamı. 21: Ti • 

tirmek üzere zincire vururuz. güçlü vücutları, demirden baılıkla- yatro. 21.45: Spor haberleri. 22: Konser. 

- Çok güzel... Likin Marçello rı, meşin ceketleri, kısa pantalon • 22.30: Haberler. 22.45: Şark müziği 
böyle de yapmıyor. Acaba burada ları, bellerindeki ağır kılıçlar ve el- (Stüdyo orkestrası). 
olsaydı bunun için akla uyawı bir lerindel:i mızraklarl•. görenlere re- • MOSKOVA 

_, :r 18: Sovyet bestekarların konseri. 19.30: sebep bulur muydu? kı"ngenlı'k duygusu verı'yorlardı. Sin- d 
Moskova konservatuvarın an nakil. 19.45: 

- Ne yapıyor? yor Marçello bunları kaledeki yüz- Çaykovskfnin «Ôjen Onegin» isimli opc-

Kaledeki lerce ki§inin arasından seçmiı ol • rasının radyo adaptasyonu. 22: Almanca 
Türk EsiTleri malıydı. yayım, konuşmalar. 22.55: Aralık.: Krem-

Orlandinin halinde bir telif var- Lükreaya Generala biraz' eğile • lin'in çanları ve Kızıl meydanın gürültll • 
lcri. 23.0S: Jngilizce yayım. 24: Almanca dı. Fakat kendisini tutabiliyor- rek: 

du. Lükresyanın bunları bütün in • - Lutf en sorar mısınız, bu rada yayım. 
PRAG 

konser. 22: Haberler. 23.20: [Iv. ncı] 
Olimpiyat kıı ıpor maçları. 23.35: Al • 
manca haberler. 23.40: Cazbant. 

PARİS 
18. 30: Hafif musiki {plak). 2 1 : Ha • 

herler 21.44: plak. 22.15: R. piyesi. 
24.30: Plak (hafif musiki). 

VARŞOVA 

17.45: Mektep korosu. 18: Caz. 19: 
Keman konseri. 19.30: R piyesi. 21. 
Bahriye orkestruı. konseri. 21.50: Haber 
ler. 23: Caz. 24.0S: Pl&k (caz). 

ROMA 
celiklerine kadar bilmesine sahiden kimi bekliyorlar? 
şaşıyordu. Buna meydan verdiği Dedi. 

17.20: Eritreden nakil harb haberleri 18.20: Konuıma. 18.30: Almanca. 

için hiç şüphesiz Marçello Orlan • (Arkası var) 
19.55: Plak konseri. 20: Haberler. 20.30: 18: Konser. 20.25: Konuımalar. 21.05 
şarkılı valslar. 21.50: Rumen müziği. Reklam konseri. 21.35: R. piye.t 23: Caz 
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AS VATI ZAMAN 

,. 
• .._ {~şama kadar bekleyiniz I» 
~· ------ ö , bcij ~< ğleclen sonra üç saat daha 
Si }' erız.- Allahaşkına piskopos An
,J ~ ki~in mukaddesatını bir kere 

~i tekfehır eokaklarında dolaştır ve bi
baf' )q L tar takdis et l Bu son takdisin o
bl • <:a~tır .)) 

o~ ~anın yirmi dördüncü gunu 
&ilİ" Ilı'' Yın, tchirden Hün ordusuna bir 

0
,,J/ ~~eci geleli. Şehrin teslimini, fa
~• teLı.buna mukabil halkın korunmasını 

«Hemen köprüleri geçerek 
duyu karşıda bekleyelim.» 

- «Hayır. Köprüleri geçmek 
uzun sürer. Vakit geç.» 

-or- Hasan Süreyya: ' Bu tesadüften ne bir şey bekliyor, 
- Yirmi beş yıl kadar oluyor, dedi, ne de bir şey dileyordum; fakat tat . 

çok aileme yaman bir korku verdim. Şu- lı bir rüya görmek hoşuma gidiyordu. 
küçücük kitabı görüyor musunuz?. «Tanımadığım kızal>J adındaki şiirim 

Haydi Atlara!.. Bu, benim, gençlik çağımda işlemiş o gecenin mahsulüdür. Duyduklarımı 
Ellak bağırdı: olduğum günahlardan biridir. Öyle bir o mısralarla haykırdım. Ve 0 sabah • 

... - 'lif etti. - «Burada b&kleyelim. Buradan günah ki, az kaldı kebairden oluyor - geçtiğimiz ovaların üzerinde tan yer· 
saldıralım.» du. Zira, babam, bir akşam bu şiir leri ağardığı zaman ben ne güzel şüri

I 

~Attila namına bu müzakereciyi 
'1layan Ardarih ona dedi ki: 
~ «Bu teklifinizle altı hafta geç 
fa ı~ oldunuz. O zaman teslim ıçm 
i>:ı'tt k~bilirdiniz. fakat bu gün de

mecmuamı görünce, maazallah inme mi yazmış bulunuyordum .. 
Attila buna cevap vermedi. Gözle- 1 . l ka d k i e neticelenebilir, müthiş bir buhran * 

ny e rşısın a i araziyi atlıların hü- "rd· • • geçı ı. Trenin, kOıŞa koşa aşmakta ld w 
cumuna mani olan ve ytıkandan nehir . . . 

0 
ugu 

h·ı· d w . A 
1 

h 1 Hukuku bıtınnış, fakat memleke - ucsuz, bucaksız sahrayı mücevhere 
"ı.ı.)) sa ı ıne ogru men arıza ı sa ayı tet- d"' k . . d ked k 

k
"k · G . . d v l te onme ıstıyor um. Bütün e- gar en ırağıyı seyre daldığım bir 

.._ O ı ettı. errnan reısı e onun haktıgı . l 
<< halde kapılarımızı açmayız.» ta f baktıla . . l d l 1 melım, stanbulda kalmak, edebiyat zamanda, kulaklarımın ta dibinde bir 
K l K l A ıl ! ra a r, vazıyetı on ar a ana· "l . d k d' b"" .. k b' .. h fı . . . P .. "Ih I< a e apı arı ç ı)lor . dl la emın e en ıme uyu ır r,ıo ret şırtı ışıttım. erıı ı amım uyanmış, 

ba, ral Ardarih omuzlarını kaldırdı, ı ar. N . . ... kurmaktı. Doğrusuna bakılırsa, bu I usulca arkama gelmiş, duruyordu . 
llıı öbür tarafa çevirdi. Şark kaput önünde Attila, küçült - « e emredıyorsun, Kral Attıla?» nankörcesine bir düşünÜftÜ. Beni o • Nemli çiçekler gibi parıldıyan gözleri· 

l\..._~iizakcreci, doğrudan doğruya lıır atı üzerinde tam duvarın - «Köprüleri yakınız 1. İkisini de ı kutup, adam etmek için pek büyük nin içi gülerek ten: 
ti Attilanın huzuruna çıkarılmasını dibinde itekliyordu. yakınız. Bu, düşmanı yolundan alı kor. fedakarlıklara katlanmış olan babam, - Affedersiniz, dedi; teyzemin 

CCl ~ti. ... . Biz geri çekiliriz. Aetiüs ve ben harp benim bu kararım üzerine, yardımını kibriti tükenmiş .. Sıgara içecek... Bir 
Atdarih onun yüzüne bağırdı: um. ~enubu garbı lculesınden dolayı edeceğiz. Fakat, savaş gününü ve sa- kesti. kibrit ]füfeder misiniz? . 

-.. .Lı venlıyor. Oraya saklanan budalaların · · ben - · Ha d" ı:- _ -ttı l <u.ıerifl Aklın varsa bunu iste- lak b .. k .
1 

. 
1

... l vaş yerını seçecegım.. Y 1 at- O, Anadolunun ufak bir şehrinde - ı::.stagfurullahl Buyurun efen • 
e » dedi. mut a ugun esı mesı azım ge mez lara .. » . . dlın 

. Bunu .. . .. . . . ya! .. Yarına kadar beklenirse ne olur? • avukatlık edıyordu. Arzusu benı ken- ·. . . . . . .. 
ı, .. ~ uzerıne muzakerecı hıç bır ş 1ı K d Katalaunum Muharebe$l di yanında yetiştirmek, sonra da işle- Mınımım elını uzatıp, teşekkur e .. 
do ~orrnege muvaffak olamadan şehre ar apuın a 1 . . . . . rini bana devretmekti dcrek kutuyu aldı, içeriye girdi. 

ndü. Valamir maiyetindeki Ostrogotla- htıyatlı hır ne atle Fınes ormanın- p k I · d Fakat ben sukutu hayale uğramıf • 
:r liaziranın . . d"" d"" .. .. .. rı derhal topladı, hep bir sokak içinde dan, Aquae Segestae •den ve Agedin- arasız • a ınca, arzu~una uy. u~ • tım: Kızın parmağında altın bir ni .. 
uiL , yırmı or uncu gunu v • 1 k d "ld' A "}" · l · · · Meydanı suhande kendı kendılerıne 

"'CICJen üç t k ka yagma ı e meşgul olduklarından onlar um an geçı 1• ttı a emır erını verı- . . .. kah halkası gözüme çarpmıştı. 
\~ L aaa sonra .şar pısının . . . . . d . at oynatmak cesaretını gosteren . . ... 
ili ~anatları yavaş yavaş açıldı Ay· !hemen bır araya gelıverdıler. Şımdı yor u · 1 ••• tkA I d d w•ld" K Bıraz sonra ,kibrıtı ıade etmek üze-
' 2:aınanda şimal ka ı.:r da sokaklarda yıldınm sür'atiyle koşuyor-! -· Atları sakın çok sürmeyiniz, sa- ,cur e ar_ g~~ç er en egı . ım. amı- re tekrar yanıma geldiği zaman, da -
ıtıJdı. Kal d ve garp pı ı ' ıar Nereye? Ce b bA k 1 . kın ha 1 Düşmanla olan irtibat kesil- mm açlıgı ıl .. ·mıma ekserıya galebe d 

b() e uvarları sokaklar bom· I · nu u gar 1 u esme J d O · · d' k" ·ık · ı yanama ım: 
İl\ t. Yalnız cenubu 'garbi kulesinde mi? Hayır, şehrin şark kapısına mı? memelidir: düşman, kendisinden kaç- 1 çalaıyor bu. nAun ıçınzır ı, ı escrın1 - Şiir sever misiniz hanımefendi1 
;. ~ Var B lar h d ek .. 

1 
k Attila nerede? Attilayı gören yok tığımızı zannetmemelidir. Hayır, bila- 1° n u « sv3tı aman » um - dı'y d ' ..,t . un arp e er o me d w h"l'•f fik" al . d h" e sor um. 

ı..~Y~ --L lar Cen b b" k mu? Şimal kapısında mı? Hayır ıı:ark kis dü~man heran geri döneceğimizden ugumun ı a ına, ır emın c iÇ B" JAh ı d s ~ q&Clllaur u u gar ı u- • • 1 b" Hak kazan d Eser" · ır a za şasa a ı. onra: 
~le ~ bize ne) .Orasını nasıl olsa kapısında!. ~e k ke~disiyle karşılaşacağımız.dan k~~=uov:umı;~:tve ben;; b~ndan ·re~ - ~ek sev~rim efendim 1 dedi. 

~~ ~ır~ğiz. Şimdi şehir artık eli- - T opl~.nınız, to~lanınız . . or ma ıdır... . . .. 1 na halde müteessir oluyordum. Pılı - - Öyle ise, hu gece yazmış oldu • 
v ~tıl Yaşa _ -hir elimizde! İşte Hunler gelıyorlar! Hepsı bır 1 Şarkta boyle harp edılır: duşman l lek ğum şu mısraları takdirinize arzede -
r a... "'- d bak h 1 j b l 11.A • ba akl ki I mı, pırtımı top ayıp ta. mem ete I le gına! Ganaiml Ne? Yine G "d- ara a, ınız. ep ... u surete 1vıeotıs t ı arına ce - d.. k bak be . . . yim. Tesadüfümüzün bir hatırası o-

l' lll' epı Y Al 1 d y· b" S b d"l" H d . d k . M . onme ten ş a mm ıçın yapa -
""' ı en önde? Ganaim olunca ön a an ar nere d ıne ız ar- e ı ır. arp, esıse eme tır, eotıs k b" k 1 ' Iur. 
·~ .:I-! J l k d" · · · · · b ki kl d ··be d"l ca ır şey a mamıştı. ""QlJtla onlar bulunurlar! mat atı arı, en ımız ıçın ıtaatın ne ata ı arın a tecru e ı en şey, ne- 1 . _ Hafifçe kızarır gibi oldu. Kağıdı 

er__ .. demek olduğunu bilmiyoruz mu de- 1 den Trcka ile Katalaunum arasında En son dakıka<la, trene atladıgım Id __ ı,:ldi 
-rı Han Kadınlan ı d b .. "d" O k a ı ve ~ . 

f 
Canai dirteceğiz? Haydi çabuk olunuz, şark 

1 

muvaffak olmasın? 1 zama~, son erece asa 1 ı ıın. a - Bir çeyrek kadar zaman geçınce 
bl_ b rn 1 Ganaim 1 Zaten ortada kapısına ı A t' .. . t I k azı' fesi · k" dar kı, rast gelene çatmak, herkesle 1 d . '-- elan . . . . ~ İr . . . . · e ıus pış ar ı v nı ıme ver- . . . gene per enın ar~sın ıçensım 
~ı çit şey yok; hepsını kendınıze Şark kapısı önünde Attila küçük . ? Se Ti . Merovek'' k kavgaya tutuşmak ıstıyordum. Talı - .. tl v ba 1 d K k 
~"'~ e tnck istiyorsunuz menfur A- k t .. . d t d' d'b" d mış vglı ı ednnk~·F ki .. ınl ~- sizligıw"me bakın ki o esnada pencere- goze emegNe şl a ım. oca arıd u .. ·~r? • ır a ı uzerın e am uvarın ı ın e mandası a tın a ı ran ara oy e mı? v '. ' I yanmıştı . azar arını pencereden ı • 

1 bekll.yordu ı p k "lA h ld H·· d d"" den dışarıda oglu ıle vedalaşmakta o- d'k . f f .. t" ~te O t . .• · e a a, o a e un or usunun um- ' . . ~arıya ı mış, osur osur sıgara ıçı .. 
fl!J.tı bu 8o~~og~tl~r d~ gelı~orlarl Bu- Muhariplerinin önünde yürüyen darlarını da Ardarih'in kumandasında- lan '~~~- bır koca karıya _çarptım. Ba-1 yordu. Onu kendi haline bırakıp 

ele: ila, Pek k ... sı~n mı, dıyorsunuz? Valamir ile Ardarih atlarını Attilanın ki Gepidler teşkil etsinler. Ardarilı, n~. d~n~~ ve hakaret ettı. Atıştık ·· karşı tarafa baktım. Genç kadın elin • 
~kaıtı ala! Fakat sakın banka bulunduğu yere doğru sürdüler Attila d'" d . .. .... d t t! U Gozluklu, gaga burunlu cadaloz ora- d - b" k" b k - d 1 
~.... arda görünmeyı"nizf Arada an- 1 1· . k ld d V l . ·ı A darih.. d ' uşmanı aıma goz onun e ku . .. - da, koridoru dolduran kalabalığın ö . 1 e tuttugu . ır ıta _ı o um~ga a mış
L. ··••a Yok.! 1-1 . •w. . e mı a ır ı. a amır ı e r er- fak tefek çarpışmalar yapara rnute· .. v • •• • • ' tı; ve bu kıtap benım eserım: «Asva• 
~'-ı erkes alabıldıcn kadar a· hal hayvanlarını durdurdular Hiç bi· d' · k"ll Ban t 1 nunde agzına gelenı soyledı. Ve nı - Za d daki ·· k" b d r ~ .,. · ma ıyen gen çe ı . a pos acı ar h tı man)) a ın şıır ıta ım ı 

l'i Aptallık .. riıi bir şey sormadı. . . gönder her saatte bir postacı, şayet ayet: · •w• . Heyecan içinde çarpan kalbimi el-
ilde d etme r Ostrogotlar sozle- Hasıl olan sükunet ıçınde yalnız da "h" b" h" _ııs· e çıı__ ı - Yeter artık teyzecıgım.. Rıca e- ı · 1 ba ak ·· · · tesı' rı"nı· bu ~ UrurJ f _ ara mu ım ır acı .ıunazsa.... . erım e stırar , tşıırımın 

it 1 Onlar har ~u sokagı onlara hı- Attilanın sesi işitildi.: _ «Evet Kral Attila.» derım.. sevimli yüzün üzerinde takip ediyor-
r. ep hır arada hareket eder- - «Garp tarafından bir ordu gel- ' . T k d . 1 Diye müdahalede bulunan ipek gi- dum Haz ile iki tarafa sallanan o gü-
~- •w• . . B - «Ben bu geceyı re a a gcçıre- b" h" k · k d 1 · • . ·~ıa h" dıgıne daır hır haber aldım. u ordu, w. . k 'd ı ır ızın ısrarı arşısın a sustu. zel başın dudaklan benim mısralanmı 

'tirl· r ıç bir · f H . Al l d ccgım. Yarın Artıa a ayım.» d .. l . . 1 
\o Ilı, hcrn d ışe yaramıyor em olsa olsa Sangıban'ın an arın an . ,. O zaman utan ım ve goz erımı yere usul usul tekrar etmekte idi. 
1 \lrt~l'lna .. ite .~çlıktan avurtları a- mürekkep olabilir. - «Evet, Kral Attıla.» eğdim. Gülmemek için nefsini zorla • Birdenbire, koca karıya hitapla: 
~rt'ıcli lir Ço muşl Onlan evvela bes- Aetiüa Orduau Treka ... Treka... dığı pek belli olan genç kızın istihza - _ Bilmezsin teyze! dedi; ne nefia 
~ 1-fcJe \IU d Ardarih atıldı: Attila yolda giderken hu ismin ku- lı bakışı bütün öfkemi dağıtmıştı. bir şiir kitabı ı Bu mısraları yazan a • 

dıll~l huıın:;or ,8 H':;~ını~: . Kad_ınlan _ (ıGelmesi iyi amma, herhalde lakl~_'?n~ ~-~en .!'8şka bi.r sacla Y: ak-1 Onlar kendi kompartımanlarına çe- damı ne kadar tanımak isterdim l . 
ilci' Qcçti di e ukı elıne hı~ ka- a w ma i ·n eliyorsa geç kaldı. Bu- 1 settıgını duşundu. Treka da ne ışı var- kildiler. Ben koridorda kaldım. Per - O anda içeriye atılmak. onun ayak• 

ırı C:L Y memnun olması lazım Y g çı i 1 dı? ı w d · · · · ·· l 1 k k h"" · · · b"ld" dah V<lrtki aa k H.. nunla beraber ileride o da İfimize ya- denin ara ıgm an ıçerısını gozet e - ı arına apanma • uvıyetımı ı ır .ı 
a mı iÜ~cl)nrntıra un kadınları rayabilir .. » Ya Burgonyalı Kadın? meğe koyuldum: Tavandaki yağ kan· ı mek arzusunu duydum. Fakat ne lü .. 

Attila bir işaretle onu susturdu: Evet, şimdi hatırladı. Oranın kur- dilinin ölgün ışığı altında kızın yüzü- zumu vardı? Onun parmağındaki hal· 

0 
.. 1-f<Qİra * _ «Diğer bir habere bakılırsa ce- naz piskoposu Lüpüs'ün himayesi al- nü iyice seçemiyordum. Fakat onun ka ... Benim karanlık istjkbalim .. Kı • 

~~leden ~ın Yirmi dördü~cü günü, nuptan da bir ordu, daha kuvvetli bir ~ı~a verdiği ~ur~onyalı kadın !~~icada genç ve güz~l t~~in ettiğim varlığı, ! rık gönlü~··. ~epsi, saadeti":.t> engel 
~idi: saat sonra şehırden sesler ordu geliyor. Bu ordu..... ıdı. Fakat, fımdı kadınlan duşunme- ıbeni tatsız hır ıstıkbale ulaştırmak olacaktı. lyısımı ondan da .. şıırden de 
....... «1' chl"k Attila heyecanından burada bir ı nin ınrası mıydı) Şu anda Aetiüsten için gecenin karanlığında istical gös- vaz geçtim. 

de Su ne d~~ var!. Tehlike va~! müddet susmağa mecbur oldu. S~nra b~ka bir kimse düşünülemezdi.. !teren bu trende. ~n~ te~elli ediyor, ru- 1 Bugün, saçlarım yer y~r ağardı. Ba-
ttı "eun cd 

1
. ek? Bırakınız yagınay~ ayni lakaydi ile sözüne devam ettı: Fakat, yarın yola devam edılecek humun hararetım gıderıyordu. O es - zan «Asvatı Zaman» ı clıme ~lır oku-

\ı~ra e ırn 1. ~hri uzun müddet _ ((Bu ordu Aetiüs'ün ordusudur.» ve arkadan Aetiüs şehre girecek olur- nada duyduğum hazzı anlayacak, tak- rum. Bu bana bir fatiha gibi gelir:. 
llu tehli~rn~mı:ı yetişmedi mi? Kandaks: sa Treka piskoposu ne olacaktı? dir edecek pek az kimse vardır. Veba-ıBir yolculuk esnasında ö_len ~ir Ha-. 

c lfareti herhalde şu mCf- _ «Ya Vizigotlar?» diye bağırdı. (Arkası var) li boyunlarına olsunl san Süreyyanın ruhuna bır fatıha .. 
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İkbal Hanımefendi; Beşirin Meydana 
Çıktığına Çok Sevinmişti. 

Güç... Pek güç, kumandanı Be§İr... Ey yoksa Betir bulundu 

bey. . . Sizden, arkadatlarımdan, o- mu? .. 
muzlarımda şerefle tatıdığım on • - Gördünüz mü hanımefendici
batı ni!Clnından ayrılmak pek lıÜÇ ğim. Getirdiğim haber müjdeye de-
olacak. ğer mi imi§, değmez mi imi§ ... 

- E, !U halde... Nasıl oluyor - Çabuk söyle hocahanım. Be • 
da... , fir bulundu mu? .. 

- istirham ederim kumandan - Hem de, ne bulunu! bulundu. 
bey. Bana hiç bir !ey sormayınız. Görseniz, aslanlar gibi.. Belinde, 
Hem, kim bilir... Belki de... sıra sıra fiıek, omuzunda tüfek ... O, 

Nuri Bey, ve Betir ... Artık ikisi hakkında türlü türlü sözler ıöyle • 
de, bu konu§maya devam edecek nen .. Kolu budu kesildiğine hükme
vaziyette değillerdi. Ağızlannda kı- dilen Beşir, muharebelere mi gir • 
rılan ve dağılan kelimeler, artık her memİf, onbatı mı olınamı§ ... Neler 
ikisinin de fikirlerini söylemi ye ta- de neler ... · 

Bilmec·emizde 
Kazananlar 
(Bundan evvelki kazananlar dünkü nüs-

bamızdadır. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Fatih Çarşamba Hayriye mektebi sınıf 

4 ten 42 Nevzat Peçel. Konya erkk orta 
mektep 45 Adnan, Bakırköy birinci mek· 
tep 4/ B de Sacide, Yozgat İsmetpaşa mek· 
tehi 71 R. Sakarya, İstanbul 4 3 üncü mek· 
tep 3 / A dan 5 8 M. Ertok, Vefa erkek li· 
sesi 1 / A dan 465 Sabahaddin, Ankara E· 
times'ut yatı mektebi sınıf 5 ten 232 Kc· 
mal, Fatih Eskialipaşa Mütercim Asım so· 
kak No. 1 3 tc Turan Akınözü. 

LAsTlK TOP 

Memleket Dışındaki 
Türk o··şmanları 

Surigede Aleyhimizde Çalışan Teşekküller Ve 
Suikast lladisesinin T"rihçesi 
- 2 - tiklal mücadelesinde uhdesine düşen 

[A.tatürke •uika.st hct%lrlamak- vazifeyi görmüş meb'us olmuştur. 
tan •uçlu olanların bir kaç cel- İstiklal mahkemesi azalık ve reisliğin• 
•e devam eden muhakemelerin . 1 de bulunan Ali Saibin karakteri hak' 
den unra, ayın altıncı perıembe kında zati bir kanaatim yoktur. An' 
a?nü An~a~a müddeiam~mi•i id- cak Emniyeti umumiye arşivlerind~ 
d~•n•mcaını okudu, /ddıaname • bulunan bazı notları arzetmeği faideli 
nın ana hatlannı bundan evvel 
lcı•cca •ildirmİftik • 

llunJan •onra elimize geçen 
metnini, hariçteki düf'"anlarunı-

görüyorum. 
Raporlardan Birinden: 

(Suikastcı Çer kes Y ahyanın yakıtı 
tanıdığı olan Çerkes Hasan ve Binbaşı f 9tan bu1 kız lisesi 3 üncü sınıftan 604 zın aleyhimizde nanl çalıffıkla -

Hayriye, İstanbul 44 üncü mektep 5 /C Tını 6ÖtteTmen itibariyle mühim Kamil beyler bu işle kendilerinin fileJl 
den 4 19 Semahat, Kumkapı orta mektep bulduk. Parça parça nepediyo- bir ala.kası yoksa da vaktiyle Çerke• 
sınıf 1 den 364 Kenan. Tuz:] Etemin kendilerine bu bapta bazı ifşa• 

ALBÜM Çerkes Etem ve Reşit bu dükkana atta bulunduğunu ve Ali Saip mese ' 
İstanbul kız lisesi C/ 1 den 1 71 O Mezi· pek sık gidip geldiklerinden bunlar - lesinin doğru olduğunu söylemişler • 

de, İzmir Misakı milli mektebi sınıf 5 den la orada tanışmıştır. 934 senesi Ağus· dir.) . 

hammül edemiyeceklerini göster .. ikbal Hanımefendi 446 Fethiye, Cumhuriyet orta mektep 2 75 tosunda Türkiyeye avdet eden Arif Hatta bir gün Haçoya demif )tı: 
sevincinden 1' 

Hüsniye, Ankara Çankaya binbaşı Zeki aşağıda da izah edeceğimiz veçhile «bu millet-yani Türk milleti-adam o 
mekte idi. çırpınıyor: 

Nuri Bey, kalbindeki acının dere- - Kızlar! .. Kim var orada? •• Ça-
oğlu Muammer, İstanbul Musevi lisesi 384 gelecek suikastçileri iaşe ve ibate vazi- maz bizim sonumuz yoktur. ônde 
Jnk Papo, Ankara Cebeci cad. No. 27 de fesini üzerine almıştır. gidenler malum. Cemal Paşa ne olduı 
Bürhan Tarhan, İstanbul Kız Lisesinden Mazisi itibariyle karışık olan Arif Binaenaleyh çoluğumuzu çocuğuınU' 
823 Feriha, Ankara Çankaya postanesi her türlü fenalığı yapacak bir tıynet _ zu istikbalde yaşatacak kadar bir ser-

cesini gösteren bir teessürle: buk Cenan kalfayı çağırın... Ah, 
- Peklla Beşir onbatı .• Nasıl ia- ben o gün ... O zafer alayı geçerken 

tersen, öyle olsun. onu gönnüf, tanımı§tım Suna Akbav. tedir. vet yapmaktan daha akilane bir hart' 
Dedi. Kızlar sofalarda koıutuyorlar •• BOYOK SULU BOYA Evrak Hırsızı Ziraat ket yoktur. Milletin parası milletin ' * Bir taraftan Cenan kalfayı arattı • İstanbul erkek lisesi E/I den 569 Jb. Mütehassısı dir. Bu bir r~vet değildir.» 

rahim, Ankara Atatürk Kız ilk Mektebi Şemseddin: Elbistanlı Bektaş Not: Ali Saibin Haçonun yanında Hocahanım, oda kapiılndan gi - rırken, diğer taraftan da bu ha va
rerken, ikbal Hanımefendinin ıeıi disi, konağın dört köıesine yayı • B/4 te~ 302 Nevzat, Sultanahmet terzilik oğula:ından ~~i Rızanın oğludur. 93_'.l,mÜ~ea~di.t mektupları var~r'. Bir~ ~u: 

mektebı 321 Semahat, Büyükdere Orman senesınden ıtıbaren Çokak nahiye vayı mıllıye zamanında, bırısı de ıst~ 
okulu 48 lbrahim Çoruh, Bursa Hacı Ya- müdürlüğünde bulunmaktadır. Daha lal mahkemesi azalığı zamanında ya• 
kup mahallesi Kemerli sokak No. 8 de evvelleri Elbistan ve Milasta tabii ilim- zılmıştır. Harekatı milliye zamanında 

yükseldi: yorlardı. 
- Vay efendim!.. Ayaklarınıza - Aman hocahanım! .. Anlat fU· 

sıcak su mu, soğuk su mu? •• Ay ıiz nu .• Meraktan çathyacağım. Befir, 
bizleri hatırlarmışsınız, öyle mi?. nasıl bulundu?. 

Sevim. ler muallimliği yapmış, tahsilini Şam yazılan mektupta kendisinin Kürt ol-

Ayol nerelerdesiniz: hocahanım?. Hocahanım; hoıuna giden bu sua-
KOÇOK SULU BOYA lisesinde ve Macaristan Ziraat Aka- duğuna delalet eden tabirler vardır· 

Kumkapı orta mektep 504 İrfan, demesinde ikmal ederek diplomayı Kürt milletini methüsena eyliyeO 
Edremit orta mektep A/ 1 den 100 Gözüt, almıştır. Tahsili itibariyle daha ma • cümleler mevcuttur. 

Sizi görmiyeli yıllar oldu. Bu, ne ve- le, böbürlene böbürlene cevap ve • 
fasızlık canım. riyordu: 

Hoca hanım, ikbal hanım efen- - Dünya dünya olalı, damadım 
Clinin eteğini öperken cevap yetit- gibi zeki adam görülınemittir. Da
tiriyordu: madım olduğu için söylemem. Kırk 

- Kusurlarımı af buyurunuz ha- bir kere matallah, bir ıeyi parmağı
nımefendiciğim. Dünya gailesinden na doladı mı, değil aradan dört se-
kurtulmak mümkün oluyor mu? •• ne, kırk yıl geçae, gene unutmaz. 

Hele, bu son zamanlarda baıımıza Bakınız, efendiciğim, mesele nasıl 
gelenleri ne siz sorun, ne ben söy • olmuf. Damadım, köprüde devriye 
liyeyim. geziyormuı. Bir de bakımı ki kar-

Diye söze giriımif.. Oğluna, kı • ııdan bir harem ağası, sıra sıra fi. 
zina, damadına, komıularına ait bir teklerini takını§, tüfeğini omuzla
çok geyler anlattıktan sonra, ni • mıı. Kurula kurula geliyonnui. Der
hayet; lafı bu ziyaretten maksadına hal, dört buçuk sene evvelki vak'a· 
getirmiıti: yı hatır lamı§. Hemen, karıısma a-

- Hatta.. Bugün bile gelemiye • tılmıı: 
cektim. Fakat, sizi sevindirecek bir - Aman, asker ağa.. Canım as-
mesele karıısında kalınca; artık da- ker ağa. Senin adın nedir?. 
yanamadım. Baııma çarşafı örtün- Demi§. O da §Öylece bizim da
ce soluğu burada aldım, hanımefen- madı yukarıdan aıağıya kadar 
diciğim. süzdükten sonra: 

İkbal Hanımefendi birdenbire - Bana.. Beıir onbaıı derİe;. • 
hayret etmiıti: Cevabını vermiş. Onun üzerine , 

- ,Nasıl? •• Beni sevindirecek bir damadım, derhal suallere giriımiş. 
mesele mi?.. Bizim aradığımız Beıir ağa olduğu-

- Evet hanım efendiciğim. nu öğrenir öğrenmez: 

- Hayrola hocahanım.. Ne me- - Hadi. Seni hanım efendiye gö-
ıelesi?.. türeyim. 

- Y ooo, güzelim .. O, öyle kolay Demif. Fakat Betir ağa, mühim 
kolay söylenmez. Evveli, müjdemi bir vazifeye gönderildiği için: 
vermeli. 

- Şimdi, gelmeme imkan yok. .. - ~:nım, bakalım müjdeye de • Malum ya, askerlik. Hele fU vazife. 
ger mı· · · · mi ikmal edeyim de, hanım efendi

- Değer hanımefendiciğim, de - min ayaklarına yüzümü gözümü sü
ier. 

- E, pekala ... Ne istersin? •• 
- Allah, ömrünüze ömür bere • 

katı versin. Evvela, sağlığınızı iste
rim. Yabanlık çarıaf ımın rengi, pek 
soldu. Artık onu gündeliğe vurdum. 
Sayenizde, soluk çartafla da geze • 
cek değilim ya ... 

- Pekala... Bir çarıaf vadim ol
sun. Söyle bakalım, şu bizi sevin -
direcek haberi. Meraktan çatlıya • 
cağım. 

. 
rerım. 

Diye cevap vermİf. 

Jkbal hanım efendi, ömründe 
bu kadar büyük bir sevinç hissetme
miıti. Kendi yüzünden felakete uğ
radığına hükmettiği Betirin; hayat
ta, sıhhatte ve bahusus, terefinin 
derecesi hiç bir feyle ölçülemeyen 
bir mevkide olduğunu i§itmek, ona 

büyük bir sürur ve saadet vermiıti. 
(Arkası var) 

- Hatırlar mısınız, hanımefen • OSMANLI BANKASI 
diciğim; dört buçuk sene kadar ev- 3 % faizli. 1903 ihraçlı MISIR CRE • 
vel sizin bir kayıbınız vardı. DiT FONCiER tahvillerinin 1 mart 19.16 

- Hatırlıyamadım hocahanım. tarihinde yapılacak itfa çekimi üzerine ha-
- Canım efendim. Hani bizim şa baş ödenmesi tehlikesine karşı Osmanlı 

damada aratmıştınız. lstanbul ka • Bankası Galata merkezi ile Yenicami ve 
zan, 0 kepçe olmuştu d b' tü" 1 .. Beyoğlu şubeleri tarafından pek iyi şart _ 

a, ır r u 1 1 . d'l w • k 

Davutpaşa orta mektep A/ 1 den 2 19 fevk işler görmesi mümkün olan Şem- Diier Bir V caikadan: 
Reşit, Ayvalık ilk mektep sınıf 3 ten O- seddin, Nahiye müdürlüğünü kabul Ali Saibin bir vaziyeti dahi çihl~' 
mit, Süleymaniye ilk mektep 226 Mccit. etmesi sebebini o civarda çiftliğini ida- lerini Suriyeden gelen serserilere ınel• 

KART re etmek hususuna atfetmekte ise de ce yapmasıdır. Ali Saip daima: <eartı~ 
Samsun istiklal mektebi sınıf 3 ten bu bana kanaat verir bir mahiyette hükumet kuvvetlendi Atatürk hük& 

297 F h S t k b f degvildir. Muhtaristir. Bır· denbı're par- metin kuvvetine istinat ediyor. Bizlet erru , amsun nönü me te i sını 

5 ten 128 Emin Gültekin, Kayseri istan· lamak ister. Meb'usluk sevda ve ha • gibi vaktiyle kendisini muhafaza eden" 
bul caddesi No. 47 de Arvaguhi, Samsun yalleri peşinde koşar. Polis müdür lere ihtiyacı kalmadı bizi artık ıızııl'• 
eczane müdürü oğlu Suat, Sivas lisesi muavini Behçet raporunda, kendisi - !aştırmak istiyorlar» dermif. 
A/ 4 ten 410 Lebib Ulca Samsun ln- nin Kürt alevilerinden olduğunu söy- Diğer Bir Rapordan: • 
önü mektebi sınıf 5 ten 162 Kamüran, lüyor. Gerek tercümei hali ve gerekse (Ali Saip istiklal mahkemesi azalll 
Sivrihisar hakimi Faik kızı Meserret, Ay- amirinin masası gözünden resmi ev _ sıfatiyle Şeyh Sait vakasında Diyarı' 
valık Suadiye mektebi 41 Hüseyin, Balı- rak aşırmak, rüşvet isnadiyle muha- bekire geldiği zaman kendisiyle ~ 
kesir erkek orta mektep E/ 1 den 4 3 5 Sa· k D k 1 -ad keme altına alınmak gibi hareketleriy- ço görüşen iyarıbe irli Cemi .ı-' 
lahattin içli, Samsun Barut baş satıcısı Ah· '·" 

le insana dürüst bir vatanda.. hissinı' zade Mehmet ve Ekreme demit11 ~ı· di kızı Barut kızı Mükerrem, İzmir Karan- Y "1T b 
vermemektedir. «Gazi ancak bizlerin sayesinde &J tina tütüncü Cemal vasıtasiyle Mehmet, ~ 

Ödemiş Zafer mektebi sınıf 4 ten 192 Mürtqi Memurlum Melce mevkie yetişmiştir. O olmasaydı • 
Fethi, Kayseri İstiklal ilk mektebi sınıf Tanıdıkları Adam ben olsaydım ve arkada,lanm beJll 
5 ten 474 Cabir Güner, T~at orta mek- idris: Maraşlıdır. Zengin ve eş- ileri sürselerdi ben Gazi olurdum. ~a· 
tep B/2 den 387 Ekrem Özeren, Kayseri rafından geçinir. Rüşvet dolayısiyle haza ne zaman istersek Gaziyi yı~., 
lise C/ 4 ten 7 24 Cihan, Samsun in önü ilk muhakeme altına alınmış, işinden ko-1 eski haline irca bizim elimizdedif' 
mektebi sınıf 5 ten 129 Neriman, Kayseri ·vulmuıŞ adamlar melce olarak fdrisi 

1 Eğer bir gün bize kafa tutacak olutt' 
K. O ~z~. oğlu Aslan, Samsun orta ?1ek· tanırlar. Bunları himaye eder. İş bul- vay haline.» 
tep 1 ıncı sınıf 328 Hikmet, Ayvalık istik- l v k d" .. d 1 B'· "k M'll t M ı· . . . d AU0}81' 
1•1 k b" 

1 
. . , maya ça ışır. e en ısını ev et rne- uyu ı e ec ısı ıçın e " , 

ıı me te ı ıncı aınıf Çulyan Orgon l .r. l d' d .. f .. 1 · B' k' k" · • k' jd 
1 d Fi . 1 .. .. .. 

5 1
.h · . 

1 
mur arı nez ın e nu uzlu göstererek soy emış: « ız se ız ışıyız ıme r 

a a on na ı tutuncu a ı vasıtasıy e l . w. d k · ed' w • • arzd hl' 
S •t Al' T T·· k w k b' Al~ ler dedıgıni yaptırır bir adam olarak ret e erse onu ıst ıgımız t a 
eyı ı, arsus ur ocagı me te ı .., l 

ten 342 Ali Dönmez. Yalvaç orta mektep tanıtır. Bütün bunları dosyada mev- reket ettiririz» .. , 
1 den 5 9 Ali, Ankara Ulus ilk mektep cut mektupları mealinden anlıyoruz. Türk-Kürt bahsında da ~nlan '°b 
Dl S 574 Mustafa, Kütahya lise 3 ten 26s 1 Kurnazdır, o kadar kurnazdır ki mah· lemiş: Ben kürdüm bunu inkar de 
Halis Okat, Sivas Bezirci karakolu karşıııın· ı' kemede bile kendisini masum bir bununla iftihar ederim. Kürtler. olrll~ 
da No. 2 1 de Seniye, Ayvalık Cazj okulu adam haline so~abilecek noktaları saydı Türkiyeyi Rus ve ennenılet t 
sınıf 3 ten 409 Sabih, Çanakkale İskele düşünmüş ve (suyu anladım ama 1 Akdenize kadar istila ederlerdi.» . Jd 
sokağı kahvl"ci Mehmet, Kuzguncuk Nak· kastı nedir) diyecek kadar safiyet 1 Emniyeti umumiye arşivlerl? i1 
kaş cad. No. 75 İhsan, Samsun istiklal 

1 

göstermeğe çalışmıştır. Rejimin te- bulunan bu raporları yüce hey'etiJl, 
~ektebi sınıf 3 ten 1 Aliye Baştekin, Mer· mamen aleyhindedir. Çarşaf ve peçe· her istediği zaman getirtmek ve o1'&J, 
zıfon irfan. mektebi sınıf 4 ten 306 Nezi- nin kalktığını beyenmez.Tekke ve med mak hakkına maliktir. Ali Saibin 1'ıJ~ 
he, Ödemış şapkacı ve gömlekçi M. Şük-ı l · k Ik da 'kA 'd. k · h kk d b · 1 · stif18 .. d }-:f A k j . rese erın a ma~ın n şı ayetcı ır. 1 ra terı a ın a u arşıv ere ı ı.a 
ru yanın n ayun, n ara ç Cebecı C'ey- B b k d k d w •• l l d bafY 
h k k N 8 d Ö Al \ k 

ütün zamanını u abil münakaşa- 1 en o u ugum şu cum e er en an so a o. e mer p, ı n ara İ 
Yerli Mallar Pazarı Veznedarı oğlu Kay-1 lara hasretmektedir. stintaknamede ilave edecek bir şeyim yoktu~.. e<Je" 
han, Eskişehir Sakarya ilk mektebi sınıt ifadesi mevcut Abdülkadirin beya • Asıl davanın esasına gırışın f et' 
4 ten 829 Hikmet, Samsun lise B/ 2 den lnatı İdrisin bu husustaki karakterini evvel iki nokta üzerinde tevekk0 ·ritİ 
2 74 Osman Zeki, Alpullu ilk okul Serap açık olarak göstermektedir. Atatür -ı mek istiyorum. Bu iki noktadan b~;ıı
Cenez, Erzincan Sakarya mektebi 4 te 225 kün bir an evvel ölmesini ezdilican Suriye topraklarında Türkiye aleY Ji• 
Nejat, Kasımpa a deniz Gd. Erb. l izi mek- özlediğini her yerde açıkca söyliyen de çalışan teşekkülleri anlatına~:.,.i1 
tebi sın_ıf. 3 ten 68 ı_ Bahad~in, Konya ağır idris suikast için mükemmel bir un- ğeri de bu gün davasını rüyet ~ttı~jııi 
ceza reısı kızı Hayrıye, Mugla orta mektep surdur. suikast hadisesinin bir tarıhÇ 

M
B/ 1 den Korkut, İzmir Karşıyaka Şaban ve İsmail: Bu iki karde - yapmaktır. 

ayn grup deniz eratından Mudanyalı · k k l · ·· · d d w J • k Al h" d 
S ). y K k b'k şın ara ter erı uzerın e urmaga iı- Suriyede Tür ey ın e c ım avuz, onya ız tat ı at mektebi 
5 ı·ncı· s f C" · Alt K B "'d zum görmüyorum. Yalnız kurnazlık- Çalısan Teşekküller .. 

mı uzın ay, onya ug ay . . .. .. · . b~a· 
alımında Hamza oğlu Recai, Beyoğlu Al- larına hı~ m.ısal olma~. uzere ş~nu soy• Suriyede, Türkiye aleyhınde ç.a 
tınbakkal Çimen sokak 85 de Hikmcl iz- lemckle ıktıfa edecegım. Aşagıda de· te1::ekküller hangileridir} . jfJ 

' l'll d .. ı· w • h'I ... pıter ~r Yeni maliye §Ubesi tahsil baş M. Şevki ı er. sır~sın. a soy ı~ece~m veç ı e Kürtlerin Hoybon, Erıne ~ti 
oglu Aydın, lzmir :ürk paza.~ında Asri kendılcrı suıkastı~ Afa.ıll~rın~en ol~uk- T aşnak, Çerkeslerin Çerkes . teB ebi' 
lokanta gars~nu Halı) ~çok, Burhaniye ka- la~ı h~l~e Şab~n bıla.kı~ u~e~me suıkast cemiyeti veya Çerkes cemiyetı .~tlef 
zası ceza evı baş gardıyanı Ahmet Elgin faıllerını takıp vazıfesını almı~tır · l · 1 mu··tesekkil cerJl1>' 1-• 
K d k"' M • rr • yesı nam arıy e \ eP"' 

a 1 oy oda Murat Bey sokak No. SO Belli başlı karakterleri yoktur kk.'11 1' T'" k" den firar "' 
d S b h · K · p T · ve teşe u er e ur ıye (iP' 

e a a attın, astamonı . . T kontro Al' S ihe G lin S · toP "a. 
1 .. ·· v ·h· wı c . D _1_ • ı • e ce vatan hainleri bu gün unye t.IV" oru ecı ı og u engız. evr~ Müddei . . .. .. , w • • 1 fl P' 
umumisi oilu Necati. Alı Saıp: Cerguklu .303 dogum - larında Türkıye aleyhınde ça ıf" f11111 

b 1 t ar a ıııgorta e ı ecegı, mez ur tahviller 
u amamıı 1

• hamillerinin haberi olmak üzere ilan olu-
- Haaa ... Şimdi aklıma geldi. nur. 

ludur. Jandarma zabitliği yapmış Is - lü teşkil etmektedir. (Arlı-' 
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lia k Operetinde 
L blebici Horhor Ağa 

ttJe~~~ beş yıl evvel Çuhacıyanın bes- lebici Horhom a ne ikaClar ahşıksalar, 
~i 1~ (!Leblebici Horhor ağal> ope-J Yunan artistleri de hemen hemen o 
~· telendiği tarihten bugüne ka- kadar alıt>tktırlar. Bundan bafka «Leb
h0l'\ı sahnede yer buldu. Leblebici Hor- iebici» sözden ziyade müziğe ve koro 
Kİ4ı Benilyan oynadı, Naşit oynadı .. ' ~arkılanna yer vermiş bir operettir. 
llırıd 0Ynarnadı ki? .. Sessiz film zama- Böyle olduğu içindir ki; halk opereti 
?\ da, sessiz, sesli film çıktıktan son- artistleri, Zozo ile Kofinyotis·i de ara
Slın·a sesli olarak filme çekildi. Elan larma alaraka Leblebiciyi sahneye koy
tıı.ı}~ RÖsteriliyor. Ve elan sahneye ko- mak imkanını bulabilmişlerdir. 

SON l'OSTA 

• 1 .. 

GEN~L,GE 
AVDET 

~ ** 
lf Jf.. Roller şu suretle tevzi edilmiştir: ADEMİ İKTİDAR 

'lla leblebici Ho;hor ağa yazıldığı za- Hurşit - Kofinyotis 
ve BELGEVŞEKLlGt~E kartı 

HORMOBİN 
baı~1~ en muvaffak bir opereti sayıla- Cingöz - Mehmet 
~ · eblebicinin müziğini yapan Çu- Sansar Hasan - Lutfullah 
·~Yan biraz müzik bilen, fakat bilgi- Fatma - Zozo Dalmas 
~~~~. Zİyade istidadı olan bir kompo- Safdil kalfa - Nebahat Tafsilit ~ Galata posta kuluıu 
liorh ur. Çuhacıyanın, (ll..eblebici Kamer - Necile 1265 - llormobin 
ııo. ~rdan)) baŞka zemiresi, ve piya- Leblebici - Celal Süruri -·--· .. -·----·--
\\tdıçın Yazdığı müteaddit fantezileri Bostancı başı - Yaşar ezih Gebze İcra memurluğundan: 

ır. Jpotekli olup paraya çevrilmesine karar 
'<Lebl . • . • . . _ ~ete ~dını veren Leblebicinin verilmiş olan Ce~zenin Orhan mahallesin-

' ebıcı)) lıberto ıtıbariyle mu - ırolunu, Celil aksatmadan yaptı. San- de kain ve 550 lıra kıymeti muhammene
~rtıe~ i~e de ekseri opcl'etlerde ol- sar Hasanın güç rolünde Lutfullah, li tarafları mutaf Hacı Hasan kızı Hatıcenin 
~ gıbı hisse kapılarak yapıldığı i- Çardaştaki rolünde ne kadar muvaf- müfrez hane ve bahçesi ile Abdülmecit 

orkestrasyon cihetinclen zayıftır. ı fak olduysa, onun kadar, batta ondan veresesi bahçesi ile Mustafa oğlu Tevfik 
'2ğer b 'h . - -1'1 . 1 I daha çok muvaffak oldu. Rumca ko- :bahçesi ve yol ile mahdut üç oda ile .on· 

~"d u cı et te temın aıı mış o - .,,, d'I · 1 . · 
14.~ ı mu ff k . b" L-- isli nu~ Kofinyotis·m bulunduğu sab- radan ıı.t1ve e ı mış o an yenı bır oda ve 
~a ""kva a ıyetı ır '""°'s m l . "d t . ib"" "k b' h bir hela ile natamam sofayı havi bir bap 
~i b:.u. sek olur, Viyana operetleri n: e::ı _: a:_e e mesı. uyu . ır sa ne hane ve bahçenin tamamı ile müşterek kuyu 
ı,,_;· Uttin d"' h 11 • d guçlugunu yenmcsı demektı. . . "'% d unya sa neıerm e yer l açık arUırmnya vazedılmış otup şartn'l -

t u. <cLeblebici)> de bütün Trük er F at- mesi tarihi ilandan itibaren herkes tara -

Lebleb· . b' L d .. .. mamn üzerinde olduğu halde, Fat • :fından görülebileceği gibi 21 tuhat 936 
t~6 sınıf .;..~cı, 1ır arda on ranm ... uçbaun- manın rolü çok .değildir. Bu rolde tarihine rnstlıyan cuma günü saat 14 ten 

,.,.atroıann a oynanmaga ş- z k · tler' ekse kıl 
F-'L_ be- .1 d' B ozo gere JCS ı, ger şar an- 16 ya kadar Gebze icra daircsind~ açık 

}'etıti-. UKat gem me ı. unun t .. .. .. b" l .. 1 -·· "tiba • ·1 t 1 k y . k~ d '""rte 
8 

hcb. , nı puruzsuz ır ees e ısoy cm .... ı ıı ı n- ıartırma ı e sa ı nen tır. evmı mez ur a 
}ıf olma e 1 orkestrasyon unun za- le iyi idi. Yalnız, giyinit,ı tarzı opere • yukarıda yazılı kıymetin yüzde yetmiş beşi 

f\.1 ~ .sıydı. . · 1 tin mevzuu na aykırı düşüyordu. lb~l~adığı. takdirde en. çok arttı ram~ taah-
M \lzık ~a~larının sandıklan gibı Kofinyotis Hurşidin ro1ünü yadır- lhudu ~akı kalmak şartıy~e. on b'? gu:1 son-
l ~ me}odılerınden alınmış değil on B" L-f b' 1 ~1-te dı rn yanı 7 mart 936 trınhıne musadıf cu -
~ \'e 1 ' ıgamanu~tı. "' .na ta ırıa. .oyna - . .. .. 1 1 d .. kad 
~~ on altıncı asırda yetişen talyan ' - h k d l d h k 1 martesı gunu saat en on uçe ar 
,~İs' gı sa ne ar a aş arma a a ço a ıf- .k. . k ıla-'- 1_ 
ıJL 'Yen '!erinin eserlerinden mülhem ... .. c:~~k 11 ıncı açı artırnıa.sı yap nur. en çox; ar -
~ak mış oldugu goze çarpıyordu. ".!;'<1.1 ı - tırnna ihale edilecektir. Yalnız telli.tiye ve 

Yapılmıştır. m d · · k d · b-'•ı· ol d !ar a sesmın u rctı cı ı uyor u. tapu harçları mü§teriye aittir. İ§tirak için 

ııL • _ * * Mebm~t, ~~ÖZ :rolünde . ıymın yüzde yedi buçuk teminat akçesi yahut mil-
~ eblebıcı Horhor ağa)) Yunan o- çok fevkınde ıdı. Nebahat, Necıle, 'Y:a- li banka mektubu alınır. İcra ve illfüı ka· 
1\1}> et sahnesinde senelerden beri oyna- şar kısa rollerinde muvaffak oldular. nununun 126 ncı maddesine tevfikan a-
~r. Bizim operet artistlerimiz «Leh- ** lakadarnnın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
-~ gayri menkul üzerindeki lhaklannı ve ibu 

Silah Yarışı Korkunç Bir Şekil Alıyor! ::;::ı&.~dı::ı:;::· ;;:;~d::!:~·~''. 
dinncleri lizımdır. Aksi halde :haklan ta-

llu ~&cı, tarafı 1 inci yüzde) lyatına göre, Japon bükumetinin 45 pu .~cilleriyle :sabit olmadı~çn. ısatıı be -
~"v:uk. d:niz devletlerinin bahri bin ton büyüklüğünde zırhlılar yaptır- ~elıam payla!111asından ~arıç ka~ırlar .. ~ -
tııı· tlcrını ve zuihlılannın hacimle k . . . b b' k .. h. likndare.mn ıŞbu maddeı ~umye hük • 
~ ı t~hdit ede V -mgt d - - ma ıstemesının se e ı ço mu ım - müne muvafık hareket etmeleri ve daha 
·~ n aş on enız mu- dir L-l 

~ı Csitıin nıüQd . b ~ · ~ a mıllUm..t 1llmak istiyenlerin 936/461 
lıa ... . eb u senenın 180 

- Japonyanın muhtemel bir düşman numara ile dairemize ımüracaatlan ilan o-
Jıı Ci~~;n:ta ~erha1 başlıyacaktır~ saydığı Amerika .donanmasında zırh lunur. 

iJl~n >ı.Lı~ p hna 1?a~ran5 oooycru 've silah ıitıbariyle 45 bin tonluk gemi· --------
~!. -•ıuıarmm acını '"t: , ıton l •- ,__ k . ı..... 

tı.. tttır T lan 16 h 18 eııc 1Kar.şı ı&:oyaca gemı yo.ıuur. uı,.~1.4-1~._,, 
r~\ı L . ' Op nın Ç8J>l ya ut 

Jil uulac:aktır. .. Binaenaleyh_ J~ponya ~u büyük -
~tı\~Yanın yeni kruvazörlerinin fukte yar•m duzune gemı yaptıracak 
.J }'~ 15,000 ton o1acaktır. Toplan ~lursa .Amerika donanmasının kıyme
~. n ut 11 pu üzerinden yapılacak- tı baylı azalacaktır. 
tqkla~ ltruvazö~er son derece seri o1a- Bu takdirde tabi.·., Amen1ta da 45 

'y~ ~ll'. bin tonluk gemilerden mürekkq> yeni 
~1~1 

Japon filotilla rehberleri 2400 bir filo kurmak mecburiyetinde ıkala
~ll)~ d~~acaktır. Bunlar harp zama- caktır. 

Uşın '--L~ • • • • 1 a anın oanrı ticarebmn ıım-ı Halbuki Panama kanalının geniş -
Y'=t\. kullanılacaktır. liği 45 bin tonluk gemilerin ge~esi -

ı ~apon tahtelbahirleri de - ne müsait değildir. Binaenaleyh Ame-
• Lı Vazörü şeklinde yapılacak- ·k k l · letmek yahut ta •qer :L· • • hac . 

3000 
n a ya ana ı genış , 

wnnın mı . ton o- . . . 
~'- tt. Buniar sekiz I k 'k.' her ıkı Okyanusta ayn ayrı bı-
~ ~~ d'l 'ktir er pus u ışer ırer .donanma bulundurmak mecburi - iBetiktaı icra dairesinden: 

,~_"'\l e 1 ece · • de k l ı_ Bir harçtan dolayJ ıahtJ hacze alınıp pa-
~ lt\aluın"t d · ._ f _ ::ı yenn a aoax;tır. 

... enız ıK:On eransınaa . . J d b' raya çevrilmesine brar verilen •.T.aklı .-e-
' tnı'7!:1 A 1 JL:: __ı __ L~ · Bu takdirde ııse aponya an ır 

~ ... n vrupa ı wr gey.ıcun ~ sim makinesi, ayaklı ye§Ü renkte bir bü -
l J tarafından öğrcııi1mi~tir. mis1i faz1a masraf et?1esine ~agmen yük bir küçük kordonlu abajor mavi do -
~'t' •. l"a ,_.eniz inşaatında tam .ser- bwveti ancak onunkıne muadıl ola - lap, beyaz sehpa tahta. andalye mor _ 
~' llluhafaEaya ez.metmiştir. Bu caktır. ~ tahta küçük ımaa kiiçiik beyaz masa, 
f t ~ dünyada misli görühnemiş Deniz mütdıassıslarının kanaatle - etTafı ~ül renkli v&ZA küçük ayna. bir 

anına yaptırarak Londra kon _ rine göre Japonyanın deniz silahla - metre murabbaı vitrin yerli bir agreman 
lıt, ı brarJarnıı :ait üst cdcoe:k _ nnı tahdit iç.in Londrada toplanmış o· makinesi, eski bir buçuk metro üç etrafı 

J4 lan son konferansta itilafgiriz davran- camekan sandalye. tahta müstamel 
~:on~an Kararma Sebep Ne? masmın başlıca 'Sebebini bu düşünce- 13/2/936 tarihine mWıadif pcqembc gli· 

lle Avı-...... " de k 1• d nü saat 1 O ıdan • Z ye l.adnr Beyoğlundfl 
.• "Pa arama azım ır. I . 

stiklal caddesinde Şık 91nemam bı.~nda 

ız. Van .accntamız Comhuri.}'et Mcktqpliler Pazarıdır. 

istiklal apartımanı 1 !katında Tan fotoğraf
lbanede aatdacağmdan talip olanların rna
!ıallinde hazır bulıınac.ak ıııcmwuna mü -
ıracnathın ilin ohmur. (566) 

Sayfa 11 

Akay İşletmesinden: 
1 - f tletmemize ait Bostancı iskelesinin deniz içindeki kısmında 

açık eksiltme suretiyle bazı tamirat yaptırılacaktır. 
2 - Yapılacak olan İ§İD ketif bedeli 1.491 lira 71 kurut olup eksiltme· 

ye girecekler yüzde yedi buçuk niıbetinde muvakkat teminat 
getireceklerdir. . ,. 

3 - Ekailbne 12 tubat 936 carşanba günü saat on beıte İdare Mer ~ 
kezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Bu gibi deniz itleri yapmı~ olan isteklilerin ketfi görmek V4' 

malumat almak üzere İdare Levazım tefliğine müracaatları. 
<ı683ı> 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Ş~mdiye k1dar bin!erce kit yi ze lgi ı etmiıtir. 

4. cU Keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Buyuk jkramiya: 3 5 • O O O Lira~Jr. 
Ayr,ca: ı 5.COO, 12.000, 10.0JO liralık ikraıniyelule 

( 20.UOD) liralık bir mliı<ifat vardır. 

1 lstanbul Yaklflar Direktörlüğü 116nları 

Pey parası 
Lira K. 

ll 

Değeri 

Lira K. 
459 41 34 45 Rüstempafa : Çıkmaz Buğdaycılar sokağinda 

eski 43 yeni 53 No. lu kirgir de • 
ponun 21/51 payı 5786 

947 40 

105 13 

199 54 

71 55 Bahçekapı 

7 88 Çenberlitaı 

Yemiş 

15 00 Zindankapı 

: Hobyar mahallesinin Hamidiye 
caddesinde eski 30 yeni 75 sayıla 
dükkanın 9 /1 payı 72 

: Hüseyin ağa mahallesinde Tavuk 
pazarında Çilingirler sokağında 
28 No. lu dükkahın yarı payı 818 

: Mahallesinde Çardak sokağında 
yeni 23 eski 99 sayılı kargir dük • 
kanın 43/20/360 payı 5803 

: Kuyumcularda Ağası sokağında 
44 No. lu dükkanın 12/5 payı 628 

Yukarıda yazılı paylı mallar satılmak üzere otuz bir gün ara ile açık 
artbrmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 26/2/936 çarşanba günü saat on 

302 15 22 65 Büyük Çarıı 

beşte lstanbul Mahlfılat Kalemine gelmeleri. ( 434) 

Istan bul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sa dığı 
namına birinci derecede ipotekli olup yeminli Uç ehli wkuf tara· 
fmdan tamamına 3431 lira kıymet takdir edilen F ethlyedo Katib
muılahattin mahallesinde Fethiye kapısı sokağında eıki 2 yeni 8 
No lu bahçeli iki kısımdan ibaret Ye bahçede bir ahır, bir kUmeı 
Y• bir çardakla biJo kuyuyu haYI bir evin tamamı açık arttırmaya va• 
zedilmit olduğundan 26/3/936 tarihine mUsadif Perıembe gllnil saat 
14 ton 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu 
takdirde müıterial üzerinde barakılacakhr. Akal takdirde 
ao .IOD arltıraLın taahhüdll baki kalmak llzero arttırma IS 
gün müddetle temdit edilerek I0/4/936 tarihine müsadif 
Cuma günü eaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmaunda arttırma bedeli kıymeti muhamme
nenin % 75 ni bulmadığı takdirde ıabş 2280 No. lı kanun ahkAmma 
tevfikan geri bırakılır. Satıı peılndir. Arttırmaya iştirak etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya 
milli b'r bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları Tapu ıicflli ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
alakadarlm• 'e irtfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ·ye masar fe dair olan iddialarını enakı mlisbitelerl ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte da 'remize 
bildirmeleri lir.ımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli iJe sabit 
olmıyanlar aatıı bedelinin paylaımaıından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenvldye. taazlfiyeden mütevellit Belediyo rusumu 
ve Vakıf icareal •e 20 senelik Takıf fcareıl taviz~ be· 
deli mtlzayededen tenzil olunur; Daha farla malumat al• 
mak llleyenlu 16 • 3 • 936 tarihlndPn itibaren berkesin görebil· 
mesl için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnamesile 
934/2484 No. lu dosyaya mllracaatla mezk<ir dosyada mevcut Yesa• 
iki görebilecekleri IJAn olunur. "734,, 

İnhiıarlar U. Mü ürlüğünden: 1 
1 - Muhtelif kalınlıkta 680 metre Peşel Boru, 
2 _Muhtelif eb'adda 105 adet komple kupsirküi, 3X200 eb'adın· 

da 4 Şalter. 
3 - Muhtelif kalınlıkta 2050 metre tel. 
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tarihine rastlayan salı günü saat 14 de ayrı ayrı pazarlıkla s tın alı· 
nacakbr. İsteklilerin pazarlık günü % 7,5 muvakkat güvenme para• 
ıile birlikte Kabatqta Alım Satım komisyonuna müracaatları. «714» 


