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iKi Ha · eş Ordusu Çember içinde Mi? 

T embien muharebesine 
40000 ltalyan ve 30000 
Habeş iştirak ediyor 

Ras Mulugettanın son geri çekilifi ltalyanlann çok 
İ§ine yaradı, bu yhden Ras Seyyum ve Ras Kassa 

mifkaI mevkie düştüler 

ltalycn tayyarelerinin Goralaiyi 6omhr4'ımaa 

Londra, 29 (A.A.) - Royter bil• te,kil eden Amba • Alagi, büyük bir 
~yor ı · · · · · mukavemetle kaltılatmıyan ltalyan 
. Eritre kaynaklaı:ından gelen haber- kıtalarının eline geçmlttir. 
~ göre. Ha'befiatanın timal kapwnı (Dnamı 11 inci yibcle) 

• 
ltalyanlar yanılıyorlar ! 

. Ras Seyyum ve Ras Kassa ordularını çember 
içine almalan mümkün değildir. 
[ Askeri muharririmizin mutaleaları ] 

Şehir halkını 'tramvay kazası 
korkusundan kurtarmalıyız! 

İkide bir birkaç vatandaşın hayatına malolan Karaköy -
Tepebaşı yolunda tramvay işletilmemelidir ...... 

Son Posta birçok fen adamlarımızla birlik olarak 
Karakögden Taksime tünel açılma•ını teklif sdigor 

lıtanbulda tramvay kazalan en çok Ka- artık bu yol üzerinde ifleyen tramvay• T ramvaylan bu hat üzerinden it
raköyle T epebqı aruındaki yokutta lula gidip gelmeğe mecbur olanları letmemek. Karaköyden T abime uza. 
vuku bulur. Bu yol çok meyilli ve çok hakikt bir enditeye sevk.etmektedir· bir t .. el açarak tıam l 
dönemeçlidir. Bu yol üzerinde, bilhu- ikide bir, bir kaç vatanda,.n haya- nan un vay yo una 
ea yağıfh ve brh havalarda tehlike bna malolan bu tehlikeli yola karta buradan geçirmek. 
ihtimali çoiahr. Hele bu defald facia alınacak yalnız bir tedbir vardır: (Deoamı 10 1111e11 >"' '8) 

Hitler "Fransa Mes'ul anlaşılmak üzere 1 
ile anlaşmak . . 
• • • Tramvayda hava frenı yokmuş, elektrik ve el 
ıstiyorum ,, dıyor frenlerinin de bozuk alduğu görüldü 

Fakat Fransızlar beyanab iki yaralı daha tehlikeli 
şüphe ile karşıladılar vaziyete girdi 

Şiıhane yokutundakıi tramvay 
kazaıına ait tahkikat raporlan he • 

- · - .. nüz bazırlanm•mıttır. Huırla•ması 
icap eden raporlar üç tanedir: Ad
liyenin iatediii rapor, belediyenin 
iıtediii rapor ve Nafia Vekiletlaia 
ısrarla istedili rapor. 

Vekalet dün de bir telrraf çeke
rek raporun bir an evvel gönderil • 
meıini emretmiıtir. 

~ımal cepL1esindeki vaziyeti gösterir kroki 
(Siyah ok e1e hatlcır ltalyan, beyaz fizgili olr e1e hatlar Habeı kue1e1etlerinin · Ehli vulıal toplandı, yeniden 
eephelerini ue malttemel taarruz iatikametlaini göeterir.. Olrların uçlan 6u Alman deolet reiai Hitler tetlailuıt yapWlı 
fQerrualcır muoallak olurlarea talrip eclilecelr ietiltametlere clelalet ecler.) Pariı 29 (Huauıt) _ Hitler, Paıl Ayni zamanda adli ehli vukuf 

Günlerden beri beldecliiimiz ve, taarruzu nihayet Tembien mmta~a. 'Midi a.:Zetesine beyanatta bulunmf.lf heyetine de intihap eclilmit olan• ;_LL~ .:..-· ~ 1 -~•..ı.-.a.-
• , __ u f ı~ •• ....!-1 M f H-'L! euuu .,.....,_, W"ena~ ,_,__ 

i laeaaplanna yapılması lizım • uda da bqladı. ve Fransa ile dainıt bir anlaıtma vi' • 19U1Je en m...-nn uta a ua&1 N .. zq. 
telclijiai ileri IGrclifimiiz lta11an ,,,.,,.,,.. 11 iıtci ~e) {P9Mll• 11 inei 7'la4•) (0.l'M• • W __.., üciri 

~ 
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1 •• H rgun 

T ahaklmk memurları 
Layü•' el midirler? 

M ecmuacdılıta 
- ____ ...... 

-
I
• li gün evvel dostlarımızdan birinin e -

vine bir tahsil memuru geliyor: 

- Kazanç vergisinden 1 .300 lira bor -
cunuz var, tahsile geldik, diyor. 

Senelerden beri evinde oturan, ve hiç 
bir işle alakadar olmayan dostumuz p -

şınyor. 

- Yanlışlık olacak, diyor. Ben beş se
nedir evimde oturuyorum. Başkasına ait 
olmasın. Memur izahat verrneğe lüzum 
görmüyor. Borcun tahakkuk ettiğini, para 
verilmediği takdirde derhal haciz mua -
melesine teşebbüs edileceğini söylüyor. 

Arkadaş telaşa düşüyor. Kendisine hiç 
bir tebligat yapılmadığı halde bu borcun 
nasıl tahakkuk ettığine hayret ediyor. 
Derhal kalkıp tahakkuk memurluğuna gi
diyor. Önüne kocaman bir dosya çıkan -
yorlar. Anlaşılıyor ki bu borç başka bir 
şirkete aittir. Kendisinden bu şirketle ala
kası olmadığına dair bir vesika isteniyor. 
O şirkete müracaat olunuyor ve şirket o 
zatın müesseselerile bir alakalan olmadı • 
ğını tasdik ediyor. 

Bu sayede dostumuz tehlikeyi atlatıyor. 
Fakat bu yanlışlık onun için iki günlük 
üzüntüye ve bir sürü masrafa mal oluyor. 

* Eminönü tahakkuk memurluğu köp • 
rübaşında bulunan barakalarda tayyare 
piyango biletleri satıldığını nazarı dikkate 
alarak bu barakaların Tayyare Cemiyetine 
ait olduğuna karar veriyor ve SOOO lira -
lık bir borç tahakkuk ettiriyor. 

Bir gün bir tahsilda't Tayyare Cemiye
tine müracaat ederek borcun ödenmesini 
istiyor. Tayyare Cemiyeti şaşırıyor. itiraz 
etmek İstiyor. Fakat borç tahakkuk ettiği 
için itirazı dinlenmiyor. Parayı emaneten 
devlet kasasına yatırıyor ve sonra kanuni 
yollara baş vurarak hatayı tashih ettirrne
ğe te~bbüs ediyor. 

* Bu vak'alar etrafında bir anket açsak, 
belki yüzlerce misal bulunabilir. 

Bu vak'alann bize öğrettiği hakikat şu
dur ki, maliye tahakkuk memurlan 
yanlışlıkla önlerine gelen yurdda§la • 
ra vergi tarhediyor ve bunu şu veya bu 
şekilde tahakkuk ettiriyorlar. Yapbklan 
hatalardan dolayı da mes'ul değildirler. 
Siz evvela onlann hatalannı kabul edip 
mevcut olmayan borcunuzu ödiyeccksiniz. 
Sonra da mahkemelere müracaat ederek 
hakkınızı kabul ettireceksiniz. 

Maliye Vekaletinin ehemmiyetle dik -
katini celbetmeğe lüzum görüyoruz. 

* M ecmuacılılıta tekamül 

S on zamanlarda Türk mecmuacılı 
ğında hakikaten büyük bir tekamü

le şahit oluyoruz. Latin harflerinin kabu -
lilc ölen mecmuacılıkta baılıyan büyük in
kişaf dikkate şayandır. Bu inkişaf mecmu
alan da iptidailikten çıkarıp gerek teknik, 
gerek muhteviyat itibarile mütekamil ol -
mağa sevketmiştir. 

SON POSTA: 

Resimli Makale a Hava hakimiyeti a 

Eskiden bir milletin müdafaa kuvveti ordusunun büyüklüğü 
ile ölçülürdü, ıimdi tayyaresinin miktarile ölçülüyor. Almanya 
ıilihlanmağa bafladığı zaman her ,eyden evvel bava kuvvetle -
rini arttırmağa ehemmiyet verdi. Şimdiye kadar dünya üzerinde
ki hakimiyetini donanmasının lam-eti ile temin eden İngiltere 
bile fİmdİ vazjyetini ancak bava donannuuile temin edebilece -
ğine kanaat getirmiftir. Sovyetler ıon yaptıklan manevralarda 

tayyarenin modem ordularda en büyük silih olduğunu görmiiı

lerdir. 
Demek ki yann için hazırlanmak demek, bava kuvvetlerini 

arttırmak demektir. Yarın ki harpte gerek cephe gerek cephe 
gerisi için en büyük tehlike bavalardadrr. 

İsmet İnönünün dediği gibi tayyaresi olmıyan bir memleket, 
damı açık bir eve benzer. Her teYden evvel damımızı örtmeliyiz. 

Yeni /ngiltere 
Kralının 
Demokratlığı 
İngilterenin yeni kralı Sekizinci Edvard 

eski an'anelerden yavq yavaş aıynlıyor. 

Tayyareye biniyor, serbestçe dolaşıyor, 

frağı kaldırmak gibi kararlar veriyor. 

Kral geçenlerde maiyeti ile bir sergiyi 

gezerken: Paça bağlan teşhir eden bir 
pavyonun önünde durmuş ve etrafındaki

lerin hayret dolu bakıılan önünde panto
lonunun paça111nı sıyırarak, büyük bir sa-

fiyetle jartiyeir kullanmadığını 1rö11termit, 
bu hareketi bilhassa kadınlar arasında 

çok güzel tefsir edilmit. herkes kralın de
mokratlığına hayran olmuftur. 

* Tarta Prens 
Tango adasının veliahtı, tahsilini Yeni 

Zeland üniversitesinde yapmaktadır. Prens 

tatil için memleketine döndükten aonra 
tedrisat senesi başında kendisini, Yeni Ze-

landaya getirecek bir vapur bulamamıı. 

Dönmek te muhakkak lazım. Orada kötü 

bir yük gemisi bulmuş, ancak bu geminin 
yolcu almasına müsaade edilmediğinden, 

o da tayfa olarak yazılrnl§ ve Yeni Zelanda 

çıktığı zaman bir filing ücretini de almıt

tır. 

* Zecri tedbirlerden en fazla mutuarnr 

olan tehir 
ltalya aleyhinde tatbik edilen zecri ted

birlerin, en büyük zarannı Afri.kadaki kü-

çük Modave limanı çekmektedir. Orada 
işler o kadar az.almıt. hayat o derece da • 

ralmı§tır ki. pirinç tarlalannda çalıpn a
melelerin yevmiyeleri yüzde elli nisbetin-

de indirilmi~ir. Nüfusu bir kaç bini aıma• 
yan bu şehirde 1 7 7 i§8iz kendilerine i~ 

bulmak üzere bir teşekkül vücude getir -
mişlerdir. Bunlann ekserisi İtalyandır. 

* 7500 trenkhk mektup aerf1 
Sivastopola bir İngiliz taciri tarafından 

yazılan mektup mürselüileyhini bulamadı-

ğı için geri gönderilmiş. Londrada, gön• 
deren aranmıt. mektup bir hayli dola,1mıı, 

ve nihayet imha edilmeğe karar verildiği 
sırada, ufak memurlardan biri, lngilterede 

Sivastopol harbinin hatırası olmak Üzere, 
posta merkezi bile bulunmayan ufak bir 

ARASINDA) 
/* HERGüN BtR FIKRA ·ı Tesadüfün 

Bu derece 
Garibi olur mu ? 

Zavalh yavrucak 
Vaktiyle Rumeli bizdeyken, Selanik 

valisi olan Hasan paşa bir gün vilayet 
içerisinde devre çıkar. 

Kazalann birinden geçerken, bir 
evin kapısında ihtiyar bir adamın hün
gür hüngür ağlamakta olduğunu gÖ• 

rünce, sorar: 
- Neye ağlıyoıeun, ağa~ 
İhtiyar yanı başında duran, kendin· 

den daha da yaşlı birini gösterip: 
- Babam dövdü de ondanf ceva

bını verir. 
Pap, ikinci ihtiyara: 

-·- Neden dövdün bunu} 
Diye sorunca, o da: 

- Dedesine 1ı:arıı saygısızlık etti de 
ondan! der. 

Bir de. pap tahkik eder ki, hu su
retle terbiyesi verilen yavru ( 1) tam 
yetmİ§ bir yqındaymış t 

•----------------------·--• BULMACA 

Soldan sağa : 

1 - Zafer geçidi, olmaktan emri hazır, 
inanmak. 2 - Sayı, lakin . .3 - Kışın yağar, 

bir çalgı aleti, bir komşu millet. 4 - Dol
durmak, dumanın bıraktığı, tatlı değil. 

S - Nota, ôir rum ismi, at ayakkabısı. 

6- Vücuttan çıkan su. 7- Mısırlılann bir 
mabudu içeriz, telefonda ilk kelime. 8 -
Bayındır, acıklı. 9 - ihtiyar, bir yanş 
sandalı. 1 O - Nota, kadınların baılarına 
bağladıkları yazma ıüs, yaymak, inanmış, 
bir istifham edatı. 

Yukarıdan apğıya: 

Bir gece, eski zabıta amirlerinden Sa -
dullah, yanında bir arkadaşile evine dö -
nüyormuş. 

O sırada, sırtında bir çuvalla giden bir 
adamın tavırları, Sadullahın şüphelerini 

tahrik etmİ§. 
Sadullahın bu fÜphesi, yanındaki arka

daıına hayli gülünç gelrniı: 
- Birader, demi1o bunda şüphelenecek 

ne var~ Seninki botuna kuruntu. Biçare 
adam, üç bq kuruı kazanmak için kim 
bilir kimin yükünü taşıyor. Bu yetmiyor -
muı gibi bir de senin fiipben altında mı 
ezilecek) 

Sadullah bu sözlere gülmüı ve bayii 
yaklaıtıklan fiipheli adama acslenmiı: 

- Efendi... Nereye eidiyoreun? 
- Çamaşırcıya! 

- Bu saatte çamaflrcı olur mu) 
- Olur ki gidiyorum! 
- O halde een çamaprcıdan önce bir 

kere de karakola uira. 
Bu muhavereden sonra hep beraber 

karakola giderlerken beriki Sadullaha: 
- Boşuna zahmeti demiı. Hem kendin 

evine gecikiyorsun, hem beni geciktiriyor
sun. Hem de bu adamcağızı boşu boşuna 
yolundan alıkoyuyorsun 1 

Fakat karakola girişlerinden az sonra 
tahaddüs eden akla gelmedik vaziyet, Sa
dullahın ıüphelerini yersiz bulan zatı hay
li utandırmış: 

Çünkü, masum zannettiği adam, bir 
soygundan geliyormuş. 

Ve tesadüfün asıl garip tarafı şu ki, hır
sızın sırtındaki çuvaldan çıkan eşyalar evin
den çalınmaymışl 

* Köpell tahkir 
F ransada köpek meraklısı 

Soldan sağa : 

bir mada-

Ufaklı büyüklü bir çok mecmua çıkı -
yor. Şüphesiz bunların bir kısmı ö]üp gi
decektir. Fakat bunlar içinde uzun ömre 
layık olanlar vardır. Bizi en ziyade sevin
diren fikir mecmualannın da çoğalmağa 
başlamış o1masıdır. «Kültürıı, yeni çıkan 
«Projektörıı ve kısmen «Kaynak» fikir 
hayatımızın boıluklannı doldurmuştur. 
((Projektör» ve «Kaynak» teknik bakım • 
dan da bizde mecmuacılık sahasında yeni 
bir adım sayılabilir. Hadiseleri daha fUur- köye bu ismin verildiğini hatırlamış, ve 
lu bir görüıle takip etmek istiyen okuyu _ mektup oraya gönderilerek, sahibine teıı

culara bu fikir mecmualan rehberlik va • lim edilmiştir. Meselede haizi ehemmiyet 
zifeııini görecektir. olan cihet, dünyayı dolaşan bu mektubun 

1 - İçine yiyecek saklanır, bir renk. 
2 - Bir §eyİ bulmak için yapılan İş, (ba
ba-ana ve çocuklar). 3 - Bir Alman ismi, 
bir musiki sesi. 4 - Bağışlamak, sofanın 

frenkçcsi. 5 - Okumaktan emri hazır, 

oturmaktan emri hazır, hayret edatı. 6 -
Şaka, damardan akar. 7 - Su konur. 8 -
Amma. 9 - Doğramacı. 1 O - Babanın 

kardcti. Mahkeme karannı bildiren ka -
ğıt. 11 - Keyf sorgusu, başına bir A ila-

1 - Değiştirme. 2 - Er. 3 - Mi, ma
zi. 4 - İkramiye. 5 - Azar. 6 - Cıva, 
Van. 7 - Arşimet. 8 - Aka, Is. 9 -
lıeri, la. 12 - Katar, 

Yukarıdan aıaiıfa : 
1 - Demircilik. 2 - Erik, la. 3 -

Rivayet. 4 - İmza, ar, Ra. 5 - Ma, p.ir. 
6 - Temizlik. 7 - Aya, masa. 8 - Re
zerve. 9 - Atili. 1 O - Ez. ton, saç. 

'-------·"""·-.-e·~-----
Hadiseler Karşısında: 

Mart geldi 
Aylıkçı için en fena ay martbr. Yirmi 

dokuz gijnlük ıubata alı~tıktan sonra otuz 
bir gün bellemek çok güç gelir. 

* Şehir tiyatrosunda takvim yok galiba , 
«Mımavıı şubatta oynanmaya başlandı. 

* Ay sonunda gelen bayram fenadır; 

İn an, bayramda parasız kalır. Ay baıında 
gelt"n bayram daha fenadır; insanı, bütun 
bir ay parasız kalır. 

* Sonbaharda, ya,zı; karakışta, sonbaharı 
gördük. Korkarım; ilkbaharda da kışı 

ıörcce~iz. İmıet 

bir çok kıymetli pullarla sahibine dönmüş 

olmasıdır. Bir pulcu zarfa 7500 frank ver

miştir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! ' 
((Lüleburgaz» da çtkan cıÖ:ıdilekll gazetesinde okunmutlur: 

Geçen o, her tarafı alt üıt eden korkunç fırtınada bir çok kim· 
ıelerin dıf&J'da tutulduiu gibi hçcrniz köylerinden Düğüncü 

baıı merasırida, 200 koyununu otlatan Şerif kahyanın çobam 

Ali de lutulmuıtur. Şiddetli, etrafı kasıp kavuran fırtınanın ço

ban Aliyi de, koyunlarını da dondurmak üzere iken zeki çoba

nın hatırına koyunlann içerisinde koçu alıp kesmek ve kamını 
yardıktan ıonra içeriaine girmek gelmiı ve bunu da derhal yap-

Dllfbr. Ali bu suretle ölü koçun içerisine girdikten sonra 200 
koyun da koçun etrafına bat bata vermek ıuretile toplanmıı
lar; nefesleri ile birbirlerini ve bafı dlJ8rlda kalan Aliyi ısıtan 
koyunlar hem Aliyi ve hem de kendilerini kurtarmıılardır. Ali 
ayni zamanda hararetini arttırmak için koçun yağlarmı ve böb
reklerini de yemİftir. Sabaha kadar bu barikulide bir bulufla 
kendilerini ölümden kurtaran çoban, sabahleyin koyunlarını 
önüne alarak herkesin hayretli ve debıetli bakıılan önünde 
köyüne girmiftir. 

iSTER İNAN iSTER İNANMA! 

1 

Söziln 

Mecmua 
Bolluğu 

Mart t 

-'\ 

Kısası 

t-ııiıııı!m ____ E. Ekrem-Talu 

A Hah sayılarını artırsın, bir müd
detten beridir memleketimizde 

bir mecmua bolluğu başladı. Her gün, 
tramvay duraklarında, vapur iskele
lerinde, vesaiti nakliye bekleyenlerin 
üzerine hücum eden müvezziler yeni 
yeni isimler hayk.ınyorlar. 

Bu bolluk, memleket hakkında ha• 
yır düşünenleri şüphesiz ki memnun 
edecek mahiyettedir. Gazete ve mec
mualar da, diğer bütün mata 'lar gibi 
arzütalep kaidesine tabidir. Bir şeyin 
alıcısı ne kadar çok olursa, o şey de o 
nisbette artar. Binaenaleyh, okuyanla .. 
nn sayısı artıyor ki, mecmualar da ce
saret bulup ortaya çıkıyorlar. 

Yakın zamanlara gelinceye kadar, 
halkımızın okumağa pek fazla rcığbet 
göstermediğinden şikayetçiydik. Mev• 
cut bir kaç gazete ile bir iki mecmua 
kendilerini tatmin edebilecek bir kari 
nısabı tutabilmek için fevkalbe.-;ıer gay .. 
retler sarfediyorlar, piyasada mevcut 
yazı unsurlarını paylaşamıyollardı. 

Bugün ise, her yeni çıkan tnccmua• 
nın tutunduğunu, ve hiç ol.Jıazsa bi~ 
müddet dayandığını görüyoruz. 

Bu, yurdun fikir hayatında büyül( 
bir eyilik alametidir .. 

Demek oluyor ki, büyüğümüzdeJ 
küçüğümüzde okuma zevki başlamış1 
bu zevki baltalayan, okumağa heve• 
te, İftiha da koymayan amiller azal• 
mıf, sosyetede az çok bir normal te
vazün husule gelmiştir. 

Anccik bu okuma hevesinin mec~ 
mualara münhasır kalmayıp, kitaplara. 
da teşmil edilmesi şayanı arzudur. 

Kendileriyle hasbühal ettiğim ki• 
tapçılar, bastıkları eserlerin camekan .. 
larda solduğundan ve raflarda küflen• 
diğinden acı acı şikayet etmektedirler. 
Sattş hiç yok diyemiyorlarsa da, pe~ 
yavaş gittiğini ve eski sürümü bulama• 
dıklarını söylüyorlar. 

Okuyucuların, mecmualara karş1 
gösterdikleri takdir değer rağbeti biraz 
da kitaplara teşmil etmeleri, belki ka
lem sahiplerini yeni ve kıymetli eserle!; 
meydana çıkarmağa teşvik ederse. 
memleket hesabına çok faydalı bir i~ 
olurdu. 

--
Biliyor Musunuz? 

Özlü Sözler: 
Kibarlık hiç bir şeye mal olmadığı hal• 

de, insana çok şey kazandırır. 
Lady Montaigue 

Ben isted.ğimi lort yapabilirim, fakat 
centilmeni ancak Tanrı yapabilir. 

İngilteale Kralı James J. 
Tenkit edilmekten korkarsan, bir şef. 

söyleme, bir şey yapma, bir şey olma. 
Elbert Hubbard 

Gazetelerin en faydalı yerleri iliinlarırı 
bulunduğu kısımdır. Thomas Jefferaofl 

Aptal olmadan samımı olmak ço1' 
tehlikelidir. Bernard ShaW' 

Hiç kimse par.anın bol olduğu ve sıkıoll 
sız olan zamanları hatır lıyabiliyur mu? 

R. W. E~enoo 
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Siyaset Aleminde 

14 Japon zabiti 
kendi kendini 
öldürdü 

J apon askeri zümresinin emel ve id
,dialanna torcüman olarak vukua 

Relen son isyan hareketi, pek tahmin edil
meyen bir şekil ve surette nihayete erdi. 
Asiler, hükfunet kuvvetlerinin silah kulla
llacağını anlar anlamaz teslim oldular. Bun
dan da, kıyamcılann, böyle bir harekete 
C\>velden ihtimal vermedikleri neticesi çı
lanlabilir. 

* Bir taraftan iktısadi buhrandan doğan 
tıkıntı, diğer taraftan büyük sanayiin le
hine olarak çiftçi sınıfının aleyhine hasıl 
olan vaziyet, bu arada ve bilhassa Japon
hnın mutlak bir garplılaşmağa doğru git
~eainin meydana getirdiği haleti ruhiye, 
~ kıyamın müvellidi olmuştu. İşin biraz 
lıarip olan tarafı da şuydu ... ki, bu, müfrid 
diiıünceli ve ekseriyeti genç olan askeri 
~!\surlar, bu hareketleriyle, memleketleri
bi saptığına iman ettikleri sakim yoldan 
~llrtaracaklannı sanıyorlardı. Ayni zaman-
da lA oo o O • l b'lh ~ par amanter reıımın tesıny e ı assa 
~lak noktasından bozulan politika haya· 
lına da düzen vereceklerdi. Bu arada, Ja
:<>nyanın siyasi ve askeri emelleri tabak
' llk cttirilecekti. Bunun baılıca engeller
aen biri olmak üzere tanınan Sovyet Rus
·)' ile, icap ederse hemen harp edilecekti. 

Japonyanın inkipfına ve kurduğu ese -
tin bütün parlaklığile p' ıaa saçmasına ma
ili olduğuna hükmedilen büyük rakip A -
ltlerika ile dahi, ilk fırsatta koz paylaşmak 
ltı.lllcarrerdi. 

. .Bütün bunlar, nazariyatta kaldıkça, Ja
lon vatan severliğini kırbaçlıyan birer i.rn.il 
Qlabilirlerdi ve Japon hükümetince şayanı 
tt\üaamaha görülüyorlardı. Vakta ki, kuv
~et kullanmak suretile tatbik sahasına ko
~\ıl~ak istendiler. O zaman, iıin rengi de-

ıtı. Çünkü bugünkü Japonyanın bir kıs
tl\ı. hemen bütün cihanca malum olan bu 
tekleri kuvvet kullanarak bir anda mey
ana getirmenin mümkün olmıyacağma ka
•at getirmişti. Böyle bir harekete müsa· 
aha, bizzat japonyanın menfaatine hı • 

anet etmek olurdu. 
lıte bir tarafın hilim ve aikincti, diğer 

tarafın da asabiyeti bundan ileri geliyordu 
"c Japon hükumetinin bu hareketi icabında 
'İllJııa b h k · · · 'k' b ·d· 1 as rma ıstemesının saı ı u ı ı. 

tiraf etmek lazımdır ki kıyamcılar, bu 
b reketlerinden, inkisarla vaz geçtiler ve 
'ıta imparator olmak üzere hükumet ta
~fından bu iıi yapan ıeflerin kendi ceza
d&.~ru kendileri vermeleri lazım geldiğine 
k &.ır emir tebliğ edilir edilmez, on dört as
cri şefin tabancası, bir anda, kendi kalp
Ctinc çevrildi ve yürekleriniparçaladı. Bu 
. dört Japon zabitinin bu hareketi (hara· 
tiai) Japon hayatının, yur+ severliğinin, 

cragat duygusunun en büyük ifadesidir. 
. l(cndi kendini öldürmek hareketi had-
1 ~atında takdir edilecek bir şey olma -

kla beraber, bu on dört vatan kahrama
llı.n habrası önünde saygı ile baı eğil -
ele ve auaulmak icap eden yüksek sem • 

011ü bir tezahürdür. - Selim Ragıp 

lngiltere kralı 
Sekizinci Edvard 
augün radyo ile nutuk 

söyleyecek 

TILOBAF BABBBLBBİ 
Petrol ambargosu yine mi] 

tehir edilecek ? 
936 bütcesi 
Meclise Verildi 
Bütçede geçen yıla 
nisptle 11,800,000 

il 
Univer sitede Ecnebi 
Profesörler Ve 
Türkçe On Sekizler komitesi işi tekrar müte

hassıs bir komiteye havale edecekmiş! 
Londra 29 (Hususi) - Mil

letler Cemi yeti namına ambargo
lara karar Yerecek olan on ıekb· 
ler komitesinin petrol ambargo
sunu geciktireceği Ye iti mllte
haaaıı bir komiteye havale 
edeceii anlatılıyor. 

Çelik, demir, kömOr ambar• 
golarma kartı da aynı ıekllde 
Taziyet almacaj'ı tahmin olun
makta Ye bu aayede Italya Ilı 
aradaki gerginliğin arttırılmı7a
cağı lllve eddmektedir. 

Bu vazi)etin Italyayı' deniz 
andlaımaaını imzaya HYkedıceğl 
zannediliyor. • 

Eden, petrol nakllyetıne ambargo 
konmasını mUdafea edecek 

Londra, 29 (A. A.) - Sabah 
gazeteleri, Edenin Cenevreye 
aeyabati ve Cenenedeki lronu.
maların Yerebileceği n~ticeler ile 

f apongadalcl 
isyan nasıl 
Sona erdi? 
Öldüğü söylenen 
başvekil sağmış 

Tokyo, 1 (Huauıl) - Hukn
met imparatordan &ıaere kartı 
ailih kullanılmaaına dair ımir 
ald•ktan sonra derhal harekete 
geçmif, evveli tayyarelırlo Aıi
lerln Ozeriae beyannameler atala· 
rak zabitlere iltihak eden aıker• 
lerln rlSıterdiklerl itaat nllmuneal 
ehemmiyetle kaydolunmuı, bunu 
müteakip aıkerlerln kıılalanna 
•e ailelerine e•det etmeleri em
rolunmuıtur. Zabitlerin elıbatı· 
larından 18 i re•olver kullana• 
rak kendi kendilerine cezalanm 
Ytrmit !erdir. 

Aıl zabitler Ye askerler grup 
grup teılim olmuılar, bunun üze
zerine hükumet resmi bir tebliğ 
neırederek isyanın ıon buldupnu 
ilin etmlıtlr. 

* Tokyo, 1 ( Husuai ) - Aailerln 
kimilen teslim olmalarından ıonra 
maktuller araıında bulunduğu 
kat'lyeUe haber Yerilen Baı•ek!l 
Amiral Okadonun öldUrUlmeyip 
aağ olduiu anlaıtlmııtır. Asiler, 
Baıvekllin kayınblraderi ile kar· 
ıılaf8rak onu Baı••kil zannet• 
mitler Ye Ozerlne hucum ederek 
öldOrmUılerdlr. 

Baıvekil bu 11nada aailerln 
elinden kurtulmanın çaresini bul
muı Ye bir yere aaklanmıtbr. 

Bununla bere ber Baıveldlin 
tekrar bok6met baıına relmeıi 
beklenmiyor ve daha milliyetçi 
bir h0k6metln kurulmaaı için 
çabııhyor. Bu da isyanın makaa· 
dım tahakkuk ettirdiğini göıter
mıktedlr. Okado iatifaaını Hr
mlıtir. 

meıpl olmaktad1rlar. 
Deyll Telgraf gazetealnln iyi 

haber alan diplomatik muhabiri 
bu baauıta diyor ki : 

lngiltıre hükumeti ıu nıtlcey• 
Yarmııbr ki petrol nakliyatına 
ambargo konması, en pratik ve 
en müessir çareyi teıkil etmek· 
tedir. Sanıldığına göre, Eden bu 
noktal naıarı müdafaa edecektir. 
Mamafih .•ğer Milletler Cemiyeti 
daha llerı giderae, lngiltere, g•· 
rek petrol üzerine •e gerek nakil 
vaııtaları Ozerine konacak çifte 
ambargoyu tatbika hazardır. Fa· 
kat, ne Fransa ne de lngiltere 
Cenıvrede bu buıuata ilk teklifi 
yapmıyacaklarandan, bunurı için, 
18 ler komitıainin baıka bir aza
sının petrol üzerine ambargo 
tatbiki hakkındaki teklifi ileri 
sUrme1l icap etmektedir. 

Yoguslavga 
'll• Bulgaristan 
İngiltere iki devletin ara
sını bulmak için teşeb-

büsler yapacakmış 

Sofya, 29 (Hususi) - 27 ta· 
rlhli Zora gazele1inin yazdığına 
göre, lngiltıre saylavı Mander, 
aTam kamarasında lngilterenin 
Yugosla•ya ile Bulgarlıtan ara· 
aında bir anlaşma yapılmaıı için 
taYasautta bulunmaelnı istemiştir. 

Buna cı•ap olarak Eden, bu 
hususta Brftanya hllkumetl tara• 
fından teıebbOılerde bulunduğunu 
ıGylemittir. -----

ltalyada bekarlar vergi 
verecek · 

Roma 1 (Huıuıi) - Bugün net
rolunan bir kararname ile İtalyada
ki bekarlara vergi tarhedilmittir. 
30 • 35 yatları araımdaki bekarlar 
ıenede 15 lira, 35 - 50 yaıları ara • 
ımdaki bekarlar 12, 50 • 65 yaıları 
arasındaki bekarlar 9 lira vergi ve· 
receklerdir. 

65 yaıını geçen bekar vergiden 
muaftırlar • 

-··························································· 
aon lıyaa hareketine ittlrak et· 
mit alan 3 yUzbap, 7 mOIAzım 
ve 5 kOçOk zabitin hizmetlerine 
nihayet •erildiğini bUdlrmektedir. 

SU Bakanhğı, aanılirUn kalda
nlacağmı tebliğ etmiıtir. 
Prens Selon)I kablnere glr&cek 

Q liralık fazlalık var 
Ankara, 29 (A. A.) - Maliye Ve

kili Muat Ağralı 19 36 bütçesi hakkın -
da aşağıdaki beyanatta bulunmu~tur: 
lira olarak hazırlanmış ve Büyük Mec
lisine takdim olunmuştur. 1935 senesi 
bütçeıi 195.000.000 lira idi. Ancak 
6,500,000 lirayı mütecaviz varidatı o
lan buğdayı koruma vergısı ile 
3.500.000 lira tutan hava kuvvetlerine 
yardım vergisi bütçe haricinde idare 
edildiği için bu yekuna dahil değil idi. 
1936 senesi bütçesinde her iki vergiyi 
de müvazenei umumiye dahilinde al -
dık. Şu hale nazaran 19 35 senesinin 
hakiki yekunu 205,000,000 liradır. 

1 9 3 6 senesi bütçesinde ise 19 3 5 ac-

I
• stanbul Üniversitesine getirtilmiş 

olan beynelmilel şöhretli değerli 
ecnebi profesörlerden istifade edil
diği muhakkak... Bu seçme zatların 
tek kusurları dersleri yabancı dilde 

1 okutmaları, muavinler için tercümede 
karışıklık, talebe için de anlamakta güç· 
lük ihtimalleri bulunması idi. Kültür 
bakanlığı da bu mahzuru düşünerek 

ecnebi profesörlerinin Türk dilini öğ
renmelerini ~art koşmuştu. Hukuk fa
kültesi profesörlerinden Bay Honig bu 
işde birinciliği kazandı, Türkçeyi öte
ki arkada,şlarından önce öğrendi , Bir 
kaç gün evvel de ilk defa olarak bir 

nesine nazaran 1 1 milyon 660.000 li- Türkçe ders vererek teahhüdiinü yeri
ralık bir fazlalık vardır. Bu fazlanın ne getirmeğe başladı. 
altı milyon lirası arsıulusal durumun İ&- İstanbul Üniversitesi bugünkü is
tilzam ettiği icaplar hasebiyle milli mü- mini almadan önce daha darülfünun· 
dafaamızın takviyesine, 3.500.000 Ji. 
rası ziraat işlerimizin ıslah ve inkişa -
fının teminine, 1,600,000 lirası maari
fe, 60.000 lirası hastalıklarla mücade· 
lenin takviyesi için Sıhhiye Vekaletine 
tahsiı edilmi~tir. 

j ken de bir kaç defa ıslahına teşebbüs 
1 edilmiş, her ıslah hareketinde de Av
l rupadan yabancı hoca getirip kürsüye 
oturtmak ilk planda hatıra gelmiştir. 
1914 yılında da darülfünunda yeni 

dersler ihdas edilirken yirmi tane ec
nebi profesör getirilmişti; bunların i

çinde Macar Müsteşrık profesör Mesa-
mı~tır. roş'tan başka Türkçe bilen yoktu. O ---------------= zamanki maarif nezareti de ecnebi 

19 36 bütçesi ile yapılan bu zamlar 
varidat menbalarımızın bir kısmında 
görülen inkişaf ve bazı veki.let bütçe • 
lerinde yapılan tasarruflarla karşılan -

Deniz konferansı profesörlerin kısa bir zamanda Türk

Konferansta İngiltere ile 
Amerikaya kalıyor 

çe öğrenmelerini şart koşmuştu; pek 
çoğu Alman olan yeni profesörler iki 

yılda Türkçe öğrenmeği taahhüt ede
rek işe başladılar; kimisi öğrendi, ki-

Londra, 29 (A.A.) - Sabah misi vazgeçti ... Fakat o zamanki Me
ıazeteleri, Deniz Konferansının tafizik, mantık ve usuliyyat profesörü 
vereceği muhtemel neticeler hak· doktor Yakobi iki senenin bitimine ya· 
kında çok bedbiodlrler. kın i,şin kolayını buldu: Derslerini Al· 

Daily Mail diyor ki : manca olarak yazdı, muavini Habip e-
uKonferaıın Yerebileceği tek fendiye vererek Türkç;ye tercüme et

netice, lngilt~re ile Amerika ara• 
sında harp gemilerinin tonilatosu tirdi, sonra bunları Latin harflerivle 
hakkında Ye proiram teatisi yazdırdı, kürsüye çakıp kendisi bu 
huıuıunda bir anlaımıya varllması sözleri anlamadığı halde gramofon gi-
olacaktır.,, bi çatır çatır, -tabii Türkçenin bcısı· 

S f hk,,. I h ""k .. nı gözünü yararak- okumağa başl l -
0 ya ma um an u um- dıl 

leri temyiz) edebilecekler! Talebe gülmekten kırılıyordu .. . 
Sofya, 29 (A. A.) - Askeri ........ _ ................................................. ... 

mahkeme geçen iJktefl'Jnde yapı· r--:-
lan suikaıt teşebbUıll davaıı Tramvay ~azaları neden 
hakkındaki kararmı mahkumlara ? 
okumuıtur. Yedi gtınlnk tımyiz oJur ve nasıt önüne geçilir 
mObleti, bugllnden itibaren bat- Yazan : Sallh Murat 
lamaktadır. Değerli fizik alimimizin makalesi 

Amerika bitaraflık 
kanununu yeniledi 
Vaılngton, 29 (A.A.) - Yeni 

bltarafiık kauunu Cumur Baıka
nına yeni biç bir aalAhiyet .. ,. 
medlği için Milletler Cemiyetinin 
herhangi bir petrol ambargoıuaa 
Amerikan petrol kumpanyaları· 

nın karıı koymalarına mani ol· 
mak için B. Ruzveltin yapabile
ceği yegin• t•Y bu kumpanya• 
ları ikna etmekten ibarettir. K .• 
nun yaran mer'lyeto girecek Ye 

yarınki sayımızdadır 

Yunan parlamentosu 
yann açılıyor 

Atlna 29 (Özel) - iki par
tinin birleşerek b:r ittihat kabl· 

neıi kurma11 etrafında Çalda· 
ris:e Sofullı yeniden miiz.akere
lere boşlıyacaklardar. ittihat ka·, 
bl ııesi kurulduğu takdirde Baıve
kA ·ete eaki Dıt Bakanı Mfbala· 
kopolos, iç Bakanlığa da Girit 
Umumi V allıl General Pakapuloa 

getirileceklerdir. · 

londra, 29 ( A. A. ) - Kral 
'tkizincf Edvard Pazar glinO, 
'-hta çıktığındanberi ilk dıfa 
01•rık lngiliı milletine hitaben 

~dyo ile lbir nutuk •erecektir. 
l nutuk, lngiliı radyo fıtaıyon
~rı vaaıtasiyle bUtUn dominyon· 

Asi zabltler ordudan çıkarllddar 
Tokyo, 29 (A.A.) - Kabine 

Tokyo, . 29 (A.A.) - lmpara· 
torun mllşaviri Prenı S:.ioJjinin 
yarın aayfiyealnden Tokyoya gc• 
leceğl ve 26 Şubatta ölen Sa:to
nun yerine ta) in edileceği hl.di
rilmektedir. 

l Mayıs 1937 tarihine kadar 
mer'iyet' e kalacaktır. 

Pazartesi gUnti Krabn parlA
mentonun açılışında vereceği nut· 
ka bil) ük bir ehemmiyet atfe

dilmektedir. 
ra, mUıtemlekelere •• A nupı 

te A ~ merlkanın muhtelif memle-
ttlırJne verilıcektfr. 

Bir haftada yakalanan 
kaçakçılar 

• Ankara, 29 (A.A.) - Geçen 
'lr hafta içinde glimrUk muhafaza 
~illtU, bJrJ ölll bJri yaralı 66 

1 Sakçı, 1935 kilo gUmrUk kaçata, 
2 4?. kilo lnhiaar kaçajı, 8 tüfek, 

11 tabanca, 311 mermi, 64 Tllrk 
~rası, 48 tfip morf.n, 22 kaçakçı 
•)•anı ele geçirmiıUr. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Ne derain, Hasan Bey? .. . Gümüı paralarla, nikel Nikellerin 
ufaklıklar biribirine ben • delik yapılacaknuıl 
sediji için.. 

\lrtaaına Hasan Bey - Bir fey 
değil.. Meteliğe kurıun a
tanların böylelikle hedefi 
daralacak! 

Kondiliı partiıi ıaylavlannın 

ekserisinin liberallerle birleşeceği 
ıö>· lenilmektedir. 

Roinada lngilizlere karşı .. . 
numayış 

Londra 1 (Huaust) Son 
askeri muvaffaki) etlır dolayıai:e 

Romada şenlikler yapılıyor. Fa
tiıt gençler I.ıgiltere Kosoiosha· 
nea: karşı11nda nllmayifler yap
mak iıtemitlerae de zabıta bun• 
lara kartı gelmiştir. 
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_ŞBBIB AB 
Valinin şehir işleri 
hakkında beyanatı 

Su kapsollan - Filoryanın . . . 

Hakkımız 
Yok Mu? 

Bu vaziyette Sandalbedeate· 
nlnl kapatmak llzım 1 

ıman pro 1esı mecra ve Cumartesi akşamları ortadan el a · 
yak çekildikten sonra büyük eşya de -
polarının önünde büyük nakliye kaıf'ı· 

yonlan durur, şehrin bir veya bir kaç 
apartmanında mühim bir yerleştirme 
ameliyesi başlar. Ve ;11İz de pazar g ünü 
sabahı gazetenizde: 

yol inşaah 

Vali ve Belediye reisi Muhld
dia Üstündağ gazetecilere muh
telif ıehir işleri ha~kında dUn ıu 
beyanatta bulunmuştur : 

- " Geçenlerde ıu kapıolla· 
rınm bozuk olduğunaan ve Bele· 
diyenin baıka bir tedbire baf YU• 

racağından bahsedildi. Bu doğru 
değildir. Tedarik ettiğimiz ıu 

kapıo~larıoda bozukluk yoktur, 
anlaşıld•iına aıöre bu havadis, 
ıu kapsolu aatmak için uğraıan 

bir adaman çıkardığı ıayianın 

akialerldir. 

Fllory•nın lm•r plinı 

imar müt••İri Vagnerin Filorp 
ya için bir plln hazırlamakta 
oldufıu hakkındaki haber de 
doğru değildir. Vaaıner ilk za· 
manlarda böyle bir ıey yapmak 
istedi fakat sonradan vazgeçti. 
Fllorya planını Mimar Seyfi yap
makta dır. 

Kanellzaayon ln•••b 

Yeni kanalizaayon ve yol in· 
pah için ayrılan bir buçuk 
milyon liralık para, lıtanbul ci
hetinde yapılmakta olan kanalJ
ıaayon inpatının bir kıımının 
geri bırakılması auretile arttırıl

mıı bir para detil, taaarruf 
edllmit bir paradır. 

Kanallzuyoa için vaktiyle 7,5 
milyon liralık bir taahhüde girlı· 

miıtilc. Bu tarihten ıonra malzo· 
me fiatlan düıtu. Herş•y ucuz
ladı Ye bu yllzden bir taaarruf 
baaal oldu. Meıeli eskiden tuila
nan 1000 taneal 22 liraya alınır
ken timdi 14 liraya dOıtn. 
Çimento da bu niıbelte ucuzladı, 
lıte bu suretle yaptığımız taaar• 
ruflara, yapılmaıı şehir için zaruri 
glSrdUğUmUz birtakı.m mecraları 
yaptır• yor uz. 

Jimnastik şenlikleri 

«- Filan apartmanda zengin ve 
tanınmış bir aileye ait kıymetli eşya • 
ların açık artırma ile satılacağını» okur-
sun uz. 

Yalan değildir: Artırmanın yapıldı
ğı apartmanda, ev sahiplerinin az çok 
bir şeyleri bulunur, fakat çokluk eşya 
deposundan, yahut ta konu kom -
şudan gelmiştir . 

* Geçen yıl belediye, Sandal bedes -
teninin dııında artırma ile aatış yapı) -
masmı yasak etmişti. Çok ta isabetli 
bir harekette bulunmuftu. Sonra eşya 
depolannın sahipleri iıtida üstüne isti· 
da yağdırdılar ve satılığa çıkarılacak 

eıya kıymetinin belediye memurlann
ca konulması, artırmanın belediye me· 
murlarının önlerinde yapılması şartile 

yasağı geri aldırmaya muvaffak ol p 

dular. Şu halde belediye, bir iki me -
mur bulundurmakla dıprda artJrma ile 
satış yapılmasındaki, kendisince de 
belli olan mahzurların önüne geçilmiş 
olduğu kanaatine varmıı demektir. 

Güzel, fakat bu takdirde Sandal be
des teninin kapıları üzerine birer koca 
kilit vurmakta neden gecikiyor) Bunu, 
anlıyamıyoruz, diyoruz. 

Hakkımız 
Yok Mu? 

----------------------------_J 
Batan vapurların 
Ankazı satılıyor 
Paşabahçe açıklarında büyük fır • 

tınada batan lstanbul tilebi ile benzin 
ve gaz yüklü varillerin denizden çıka-

rılması için Deniz Ticaret direktörlü
ğünden müsaade alınmıştır. Bir kaç 
güne kadar işe başlanacaktır. Diğer 
taraftan gene fırtına esnasında parça
lanmış olan Akay idaresinin Yakacık, 
İhsan, F enerbahçe vapurları denizden 

çıkarılmıştır. Bunlar da parça parça 
idare tarafından taliplere satılacaktır. 

Ufak paralar 
Bu seneye kadar jimnastik şenlik - .. . _ 

leri nisanın on dokuzundan sonra ge- T edavule çıkarılan nıkel !.>, ve J O 
len tatil gününde yapılmakta idi. Bü- kuruşlukl~r~. ~müş 25 ve 50 kunw
tün mekteplerin jimnastik şenlikleri _ lukları~ ~mbırme çok ~nzediklerini 
nin bu sene 8 mayıstan sonra gelen nazarı ıtıb~r~ .ala~ Mahye Vekaleti 
pazar günü yapılması kararlaştırılmış- bunları.n bır.ı~ır!ennde~ kolaylıkla a
tır. O gün hava yağmurlu olursa şen- yırt edılmesı ıçın tetkıkat yapmakta -

lik ertesi haftaya bırakılacaktır. Şen- 1 dır. 
lik günü mektepler resmen tatil edile- Beş ve on kuruşlukların ortalarına 
cektir. l ya bir yıldız deliği ve yahut yuvarlak 

Şenlik günü bea.!n terbiye mual _ bir delik yapılması düşünülmektedir. 
)imlerinin giyimleri yeknasak ve düz
gün olacak, bilhassa kadın muallim -
le• yüksek topuklu iskarpin giymiye
cekler ve ellerinde çanta taşımıyacak· 
lardır. Mekteplerin şenlik günü yan
lannda sıhhiye malzemeleri ve mek -
tep doktorlan bulunacaktır. 

Yeni Nankin elç"!igi 
_ Nankin elçiliğine tahvili kararlaştı

rılan Prağ maslahatgüzarı Vasfi Men
teş Prağdan gelip, dün akşam Anka -
raya gitmiştir. 

Nakzedilen mahkOmlyet kara ·ı Os'< l'dard~ iki ev va.,dı 
Şek k k ı "' l . d d 1 Evvelki gece Üsküdarda iki ev yan-

er aça çı ıgı mese esın en o- B l Sel" · · · 
la 1 b 1 8 . . "h . hk mıştır. un ar amı Alı mahallesm-
yı stan u ıncı ı tıaas ma eme- _ · 

. d Sel~L dd. R.f t B"" h de Yunuslar sokağında I numaralı 
sın e ana m ı a , ur an ve 
Galip h klan d hk " · t k Madam Eftimyanın eviyle yanındaki a n a ma umıye aran 
verilmiş ve bu karar suçlular ve müd- ı ~ numaralı _evdir. A~eş, . Ma~~. Ef
deiumumililc tarafından temyiz edil _ tımy:ının kıracısı Mıkaelın sondurme
mişti. Temyiz mahkemesi kararı boz- den bıraktığı mangaldan çıkmıştır. 
muş, iade etmittir. Yakında bu du - Bu ev yanarken at~ H numaralı e-
rlJfilmaya yeniden başlanacaktır. ve sirayet etmiş, o ev de kısmen yan

dıktan sonra yangın bastırılmıştır. 

Bir talebe yar~landı 
Köstence yolu n1kliyah Taksimde Ayatiryadi mektebi tale

besinden 12 yaşında Nikolaidis mek - Köstence transit yoliyle yapılan ih
tep bahçesindeki . merdivenden 6 racat için Romanya Monopolünden 
metre aşağı düşmüş, ifade veremiye- müsaade alma usulü kaldırılmı~ ve 
c:ek derecede ağır yaralı bir halde has-

1 
keyfiyet alakadarlara tebliğ edilmiş -

taneye kaldırılmıştır. tir. 

SON POST~ 

Boğazda yeni gaz 
depoları yapılıyor 

Sovyetler bu depoları 15 
yıl sonra belediyeye 

bırakacaklar 

Belediye ile Sovyet gaz idaresi ara
sında Çubukluda gaz depolan yapıl -
ması hakkında bir anlaşma olmuştu . 
Sovyet ticaret mümessilliği burada 
demir rıhtım inşaatına başlamış ve jr,i 
de hayli ilerletmiştir. Şimdi mukave -
le mucibince ilk defa yapılarak bele -
diye emrine verilecek olan iki Sin ton- 1 
luk depoların yer1eri hazırlanmıya 
başlanmıştır. inşaat ağır yürümekle 
beraber önümüzde yaz içinde bütün 
tesisatın ikmal edileceği söylenmekte
dir. Sovyet idaresi (15) sene sonra 
bu tesisatı belediyeye bırakacaktır. 

O:çu ve tartı sahtekArhgı 
lktısat Vekaleti tefti,, heyeti reisi 

Hüsnü dün şehrimize gelmiş ve sahte 
ölçü ve tartı yolsuzluğu tahkikatiyle 
meşgul olmağa başlamıştır. 

Yapılan tetkikat pazartesi giinü bi
tecek ve suçlu görülenler mahkemeye 
verilecektir. İşten el çektirilen ölçüler 
mü!ettişl.eri~d~n birinin yerine Bedri I 
tayın edılmıştır. Yakında üç müfettiş 
daha tayin edilecektir. 

Çanakkale vapurunun şaftı 
°Fırtınada şaftı kırılan Çanakkale 

vapuru için Avrupaya ısmarlanmıs o-
lan şaft gelmiştir. . 

Bir kaç gün sonra ışaft yerine takı
lacak, tecrübeleri müteakip vapur es
ki seferlerine yeniden başlayacaktır. 

Mart t 

1 Eminönü Kızılay kongresi toplandı 

Kızılay Eminönü kaza ~ubesi senelik toplantısını dün fstanbul Ticar"' 
odası meclisi salonunda ya~mıştır. Toplantıda kurumun bir senelik çalıf,' 
ma raporu okunmtJf, yeni sene faaliyeti hakkında bir çok faydalı kararl~ 
verilmiş ve yeni idare heyeti seçilmiştir. ~ 

••••••••e••··················································· 
Fransız Ticaret Ne-j 
zareti ile yapılan 

müzakereler 
Fransız Ticaret Nezareti ile 

Türkiye DeYlet Bankası direk
törü Salahaddin arasındaki mllza· 
kerelere devam edl:mektedir. 

Klering neticed Fransız firma
larının Türkiye Merkez Banka· 
ı ndan alacağı olan sekiz milyon 
Türk liraaına karıı FranaanlD 
TUrkiyeden kömUr Ye bazı ma· 
denler satın almaaı kararlaıtınl· 

mııtır. 

Franaanın Tllrklyeye 350 mil· 
yon franklık kredi açması eaaıı 

tizerinde de kon~ıulmaktadır. 

M~nisaya tetkik seyahati 

Bayan Afetin 
konferansı 

TDrk T arlb cemiyeti •• bar 
kana Bayan Afet Cenewe Üni4 
••raiteal konferana salooanda Lo' 
zan ıulh muahedesi hakkında 
bir konferanı vermittir. Bayad 
Afetin bu konferanıı bUyUk bit 
alaka ile dinlenmiıtir. 

Bayan Afet Tlirkiyede (Alaca' 
b~yük) t~ yapılmıı ve yapılmakta 
olan hafriyat hakkında da 11 
Martta tarih ve arkeoloji cemi' 
yetinde ikinci bir konferani . 
verecek, meydana çıkarılan çok 
bllyük k•ymeti haiz tarihi eserlef 
bakkmda izahatta bulunacaktır. 

Şirketlerin toplantıları 

Muhafaza başmUdUrllnUn 
teftiş!eri 

Gümrük muhafaza baş müdürü 
Hasan Zonguldağa giderek oradaki 
muhafaza teşkilatını teftiş etmiştir. 

Edebiyat fakültesi arkoloji profesö
rü Bosser1e tercüman ve talebeleri 
bayram tati]inden istifade ederek Ma· 
nisaya bir tetkik seyahatine çıkacak -
lardır. 

Şirketlerin umumi heyet toplanti ' 
larına yarından itibaren başlanacak ' 
tır. Bu münasebetle lktısat Veka • 
leti tarafından bu toplantılarda bulurı• 
mağa memur edilen 3 mürakipt6' 
mürekkep bir heyet şehrimize gelmif 
tir. 

Mülkiyeliler Atinaya gidiyorlar 
Mülkiye mektebi talebelerinden 

27 kişilik bir grup bugün Reje! Karo] 
vapuriyle Atinaya gidecektir. Mülki -
yeliler bayramı Atinada geçirecek ve 
sekiz gün sonra şehrimize dönecekler
dir. Seyahatten maksat, bayram ,ta
tilinden istifade ile komşu bir devlet 
merkezinde tetkikler yapmaktır. 

Fırmcılar ihtilAfı 
Fırıncılar Cemiyeti idare heyeti in

tihabı yapılmıştır. Heyetin değiştiril
mesi yüzünden azalar arasında çıkan 
ihtilaf da bu suretle halledilmiştir. 

,
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Beyoğlu: (Galatasaray, Vinkopulo). 

Udi Nevres J İıı11nbul Beledıyesi 
Pek çok zamandanberidir uduna ve .ae- ~eh" Tı' İ 

Tepebaıı Şehit 
Tiyatrosunda 

Bugün 
gündUz saat 11 dt 
Geciken cez• 

· Talebeye 
giindüz ıaat 15 de, 

akşıım eaat 20,30 dl: 

sine hasret olduğumuz değerli san"atkar "I ır ıycı l'OSU 

111111111111111 
Nevresin, martın on altıncı günü akşamı 
Şehir tiyatrosunda bir konser vereceğini 

duyduk. Münir Nureddin ile tanburi Refik 
ve Bayan F ahi renin de iıtirak edecekleri 
bu musiki ziyafetinde bilhaasa Anadolu ve 
Rumeli halk türkülerini bir de Nevresin 
~msalsiz udundan dinliyeceğiz. 

..-~-.,. Yeni çıkb 
Bahar 

Çiçeği 
Muazzez Tahsin 

Senenin en güzel edebi romanı 

-

111...lll 
111111111 ı:~ii~ ~~e~ 

Yazan: Afif O bay Beateleyeu: A. Dozet 

Şehzade başı 
TURAN tiyatroııı 
Na,lt - Hailde 

Bugün matine aaat 15 te 
Monte Krlato 

gece 8ü&t 20,30 da 
Kayseri GUllerl 

~~~--~~~~~--~~~-----

Beyoğlu Frnn91Z 
Tiyatroıuoda 

Haak Opereti 
Bogün matine 13,30 

ve 16 da 
akıam 20,30 da 

ŞEN DUL 
,,,,,,,. 

~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------

GOLEM 
Hüriyetin timıali olup, aslanların muhafazaaı altında her ıeyi tabrlb vt 
fenaları ölümle tehdld eder. Bütün maniaları yıkar ve dıvarlan ıarear. 

HARRY BAUR 
lıte: 1 >eli imperator rolünde calibi dıkkat bir tip can'andırmaktadır. 

Bu muhteşem şaheser, önümüzdeki ÇARŞAMBA 
GONONDEN itibaren 

SÜMER SiNEMASINDA 
L--------------... } ~ı•••••••••• gösteri:ecektir. ~ 

Şiııli: (Asım). Galata: (Hilal). Kü -
çükpazar: (Hikmet Cemil). Alemdar: 
(Abdülkadir) . Eminönü: (Mehmet 
Kazım). Beyazıt: (Sıtkı). Fener: (E
milyadi). Aksaray: (Ziya Nuri). Ka
ragümrük: (Arif). Şehzadebaşı: (ib -
rahim Halil). Samatya: (Rıdvan). 

Beşiktaş: (Nail). Hasköy: (Halk). 
Kasımpaşa: (Merkez). Şehremini: 
(Hamdi) . Kadıköy: (Faik lskender, 
Namık). Bak;rköy: (Merkez). Sarıyer: 
(Asaf). Üsküdar: (Ömer Kenan). Bü
yükada: (Merkez). Heybeli: (Tanaş). 

POST ASI 1 
,~ .................... .. ·siNGAPUR 

KLARK GABLE • JAN HARLOV 41111111-------~ 
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MEMLEKET HABERLERİ Muşda _şimdiye 
bir 

Sayfa 5 

kadar 
vak'a • 

lzmirde hocasını yaralıyan Telefon 
Direklerini 
Çalan Köylü 

işitilmemiş 
Bir köylü kendine hücum. eden 13 kurdu zekası 

sayesinde biribirine parçalatb ve canını kurtardı 

talebe tevkif edildi 
_Mektepten kovulmasına sebep Üzerinde esrar ve bıçak 

çıkmış olması imit, bunu serbestçe söylüyor! 

Mersin, (Özel) - Ziyaret nahiye· 
sinin Oran köyünden Yusuf oğlu Ali 
Ziyaret nahiyesinin jandarma karako
luna ait telefon direklerini çalınır;. 
bunları yakarken yakalanmıştır. 

Yusuf telleri kırmadan direklerin 

Muş, (Özel) - Burada şayanı da parçalamwlardır. 

alınışında bir mahzur 
sandığını söylemiştir. 

hayret bir vak'a olmuş, 13 kurt tara- Fakat bu arada içlerinden daha ba
fından sarılan bir yolcu zekası saye - zılarının da üzeri kanlanmış, kanlan
sinde 13 kurdu biribirine parçalatmıı mıyan kurtlar kanlanan kurtların üzeri
ve kendi canını kurtarmıştır. Bu şa - ne hücum etmifi;lerdir. Bu boğuşmada 
yanı hayret marifeti yapan adam Hoş- 3 kurt parçalanmış ve ölmüştür. Geri 
gan ~öyün~en Abdul!~h.tır. ~bdul •

1
kalan 9 kurt .da gene biribirlerini par -

lah cıvar koylerden bırısme gıderken çalamak hırsıyle boğuşa boğuşa d
olmadığını yolda önüne 13 kurt çıkmış ve üzeri -1 vardaki dereye kadar inmişler ve ora

ne saldırmı;,ılardır. O noktada bir ağaç da bitap bir halde derin olan dereye 
varmış, Abdullah can havliyle ağaca yuvarlanarak boğulmuşlardır. 

Karamanda iki çay taştı sarılmış ve hemen tırmanmıştır. Fa • Abdullah her taraf da tamamen sü· 

Karaman (Özel) _ Son yağmur • kat aç kurt sürüsü ağacın dibinde is- kO.n hasıl olduğuna ve ortalıkta kurt 
lann tesiriyle Karaköprü ve Deliçay rarla beklemeğe ve hatta ağaca tır _ kalmadığına hükmettikten sonra bu 
suları taşmış, bir çok arazi sular altın- manmak için sıçramıya bile başlamış- korkunç maceranın heyecaniyle kö -
da kalmış, tek baraka istikametinde lardır. yüne dönmüştür. Vak'a ağacın dibin· 
su tren hattının hizasına kadar yük - Kurtuluş çaresi olmadığını gören de parçlanmış bir halde cesedi görü
selmiştir. Tarlalar hala su altındadır . Abdullah burada cebinden bir çakı çı- len 4 kurtla teeyyüt ettiği gibi ertesi 

. • karmış, kendi parmağını kesmiş ve günü gene ayni vak'a mahallinde de -
Muşta mak eli yU2Unden kavga 1 kan~nı ağacın altında bekleşen sürü - re içinde boğulduğu sanılan daha beş 
Muş (Özel) _ Akpınar köyünden dekı kurtlardan birisinin üzerine dam- kurdun biribirini parçaladıkları görül-

s··ı wl M h ·1 M h !atmıştır. müştür, köylü zekası sayesinde kendi· u eyman og u e met ı e c met • 
Yaralanan Bay Retit Hoca•ını yaralıyan Kazım oğlu Şemseddin ve kardeşi ortaklama Aç kurtlar k8:1' kokusunu alır nl .. ni muhakkak bir ölümden kurtaımış, 

İzmir, 29 (Özel) - Erkek öğret-ı met adlarında iki talebe daha geldiler. bir inek kesmişler, fakat bunu payla- maz derhal üzerı kanlanan kurdun ü- düşmanlarını da biribirine parçalat .. 
tnen okulundan çıkarılan Kanının se- Bu bir tesadüftü. şamamışlar, kavgaya başlamışlardır. zerine hücum etmişler ve onu bir an- mıştır. 
hep olduğu müessif hadise, Jzmir mu- Saat dokuzda arkadaşlarımla mek- Bu kavga sonunda Şemseddin ile kar

lıitinde derin bir teessür uyandırmış - tebe gittik. Babamın bıçağını aldık • deşi Mehmedi ağır surette yaralamış
tır. Adliye bu hadiseye el koyarken ları için evden başka bir bıçak tedarik lardır. 

üzerinde uzun uzadıya durmuş, on- etmiştim. Bütün arkadaşlarımda bı • 
dan sonra Kazım hakkında tevkif ka- çak olduğu içini bende de vardı. Mi.i- Biga musiki b:rUgı 
ran vermiştir. Kazım hadiseyi şöyle essif hadise, bir kaza neticesi meyda .. Bigadan yazılıyor: 
anlatıyor: na geldi. Ben de müteessirim.)> Biga musiki birliğinin atıl vaziyette 

«- Fakir bir aileye mensubum. 11- kaldığı etrafındaki neşriyat gençler 
Babamın iki gözü kördilr. Hakkımda ' Dikkat edilecek olursa kendi eliyle arasında tesir uyandırmıştır. Gençler 
ihraç kararı verdiler. Bu karar benim istikbaline kasteden bu görgüsüz ta - muntazaman çalışmakta, milli giin -
için çok ağırdır. ]ebe, bütün talebe arkadaşlarını leke- lerimizle şenlik günlerinde törenlere 

İhracıma sebep olan hadise, söylen- lemek için, onlarda da bıçak bulun • iştirak etmekte, diğer günlerde de dai
<Jiği gibi mektebe devamsızlığım de - duğunu iftira edecek kadar ileriye git- ma yeni havalar ve eserler üzerinde 

Diyarıbekirde Dicle taşb 
Diyarıbekir - Üç glln ıUren 

ve ıon , derece tiddetli yağan 
yağmurlar :neticesinde Dicle nehri 
taşarak Hnkumet konağı önünde· 
ki değirmenfore kadar çıkmıştır. 
Aynı z&manda seller Mardin 
kapısı önündeki ıeftali bahçele
rini tamnmeo istila etm;ştir. Dicle 
nehri kenarında bulunan birçok 
köyleri ıu basmıı ise de inaao 
ve hayvanca zayiat yoktur. 

iildir. Mektep idaresi geçenlerde be • miştir. talimler ynpmaktadır. 
nirn üzerimde bir bıçak ve bir miktar Halbuki lzmirin erkek rnualJim o- lnegölda Bir Yankesici Köy 
esrar bulmuştu. Bıçak benimdir. Fa- kulunda bıçak tanıyan hiç bir talebe Şarkta yeni nahiye merkezleri Eekçisini Yaraladı 
kat esrarın, üzerimde nasıl bulundu - yoktur. El" · b wl p l k k · azıze ag ı a o azasının mer ezı İnegöl (Özel) _ y ahya adında 
iuna ben de hayret ediyorum. Bununla beraber fzmir Kültür Di - Kovancılar köyüne, Genç kazasının 

k 1 l b 
bir yankesici pazar yerinde yanke· 

Hadisenin çıktığı gün maksadım, re tör üğü ta e enin daha sıkı bir şe - merkezi de Kopara nakledilm\ştir. 

Muşda bir adam dondu 
Muş, (Özel) - Burada şiddetli 

bir kar fırtınası olmuş, tam 54 santim 
kar yağmwtır. Fırtına esnasında Muş
tan Semai köyüne gitmekte olan Ba~ 

haeddin oğlu Flıt, Cürtik dağında kar 
fırtınasına tutulmuş, donmuş ve öl-
müştür. '" -----

Kozluda 3 Kişi 

Donarak Öldü 
Zonguldak - Kozlunun Ay

vadlar köyünden Şakir, Şaban '• 
Sait isminde Uç kiti köylerine 
dönerlerken f.rhnanın tiddetlnden 
yollarını ıaşırarak kar ve tipi 
içinde kalmıı1ar \ 'O soğuktan 
donarak ölmüşlerdir. 

Adresan f anerl babama ait olan bıçağı mektep idare· kilde kontrol edilmesi hakkında gere- Bundan başka yeniden sekiz nahi- sicilik yaparken bir köy bekçisi ta • 
sinden teslim almaktı. Bıçağı bana ken tedbirleri almıttır. Yaralanan ha- ye tesis edilmiştir. Bunlarda: rafından yaralanmıf, karakola gö- Fenike (Özel) -Adresan limanına 
:Vermiyeceklerini bildiğim için yanıma demenin sıhhi vaziyeti iyileşmekte - Genç kazasına Yala, Çermik kaza- türülürken bekçiyi bıçakla yarala • yeni bir fener yaptırılmaktadır. Ya • 
akrabamdan Cavidi alarak o gün sa • dir. Bay Ratidin yaraları hafif olduğu sının Çöngüş ve Yagın, Diyarıbckirin mıı, kaçmak istemiştir. Yahya kaç- kında inşaatı bitecektir. Mersin ile Fet
bah, erkenden mektebin önünde bek· için kısa bir istirahatten sonra vazi- Lice kazasına Hezan, F op, Fiske ve mıya muvaffak olamamıı, yakala • hiye arasında bundan başka liman ol-
lemeğe başladım. Bu sırada, daha ev- feye başlıyacaktır. Bahamdan, Şirvan kazasında da Zen- 1 nıp adliyeye verilmiı, bekçi de haı- madığı için bu liman adeta can kurta-
:vel mektepten kovulan Recep ve Ah- Ad. Bil. getil nahiyeleridir. 1 taneye yatırılmııtır. ran vazifeaini görmektedir. 

l Hayasız, gaddar bir baş belası idi. I müddei umumiye meram anlatamıyor- para çaldıkları için üçer beşer yıl hap
Sabahleyin uyanınca ilk lafı onlara 1 lardı. se mahkfım olmuşlardır. Fakat arka • 

küfretmekti: 1 İki hoca şimdi öteki mahpusların daşları arasında söylendiğine göre vur-
- Ulan yobaz oğlu yobazlar. Ça-'alayından, hakaretinden kurtulmak i- dukları para onlara hapisten çıktıktan 

buk kahvemi getirin. çin işi ibadete dökmüşlerdi. sonra da yetecek kadar mühimdi. 
Altmış yaşındaki iki ihtiyar bu Günde kırk sekiz kere abdest alıyor Bunlar dwandan itttediklerini ge-

tüysüze hizmet etmeği nefislerine ye- bir kaç yüz rek'at namaz kılıyor, baş· tirtiyorlardı. Hatta hastaneye gitmek 
- 71 - - Birhan Calıit - 1 - S • 936 diremem işlerdi. Önce kafa tutmak is· lan secdeden, dilleri salavattan kurtul- behanesiyle dışarıda hava aldıkları, 

Kendilerinin ulumu akliye ve nak- Artık kendilerini büsbütün namaza, tediler. Olmadı. Nasihat ettiler tutma- muyordu. hatt~ eğlendikleri bile söyleniyordu. 
liyede mütebahhir erbabı ilmü fazilet- duaya vermitlerdi. dı. Nihayet şerrine lanet olsun diye Hatip felaket arkadaşiyle haşhaşa Bunlar bir kaç gazete birden alıyor. 
ten olduklanndan bahsederek . b'i>yle Angaryeden kurtulmak için boyuna o bağırıp çağırmadan ağzını bozup kaldıkça: Okuduktan sonra öteki mahpuslara 
erbabı fıskı fücur ile bir arada bulun- namaz kılıyorlardı. küfretmeden işlerini görmekten başka - Bu dünya kimseye kalmaz, di- veriyorlardı. Bunların itibarı da yük· 
lnalarının nizamı aleme, hikmeti hü- Kara Recep nedense onlar namaz çare bulamadılar. yordu. Bize reva görülen bu işkence- sekti. 
ltumete ve nih t _ ,_1·· t k kılark ·1· · d Hatiple Müderris böyle kanlı ka- l · " laa B l h J M d K R l aye ~ u man ı a, en ı ıtmıyor u. 1 erı gavur o yapmaz. un ar açı ey ancı ara ecep on arın ya-
~hü vicdana aykırı olduiunu söyle- Fakat aylak görür görmez hemen tillerle beraber hapsedilmelerini kendi- putu olmayan zındıklar. Bu memle- taklarını bizzat yapıyor yemeklerini 
Clıler. bir it buyuruyordu.. lerine kartı duyulan husumete veri- k b k y l" kı d d D" h ı B '--b~l ık 1ı et ataca . e ayı a o ur. ın, azır ıyor. una muKB a ayı a yor-
, lstidalanna verilen cevap uzun Günler, haftalar uzadıkça istırap yorl1ardı. ..dd . " d ğ'l h . diyanet erkanının kanlı katillerle be- du. 
'ieğildi: artıyordu. stese mu eı umumı e ı apıs- b h __ ...ı·ıd~'Lı · b ] k ba Bunlar için gelen gazetelerden a·stı·-

M hk 1 d n f 
h ·· d ·· ·· b ·1 1 b · h .. ra er apıK:Oı IA erı u mem e et t-

« a um ar arasın a ı im ve azi· Esrarlı sigara kokularından uyku· ane mu uru ı e on ara ayrı ır uc- w •• t h kt B' hl" · fade edenlerden bı"rı· de Hatı"p Ak Os-1 f k 1 1 b"I" d" maga mus a a ır. ır e ı ıman çı-
et ar ı o madığınm müsted't ere tef· lan kaçıyor, koğuşu silip "Süpürmek- re vere ı ır ı. k t mandı. 

,lıirni..» ten bel1eri tutmaz oluyordu. Geceleri iki felaket arkadaşı sığın- ıp a: 
f 1 f l d dl · k Bu yapılan ~ey haksızdır ı Namazdan, duadan, ve müderrisle 

Baş gardiyan bunu hocalara böylo- Hemen her mahpus onlara emir ve- dıkları köşede ısı ısı er esır en - rr • 

h b k 1 d 
' Diye ayak diremedi Fakat er (Teç baı:ıladıkları çifte hatimden geri kalan 

ce söyledi. riyordu. ep unu onunuyor ar ı. . · . . "' ,. T 

Bu hadiseler her ikisini de için için Hele bir genç Deli Yaşar vardı. Müderristen ziyade Ak Osmanın bu gecenın sabahı olacak, şerıatıgarra zamanlarını gazete okumakla geçiri-
le:· D h · · d k hıncı büyüktü. kendisini gösterecektir. Beş vakit na- yorlardı. 

opürtüyordu. a a yırmı yaşın aya var, ya yo - · d •w• d b d C b 1 k F k t l d artık ua-

N Ö
• t K·· d b" · · 1 l k k _ Bize hakaret olsun diye bunu maz a ettıgım ua u ur. enn ı ıa 1 a a son zaman ar a t• 

albant mer, tuzcu Şemseddin u. oy e ırıne nışan ı o an ızı a· l ~ 1 h" .. d. G·· k . l . d ı· l ld ç·· k'" · k · · · · · b ha J F k t b hak l" maz um arın amısı ır. orece sın zete erı e e ıne a amaz o u. un u 
iıbi suçlan yalnız cereyana kapılmak- çırma ıçın evıne gırmış, anası, a - yapıyor ar. a a cena ı maz um· bak 1 t 1 t k A h fi . . b le 
t "b } sı kızlarını kurtarmak için ayaklarına ların ahını kimsede bırakmaz. Din ve .. . . 1 gaze e er ar 

1 
• .~ap ar e~m.ı . ıra • 

an ı aret görülerek beraet ettirilen er ka l D 
1
. Y b I d . t babına yapılan bu eza ve cefa- Muderrıs Hafız Nurı arkadaşı ka- mışlardı. Yem T urk harAennı ıse ne 

bu . d l . b. I6 h .. panmış ar. e ı aşar un ar an ~erıa er . ,. . D w H · M··d · b·ı · 1 d netıce en nası genış ır sa a. gor- k l k . . .k ... d l yı k. sen·n yanına komaz İmhal e dar şıkayet etmıyordu. aha dogrusu atıp, ne u errıs ı mıyor ar ı . 
dül h k"k" b. d d d 1 urtu ma ıçın ı ısını e yara amış ve ım 1 

• • l . . l - - Za k d 1 d ı er ve a ı ı ır ne amet uy u arsa O .. . der fakat ihmal buyurmaz. ne yapsa ar ışın o acagına varacagını ten aç zaman ır gazete er e )U 

cürümleri tahakkuk edip böyle cezaya dağa kaçmış.. stune varan Jandarma- D" düşünerek kendi kendini teselli ediyor- yazılar küçük fıkralar halinde başla-
llğrayanlar da mahrum kaldıkları hüri- ya da ailah atmış. Bacağından yarala· ıyordu. du. mıştı. Hükumet halk dershaneleri a-
retlerini düşünerek o nisbette çökmüş- nıp tutulmu,,. .. Düştükleri bu alemi rüyalarında Bu ezginlikler, bezginlikler iki ar-' çıp hiç okuma yazma bilmeyenlere be-
erdi. Koğuş kıdemlisi Kara Recepten gorseler şerre yormazlardı. kadaşı eskisinden daha inatçı daha dava ders veriyordu. 

b Hele hapishane müdürünün ceva- başkası bu tüysüz delikanlıdan ödleri Bu insanlar içinde altı ay kalmak- menfi, hatta daha isyancı yapmıştı. 1 Fakat bu harfleri, bu soldan sağa 
. •~dan sonra yine esrarkeşler, katiller kopuyordu. tansa altı yıl zindanda yaşamağa razı] Hapishanede bir kaç zengin mah- giden yazıyı Hôtiple Müderrisin hav· 
lçınde kalmaları iki arakadaşı çileden Hatiple Müderris de hepsinden faz- idiler. pus ta vardı. Bunlar para işlerinden salaları almıyordu. 
'1karrnwtı. la bundan yılıyorlardı. Fakat ne hapisane müdürüne, ne mahkum olmuşlardı. Büyük mikyasta j (Arkası var) 
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Tarihi t~tkikler: Avrupa sullıünü tehdit eden tehlike 

Darüssaade Ağası 
Gece olunca 
Darüssaade 

olmadan 

. ""' .. 
sarayın kapılan kapanır ve anahtar 
A ğasınct verilirdi. Onun haberi 

saraya mektup bile giremezdi 

Almanlar Ren 
tahkim ederlerse 

mıntakasını 
ne olur? 

Yazan: MEHMET ZEKi 

D 
.. d v-

2 
1- k . . 1· . 1 arussaa e agası o ma ıçın emsa ı mı· ı 

sillu derece derece tcrfie ihtiyaç yoktu. 

1 

Padi ahlar kimi isterlerse onu darüssaade 
ağa 1 nasbedcrlerdi. Dnrüssaade ağaları
nın infisalleri ekseriya cuma günleri ya pa· 
di·ahın cuma namazını kıldığı camide ya· 
hut saltanat biniş mahallerinde ani vukubu 
lurdu. 

Renin gayri askeri hale ifrağ edilmesin
deki sebepler ve F ransanın endişeleri 

Fransa ile Sovyet Rusya arasında' E'~~~~~~-"'T" .... .-.-'!!"!"'!!"!'11 ___ 1 leri yapacak ve diğer taraftan taah• 
hazırlanan paktın Fransız parlamen - h .. 1 · · k b d d 

1 
ut erını yaptı ça una evam e e .. 

tosu tarafından tasdikına doğru gidil- , ...__....-......,.._-....;..~ cektir. 
diği gündenberi Almanyanın Ren , 1 G 

1 
1 

ayri askeri mıntakaya gelince Al· 
Azl muamelesine maruz kalan darüssaa-

de ağası azle uğrayan sadrazamların infisal
lcri giinü haklarında terettüp edecek hükme 
kadar ikamet etmeleri usulden olan Balık-

mıntak.ası_nı i~gal etmesi ihtimalinden j 
ve bu ıhtıma1ın çok tehlikeli olacağın- 1 man hükumeti, bu mm takanın gayri 
dan bahsolunuyor. askeri mahiyette kalmasını Avrupa 

Alman gazeteleri, yeni Fransız _ sulh una yardım eden bir hareket sa -
hane kasrı dairesindeki odalardan birine 
indirilir «orada iktizayı sernüvişt ve mu • 
kadderatın zuhuruna terekkuben tevak· 
kuf ı ettırilirdi. Kabahatleri kanlan ile te· 
mizlenecek kadar büyük olmayanlar (Ka
hire) ye gönderilirler ve ııazli icabı kader 
ve yahut imtidad1 memuriyetle taalluk 
kem nazar ve şikayeti bed seyirden neş· 

et ctmi )> olanlar doğruca (Hicaz) a izam 
kılınırlardı. Bununla beraber Mısıra veya 
Hicaza gitmelerine irade taalluk ettiği an
dan itibaren darüssaade ağalığı mazulleri 
sarayda veya ka,ırların birinde misafir ka
Lr ve yol masrafları da verilirdi. 

.Sarayda harem dairesi methali 

Sovyet paktının Lokarno paktını yık
tığını, Almanyanın umumi harpten 
önce elinde bulunan müstemlekeleri 
geri almak için Lokarno üzerinde de 
pazarlıklara girişeceğini anlatıyorlar. 

Bir ay önce İngilizlerle f'ransız!ar 
Akdenizde İtalya tarafından bir taar -

rattan birinden münasebetsiz bir hareket 
ruz vukuu takdirinde elbirliği ile mu-

sadir ol.µp ta tedibi lazım gelince mütte- k bel d b l k Ren mıntaka111nı göaterir harita 
hem, sarayın «Kandil altrn mevkiine, böy- a e e u unma için müzakerelere 
le bir hal sayfiyede ikamet sırasında vaki giriştikleri zaman Alman gazeteleri sına gelince Lokarno, bu bitarf mınta
olmuşsa oturulan mahallin tenha bir yerine gene Lokarnonun öldüğünden bah - · kaya karşı vuku bulacak her askeri ha
götürülerek eski ağalar «kaplaman namı setmişler ve bu iddialarını kuvvetlen -

1 
reketi bir taarruz sayar ve bütün ' ala

verilen usul dairesinde ensesine tokatları d~_rm~~ Üze.re bir takım deliller de ileri ~adar devletleri mütearrıza karşı faa • 
Darüssaadc ağalarının hazan surre gÜ· aıkederler, bunlar sille atmak usulünü su- surmuşlerdt. · lıyete geçirir. Alakadar devletlerin 

nü infisal ettirildikleri dahi vakidi: «Büyük reti mahsusada öğrenmiş olduklarından Almanların bu iddialarına karşı İn- hepsi de böy]e bir tecavüz vukuunda 
ağaların sureti azl ve infisallerinden biri de T ) F 1 } k M 1 kabahatlinin ensesini günlerce asarı kay- gı iZ er, ransız ara yaptı ·}arı konuş• i Jetler Cemiyeti konseyinin kara -
surrei hümayun ihracının yevmü resmisin· 1 d Al 
de surre devesinin inanı simini büyük im- b_ol:nayacak bir halde şi irirlerdi. M. eha- ı m.~ ~r a . ma~~a aleyhinde .bi~ şe'! rını bekleme~en, ellerinden gelen yar-
rahor darüssaade ağasının yedine verdikte zımız bunu anlatırken uhuda nckerde bun· ı duşunmedı~le~ın~ resmen bıldırmış dımı yapmaga koşarlar. İngiltere ile 
huzuru hümayunda üç kere deveyi dolaş- !arın içlerinde Timuru urmuş keskin ve ve bu kabıl ıddıaların önünii almış - İtalya bunu taahhüt etmişlerdir. 
tırdıktan sonra imrahor ağanın mani iade meharetli cendi.ler tesadüf ederse artık 1 ]ardı. 1 B d H. l . . v . Al u meyan a, ıt erın kendisi de, 
talebinde olmaması darüssaade ağalığının kaplamaya çekılen ayaga rabbım se • manların Sovyet - Fransız pnktı · k A ak · d l . < gayrı as erı mınt ayı olduğu gibi 
tebeddiilü alameti olduğunu hasbelusul a- lamel versin duasından başka hatıra bir o ayısıle Lokarno aleyhinde tekrar h f .. . b l 
w ı d k d h 

1 1 1 1 
. mu a azaya soz vermış u unuyor 

gayı mazu i ra · e erek der a deve i e şey eden ge mezıı dıyor. sözler söylemeye başlamaları Frans _ 19'J4 ·· 3 S kA .. .. : 
beraber orta kapıdan dışarı doğru çıkar l k ız • • un • on anun gunu Rayış -

Dövme cezası haslılara kadar icra o- arı az ço telaşa düşürmüştür· tagv da bir nutuk söyleyen Her Hı.tler ·. 
gider ve bu tarzla mazul olan ağayı surrei 1 

lunurdu. ~laslılar ile onların mafevki de- Bu yüzden Fransa, muhtemel her «Almanya ı·le Fransa arasındakı· bı·r1· _ hümayun eminine tcıılimen berren ııcanibi 
Hicazı mağfiret tırazaıı gönderildiğinin ka- recede bulunanlar derecelerine göre baş 1 hangi bir harekete karşı bir tedbir ol- cik mesele, Sar meselesidir. Bu mesele 

''İyyen mesbuk olduğu sarayı hümayunda kap~ g~.lamıd hazi~e vekilifl haz~nedar at~ I mak üzere Belçika hükumeti ile mü- tesviye olunduktan sonra Almanya 
iken darüssande ağalarından ehibbayı aci- :ekd .ar~~a~k ~f aga~\.tara akn\~~ . te~. ~. zakereler yapmış, İngilterenin ne dü- Lokarnoyu maddi ve manevi bakım • 
ziden ilyas ağa ve Davut ağa ve hazinedarlı e ır 1 e ı tı a e 1 ır, aer eş 1 erı goru· · d v 1 d k b 1 h d d · 9 ,.. lenler ve yahut münasebetsizlikleri teker- şun ügünü an amış, ve gayri askeri an a u e azır ır.» emış, 1 3;) se-
Mahmut ağadan işitilmiştir.» ( 1 ). mıntakanın Almanya tarafından ı·s- nesinin 21 Mayıs gu··nu··nde 1°se ~u 80··z-rür eyleyenlerin ocaktan kayıtları bitterkin T 

Surre günü azledildiğine dair alamet Hicaza nefyolunurdu. gali takdirinde F ransanın hudut kuv. _ leri söylemiştir: 

yar.» 

Gayri askeri mmtaka, askerlik ba
kımından Fransa için çok biiyük e
hemmiyeti haizdir. 

Mesela lngiltere ile Fransa arasın • 

daki münasebetler gerginleşecek olur
sa, Almanyanın kuvvetlerini tahşit 

ettiği hat, F ransadan bir hayli uzaK 
kalır. 

Sonra harp koptuğu takdirde her 
iki taraf Ren nehrine daha evvel var .. 

mak için uğraşacaklar, ve bütün vası
talarını buraya varmak üzere kullana• 

cak1ardır. Halihazırda Almanların 
Fransızlardan önce bu hatta kavuşma"' 

lan ihtimali çok şüphelidir. 

Fransızların bütün emeli Almanları 
Ren nehri üzerinde durdurmamak ol• 

duğuna göre, buna muvaffak olduk - • 
lan takdirde ordularını kolaylıkla se .. 

ferber eder ve vaziyetlerini kurtarır .. 
lar . 

F ransanın Ren mıntakasını ~yri 
askeri mahiyette bırakmak istemesi • 
nin sebebi budur. 

Almanlar ise bu mmtakayı askeri 
bir hale getirmekle Fransayı doğru .. 

dan doğruya tehdit etmiş olurlar • 
Meselenin bütün ehemmiyeti bu • 

dur. 

görmeyen darüssaade ağası teşekkür ma- Darüssaade ağasının kaftancısı maka- ve.tleri.ni sef·e·rber ederek Mil.le.tler Ce-I «f~.l.man. ya _hükumeti tatbik edemi-
kamında yer öper, ve yeniden tayin edil- t d - h b Smdırgı Zirai Kooperatifi mında olan kürkçü ile kuşcu, kahveci ba- mıye. ı.ne muracaat e ecegını tavzih 

1 

yecegı _. ıç. ır mua_hed_eyi imzalaya _ 
miş gibi iltifat gördükten başka hıl'at ih- k - • S Ö .. ı, baş çukadar, heybeci, zülüflü balta _ etmı~tır. ca degıldır. Fak,\t ıstegiyle imza et- mdırgı ( zel) - 102 ortaktan 
sanı ile de taltif olunurdu. " ' 

cı ve kozbekci hademesinin zabit ve amiri Almanya ile Fransa arasında gay- tiği her muahedeyi harfi harfine tat - mütetekkil Sındırgı zirai koopera• 
Mısır ve Hicaza aönderilen mazul da- ve ağa dairesinin adeta müdiri umuru sa- ri askeri bir mıntaka bulundurmak 1 bik eder. Bu muahedenin iktidar mev- tifi bu yıl 12 bin lira sermaye ile iı 

ıüssaade ağalarının iaşeleri hükumet tara- yılan .. oda laluııı ayni zamanda darüssaa· Versay muahedesinin eserlerinden bi- kiine gelmezden evvel imza edilmiş görmüı, yeni yıla biç bir alacak dev• 
fından temin edildiii gibi kendilerine müs- d v • • • ·d· ] h. b. · · k 
tevfa maaş dahı venlırd. Bundan başka .. v . • • • • • • •• ... • • s 

. . . 1 e agasının manevı vekılı makamında sa· ı rı ır. 0 masının ıç ır tesırı yo tur. Al- retmeden gİrmi•, ortaklarına da 

h 1 k d Ş h ıh . .. yılırdı. Darussaade agası bu vazıfeyı ıfaya Muahedenın 180 ıncı maddesine maya hukumetı, bılhassa Lokarno mühim miktarda temettü tevzi et • 
a vu uun a <c ey u aremıı ve Naıbul- .k .d hl' . · .. d .. v.. k d ' · h 

h b d·ı· 1 k d. d l 11 tı ar ve;: e ıyetını gor ugu, ve en ısıne 1 göre Renin ~rkından itibaren elli kı·- mua edesinden n-'et eden taahhu'·t • mı"ıtı"r. 
arem» nas e ı ır er, ve pe ın ar o an 't· d h I d v v I d b. . . d T- -rr 

ı ıma ı u un ugu aga ar an ırını cıo a l t ı·k b. h · k A 
bu zevat böyle tevcccühata mazhar olun- ome re ı ır sa a gayrı as en mm-
ca uHalikı kainat olan Allahü zülcelal haz- lilasııı intihap etmek salahiyetini haizdi. I takadır. Buradaki bütün tahkimat yı-

Bunun için diğer hizmetler gibi oda yolu k l k retlerinc. ve onun yer yüzündeki zılli te- ı aca tır. Yeni tahkimat yapılmıya • 
lakki olunan Halifei ziıanaıı ne suretle te- ile terfi etmek meşrut değildi. caktır. 
vckkür edeceklerini bilemezlerdi. Oarüssande ağasının makamında bulun- Bundan başka muahedenin 42 inci 

-
insan 
Cebren Evlen
dirilebilir Mi? 

Darüssaade ağasının malumatı olma- madığı zamanlnrda kanunen hazinedar a- maddesi ayni şartları tekrarlıyarak ve 
dıkça saray dahiline mektup bile gönder· ğa, o da bulunmazsa hazine vekili, ve o· 4:-J Üncü maddesi bu mıntakada askeri 
mek kabil olamazdı. Hariçte, hususi sa· nun da gaybubeti halinde ba.ı kapı gulamı kuvvetlerin toplanmasını, manevralar 
raylarda ikamet eden sultanlarla haremi kendisine vekalet etmek lazım gelirken bu yapılmasını, daimi mahiyeti haiz se
hümayundan çırağ edilmiı olan saraylı ka- vazife lala tarafından ifa edilir, ve onun ferberlik ilanını meneder. 
dınlar saray ıstılahında «cevap» tabir olu- her türlü umurunun tesviyesine memur · ol
nan mektup ile maruzatta, veyahut bir isti- mak haysiyetiyle onun bu vekaleti de hoı 
taf talebinde bulunmak istedikleri surette görülürdü. Ağa makamında bulunmadığı 
arizeyi getiren adam, yine saray ıstılahınca zaman lala bir dakika bile gaybubet et· 

«21 yaşındayım. Babamın 11rarı Ü· 
zerine hiç sevmediğim bir kızla nikahı
mız kıyıldı. Halbuki ben üç 0

yıldanberi 

istizan makamında olan cıselamJamak» u-
eulünü icradan sonra dairenin baş aiası, 

veya temizce bir harem ağası darüssaade 
ağasından biliatizan alacağı emir üzerine 
tavsil eyliyebilirdi. 

Cece hülul edince sarayın kapılan ka
panır, anahtarlar darüuaade ağasına tes
lim edilirdi. Sabahleyin yine kendisinden 
anahtarlar alınır, kapılar açılırdı. 

Yukarıdan beri verilen izahat ile e· 
hemmiyeti tezahür eyleyen bu vazifenin 
başındaki darüasaade ağasının maiyeti hal
kı ehemmiyetli bir yekun teşkil ediyordu. 
Harem ağalan, büyük koğuş ve ağa koğu
şu namlariyle üç koğuşta ikamet edenler 
bütün bu maiyet halkı dört fırkaya mün
kasimdi. En aşağı sınıfı teşkil eden ağalar 
kapı nöbeti beklerler, acemiler ıse 
yalnız kapı nöbeti tutarlardı. Nö-
bet kalfaları kapı nöbetçilerine 
kumanda ederler, ortancalar kapı nöbeti -
ne nezaret eylerlerdi. 

Darüssaade ağaları nef erabnın terbiye 
ve tedipleri de usul ve nizama tabidi. Ef-
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mezdi. 

Evvelleri padişah huzuruna girecek o· 
lan sadrazam ve fCyhülislamın evvel ka
pı ağası odasında bir miktar oturması u
auldenken sonralan darüssaade ağası nez
dinde tevakkuf eylemeleri irade ile usul 
ittik : edildiğinden o andan itibaren da
rÜ11Saade ağalannın itiban daha ziyade art• 
tı. 

Darüssaade ağaları içinde bir çok cen
diler zuhur etmiı, ve zamanlarında kud
ret ve kuvvetin timsali addolunmuşlardır. 
Esasen ağaların ekserisi ata biner, ve hep
si cins atlar beslerdi. Bunların ahırları da 
Ahırkapı haricinde idi. Hatta bu ahırlar a
rasında bin iki yüz kırk dört tarihinde 
muhterik olması üzerine metruk kalan bü
yük bir daire de vardı ki darüssaade vakit 
vakit buraya gelirler, yedelı:çilerlc diğer 

müstahdemine ait işlere nezaret ettikleri 
gibi tatil zamanlarında oralara gelerek 
beyinlerinde münazaa çıkaran haslılı ve 
ortancalar ile gediklQlerin kabahatlerini 0 • 

rada tedip eylerlerdi. 
Darüssaade ağaları 

ağa, Muhterem ağa, 

içinde 
Şuayip 

«Aziz 
ağa, 

Gayri askeri mıntaka ile onu vücu
da getiren hükümler bunlardır. 

Bu mıntakanın Lokarno ile alaka -... ..........................................•................ 
Sait ağa, Atlama Cevher ağa Ab
dullah ağa, Abdülgani ağa, Ah • 
düaf ettah aia, Dilaver aia , küçük El -
mas ağa, Osman aia, Selman ağa, Sadul
lah aia, Şakir ağa, Küçüle Be,ir ağa, Yağlı 
Beşir ağa, Büyük Abdullah ağa, Lala Ka
mil ağa, Davut ağa, Küçük Abdullah ağa, 
Mercan ağa, Jlyas ağa, Salih ağa, Karni ağa, 
Halid ağa, Mahmut aia, Büyük Server 
ağa» nın zamanlarında ciricl menzilini ge
çecek kimse zuhur etmemi, olduğu aibi 
çarşamba civariyle diğer bazı yerlerdeki 
hayrat ve hasenatın banisi olan Mehmet a
ğadan başka Bilal ağa, Süleyman ağa, İd
ris ağa, Jlyas ağa ve dördüncü Mehmedin 
darüssaade ağası Musullu Mustafa ağa ve 
ikinci Mustafanın, darüssaade ağası Tavil 
Süleyman ağa, Hacı Mercan ağa, Hacı 

Beşir ağa, Yusuf ağa ve birinci Ahmedin 
Darüssnade ağası Mustafa ağa ve Sultan 
Selim zamanındaki Anber ağalar da 
hayatlarında ihsanlariyle tanınmış simn • 
lar oldukları gibi öldükten sonra namla • 
rını hayır ile andıracak bir çok şeyler vü • 
cude getirmiş insanlardır. 

Mehmet Zeki 

başka bir kızla sevişiyorum. Nikahlan· 
dığım kızla bütün ömrümü geçirmek j _ . 

mecburiyeti beni çıldırtıyor. Fakat ba- ... 
bama derdimi söyliyemiyorum, bana 
bir akıl veriniz. · · 

B. A. F. O 
Rüıtünü İıpat etmİf bir erkeii ebe· 

veyni cebren evlendiremez. Siz babanı
zın tazyikine mukavemet gösterebilirdi
niz. F aht nikih olduktan sonra İf İt· 

ten ıeçmif demektir. Şimdiden ıonra 7a-
1>acaiını:ı: itiraz makbul değildir. Filvaki 
İnsan sevmediği bir kadınla bütün öm
rünü seçiremez. Fakat vaziyetinizi ka
nunen düzeltmeğe imkin yoktur. 

Yalnız bu vak'a dikkatle tetkik edi
lecek bir mevzua temu ediyor. Babalar 
ve analar, hala evlitlannı kendi iste
diklerile evlendirmekte ısrar ediyorlar. 
Bunlar, sanki kendileri evleniyorlarınıı 
gibi, kızı veya erkeği kendileri buluyor, 
ve çocuklarının fikirlerini bile almağa 
lüzum görmüyorlar. Yaptakları itin ev· 
litlarıru bedbaht etmekten baıka bir ne· 
tice vermeyeceğini bilseler, fÜphesiz bu 
suçu İJlemiyeceklercllr. 

Maamafih evlitlarmda da kabahat 
yok delildir. İnsan hatır için bayatını 
aevmediii insana bağlar mı? 

* 

«21 yaşındayım. Bir buçuk ay evvel 
11 yaşında bir kızla tanıştım ve onu çıl• 
gınca sevdim. Kendisine sevgimi söyle• 

~im. Sevdaya inanmadığı· cevabını ver'" 
di. Cöz yaşlarıma bile lakayıt kaldı. Çok' 
müteessirim. 

K. R. 
Kız sizi denemekle. meıaul görüniİ• 

yor. Kızlar, kendilerine sevıisini bildi· 
ren gencin samiıti olup olmadığını ·an: 
lamak ihtiyacındadırlar. Çünkü sevı• 
ıöıterip aldananlar çoktur. Bu kız, bÖY'" 

le bir hataya düımemek için ihtiyatlı 
davranıyor. Fakat sevginizin .samimiye• 
tine İnandığı gün sizi seveceğine tüphe 
yoktur. 

* Samatyada H. R. Y 
Kadın sizden yaılı. Sevgi gösterrrıe• 

mesi sizi daha ziyade kendisine bağla" 
mak içindir. Fakat siz bu geçici atkı. s.a: 
hi zannedip resmi bir bağla kendııı~ 
bağlamamağa çahııım. 
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Avusturya tahtının varisi 
baklayı ağzından çıkardı 

Otto "Avusturyada krallık tesis edilmelidir, halk 
bunu istiyor ,, diyor 

Pariste çıkan Le Petit Journal ga • 
~esinin siyasi muhabiri Avusturya 
~tına getirilmesi mevzuu bahsolan 

idük Otto ile bir mülikat yapmış-
. Avrupa işlerinin çok karışık oldu
• ve bilhassa Avusturya mesclesi

'itı endişe uyandırdığı bugünlerde 
şayanı dikkat gördüğümüz bu 

.. lakatı aynen alıyoruz : 
Stecnockerzal, şubat - Devletler 

~"usturyanın Almanya ile birleşme
ve hatta bir gümrük ittihadı bile 

uda getirmesine muvafakat etme-
tedirler. Küçük Antant da Haha -

rglar ailesinin tekrar Avusturya 
raklarına dönmesine müsaade et • 
k istememektedir. Tahbnın müd -
i ve bütün A vuaturyalılann can -
sevdikleri Arşidük Otto, bana 

lcdikleriyle A vusturyanın istikla -
hangi yoldan gidilmesi )hım ge

iini anlatmaktadır. Kendisini gör-

I 10 

Tahta sandık 
içindeki 

kadın cesedi 
Kadını kocasının al dür-
düğü anlaşıldı ve kaçan 

katil nihayet yakalandı 
Bundan bir müddet evvel Pariste 

çok pyanı hayret bir cinayet meyda
na çıkanlmıfb. Bunu kısaca anlata • 

lım: Bir zamanlar karmanyolacılık
tan bir buçuk sene hapae mahkum ~ 
lan Poulain, dansöz olan karısını öldür· 

müıf cesedini bir tahta sandığa yerleş
tirerek bodruma saklamıştır. Aradan 

uzun bir müdd~t geçtikten sonra te • 
sadüfen bodruma inen bir adam etra· 
fa fena bir koku saçan sandığın için .. 

dekini merak ederek elini tahtalann 
arasından ıokmuw. parmaklarına bir 
tutam saç takılmıştır. 

Zabıta, ilk olarak Poulainden 
şüphelendiği için katilin evine dayan
mıf, Poulain de yakalanacağını anla • 

için Belçika ya Steenockerzal' e 
im. Havanın yağlfb olmasına rağ

ıslana ıslana randevüye yetiştim. 

":"" Majeste sizi derhal kabul edecek, 

ymca «karakola bu hal ile gidemem, 
fapkamı giyeyim de öyle geleyim>> 

ArıiJülı Ottonun .on re.imlerinden biri demiş, eve girmiş, polisler dıf8rıda 

er. 

S.7'a 7 

Mimarlıjın ön/inde açılan geni af uklar 

aş, çelik ve betondan 
daha sağlam madde: Cam 

- --------............ __.,.cm•• -

Amerika mimarlan camdan evler yapbnyor ve 
yakında bütün şehirlerin bu şekilde binalarla 

yeniden inşa olunacağını iddia ediyorlar 

8ir kaç dakikalık bekleme müddeti 
ında mabeyinci kont Degenfeld 

törüştüm. Fransızlara karf1 çok te
iihkar idi. Nazan dikkatimi celbe

. fey bu evin içinde fikirlerin tam 

Liberalizmi kaldırıp atacağız, ona bir beklerlerken. birdenbire kapıdan hız • 
şekil verip boş başını bağlıyacağız. la hrlayar~ kaçmağa başlamıştır. 
Millete tam bir hürriyet ve serbesti ve· Düdük sealerı ortalığı çın çın çınlattı • 
rilecektir. ğı ve zabıta da Poulain'in pefİne düş-

Unutmamak lazımdır ki 17 inci tüğü halde katil kaçmlf, bütün ar&fl - Camdan yapılan bir eoin dahili 

hüniyet ve samimiyet ile ifade e
eai oldu. 

asırda Diyet meclisinin muhalefetine tı:malara r~~en bulunamamJ.fhr. Bu Eskiler, «ıırça kötkte oturan, kom- evlerin hep camdan yapılacağına ve 
rağmen Tyrol da intihap hakkını hal- cmayette curum ortaklarının mevcu- fUSuna taf atmaz» derlerdi. Bunu aöy- Amerikada başlıyan bu modanın bü
ka monarışi bah,etmişti. MüstahsilleJ' diyetine kani olanlar Poulain'in bu leyenler hiç fÜphe yok ki, bir gün o - tün Avrupaya da sirayet edet:eğine i
ile müstehlikler arasında bir -;-enk te· cürüm ortaklan tarafından aaklandı· lup ta insanların baştan baf8 camdan nanmaktadırlar. Bunlara göre,, cam .. 
mini zaruridir. gına hükmetmişlerdir. yapılma evler içinde oturacaklarını dan yapılma tuğlalar, son derece da -

Diktatörlerden bahseden Otto: Bu hadisenin evvelki safhası. Şim- akıllanndan geçirmemişlerdir. yanıklı olduktan başka bedii bir çok 
_ Diktatörlük, diyor, ancak bir di yenisine bakalım: Amerikada mimarlar, bir kaç yıldır tezyinata da çok müsaittirler. 

vasıta olarak telakki edilebilir. Niha • Poulain, 22 fUbatta Rouende sa • ev inşaatına ait her şeyi camdan ;'\·ap- Bu binalarda renk renk camlar kul-

Ottonun geçirdiği üzüntülü ve bir
de maceralı hayat onu genç yaşın • 

tiı:_~~rübeli bir insan olarak yetiştir • 
"flı. yet bir şekli idare değildir. Musolini, . 

~elJlleketinden kaçtıiı zamanlar ahvala uyabilmek kabiliyetini göster

mağa uğratıyorlar. Duvarları, dö,şe - )anılıyor ve bu renklere verilen bedii 
meleri, tavanları hep camdan evler.. şekil, göze çok güzel görünüyor. 

l'a,ında idi. Arkasında ölmüş bir diği için muvaffak olmaktadır. 
bırakıyordu. Otto, memleketine her hangi bir 

~valh annesi, kadınlığın en vatandaş gibi hizmet etmek istemek-
k nümunelerini göateriyor, er • tcdir. 

terbiyesinden mahrum bir evla • Mülakatın ıonunda derin derin 
İatiltbaJ için bir ,ef olarak yetiştir-
İatiyordu Senelen:e ölüm ve te • 
eraunda bocaladı durdu. 

"- A vueturyanm mutlak istiklali, 
Padaki ıulh flll'tlanmn birinci e

. · Krallıim memlekete tekrar 
· eai iatikW f8l'bm tahakkuk et

tir. 

~dükle mülA.t yapmıyordum, 
n buradan karfdık1ı ve kayıtalz 
yorduk. Şu yazmıda Iİze bü· 

~uhaverenin bir bül&u11nı bildi -. 

içini çekerek: 

- Ah memleketim için lizım ge· 
len fedakarlığı yapabilseydim, de-

di. Memleketim için her ,eyi yapma "" 
aa. her ,eye katlanmağa razıyım». 

Paris elçimiy, Flandanla 
görüştü 

Parlı, 29 (A.A.) - l>ıt Ba
kanı Flanden TDrloye Boytlk 
elçialal lrabal etmlıtlr. 

Poulain oe daı •MS:s lraruı 

kallan uzamlf, piılik ve çamur içinde 
açlıktan çökmüf bir halde yakalanmış-

Yukarıda gördüğünüz resim Ame- .Ohyonun T olcdo şehrindeki cam • 
rikada camdan yapılma bir evin dahi- dan binalar hep bu şekildedir. 
lidir.. Binanın her tarafı olduğu gibi Bu şekilde binalar yapan Amerika
dıt duvarlan da kalın camdan yapıl - lı mimar Wright pek yakında dünya 
mıttır. Fakat bu camlar gün ışığını şehirlerinin cam evlerle yeniden yapı
mükemmel bir surette aksettirmek - lacağına kanidir .. Ona göre hatta A
te, yazın hararete, kışın soğuğa karşı merikadaki otuz, kırk katlı binalar da 
evlerin içini ~orumaktadır. hep bu fekilde inf8 olunacaktır. 

Camdan yapılma duvarlar yangına Çünkü camdan yapılan binalar, taş-
bilhaua mukavemet etmektedir. tan, çelikten, betondan kurulan bü· 

Mimarlann bir çoğu önümüzdeki ylı- tün binalardan daha dayanıklı olmak
larda fabrikaların, devlet dairelerinin, tadır. 

Boğazlar komisyonunda Tiyatro mütehassısı 
Ti7atromuzun inkişafı etrafı .. 

da tetldkatta bulunmak &zere 

Boiular komilyonunan 808 

toplaabıında botadarda aeyriM
ferln emaiyetinl •e mOudemelere 
meydan •erilmem..W temin ede
cek bua tedbirler etrafında 
ı6rDtllmektedlr. 

• çaflnlan aahH •aı'ı Kari Ey bert 
Ankaraya gltmlftlr • 

Komiayon lizımıelea ledbir
lerin abnmaıı için hDktamete 
mtlracaat edecektir. 

Komi17oa her ıeae •~•alil 
hakkaada Milletler cemiyetine l>lr 
rapor 16nc:lvmektedir 93S Hne
ıinin raporu da huırlanmaktadır. 
Rapor bir aya kadar Milletler 
Cemiyetile, htlkümetimlze •e 
diier alikadarlara g6nderilecektir. 

Şehir tiyatrosu rejlstirO Ertut• 
rul Muhlln de Ankara7a çaiJ

nlm11tır. 

Buğday koruma 
komisyonlan 

Butday korama komisyonlan

DID Mart bqındaa itibaren kal

danlma11na karar werilmlftlr. 

Hayatta G6rdDklerimiz 
Jandarma ile yanyana içeri airdi. 

- Ne yapbn 11en? .. 

- Hiç beyim. 
-Naal hiç?. 
- Büyük bir teY yapmadım da. 
- Büyük küçük ne yapbnaa onu 

töyle .. 
- Nesini söyliyeyim, beyim. 
- Canını buraya neye geldin?. 
- Ben ıelmedim ki .. 
- Nasıl sen gebnedin} . 
- Gelmedim ya. Jandarma yakala-

dı getirdi, bana kalsa gelir miydim? . 
- Elbet bir suçun var ki getirildin o-

nu anlat. 
- Şuna suç demeyin canım.. 
- Ya ne diyelim? . 
- Suç olunca dejsin bari.. 

Sicilli hır .sız 
- Bu nedir?. 
- Ufak tefek feYler. 

Hakimler sü)iiftüler. 

- Peki onlan anlat. 

- itte bir kaç papel aıırdım o kadar. 

- Evvelce de yapmış mıydın böyle 

ıey?. 

Hakaret görmüş mağdur bir• insan 

hırçınlığıyla hakimin yüzüne baktı: 

- Bu kadar ehemmiyetsizlerini d ... 
ğil. 

- Senin lakabın var mı, unuttum 
ıormağa? . 

Memnun bir çehre ile m ukabele etth 

- Obnaz olur mu yahu, siccilli hır• 
111ZUDI. 
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es'ul ··zere 1 
(Ba1 taralı 1 inci yüzde) miş ' bulunması frenlerin kazadan kanaati uyanmaktadır. İşte bu 5~' 

ile belediye makine ve sanayi §Ubesi 1 b uk ld w 1 · ~ı evve oz o ugu zannını tev it hepten merhum müfettiş Niyazı 

Lükresya, yaralı delikanlı- müdürü Nusret ve seyrüsefer mühen- etmektedir. vatman Fahri mes'ul görülmekte. 
disi Yakup dün belediye fen heyeti Diğer taraftan arabada hava fre- dirler. Çünkü enspektör Niyazinİ11 ~ 

•• •• d b• Sl•p •b• müdürü Hüseyinin odasında top • · b l d k d ·~" nın o un e ır er gı 1 nı u unmaması a usur a dedil • rabayı makasa çektirip tamir ıy 
\~ ı ' lanmışlar ve hazırlanacak olan ra - k f id 

d k 
• d• _ \ me tedir. bıraktırması kendisine ait vazi e 

Urma ta l l ~- .. ··,... por etrafında müzakerelerde bu • T .. - ~ ~ ramvay şirketinin havanın ıs - arasında addedilmektedir. 
Bu bir genç kız idi. Meşalelerin Iunmutlardır. Bu müşavere bir hayli lak olmasına rağmen raylara kum Arabanın yola kum döküp döJ<e 

l l .. münakaşalı olmuş, bir müddet son- d .. ı~'I d•W• b" d im "' ışıklarında bütün güze\ iği e goze OK"U me ıgı tes ıt e i iştir. Vat- mediği henüz meçhuldür. Hadİ6er 
çarpıyordu. J dar görülmemi§tİr. Lakin biraz ka· ra tekrar hadise yerine ve tramvay man da kum makanizmasını iılet - el koyan müddeiumumi muaviıılt 

Delikanlı kılıcını bir şim§ek hızi- ba bir isim . .. Değil mi devletlfım ... garajına gidilerek yeni hattan tet- memiş, yani tekerleklerin onune rinden Hikmet Sonel dört günd 
le kullanarak Türkleri artık bir a - Elbet değiştiririz. Ona daha şairce kikat yapılmıştır. kum akıtarak sür'ati kesmek yolu - beri bu vak'anın muhtelif cephe 
dım bile ileri yürütmüyordu: bir ad koyarız. Lakin gene ayni ma- Fen heyeti müdürü Hüsnü demiş- na gitmemiıtir. Bu neticeler yapılan lerden tahkikatile meşguldür. p' 

tir ki: _ Hayır ... Değilim .. . Lükresya, naya gelmeli . . . Bunu ben dütündüm tetkikatta elde edilmiştir. zaya uğrayıp hastahaneye kaldıt1 
G . ı s·· ·· l E d l ld · · «- Rapor henüz hazırlanmamı§- ş· k .!!.L d' I · l b t sen kamaraya gitl.. . ıt. . . . ozu- bi e. .. peyce e nazı o uğu ıçın ır et munen ıs erme göre an ütün yaralıların ifadeleri B 

tır. Raporun esaaları üzerinde mü - V l'° nü henüz bitirmiıti ki yeniden: (Dürrü Naz) dedim. Nasıl devlet - atmanın hadise anında §&§kın • mış ve kaza hakkındaki intiba 
_Ah... IUnı, umarım ki beğendiniz. n~aıa!ar yapılmakatdır. Bunun lık geçirdiğini tahmin edenler de öğrenilmiştir. 
Diye inledi. Lala Muıtafa Paşa uzun çubuğu- na apar yapılmaktadır. Bunun vardır. Bunlara göre araba gür'atle- Kazadan evvel arabayı kullaıt~ 
Yere Dü§en nu yavaq yava§ nefeslerken bir ta- için kaza hakkında sebep göstere - nince vatman el frenini tutmamı§, vatman 
Kılı, raftan da Hasan ağayı dinliyordu. bilmeğe §İmdilik imkan yoktur.» kum deposunu açmamı§, kaza da Evvelki ak§aJD da kazaya uğ11 
Bu sefer de Tekgöz Alinin avur- Şu H~san Ağa da bu itin üstüne am- KC1%ayı yapan araba bundan doğmUftur. yan arabayı hadiseden evvel üç st 

. . Kazayı yapan arabanın o gun·· 11 Ş'rk .!:L-d f 'I duğu bir kılıç onun omuzuna inmıt- ma dü§tÜ ha!... Ne zamandanberı ı et miiueıı islerine gelince: er ku11anan vatman ve biletçı 
ki sefer yaptığı ve 12 ci seferi yapar • O ı b ka h l · ti. Grazyano kılıcını güçlü e tutu- dökmediği dil kalmadı. Halbukı n ar u zayı mi aniki tesirler din enmi§tİr. Vatman ve bileW 

yordu. Lala Muntafa Paşanın şimdi böyle ken bu kazanın vuku~ geldiği an • altında vukua gelmiı telakki et - de kendi seferleri esnasında artllı' 
laıılmı§tır. k ....:t Yanındaki fÖvalyeler onu geriye şeylerle uğrapcak vakti yoktu. O me tedirler. Bunlara göre vatman da hiç bir arıza görmedikJeır 

• Vatman son seferde frenlerin tut- fr 1 çektiler. her şeyden önce !U Kıbrıs seferim en eri tutmu§tur. Tekerlekler dön- söylemişlerdir. 
f -

madığını ölen yol müfettiş muavini · · Fak d T f f Genç kız bu iniltiyi duymuş, o • za erle bitirmeyi dütünüyor, ka memııtır. at önmediği halde ramvay arabalarının her se e 

K d 
Niyaziye söylemiıtir. Bunun irin k y b d d lanları görmÜ§lÜ. amaraya gi e - fasını ve varlığını hep bu uğurda 3' aymıştır. e ara a sabit tekerlek- en önce birer birer muayene 
şimdi ehli vukuftan bir kısmı Niya- l ... ka -~· ceği yerde ileri atılmıf, delikanlının harcıyordu. Zira bu iti başaramaz~ ere ragmen r üzerinde kayan bir geçirilmesi şart olduğundan nw-

1 zinin derhal yolcuları indirerek a - k k h J k üstü~e eğilmişti. Delikan ı yerinde sa bir çokları gibi onun da boynu ıza ızi e ayıp gitmittir. Kaza arabanın hadiseden önce muaf 
rabayı depoya rekmesi icap ettig"' ini d b d ·1 • J I doğrulmağa çalışırken: kıldan ince olurdu. Onun da boynu 7 a un an ı en ge miştir. erini yapan şirket memurlarıntıl 

_ Büyük bir şey değil... Yalnız vurulurdu. Fakat baıarırsa ... İşte 0 söylemektedirler. Niyazinin frenle- Şirket mühendisleri belediyede ifadeleri alınmış, onlar da ara~ 
7 

.. rh parçalandı. Yaram yok .• Hay- zaman (sadrazam) olmak işten bi- ri muayene ettiği sahanın düz bir sa- Dün tramvay §İrketi mühendisle- hiç bir arıza görmedikleri cilı 
1 d ha oluşu bu muayenenin isabetli ol- · d be üh d f .ı:r di, sen git buradan... Sana bir ıey e eğildi. • rın en § m·· en is belediyeye ge- ıe ere müsaade ettiklerini bilw 

maması ihtimaline yol açmaktadır. ı k f 
ı , ere en i•leri müdürü Hüsnu··nu··n mi11.lerdir. 

o masın... Orman A b d h :s- :r 
Diyordu. Ahusu ra a ; ava freni yokmaı, el odasında fen müşaviri Hulkinin de Yaralılardan i~isinin vaziyeti 
Sövalyeler birer birer yere seril- reni de bozukmrıı huzurile hir toplantı yapmıılar, ve ağırltJ§tı 
~ H w .. ı ~ Kaza yapan arabanın hava freni k h kk d T -•11 

tliler. Henüz ıağ ve gağlam olanlar asan aganın soz erı onu epeyce aza a ın a uzun müddet görü§- ramvay kazasında yaralaJJP" 
t h D ... b • olmadığı, el freninin de bozuk oldu- ·· ı d. ı d k l .:ıc da üçer beşer silahlarını atarak tes· yumu~ mıt · ogrusu u mar muş er ır. ar an ondüktör smailden ve ~ .. 

sık suratlı hadımın o zamana kadar ğu resmen tesbit edilmi•tir. Ancak B k 1 h" h k z· d b k d .~ lim oluyorlardı. :s- u onuşma arın ma ıyeti a - car ıya an aş a, iğerlerinirı 
b.. 1 · 1 d h'd b 'ki' ld - bu bozuklug"' un kazadan evvel mı· k d b I d" h -'' ~ Leventler Grazyanonun üstüne oy e ı§ er e sa ı en ecerı ı o u , ın a e e ıyede sıkı bir ketumiyet i vaziyetlerinde endişeleneccP 

yalın kılıç yürüyorlardı. ğunu da görmüttü. O halde niçin bu yoksa sonra mı vukua geldiği henüz gösterilmeldedir. hal kalmamııtır. 
Grazyano yere düıen kılıcını al· kızı bir defa görmiyecekti? kat'i surette anla§ılmamııtır. Fakat Makine ve aanayi ıubesi müdürü Beyoğlu Zükiır hastanesinde 1' 

mış, güçlükle doğrulmağa ve onu Ancak Lain Mustafa Pa§a cesur vatmanın daha evvelden: Nusret kaza ve tetkikat hakkında tan beş yaralıdan bir ayağı ke5° 
kullanmağa çalışıyordu. Fakat ya- ve kibirli bir adamdı. Kendisininse- «- Frenler tutmuyor» diyerek demiıtir ki: yelkenci Selimde de ıalah alaıtıe( 
pamıyordu. Hala: fer esnasında böyle kız beğenmek - yol müfettiı muavinine müracaat «- Raporlarımı hazırlamakla leri belirmiştir. 

_ Lükresya, sen git ... Git bura- le de uğra!tığını kimsenin bilmeme- etmesi, bu müracaati de merhum Ni- meşgulüm. Salı veya çarşanba gü • Fakat görülen lüzum üzeriııe 
dan ... Kendini kurtar!.. si gerekti. Eğer iti haıarırsa böyle !.~~!!?.~?. .. ?.~~~~~!! .. ~~~~ .. !!:!!~.!~!~ .. : nü bunları adliyeye verec~ğim. Ve ayağı kesilen kondüktör lsmailiO 

Dedi. şeyler unutulur giderdi. Lakin Kıh- adliyece bir mahzur, görülmezse bu ziyeti hayli tehlikelidir. 
levent rıs seferini zaferle bitirmezse şu Bir Doktorun raporun bir suretini de makama Mütemadiyen sayıklayan ve~ 
Kahkahaları kızın yüzüne bir defa bakını§ olmak Günlük Pazar takdim edeceğim.,, disini toplıyamıyan biçarenin il 
Leventler neredeyse delikanlıya bile ileride onun yüz misli kötülen- Notlarından (*) Delillet teıbit edildi cü kurban olmasından korkulıtı~ 

son kılıcı da vuracaklar ve cansız mesi için aranıp ta bulunmıyan bir Nusret tramvay §İrketi mühendis- tadır. 
olarak yere sereceklerdi. Fakat Lük- sebep olurdu. Barometrenin sükutu ferinin fre~lerde hiç b~r. bo~ukluk ~ine kazad.. yaralanan~"'; 
reaya bir anda yaralının elindeki Hasan ağa sanki Lala Mustafa Veremlilerde başlıca barometre bulunmadıgı hakkındakı ıddıaları • yag ve sabun tuccarı Ziyanın~ 
kılıcını kapını§, onun önüne geç • tazyiklerinin tesiri münakaşa kabul et- nın doğru olup olmadığı etrafında yeti de ağırlaşmıştır • ~ 

Paşanın aklından ıeçenleri öğren- k d d ··h· d" T '- d b' B 1 k '' miş: meyece erece e mu ım ır. azyiır; cereyan e en ır mübahase esna _ e ve aburga keı:ııikleri ~ ..ı 

akı t mi§ti: hava düşmelerinde kan kusma lan, d d d b' b 1 il (jıl' - Y qmayın... tım a a yanın a ır gazeteci u • mı! o an zava ı tüccarın dün .s 
S it b . d f k mevzii ciğer ihtikanları, ate• ve tansi- l d w b h h ' Diye haykırmııtı. - u anım, ır e acı gorun. I " un ugunu ilmediği için arkadat • ane astanesine kaldırılmasııı' 

Benim kamaramda duruyor. Vezir yonda düşüklük ba§lar. lk ve aonba - l 
Gözleri cesaret ve asaletle parlı - harda veremlilerin ölümü yine bu kai· arına fU cümleleri söylemiıtir.: zum görülmü§tÜr. 

yordu. kürkü ile vezir kavuğunu çıkarırsı - deye tabidir. ((- Ben bir ehli vukuf olmaklı - S 
Leventler baka kalmı§lardı. nız. Sessizce inersiniz. Kimse Sari hastalıkların istilası zamanla- ğım itibarile rapor hakkında hiç pOr ,_,} 
Bir kadma kar§ı da kılıç kullana- farkına bile varmaz. Hele kız hiç nnda havanın terkibinde barometre kimıeye bir fCY aöylemem. Yalnız Bu""yu"'k bı"r ki f 

bilmez. Yalnız, bir orman ahusu gi- tazyikle beraber yürüyen bir değişme fU Var ki tetkikat eanasında firke • bisi e 
cak değillerdi ya... olur Rutubet öksürüğü arkasından •Ü· .. bak h ( 

Tekgo .. z Alı' bı"r kahkaha attı. bi gözleri dıprıdadır. Lakin uysal· ki tin dermeyan ettiği her ihtimal ve musa ası yapı y~ rü er ve salgın bu hava içinde ııteşle-
Bir kaçı da böyle yaptılar. dır. Onu avutmak için hiç bir güç - nır. ı iddia aözönünde bulundurulmuı ve T. 1. C. 1. İstanbul bölgesi ~ -J. 
Lükresya, yüzüne bir tokat vu • lük çekmedim. Bir sevdiği varmı§ ı Havadaki tazyik farkı suya da in- bunlar üzerinde de uzun uzun du • heyeti büyük bir bisiklet müsnl>"~ 

rulmu§ gibi kızmıftı. Kılıcını Tek _ amma... tikal eder. Barometronun değişmesiyle rulmuştur. hazırlamıştır. Müsabalar 8, ~ 
gözün göğsüne doğru dürttü. Fakat Lala Mustafa Pata batını yarım sularda mikropların vırosı farkı Fakat §İrketin bütün iddialarını mart, 4,26 nisan, 10 mayıs, ~ye 
Durmuıı. reis deınindenberi onu dı'k- l k . d' G l • . ·1 çoğalıyor. {Nice) de doktor Bnlestere çürütecek deliller bulunmuıtur. randa yapılacak, mesafe Mec~dı J"1 

s yama a çevır ı. öz erının ucu ı e 1911 - J 906 de tifo salgınlannın en B L yu''nden f f T ah ~) 
katle seyredl.yor ve o bı"r kaç levent H k a.z:ı ,.otoğrallar 5 ınye ve ar yaya · rv asan ağayı süzere gülümsedi: son çoğaldığı znman baromctro taz- l cak H b h b" f" 
gl.bı" gu"'lmu'"yordu. Tekgo"'zun"' baaına ·k· · h dd d Ve sonra Nusret çantasından üç a·-· t.ı.r. eye. t. u ususta ıze 

:s- p k" A 1 d k Ak 1 yı ının a i asgariye ÜQtüğünü tes- I - d - e ı . . . n a ı . . . ıam o - " f t w f k k k d ıgı gon ermıştır · J 
gelecek olan görünmez ve beklen - pit etmiştir. Bu zamanda tatlı sularda- 0 ogra çı arara ar a atlarına 1 · . ,.,. 

sun da ... Bir defa görürüm. go'"stermı·.... 1 - stanbul bısklet yolu;; 
k h • b" lı..i balıkların da bundan müteessir 0 ). 3' · J mez azayı emen sezmıı ve ır vu- B f w • lan tesbit edilen günlerde yapıla r 

ruı=ta genç kızın elindeki kılıcı yere Hasan ağa ellerini uğu§turuyordu. duldan ve hastnlandıkları görülmüş- - u otografların sayesınde ka- 9 y l b . l nil>' 
s Ef d" . . h . •v• • tür. ' 1·· .. k" ld - - arış arın a'l' ama ye 

düıı.ürmü~tü. en ısının Ofuna gıttıgı ve gı - za mes u unun mı o uğu anlatı • l . M .d. k"' .. d.. ıı 
:s- :.- Valter, havada kuruluk ve fazla l k , yer en ecı ıye oyu ur. gv 
Lük h

"I" I d l'k l deceği için büyük bir sevinç duy - aca tır. Demııtir. '-' y l bahl . _ ... nt " resya a a yara ı e ı an ının sıcaklık olduğu 'Zamanlarda topraklar· " - arış ara sa eym -
önünde bir siper gibi duruyordu. duğu belli idi. dan intişar eden gnzların yeni yeni has- Bu üç resimden biri tramvay ara- başlanacaktır. 
Durmuş reis, kızdığını belli eden Hasan ağa çekildi. talık zuhuruna sebebiyet verdiğini izah basını~ el~ktrik frenlerinin kablo - 4 - Yarışlara yalnız ellerinde~ 
Tekgöze ve arkadaşlarına bağırdı: Ve.zir Paıanın eylemi~tir ki: Bu 7.amandn tazyiki ha- lan, dıgerı de çok yakından alınmıf sansı olan müttefik klüp azalatl 

G 
. •ı· . 

1 
va en asgari dereceye düşmüş bulun - ve Üzerinde bir kaç kan lekesi bu • rebilir. .~i1.J 

- erıye . .. ı lfmeyın. . . . Kahyası ı k 1 k sv· * maktadır. unan a dırım taşlarından birini 5 - Yarışları takip etme 1 eti 

1 

Ak§am namazı kıç kasaranın kö- Bütün bu iznhııt gösteriyor ki insan- göstermektedir. motosikletler yol hakeminin gÖ51~ 
Bl•r Tokat · d b' · k d .. · d !ar muhit haricinin tesirine tabi olarak Adli · k"ld k. ..-bıJ J 1. ~ şeaın eve ır ıpe secca e uzerın e • tahkikat ceğı şe ı e ta ıp etmeğe roe".., J' 

k ı d D d ld 
mühim bir mücadele sahası içinde ya· J k kd d fd··~~ 

-.DcvJetlum, bir görseniz . .. Par- ı ın ı. ua e i i. Tramvay kazasına ait adli tahkı"- ar. A si ta ir e mensup o ". "-
şamaktadır. Ve bunları düşünerek mu- el le i 

rnag"' ··uz ag"' zınızda kalır. O kadar Yemekten sonra Lala Mustafa kat dün de bitmemı· «tı·r. Bununla be- be ait yarışçılar diskalifye e. 
1

1 
.;1Ar kavemetimizi kıracak yorgunluklardan : ,. v 

güzel. .. Bunca yıl, bunca kız, kadın Paşa biraz dinlendi. uykusuzluk, soğuk almanın znrarlannı raber kazayı doğuran amiller az fi - Yarışlarda beynelroıle / 
gördüm, fak t böylesine rastlama • Hasan ağa kapının dibinde el - hesap ederek hayat mücadelesine her çok aydınlanmıştır. Kazaya uğrı : name tatbik olu~ur. cılıtı111 ~ 
dım. O ne gözler, o ne ağız, o ne pençe divan duruyordu. zaman kuvvetli bir bünye ile karBıla§· yan arabanın elektrik freninin ha - 7 - Yarı~ gırecek yarış~ f~J 
il b 

' 
S LA 1 M t f p mağa mecbur olduğumuzu hatırlamalı- d" d . . . .. rıştan yarım saat evvel yartŞ ..Al~!>' c er, 0 ne oy, 0 ne pos... öz ara- a a us a a aşa onu gene ma- ıse esnasın a vazıfesını goreme • h k h . . . 1 . • zclırı-

d b k k lı "1 ba w k yız .. .. . ... . a em eyetinP. ısım ennı ya 
mız n, onu sizden aş a imseye na mıına ı ftan ayaga a· ı---·------------ dıgı sabit olmuştur. Bu frenin ha - I" d ,e 
layı!{ :;::rmem. Adı da ne kadar uy- dar süzdü. Sonra yerinden kalktı, in- ( * ) Bu notlan kesip saklayuuz, Y•· diseden önce de bozuk olduğu an - az;;n_ırYarı!!ı)arm birinci, ikinci ı~f' 

i · t · "b" b' k • diler. Kamarasına girdi. hut bir lbüme yapıfbnp kolleksiyon l l k d B · T ·ı.J'e,. cun... ncı... ncı gı ı ır ız . .. ın- aşıma ta ır. u vazıycte nazaran çüncülerine madalyalar verı c.;~ ' 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 1' 

cinin de bu kadar güzeli şimdiye ka- (Ar.kası var) bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. arabada sefere çıkmazdan evvel • 9 _ Pist üzerinde yapılaca 
icap eden tedbirlerin alınmadığı lar ayrıca bildirilecektir. 

Kaclircan Kallı 1 ;3/936 



1 Mart SON POST_,. Sayfa 9 

rTURHLER ~~~~~ 
ROMA KAPILA INtD,.f ~~~ 

BiBAYE • 

L,----------·~------~ 
BİR 

ltalyancadan çeviren: Sedat 

KÜÇÜK Yazan: Gerhart Ellert -107 - l ı 3 /936 Çeviren: Arif Cemil Ağlıya ağlıya defterdar YALAN! 
l<ral Attila; o gece Burgonyalı kadınla olan kahya Jorj Robi. ufak bir istasyondan trene takdim edeyim. Adım Jorj Robidir. Fa • 

Sadrazam İbşir paşa sadareti istediği binip te yerleştiği zaman kendisini ki.içük kat muallim değilim. 
düğününü kutluluyordu .. için ilk icraat olarak azlettirdiği Moralı bir kadının karşısında buldu. Bu sırada Jorj, yaklaşmakta olan tre ,. 

"' Mustafa paşanın yerine Derviş paşa ket· Kadın gençti, güzeldi ve Jorj Robi he • nin duracağı istasyonda ineceği için kadı .. 
Attila elini pöstekilerin arasından rlum Ellaktan korktuğun için geldin. hüdası Ali ağayı baş defterdar tayin ettir- men onunla konuşmak hevesine düştü. na kartını venneğe acele etti. 

''ka d k d d w H k d k k h di. Sadrazamın daveti üzerine Ali ağa içe- Kadın eve döndüğü zaman Jorjun ver .. r ı, a ına ogru uzattı: ayır, artı on an or mana acet Fakat genç kndın, Jor.ij'a aldırmadan bü-
- Burgonyalı İldeko uşak Kaylak'ı kalmadı. Üçüncü bir mesele daha ka- ri girince İbşir paşa hiç bir şey söyleme- yücek deri çantasından bir düzine talebe diği karta bakınca bir an hareketsiz olaraR 

b::.ırdı. Fakat Kral Attı"la" ı'le konuıı- lıyor.>> den adamlarına bağırdı: Hıl' at 1 durakladı ve sonra kartı parça parça etti. ~ Y defteri çıkardı. Kırmızı bir kalemle def • 
bı.~ı- • • d 1 O L ld J K 1 l İki gün sonra ders verdiği enstitüde ikeQ ~ ıstıyor eği mi~ na e ge .» ra eği erek ateşi karıstırdı: Ali ağa işi anlayamadı. <tSultanım ne terlerdeki ynnlışlan tashih etmeğe başladı. 

K K k O ' d h b genç kadın, Jorj Robiden bir mektup al • adın krala doğru ilerledi. or U• - « çüncü mesele: Sen buraya hizmet içindirn dedi. «Hele ki ba e u i- O sırada defterlerden biri, vagonun döşeme 
.L k lb 1 1 ba ak l k l h ı dı. Bu mektup trende geçen tatlı saatin '""il çarpan a ini e iy e stırar ; ya nız ra ın İmayesine muhtaç ol- lürsün» cevabını a dı. Maamafih o, yine te- tahtası üzerine düşerek açıldı. 

/ k ihyasını temenni ediyordu. Fakat kadırr Bir Şey Mi •tiyorsun?. duğun için değil, kralın malı olduğun reddüt edere : «Devletlu efendim ne için Jorj, açılan bu defterin bir yaprağının 
- ((Kralı böyle erkenden hol' de bu- için de geldin.)) iduğini kulunuza buyurun. Liyakatim olan üzerinde kırmızı bir kalemle yazılmış n 1 Oıı 

~ğımı ümit etmiyordum.)> dedi. Attila ayağa kalktı ve elini uzattı. hizmet midir bileyim» dedi. rakamını gördü. Ve hemen eğilerek bunu 
Kral, ortalığın şimdi ağarmak Üze- Kadının kolunu tutacak gibi oldu fa- Sadraz.am bunları dinlemediğinden ge- aldı ve hocaya dönerek: 

t ' 
c olduğunun farkına vararak: kat tutmadı: tirilen hıl'at zorla arkasına geçirildi. Bunun - Tam numara almış, dedi. 

mektubuna cevap vermedi. Yalnız Jorjda11 
ikinci bir mektup aldı. Delikanlı bu mek• 
tubunda <tLa Voçe die Genuaıı gazetesindq 
((Roza Roziıı imzasına tesadüf edemt'di -ı 

ğinden şikayet ediyordu. O zaman kadın~ .. - «Böyle erken mi? dedi. Ben bü- - HBak, dedi. Gün dogwuyor. Bu- üzerine İbşir ağa: «Allah mübarek eyliye Kadın defteri alırken (Jorj) a teşekkür t\in - Jorj, benim hiç bir zaman bu gaze '4 
geceyi ateşin karşısında geçirdim; gün hayatımın son gu·· nü olsaydı, han- padişahımız seni baş defterdar eyledi» etti ve yazılı yaprağa bir göz attıktan son-

1 
lil 

lll teye yazı yazmamış olduğumu an ayaca"" 

Senuah olduğunun farkında değildim. gi arzumu yerine getirebilı'rdı'm ). Tek dedi. Ali ağa hemen sadrazamın ayakla- ra: d J .• d" 
diye düşün Ü ve orı a cevap ver ı: 

den bir -y mi istiyorsun?>> bir arzumu, lldeko.» rına kapandı: <1Devletlu sultanım lillfıh - Bu diğerlerinin arasında biriciktir •.. 
1 y- - Bir müddet evvel e<La Voçe die G~ 
~ldeko ellerini yukarıya kaldırdı. Kralın Malıyım!. ve resulihi ben uhdesinden gelmeğe kadir Diye cevap verdi. 

nuaıı gazetesile alakamı tamamile kes • 
tosu omuzlarından sıyrılarak ye- - «Hangi arzun, Kral Attila?» değilim. Bir salih ve mütedeyyin vezirsin. Jorj, kadının yeniden işine koyulması- tim, nafile imzamı araştırmayınız.! 

~ düttü. Kral, üzerine hu"cum eden fena du·· - Malayetak tahmil etmezsin. Bu hizmeti uh- na meydan vermeksizin sordu: 
Fakat Bayan ertesi gÜn bu gazetenin 

- «Bir seneden fazla bir 7aman- ~Ünceleri defediyormuş gibi ellerini desinden gelmeğe kadir bir ehline ihsan - Hoca mısınız.'? kadın sahifesini açınca bir hikayenin al 
~ beri Hünlerin esiriyim, Kral At- öne doğru itti: - eylesen. Kulunuzu gayri her ne hizmete - Eveti tında <ıRoza Roziıı imzasını gördü ve rüye 

tiliı Bu ha) daha ne kadar böyle de- - <<Bir çok zaferler... Bir çok istihdam edersen kulluk ederimıı dedi ve - Müsaade ederseniz bu çalışkan tale- gördüğünü zannetti. Çünkü bu Roza Rozi 
' edecek?>> mag~lubiyetler ... Şahı'nı"n kanatları kı- fazla olarak ağlamağa da başladı. benin o vazifesini okuyayım. 

ismi trende tesadüfen hatırına gelmişti, ta .. 
Kral d\.Wündü: rık... Geriye ne kalıyor? Bir zaman- İbşir paşa Ali ağanın bu itizannı ka· - Bu yanlışsız yazan yegane bir ta le - mamen uydurmaydı: 

B b k 'k h bul ve defterdarlığı başka birine tefviz e· bemdir. 
1\ - « İr uçu sene geçtı ten son- 1 lar ediye ettiğim bir altın kösteği tek- decek yerde yaptığı kabahat imiş gibi hid- _ Demek ki tesadüfen böyle bir isim 
~bir kaç hafta. daha geçebilir. Bunu rar görmek, bu kösteğin kilidini... detle kaşlarını çattı: «İnad eyleme. Sana Vazifeyi okumağa koyulan Jorj gülüm- varmış, diye söylendi. Ertt'si gün dş 
l lla söylemek jçin mi günlerce seya- Kral parmaklarını biribirine geçi- defterdarlık şcvketlu padişahımızın kariha- siyerek: (Jorj} dan üçüncü bir mektup aldı. Bu 
~t --1ı'p b ya kadar geldı·n-.>> k 1 lld k .. v - Hakikaten öyle görünüyor, dedi. Du- mektupta·. -=u ura r rere on arı yavaşça e onun gag- !arından zuhur eyledi. Seni bu hizmete la-

lldeko kızardı: su"' ne koydu·. d 1 . k 1 h . daklarında müstehzi bir gülümseme var -
~ - «Burada bulunursam vatanıma 

a yakın olurum, diye düşündüm. 

~}'et hürriyetimi iade edersen, burada 
w lacağım Gennanlar beni kabilemin 
'""Q\ığu yere kadar götürürler.)> 

yık gör Ü er var ısti ·amet ey e izmetıne 

- «Bu zincirin kilidini açmak ... )) mukayyet olıı dedi ve yüzünü başka tarafa dı. 
- Bunu neredc.-n anladınız? 

<cBana bu gazete ile tamamen alakanı 
zı kestiiinizi yazdığınız sırada ayni gaze 

tede bir hikayenizin çıktığını gördüm. Ve 
size samimiyetle söyliyeyim ki hiç beğen• 
medimlıı deniliyordu. 

Attilanın elleri aşağıya doğru sark- çevirerek bu hareketiyle artık kendisini 
- Çünki.i okumağa kelimesini okuma-tı; gün aydınlığında, yüzünün çok so- dinleyemeyeceğini, işin olup bitmiş oldu

yn diye yazmış. 
luk, endişe verecek kadar uçuk oldu- ğunu anlatmak istedi. 

Kadın bu kelimeyi görmeden atladığı 

için yüzünü buruşturarak vazifeye bir ke-
ğu görüldü. Mehmet Zeki Bundan sonra o gazetede Roza Rozi 

namı müstearı altında bir kaç hikaye dahil 
çıktı. 

Senin E•irin 
~~al cevap yerine şu sözleri söy-

..._ «Sabaha karfı Aguileya şehri 
~Ut ettiği zaman bir kuş ötmeğe 
~laınıştı. Sesin hana o kuşu hatırlat
"·» 
fı. Burgonyalı kadın biraz eğildi ve 
ıldayarak : 

..._:- «ikinci bir sual sormama da mü
~ et: Şayet hürriyetimi bana iade 
~~k istemezsen senin esirin olarak 
~ğımı vadeder misin~» 
et..._ «Benim esirim olarak kalmak mı, 

1
}'0 tsun? Bu ne demek?» 

, 1ıdeko gözlerini kralın gözlerinden 
~ayarak cevap verdi: 
~ ..._ «Ellak geri geldi.» dedi. Başka 

tcy söylemedi. 

~: l<raı biraz düşündükten sonra sor-

Kadın: 

- «TanyÜ .. » dedi. Bu kelimeyi ilk 
defa kullandığı için kendisine çok ya
bancı geldi. 

Karal, kadının gözlerinde öyle te
sirli bir baki§ gördü ki o bakışa o za
mana kadar hiç bir kadında rastge1me
diğini zannetti. Ne Kraliçe Kerkada, 
ne Erelievua' da. 

«Biz de eksik olan kadın-
lar galiba böyle olacak» diye dü-
şündü. 

Kadın, sesinde hem korku, hem de 
bir parça sıcaklık olduğu halde: 

(<Tanyü, ben kralın malıyım!.» 
dedi. .. 

Güneı Ve Kırmızı Sisler 

Hünlerin bir kısmı balık tutmak ü-
zere nehir kenarına indi. Ortalık ka-

-...... D b rarmadan, bunlar balık yüklü olduk-~ .« engezik seni uraya onun ı-
!tıı gönderdih lan halde geri döndüler. 

' «Be · · üzerine gönder- Diğer bir kısmı avlanmağa çıktı; 
ili. nım rıcam bunlar daha az muvaffak oldular. iki 

b.. .. l\adın birdenbire korkuya düşerek 'geyikle bir kaç tavşandan başka bir 
~dı: şey getireml';diler. Fakat balıklarla av 

......_ Sc be · k k' k ru hayvanları güzel bir ziyafet vermek h.. . n nı orumazsan ım o - . . k"f d' 
d;~} Ellak'ın yalnız olarak ıeri gel- J ıçın a ıy 1• 

ı~· habe l d w De g z'we Bütün Hünler kale içinde toplan-r a ınca ogru n e ıg 

O Be · h' d k dıkları zaman güneş kırmızı sisler ara· lb::.. - • na: « nı ımaye e ece 
~h> diye sordum. sından. batı~ord~: 

t «Oğlum Dengezik ne cevap ver- lhtıyar hır Hun: 
))) - «Bu hayra alamet değil!.» dedi. 

~ <ıAttiladan sonra onun yerini tu- Bir ikinci Hün gülerek: 
~. - olana ~ı ben bir şey yapa- - ((Sanki bu şekilde battığı hiç va-
~. dedi.» ki değil mi?» dedi. 

'(tDoğru cevap vermiş.» Fakat ihtiyar Hün iddiasında ısrar 
~' <~Kral Attila! Doğru cevap ver- etti: 
~ ltıı diyorsun? O halde, benim - ((Kral Attila Yunanistanda aya-
~ğe verdiğim cevap haksızdı.» ğından yaralandığı ve Mantua'da has-

Çünkü.... talandığı zaman da güneş böyle bat· 
:: 

11 Sen ne cevap verdin, lldeko? H mıştı. ıı 
~ «~n ona \'U cevabı verdim: Holde herkes bağrışıp duruyordu. 
~ te~ik. sen beni Ella~a karşı hima- 1 Kahkahalar biribirini takip ediyordu. 
~eğe mecbursun çünkü ... » Herkes ziyafet yemeklerinin hazır-

'İtıi adın burada durdu. Kral hiç se- !anmasına, balıkların pişirilmesine, 
'•sık.armadan dinliyordu. Sanki ka- kemiklerin kızartılmasına yardım edi-
,t~ '?zlerinden değil, onun tavru yordu. 
)~<) ctınden her ~eyi anlamağa çalışı-

l u. 
ldeko .. .. d l , sozune evam a: 

' <ıÇünkü, dedi. Ben Kralın malı·>) 

cl\tti)" 
, a cevap verdi : 

~~~r ((Demek ki buraya seni mem-
k. ., ırıe oe . .. d • .. d . 
~i .... e. rı gon enp gon ermıyece-
"' ) 

0
Rrenmek için geldin. Hayır, bu

ll1>rnıyacağım. Bir de buraya oğ-

M eı' aleleri Yakınız.! .• 
Ortalık kararınca m~'aleler yakıldı. 
Ne? Yaktığınız meş'aleler bundan 

ibaret mi? Çok az!.. Daha aydınlık ol
malı!. Şenlik için aydınlatılmalı 1. Kral 
Attila bu akşam Burgonyalı kadınla 
düğünü mü kutluluyor. 

Fazla meş'ale var ama duvardaki 
demir halkalar az!... 

.( Arkan var ) 

, ............................................................ . 
__ Y_en_ı_· _N_e_ş_r_iy_a_t __ I 

"Kaynak,, muvaffak olmuş 
bir eser halinde çıktı 

Eski meslektaşımız Ahmet Emin Yal -

re daha göz attı. Ve o zaman yanlış olan 

bu kelimeyi toshih ederek 1 O numarayı da 
7 ye indirdi. 

- Görememişim. 

siz oldunuz! 
- Ben mi? 

Fakat buna sebep 

- Elbette! Sizin karşınıza birisi gelip 
man çok iyi bir tesadüf neticesinde ne va- te gözlerini dikerek her bir hareketinizi 

kittir mütehassir kaldığı neşriyat hayatına takip etse sakin bir surette çalışabilece -
döndü. Çıkardığı aKaynakı> ın ilk nüsha- ğinizi hiç zannediyor musunuz'? 

aını dün gördük ve gerçekten muvaffak - Benim sizi kontrol etmeğe niyetim 
olmuş bir eser mahiyetinde bulduk. Mu • yoktu ... Evet, size bakıyordum, fakat 
hakkak ki takdir edilecek ve rağl•·t gö - başkı;t maksatla. 
rccektir. Arkadaşımızı tebrik ederi.\ 

Projektör hissedilen bir 
ihtiyaca cevap vermektedir 

- Onu söylemeyini!. Kompleman 

yapacağınızı hiliyorum. Lüzumsuzdur. 
Çok meşgul olduğum için genç bir kadının 

karşısında bulundukları erkeklerin sarfet-
mek adetinde oldukları basit sözleri d:nle -

Sabiha Zekeriyanın dün ilk nüshasını 
meye vaktim yoktur. 

çıkardığı projektör, bilhassa münevver sı-
Erkek hiç tetiği bozmadan devam etti: nıfımızın hissettiği bir boşluğu doldura -
- Evet amma, hayatta talebe yazısını caktır. Projektörde asrımızın iç ve dış 

memleket fikir cereyanları gösterilecek, ta hih kadar enteresan başka şeyler de 
''ardır. düşünce veren bir çok kıymetli mevzular 

bulunacaktır. Mecmuacılık hayatında da- - Ne gibi'? 
- Aşktan bahsetmek istiyorum! 

O zaman genç kadın, kendi hakiki ismi 
altında bu gazeteye bir hikaye yazıp bas 

tartmak hevesine düştü. Uğraştı, yazdı ve 
kendi elile gazete idarehanesine götürdü 
Fakat gazete idarehanesinde kendisine 
müdürün bulunmadığı cevabı verildi. Genç 
muallime o vakit kendini toplıyarak de 
di .ki: 

- O halde madam Roza Roziyi gör 
mek isterim 1 

Onu bir odaya götürdüler. Fakat ka 
dın orada Roza Roziyi bulacağını sanır 
ken Jorj Robiyi gördü ve: 

- Siz., siz diye kekeledi, burada ne a 
rıyorsunuz? 

- Ben bu gazetenin neşriyat müdürü 
yüml 

Kadın bir koltuğun üzerine yığıldı, hıç 
kıra hıçkırn ağlıyor: 

- Madem ki öyleydi, madem ki trende 
size övünmek için yalan söylediğimi an 
lamıştınız, tesadüfen söylediğim bu Roza 
Rozi adını kullanarak beni neye küçük 
düşürdünüz? diyordu. 

* ima muvaffak olmuş olan Sabiha Zeke • 
riyanın bu attığı yeni adımda da ileri gi -

deceğini muhakkak sayıyoruz. Kendisini 
tebrik ederiz. 

Bir hafta sonra gazete, neşriyat müdü 
- Sizi temin ederim. ki bana aşık olan rünün genç bir kadın muallim ile nişanlan 

hiç bir kimse yoktur. Sonra benim hayat • dığını yazıyordu. 

{ 

/ 

VERiR 

ADEMİ İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE karşı 

HORMOBİN 
Tafailit: Galata P. K. 1265-Hormoblıı 

taki meşgalem sadece hocalıktan ibaret 
değildir, ayni zamanda muharrirlik te ya
parım! 

Erkek: 
- T cbrik ederim, diye başladı. 
Sizin yazılarınızı memnuniyetle oku -

mak isterdim ..• Hangi gazeteye yaZJyor • 
aunuz? 

- Ekseriya <ela Voçedi Genuaıı aa -
zetesinel 

Erkek biraz durdu, sonra sordu: 
- Ben de her gün bu gazeteyi okurum 1 

lıminizi öğrenebilir miyim? 
Kadın biraz dalgınlık içinde cevap ver

di: 
- Yazılarımın altına Roza Rozi namı 

müstearını koymaktayım. Fakat hakiki is
mim İda Y:nturinidir. 

- Peki, bir de mektebinizin İsmini öğ
renmek iıterim 1 

- Dante Aligieri enstitüsünde. 
- Müsaadenizle ben de size kendimi 
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10 Sayfa SON 

• 
Geçenki 
Bilmecem izde 
Kazananlar 

Mart 1 

Şehir halkını 
Tramvay kazası 
Korkusundan 

"Son Posta,, nın Tefrikası: 15 Yazan: A. R. (Dünkü nüshadan kalan kısım) Kurtarmalıyız! 

Cemilin köşkü bitişigine yeni gelen saraylılar da onu gör
mek için can atıyorlar, biribirlerile yarışa girişiyorlardı 

DOLMA KURŞUN KALEM 
Pangaltı PlatiP apar. Fezal Faik, Ye - (Baf taralı 1 inci yüzde) 

nikapı Yalıboyu 1 41 Mehmet Arif A - İlk bakışta garip görünecek bu fiki~ 
kın, F eyziye mektebi talebesinden Gü - etrafında tahkikat yapJık ve fikriıniZJ 
ner Mithat, Eyüp 3 7 inci mektep 1 / I den teyit ve takviye eden şu malUınatl 

Mübalegalı tasvirlerle ballandıra köşkün adamlarına cevaplar (1) hazır 
ballandıra anlatılan bu hikayeler, artık ediliyordu. 
günlerce devam eden bir mevzu şekli- Safo ile Çeşmi Dilber, Müjganı bir 
ne girerdi. Dinleyen saraylılar, bütün köşeye çekmişler; uzun uzun bir şey-
1:,u işittikleri şeylere derin derin hasret ler söylüyorlar; Cemile türlü türlü ha
çekerler; ve onlar da bu saadete nail herler gönderiyorlardı. 

' olabilmek için türlü türlü behaneler Halide Sultan da Cenanı odasına ça-
icat ederlerdi. ğırtmış, onunla bir müddet haşhaşa 

Safo ile Çeşmi Dilberin anlatbklan kalm~tı. 
şeyler, bütün arkadaşları tarafından Ertesi gün, öğle yemeğinden son
büyük bir alaka ile dinlenmişti. Gülüf" ra bu üç saraylı baş ağa vekili Tevfik 
meler, kahkahalar, en ehemmiyetsiz ağanın nezareti altında yola çıkarılmış
şeylere karşı gösterilen heyecanlar, bi- tı. Yanlarında bulunan saray balta· 

ribirini takip etmişti. Fakat en büyük cılan d~ ~lbise bohçalarını ve cevap 
heyecan faslı, ancak kulaklara fısılda- sepetlerını taşıyorlardı. 
nan gizli bahislerde gösterilmişti. Bu küçük kafile, ikindiye doğru 

Bağdad caddesindeki köşke gelmişler· 

H b . l' fa il ai. Üç dört günden beri sükunet için-
eyecan veren u gız ı sı ar, ev- d b l k" k . . . e u unan o~ b d b d" vela arkadaşlar arasında kulakt k • T yıne ır en ıre u-an u ..... . d" .. . . 

lağa dolaşırken yavcw yavaş hudutları- gun~;1ıne ;nuvkermıştı: . . . 
nı aşırmış; büyük halfalar arasında ~ter, oşa oşa gıtmış; Cemılın 
b·ı f ltıl ba I annesıne: ı e şu ısı ar ş amıştı: ... . 

H kAf' kız] D d l d - Ah, hanımcıgım!.. Yıne gel-
- ay a ır ar. ur u ar ur- d'I 

ı er. 
dular amma, turnayı da gözlerinden Demişti. Bir iki gündür sakin ve 
vurdular. · müsterih yaşayan kadıncağız, bu söz-

- Ne olmuş, kaeşim?.. leri duyar duymaz, yine küplere bin-
- Ne olacak}. Safo ile, Çefmi Dil· mişti. 

ber; piliç gibi bir delikanlı pkala- Cemile gelince .. O, içinden büyük 
mışlar. bir memnuniyet hissetmiş: 

- Kuzum anlat, kaeşim. - Şunların geldiği isabet oldu. Her-

- Anlatmakla bitip tükenmez ki ... halde birisiyle konuşmalı; fU küpeyle 
Aman efem .. O, laal gibi minimini du- yüzüğü sahiplerine yollamalı. 
<faklar .. Ebru ebrı.i yanaklar .. O, koyu Demişti. 
yeşil mi desem, lacivert mi desem fi- 1tf. 
liane gözler .. Keman gibi kaşlar .. Koyu O gün, sükunetle geçmişti. Fakat 
kestane rengi kıvırcık kıvırcık saçlar .. ertesi gün, sabahleyin erkenden kahka-

M . · · · 'k b kl B B H halar ve yüksek sesle konu"malar ba" 
mı mınıcı ıyı ar.. oy.. os.. u- T T 

lasa, dünya gözüyle görülmemiş, bir göstermişti: 
d lbe Y · - Hani, ayol.. O, yaver güzelii .. i rmiş. .• a, sesi.. Şöylece elini şa· 
kağına koyup ta .. Bir, meded hey hey; - Ervahilere karışmış galiba kae· 

diye gazel söylemeğe başladığı zaman, şım. 
yerler gökler inim inim inlermiş ... Ya, - Bizim taliimizden mi, nedir? Da-
o dilleri .. Bir kere ağzını açıp ta söz ha yüzünü bile görmedik. 
söylemeğe başladığı zaman, audakla· - Nerdesin, a mübarek ... Çık .. diye 
rından bal akıyormuş. bağırayım mı, kaeşim}. 

- Aman sakın .. Annesi, pek titiz-
- Aman kaCf?lın. Adı neymiş, bu miş. Çcşmi Dilber tenbih etti; unuttun 

dünya güzelinin? .. 

- Cemil Bey. 
- Neciymiş? .. 

- Hünkar yaveri ... Şık mi, şık .. T e-
m iz mi, temiz .. Tirendaz mı, tirendaz .. 
Anlatılamazmış ki, efem ..• 

Bütün bu mübalegalı tasvirler bir 
çığ gibi büyüyor .. Hafif meşrep saray
lılar şu tarafa dursun, ağır başlı halfa
ların dimağında bile Cemilin (hüsnii 
cemal) i, efsanevi bir mahiyet kesbe
diyordu. 

Üçüncü hazinedar (Dilfirip usta), 
Safoyu çekmiş; aralarında şöyle bir 
muhavere geçmişti: 

- Kuzum, bu Cemil Bey hakika
ten bu kadar gü:z.:el mi? .. 

- Bilmem ki, efem. Çcşmi Dilbere 
sorun. 

- Canım söyle. 
- Utanırım efem. 
- Hele, hele ... 

- Bilmem ki nasıl anlatayım, e-
fem?.. Hani, mundar bardaklara koy 
da iç; demezler mi} . . 

- Allah, allah ... Bu kadar güzel, 
haaa . .. 

Mesele derhal hazinedarlar arasın
da da tatlı bir mevzu şeklini almış, ve 
nihayet Cemilin ismi, o geceden itiba
ren Halide sultanın odasında da konu
şulmağa b~lamıştı. 

• 
Sarayda , kalfaların odalarında bir 

telaş vardı. 

Ertesi gün timara çıkacak olan 
(Müjgan, Dilberiyar, Cenan} isminde 
ki üç genç saraylıyı hazırhyorlardı. 
Makineler mütemadiyen işliyor, dikiş
ler dikiliyor; bu üç saraylıya şehirde 
giyilecek kısa etekli elbiseler yapılı
yor; ayni zamanda, misafir gidecekleri 

muL 
- Amma merakımdan 

ğım, vallahi... 
-Ya ... Ben? ... 

çatlı yaca-

Cemil, kendini tutamadi, gülmeğe 
başladı. Elindeki kitabı kapayarak kö
şe minderinin üstüne fırlattı. Serpinti 
halinde gelen bu konuşmalara bir müd
det kulak kabarttıktan sonra: 

- Demek ki bugün, görücüye çı
kacağız? .. 

Diye mırıldandı. Bir saatten beri 
tenbel tenbel uzandığı karyolasının üs
tünden kalktı. Pencereye ilerliyerek 
bahçeye baktı. 

Bitişik bahçede, büyücek badem a
ğacının altında iki kız vardı. Bunlar, 
hem konuşuyorlar, hem de gözleriyle 
Cemili araştırıyorlardı. 

P.unlardan biri: 
- - işte .. işte ... 
Diye fısıldadı. 
Cemilin gözleri, bu iki genç kızın 

gözleriyle karşılaştı. Bu bir anlık ha· 
kış, üç çehrede birden ayni şekilde bi
rer tebessüm yarattı. Cemil, sağ <"linin 
şahadet parmağını; sükut tavsiye eden 
bir mana ile dudaklarına dayadı . Son
ra içeri çekilerek bir kağıdın üzerine 
şu kelimeleri yazdı : 

(Bizim köşkün tarafında mümkün 
olduğu kadar az görünün. Gece tam 
saat üçte, bahçenin nihayetindeki gül 
ağacının dibine tc;şrif edin.) 

Bu kağıdı, sımsıkı büküp onlara 
gösterdikten sonra, bahçeye fırlattı. 

* 
Kızlar, Cemilin üzerinde hiç bir te-

( 1 ) Saraylardan, hariçte bulunanlara 
gönderilen hediyelere (cevap) derler. Bu 
cevaplann mühim kısmını, saray kadınla
rının pişirdikleri hususi yemekler teşkil 

eder. 

sir husule getirmemişti. Hatta Cemil, 224 Erdoğan Ramazan. topladık: 
bW'lların güzel mi, yahut çirkin mi ol- MÜREKKEPLİ KALEM 1 - Beyoğlu caddesi bugün bile 

İstanbul Fatih 11 inci mektep 5/ A dan 
duklarına, dikkat bile etmemi~ti. Böy· nakil vasıtalarına dar geliyor. Halbu • 

T 386 Hilmi Noyan, İstanbul lisesi 4/ A dan 
le olmakla beraber, geceyi iple çekti. 385 Ekrem Olgun, İstanbul 49 uncu mek- ki nakil vasıtaları günden güne çoğa· 
Çünkü; Safo ile Çeşmi Dilberin bırak- tep 52 Şerafeddin, İstanbul erkek lisesi lacak ve bu cadde istifade edihniye· 
tıkları elmas yüzük ile küpe tekini on- 1 / F den 9 Şekip Akpınar. cek bir hale gelecektir. Caddenin ikİ 
lara teslim ile gönderecek; üç günden BOYA KALEMi tarafı büyük binalarla dolu olduğu i· 
beri canını sıkan bu münasebetsizliğe Şehremini Zağarcı sokak No. 2/ 1 de çin belediyenin burada istimlak tari· 
nihayet verecekti. V. Şen, Samsun orta mektep 1 / B den kiyle yolu genişletmesine imkan yok· 

Kızlar, Cemilden aldıkları talimata 123 Münir Altınlı, lstanbul 2 inci mek - tur. O halde ergeç tramvayları bu yol· 
riayet etmişler; gündüz bahçede kat- tep 7 4 1 Cemal Özdemir, Süleymaniye No. dan kaldırmak lazım gelecektir. 
iyyen görünmemekle beraber, fazla 6 da Gülgeç, Zile İstiklal okulu 20 Turgut 2 - Karaköyden Taksime açılacak 
gürültü ederek Cemilin annesinin na· Ôztürk. bir tünel için üç milyon liraya ihtiyBÇ 
zarı dikkatini de celbeylememişlerdi. LOSYON vardır. Bütün dünyada tünellerin ki • 

lstanbul erkek lisesi 1 / E den 5 69 lb - ) 
Böyle olmakla beraber, kadıncağı· lometre basına vasati masrafı bir ıni • rahim, Aksaray Çakırağa sokağı No. 1 de • 

zın kulağı kiri\}teydi. Evladmın baştan Sait, İstanbul 49 uncu mektep 32 Yaşar on liradır. Karaköyle Taksim ara • 
çıkarılmasından ve yahut, başına bir Süheyla. sındaki mesafe 3 kilometreyi gcçroiyt' 
felaket açılmasından korkan zavallı ka· MUHTIRA DEFTERİ ceğine göre,. bu tünel için yapılacak 
dm vakit vakit tulumbanın yanına ka- Afyon nafia müdürü Fehmi T okay kızı masraf üç milyon lirayı geçmez. 
dar giderek bitişik bahçeyi gözden ge- Esin, İstanbul erkek liseai 828 Yusuf, 3 - Selahiyet sahibi kimselerin iftt• 
çirmekte, ve kulağını köşke doğru uza· Uşak tütün inhisarlar muhasebecisi Tev • desine göre tünelin geçeceği hat üıt' 
tıp dinlemekteydi. fik oğlu Hayri, Büyükada Türk ilk mekte- rindeki toprak bir tünel açmağa çok 

Akşam yemeğinde, dayanamamış: bi sınıf 5 ten G. Ceyhan, Antalya ceza evi müsaittir. Bu sahada yapılan jeolO" 
_ Yeni gelen karılar, galiba biraz katibi Kemal kızı Nedret, İstanbul 7 inci "k k'k d k' ... rt• 

mektep 30 1 Muzaffer, Ankara Ulus mek- Jı tet ı at, ora a ı topragın ne se 1 
aklı b~ında şeyler. tebi sınıf 3/ B den 494 Şükrü, İstanbul er- ne de yumuşak olduğunu, yani tüne 

Demişti. Cemil, büyük bir lakay- kek lisesi 1 / F den 237 Müfit Üzer. açmağa fevkalade müsait bulundu • 
dilikle cevap vermiş: LAsTİK TOP ğunu göstermiştir. Binaenaleyh tünel 

- Anne!.. Galiba bu saraylılar, se- k l k f '9• Zeyrek 39 No. la haneden Sadi, Vefa açma için yapı aca maara da o nı 
ni fena halde yıldırmıs, lar. Artık bun- b l k erkek lisesi 4/ B den Fethi, Erenköy Al - ette az o aca tır. 
ların hepsi de deli değil ya, canım. El- tın tarla Müberra. ~ 
bet içlerinde, aklı ba!lında olanı Cla var- 4 - Ergeç Gazi köprüsü yapılaca 

T BÜYÜK SULU BOYA dil 
dır... Hoş; deli olmuş, akıllı olmuş; ve oradan geçecek tramvay hatları 

Uzunköprü kunduracı 'Sadık usta oğlu Beyoğlundaki tramvay nakliyatıfl1 

bize ne}... Talat, Divanyolu Cümhuriyet pansiyo • .. l t' kt' Halbuki 11. __ L-pı • 
Demı'ştı' (Arkaıı var> H . K Salihl' Al guç eş ırece ır.. !'"\.ZDPAD 

• nunda üsamettın ocasoy, ı • d l k k b' k ll b h ttı d<' 
---------------- d ·ık k 5 · . f 407 G"k an açı aca ısa ır o a u a 

B A D Y O 1 
tınor u ı me tep ıncı aını o l d K k" T k · .. e ' 

. han, 64 cü ilk mektep sınıf 4 ten Bür - yer a tın an ara oy • a sım tun 
~----------------' hanettin l§ım, Çanakkale İstildal okulu line bağlamak mümkündür. 
Bu Aktamkl Program 1/ 5 ten 40 Sabiha 5 B" 1 b' t .. 1 1ı .1mcli· · - oy e ır une açı rsa, v-·-

IST ANBUL KÜÇÜK SULU BOYA ki Şişli hattını da kaldırarak bu hat iİ' 
12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 18: Ha- Ankara Ulus mektebi 3/8 den 519 zerinde otobüs servisleri tesis etıne~ 

fif musiki (plak). 18.30: Güneş klübün : Mehmet, İstanbul 49 cu mektep 4 cü eınıf mümkün olac:aktır. 
den nakil; konferans: Dr. Hüseyin Kenan Mediha, Çanakkale asliye mahkemesi a - · 
Tunakan tarafından (Harp sonu aile ru - zası Bay Ali Haki kızı Cahide, Kumkapı 6 - Tünelin meyli pek az olacail 
hiyatı) ve Sait Edip cazı. 19.45: Oda mu· orta mektep sınıf 4 ten Turgut Peçel, Ay • !ç.in tr~~vay~~r t~~lik~~ce tüneli: 
sikisi (plak). 20.30: Stüdyo orkestrnlan. valık orta mektep 1 / 2 den Recai. ıçınde wlıyebılır. Tunel ıçınde, mesel 
21 : Eminönü Halkevi gösteri kolu. 21.45 : KART dört yerde yapılacak istasyonlardan ~ 
Son haberler. Kurtuluş ilk kız mektebi No. 12 E. T, sansörlerle de Beyoğluna çıkıılfl" 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının lzmir Alsancak ilk mektebi 4 cü sınıf 45 mümkün olacaktır. 
gazetelere mahsus havadis servisi verile - Sabahat, İzmir Alsancak okulu Nababat ·· ' 
Cektl·r. K H 2 . k 5 145 7 - Bütün bunlardan daha Jlltl anuray, avran cı rne tep ten (!' 

Hüsnü, lzmir Akhisar Hükfunet caddesi himmi ve daha iyisi, artık Şişhane y I· BOKREŞ 
12. 1 O: Kilise korosu. 12.45: Diniku or

kestrası. 14. 30: Skeç. 1 7. 15 : Flüt konseri. 
18: Moldovenu orkestrası. 19. 15: Radyo 
cazı: 21: Tiyatro. 21.50: Düet. 22.30: 
Haberler. 22.45 : Şarkılı orkestra konseri. 

BUDAPEŞTE 
1 8: Bertba salon orkestrası. 19. 2 O: Çin

gene müziği. 20.30: Sözler. 21.05: Viya
nadan nakil. 22: Sözler. 23: Sözler. 23.30: 
Caz. 24.15: Çingene müziği. 

VARŞOVA 
1 7. 30: Mandolin orkestrası. 18: Salon 

orkestrası. 18.45: Çocuk programı. 19: Pi
yano ( Mozart, Bethoven, Şubert). l 9. 30: 
Tiyatro. 20: Muhtelif. 20. 30: Klasik eser
lerden şarkılar. 22.05: Strausa'un eserle -
rinden operetler. 2 3. 30~ Hafif müzik. 

MOSKOVA 
19.45: Müzikli suvare ve edebiyat. 21: 

Konser. 22 : Muhtelif dillerle konferanslar. 

BERLIN 
19: Şarkılar, şiirler. f 9.45: Şen müzik 

(Yayh trio) . 20.40: Spor. 21: Operadan 
nakil. Rossininin <1Şevilla berberi» opera-
11. 23.45: Dans müziği. 

ViYANA 
18, 30: Çocuklara. 19: Plak. 20: Ha • 

zerler. 20, 1 O: Markı piyano, Ziegler §ar
kı. 20.50: Spor. 21: Şiir. 21 .05: Straussun 
eserlerinden konser (Erkek korusile). 22. 

PRAG 
1 7: Şen müzik. 18.50: Müzikli Almanca 

neşriyat. 19,55: Muhtelif. 20.20: Müzikli 
piyes. 23.30:

0

Şarkılı salon müziği. 
2 Mart Pazartesi lıtanbul 

l 7: Üniversiteden nakil. inkılap dersi. 
Recep Peker tarafından. 18: Muhtelif 
plaklar. 19: Haberler. 19. 15: Vokal mu
siki (plak). 20: Muhtelif sololar (plak). 
20.30: Stüdyo orkestraları. 21.30: Son 
haberler . 

48 No. da berber Mustafa yanında Nuri, kuşunda tramvay kazası ihtimali kD 
Tokat orta mektp 1 / C den 191 Şevki mıyacaktır · 
Keskin, Çankın orta mektep 1 /C den 2 7 3 8 - Belediye bu tünelin karfl}ıg~· 
Mustafa, Adana Gazi mektebi 5/ C den nı, Gazi köprüsü misalinde olduğu ~~ 
426 Necdet Sayar, Samsun İnönü mektebi bi, biletlere yapılacak ufak bir zat11 
5 ten 396 Cahit Anil, Adana 29 Teşrini - temin edebilir. 
evvel mektebi 5 ten 182 Hasan, İstanbul ger 
2 ci mektep 5/ B den 741 Cemal Özdemir, Biz pek pratik. ve pek zaruri ..,e 
İstanbul 44 cii mektep 367 Nermin, Kadı- rünen bu tünel fikrinin belediyece • 
köy gümrük M. memurunun oğlu Nihat, Bayındırlık Vekaletince tetkike :r , 
Haliç feneri 25/27 No. da Muzaffer, la • ğer bir mevzu teşkil ettiğini zanD 

1 

tanbul 41 ci mektep İrfan Dani• Derlen, yoruz. y .. ,. 

İstanbul 44 cü mektep 3/ A dan 30 Nu • Vatandaşın hayatını her tcyden i.lif 

rünnisa'. Ankara Bankal~r caddesi No. 31 tün tutmak gerektir. Bütün bir ~!' 
~e terzı Memduh kızı Yüks~l, Ankara Yer- halkını korku ve endişeden kurt , 
lımallar pazarı veznedan oglu Kayhan Yu- k h b 1 d' · h de hil~O ma em e e ıyenın, em .• 
mak, Ankara Poyracı mahallesi Hacı lı - . b" "k 'f 1 · d biı1 

k k 8 d Abd 11 h G
-

1 
A k metın en uyu vazı e erın en 

yas so a e u a urse , n ara . 
Atatürk mektebi 2 ci sınıf 50 Özdemir dır. 
Ulaş, Ankara Ulucanlar caddesi No. 125 
A. Kile, Ankara Ön Cebeci No. 2 6 da 
Nevzat Salih, Zafranbolu yukarı Çarıı 

bakkal Mustafa oğlu M. E. Özdemir, An
kara Küçük Subay okulunda 5 / 1 de 15 
Sadettin, Balıkesir Namık Kemal mektebi 
4 cü sınıf 175 Cahit Ünal, Edremit orta 
mektep 5 / A dan 100 Sabahattin Ôziik. 
Balıkesir Y eniköy ilk mektep 
sınıf 4 ten 72 Cahit, Uzun-
köprü Mimar Hayrettin mektebi bir -
den 11 Leman, Adapazarı Kara Osman 
mektebi 5 ten 344 Ayten, latanbul kız 
muallim Mektebi 2/B den 319 Sabiha, 
Ankara D. D. yolları eczacı Halil Tanır 
oğlu Fikret, Konya gedikli zabit mektebi 
hesap memuru Şevki oğlu Safa, Eskişehir 

Gazi mektebi 3 ten 1 19 ilhan, Ankara 
Hacı Bayram camii arka sokak 3 te Av -
Bilmece n 
niye, Ankara ordu müfettişliği knrarga -
hında Bursalı Arif oğlu Fazıl, Ankara Ulus 
mektebi 4//C den 440 Sıtlu, Ankara Er

lngiltereye ısmarlan~ 
tayyarelerden biri geld• t 

Ankara, 29 (Özel) - Devi•, 
hava yolları ldareıinln lngUtereY. 
siparit ettiği bUyUk yolcu taYY:, 
relerinden biri gelmiıtlr. TecrD 

~~~~~.a. ~a.ş~~~~ı~~~ 
- 1 -~ kak 8 de Turan Yel, Bursa D~rtY~ " 0 .,• 

Yenidünya 364 perükar salonu Zeki• iıt°' 
ya 19 mayıs mektebi 1 de 280 1-1~ ,e~ . . ...ıu~ 
Adapazarı Kuyu dibi cad. zahırecı 

0
111' 

Yaman oğlu Mehmet, Konya Ku~~" • 
içinde Kerim F cttah vasıtasile Şah10• "liiıı1 
rndeniz Ereğlisi avukat Tevfik kızı ~u 4 fJ 
ser, Konya Altınçcşme okulu sıoı -.P.< 
den 4 3 5 Hikmet, Kuruçeşme tr3_ıı:1,,,f 
cad. 64 te Halide, lzınir Misakı Milh,..,1111' 
5 ten 127 Seniye, Ankara Hacı 

1
Bll ııbııl 

• ııtll 
Sofu çıkmazı No. 24 te Cezmı, cePe' 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajanSJnın zurum mahallesinde Pusat sokak 32 de 
15 inci mektep 2 19 İhsane, Ank•r• r-J~' 
ci Sakarya Eriç sokak 26 da Rıd~•f.ıı,f 
zım, İnegöl Süleymaniye mahall-=
sokak 1 7 de Hasan Coşkun. 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • Hacı Ali, Ankara beşinci icrada Lutfi re
cektir. fikaaı Hayriye, Bursa Muradiye Fırın ıo • 



~ SON POSTA -~===:======~:==========::==:=====~====~~~~~~~~==ı=======;==========:::::z::================~Sa~yfa~~·~f ....... 
ltalyanlar Yanılıyorlar İki Hab~ş _Ordusu 

llo (Baı tarafı 1 İnci yüzde) tilmesin~ intiza~en, yola bağlı olan yapmıya İnecbur eden ve taarruzlarin Çember içinde Mı·? 
l · ınadan gelen haberlere bakı • topçularıle nakıl vasıtalarını ayni ~-- çıkaran bu h eb • ~ b ı UUTG mu ar e tarzına 

u mıntakada bulunan ve tal • sür'atle ilerletemiyecekleri için Ha- (oyalama muharebe&) efe ı ki yıf " ~ &ağ cenahını tc§kil eden ikinci ı...... .. ı · b "mk" bulmalan ih · al dulann ku tli dı .. r er za · (Baı tarafı 1 inci yüzde) • , """" erm u ı anı tim or vve Ufmanları kartı· 1 1 ı b al · · ·· 
"Ot un (kolordunun) ve Eritre kıta- dahil" d d. B b h tf-· · · ımda ihtiyar ed ki . ta yan ar, urayı mak ıçın uç kol-'tıaı . ,.. ı~ e ır. u a se ıgımız ım • ece en en muvafık dan ilerlemişlerdir. Sağ ve sol cenah 

ın Habcşlerın Raı Kaıaa ve Raı kan hasıl olursa Habet ıol cenahını muharebe "tarzı budur. Ne zama ki k 11 k d . . . H ,.. n o an, mer ez en daha hızlı ve daha 
ıı.. .• m ordularını, her ıkı cenahla- teıkıl eden Ru Kusa ve Ras Sey • abefler azamı derecede kuvvetlen-- ·ı · d - ı k h k · "'tCJ "h k · ki . ...- ı erıye ogru o ara are et ederek hır 
\Lı an, ı ata etme makaadıle yap - yum kuvvetlerinin· Amba Alaginin ce er; esasen menzılleri yani irtibat k k ·f · ·· ·· ı d" ~ '. ·· asala ıs aç vazı esı gormuş er ır. 

ı1.. taarruzda muvaffak olnnqlar - tamamen aarbine dü-n mıntakada ve muv yollan çok uzayacak olan M k · d - d d - A ~ l~ · 1 • ::r- J 1 rdu er ez ıse ogru an ogruya m· 

~ . akın 140 numar:alı talyan res- ve Sokotanın 35- 40 kı"lometre ıı· ta yan o su da tabiatiy)e zayıfla • b Al . .. . ·ı 1 . 'h 
t 

• - · • m b 1 cakt a - agı uzerıne ı er emış ve nı a _ 
ebl h ·· b b be · t · t ıt u una ır ç··nkü b ~ ıgı enuz u a rı cyıt e - malinde birdenbire meydana çıkı • nzil ilan I · u u uzun yet üç bin metre kadar irtifada kain 

~or; yalm.z 28 ıubat ıefakından vermeleri mümkündür. Binaenaleyh i:; ıc:;. k a yollannı Habef akın- ~ulunan bu geçidi ele geçirmistir. Bu 
... bu mıntakada büyük bir şu üç dört gün zarfında bu iki Ra • kı :na ı oru~ak_ üzere bir çok taarruz bütün hedeflerine va~~ıştır. 
~l'd uh b . . b 1 d w t alra ayrılmak iktıza ed kti 1 ~ an m are esının aı a ıgı - sın kumanda ettikleri kuvvetlerden I cak ece r. · · · talyan ileri kolları bugün Amba • 
,. hild" ki "kff d" fte an o zamandır ki Hab,.•" Al . . b" k k" .. ırme e ı ı a e ıyor. hiç haber alınmaması ihtimali var _ tand k t'A . 1. .,ıs • agının ır aç ılometre gerısınde Ce d l R a a ı netıce ı muharebeler batlı A . ··ı·· Q h . . .k ~ ce yarııın a a ınan ve oma - dır Buna nazaran bu kuvvetlerin k it I I al • şangı go u ve uaram ~e rı ıstı a-
~ tl gelen telgraflıt.rdan birisi Ras 1taİyanlar tarafından imha edildiklerı· yaca veed a Ykt~ ar eyhine bir man· metinde bulunmaktadırlar.' 
"ı zara arz ece ır. . 
l. ıa. ve Ras Seyyum kuvvetlerinin kanaatine yol açılması variddir. Fakat B .. k .. h"d" l b • • Gene Erıtre kaynaklarından haber 
~. tenahlanndan çevrilmiş bulun • buna biz - bir kaç gün geçip te aksi ··k ub~nkıu ati_ıshe ~r u Iıtibarla bü • verildiğine göre, iki ltalyau kolordu -

gelen haberlere göre, Habeş impara • 
toru fena vaziyette bulunan simaldeıa 
ki Hahef ordularının yardunı~a kot • 
mak için taze kuvvetlerle Dessied4 
hareket etmiştir. 

Cenupta da taarruz bqlıyor mu? 
Roma, 29 (A.A.) - Süel maha • 

fil, Somalide harekatın yakında yenlıı 
den baflıyacağını tahmin ediyorlar. 
Orada general Graziani, Egelliye ka • 

dar ilerledikten sonra, kuvvetlerinin 
külli kısmını İngiliz Somalisi hudut • 
larına doğru yığmıı, bulunuyor. 

Dört fırka ile 80 tane bambardıman 
uçağından mürekkep bulunan b._ 
kuvvetlerle general Graziani, Harr~ 
üzerine yürüyecektir. "llltl yu ır yme aız fey er olmayıp T b. 'd b" . h . 

~ arını ve durumlarının fena ol - sabit oluncaya kadar • inanmıyaca • esasen bu harp batla l b • • . su em ıen e ır çcvırme areketı w ya 1 erı ıntızar O· kt d 1 B h k · h d f" 
. Unu - mareıal Badoglio bildir • gız. Yukandaki mülahazalarımız a- Iunan teylerdir. , yapma a ır ar. u are etın e e 

1
• Son vaziyet 

~tir kaydile - haber vermektedir. rasına sokmadığımız bir nokta var. Gelecek günlerin bizim kanaaf •• R~~ Seyyu~ ve Rabs Kassayı bir muha· Nevyork, 1 (Hususi) - Unite(J 
~ lı b 1 1 ·h O d R K . ımızı reuc vermege mec ur etmek ve yahut p b'ld" . ~ a er ta yan ı ata taarruzunun a as assa ve Ras Seyyum ancak takviye edeceğine her zamanki b d l f k l l k ress ı ırıyor. Ras Kassa ve Rai 
~b· d ff k ld w ku ti · · d"" l h "b" ka"liz H L .... J ' u or u arın u a grup ara ayrıma Se k 1 · l 1 ] k ı. ıen e muva a 

0 
ugunda 

15
• vve erınm; un l'ece ge en a _ gı ı , ı • a~ er hari,..en gelmek . l b" b"d k. . . yyumun uvvet erıy e ta yan uv• 

·" d · be l d . . . ·-· l . ih ~.. · suretıy e cenu ı gar ı e ı çctm patı • . · 
L t'! er hır mana ta§ımakta ise de r er e 11rarla bıldırıldıgı veçhile, te o an ıil ve harp vasıtalarının ar· k il d · k"l . . vetlerı arasında T embien cephesinde-"llll • • • 

1
__ _ • _ .l!.... a yo arın an gerıye çe ı mesı netı - . 

At un resmi bir mahiyeti yoktur ıçıne düttükleri .renberden nasıl 1.UUI keıılmeaıgı müddet.re İtalyanlar . . Jd t kt" son derece şıddetli bir muharebe v\lııl .~· • 3" T ' cesını e e e me ır. 
l ~ı halde mare§al Badoglionun bu kurtulacakları meselesidir. Oku - Hal beti kadavaaıabnı.lirl~cak ıiyasi müzake- Diğer taraftan Amba - Alaginin J. kl ulbulmaktadır. Muharebeye kırk bid 
l::'•taki ~ebliğinin aynen neıri ik- yucuların dikka~ n"°:rına ıunu re ere zan ı er.. talyanlara düşmesi, esasen Ras Sey • ta yan, otuz bine yakın Habeş askeri 
1\ ederdı. Şu halde Romadan ge • koymamız gereklı olur kı gelen tel- .• ,. • •• ihtiyat erkôıuharp binbaııisi: yum ve Raa Kassa ordulannın iaıe ve ittirak etmiştir. ltalyan kuvvetleri itil 
'!>. •ı:-yri resmi haberleri henüz graflar yo~lann kesildiğinden hah - C. D. levazım nakliyatını daha ziyade güç- Rasın kuvvetlerini çember içine almıro 
~ ~ınııiz addedebiliriz. Bu itibar. setınektedır. Not: Krokide, Tembiend k" H • leıtirecek mahiyette bir hôdisedir. Ba. ğa baflamw. çember darlaştıkça Ha• 
bıtaraf kaynaklarla Habet men· Y-ollar ltalyanlar için çok büyük beş kıtaatını şimali k" de ~ a zı müşahitlerin dediklerine göre Am· beşlilerin vaziyeti fenalaşmıştır. Ha • 

d l k h b
. h . . h . . 1 d şar ıye ogru ta- ha Al . . . 1 1 J l" b,.Alı·ı . z· t" tt l -L',._ 

' 

ın an ıe ece aberlere de İn· ır e emmıyetı aız ııe er e Ha • arruza geçmiş vaziyett .. t k· - agı tepeınnın ta yan arın e ıne .,. erın va ıye ı saa en saa e ven..-

b l 
. . e gos eren o . 1 1 l . . A . "d m t peyda ed"yo h "ki d 

'

etmek lazım gelir. e§ er ıçın ayni derece ehemmiyette lar Habeş ordusunun ha k.l _ geçmesı, ta yan ar ıçın ~ıyangı en e . ı r ve er ı or unun 
. . - . . .. .. . cenu çe ı me .. ,. M d 1 kad l k" ·ı . h k R 1 ' 'ld,, ~fıh farzedelım ki T emhi- deg~~ırler •• Çunku Habeılı, çıplak yip de böyle bir mukabil taarruza te • oteye ta aga a aya ar yo aç • amı en ıın aeı ve i i a11n te• im .,.. 

\ lı:ı ltalyan taarruzu muvaffak ayagıle dagları atmakta her türlü ıebbüs ettiği ihtimaline göre çizilmiı. maktadırj • ••• ç maları bekleniyor. 
'ı, "t bulunıun. Bunun ne netice fenni vaaıtalardan ve tabiatin ya • tir ki bu ihtimali de yann tetkik ede- talyan reamı teblıgı Pariı 1 (Hususi) - Raı Seyyum 
tbileceğini mütalea edelim· rattığı mahlukattan daha becerik • ceğiz. Roma, 29 (A.A.) - Mareşal Ba· ile Raı Kassa kuvvetlerinin bugün 

l\,,C:.ıen haberlerden bu yeni İıaı . lidir. Bu itibarla, bir müddet dağları ~~~li? t 4
0 numaralı resmi tebliğinde ltalyan taarnızu karııamda uğradıli· 

k. taarruzunun sıklet merkezleri • aıarak geriye çekildikten sonra ke- Hı•t 'er '' rransa ı ı ır.ıyor: k • l R K k ları mütkülit Raı Mulugettanın Am-"ll • • t. ı r l ta yan ıt a arı, as assa uvvet-
~ ~erede bulunduiunu anlamak sılınıt olan kısımlarından daha ge • l . t · 1.ı . ba Aradamdan çekilmesi ve bu .. u .. _ .~·· -· . . ll l k erme cenup an ve şıma uen aynı za- 3-
w. un degıldır. Fakat biz, müte _ rılerde tekrar bu yollara çıkabilir - e an Q cm Q d t t · l d. D·· f kla elen aradaki irtibatın kesilmesi yu· • . ~it k"" A I • w r man a aarruz e mış er ır. un şa a 
~ ıev ulceyşı faydaları hasebi- er. Bu keyfıyet ~aglara daha aza· beraber, büyük bir meydan muharebe- zündendir. Bu irtibatın keıilmeıin • 
Iİı,lıoı laarru:zun merkez sıkletinin lııık orduların bıle baılarmdan geç- fsfigorum,, Jigor si baılanuıtır. den aonra ltalyanlarm bu Habeı 

an ikinci kolorduıunun sol ce- mi§tir. Halbuki İtalyanlar Habeıle - Romadan verilen malUnıat kuvvetlerini Tembiende bırakmıya 
~ da bulunduğunu kabul ederiz. ri, ayni arazide, takip edemezler. (BQf taralı l inci yüzde) Roma, 29 (A.A.) - Hav.!ls ajanu caklarını anla§ılmıfb. 
~dirde Gabat (Gaela) istika • Buna ne efradın alıııklığı, ne de cuda getirmekten henüz ümidini kes- muhabirinden: 

.de cnuba giden yolun Habeı _ m~har~~e "!e ikmal vasıtaları mü : mediğini söylemiştir .. ~o~uş~a sır~ - Askeri mahfeller, İtalyan kıt'aları· Muhtelif vilQyetlerde yeni 
ıçin kesilmit olınaaı varit ola- saıt degıldır. Günlerdenberi ltalyan sında gazete muharrırı Hıtl~rın <(Mu • nın Ras Seyyum ve Ras Kassa kuv -ı. - l.ikin Abbi Addinin hemen ıimal cephesinin gerilerinde at oy • cade~';'," adını taııyan ~r'.ni mev. • vetlerini ihata ettiklerini iddia etmek· sıhhiye !ayinleri 

~linden e l" b d w b" natan Habet akıncılarının hareket zuu a sederek bu eserın hır çok mıl- tedirler. Isparta hükiimet doktorluguw na Ei· 
vve a gar e ogru ı- 1 l ) h" d 1 "h . 1 e d b bA . . ' kabiliyetlerini ve Ra M l tt et er a ey ın e tasavvur arı ı tıva et· talyanlar, cenup ve simalden, ikı n"bozdoktoru Mehmet Ali, 9 .. - .. ıılma 

e cenu u gar ı ıstıkame • s u uge e or- ·-. dikka . lbe . ' "'"<K< . duıunun pek gü l l ha tıgıne nazarı tı ce tmış, buna yoluda kesmişlerdir. mücadelesine Antalyadan Ziya Zeki, 
\) rıden yolun kesilmesine ihti· b l . d·-· z_e o~ad~.~a mu - karşı Hitler bu eserin bir siyasi prog- Hab~lerin, Takazze nehrini takip 

L.toktur. Çünkü bu yol Habeı re e en vehr ıgbını gohr u ten ıonra ram mahiyetinde olmadığını, tarihi ederek yol ,köy ve her türlü menabi Diyarıbekir nümune hastanesine Tıp 
~'"'t'!&in" tam . . esasen mu are e ve areket kabili· b" .k d "ha b 1 d - .. - Talebe yurdundan Haaip, Ankara sıt• ~ m amen serıııne amut t" . . . tk"k . ır vesı a anı ret u un ugunu soy- den mahrum olan Avergable mınta -~· tt d" De k • ye ını ıyıce te ı etmıt oldugwumuz 1 · · . . ma mücadelesine Samsundan Refet, ıye e ır. me oluyor ki H b I . . , . emıştır. kasında gerı çekılmekte oldukları tah-

ler bu yoldan evveli garbe, 1 a Of erın, hır tek kıt aaı'.'m .. bıle Fransızlar fiiphe içinde min edilmektedir. Haydarpııp hastanesine T&fköprüden 
' cenubu garbiye doğru çeki _ talya~ kıt ~larmın çenberı ıçınde Paris, 29 (Hususi) - Hitlerin Pa- Üçüncü İtalyan kolordusu, garbe Rqat, Samıun zührevi haatalıklar.c:lok· 
\ lo.eırıen gibi bu yolun cenubun- kalacaaına ınanmamız ihtimali yok- ri Midi gazetesine, Almanyanın de • doğru hareket ederek, Ras K .... ve torluğuna Sivutaıı Rifat, Ordu hük&
~lunan ve Takazze nehrm" ı"n b" tur. G_ e_Iece_ k günlerin bizim bu ka - vamlı bir sulhtan başka bir şey iste - Raa Scyyum ordularının aon selamet met doktorluğuna Çctmeden Raif, Er-ır t zurum hastanesine lstanbuldan Hilmi, 

ll t--L·ı ecl Ş d" • b naa ımızı teyit edeceğine fÜphe et- mediğini ve kendisinin bir fransız - yollarını kesmeğe çalıtmaktadır. ~ı en eva va ısı o • • Al .. . • . ~ -•-- doguw m evm· e Konyadan Sami.. ~""' d 
1
,. be k mıyoruz. man antantını vucuda getırmek Ha~ ordulan çevrildi mı? .KJJJHl .. a ., ~~ a enre a sar ve ıımen A . . r d le . ~ d . Konya doğum evine Malatyadan Beb-tİlnal· d w (30 35 k"I ocak bu ıon vaziyette Habeıler ıçın e ın en ge nı yapacagına aır o- Roma, 29 (A.A.) - Maref8l Ba- .r•t Gemlik h!!l-'l.-et .ı_ı ..... _rlug-u ıye ogru - ı o- T b" 1 be t P . t 1 . fı d l" .k. . T b" h be . . 'r" uıuun aullllO na 

l k d ) k" . em ıen mıntakaıını ltalyanlaJ'a an yana ı arıs gaze e en tara n ~ og ıo, ı ıncı em ıen mu are sının ., .., a ar çe ıldıkten sonra t k d ·h · ı k la Haydar, Şarkıtla hükiimet doktorluğ'll'" r •-•- . . . . e - kaptırmaktan ibaret b' - _ an ı tıyat a arşı nmıştır. kat'i bir safhaya girmekte olduğunu ve 
' l(azze vadııını tak b ır zarara ur p · p · · · H·t1 na Emin tayin edilmitlerdir. • . ı en cenu- ramıf bulunacak} d F k b etıt arısıen gazeteaı « ı er sa - çevrilmiş olan Ras Kassa ve Ras Sey-

çekılmele d ı ar ır. a at u - . ,. . .. k . . . . rıne evam a ya- nunla ne h k b d"l • l mımı ıse muştere emnıyet aıatemını yumun durumları pek vahim olduğu· 
ı kurtar b"l" I H A b arp ay e ımıt our· ne d h b k ı·. a ı ır er. atta u d b k b' I l ' ne en esa a atmıyor?» sua mı sor- nu bildirmittir. 

ela kal 
e at a ır ICY· ta yanların önün· d k Al M"ll 1 29 A 1 · mıyarak; 40 - 50 ki- de Ad" b b w u tan sonra manyanın ı et er Roma, ( .A.) - yı haber a-

\..-.. .. • . , ııa a aya dogru, katedecek c · · d k' · · bo d d - ı h ·· Ied·-· ·· R Se .~~·"' cenuptan ıtı'baren, §arkı d h .. l k"l emıyetın e ı yerının ş ur ugu· an eş asın soy ıgıne gore, as y-
\ •ye doiru uzanan ve T akaz a afyuz e~c~ ı ometre mesafe ve nu söylüyor ve «kimsenin aleyhinde yum ve Ras Kassa ordularının ltal : 
". $; . . ze- meaa e dahılınde muharebe ile • 1 • d w ·1 h k 1 be be l b" · · ,, ~ iln kolunu teıkil eden va- .. _ a3'ı a egı • er ese ra r evrense ır yan orduları tarafından çevrılmış ol-
~,....._ de istifade etmek etil cak, yuzlerce das vardır. Makalle sulh istiyoruZ» diyor. malan keyfiyeti bugün bir emri vaki· l' Cabat (G I ) Sok sur e mıntakaaında 11 ıubatta baılıyan Er Nuvel de buna benzer mütalea - dir. 
' " 1. ae a • ota yo • taarruzdan beri geçen ·· ( b la ·1 · ·· kted" n_. Mulnoettanm kuTVetleri 

• l(abilirler. Yani hal anlar ta- .. g~n. er ve u r ı ~rı surme ır.. .. n.- -
\ k . •w• . . . Y muddet zarfında ele geçırılen arazi Sag cenah gazetesı olan Jour, fUP- Roma, 29 (A.A.) - llk gelen ha-
\ı>~ı\l 11 e1ıldıgı _bıl~ırılen batlı • hesap edilirse İtalyan ordusunun bu he ve tereddüdü ifade eden mütalea • herler, Ras Mulugeta kuvvetlerinin,· 
~--- tekrar serıl.erı~e alarak ~ - en seri harekatında bile, vasati 0 _ lar yürütüyor, Ordre gazetesi, Al - Amba • Alagide, Amba Ardam muha· 
~ 'h orduaunun ılerı hareketıni larak sünde üç küsur kilometre manyayı, Fransız - Sovyet paktını im- rebesinde dayandıkları kadar dayana -
f'lt a cepheden kartılamağa mu- yol aldığı görülür. zaya davet ediyor. mamış olduklarını göstermektedir. 

~ dahi olabilirler. Her ne ka- Bu hesaba nazaran İtalyan ordu- lngilizler Nikbin Öyle anlaşılıyor ki Ha'befler 10000-
~,•on mülahazamıza göre Ha - ıu yalnız bu mevsim değil; gelecek Londra, 29 (Hususi) -. Hitlerin den fazla değillerdi. 

alarmın dolatık yollardan mevsimde bile hedefine . . k beyanatı Londra gazetelerı tarafın • Ras Mulugeta •imdi, kuvvetlerini 
bir mesafe katetmeleri ikti~ uzak kalacaktır. Şu rtl ır~m~ ~en dan tefsir edilmekte ve mütal<!alar yü- Amba • Alagiden takriben elli kilo -

~ ~e ise de kendi arazilerine ordusu _ az ,.. d §ad ak 8 et rütülmektedir. Neus Chronicle iki ta- metre ötede kain Aşiyangi gölü civa-

1 
li.irı·· "kl" 1 amı erece e uvvetle - f b" 1 k . . . d .d t . ·ı Id·· ~ u ı ıme a ışkın olan Ha- nince k d I I l ra ı ır an aşmaya varma ıçın samı· rın a yem en anzım ı e meışgu ur. -'l._ ı. ye a ar • ta yan arla kat'i ,. b" · ·· ~ d d. R M l · 1 k h .ı ou yürüyüşü üc dört ·· t" 

1
. b" h mı ır azım gostermege avet e ıyor. as u ugeta ımparator u mu a· 

~ " · gun ne ıce ı ır mu arebeyi kab l t · · k" · fı k d · d k )\ "•Pmaları hiç te mümkün ol- u e me- Aksı takdırde arada ı meselelerın z ıtaatın an ye?ı yar ımcı uvvet-
~ ~ bir §OY değildir. mekte devam etsin. halledilemiyeceğini, Hitlerin sozunu !erle Ras Çetakkıyanın ordusundan 

't'!tı Bu bakımdan Ru Mulugettanın senet tutarak teklifini reddetmemek müfrez 40.000 kişilik bir kuvvetin 
)~ .,_b;:ıuntazam yola bağlı na- yirmi günden beri yapmakta olduğu lazım geldiğini söylüyor. Deyli Miror gelmesini beklemektedir. 
tllt <>l ~ebe vıosıtası hemen de 

1 
harekat cidden dikkate değer: Biribi- ise Hitlerin sözlerinde yeni bir ümit İtalyan uçakları buralarını tarassut 

ı. mayan H b d · · · · k" d h l hutiik . .. ~. es or .. usu ıçın nnı ta ıp e en mu telif mevzilerde sezmekte, ve bunların kış sahnesinin altında bulunduruyorlar. . 
i l bır guçluk te gostermez.1 durup muharebe tertibab alarak ltal- üstüne, dosta bir ilkbahar güneşi hüz- imparator timal cephesine piyor 

talyanlar, yolların düzel- yanlan yeni muharebe bazırLklan l mesi olduğunu ilave etmektedir. · Roma, 29 (A.A.) - Aamaradan 

Ankarada fotoğraf sergis7 
Ankara, 29 (Özel) - Matbu

at umum mOdtlrlftğil tarafından 
tertip edilen fotoj'raf Hrgiai bu
aın Ekonomi Bakanı Celil 
Bayana bir s61leYI ile açıldı. -- --
.- Boa Poıta .. 

lLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin e98ll yazıai)e 
bir aütünün iki atın bir 
(santim) aayıhrc 

2 - Sayluuıa ıöre bir an • 
tim ilan fiatı fUD)arC:hr ı 

.. yı • .. y1. 
1 2 

400 250 
Kıt- Kr .. 

aayfa .. yfa Dlfer S. 
3 S J•rler •rfa 

200 100 eo ao 
Krto ~ Kr.. ıc,.. 

3 - Bir santimde yuati (8) 
kelime vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar 
tutacakları yere a:öre 
aantimle ölçülür. 
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1 artta Tekrar ıkıyor. Yeni Çıkan: 

SİMLİ AY 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Renkli, güzel bir kapak içinde 100 sayfadır. içinde aynca iki tane dört renkli tablo 
ilavesi vardır. Her sayının 1 Forması " Yerli Roman ,, - 1 Forması "Polisiye Roman,, 
tefrikalarına aynlmışhr. Hikaye, Röportaj, Yurd ve Dünya hadiseleri, Spor, Sinema 
Moda, Mizah-Karikcttür ve Bilmecelere ayrılan diğer sayfalar zengin resimlerle süslüdür. 

Bayrdmlıklarınızı 

Bızden Tedarik 
Edin · p o 

SOMER BANK 
YE 12Lİ MALLA~ PAZADLARI 
BAYRAMDA YALNIZ 49 

.Kızllay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

MOndereuh çok H•gİD olan bu a-azeteyi o ·~umakla Ye llınların•ıı Yer

mekle hem kendinize n hem de KIZILAY'a yudım etmlt olac \uınız. 

Fiyab . ıon uhifede •antiml 30 kuruıtur. Mnracaat yerleri ı 

latan bul' da: Poıta .. karıııııada KIZILAY Satıı Bilroau Telefon: 22653 
latan bul' da: Poatane arkaaında llliıcılık Şirketi Te "efon: 200?4 - 95 J 

~lmm __ ... __________ S7ti:Jil .. ;r;z:;aamim--mm:Jlllİlllm;;' 

Ihlamur Kerestesi Mübayaası 
150 metre mik'ab ıhlamur keıeı:esi p.uarl lda ıatı ı alınacaktır. 

Vermek iıteyenlerin teraiti öğrenmek üzere 14 Marta kadar 
Sirkeci, MUhUrdar Zade han 1.- 2 No da NURKALEM ltd. 

Şirketi merkez ne bizzat \'eya yazı ile müracaatlara. 

Çumurbaşkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğin~en: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere. atanmak üzere Piyano, Keman, 
:Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz bateriıi 
aazlan çalanların 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar İstanbul 
Galatasaray lisesinde suiavları yapılacağından bu n.zları çok iyi bir ıurette 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanları ile birlikte ıınav komisyonuna bi· 
rer dilekçe ile bafvurmalan. «142)) cc361» 

-- Sabık Klbil Verem Sanatoryomu Battabibl ~ 

Paria Faku:te.ıinden Diplomalı Doktor 

Ferhan Yücer 
Iıtanbul: Ayasofya Y ereba"an CaddHI No. 43. Tel. 23035 c• 

~KANZUK~ 

EYVA TUZU 

Tabii meyva usarelerile hazırlan • 
mış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır, 
Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 

eder. 
tNGlLİZ KANZUK ECZANE.Si 

Beyoğlu • İstanbul 

V E N U ~ Rimeli 

ile tuvalet gören kirpikler kalplere ok 

gibi saplanır. 

Venüs Pudrası 

Terkibine Ven üs Gold kremi karış -

tırılmıı narin ve nazik ciltleri teşhir eden 
her tene uygun renklerde yüksek evsaf· 
ta, eşsiz bir pudradır. 

VENUS Ruju 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere dü~ürür. Tamam yirmi dört 
saat dudak.ta aabit kalır, yayılmaz, Lo -
zulmaz ve yakmaz. 

Evliya Zade Nureddin Eren, Eczayı 

Kimyeviye i.li.t ve ıtriyat deposu, 
İstanbul. 

.· 

Kırtehir icra Memurluiundan: 

Hisaedarlar: Kırfehrinio medreae M. ainden Muhair oi. Kadir of.~ 
» » >> Kadir karıaı Akkadın 

• )) » )) oğlu Recep 
» )) )1 . » )) Ömer 
» )1 \) . )) )) Mehmet 
» » ,. )1 Kızı Hatice 

Keziban, çocuklar1 Musaffel'• 
Fikret, Hava, Selvi Ye Kadife. 

Hisseli yer: Kırtehrinin Medreae mahalleainde kain tapunun 19/6/9'3S ~ 
57 ve59 No. raıunda kayıtlı bir bap hane ile bir kötk• Evsaf, kıymet ~ ~I 
dutları: Hane: Alt katında bodrum, Üst katında dört oda bir mabe:rin it~ 
linde bir selamlık ve bir ekmeklik ve bir mutfak mevcut üzeri kiremit, .el ~ 
lık ile mutfak toprak örtülü içinde suyu için bir kuyu, üç armut, bef ~
iki elma, iki ceviz, bir dut ağacını havi avluyu mÜftemildir • g50 

Sağı Kahraman, solu ve arkası kendi mülkleri, önü yol ile mahdut ~ i1" 
lira kıymetinde. Kötk: Üzeri kiremit, alt kıamı ahfap ve bir havuz ile ıtl 
linde toprak örtülü bir kahve ocaimı müttemildir. Hanenin arka kıJJ11ı1',.ı 
daki bahçenin bitim yerindedir. Kıymeti (50) lira biçilmi§tir. Gerek baDe il 
gerekse kötk etrafında duvarla mahdut bir bahçe içerisindedir. Şamili: Jç 4' 
de halen hissedarlardan Akkadm bul~nur. Muamele: Yukımda evaıJf•4,kıymet ve hududu gösterilen kötk ile hanenin taksimi kabil olmadıi1" • 
paraya çevrilmek suretile ıuyuun izalesi hüküm altına alanmıt ve arttı~ 
ya çıkarılmııtır. Gerek ilama ve gerekse vazıyıd zabıt varakası tebliği Jıı ,f 
derlardan Mehmedin ikamet yeri bilinemediğinden ilanen yapılmııtır. SıJ ~ 
ri menkulatın arttırma tıırtnameleri 20/2/36 tarihinden itibaren berlı # 
ııörebileceği mahalde İcrada aaalıdır • Arttırma 45 gün müddetle olaı> b 9"ıf 
ciai 13/3/36 tarihinde cuma günü saat 14 ten 16 saate kadar yapılacŞ ,1 
Verilecek bedeller takdir olunan kıymetin yüzde yetmit beıini buJınass-1. 
mü,terinin teahhüdü baki kalmak tartile üste bırakılması yapılmaJ"IP tS ~ 
müddetle uzatılacak bu on beJ gün Yani 30/3/36 tarihinde pazartesi ~ 
saat 14 de yapılacak arttırmada her kaç lira veriline üste bırakılma •:J 
melesi yapılacaktır. Bu ilan davetiye makamına da kaimdir. Pey ~ 
iateyenler ve iliıiği olduğunu iddia edenler kıymetlerinin yüzd yedi " 

·r1'r pey paraaiyle veya milli bir banka mektubu ile ve resmi vesailda • ~ 
müracaat etmelidirler. Aksi takdirde hakları tapu kaydı ile müseccel ııf 
yanların payl9'tma hakkından mahrum kalacaklan ve mÜJteriııİO ~' 
bedelinden maada tapu harcı ile dellaliye ücretini pe§İn vermeie ıneebJJ' 
dur. İh2'le gününden itibaren satı§ bedelini yedi gün içinde veriJıl' c' 
takdirde gayri menkul tekrar arttırmaya çıkarılarak ihale yapılacJ" 
nokııanınm maa faiz ilk mütteriye ta zmin ettirileceği ilin olunur. / 

- --
BANZOPiRiN kaı<ıleri · .;-tieRYERoe40Ku~~~ 
N-EFE S BORUL.4RINI TEMİZLER • . BALGAM SÖKTÜRÜR:·ÖKSÜRÜGÜ HE HEN GİOE RıR 

--- - ____________________ / 

tamın, ya)lanmarı nı•~ ed., 
•• hırekatlnlıa 9HQllk ••rlr, 

Velıruz ı 

J. ROUSSEL de •atılır • .. 
ISTANBUL : TOael Me7danı llt. it. 
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