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Almanya, F ransaya karşı Karsta devamlı ve çok 
zelzeleler • 

sesını 
• yükseltiyor! şiddetli 

-------------------- .................................... _. ...................... . 

Avrupa, Almanyanın Köylerde 200denfazla 
cevabını, Almanya seçi- ev yıkıldı, sarsıntılar 

• 
mın sonunu bekliyor lıô.lô. devam ediyor 

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

_ltalya Londra projeaine hô.la cefJap 
vermedi, hem Lokarno devletleri ile 

hem de Almanya ile arası açık 
* * * General Göring dünkü nutkunda "Fransızlar size 

taarruz mu ettik, hakaret mi ettik, neye ayaklanı
yorsun uz? Silahlarımız kuvvetlidir. Bize taarruz 

eden bunlarla karşılanır,, dedi 

1NG1L1ZLERE GÖRE ALMANY ANlN VAZİYETİ 

- Mösyö Flıınden, Almanya bir santim bile geri dönmez, döneme'.ll, 
dönmeyecektir. 

( Evening Standud ) 

Lonclra, 28 (Son Poata) - Va.ziyet fU tekilde hül.Ua olunabilir: Aurupa, 
kitlerin yeni tekliflerini, Hitler önümüzdeki pazar günü yapılacak Alman 
intihabatrnın neticeaini bekliyor. 

ltalya hala Londra tekliflerine cevap vermemqtir. ltalyada aelahiyettar bir 
Ztıt, Sinyor Grandi tarafından parafe edilen tekliflere cevap vermiyeceii -
lli •Öylemİftİr. Bu •uretle ltalya Lokarnoyu tanıyıp tanımadığını aöylememif o
luyor. ltalya bahriye nezareti müate~an deniz inıaatından bah•ederken 
uinıaat zamanı değildir, çünkü tepemi.de (Nord aeai) var» demiftir. Nord
lGrdan mak•at Almanlardır. Bu auretle ltalyanlar hem Lokarno devletleriy
le, hem Almanya ile aralarının bozuk olduğunu gÖ•termektedirler. 

General Göringin Nutku 
Berfin, 27 (Hususi) - General Cöring bugün söylediği bir nutukta Re· 

tıin i~gali meselesinden bahsederken F ransaya hitaben şunları söylemiştir : 
.«Size taarruz mu ettik? Hakaret mi ettik? Yoksa başka bir şey mi yaptık? 
V apmadıksa ne diye ayaklanıyorsunuz? Almanlar bugün, yarın değil, önü :-

(Devamı 15 inci yüzde) 

• 
Almanlar ltalyaya da _ 
çatmıya başladılar -, 

ltalyanın Avmpadaki karışıklıklardan istifade ederek 
Avusturya ve Macaristan ile anlaşması küçük itilaf 

gibi Almanyayı da kızdıTdı 
ltalyanın garbi Avru~da vaziyetin 

karışmasından istifade ederek A vus • 
turya ve Macaristan ile yeni bir an -
fa~ma yapmasının tesirleri garbi Av· 
tupa ufukları açılıp vaziyet tebellür 
ettikçe daha fazla kendini göstermek· 

te, İtalyanın bir taraftan küçük itila{ 
devletlerini diğer taraftan Almanyayı 
Ri.icendirdiği anlaşılmaktadır. 

Dünkü telgraflar küçük itilaf dev · 
letterinin, İtalyanın Tuna havzasında 
bakim bir rol oynamasını iyi karşıla • 

Mehmet Ali (solda) ve karısı Üe küçük 
Nermin (sağda. geride) .................. 

iki analı çocuk 
Kan tahlilinin 
neticesi anlaşıldı 

Nermin isimli bir kız çocuğuna iki 
ananın sahip çıktığı malumdur. Mah~ 
kemeye akseden bu davada söz tıbba 
verilmiş, bu &uretle ortaya kan tahlili 

(Devamı 15 inci yüzde) 

Agasofga 
Müzesinde Yeni 
Araştırmalar 

Ayaaofya mihrabmcla kurulan 
munzam ukele 

ı 

(Yazısı 15 inci yüzde ) ............................... _ .......... ·-··-·-··········· 

YENi TEFRiKAMIZ 

Y~!~ ~ ~!m~~~mal İ 
ı Bugün başladı 
f Osman Cemalin en güzel 
J eseri, son senelerin en 

güzel romam 
9 uncu sayfamızda 

okuyunuz! 

Nüfuzça zayiat yok, fakat hayvan 
telefatı fazla. Köyleri boşaltan halk 

çadırlarda yatıp kalkıyor 
Kara 27 (A.A.) - Son iki gÜn içinde Kağızman ilçesinin Digor hududuna yai 

kın Kötek kamununun iki köyiinde zorlu ve sürekli zelzeleler olmuttur. 84 ev, 106. 

ahır ve samanlık tamamen yıkılnut, 104 ev ve 124 ahır ve samanlığın duvarlan 

ıenİfçe çellamııtır • 

Zelzele hatlar ba§lamu ballı derhal dlf&rI çıktıkları İçin insanca zayiat yoktur. 

Fakat hayvanat telefab pek fazla olmuttur. 

Felaketzedelere yapılan yardımlar 

Yer depremi bölgesinde bütün halk çadll'larda barınmaktadır. Kızılay ilk yardun 

olmak üzere feliketzedelere 200 çadırla para göndermiştir. İlbaylık tarafından 

alman tedbirler sayesinde feliketzedelere tam zamanında ve faydalı yardımlarda 

bulunulrnuttur. 

Dünkü yeni sarsınblar 

Kan 27 (A.A.) - Dündenberi Kötek .kamununda ve yeniden bazı köylerinde 

çok zorlu yer deprenmeai sürekli bir tekilde devam e~ektedir. Bu deprtlm esna

sında 159 ev ve ahır kısmen ve lunamen yıkılnnttır. Ve bir kıamı çatlamalı 

ıuretile sakatlamnıttır. 
Hayvanat telefatı fazlada. Yer deprem bölgesinde bütün ballı: çadırlarda kal 

makta ve kendilerine gereken yardım en seri vuıtalarla yapılmaktadır. 

-===================ıı-=======:;;:::::;a=============================-c:=. 

iSTiYORUZ/ 
Sokaklarda dilenci hücumu 

Yukarıdaki resme biraz dikkatle ba - 1 terenler arasında onlardan hiç birisini 
kan gözlerin isyanla büyümemeleri, te- ııöremezsiniz. 
essürle yaşarmamalan için tat olma - Bizde dilenci, sefil olan biçare değil, 
lan lazımdır. sefaleti maden gibi işleten açık gözdür. 

Bir an için, bir dilenci hücumuna uğ
rayan bu adamcağızın bir yabancı ol· 
duğunu farzedin. Ve onun, bu dilenci 
deryasına düşüp te hakkımızda edine -

ceği tabii intibam dehşetini tasavvur e· 
din. lstanbulu öyle bir diyar sanacaktır ki 
orada kaldırımlara düşmÜ§ biçarelerin, 
bir lokma ekmek ihtiyacile açılan kan
sız elleri boş çevrilıneğe mahkumdur. 

Ve o fakirlerine acımıyan diyarda, se· 
falet o hale gelmiştir ki, sokağa çıkıp ta 
bir dilenci kafilesinin hücumuna uğra -
mamanız imkansızdır 1 

Vakıa lstanbulda, bir lokma ekmek, 
bir sıcak çorba ihtiyacını duyanlar yok 

değildir. Fakat avuç açmak zilletini aös 

Bizde dilenciliğin mektebi ve dilenci -
nin apartımanı vardır. 

Ve bizde dilencilik iğrenç olduğu nis
bette karlı bir meslek haline girmiştir. 

Dilenciliği meneden kanunlar vardır. 
Dilenciliği men için nizamnameler yapıl
mış, talimatnameler kaleme alınmış, e -
mirler verilmiştir. Fakat bütün bunlara 
rağmen dilencilik kalkml'lmıştır. Dilen -
ciler bugün dünden daha çoktur. 

Bu kanunların, nizamnamelerin, tali -
matnamelerin tatbikı, kafi değillerse, ye
nilerinin yapılması ve halkı sade soy -
makla, rahatsız etmekle kalmıyan, hay
siyetimizi, bir dilenci haysiyetinin bile al
tına düşüren bu merhamet simsarlarının 
merhametsizce cezalandırılmalarını: 

iSTiYORUZ 
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r 
Her gün 'I Resimli Makale a Kolumuzu Tutanlar a 

Cepheln Tetekkiil EJiy('lf' 

• Harp Tehlilıui Geçiyor 

• 
Kaldırın .Şu Levh!lları 

~ -
Cepheler Teıekkü! Ediyor: 

L ondra Fransa ile Almanyayı uzlaş-

tırmağa çalışırken. öte taraftan 

Meıke:z.İ Avnıpa dev]etlerinden bazıları 

birleşerek aralarında iktısadi ve siyasi an-

laşmalar yapıyorlar. 

Romada Mmıolininin riya~ti altında 
toplanan Avusturya ve Macaristan başve· 
killeri bir takım paktlar imzaladılar. Bu 
paktlar zahirde C!aha ziyade iktısadi mahi
yeti baiz görünüyor fakat hakikatta siyasi 

bir birlik ifade etmekten de geri kalmıyor. 
Çünkü bu iktısadi anlaşma eskiden Avus· 
turya ..ile Almanya ara8lndaki Ançelus 
dedikleri giimrrrk ittihadını andırmaktşdır. 
İktı~adi anlaşmaların siyasi hareketler ü

zerinde müessir olduğuna ise hiç ,üphe 

yoktur. 

Avusturya başvekili bu anla'ima ile ik

tifa edilmeyeceğini ve talip olan diğer dev
letlerin de anlaşmaya girebileceğini söyle
miştir. Şuşning'in muradı Çekoslovakya ·ile 
Yugoslavyayı da beraber alabilmektir. 
Hatta Yugoslavya biraz buna mütemayil 

göıünmektedir 

Binaenaleyh dünyanın ınazulan Lon
dıaya çevrilmiş bulunduğu bir anda Ro

mada oynanan ve gözlerden kaçan bu o

yun, yarınki Avrupanın mukadderatı üze
rinde tesiri görülecek kadar mühimdir. 

• • 
Harp T ehlikeıi Geçti mi?: 

H arp tehlikesi şimdilik geçmiş 

dir. 

gibi-

Ne Almanlar söz1erinden dönmüş, ne 
Fransızlar isteklerinden bir adım geri a1-
rnışlaıdır. Fakat iki taraf ta olduğu yerde 
beklemeği tercih cClerek ileri gidememiş

ludir. İlk anların heyecanına kapılıp su

rüklenmeyen milletleı; artık kolay kolay 

Mühim bir İf karpsmda.sınız. Bütün kuvvetinizi topla· 
yarak o iıe atılırsınız. Fakat arkadan beklenmeyen bir el 
kolunuza aarıhr, hızmı:ı.ı keser ve itinizi bozar. 

Her birimizin böyle kolumuzu tutan, ileri atılmamıza 
mani olan, hamlelerimizi kıran, yaratıcı kudretimizin İn· 
ki~afına imlcan vermeyen bir engeli vardır. Bu enge] ba
zan anamız, hazan kanmız, bazan arkadaşımız, hazan 
rakiplerimiz, bazan da ortağımızdır~ Onlar geri, durgun, 

sakin, hamlesiz İnsanlardır. Sizin hamleleriniz onların ba
şını döndürür. Sür'at onlar içia korkunç bir ıeydir. 

Hayatta bu engeller, ileri hamleleri kesen mütereddit, 

korkak, cesaretsiz insanlar o1masaydı, insanlık ıimdi çok 

daha ileri gitmiş olacaktı. 

İleri gidebilmek İçin evvela kolunuzu tutanları bir ke-

nara alabilmelisiniz. 

(s6z ARASINDA ) 
Musolininin 
Canını sıkan l+ HERGüN BiR FIKRA • 1 

------------------, 
Sözün Kısası 

Yüz yirmi beş 

Kilometre daha 
._ _____ 'E, Ekrem•Talu 

T ürkiye Cumhuriyetinin Başve• 

kili İsmet İnönü ile Nafia Ve .. 
kili Ali Çetin.kaya, iki gün evvel Afı. 
yon - Karakuyu ve Isparta - Bozanönü 
demiryollarını merasimle açtılar. Bu 
suretle, yurdumuza Cumhuriyet reji .. 
mi kurulalıdan beri yapılan 2..t ! Ll- kilo• 
metrelik demiryoluna 125 kilometrcı 
daha ilave edildi. 

Bu azametli eser, topu on, on ik! 
yıllık bir çalışmanın mahsulüdür. Bu 
kadar az bir zaman içerisinde br1şawı 
lan bu işe insan baktıkça ba~ı döner;~ 
göğsü iftiharla kabarır, gözleri heye• 
candan yaşla dolar. 

Orta yaşlı bir Türk için, pek yakın 
bir mazi ile bugünkü hali karşılaştır• 
mak ve Cumhuriyetin bu vatana ha• 
ğışladığı nimetlerin kıymetini ona göı. 
re ölçmek mümkündür. O vakit, aştı .. 
ğımız mesafe ve vardığımız netice gÖ• 

ze daha eyi görünür. 
Ben, kendi payıma, daha dün d~ 

necek kadar yakın bir geçmişte Ana• 
doluda yolculuğun ne gibi meşakkatle
re, tehlikelere, ne çok zaman kaybın~ 
bağlı bulunduğunu bilen ve hatırlayun\i 
lardanım. Umumi harpte, cepheler~ 

erzak ve cephane sevki, takviye kıta .. 
ab gönderilmesi, sulh zamanında dıi 
her bucağımızdaki mahsul hazineleri• 
nin bir yerden öbür yere nakli bir me.a 
seleydi. 

Mevcut bir iki demiryolu hep ya• 
hancıların elinde, onların kontrolü al• 
tında bulunuyor. memleketin ekono .. 
misine. siyasasına, emniyetine değiJı 
onların emeilerine hizmet ediyordu. 

harbe girmezıer. Bir mesele 
Lahi mahkemesi, Milletler Cemiyeti, Komedi ile Facianın 

Farkı 

Bir kocaya 
iki yüz elli 
Talip! 

Cumhuriyet rejimi kurulur kurul• 
rnaz, başındakiler,. birçok noktalarla 
beraber buna da ehemmiyet verdiler, 

Hint denizinde Maurice adasında vazife Bir taraftan, yabancı ellerdeki demir"' 
dolayısile bulunan bir İngiliz neferi, İn • yollar satın alındı, hükumete mal edil• 

Londra müzakereleıi, cevap, cevaba ce· Macaristan, Avusturya ve İtalya "ara • 
vap.. F.alan derken aylar geçecek, işler 8lnda aktedilen misak münasebetile cu • 

tavsayacak, ve hadisat tabii seyrini takibe martesi ve pazar akşamlan Romada mi.sa
mecbur olacaktır. fir başvekillerin şerefine iki suvare tertibi 

Amma bu gidi~ er geç bütün dünyayı icap etmiş. Birincisi operada, ikincisi de 

harbe götürecektir. Buna şüphe yok. Fa- Venedik sarayında. 
kat şimdilik havadaki barut kokusu dağıl- Musolini kimlerin davet edileceği bak-
ma yolundadır. kında sorulan ıuallere: 

• • 
Kaldırın Şu Levhaları: 

B eyoğlu artık geçilmez bir hal aldı. 

Sinemalar eokak ortalarına kadar 

çirkin, iğrenç. boyalan dökülmüı mu

kavva ilanlar asıyorlar. Bilmem fakir İtal
yan şehirlerine hiç gittiniz mi? Orada ev
lerde pencereden pencereye ipler 1rerer, 
çamaprlan bımlann üzerine llSaTlar. Sokak
laıd• çamaşırdan başlca bir şey 1rÔ?Ün· 
mez. 

Beyoğlu da bu ltalyan soltaldanna dön
dü. Kirli çam&şll'lan andıran ilan karton-

1an sözü o kadar rahatsız ediyor ki. insan 
bu bdar .zevk:.zliğe tahammül edemiyor 
ve bunu değİltirmek istiyor. 

Koca şehrin estetiki ile uin.~n hiç 
kim1e yok mu} -------·,.-.. .. ..- -·---
Biliyor Musunuz? 

- Zecri tedbirlere iştirak eden dev1et 
murahhasları gelmesinlerl demiş. 

Sonra .. Salonlar boş kalacak, misafir -
lere mahçup olacağız diye dü~nmüş, ve 
iç1erinden bazılarını seçmeğe karar ver -
miş, bunun da 'bir tAkmı siya.si mahzur1ar 
tevlit edeceği kendisine anlatılınca sıkın

tılı bir eda ile: 

- Hepsini çağırın, - yapayımt ceva

bını vermif. 

"1Uerl11 N•hlklerı Ve Fra11aız 
Soarallstlwl 

Hitler intihap mücadelesi münaııebeti)e 
söylediği notultlann mühim parçalanm 
pli.ldara geçirterek, en uzak yerlere kadar 

daiıtmıJbr. 

Bu usule Hitlerden evvel müracaat e • 
den F ranmr 90syalistleri. pli.ldaı•hı. sabit 
propagandanın acısını çek:tilderi için, ken

di gazetelerinde Hitlerin bu fikirden vaz 1 
geçmesini temenni etme.ktedirler. Buna se-

l - E.slci Yunanlılarda deniz ilahının bep olarak ta dcmcltted.irler ki: 1 
adı neydi? ~ - Seslerini plaklara geçiren ~iderler, 

2 - Esatirde güzeUiği ve amu ne tem-
fırkadan aynldılar, bir zamanlar :zemine 

eil ederdi? 

3 - Dünyanın 

dir? 
en zengin adamı kim 

ve zamana uygun gelen sözler, plaklar es-

- kirneden artık ağza alınmaz oldu... Hal • 

4 Sultanahmet camiinin 
buki biz fikirleri değiştirerek yeni propa -

miıuırele • gandalar yaparken, plaklar eski fikirleri -

Şair Faruk Nafiz, Kollejdeki talebe- gilteredeki gazetelerden birine, bir mele: - di; bir yandan da ana yurt baştan ha• 
sine edebiyat dersi veriyordu. tup yazarak evlenmek istediğini söylemiş, şa çelik ağlarla kuşatıldı. 

Sıra, tiyatroya ve tiyatro nevileri- mektubu ilan etmişler, aradan on beş gün Koskoca bir ülkenin cüzü'lerini bt• 
nin izahına gelince, Faruk Nafiz sordu: geçmiş geçmemiş, Maurice adasındaki İn· ribirine yakınlas,tıran bu medeni vasi• 

- Bana, facia ile komedinin ara- giliz neferi 250 genç kızdan izdivaç teklifi 
sındaki farkı bir misal ile anlatır mı- almış. Bu hakikate acaba bayanlar .kızar- talar, sayın Başvekilimizin geçen gün 
sınız) lar mı) nutkunda dediği gibi: ccHer şeyden ev• 

Talebeden, gayet zeki ve yaramaz vel, vatand3ıi>ların kendilerine güven• 
Papa Ve Alma•l•r l k ı · biri, söz alıp: me eri, çalışma ta ısrar etme eri, ıçe .. 

- Ben anlatayım, efendim! dedi. Şimdiye kadar daima harp aleyhinde riden ve dışarıdan gelecek her miişkü• 
Mesela, sınıfta kendi .kendimize iken bulunan Papa, bu sefer de Hitlerin Reni ]atı yenmek için, kafalarında, yüreK• 
arkadaşlarımızdan biri sizin ıtaklidinizi işgal etmesini takbih etmİ§tir. ]erinde, bileklerinde kuvvet bulmalari 
yapar, bizi .güldürür .. Bu bir komedi- Alman gazeteleri ltalyanın Habcşistana 

saldırmasını, mübah gören ve sonra da ile kabil olmuştur!» 
dir. Derken ansızın 1i.z içeri selirsiniz. E d 1 b k · b 1 

harbctmiyen Hitleri takbih eden hır" _.ı__ vet vatan aş ar u uvvetı u ı. 
işte o 'Zaman fa~ o]uy !. BUlil k 
ıt----------------•lf> mm samimi olabileceiine ve Papalığın da muşlardır. Çünkü başlarında, tü enr 

BULllACA 

~oldan sağa: 

1 - Araştırma, kaba bir tabir. 2 -

ulvi bir makam olduğuna kimsenin .inan- mez bir güvenç kaynağı olan yüce bit 
mıyacağını, yazmaktadırlar. şef. yollarını aydınla ten bir m~ale var• 
.... - ..... ._ ......... - ............................ -.. dı ki adı, tarihin alnına bir güneş gibl 
Baharat satan, mal 1 t - Nota, yapmak. hak. olunmuıŞtUr. 

Yukandan qağıya: Dün, demiryollarımıza, İsmet İn<ı-
1 - Dcrd, çüroğe çıkmıı. 2 - Eski nü ile Ali Çetinkayanın ilave ettikleıi 

Polis müdürü, bir N ilavesiyle vücudumuz- l25 kilometrelik kısım, Atatürkten al• 
da olur. 3. -. Es~i şekil otel, sonuç. 4 - dığı hızla, terakki yolunda durmak bi)-
Sularnak, ıstıkbalı keşfeden batıl şey. 5 - T·· kı·· ~ ·· · b• b 1 • 
F 

. meyen ur ugun yem ır mer a esı• 
·acıa, erkek. 6 - Beyaz, bir ci ilavesiyle . 
çocukların lafı olur. 7 - Elbisenin içinde- dır· 
ki kumaş, merkebin şeddelisi. 8 - U-
zağı gösterir, cimrilik. 9 - Ütü. t O -
Paramızı yatırdığımız yer, lakayıtlık. 1 l -
Gelirat. 

Dünkü Bulmacanm Halli: 
Soldan sağa: 

-- ....................... 11 .................. , .. ı:::::-.ı-

Franaanın Yeni Ankara Elçl•I 

1 - Sadakat, ad. 2 - Ebelik, tez. Türkiye cumhuriyeti nezdinde Fransayj 

rinde kaç şerefe vardır? 

5 - Gölge etme başka ihsan istemem, 
cümlesi kimindir? 

mizi halk arasına yaymakta devam edi • Peygamber değneği, tarihi bir belde. 3 -

3 - Ladi, saat. 4 - Ani, ad, akar. 5 - temsi] edecek olan Mösyö Heııri Ponsof 

Leke, laf. 6 - Asır, Suad . . 7 - Bab, ket, maruf diploınatlardandır. Mesleğe Siyaın• 
it. 8 - Deve, em. 9 - Şiar, naz. el. ) O - da maslahatgüzar olarak girmiş, 1926 4• 

(Cevaplcı Yann) 

(Dünkü aıallerin cevapları) 
1 - Avusturya ordusu Budin şehrini 

1 686 da zaptetti. 

2 - Ric'at devrimizin Mahaç muha -
re besi 1 68 7 de olmuştur. 

3 - Avusturya ordulannın mütemadi 
zaferleri karşısında dehşet içinde kalan 
padişah Edirnede bir meclis akdettirmis-• 
tir ki tarihte Edime divanı namile maruf-
tur. Sadarete Köprülü Fazıl Mu!<tafa Paşa 
bu vak'a üzerine 1689 yılında geçmiş -
tir. 

4 - Oşi muahedesi Trablus harbine ni
hayet veren muahededir. 1912 yılında ak
tedilnıiştir. 

yordu. Kafadan doğanlar, valde. 4 - Muavinin 

Konut•n llektup Türkçesi, Sucu, kar sporu. 5 - Meşhur 

Ohioda okumak, yazmak bilmiyen bir 
kadına oğlu her hafta Avrupadan bir plak 
yollamaktadır. Mühim bir işte olan bu ha-

bir şairimiz, bir Er ilavesiyle talih olur. 

6 - Yiyecek satan 7 - Hastalığa yaka
lanmamak için yapılan şey, kraliçe. köpek. 

yırlı evlat, sözlerini uzun uzun plağa ge - 8 - Bir et ilavesiyle Hindisıanın yukarı
çirtmekte ve annesine böylece ulaştırmak- ~nda bir memleket olur, yiyeceğimizin a
tadır. çılması. 9 - Zeybek. !lporcu nidası. 1 O -

İs, at. 1 1 - Kanaat, Arif. Ocadavada Abdülkerim teslim olduktan 

Yakandan aflliıya: sonra, Fnnsayı temsil etmiş, Berutta fe~ 

1 - Selam, aşık. 2 - Aban, ab, !sa. kalade komiser olmuş, Fas valii umumiıl 
3 - Dedi, Sada. 4 - Ali, Liberya. 5 _ tayin edilen Henri Ponsot 1934 senesind~ 
Ki, er. 6 - Aksak. kenet. 7 - Adese, at. yerini iki gün müddetle Nekhete uğ • 

8 - Ud. 9 - Attili. ar. 1 O De. Fadi- rıyan eski polis müdi.irü ve şimôiki ParW 
me. 1 1 - Af, JiI. d . eh· h b ak bele iye reısi ıap e ır mışttr. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Henri Ponsot edebiyat meraklısıdn. Ve 

"ı şimdi de Şekispirin külliyatını lisanına ter• 

cüme etmektedir. 
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Bir lngiliz 
Gözile 
Vaziyet 
D ün bir tesadüf, karşıma, bir lngiliz 

ihtiyat zabitini çıkardı. Bu zat, men

sup olduğu müessesenin lstanbulda alaka
dar olduğu bnzı menfaatleri kontrol et • 
mek için gelmişti. Bir kaç gün evvel Lon-

7 O Bin Kişilik Bir Habeş 
Ordusu İtalyanları Bekliyor 

................... om~ 
Kipling ve Şinasi'nin 
Mirası 

G Rodyar Kipling hakkında türlü dil· 

eçenlerde ölen meşhur İngiliz edibi 
!erdeki gazete ve mecmualarda yazılar çı
kıyor. Meşhur edibin eserleri pek çok rağ
bet görürdü, muharrir yazı ücreti olarak 
her kelimesi için bir şilin alırdı; hatta o
nun yazı tarifesini öğrenen garip merak 
sahibi bir zengin bayan, Kiplinge giderek 
çıkarıp bir şilin vermi;t ve uzattığı hatıra 

dradan geçmiıı. Parise uğramış. sonra bü- • 

~~~-~~;.~~~=;::~:~~:.::::.::; _Italyan Kuvvetleri ~ısır Sudanı 
Harp yakın mı} H d d B il ı• ı 

Bir saniye bütün hareketleri durdu. Öm· u u u oyunca er ıyor ar 
rü iş hayahnda geçtiği için bir bakııta pek 

çok eyler okumıya alıımıı görünen göz- Roma 27 (A.A.) - İmparator, 
lerini gözlerime dikti. Sonra derhal cevap 
verdi: 70 bin kitilik bir ordu ile Atangi gö-

Adiıababaya gelen haberlere ba· 1 

kılına, İtalyanlar Saaaabaneh isti • 

Alrikaya Gönderilen Harp 
Malzeme•i 

defterine bir kelime yazmasını rica etmiş, 
şair de kalemi eline alarak sadece şu ke-
limeyi yazmıştı: 

- Hayır. lü önünde mevzi almıttır ve bu or- kametinde toplu bir ilerleme hare

ketine baılamıılardır. Bu keskin ve kat'i cevabını az sonra föy- duya İ~paratorun muhafız kuvvet-

le izah etti: leri ile gene imparatorun Şeva, Vol-
- Ortalıkta bir gürültü var. Bu srürül- lo ve Harrardaki kıtaatı da dahil ••• 

tü Almanyanın bir hareketinden doğmuı- Tigre cephesi 27 (A.A.) - Ha • 
bulunmaktadır. Bu ordu iyi talim 

tur. Bu hareket tudur: Almanya, nihayet vaı ajanıı muhabiri bildiriyor: 
kendisine ait olan bir mıntakaya cirmiş • görmüıtür ve iyi techiz olunmuıtur. 

İtalyan ileri hareketi ıüratle iler • 
tir. Ona: Elinde takriben iki bin mitralyöz, 1 l l M T' k ,. 

_ <Senin, bunu yapmıya hakkın yok- liyor. ta yan ar dün ai ım et ı 
son sistem elli top ve bir çok ta tay- ı b' · tul diyemeyiz. Çünkü. kendi topraiının dı- itgal etmit erdir. Habeıler Tem ıenı 

k E~ Al b k b' yare ve tank topları vardır. Bu or • 
şına çı mamıııtır. ger manya, aıı a ır ve Şireyi tamamen tahliye etmitler-
memlekete tecavüz etmiş olsa idi, vaziyet dunun ekıiği yalnaz tayyaredir. im-
değişirdi. Halbuki ortada böyle bir ıey parator bizzat kumanda etmektedir. dir. Raa Kassa, Seyyum ve lmru'nun 
yoktur. Bundan baııka ıunu da unutma - elyevm', 12 bin kitiden fazla olmı-
mak lazımdır ki muahedeler, ilanihaye mu- ltalyanların ileri Hareketi b k' k 1 ·ı G d • yan a ıye uvvet erı e, on ar et· 
teber olmak üzere yapılmı§ şeyler değil- l Londra 27 (A.A.) - İtalyan kol· varında karargih kurdukları haber 
lerd ir. Onlar, zamana uydurulmak gerek- arı, Mısır Sudanı hududu boyunca ·ı kt d' 

1 ~~e~ 
tir. htiyaçlarla karşılaştırılmaları ve bu • ve Gondar ve Gojjam iıtikametinde J I T bl" .... 
nun neticesinde icap eden tadilatın yapıl • ·ı 1 • I • d ta yan e ıgı 

ı er eyıı erme ya vaı ya vaı evam 
mnsı zaruridir' Binaenaleyh, vaziyeti hu R 27 (A.A.) M al Ba 

t kt d • 1 O d d l oma - aref • bakımdan mütalea etmek lazımdır. Fakat e me e ır er. ga en e görü en 
tecavüz yolile yaptırılmak istenecek her bütün Habeı tecemmüatını tiddetli doglionun 166 numaralı resmi teb-

hangi bir tadil te§ehbüsünün de icap eden bir bombardıman altında tutan hal- liği: 
mukabeleyi görmesi tabiidir. Bu itibarla yan tayyareleri, bu ileri hareketleri «Her ~ki cephede de şayanı it'ar 
ben, gürültü yapan her iki tarafı da mu- kolaylaıtırmaktadırlar. bir şey yoktur.» 
cibi muahaza görürüm. 

Almanyayı muo.tep bulurum: 
Zirn, kendine ait olmakla beraber, ni

hayet vaziyeti bir muahede ile tevsik edil· 
miş bir mıntaknyı İşgal etmiştir. 

F rnnsayı töhmetli sayanın: 
Zira, §İmdiye kadar, tahdidi tealihat 

noktasından yapılması icap eden ııeyleri 

yapmamı,.t.ır. Bütün bunlann neticesi de, 
,!>ugünkü kanşık vaziyet olmuııtur. 

F ranSJZ hükfuneti, yeni bir seçime gidi
yor: Mu~yyen bir görüşü müdafaa etmesi 
zaruridir. Almanya, ayni suretle yeni bir 
intihabat arifesindedir: Halkın dileklerin""fn 
her vesile ile yerine getirildiklerinin ifade 
olunması zaruridir. 

Doğruyu söylemek lazım gelirse. aııl 
mesele, intihabat meselesidir. Ve bundan 
ptesi, şimdilik laklUkiyattır. » 

r 
Selim Ragıp 

Günün 
Mukayeseleri .. 

Almanya her iatenen ıeyi imza· 
lar ve İmzaaını tanımaz ... 

Franaa, imzalar durur; taahhüd 
altında bulunduğunu zanneder ve 
taahhüduntlen ancak ba1ka bir fey 
imzaladıktan sonra kurtulur ... 

/ngiltere, İmzaladığına dikkat e

der, ve canı o kadar sıkılmııtır iri, 
elinden gelse hiç bir ıey imzalamaz. 

* * "' 
Fransa, harekete geçmeksi:r.in 

konuıur. 

Almanya harekete geçer .anra 
lıonuıur. 

lngiltere, konufmadan harekete 
geçer. 

• * * 
Almanya, «hayır» deyince, «hayır» 

demektir. 

1 

Bir milyon küsur liralık 
alacak davası 

Hükumet aleyhine açılan davanın görülmesine 
başlandı. Hazine avukatları resmi vesikalar istedi 
Ankara 27 (Hususi muhabirimizden) - Hük\ımetten bir milyon küsur lira 

alacaklı olduğunu iddia eden Abdülhamit Berzenci'nin davumın görülmesine bu· 
gün ikinci hukukta baılandL 

Davacı bu paralan milli mücadele sırasında reisi bulunduğu B. C. M. M. grupu 
ile çalıştığı zaman Anadolunun muhtelif yerlerine yapılan malzeme ve saire için 
aarfettiğini, daha serveti de olsa yurd için feda etmekten çekinmiyeccğini, fakat 
timdi muhtaç vaziyette olduğunu söyledi, davacı evvelce maliyeye müracaal etti
ğini, fakat muvafakat cevabı alamadığından mahkemeye bq vurmak mecburiye • 
tinde kaldığını ilive etti. 

Bunun üzerine söz alan hazine avukatı, davayi sarih bulmadığını, verildiği iddia 
edilen harp malzemelerinin cins ve miktarı ile kime ve nerelere, hanai tarihlerde 
teslim edildiğinin reami vesikalarla tesbit edilmesini istedi. 

Neticede dava 14 niaana talik edilmiJtİr. 
-~~--------.............. _____________ ~ 

Mogolistan hududunda 
müsademeler yine baş ~dı 

Japonlar vaziyeti vahim görüyorlar 
Moskova 27 (A.A.) - Ulanbaturdan 25 mart sabahleyin 200 kİ§İIİk bir Ja -

bildiriliyor: pon • Mançuri müfrezesi Mogol karakolu Ü· 

24 martta saat 15,15 te bir Japon • zerine tüfek, mitralyöz ve hatta iki defa 
Mançuri müfrezesi üç kamyon üzerinde top ate§İ açmıflardır. 
Mongoldzagas bölgesinde Buimon gölü ya-ı Japon • Mançuri kuvvetlerinin tahıidatı 
kininde Mogol toprağında, Mogol hudut ka- devam ettiği için, Mogol mahfilleeri bu gi
rakoluna hücwn etmiıtir. Müsademede mü- bi taarruzlara intizar e1mek lazım gelece • 
teamzlara 4 kamyon üzerinde bir takviye ğini bildiriyorlar. 
müfrezesi de iltihak etmiıtir. Mogol kara • Tokyo 27 (A.A.) - Domei ajansının 
kolu mukabele ederek mü:eamz müfrezeyi bildirdiğine göre, Mançuko hududunda vu
Mançuri topraklarına çekilmiye mecbur et· kua gelen hadiseler burada vahim olarak 
niiıtir. Ölen ve yaralanan yoktur. telakki edilmektedir. 

Roma 27 - Harbiye bakanlığı _ T eoekkür. 

bütçesi hakkında izahat veren har- Ve buna benzer daha bir çok hikaye· 
biye müıteıarı Afrikaya 450 bin tü- ler ... 
fek, 11,500 mitralyöz, 800 top, 300 Sanatk&rın hayat ve hatıralarından bah· 
tank, 80 bin hayvan gönderildiiini seden bu yazılar arasında onun yazısına 

en yüksek ücret alan muharrir olması nok· 
söylemiıtir. 

tasında ehemmiyetle duranlar çoktur; 
Müsteıar ana vatan topraklarında bunlar, edebiyatın insana ne derecede zen• 

da (1,250,000) asker bulunduğunu ginlik getirebileceğini göstermek hedefini 
ilave etmittir. güdüyorlar ve netice olarak Kiplingin bı • 
Ra• Naıibu Ôlümclen Kurtulmuı raktığı büyük mirası belirtiyorlar. 

Cibuti 27 (A.A.) _ Stefani aja.n· Gerçi her edip, Rodyar Kipling deiil· 
dir; her memleketin kazanç seviyesi de bir 

sı bildiriyor: değildir, fakat f ngiliz gairinin arkasında 
Ciciga bombardımanı hakkında kalan şan ve tereften başka mühim bir ye

gelen yeni haberler Raı Naıibu'nun kun tutan servetine ait haberleri okuyunca 
sadece bir tesadüf eseri olarak ö • bizim büyük edibimiz Şinasinin mirasına 
lümden kurtulduğunu bildirmekte • dair vaktile okumuı olduğum bir yazıyı ha-

tırladım. 
dir. Ras Nasibu, şehir haricinde bu-

lhtiyar Osmanlı imparatorluğuna ehem· 
lunan Vehip Pata ile İıtİ§are etmek miyetli bir gençlik ag1sı demek olan siyasi 
üzere sarayından henüz çıkmııtı ki, Tanzimnt hareketinden sonra edebiyatı • 
saray, üzerinde uçan ltalyan tayya- mızın Avrupalılaşması yolunda kuvvetli 
releri tarafından ba§tan başa tah • bir cereyan uyandıran. memleketimizde ilk 
rip edilmiştir. yazılı tiyatro eserini vücuda getiren, ilk 

V enizelosun 
• 

cenazesı 

dün kaldırıldı 
Atina 27 (Hususi) - Venizelosun ce

naze merasimi bu sabah Ciritte büyük me
rasimle yapılınııtır. Tabut bir top araba· 
sına konmuıtu. Alayda Prens Pol ve di
ğer hükiımet erkanı hazır bulunmuş!ur. 

Binlerce halk alayı takip ediyor Cirit 
kazalnnndan 500, Atinadan da gönderi
len 1000 çelenk göze çarpıyor ve mera • 
sim esnasında çanlar mütemadiyen çalını· 
yordu. 

Ciritte matem büyüktür. Eski Frika ka
lesi siyaha boy&nmıJ, duvarlara heyecan 
verici yazılar yazılmııtır. 

Ceset bir kaç gÜn teıbir edildikten sonra 
Venizelosun evi karıısmda yaptınlan abide 
içerisine gömülecektir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Flanden ile görüştü 

Paris 27 (A.A.) - Flandin, M. Litvİ· 
nofla elli dakika kadar görüıtükten sonra 
Amerika Birleıik devletleri büyük elçisi M. 
Stl'aus'u kabul etmif, bilahare Türkiye Dıı 
f ıleri Bakanı doktor Tevfik Rüıtü Aras ile 
bir mülakatta bulunmuştur. 

iki paraşütçü kız atlayış 
yaparken öldü 

Moskova 27 ( A.A.) Komünist 
gençlikleri azasından par~ütçü genç kız 

Liuba ile Tamara f vanova, paraıütle sÜ· 

rekli bir a:layıf yaparken ölmü§lerdir. Bu 
bayanların ikisi de çok cesur parqütçü idi. 
Liuba 49 ve fvanova da 46 atlama yap • 
mıılardı. 

gayri resmi gaz.eteyi çıkaran, şiirlerinden 

başka makalelerile kafalarımızın ve ha • 
yatımızın Avrupalılaşmasında tesirli olan 
Şinasi, Cihangird~ Sormagir mahallesinde 
tek başına yaşadığı evde sükun ve inziva 
içinde öldüğü zaman bıraktığı mirns, mu
harrir Ebuzziya Tevfiğin huzurunda şöyle
ce tesbit edilmişti: 

Altı yedi setre, üç dört redingot. iki fı

rak, yirmi fantezi yelek, pantalon, kutu -
lanndnn çıkanlmamıı biri iki düzüne görn· 
lek, altı yedi fes, düzünelerle çornp ve 
mendil. beı on çift potin, bir kaç şemsiye. 
dört beş baston, bir çok fotoğrafi ... 

Muharririn Paristc yaşadığı seneler lı • 
tanbulda annesine gönderdiği mektup • 
larla iki resmi de bir çekmece içinde toplu 
olarak bulunmuştur. Annesinin ölümünden 
sonra bu çekmecenin şaire kaldığı anlaşı • 
lıyor. 

Şinasinin bıraktığı miras is;inde bu say
dıklarımızdan başka fransızc.a bir musiki 
lugati, bir armonyom, yazma bir Nefi di· 
vam, bnzı matbu kitaplar vardı. Çalgı, 

şairin uzunca bir zaman evvel bo~amıı ol
duğu kansına hediye edilmiıı, r.esimler ve 
mektuplar oğluna verilmiş, öteki eşya ve 
kitaplar da sntılığa çıkarılmıştı. 

Bizim ediplerimiz içinde miras olarnk 
bu kadar bol elbise ve saire bırakmı, olan· 
ların nadir olduğunu da unutmıynlım 1 

Bern 
istifa 

sefiri 
etti 

Ankara, 27 (Hususi muhabi
rimizden) - Bem sefiri Cemal 
Hüsnünün istita ettiği söyleniyor. 

mgiltereden gelecek dövizler 

F'.ranea, dıa)'lr» cleyim:e, «evet» 
demektir. 

lngiltere «hayırı> fle)'İncc, a.llellıiı> 
demektir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Ankara 27 (Hususi) - Vekı1ler heyeti 
Türkiyeden İngiltereye mal sevkeden ih • 
racatçdara bu malların bedeli olarak in • 
giltereden gelecek ser~ dövizlerin an· 
cak Merkez Bankasına ya:mlmasına karar 
ıvenniftir. 

* * • 
Fran•a, bir ')'efil ma•a ü:r.erine 1 

clo•yafar -yılar. 
Almanya, IHr yefil maN ü~erin• 

yumruk vurur 
lngillere, )Wfİl mcucı üzerine, siga

raunın küllerini döker •. 

* "' * 
Franaa, büyük bir millet olduğunu 

düfiinur durur .. 
Almanya, büyük bir millet olduğunu 

telrrarlar durur .. 
/ngiltere, büyülr flir millet olduğuna 
o kadar lıanülir ili~ 6anu dÜfünmez 

bile. 

- Bu sene plajlar bakkında 
belediye sakı tedbirler abyor • 
muı, Haaan Bey .. • 

---
... Boğulma vak'alarının Ö· 

nüne geçmek için ... 
. . . Bir can kurtarma teıki • 

lib yapacakmlf ... 
Hasan Bey - Fiatlan indir

medik~, cıboğulma» vak'a • 
lan~ın önüne 1reçemez azi • 
zim! .. 

Yeni anketimiz 
, Meşrutiyetten sonra gelen 

1 
Şairlerimizin, romancı ve 
hikayecilerimizm en kuvvetlisi 

1 kimdir ? 
Bu sorguya, en tanınmı.-;ı yazıcı

larımızın verdikleri cevaplar, ede 
biyat alemimizde çok hayırlı ve bü· 
yük bir hareket uyandıracaktır i 

Bekleyiniz! 
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Denizciliğimizin 
inkişafı için .• 
Ekonomi Bakanlığı Yeni 

Teşkilat Yapıyor 

Ekonomi Bakanh2'Jna tabi İstanbul de· 
niz ticaret müdürlüğünün bugünkü kadro
su genişletilecek. şimdiki mevcut müdürlük 
umum müdürlüğe, şeflerle idare edilen iki 
tube de müdürlüklere çevrileceklerdir. U
mum müdürlüğe bağlı olan 79 )jmandaki 

Bir Dolandırıcılık 
İddiası 

Çagırbaşı 
lslam Mezarlığı 

Muhayyel Arsasını Satmak Belediye Mezarlığı Tahrip 
Bahanesile Para Kazanma- Edenden 38 Bi~ Lira istiyor 

nın Yolunu Bulmuş Belediyenin, tuğla fabrikatörü 

Emniyet ikinci ıube direktörlüğü dün - Demirciyan aleyhine açtığı :-J8 bin lira
denberi bir dolandırıcılık iddiaııının tahkı- lık zarar ve ziyan davasına dün devam 
kine başlamıştır. İddia şudur: Ankara cad- edilmiştir. Belediye, Demirciyanın 
desinde mücellitlik eden Cemal, Sıtkı adlı yaptığı tuğlalar için toprak almak 
Lir adam tarafından aldatılarak dolandı- maksadiyle Büyükderede Çayırba\ı:ıın

teşkilatm mürakabes,i için iki müfetti lik 
ihdas olunmaktadır. Deniz vasıtalarmın nlmıştır. Bu dolandırıcılık şöyle olmuştur: daki İslam mezarlığını tahrip ettiğini 
deniz üzerindeki kontrolları işine de kad- Bir gün Cemalin babası Osman Sirke - iddia etmekte ve :-ın bin liralık tazmi _ 
roda yer verilmiı. altı kontrol zabitliği va- ciden geçerken önüne Aksarayda Tayyar· nat istemektedir. Mahkeme tarafın -
zifesi ihdas edilmiştir. paşa mahallesinde oturan Sıtkı adlı birisi dan yapılan keşifle de :l8 bin liralık 

Fen heyetinin rniktarile aldıkları maaı· çıkmış, sıcak ve samimi bir sesle aşinalık tahribat yapıldığı tahakkuk etmiş bu
lar da yükseltilecektir. Yeni teıkilatta de- etmiş: lunmaktadır. Belediye avukatı Rami
niz ticaret umum müdürlüğü kuvvetli bir - Ah babacığım, Bursadaydım. Elim- nin talebi üzerine mahkeme yüz sene 
mu··rakabe makanı·zınası hal· h. ·1 k de üç b"ın liram vardı. Bir haftada erittim Jk· k 1 ıne ge rı ece - evve ı tapu ayıt arını celbetmi.ı;ı ve 
tir. Bütün deniz kıyılarımızda deniz nakli- Bu içki beni bitirecek, mahvedecek. Ak- mahallinde tatbik ile k-if yaırpmak 
yatının her türlü seyrüsefer kabiliyetini sarayda bir arsam vardı. Tramvay tirketi ır 
haiz emin vasıtalarla milli ve beynelmilel İ5timlak etti. Yakında şirketten tam 5 1 1 1 için bu kayıt]arı ehlivukufa havale et-
mevzuata uygun olarak yapılması temin lira alacağım. Bunu da çarçur edeceğim miştir. 
edilecek, liman işleri intizam altına alına- Senin mahdum nerede?.. diyerek dert 
cak, deniz ticaret ve nakliyatı devlet elile yanmış. 

teknik bir muayene ve kontrola tabi tutu- Osman, Sıtkıyı otelcilik zamanından ta-
Bir Tramvay Kazası 

Mart 28 

Bugün SARAY Sinemasmda ~-, 
Henry Bernsteln'ın meşhur eseri ve 

HARRY BAUR ve GABY MOHLAY' ın 
emsalsiz temsi1leri I 

SAMSON 
Şaheseri, bütün seanslarda salonu hıncahınç dolduracakbr. 

Lutfen seans saatlerine dikkat edilmesi rica olunur. 

~----· llAveten: PARAMOUNT JURNAL 4m----ıııl 

Teessür ••• Heyecan ... Sürpriz ... ve güzel bir film ... 

MYRNA LOYve WİLLİAM POWELL 
Fransızca sözlü 

BEKLENiLMiYEN ŞAHİD 
Şayanı hayret roman filminin emsalsiz kahramanlandırlar. 

Bu hafta MELEK Sinemasmda 

kemali muvaffakiyetle devam ediyor. Paramonut Jurnal 

Bugün T O R K sinemasında 
14 Artist - 8000 figüran ve t 20 kişilik orkestra 

İftifakile senenin en muhteşem eseri ... Bin zarafetin filmi 

BAYANLAR larak emniyet altına alınmış olacaktır. nırmıı. ona: Jak adlı bir tüccar Beyoğlunda Pa-
- Bizim oğlan akıllı çıktı, iyi para ka- norama bahçesinin önündeki tavak • Kadınlar gidip görecekler ••• Erkekler takdirle seyredecekler. 

Yeni Defterdarlık Teşkilatı zanıyor, hem bankada para topladı, hem kuf mahallinde tramvaydan inerken a., rollerdeı Ruby Keeler•Dlck Powell ve Joan Blond~I 
Bina ve arazi vergilerinin hususi de bana bakıyor, git te ondan biraz akıl arabanın ani hareketi üzerine müva - .._"'•••••>>-Bugün saat 1 de tenzilatlı talebe matinesi~•••••ll" 

idare1ere devredilmesi üzerine maliye- öğren, demiş. Sıtkı, Osmandan oğlu Ce - zenesini kaybederek düşmüş, b~ının 
nin işlerinin azalması göz önünde tu- malin adresini almış ve Cemalin dükkanı- ve vücudunun muhte1if yerlerinden 

l k ba h kk k 
na gitmiş. ağır surette yaralanmıs. tır. Yaralı has· 

tu ara zı ta a u ve tahsil şube-
lerinin daraltılması hususunu müza _ Sıtkı derdini açmak için dükkanın ten- 'taneye kaldırılmış, tahkikata müddei • 

k k k k 
halaşmasını beklemiş ve nihayet dükkan umumi muavinlerinden Nurettı'n ... 1 

ere ve tet i eden emisyon dün de " tenhalaşınca cebinden bir tutam kağıt çı- koymuştur. 
maliye başmürakibi Rcwidin başkanlı- karmıı. Cemale uzatarak: 

ğında faaliyetine devam etmiştir. - Al. bunlara bak, demiş. Bu kağıtlar- Hava Tehlikesinden Korunma 
Bu toplantıda lstanbulda yeni ya - dan birisi beşinci noterlikten yapılmıı! S 1 1 1 

pılacak defterdarlık teşkilatı etrafında liralık bir makbuz senedidir. Tramvay şir- Komisyonu 
da konuşulmuştur. ketinden bu kadar paranın alındığını gös- H hl k ava te i esinden korunma ko -

teriyormuı. Diğer kağıtlar da onar kuruşa 
Vazıh imtihanlar Ve Muallimler satılan damgalı firağ ilmühaberleri imiş. misyonu dün vali muavini Hüdainin 

- işte bu paraları tramvay şirketin • başkanlığı altında toplanmıştır. Top -
Dün Kültür Direktörü T evfiğin baş

kanlığı altında bütün lstanbul hususi 

liseler müdürleri bir toplantı yapmış • 
)ardır. 

Bu toplantıda bir nisanda bütün 
mekteplerle beraber hususi liselerde 
de başlıyacak olan ikinci yazılı imti -
hanlar mevzuu bahsolmuştur. 

Bir çok muallimlerin diğer mektep
lerde de dersleri olduğu cihetle hususi 
liselerde hulunamıyacakları aöz önüne 
alınmı,, bunun için bir formül bulun
muştur. Bu formüle göre muallim im
tihan yapıldığı gün kendi mektebinde 

· bulunacak, ba,ka mektebin imtihanı
na gitmiyecektir. 

Ancak hunun i.çin diğer mektepler
den icap ettiği takdirde mektep mü -
dürü tarafından imtihanda bulunmak 
üzere bir vekil tayin edilecektir. 

Doçentlerin imtihanları 
Dün üniversitede doçentlik imtiha

nı yapılmıştır. imtihana giren doçent· 
ler, üniversite kurulurken alınan ve 
talimatname mucibince üç yıl sonun -
da imtihan vermek mecburiyetinde o
lan doçentlerdir. 

imtihanda üniversite rektörü Ce
mi] Bilsel ile profesörler hazır hulun -
muş ve doçentlerin ders veriş tarzı 
tetkik edilmiştir. 

Doçentlerin hepsi de imtihanda mu
vaffak olmuşlar ve alk!flanmıflardır. 

Bir Baca Tem izleyici MahkOm 
Oldu 

Kendine belediye memuru süsü ve
rerek bacaları temizleyeceğini, aksi 
takdirde ceza alacağı bahanesiyle do· 
Jandırıcılık yapan Mehmet Faiz ceza 
mahkemesinde 3 ay hapse mahkum e
dilmiftir. 

den alacağım, fakat bu parayı ne yapa • lantıda şehrin havadan maruz kalaca· 
cağım. Alırsak sen beni idare et, şurada bir ğı tehlikelere karşı alınacak tedbirler 
dükkan alalım, iradile geçineyim. Ancak ' hakkında yeniden bazı kararlar alın -
şirketle belediye arasında (3) metre sek- mıştır. 
sen santimlik bir ihtilaf var. Ben onu da 
halledeceğim. Bu para yarın benim elime 
geçecek. Fakat karımla aramız açık. Ba
na para vermiyor, fU nüfus kağıdım sende 
kalsın, bana yarına kadar biraz para ver 
demiş. Cemal beş lira vermi,, o iki lira da
ha istemiş ve ertesi günü buluşmak üzere 
ayrılmış. 

Ertesi gün sabahleyin gelmi, 12 lira da

BU kreş Üniversite 
Geliyor 

Talebesi 

Bükreş üniversitesi talebesinden 50 
kişilik bir grup önümüzdeki perşem • 
be günü Regele Carol vapuriyle şehri
mize gelecektir. 

ha almış, öğle üstü gelmiş, muamele için --. .... _,_..,., .... _ ......... , ' ' ' _ ,.., , .. _ .... ... .__ • .__ 

lüzumu olduğundan bahisle yeniden 12 lira Mevlud 
almış. daha ertesi günü iae hiç uğramamıt. Çatalca müddeiumumisi merhum 
bunun üzerine Cemal ıüphelenmiş, doğru H 
beşinci notere gitmiı. hakikaten oradan Sıt 

ayri Nedimin ruhu için 29 marta 
· müsadif yarınki pazar günü Kızıltop· 

kının (5) bin liralık senet yaptırdığını öğ-
renmiı, ıonra belediye daimi encümene rakta Zühtüpaşa camiinde öğle nama-
gitmiı, orada böyle bir şeyin olmadığını zını müteakip Sü]eymaniye baş müez· 
anlamış. çıkarken de kendisini doktor Meh- zini meşhur mevltitçulardan Hafız Ke
met Şükrü diye tanıtan bir adamla karşı - ınal tarafından mevıudü nebevi o
laımış. Mehmet Şükrü de ona: kunacaktır. Merhumu seven ve tanı-

- Sıtkı isminde birisi bizim Yüksekkal- yanların bulunması rica olunur. 

Olum 
clırımdaki apartımanı istiyor, bugün bele
diyeden para alacaktı. Onu bekliyorum, 
demiş. Cemal kendisine bir dert ortağı da- Sabık bahriye kumandanı Bav Ma
ha bulduğunu anlamış, şüpheleri kuvvet -
lenmiş, beraberce Cemalin dükkanına git- şuk Ziyanın valdesi Şerife Fatma Ali-
mişlerdir. Sıtkıyı da orada bulmuşlardır. ye dün vefat etm~tir. 

Sıtkı paranın hazır olduğunu söylemiş ve Cenazesi bugün Büyükadadaki ha-
kalkıp para almak üzere beraberce beledi- 'nesinden kaldırılarak namazı Eyüp ca
yeye gitmiılerdir. Sıtkı şuraya buraya gi . mii şerifinde öğle vaktinde kılınacak 
rip çıkmış, akşama kadar dolaşmış, fakat ve Eyüp mezarlığındaki aile kabrista· 
paydos zamanı yaklaştığı halde hiç bir nına defnedilecektir. 
muamelenin yapılmadığı görülünce Ce-mal 
emlak müdürüne çıkıp i,i sormuş, bu ada
mın .belediyede böyle bir işi olmadığını öğ
renince Sıtkıyı polise teslim etmiıtir. Şim- : 
di itin aslını polis tahkik etmektedir. 

Beyoğlu Birinci 
Noteri 

Dün Tekrar Tevkif Edildi 1 

_ .... _ ...... _ __... ...... .'99~ · - ------

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu sece nöbetçi eczaneler tunlardll': 

, 

Osküdarda Ustu Açık Kuyular Beyoğlu birinci noteri Selahaddin 

Beyoğlu: (ltimad, Kinyoli, Tarla
baıı). Şitli: (Fevzi) . Galata: (Kapı
içi). Samatya: (Rıdvan). Bakırköy : 

(Estepan). Betiktaf: (Recep). Sarı
yer: (Asaf). Büyiikada: (Merkez). 
Heybeli: (Yusuf). Hasköy: (Yeni Tür 
kiye). Kasımpaşa: (Yeni Turan). Şeh
remini: (Nazım). Üsküdar: (lttihacl). 
Şehzadebaşı: (İsmail Hakkı). Kadı
köy: (Alaeddin, Rifat) . Karagümrük: 
(Suad). Aksaray: (Etem Pertev). Fe
ner: (Vitali). Beyazıt: (Belkıs) . E
minönü: (Hüsnü Haydar). Alemdar: 
(Sırrı Rasim) . Küçükpazar: (Hasan 

Üsküdar müddeiumumiliği geçen- evvelki gün tahliye edilmişti. Fakat 
de bir çocuğun kuyuya düşüp boğul - adliye müfetti~liği tarafından bu tah • 
duğu Demirciler arasında tetkikat )iye kararına itiraz edilmiş, ağır ceza 
yapmış, bu arsada bir çok üstü açık riyaseti de itirazı kanuni bulmuştur. 
kuyu bulunduğunu tesbit ederek bun- Bunun üzerine Noter Selahaddin dün 

~~ın kapatılması İ§;in belediyeye teb· JI müddeiumumilik tarafından tekrar tev-
lıgat yapmıştır. kif edilmiştir. Huluıi). 

-:.------------------------------' 

KIRK YIL 
iııanbul Belediyesi 

~ehir1Yyatrosu 

* ııııııııııııııı 
HALiD ZIYA UŞAKLIGiL ...... 

111...111 * Yeni çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

50 kuruştur. •1111 111111111 

Model getirmek üzere Avrupaya 
gitmit olan ':t',_'ı •·l~:ıl·~*ıl 

Kadın Terzi ve Şapkacısı • ~ ~ ' 

NEBAHAT ~ ~ 
Ni,.nm ikioinde İoıanbula dönttekfü. ...~' 

Taksim Şark apartımanı ' 

Telefon: 41365 _ 
~~ 

Münakasa ilanı 

Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 

BugUn 

gündüz saat 14 de 

çocuk tiyatrosu 

Gülmeyen Çocuk 
yazan M. Kemal 

Beyo~lu Fransız 
Tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bugün 16 da 
akşam 20,45 te 

son hafta 

ŞiRiN 
TEYZE . 

Belediye Sular İdaresinden: 
Butakle •ıo<) Adet 

Yangın musluğu kutusu 60 mim 50 ,, 
,, ,, " 90 " 25 " 

Buşakle tamponu 500 ,, 
,, Boru 811 1200 ,, 

Priz ppkası 15 ,, 1000 ,, 
,, ,, 20 " 200 " 
,, " .ııtO " 1 00 " 

Vana ppkuı 80 ,, 50 ,, 
" ,, . 100 ,, 50 " 

Manşon 40 ,, 250 ,, 

,, 60 " 150 " 
,, M ,, 100 ,, 
,, 100 ,, 75 " 
,, 150 " 10 " 

Plaka 80 ,, 100 ,, 
idaremizce eh' adı ve miktan yukanda yazılı adi dökme parçalannın 

d&ktürülmesi işi kapalı zarfla mü nakuaya koDIDUfhır. 
1 - latekliler m6nakaaa prbuuneaini Taksim, idare merkezindeki 

Levazım aerviainden parasız olarak alabilirler. 
2 - ihale 20/Niaan/936 Pazartai gihıil saat 16 da idare Merke

zinde yapılacakbr. Talipler kapalı zarflarını yukanda yazılı tarih ve 

... tten ~el Müdiirlüğe vermelidirler. "1565,, 

Kastamoni İlçe Jandarma 
Komutanlığından: 

t - Kaatamoni iç bçeai Köyleri için 4 adet onluk aantral, 80 
adet duvar telefon makine ve santrallan Erikaon latokholm tarto 

veya Siemens marka olacakır. 
2 - 80 adet kuru pil, 16414 kilo 3 milimetre kutrunda ve • 

galvanizli Alman malı yumuşak tel ile 7 santim uzunluğunda ve 1 1 
milimetre kutrunda deve boynu maa fincan ve 80 adet tekli paratüner 

20/Mart/936 günlemecinden itibaren kapalı zarf usuliyle 20 gün 

müddetle eksiltmeye konulmuttur. 

3 - lateklilerin Kastamoni lı. Jandarma Komutanlığında müte

ıekkil komisyona teminata aid makbuz ve teklif mektuplariyle müra• 

caatlan ve bu baptaki ıeraiti komisyondan istemeleri ilan olunur. "1567• 

= 

~i 
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MEMLEKET HABERLERİ lngiltere ile Japonya 
birbirlerine karşı sessiz 

Emet Ucuz Yaşanan 
Kasabalarımızdan Biridir 
Emette Bir Kaçakçı Yakalandığı Gün Muhakeme 

Edildi Ve Ogün Mahkum Oldu 

--------

Sivas - Erzurum 
Hattında 

Bir Tünelde Çalışırken iki 
Amele Öldü, 3 Amele 

Yaralandı 

Divriki (Özel) - Sivas - Erzuruın 
hhatı inşasının onuncu kısmında ve 
birinci tünelde feci bir kaza olmuştur. 

Tünelin ağzında dinamitle kayalar 
atılırken yapılan lağımın yerinin patla
madığı görülmüş, amele çavuşu dört 
amele ile bu lağma konulan dinamiti 
çıkarıp yerine ba.şka dinamit koymak 
istemiştir. Fakat dinamit çıkarılırken 
fazla tazyıka maruz kalmış ve birden
bire infilak etmiştir. Bu infilak netice
sinde çavuf ile bir amele ölmüş, iki 
amele de ağır surette yaralanmıştır. 

sedasız hazırlanıyorlar 
------------ . . ~ ------------

lngiltere icabında Japon gemilerinin yakın Şark 
hudutlarına geçmesine mani olacak boğazı tehkim 
ederken Japonya da kra b~rzahında kendisini bu 
müşkülden kurtaracak bir kanal açmayı düşünüyor 

Yozgatta bir tren kazası 
Yozgat (Özel) - Geçen gün bura-

Emettcn bir görünüı da bir tren kazası olmuş, şimendifer 
lngilizleri cndişelendirmiye baılıyan Japon donanmasından bir goruniıı 

Emet (Özel) - Emet 900 evli, 37 sindeki mahkum sayısı otuzu geçme- Yerköy ile Sekili arasından geçerken 
bin nüfuslu bir nahiyesi ve 93 köyü mektedir. Geçenlerde bir kaçakçılık sağır olduğu tahmin edilen ve henüz 
~lan bir kaza merkezidir. Kasabada vak'ası olmuş, Sülye köyünün Şeyhler ismi anlaşılamıyan bir adama çarpmış, 
~lı günleri pazar kurulmaktadır. Ha- mahalleıinden Mehmet oğlu Ramazan iki parçaya ayırmıştır. Tahkikata müd
ht çok ucuzdur. En ala tereyağının 20 kilo kaçak tütünle yakalanmıştır. dei umumilik vaz'ıyed etmiştir. 
~ilosu 70, alelade tereyağının kilosu Ramazan Samrik köyüne giderken ta-
50 kuruştur. Enala peynir 35 kuruşa kip memuru tarafından şüphe üzerine 
bir torba yoğurt 10 kuruşa, bir yük çevrilmiş, Emet ceza mahkemesine 
bClun 15 kuruşa, bir tavuk 20 kuruşa sevkedilmiş ve muhakemesi bir günde 
~tılmaktadır. ikmal edilerek altı ay hapse mahkum 

Uzak Şark memleketlerini Ya • ı Japon ticaretini yıkmıı ve Japon • 
kın Şark ve Avrupa ile bağlıyan hl- yayı ister istemez kendi menfaatle
ricik deniz yolu Malakka boğazıdır. rine uygun bir hattı hareket tutma• 
Bu boğaz Malay toprakları arasın • ia mecb.ur etmit olur. 
dan geçer. Malay toprakları iae ta- Malakka boğazı İngiltere tarafın· 
mamile fngiltereye aittir. İngiltere dan en son sistem ve en kuvvetli te
hükômeti bu boğaza hakim olan ıiıatla tahkim olunduktan batka ta
Singaporu dünyanın en müstahkem biatin atılmaz engellerile de ayrıca 
mevkilerinden biri haline getirmiı, kuvvetlendirilmit bir yerdir. 

Havranda Hayrat lhca 

Asayiş çok iyidir. Emet hapisane- edilmiştir. 

Edremit (Özel) -Edremit ile Hav
ran arasında bir ılıca vardır. Bu ılıca 
sahipsizdir, hayrattır ve burada herkes 

bedava yıkanır. Bunun için de bakım
sızdır. Belediyenin burayı ıslah ve asri 
bir şekle ifrağ etmesi mümkündür. Bu 

takdirde halktan cüzi bir ücret de alı
nabilir. . 

ve bu mevkile Uzak Şarkta müstem· Bir kere boğazın suları, akıntıları 
lekelerini müdafaa etmek istemittir. ıon derece tehlikelidir. Hiç bir ge-

Zile Halkevinin 
idarecileri 

Zile (Özel) - Halkevi komiteleri 
\eçimi bitmiş, Dil, Tarih ve Edebiyat 

tUbesi komitesine orta mektep müdü
~ Kamil, belediyeden Arif, muallim 
Nezihi, Ar şubesine muallim Ahmet 

lnuallim Sabri, Hami, Temsil şubesine 
lapu mempru Niyazi, muallim Necibe 

\>e Tahsin, kitap sarayı şubesine maa
~E memuru Necati, ticaret odasından 
f'falil, muallim Seyfeddin, köycülük 

tubesine belediye reisi Zihni, beledi
)eden Muharrem, ziraat memuru Öz
'tlp, spor .şubesine hava kurumundan 
•rnail, Reşat, Osman, Hami ve Meh
bıet seçilmişlerdir. 

Kütahgada 
Yeni Mektepler 

Kütahya (Özel) - Biri merlC zde 
diğerleri Simav ve Gediz'in Şaphane 
nahiyesinde olmak üzere yeniden :ı 
ilk mektep yaptırılması kararlaştırıl
mıştır. Merkezdeki mektep 12, diğer
leri beşer dershaneli olacaktır. Merkez
de yapılacak mektep için 67 bin, Si
mavdaki için 20 bin, Şaphanedeki için 
de 15 bin lira kadar para sarfedilecek
tir. 

Arapkirde Oyun Yasak 
Arapkir (Özel) - Belediye kahve

lerde, umumi yerlerde her nevi kağıt, 
tavla, domino ve saire oyunlarını ya
sak etmiştir. 

Urfada Sultantepe Köyü 
Urfa (Özel) - Sultantepe, şehre 

15 kilometre mesafede 90 evli, 450 nü
fuslu bir köydür. Toprağı çok bere· 
ketlidir ve bire otuz nisbetinde mahsul 
vermektedir. 

Urfada bir buğday alım merkezi a~ 
çılmış olması halkı çok sevindirmiştir .. 
Köylü mahsulünü eyi fiyatla ve ko
layca satabilmektedir. Köylünün iki 
temennisi vardır : Yol ve mektep. Köy
le kasaba arasındaki yol yapılır, köyde 
bir de mektep açılırsa köylünün bütün 
ihtiyaçları karşılanmıf olacaktır. 

Fakat lngilterenin bu müstahkem mi buradan kılavuzsuz geçemez. Kı
mevkii vücuda getirmesine hizmet lavuzsuz geçmeğe kalkıpn gemiler 
eden mühim bir sebep te, Japon re- bir yere çarpmağa ve batmağa mab
kabetinden korkması ve icabında kUmdurlar. Bu boğazdaki bütün 
Japonyaya kartı kat'i bir vaziyet a- kılavuzlar lngilizler tarafından en 
labilmesidir. büyük dikkatle seçilir ve bütün bun· 

Japonya dünyanın en büyük ıa • ların en mutemet adamlardan ol • 
nayi ve ihracat memleketlerinden malarına ehemmiyet verilir. 
bir olduğu için Hind is tana, Yakın Japonlar bu boğazın kendilerin_, 
Şark memleketlerine, Afrika ve Av- kartı tahkim olunduğunu bildikleri 
rupaya göndereceği ticaret malla • için öteden beri bu boğaza kartı ça• 
rını Malakka boğazından geçirmek 1 re aramakta ve onun yüzünden ile. 
mecburiyetindedir. Günün birinde ~i~e mühim bir sıkıntıya uğr~amak 
Japonya lngilterenin menafiine kar-l ıçın çalıtmaktadırlar. 
f ı gelecek, yahut lngiltereye ait ba- f Son haberlere göre Japonlar bu 
zı müstemlekelere musallat olacak çareyi bulmuılardır. it yalnız bu ça
oluraa, İngiltere, Japon ticaret ge • reden istifade etmiye kalmııtır. 
milerine kartı bu boğazı kapamakla, Son posta ile gelen Londra raze-

ı=ıı:..:::~~~===-=====-=====ıc::z::==:==========::::a:::==========================~=======~=== telerinin verdikleri malumata gö • 

a ~ Limanda harp gemileri gelin gibi Avrupaya gideceği günler çarşıdan ge- re Japonlar, Siyam ülkesinin cenu • 
... ' donanmışlar, göklere fışkıran fişekle- çerken arkasınd I bundan uzanan Kra berzahında bir .'·: · ı d · · d an yuvar anan ağır, 

· ~ ------ rıy e emırın enize varış bayramını · k' l 1 h l kanal açmağa teıebbüs etmektedir. 
aydınlatıyorlardı. rçır ın a ay arı atır amıştı: 1 

•• •• B' d ki k 1 er. 

1( E R VA N Y U R U Y O R Demir ve deniz .. · Medeniyet dün- - ır taşa tutma 1 arı a mıştı. Kra berzahı, tam İngiliz Malayı 
Yasının bu ikı' can damarı artık Tu"rk Bakın şimdi göklere çıkarıyorlar, dedi. nın timalindedir ve bir kanalın a· 
ülkesinde biribirini arayıp buluyordu. Müdür Fahire: çılmasına müsaittir. 
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Y 
* - Nesiller değişecek zaman geçme- Japonya bu İf için lazım olan mas. 

~ Bu işaret beş yüz başı bir araya top
dı. 

Başbakan tebessüm kaynayan 
~Ö~leriyle salonu dolduran kalabalığa 
.Yaktı. Sonra ağır, tok bir sesle konuş
tkıağa başladı: 

- Aziz vatandaşlar 1 
L. Sesler kesilmiş, nefesler durmuş gi
Qıydi. 

Onun sesi devam etti: 
- Aziz vatandaşlar! Türk milleti

t\hı iradesini bir daha söylemek için bu 
toplantıdan istifade etmek isterim. 
~illetler arasında emniyet her miJlet 
'çin ve umumi sulh için müşterek ve 
-l'tleli olmalıdır. Münkün olduğu kn
~r geniş saha için ve mümkün oldu
~U kadar geniş ölçüde barış ve güven· 
~~ tedbirleri bulmağa çalışmalıyız. 
b 1~ bu insani tedbirlerimize rağmen 
~ \.1 geniş Türk vatanı yeniden bir teh-
keye uğrarsa Türk, istilanın ilk 

~İ.inlerinde olduğu gibi vatan müda
ilasını kadın ve çocuk bütün millete 

itit bir vazife olarak kabul edeceğiz. 
~Utün millet başbuğ Atatürkün etra
f " 1tıda yekpare olarak onun emrinde 
\.e onun zafer yolunda yürüyeceğiz. 

Cevap veriniz. Yürüyecek miyiz~ 
Be,ş yüz Türkün bir tonda bir heye-

canda sesleri salonu çınlattı: arı geceyi hükumet konağında di. Fakat inkılap en gerı' ı"dr~L'erı' ın' an- 1 ·ı aıu raf arı üzerine aldığı ve bu kanalı 
- Yürüyecegwiz ı ven en ziyafet ve baloda geçiren Gül-

l \ ' l dıracak kadar şefkatli ve kuvvetli 1 di- açtığı takdirde, bütün zırhlıları ve 
- Ben de size cevap vereyim. ye- ten yoru muştu. a i misafirlerden 

ni tehlikelere karşı da muhakkak mu- her birine yatacakları yerleri haber ve- ye cevap verdi. ticaret gemileri, Singapora uğrama• 
zaffer olacağız. Büyük bir milletin rirken ona: Gülten, Avrupa terbiye sisteminin dan ve Malakka boğazından geç • 
kendi kudretinden ve kendi fedakarlı- - İsterseniz hükumet konağında sıkı çenberinden geçerek inkılap dün- meğe lüzum görmeden bu kanaldan 
ğından emin olması onun milletler ara- kalırsınız, isterseniz lisede. .. Yerimiz yasına avdet eden Elmalılı genç kız geçecek ve Çin sularından Hind su-
sı aleminde faydalı olması için de fe- ç.ok. başını salladı: larına varacaktır. 
yizli bir kaynaktır.» • Gülten yanından ayrılmayan eski _Muhakkak ki Türk, dünyanın en O zaman lngilterenin Singaporu 

Baı1bakanın sözleri tam bı"r 1• manla muallimesi şimdiki lise müdürü F ahi- k b'l' 1. il d tahkim için sarfettigw i bütün gayret 
T a ı ıyet ı mi eti ir. Onun ruhunu 

alkışlanırken yandaki salonda bulunan reye işaret etti: bota gitmiı olacaktır. 
H be b k kavramak ve eyı ile kötüyü göstcr-

gençler bandosu Cumhuriyet marşını - ocam ni ıra ır mı? Hem li- Singapordan Deyli Telgraf gaze-
çalmağa başladı. sede kalmak daha hoşuma gider. mek şartiyle! tesine verilen malumata göre Ja • 

Şimdi baş bakan da beraber oldu- Genç kız mebus eski talebelik ha- lf ponyanın bu plandan istifade etmek 
- h ld h k yatını h t 1 t Ertesi gün mendirekle rıhtımın a -gu a e er es marşa iştirak ediyor· a ır amış 1• istediğine dair çıkan fayialar son 
du. Bu ne kaynayıştı. Lise müdürü Fahire ile beraber hü- çılış merasimi bir gün önceki ~en1ikler 1 d k 

T gün er e uvvetlenmiıtir. 
içerinin heyecanına dışarıda fener kumet konağından çıkarlarken hala kadar heyecanlı ve ne:ş, 'eli oldu. J s· h k aponyamn ıyam Ü umeti ile 

alaylariyle katışan binlerce köylü, is,çi, meydandan ayrılmayan halk binlerce Orta Anadoluyu, denize bag-layan 
ı k münasebetlerini sağlamlaması da 

mektepli kafileleri de marşı beraber e e trik ışığı altında gündüze dönen yol burada bütün medeniyet du"nyası-
k d onun bu yolda bir takım tedbirler 

okuyorlardı. apı a onu tanıyınca haykırıştılar: na açılıyordu. 
Y k d b• almak istedigw ini göstermektedir. 

Kasaba yerinden oynuyordu. - aşasın a ın me usumuz. Ş d d Ak 
Y A l k 

im i ana yur denize üç kol- Fransamn Koçin-Çindeki valisi 
Gecenin bu saatinde her zaman ta- - aşasın nta ya adınlan. d b - ) 1 d M İ an ag anmış o uyor u. ersin, z- son günlerde bu meseleyi mevzuu 

rihi uykusuna dalan kasabaya bu ak· Otomobile bininceye kadar, mey- mir ve Antalya. 
bahsetmit bulunuyor. 

şam karanlık çökmedi. Gece gelmedi. dandan ayrılıncaya kadar bu münayiş- T · k' · k 
U k h 1 iır ıyenın mavi ıyıları, artık kış Hali hazırda İngiltere, Fransa ve 

y u i tiyacı duyulmadı. htiyarın- ler devam etti. 
d 

w k d h k k mevsimini Avrupanın ılık yerlerinde Felemenk hükôınetleri araıında u. 
an çocuguna a ar er es so ağa uğ· Gülten heyecanlanmıs,tı. · k d I 

H 1 b·ı d geçırme mo asına sap anan zengin- zak Şarktaki vaziyetlerini temin 
ramı~tı. asta ar 1 e onattıkları ev- - Memleket çok uyandı. Halk çok leri sinesine çekecek kadar yenileşmiş, 
l · k k ı k için temaslar vuku bulmaktadır. 
ermin apısına çı mış ar, uza tan değişti! yeni yaşayışın bütün ihtiyaçlarını ya-

derin bir uğultu halinde akseden milli Diyordu. ratmıştı. Şimdilik Japonyanın bu kanah 

1 1 d 
açmağa teıebbüı etmiyeceği ıöylo-

marşı diniyor ar ı. Ve bunu söylerken altı yıl önce (Arkası var) 
nivor. 
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Viyanada20 senedir kadın 
elbisesile gezen erkek 

ROBOTLAR HARBİ 
- --- ------ ---------------------• 

Deli Mi, Hayır! Doktorlar " Sadece Ölen Kansına Olan 
Büyük Sevgisi Onu Bu Hale Koymuş ,, Diyorlar 

Yarı Cephelerde insanlar Yerine 
ai) _ Burada ıim. nasında muhtelif ıekilde buhr~nlar geçır -

Viyana (Husu , \zedelenmiştir. Ve aylarca ıüren tedavi _es- Makineden Adamlar Dövüşecekler 
diye kadar qine te· mİ§. mütemadiyen kansını c;;agırmıştır. . . * lf *-----------------.... 

d
··f d''-! Amirleri bu vaziyet karıısında onu ıyı-

aa U e ıuıuyen, _L w v· 
leştikten ıonra çürük çaarmaKa ve ıya • 

ıarip, acaip bir • 
lngillerede telsizle idare edil•n tayyarelerin 
muva//akiyetli uçuşlar yapmaları bir çok 

naya iadeye karar vermi§ler, Yeham ni -
dam vardır. Bu a. hayet evine, ıcvgili kanama ve minimini 
d ın hu-·-:.·dl am ..._,. oğluna kavuşmuıtur. 

kadın kiyafetindc Mes'ut aile hayatı yeniden başlamıştır. 
gezme.sidir. Çar§l• Vatanperver bir adam olan Y eham Vi • 

yeniliklere gol açı_qor 

da, pazarda. yo~a yanada askeri dairelerden birinde vazi-
te.sadüf edenler o • ;f e almııı, kansı ve çocuğu aruındn dün -

Bundan kısa bir zaman önce İngil -
terenin Faranboroğ tayyare kararga -
hında bir tayyare, içinde hiç kimse 
bulunmadığı halde uçtu ve bütün ha
reketleri radyo ile idare edildi. <'Arı 
kraliçesi» adı verilen bu tayyare ken
disine verilen bütün kumandaları yap
tı. Motörleri muntazam işledi. «Yük
sel! fn 1 Sağa dur l Alçal!» tarzında 
mihaniki vasıtalarla aldığı bütün işa -
retlere göre hareket etti. Tayyare iki 
bin kadem yüksekliğinde olduğu hal
de yere inmek için aldığı emri derhal 
yerine getirdi ve zerre kadar aksaklık. 
göstermeden yere indi. 

nu ya kürklü biı yanın en mes'ut adamı olarak yaşamağa 
manto, yahut yün başlamııtır. Fakat bir gün bu saadet bir · 

denbire kararmış. oğlu çok tehlikeli bir hııs· 
bir eteklik ve bluz. y h 

talıia yakalandıktan ıonra ölmüı, e arn 
ince çoraplar ve l yavrusunun kederine katlanmağa ça ışır -
yüksek topuklu f.a. ken, ayni hastalık on bet gün içinde ka • 
karpinlerle, görür • rısını da alıp götÜJ'Ill~ilr. 
ler. Bu adamın İ.I - Y ebam umumi harp Y eham o zaman günlerce evinden çık -
mi Y ehamdır ve emasmda 
ıöylendiğine ıöre tam 20 yıldanberi bu 
kiyafette gezmektedir. 

y ehamın hemcimılcr\ne hiç. bir zaran 
roktur. Selam verenlere mütebessim ve uy
,al bir halde mukabele eder, konuJıllak. ia
tiyenlerle sakin, aesai2. bir eda ile konugur. 
Kadınlara karp bir erkek gözile baktığı 
yoktur. 

Diyeceksiniz ki, «o halde bu adam gay• 
ri tabii bir erkektir ve her gün eşine te
sadüf ettiğimiz, sonradan kadın olan er -
kekloıdcndir. erkeklere kaqı temayülü ol· 
sa gerek •.. » 

Hayır Y eham çoluk çocuk sahibi olmuş 
bir adamdır. Kat'iyyen kadınlık temayülü 
göstermez. Yüzüne boya sürmez, saçlarını 
kadınlar gibi uzatmaz. Giydiği elbiseler de 
20 acnc evvel ölen kansının 1914 modası 
elbi.eleridir. 

Bütün bu prabetler içinde Y ehamın 
hayatı lcanştmlacak oluraa ıu acıklı hika· 
ye meydana çıkar: 

Yeham bundan 20 sene evvel aenç ve 
süzel bir kızla evlenmiı, çok mes"ut bir 
aile ocağı kurmuıtur. Derken büyük harp 
patlamııı ve Y eham ltalyan ceph~sine sev
kedilmiştir. Artık her ıün kamına aık 
mektupları ıöndemıekte ve kansından da 
ayni tekilde her sün atk mektupları al -
maktadır. Giderken karısını hamile bırak
tıiı için aradan 7 ay seçtikten ıonra bir 
ojlu dünyaya ıeldijini haber almııtır. 

Y eham kansına o kadar kuvvetli bir 
bağla bağlıdır ki, bir hücum esnasında ya· 
1alandığı zaman onu karma kan~k topra· 
ğın içinde elinde kansımn rcsmile bul -
muılar ve baatancye kaldırmışlardır. Ye
ham bu hücumda kafa11ndan oldukça 

mamı§, yememi~. içm~ mütemadiyen 
karmnın elbiselerini öperek, ağlamış, o -
nun tuttuiu C§Yayı, oturduğu yeri, sevdiği 
şeyleri ok11yarak ya§atnlftır. Sonra bir ıün 
karısının elbiselerini giymiş, gene günlerce 
odalarda dolaşmış ve nihayet ayni kılıkla 
dışarıya çıkmııtır. 

Polis. bütün halkı pcıine sürükliyen bu 
adamı evvela yakalıyarak timarhaneye at
mak istemiş, fakat doktorların verdiği ra
por neticesinde Y cham aerbest bırakılmış
br. Bu raporda Ydıamın deli olmadığı, 
yalnız çok kuvvetli bir qkın esiri olduğu 
bildirilmekte ve hiç bir zararı dokunmıya
cağı hakkında teminat verilmektedir. 

Y eham kadın elbiıesilc serbestçe gez -
mek ve polis tarafından rahatsız edilme -
mek arzusile hükılmete de baş vurmuş, 

kendisine müsaadeyi mUtczammın bir ve
sika almıştır. 

Bu tecrübenin muvaffak olması Ü

zerine Arı kraliçelerinin sayılan ço -
ğaltıldı. Bu çeşit tayyareler, karadan 
tayyare gemilerinden hemen yükseli -
yor1ar. Radyo İstasyonu bunları on 
millik bir saha içinde idare ediyor. 
Şimdi de bu sahanın genişletilmesi için 
çalışılmaktadır. 

Bu çeşit tayyarelerin yapılması ve 
idare edilmesi robot (makine adam) 
harbinin başlangıcı sayılmakta ve ile· 
ride harplerin bu çeşit robotlar arasın
da vuku bulacağı anlaşılmaktadır. Y eham fimdi 60 yapndadır ve karıaı· 

nın elbiselerini ihtimamla kullanarak tek Azami yüz sene sonra tekamül e
başına yapmaktadır. Kendisine bu vazi - decek olan robot harbinin nasıl yapı • 
yet hakkında her hanıi bir ıey ıoran er - lacağı fimdiden de tasavvur edilebili -
keie daiına ıunlan ıorar: yor ve fU fekilde anlatılıyor: 

- Siz evli misiniz) .. Hayır mı). O hal-
de aşkı biliniyorsunuz). Evli misiniz).. Robotlar harbinde, topçular, emın 
O halde karınızı sevmiyorıunuz?. yerlerde mevki alarak mermi atmak 

Tetanostan Olum 
ıçın kumanda beklemiyeceklcrdir. 
Topçu ukeri yerine, çelik mahfaza 
içinde işliyen bir makineden adam bu· 

Mehmet oğlu Durmuş adlı bir ıtçı lunacak, bu makineden adam radyo 
yapı iskeleaindcn dütcrck ayağı kırıl-

k ı - ile idare olunacaktır. 
mış, ve Cerrahpaşa hastanesine a 
d 1 f- L t d t .. 1 Robot mitralyözler harp aahncsin -
ırı mı,ş , aa;a ora a te anostan o • . 
·· r· M"dd · Tk T b'b' dr de çalışırken roboto ıdarc edenler 

m
1 

uş ur· . u. eıumuını ı . ~ 1
• ıa l ı- kilometrelerce uzakta durarak onun 

ere cesedını muyane ettırmıştır. n- h k tl . h~1_: l ki d . • . are c erme cuum o aca ar ır. 
şaat sahıbı ve usta hakkında tahkıkat hl'k ı· Büyük harp sırasında en te ı e ı 
yapılmaktadır. 

i~lerdenbiri, devriye i~i idi. Bu işi teh-

tÖNÜL İSLERİ 
Kocamdan 
A .. 11rıldıktan 
Sonra 

cÜç sene kocamla mes·ut yaşadım. 
Üç aene sonra iılcr altüst oldu. Kocam 
evlenmeden evvel tanıştığı bir kızla 
tekrar buluştu. Evini, beni, hatta ço· 
cuğumuzu ihmal etti. Gün geçtikçe va
ziyet tahammül edilemiyecek bir hal 
aldı. Ayrılmak Üzere mahkemeye mü
racaat ettik. Ben de anneme döndüm. 
O günden beri merakla kocamı Lak.ip e· 
diyorum. Rakıya dü~tü. Zayıfladı. Sü
.:nepelcşti. Bir ıene içinde on yıl ihtiyar· 
ladı. Haline acıyorum ve tekrar dönüp 
onu kurtarmak iatiyorum. Siz ne dersi
niz) 

Vildan 

reketi beni şüpheye sevkediyor. Çünkü 
ben bir karı koca araBJnda artık bir ıır 
kalmaması 18.zım geldiğini zannediyo
rum. Anamla babamdan ben böyle gör
düm. Haksız mıyım) 

Gül 

Esas it~le düşüncenizin doğru 
olması lazım amma, bayatta bu böyle 
değildir. Karı koca arumda da ıizll 
kalabilecek ıeyler vardır. Bir erkek, ka· 
rısı da dahil olduğu halde, bir kadına 
söylenmeıini muvafık gönnediji ve yal
nız erkek arkadaıJarıyla ıöriit:iiiü me
ııelelerle karıılaJabilir. Bazı erkekler it
lerinin karıları tarafından bilinmesini 

---------------------------------------------------------4'i 

Robotlar tamir ediliyor 

çası çarparsa o insan ölür. Asker va -ıdii§mesi vardır. Onun için robot 
zifesini yapan robot ise böyle değildir. tayyareler de gök yüzünden yer yi!ı 
Robotun kalbi yerine, yeni bir lcalb züne dü~ecek, ve açık havada eglenel'l' 
takılır, yahut hasara uğrayan her han· insanlar, bir robot tayyarenin yer( 
gi uzvu yerine yeni bir uzuv konulur. düşüp parçalandığını göreceklerdir. 

Harp cephesinde bu çeşit hasarlara Fakat robotların yere düşüp parça• 
uğrayan robotları tamir için terııkilat lanmaları insanların düşüp parçalan : 
yapılacak ve burada çalı\mn fen adam· malarına benzemediği için bunlara hf9 
ları robotları tamir ederek yeniden kimse acımıyacaktır. 
cepheye sevkedeceklerdir. Asıl mesele, muharebenin bu şekli 

Robotlar, insanlann hiç bir vakit alacağı zamanı tayin etmektir. Bu hal 
yetişemiyecekleri sahalarda dövüşmek yüz sene sonra mı, beş yüz sene sonra 
imkanını haizdirler. Mesela robot mı olacak, bunu şimdiden tayine imkan 

tayyareler, Stratosfer mıntakasında yok. Belki de 0 zamana kadar insanlar 
dövüşebilirler ve insanların tahammül tamamen medenileşir ve harpten va2' 

geçerek robotlan da muharebeye sür f' 
meae lüzum görmezler. 

Jimnastik Şenlikleri 
20 mayısta yapılacak olan orta ted

risat jimna.<ıtik bayramı için mekteplerde 
hazırlıklara baflanmıştır. 

Bu yıl jimnastik bayramı Tak.sim stad• 
yomundn yapılacaktır. Bunun için bütün 
mektepler J,cden terbiyesi muallimleri ba)'• 
rama iştirak edecek talebeyi hazır'am~ 
ve her gün akşam paydosundan sonra ta• 

lebeye İsveç jimnastiği üz rine ek ersiz • 
ler yaptırmıya başlamışlardır. 

Bu yıl kabul edilen kiyafet; kız taleb• 
için ıiyah kilot, beyaz bluz, dizden nfai' 
kısa beyaz çorap, başa siyah file ve beyd 
lastik ayakkabıdır. Erkekler için ise beyaı 
Janila, beyaz keten pantalon. ve bcyaı 
lastik ayakkabıdır. 

ihracat Mallarmm Navlunu 
Deni.zyolları idaresinin tarif~ıu tet ~ 

kik ve tcsbit etmek üzere Vekalet tara • 
fından tayin edilen komisyon lstnnl ul ta " 
rikile aevkedilcce.k olan, tiftik, yün, pamuk 
ipliii ~ibi, bazı ihracat mallarının ıavlull 
fiatları üzerinde yan yaııyn tenzil: yapıl .. 
maıını kararlaştumıştır. 

Aynlmalda 11eele etmifainiz. Erkek 
nnnaldıat bir an için e.'fden uzaklapa 
bile ona tekrar eve setinnek mümkün· 
di. Bakıım fİmdİ aynlma onu perİfan 
etmİf. Demek ki tizi ıeviyormuı. De
mek ki timdiki hayat tar:r.ından mem
nun değil. Maamafih onun böyle bir 
teaühe ıeçirmesi eyi olmuı. Barıttık

tan IOlll'a sİsİD kadrinW daha ziyade 
bilmeji öğTenmİftir. Onun için Larıtı
nız, berlaalde eakiaindu daha ~ok mes
at olursunuz. 

istemezler. Daha bunun ıribi bir çok ıe· ı 
bcplerle karı koca biribirlerinin mck
tuplannı açmaktan menedilmiılerdir. 

Ne kadın kocaımm mektubunu açabi
lir, ne de erkek karısınm. Maamafih 
karı koca anlapbilirler ve biribirlerine 
muhaberelcrini açmak aalibiyetini 'fere
bi1irler. Kocanızın sizden mektuplarını 

mahrem tutmak İstemesi, mutlaka fena 
bir niyeti of dujuna delalet etmez. Robotlar Strato•lerdc döviifiiyorlar 

Komisyon pazartesi günü tekrar 'opla• 
nacak, yolcu ücretleri etrafında ka.ar v~ 

recelctir. 

• • 
li Yeni evliyim. Kocam mektuplarını 

açmama müsaade etmiyor. Onun hu ha· 

• • 
Fatihte Nigar: 

Anadoluya cittiğini ıöylediğiniz ni
f&Jllımzı bekleyiniz. Şimdiye kadar ıize 
melıı:ap cöndermemesi, elinde olmayan 
bir çok sebeplere atfedilebilir. Yalnız 

onun balundaiu ya lwkkında tat..kiltat 
yapınız, vaziyeti öğreniniz ve ona göre 
hüküm veriniz.. 

TEYZE 

likesiz bir hale getirmek için devriyeler 
de robotlaştırılacaktır. 

Robot devriye manzara ve sesleri 

kaydeden cihazları taşıyor ve düşman 

hattı üzerinde istendiği kadar dola -

şarak, bütün gördiiklerini ve işittikle .. 
rini birlikte getiriyor. 

Bir insanın kalbine, ciğerine, kur -
şun isabet eder, yahut bir mermi par-

edemiyecekleri bu sahada havanın ha
fifliğinden istifade ederek akla sığmı
yacak sür'atle hareket edebilirler. 

Bir millet bu sahada dövüşebile -
cek robot tayyareleri yaptıktan sonra 

dünyanın öbür ucunda bulunan düş

man bir millete karşı robotlarını bir kaç 
saat içinde gönderebilecektir. 

Gölt yüzüne çıkmanın bir de oradan 

Deniz Ticaret Mektebi 
lktısat V ckakti yarmın denizcileri" 

ni ycti{:tirecek olan Yüksek Deuiz !~· 
caret Mektebinin kadrosunu m .imasil 
yüksek mektepler derecesine çıl.armıf' 
tır. Mektep proğrammda yeni ıslahaf 
yapılacaktır. 



• 

~2s.~Mart~===============-=-------------------------s_o_ı __ .r_a_s_T ______ ~~------------------------==------===s.=~=·==1===-· 

" 
ikinci 

• 
lnönü zaferinin 

15 • yıldönümü • 
ıncı 

Harp tarihimizde hususi bir kıymeti olan bu muharebe 
hakkında askeri muharririmizin tetkikleri 

lkın i lnonu z feri - ---9111!!~~~::~----..,r.ı--------ı 
nin on b inci ) ıldo -
numu ya yoruz. Bu 
itıba istiklal harbı 
tarıhım zde husuıi hır 
kıymeti haiz olan bu t::~~-7' 
muharebenin kıaa bir IRtJIG:IA 

tetkıkıni yapmaiı fay 
dalı buluyoruz. Ancak 

(ikinci Jnönü), (bi • ~~§~~~~ 
rinci lnönü) nün ma
badi demek olduiu cİ· 
hetle bu tetkike ora • 
Üan başlamak daha 
doğru oiacaktır. 

Milli lnkılabımız.ın 
temelini yıkılmaktan 

kurtarmıı olan bu mu 

harcbcleri gözden ge • 
çirmek: bize milli mü
cadele günlerinin he • 
yecanını hatırlatma -
eı bakımından olduğu 

kadar bugünkü inkıla-

bımızı kuranların ne 
büyük mahrumiyetler, 
hiyanetler arasında ne .... ______________________ _, 

muazzam bir eser ya -
ratmıı olduklannı göz· İkinci tnonn muharebeslnd~kf vaziyeti gOsterır harita 
!erimizin önünde bir defa daha canlandır- lıte birinci lnönti muharebesi batlarken 
rnak bakımından da faydasız deiildir. bizim taraftaki manzara bu idi. Yunanlılar 
Baıka milletler; neticeleri kendileri için hiç iıe büyük harpten galip çıkmıt olan clev • 
te göğüı kabartıcı olmıyan ve yahut aa~ Jetlerin ve bilh .... İngilizlerin para, •ilih 
dece ismen iıtirak ettikleri muharebelerin ve malzeme depolarına dayanıyorlardı. 
yıldömimleri v•ileıile bile yurddqlan 92 1 senesi baılarken Çerkes Etem milli 
milliyet heyecanını tahrike çalışırlarken bi- hükumete karıı İsyan etmiı. üzerine sevko
zim hakiki zaferlerimizi unutup tarihin yap- lunan kuvvetlerimizin tazyik ve takibi Ü· 

rakları arasına ıömmemiz doğru olmasa zerine Yunanlılara kaçıp onlarla birleş • 
gerektir. miıti. Yunanlılar, Çerkes Etemin kun-et• 

• • • lerile beraber kendi taraf1ahna geçmMin • 

Birinci lnönü muharebesi cereyan etti- den ve kuvvetlerimizin Etemi takibe me• 
ii sırada Anadolumuzda daha iki cephe ınur edilmelerinden dolayı cephekrimizde 
ınevcuttu: hiaıl olan boıluktan iatif Mle emeline dut· 

1 _Şarkta Ermenilere lcarıı (Şark cep· tüler ve bu fanatl kaçırmak istemediler. 6 
besi). ikinci ki.nun 921 aünü cenupta, Uşak mın• 

2 _ Cenupta F ranaazlara karfl (cenup takuanda, bulunan lcuvvetlerile Afyon Ü • 

cepheai). zerine; Bursa dvanndaki yedinci ve onun-

Şu hale nazaran Türk ietiklll ordU9U bji. cu hrkalarile de Eakiıehir üzerine hare • 
tün kuvvetlerini sarp cephesinde Yuaaıl-' kete ıeçtiler. (Yunanlıların Bursa ve civa· 
Jılara karıı toplıyabilecek vaziyette de .. nnda dart fırkalan vardı. Buftlann ikl9i ol
iildi. Diier cephelerde de diifmaolanm dukları yerlerde kaldılar. HareUte ıeçen 
ilurdurmak; hatt& o cepheleri fi'len orta - iki fukamn inan mevcudu (20,000) ka

Clan kaldırabilmek ~n oralarda taarruz• darda.) 
lara bile ııeçmek mecburiyetinde idi. Bu .... ada bizim .E.kifehir mantaıu...nda 

Bundan ba,ka o zamanki lıtanbul hükG· dört piyade alayımaz mevc\llt\&. (lldnci a· 
nıetinin ve sarayın; din propagandallDa, lay Ceyvede, yüz kırk üçüncü alay, incir· 
para kuvvetine ve cebalatine dayanarak lide, yüz yirmi altıncı alay Nazifpaf&da; 
Anadolunun turumda. bura~ında çıkart• otuz ikinci alay Bilecik ıimalinde ihtiyat

tıia isyanlara kal'fl da elde ayrıca ka~et· ta). 
ler tut nak Jizımc:la. Diler kuvvetler asi Etemin takibine 

Halbuki büyük harpten tonra hemen bü- memur edilmiı ve onun pefinde bulunu • 
tün ordu terhis edilmiş ve bu terhis edilen yarlarda. Bu dört piyade alayı ile benber 
ordunun topları, tüfekleri; memleketimizi garp cephesinde alakonu)m"f olan iki ıü• 
nıütareke eanumda yer yer ifgal eylemiı vari bölüiü de düımanla temaıta bulun• 
bulunan lngiliz, Fran .. z, ltalyan kuvvetle - mak üzere ileriye •Ürulmütlerdi. (Birisi 
rinin muhafazası altındaki, depolara kapa- Y •nitehre, diieri lneııöle). 
tılmııtı. Diltmanır\ taarruzlarını lnönil 9imal ve 

Milli mücadeleyi idare için elde hazar cenubuna doğru uzanan müdafaaya mü • 
para yoktu: varidat membalara kısır ve dar• aait arazide karplamak tasavvur olunuyor
dı. Yurdda fabrika denecek tek bir baca du. Tutulacak mevziin şimal cenahı Sa • 
t\ıtmüyordu. Bu sebepten milli mücadeleyi karya nehrine doğru; cenup cenahı da 
haprmak azmile toplanılmı§ olan askerin •rp dağlara doğru uzanıyordu. Bu mev· 
ne sırtında elbise, ne ayaiında pabuç var· ziin ııitbeten zayıf k11mı merkezde idi. 

dı. Kıt'alarımızın elindeki 8ilihlar da kar- Yunanlıların ileri hareketleri şu suretle 
ına karışık modellerdendi. Bu sebepten ha cereyan ve inldpf etti: 

ıillhlara ayrı ayn cinı ve neviden cepba. A) iki lcoldıtn ve şimalden ilerliyen 
ne tedariki pek büyük bir dert teşkil edi • ( 10) uncu fırka: Sol kolile (lznik) ee -
)'ordu. Piyade lat'alanmızın ne düll'll*n a- nubunda (Pamucak) derbendi üzerine yU· 
teıine karıı korunmak üzere tahkimat ya• rilyordu. Maksat: Mevcut feçitleri fimale 
pacalc portatif kazma ve kürekleri, ne cep· kar11 kapamak. 

Irak Hülcumetl 
Latin Harf /erini 
Mi KabulEdiıor? 
Bağdat (Huıuai) - Irak hüku -

meti yeni bir talim Ye teclria siıte.
mi kurmak için Muırlı mütehuııa
lar ıetirtmiye karar Y~rmittir. Bun· 
lar yeni bir mektep proıramı hazır· 
hyacaklar ve blllMaısa muallim mek· 
tebinin ııl~ içia tetkikat yapacak-
lardır. Irak bükemetinin de litin 
harflerini kabul etmesi için burada 
kunetli bir cereyan Yardır. 

Fazıl Ahmet Pariste Oçuncu 
Konferansını Verdi 

Pariı 27 (A.A.) - Anadolu ajan
sının özel aytarıncma: 

Onivenite rektlrl CbarletJ, aor• 
bonda ikinci konferansı ile Kema • 
lizmi anlatan F azd Ahmet ,erefine 
bir öğle ziyafeti vermİ§tir. 

Cbarlety, siyaf.ttıe biiy'llk bir 
Türk doıtu olduiunu ıösterea sa • 
mimi bir natuk Irat etti. 

Fazıl Ahmet basBn uluslar araıı 
yükaell' etiitler mektebinde Gçüacfi 
konferanaını vermif ve çok alkıt 
lanmııur. 

kollar (Bilecik - Kar.köy • Karuiaç) 
- ıimal • cenup • hattma vardılar. Ea ce • 
nuptan ilerliyen kol diierleTine niebetle da
ha Mrbeat olarak ilerlemitti. çünkü hrtt -
eında, mukavemet ııöeterecek bir kuvvet 
bulmadı. Ancak 9 ikinci klnun 921 akp • 
mıdır ki • Ankaradan trenle lnhüne MV• 

kedilmit olan • (S8) 1ICİ alayın bir taburu 
soluk soluğa, yet.iterek 'bu dütman kolunu 
Karaağaç sırtlarında karııladı. Ortadan ve 

ıimalden ilerliyen dü~an kollan (incirli) 
v~ (Nazif paşa) da ( 1 .. 3) ve ( 126) ncı 

alaylarımızın mukavemetlerine maruz kal· 
dılar. Bu alayların vaxifeleri düpnanın ileri 
hareketini ıeciktirmek 'Ye ordumuza vakit 
kazandırmaktan ibaretti: l>inaenaleyh bu 

vazifeyi ifadan sonra, Ü9tÜn diitman kuv· 
vetleri kart1eanda seri>'• çekildiler. C..rp 
cephdi kumandanbp (kumandan miralay 

l.met Bey • fimdiki &.vekilimiz Gene· 
ral lNnel lnönü -) ba kuvvetlerin lnönü 
mevzilerine çekilmeleri emrini Yerdi. Bun· 

lar (Söiüt) üzerinden. mevziin fimal lue
mına çekildiler ve 9 ikinci Uman 911 ak -
tamı Gündüz Bey aunaaU.na •ardılar. 

Garp e.hpesi kumaadanlıia kUYYetle • 
rinin çojunu, Yunan &Qrruzundan ince İl
yan etmit olan. Çer"- Etem tizerine WV· 

ketmlt 'bulunuyordu. 

Dünyanın en büyük gemisi 
denize nasıl indirildi ? 

"Kraliçe Mari " her seferinde 20 ton et, 20 ton bahk, 
70,000 yumurta, 4,000 piliç, 30 ton patates, 10,000 

libre ıeker, 4,000 libre çay ve kahve sarfedecek 

Krali99 llarJ'nln denize IDdlrllmeaen birkaç gDn ert'elld rami 
Dunya*8ı en b6yük s..W .Kra&ç. kaclaa aolınalda. Bir aralık. vincler durdu

Mari» nin 24 martta d...a. iDdirilcliibü rakla. tiz bir cliidiik ...._ yeni bir k:em .. 
yumıttık. Atailda ok117aıc:almn Londra da ile tekrar emk nrdi ve \Mı aef er. semi 
mektubu eize ııı-~ nrecektü: etrafma köpükler saçarak yaraaına kadar 

Londra 2.f mart - MaYi kordeliyı P. nebria mlanna gömüldü. Karada pek yiik· 
zanmak için .. rfedilen maai M>Da enli. .ek olan o koca gövde suyun içinde ufal
Clyde tezslhlannda inp eclilea •Knalice dı. 
Mari» kırk bet dalUka aonıa ilk aefe1iai Kraliçe Mari, romorkörlerin yardımile 
yapacak, ve on 'b.t millik bir ,...fe katet- nehri indi, ve Creenockye gitti, orada 24 
tikten sonra Creenocka vu..k. saat kaldıktan sonra, Soutbamptona ha -

lngiliz deniz tezgahlarının en güzel e - reket ederek, maynıta Amerilr.aya yapa • 

serini, seyretmek İçin lngilterenin muhtelif cağı ilk eeferi.ae hazrrlaaacaktır. 
yerlerinden bir buçuk milyon insan gelmiş· Kraliçe Mari tarihin en emniyetli ıe-
ti. Bunlar aruanda en heyecaahlan, semi- misi sayılmaktadır. Geminin bütün tahli 
nin İRfUIAda emekleri Mbkat ed• ame - •İye •ndaUan motörlüdür ve he.,.i MI 

lelerdi. Hava süze) ..,. ılıktı. içinde kalea da itliyecek kabiliyettedir. 

AizlR• kadar dolu olan küçük Vapul'· Gemide her .....t y~ iç~ üç sine-
lar teqlhın önünde bir yukarı, bir ataİI ma vardır. 
dola .. rak bu deniz devini MYJelmiye clo • Bir yangm çaktıiı zaman kaptan bu yan-
yamıyan hallın snd~orlanla. gına kemdi kamuumdan .öndürmek im-

Derken düdükler çahnda. Kmaklar sıar• kanım haizdir. lstediii zaman yaqanıa 
damaia batladı. Cececlenberi bekliyen hA1k koptuiu yeri, ateşi söndüren aaza garke· 
aruında bir alkıt futmul kopta. S.b.bm der. isterse atqi su ile söndürür. Cem 
ilk aydınhklannda laSilma Miınd.ı Ye ..., baıtan bll§& atqe kar11 gelecek vasıtalarla! 
lunda iki büyük alef :Jakı......... Y ..li taDe mücehhezdir. 
romorkör, büyük ıemiJi ~orlanh. her Gemi her tarafa radyo ile 'Nih 
taraftan mendilJ. ......,_. ,. bialmce iu p,i imtediii her zamaa ıaydo ;..r.tle 
imanın. yiirekta .... wwin sli ı.tr.-- veriı. 
lan slkleri dolclm.,..clu. Yedi romos • Gemide Mı sia bir pzete intipr eder 
klrUn. dumanlan WrWsine UnpL N.lare Cemioin madı her .... l 2,000 y 

meo semiJI hir damu taı..ba örtti. liatC9İ basacaktır. 
Kaptan köprüaünde ya'1ı süvari E.daar K.aliçe Mari lııer eef.n.de yi.rmi to 

Britten ayakla .trahna kumandalar veri • et. 70,000 yumurta. yirmi ton baldt. " 
yordu. Yanında lngilizlerin meşhur kap • ton tereyaİJ, otuz ton patates, 2000 liDr 
tan)anndan Kamaron Ye Mutch varda. • 4000 :ı.:.. "'000 alo ·· 400 

Yunan taarruzu üzerine sarp cephai ku· . • peynar, P~ ~ K n aut, 

d 1• 11 . . L..L~-· Lu...ı:k k Müt•ddit tayyareler hallua n 1emm1D libre .ebze, 400 L1ne çay ve kahve, 10,00 

( 6 t inci fırka ile 11 inci fırkanın Wyük 
kısmı). Bu kuvvetler asi Etem çetelerini 
tepelemiıler ve (Gediz) e doiru takibe 
koy'Almytlardı. lttc bu .arada haber alınan 

man an 181 ıncı ruaaıun u ,.. 11mı • 
üzerinden seçerek hu mera.m.e ~irak e- libre oelter sarfedecektir. 

nı da Kütahyadan tr•le lnönü mevzalerine d' la d 
naklettirdi. ftte bu 1aretle, Sliüt üzerin .. , ıyor r ı. . Gemide 2 f0,000 havla, 92,000 peçet 

den ~ekilen (2 .. ) üncü fırka kuvvetleri lnö• Halk lskoçya .. rlalan eöyliyor, ve 08• 12,000 gal'9on etbi.eıli, 30,000 ça9'1tf 
.. . . . . 1 ._ 9 lr.l lann milli çalrılan olan Kornemuae çala .. 21.000 ma• örtüa'i vardır. 

nu mevzılennın 91ma a;111tnını: nunu- • 
• '- · ( 11 ) · · f r'- ~ Lu...., t yordu. Bir tarafta birisi, yük.ek bar yere Gemide 800 tayfa temizlik ile ~.W 

olacak, 1 00 ahçı çalııacak, 14 kasap b 
lunacak, bir aürii ahçı çaraiı hizmet ede 

sanı a&f8mı yeUten ıncı ı - a ··• • . • . . . .• 

l · d b .. '- mını :-al ve çakmıt. "Kralıçe Mari• ıçm yuclaja bar tün 
erı e u mevzun cenup "" ..,.. . 

halka bairara baiıra okuyor, diier taraftan 
müdafaaya memur edildıler. Bu 11rada .. b' ömrü L:.L~· • 1 ceLtı'r. 

ır papaz. vapurun aııuutna. ugur u " 
üneü fırkanın büyük k11mı da Ankaradan l d ed' d IC"-L• u 750 00 o maeına ua ıyor u. ~• ve m te - Gemide her sefer , O bira · 
trenle nakledilerek yetiftİ. Bu kuvvetler de ._ . b h · l·ı h b' "- t la 2 1 285 000 a;aıt a nye ı er, ep ır tarar• op n - ,000 viski fİle9İ. , maden eu 
mevııin orta luımını itsal ve mudafaa et· l k' U 1 • . h t lat . • 00 l'L 2 O mıt ar, es ı tJ n ennı a ır an semıcı f8r• tif-i. 1 1,6 ~ör ıi,esi. O O kony 
mek vazifaini aldılar. kılarını .öylüyorlarda. ıişeıi, 20,000 f&mpanya tifesi aarfedile 

Bu wretle Türk ordu9U Üç fırkahk hır Kraliçe Mari nehrin akıntılı aılarına ar· ceği tahmin olunuyor. 
kuvvetle lnonU mıntakuında müdafaa ter· 

tibatı almıt olacaktı. 

(Not: 1 - Müdafaa mevxileri ya hare· 
ket halinde bulunan kıt'alar tarafından İş- rHayatta G6rd0klerimiz 

Mahkeme koridorlarında 
Jandarma ile adliyenin iç merdive -

ninden çıkıyordu. Mübatir onu ıörlin~ 
ce hayretle: 

- Ay bu, ıene mi burada). dedi. 

- Kim bu). 

ncvver bir insan gibi koaUfUYor. 
- 30 MDe hn.Wık&aa 7cdim. « 14 

tene katillikten. 
- Bu kadar çok ne çaldınız). 
Dudak büktü: 

hanelerini koyacak kütüklülderi, ne IGa • B) Ayni fırka, .. i kolile (Yenifchir • 
alilerini asacak palasta kayıtları, hatta ne Bilecik) üzerinden K\iplil ia&ikamdlinde 
de tüfeklerini omuzlanna asacak ulu ka • ilerliyordu. Maksat: Türk ordusunun ıi -
Yatları vardı. Süvarilerimizde bugünkG ma• mal cenahına ve, mümkünse. yanına taar• 

gal veya evvelden İşgal ve ihzar olunurlar. 
ikinci nevi mevzilere (hazırlanmış me\'zi) 
ismi verilir. lnöni.i meYıileri eYve)den ta• 
•arlanmıt l1eler de bu mevzileri it1al ve mü· 

dafaa edecek olan kuvvetler muharebe sa· 
bahanın arife•inde Ye hemen de ı•ce ka • 
tanlıiında yetl,ftbiJdiklcrinden me\"liin 

müdafaaya haz.ırlanın .. ı için klfi derecede 
zaman bulamamıtlardır. Hatt& (24) üncü 
fırka, İfi•I ve müdafaa edeceii mevzilere 

dütrnandan evvel yetifem•m~ir. Bu iti -
barla ı Türk ordu9U müdafa .. ını hazırlan• 

- 114411 MMIİk bir mahk\\m. 
- " .. 4,, senelik mi). 

- Evet. 
Merakla baktım: Ka)"ltaz. o da bana 

baktı. Sonra alaycı bir tavırla: 

- Çok delil canım, « 2 3,. hırazlık. 
O kadar. 

- Niçin adam aldilrdflnflı). 
Bu defa isyankar: 

nası ' e oeklile ne eier takamı, hatti ne de ruz etmelt. 

mıı bir mevzide yapmıttarıı denilemez. 

2 - Ti.irk fırkalarının mevcutları düt-

nuzrak veya kılıç mevcuttu. Topçu bun • C) Cenuptan ilerliyen ( 7) nci fırka: 
lara kıyas edilebilir .. Diğer fenni ve yar • Sol (timal) lcolile (fnegöl fimalinde Me • 

damcı sıfatlar iıe mevcut bile deiil •. • cidiye • Nazif pata - Karakoy) üzerinden 
B k man fırkalarının mevcutlanndan en az üç 

Sırtında kaputu, altına serecek beyliği, Gs· ozöyü İstikameıinde. 
O) A ft k 

s. ( miıli daha nokundı. Birinci ln6nil muha • 
tiine örtecek battaniyesi olan nefer; elbise yni r anın ••K cenup) kolu 
\'e techizatl tamam zabit kendini dünyanın (İnegöl • Mezit • Erikli) üzerinden (Ka • rebeaınin Türk orduaa tarafından lr.aıanıl • 
en bahtiyan sayabilirdi. Yurdlarana, millt valca) istikametinde ilerliyordu. Mak•at: muınan yUkeek kıymeti, hu iki •IU ıöı 
llamuılarım korumak için ölüme atılmtt o· Türk müdafaa mevzilerine cepheden taar• önünde tutulmalr tartile l)lçUlmelidir.) 

l.n bu insanlann bir tek hazineleri vardı: ruz etmek. . Celll Dineer 
l.nanları L 9 ikinci kanun 9 21 alqanu biltüa bu Mabadi ~arın -

- Ne o dedi. Size benden mi hah· 
tediyorlar). 

Bu kadar kU.tahça konu.-n bir mah· 
klım ıörmemiftim. 

- Sorun canım bana. 9İze daha iyi· 

•ini anlatayım. 
- lıter miainiz). dedim. 

1 

- Neden İltemiyeyiın. Eserini sös -
termiyen hangi müellif vardır '1. 

Hayretim &ittikçe artıyordu. Mü .. 

- Milletin kasasını soyan, elinde 
iradını verir mi yahu?. dedi. 

Sonra biraz daha mağrur ilAve etti: 
- Ben erkeğim, elimden kadın al 

dınnarn. 

- Demek §imdi <ı .. 411 sene yataca 
ıınız) .. 

Sif bir çocukla eğlenir gibi gülere 
- HAii benım için bir fikir edinem 

diniz galiba, dedi ve yünidı:i. 
Muazzez F AIK 



8 Sayfa SON POST;,{ 

• 
Afyon - Karakuyu, Isparta - Bozanönü 

hatlarının açılmasına ait intibalar 
Yeni hatların 
hususiyetleri 

Ankara, 27 (Hususi muhabirimiz -
den) - Afyon - Karakuyu, İıparta -
Bozanönü hatlarını açan heyet bura -
ya döndü. Yeni hattın hususiyetleri 
hakkında alakadar makamlardan top
ladığım malUmatı bildiriyoru~: 

Antalya hattının başlangıcını tcş • 
kil eden ve 113 kilometre uzunluğun
da olan bu hat, Anadolu ve Aydııı 
hatları arasında kısa bir irtibat teşkil 
etmesi ve varacağı Antalya limanı va
sıtasiyle Akdenize bir kapı daha açıl
ması noktasından hususi bir ehemmi -
yeti haizdir. 

Masrafı 3,5 milyon liraya varan ve 
13 ay gibi kısa bir zamanda ikmal edi
len bu hat, 1935 senesi demiryol in -
patı faaliyetinin en muvaffakıyetli 
bir safhasını teşkil etmektedir. 

Afyon - Karakuyu hattı ill'8atı ge
çen 11 senelik faa1iyet arasında haki
ki bir «hız rekoru» teşkil etmektedir. 

Hattın geçtiği yerler 
Afyondan itibaren lspartaya kadar 

hemen her tarafta yemyeşil buğday 
tarlalarına raslanmaktadır. 

Arazinin haşinliğine rağmen ıık sık 
köyler, kazalar göze çarpmaktadır. 
Nüfus kesafeti çoktur. Ahalinin ekse· 
riyeti ziraatle uğraşır. Köylü bütün 
Anadolu köylerine nümune olacak 
kadar temiz giyinmiştir. 

Buralarda sefalet çeken hemen yok 
gibidir. Halk ve köylü çok neş'eli ve 
heyecanlıdır. İşgal zamanlarının acı 
hatıralarını kalplerinde saklayan halk 
yurtseverliklerini, Başbakan İnönü -
nün geçişi vesilesiyle en kuvvetli 
bir tarzda göstermiştirler . 

Toplanan kalabalık arasında göğüs
lerinde kırmızı, yeşjl, beyaz istiklal 
madalyaları taşıyanlar çoktur. Bunla -
rın içinde uzamış beyaz sakallı ihti -
yarlara, eski muhariplere sık aık tesa
düf edilir. 

Buralar halkı dürüst ve temiz in -
sanlardır. Size bir misal göstereyim: 

Tahminen 18 bin kİA'inin oturduiu 
koca lspartada büyük polis t~kil&tı -
na lüzum görülmemekte, burası bir 
emniyet memurluğu tarafından idare 
edilmektedir. 

Buralarda hırsızlık, ve hele ağır 
suçlar hemen hemen pek nadirdir. 
Halk kazanmasını bildiği kadar eilen
mesini de bilir. Ispartalılar, Afyonlu -
}ar hemen her pazar gezinti ye.rleri 
olan su başları ve aaaçlıklarda topla -
nırlar. içtimai bakımdan Afyon ve 
Isparta çok ilerlemiştir. Bu ilerleyişe 
bilhassa Halkevleri ön ayak olmakta -
dırlar. 

Halkevleri muvaffakıyetle halkın 
muzik ihtiyaçlarını da tatmin etmek • 
tedir. 
Konuştuğum bir Ispartalı, hemen 

her hafta İspartada üç balo verildiğini 
söyledi. 

Ispartalıların diğer bir husu•iyetleri 
de çok misafirperver olmalandır. Gös
terilen alaka bunun en canlı bir delili
dir. 

Acil .. 
Avrupayı 12 Talebe 

Gönderiyoruz 
Avrupaya arkeoloji, antrepolojl ft kü· 

tUphanecilik tahıil etmek için ıanderlle -
cek Edebiyat fakültm mezunlan araıında 
bir müsabaka imtihanı ac;ılmııh. 

Bu müsabakanın neticeleri dün talebeye 
bildirilmiıtir. 

Buna söre; imtihana iıtirak eden 18 ta
lebeden 12 ıi kazanmıttır. Bunlann i~nde 
3 kız talebe vardır. 

lmtihanda muvaffak olan talebeler Kül
tür Bakanlığından alacakları yol maerafı 

ile bir kaç güne kadar Almanyaya aide • 
ceklerdir. Orada 3 yıl yukarıda yazdılı -
mız branşlar üzerinde tahsiJ göreceklerdir. 

; .............................................•••............•• 
1 Çocuk Haftası 23 Nisanda Başlıyor. lı 

Başbakan hat boyunda kendisini karşılayan sobaylann ellerini sıkarken 

• 

Başbakan nutkunu söylüyor 

Katan uzun müddet uğurlayan köyllller 

JSaşbakan askerlerimizi gözden geçiriyor 
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Güzel Bir Kız Tabanca 
• 
ile Sevgilisini Öldürdü 

• 

Suçunu Hakimler Huzurunda Da itiraf Ederek "Beni 
idama Mahkum Ediniz,, Dedi. Fakat Beraet Etti 

Paristen yazılıyor: ı 
Sen cinayet mahkemesi hincahmc 

dolu.. Mübaşirler bu kalabalı~ın inzi -
batı ve sükuneti bozmaması için uğ -
raJiyorlar. ' Müddeiumumt iddiana -
meslni okumuıı, avukatlar miidafaala
nnı yapmı9lar ve son ıöz suçluya. ve
rflmlf. Şimdi o miidafaasını yapıyor . 

Bu çok güzel, çok aenç, çok cazip 
bir kız. Adı Liisi Mevıt .. Suçu adam 
öldürmek. 

Sovailiıini öldUrmüf. O müdafaası
na bu müthft maceraııni anlatarak baş
ladı: 

- Ben Parlse namusumla yafaya· 
bilmek için kazanmak maksadiyle ıel- · • > ı .~!~' 
miştim. Kinııesizdim. - -- -

Her hangi bir yuıhanede çalıp;ııp • 
kendimi ı~lndirebllecek tahsilim var- fe1ıfamak istemiştim. Fakat gençliğim, 
dı. Fakat hiç bir yer bulamıyordum. gfizelliğim ve insanların vahşeti fela . 
Elimdeki para da bitmek üzere idi. Ni- kotlerime sebep oldu. 

Lüti Mevat 

hayet iki sene evvel bir doktorun evi- isterseniz artık beni idama, küreğe 
ne hizmetçi Qlarak ~rdim. Biraz son - mahkum ediniz. Benim için ölüm bu 
ra doktorun genç oğlunun tecavüzü- terait altında yaşamaktan çok daha. 
ne uğradım. Geceleri odama aelip be- iyidtt. 
ni rahatsız ediyordu. Ya namusumu Hakimler çok düşünmediler ve öyle 
satmak ve yahut da buradan uzaklat- 18Jlıyorum ki kararlariyle büyük bir 
mak şıklarından birisini tercih etme- kalp rahatlığı hissettiler. 
liydim. Ben ikinci ~nkkı tercih ettim. Lüsi Mevst beraet etmişti. 
Doktorun evinden çıktım. Bundan ,_ 
sonra bir hlkimin evine hizmetçi ol ~ Rus Ticaret Mümessili Gidiyor 
dum. Asıl felaketim burada ba,ladı. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Hakimin karısının akrabasından birisi tarafından dün Güneş klübünde Türk 
bana musallat oldu. Beni yalnız bu - Sovyet ticaret mümessilleri Vorobiyef 
lunca sevgisini anlatıyor. Benimle ev- ile Bayan Vorobiyef şerefine bir ve· 
leneceğini söylüyor, hülasa pek çok da ziyafeti verilmiştir. Vorobiyef ya· 
vaatlerde bulunuyordu. kında şehrimizden ayrılacaktır. Ziya· 

Bir gece yatacağım zaman odama fette Ticaret ve Sanayi Odası erka -
geldi. O ııece evde benden başka kim- nından ba.şka, diğer bir çok davetliler 
se yoktu. Hak.im ile karısı bir ziyafete de bulunmuştur. 
gitmişlerdi. Oturduk, konuştuk. Bu a- .... ,...--..,,.....,....,!!!111!1.,..,.....,,,,..==~~~== ~ • 
rada bana çok güzel bombonlar ikram + 8 o D p o 8 ta + 
etti. Ben de alıp yedim. 

Biraz sonra kendimde mukavemet lıtanbul Gelir ve Para 

edilmiyecelc derecede uyku ve baş B O R S A S 1 
dönmesi hissettim. Gözlerimi açtığım 

27 • 3 • 1936 
zaman kendimi bu mel'un adamın ku- 11----=---- --==------111 
cağında gördüm. Başıma gelen felake· Türk Devlet Borç1an 

ti ağlaya ağlaya hakimin kanıma söy
ledim. Kadının buna mukabelesi bü
tün kabahatleri bana yükletmek ve be
ni evinden koğmak oldu. 

IJra IJra 
,,0 '1,8 T. B. 1 23,75 \\o/o 5 Hazine B. 67,00 
% 7,5 T. B. II 21,25 Dahlll latllua3 95,00 
o/o '1,5 T. B. m22,40 · 

DHlet Demiryollan Borçlan 
IJra IJra 

Ersani 98,00 \\ Anadolu ıvell 42,35 
ll'YU ıı:rzurum9S,00 Anadolu M. 48,10 

Soa;reteler Eahunı 

Bundan sonra bir Masöre tesadüf 
ettim, beni yanına aldı. Masür bir ak
f(lm beni teyzesinin evine ziyafete gö
türdü, Meğer bu ev bir randevu eviy
miş. Ortada zengin bir sofra vardı. 
Ak saçlı bir adam sofranın başında 

beni bekliyordu. Masör haberim olma
dan bu herif ile benim için pazarlık et

ft.B.MG. 
1 ı Hl. 
1 • Name 
Merkez B. D. 

Llra 
90.00 
10,SO 
10,30 
63,00 

tat. Tramvay 
Bomontl 
Terkos 
A. Çimento 

IJra ' 
22,SO 

7,65 ~ 
14,75 
10,30 

miş imiş! İhtiyarı reddettim. Masöre l-------:::::;:=;;;-;;;;:--- - ----1 ÇEKLER 
. 

Krı. I. T. L. için .l kızdım, bağırmak istedim. Fakat he • 
rif tabancasını çekerek beni öldürme
ğe .kalkıştı. Korktum. Bir müddet ora· 

t.tertn 622,00 \\ IJret 10.0326 ' 
F. Franııı 

da kaldım. Gece yarısından sonra bir ._ 
fırsat bularak bu evden kaçtım. Bir 
daha da Masörün yanına gitme -

IO I'. Frangı 
l DOlar 

dim. ı iaterlln 
10 ı.tret 

12,06 Dolar 

NAKİT 
Krş. 

167,00 
125,00 
620,00 
155,00 

1 M"rJı: 
20 Drahml 
20 Leva 
20 Ley 

0,7962 
; 

11 

Krı. ! 
32.00 1 
24,00 ~ 
24.00 j 
13,00 Cebimde beş param yoktu. Tam beş 

gün ağzıma bir şey koymadım. Açlık, ll------Bo-na--D-ıt_m_d-.-·----•. 
ümitsizlik beni bir paçavra haline ae- L. K. 

tirmişti. Kaldırımlarda dolaşıyor • Kredl P"onatye 1 

L.K. 

dum. Serafine rasgeldim. Benimle dost l e& seneıl lOl,OOı 
HOS • 92,001 

Mübadil Bon. 73,00 ı 

Gayri ı • 16.25 
Altın 964 

oldu. Beraber yaşamağa başladık. Se- 1111 9 8S,OO Mecldlye 

rafinin de işi gücü yoktu. Meğer bu 
da benim sırtımdan geçinmek istiyor
muş. 

Gençlik ve güzelliğimi sermaye 
yapmak istedi. Bir kaç defalar teklif· 
lerini reddettim. Geçen sene martın 
26 ıncı gecesi idi eve geldi. Biraz da 
sarhoş idi. Mutlaka beni alıp zengin 
bir adamın yanına götüreceğini söyle
di. Kabul etmedim. İtiraz ettim. Bo -
ğaz boğaza geldik. Bu arada tabancası· 
nı çıkarıp beni vurmak istedi, bileğim 
büktüm ve tabancasını kendisine tev
cih ettim .... Öldü. Ben de bayılıp yere 

düştüm. Ayıldığım zaman kendimı 
hastanede buldum. Ondan sonra da 
hapishane ve mahkemeye getirdiler. 

Anlattıklarımla hakikatten bir zerre 
bile ayrılmif değilim. Ben namusumla 

TAKViM 

Rumi sene 
1352 -Kasım 
142 

SABAH 
s. ı D. 
11 23 
5 f) 1 

---O~ıc 
s . D. 

E. 5 50 ., 12 rn 

MART 

28 
Arabi ~ene 

1355 

Resmi sene 
19:36 

-:\!art 
15 
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--\ 1.MSAK 
Muharrem\ s. ' o. 

5 9 142 
4 10 -lkindi Akşam Yatsı 
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- Haydi Kahtaneye gidiP, gelme 
bir kuruş, Kahtaneye gidip gelme bir 
kuruş! 

Bayram yerindeki tenteli muhacir 
arabacıları böyle bağırıyorlardı. Ba -
harın tam ortalarına raslayan bir kur
ban bayramının ikinci g\inü idi. Vakit 
öğleden biraz sonra ... O koca bay -
ram yerini dolduran alaca kılıklı, ya -
nakları, gözleri, saçları renk renk bir 
alay çocuk, birer kuruşla Kah.taneye 
gidip gelme için bu arabalara hücum 
ediyorlardı. Hasan, o zaman altı, y~ 
di yaşlarında sarışın bir toramandı. 

Öteki çocukların arabalara binmek 
için itişip kakışmaları arasında o do 
arabacının yardımı ile kendisini bu 
süslü arabalardan birinin içine ata -
bildi ve kendi Y8tfında az esmer, na
rin bir kızcağızın yanındaki boş yere 
sokuldu. 

Her tarafı tıka baea dolu olan bu a
rabanın, bayramlık darbukası ile zilli 
matasını daha önceden kapan on Clört 
on bet yBflannda büyük bir oilanla 

Darbuka oaJan bllytlk mahalle kızı 
Basana takıldı. 

ayni Yltfbl aörünen bir km. arabacinin 
ilk f8klattıjı kamçı ile ahenıi tuttur .. 
dular. 

O zaman kenar aemtleria mqhur 
türkülerinden biri fU idi: 
«Fil1a, m,. tar1umda 'fllnlldua 

ana>> 
ccAysm mnm ıöıll*\ itte kul-oldum 

IUI&)) 

Bir arahk br,ııındaki büyücek oi
lanla birlikte hem iiiyl.yip, hem p •. 
yet uıtalıklı darbuka çalan büyücek, 
mahalle km Haaana takıldı ı 

- Küçük bey, bizimJe birlikte aen 
de söyleeen el (Öteki çocukları ıöı .. 
tererek) bak, herkee eöylüyor, aen ne
ye suıuyonun, bakaJDD, benim 1&n 
papam) (papajanım). 

Haaan, entariıi aLıcali, bati aüllil, 
kaşları rastıklı, ıözleri zeytin ıibi kap
kara büyücek mahalle kfZmm bu ilti
f~tından utanır aibi büzülere~ c 
· - Ben, dedi. bilmiyorum söyleme

sini! 
O, bu sefer Hasanm yanınC:laki kiş

miri, narin ve Haaancfam daha utan • 
ıaç kıza döndü: 

- Hanım abla, em eöyle bari, aen 
neye aöylemiyoraun) 

Kızcağız büsbütün atansaç bir ta • 
vırla yanındaki Ha•nm yüzüne ha· 
kıp gülümeedi. 

Şarkı bitince takım ikinci. bir türkü
ye başlarken darbuba kız elindeki 
darbukaamı yan~ncla lremlisini kıs • 
kançlıkla süzen kendinden biraz daha 
uf~k bir kıza verdi. Sonra kollarını 
Hilsana uzatıp: 

- Gel bakayım, dedi, urı papam. 
yanıma otur da türkü söylemesini ea -

na da öğreteyim 1 
Hasanı kapınca kendisi ile darbu • 

kayı verdiği kızın arasındaki dapd~ra
cık yere zorla sıkışbrdı. 

Matacı oğlan söylendi: 
- Çocuk orada akıtacak be 1 Ne 

diye bozdun sanki rahabnı 1 , 
Kız ona dilini çıkarıp kar~ılık ver

di: 
- Sıklflrsa kucağuna alırım 1 t 
- Darbukayı kim ~lacak) . 

"Son Posta,, nın tefrikası : 1 

- Darbukayı da biraz Şazimet 
çalsın! 

Ahenk tekrar şu türkü ile canladı: 
1< Yetil de ipek bükeyim aman» 
«Derdimi kimlere dökeyim amam> 
. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1<Haniya da o ıenin göbek atıtınn 
«Karyolada yan yalıtın?» 

(Göbek atışın) sözü hep birden 
söylenirken Hasanı kucaklayıp yanı ~ 
na almış olan alaca entarili, başı güllü, 
kaşı rastıklı büyücek mahalle kızı 
kalktı, arabanın içinde parmak şıkır • 
datarak göbek atmaya başladı. 

Bir~z sonra maşacı oğlan da oldu .. 
ğu yerden doğrulup kızın karşısına 
geçti, ayakta hem maşasını ~ıkırdatı· 
yor, liem de kızla karşılıklı: 

- Aşağıdan yavrum, aşağıdan 1 , 
Diye aöbek çalkalıyordu. 

* * * 
Bahariye yolundaki musluksuz bir 

çeşmenin yalağından beygirlerini su • 
lamak için arabacı mola verdiği za
man başta o büyük kızla büyük oğlan 
olmak üzere çocukların çoğu atağıya 
atladılar; kimi ıu içmek, kimi yüzle -
rini yıkmak, kimi de çocukluğun ver
diği bir neş' e ile hayvanlar sularını 
içinciye kadar • çeşmenin arkasındaki 
seyrek papatyalardan toplamak üzere 
her biri bir tarafa koşuştular. Araba .. 
da yalnız dört çocuk kalmıştı. Bun • 
ların ikiıi pek minimini bir kızla bir 
oğlan, ikisi de Hasanla o k~miri, na • 
rin, utangaç kızdı. Darbukacı kız, her· 
keaten önce çeşmenin musluksuz o

luğuna ağzını dayayıp lıkır lıkır ve 
kana kana suyunu içtikten sonra tut· 
tu, arabanın yanına asılı heybeden 
çıkardığı kulbu kopuk küçük bir te .. 
neke maşraba ile Haaana ıu getirdi: 

- Al ıen de iç, san papam! 
Hasan utanıp içmemek istedi; ~ 

~orlaC:lıı 

D 
«Mavi de gözlük tabrİm» 
«Güzellere bakarım» 
«Güzel bana bakarsa» 
«Bir temenna çakarım!» 
<el..elley liri, lelley liri» 
«Allarım zari zari!» 

... Son mısra söylenirken matacİ kara 
yağız oğlan yalandan gözlerinin ya
~ını pembe mintanının kollarına sili • 
yor, genzinden çıkardığı seslerle ağ
lama taklidi yapıyor ve büyükçe ço -

cuklar onun bu haline gülüşürlerken 
pek miniminiler onu sahiden ağlıyor
lar sanarak yüzlerini buruşturuyor
lardı. 

Sonra darbukacı kız, yakasına iliş· 
tirdiği ucu mor ipek işlemeli küçük 
bir çevreyi on?n gözlerine yaklaştı • 
rıp: 

Ailama yavrum, ağlama, 

Kuyruiuna kabak bağlama! 
Diye kırıttıkça herkes gülmeden 

katılıyordu .. 
• • • 

Bayram olmasına rağm~ günler • 
den bayağı bir gün olduğu için Kahta· 
ne tenha idi." Yalnız bu arabadan ön· 

Tarihi tetlcilcler: 

Silihtarların 
oynadıkları 

Jf Jf Jf 

Sayfa 9 

tarihte 
rol 

ilk silahtarlık Yıldınm Bayezit devrinde ihdas 
edilmiştir. Silahtarlar padişahların verdikleri 

ihsanlarakadar her şeye müdahale ederlerdi. 

---

Adı Haliçteki yere (alem) olan Si- atisi hizmeti vesair sadir olacak iradei. 
lahtar eski Osmanlı sarayının en bü- mülukaneyi ifa eyler. 
yük memuru idi. Darphane ve matbahı hümayun ve 

Silahtarlık, Ata tarihi müeJJifinin şehreminleriyle bostancı başılar irade 
beyanına göre, Yıldırım Bayezit dev- istihsaline muht~ç oldukları husurntta 
rinde ihdas edilmiştir. Padişahın kılı- Silahtar ağaya müracaat ve anın ma
cını taşımak, hünkar bir tarafa gittiği rifetiyle hakipayı hümayuna arzo 1 una
zaman sağında gitmek vazifeisyle mü- rak iradei seniye istihsaline muhtaç
kellef olan silahtarlar, padiışahların dırlar.» 
mukarreplerinden olmakla beraber, ilk Silahtar hazinei hümayunun ni· 
zamanlarda o derece ehemmiyeti haiz zam ve intizamına da memurdu. Ema• 
değillerdi «Has oda başm lık silahtar- nalı mübarekeye bakar, onlarin te -

lıktan yüksekti. mizlenmesi için 18zım gelen em ;rleri 

Fatih Kanunnamesinde silahtarların verirdi. Saltanatla bir yere teşrifi hü· 
bölük başılıkla çaşnigir başılığa terfi mayun vukubulur, ve gidilen yerde 
edilebilecekleri yazılı olduğuna göre hünkir yemek yerse Silahtar ağa pa
o devirlerde silahtarlığın mertebece dişe.hın kaşığını değiştirirdi. Bayram
Çafnigir başılıktan atağı olduğu anla- larda. mi'rac okunduğu zamanlarda, 
tılıyor. cuma selamlıklarında, bayram ve arife 

Silahtarlar Çorlulu Ali pata Silah- muayedelerinde ulufe dağıldığı gü ıler• 
tarlığa gelinceye kadar Çukadar ve Ri- de, biniş yerlerindeki teşrifat i~lcrini 
kabdar gibi paditahların hususi biz- hep Silahtarlar tanzim ederlerdi. F n• 

metlerinde bulundurulmuşlardı. 1110 deruna kabul, mansıp alacaklar •le 
da ikinci Mustafa tarafından Silahtar- mahlul nanıpare vukuunda çırağ c a • 
lığa getirilmiş olan Ali Ağa (Çorlulu caklar Silahtarın arziyle icra edil' ·di. 
Ali paf8) tarafJndan maruzatın silah- Harcı has tabir olunan ceybi hür a .. 
tarlara hasrı yolunda hattı hümayun yun dahıl ve harç dolabının bir mikta• 
istihsal olunmıw. bu suretle Silahtar- rı Silahtarın elindeydi. Silahtar ağa· 
bk mevkii yükseltildiği gibi bütün hiz- nın nezaretinde olan dolaptan vuku 
metlere nezaret hakkı da Silahtara ve- bulan masarifi Silahtar ağa kaftancısı 
rilmiş, itibarı bir kat daha arttırılmış- deftere kaydederdi. Silahtarlar ayni 
br. zamanda sadarete getirilecek olan ve-

Ali aianın Silahtarlığa temin ettiği zirin davetine giderlerdi. Sadareti ten• 
salahiyet bundan ibaret kalmadı. Pa- sip olunan vezir ehemmiyetli bir adam 
dif8hların bendeganına vaki olan ih.- değilse Çukadar, Rikabdan ve bo~tan .. 
sanlarına kadar her şeye Silah.tarın cı başılardan biri marifetiyle celbedi .. 
müdahale hakkını da temin etti. lirdi. 

Atanın verdiği malumata göre Silahtar ağaların maiyetlerindd 
(Cild • 1 sayfa 162) Ali ağanın is- hanei hassa agavatının müstaidlerin .. 

Hasan o zam11 .. 4 lb yedi yaşlannda dar ettirdiği hattı hümayun ile Silah- elen beş nefer lala ve aşağı koğuşların 
bir toramanın. k l elan b' k f k"l"' tarlık şu şekli almıştı: o ur yazar arın ır a tancı, ı ar 

ceki arabalarla oraya gelmiş olan o- «Bu hizmetin tüvana ağalann es- koğuşundan bir kilarcı, istediği koğuş· 
tuz kırk çocuk yer yer, renk renk çi- b ha "k" ·ı ) 

h.abı dirayet ve liyakatinden intihap ve tan ir tütüncü ve ş ve ı ıncı er • 
çeklerin arasında kotufuyor, yuvarla- irade buyrulacak zatlara hasriyle Si- .beraber Çukadar ağalardan yedi ne-
nıyorlardı. k ı baJ 1 be be .. lahtarlığı sarayı hümayunun umum fer ve i arcı tacısıy a ra r uç 

Derede de içleri daha büyükçe ço • f ül' .. fi.. baltac f 1 1 d · nezareti makamına terfi ve iaad ve ne er z u u ı so a ı ar an ış 
cuklarla dolu bir iki sandaldan başka h k lod · ı be b · b' l k A ha S" darüssaade takımından başka cümlesi- ase isi, pa çı.a namıy e mute r ır 
~~ ~-y -~r .!o ~u. .ra . . tam unn~t nin amir ve zabiti olmak üzere tahsis sofalı, has ahurdan iki nefer yedekçi, 

kopruıunun bıraz ılerııınde duracagı Ç k d R'k"bd ~ I ki heybeli ocagw ından iki nefer heybeci ve u a ar ve ı a ar aga ı arma • 
11rada nasılsa sol tekerlekler küçük l l t ı..._ .. kı k ede nail olan sakalar ocağından bir saka, çırağ olan• 
b" h d w. • • ka d Çoc kla yo uy a o uz ~ r sen 

hır b~ndegın lı~ınl e dı hy ı.... ku k""r bir zatın en 8f&iı altmış yaşında bu- lara mübcffirlik etmek üzere ayrıca 
ep ır en te aş an ; atta pe u· l b"" ed l . l ~ nefer de vardı. 

çükler korkudan bağırıştılar. hunbemaa~ umk~lrul" ta uy ke~ o mhasdıy e Ehemmiyeti ..... 1.-rdan beri verilen 
as sam u u yevm aımen ı e • 'uaa , 

Darbukacı kız, darbukasını çayırın t .. . kt_..ı· 1 izahatla anlaRılm• olan Silahtarların ma ı ruzı merreye mu eoır o amıya- T """' 

ortasına fırlatıp hemen Hasanı kucak- ki 't' · 1 b ] k d" k" taltifleri lizım geldigıw · surette vezaret ca arı ı ırazıy e un arın a ır ve ı-

ladı, onu herkesten önce bu yan yat- rütbesiyle Mısır eyaleti, Kubbe veza• 
dem ve emek ve itibaratı zatiyelerini 

D'llf arabanın içinden kepınc{l çayınn muhafazaya Çukadar ve Rikabdar ağa reti, derya kapudanlığı ile taltif olu· 
kenarına bırakb. O zaman Hasanın olanlar Silahtarlığa mülazemet tariki- nurlardı. içlerinden sadrazamlığa ge-
aklına iki yıl önceki büyük bir zelzele tirilenler de olurdu. Bu -refe nail or 

le vakaru haysiyetlerini tez~Cderek T-
geldi. lamayanlar ise o zamanların ıstılahın· 

muntazam ve mükemmel tayinat ve 
Hasan o zaman henüz beş yaşında taam ve vazife ile dairei mahsusaların- ca vezir tayini tabir olunan mü· 

mahalle mektebinde okurken bir ilk • k 1 b' · 1 · d k da aram ve iydi ~erif ve cuma günlerin- emme ır tayın ve ıç erın e eme 
bahar sonlarında, tam bu vakit, öğle- de saltanatla camii şerif veya tenez- ve sadakati mücerreb olanlara muka .. 
ye yakın birdenbire zelzele olmuş ve zühgahtan bir mahalli tq\lrifi hümayun taa, ziamet, timar ve tevliyet gibi nan• 
tam mektep yıkılacağı sırada Asiye vukuunda Silahtar ağa ile beraber pareler ilavesiyle bekam edilir. bu su· 
isimli böyle büyükçe bir kız . hemen mevkibi hümayunda bulunmalarını retle taltife mazhar olanlar ömürleri 
onu olduğu yerden kucaklayıp mek • l oldukça sahilhanelerinde pek müref· 

ve Çukadar ağalığı Silahtar ığın mü· feh bir hayat a.orin"lerdi. 
Kızcağız bQsbQtün utangaç bir tavırla tebin üstü açık avlusuna kaçırmlflı. lizımı ve Rikabdar ağalığı da anın zil- e~-

yanındaki Hasamn ytızQne bakıp Şimdi kendisini, hendeğin içine yan yedi ve Tülbent ağalığı bunun muıili S\18htarların giydiği elbise Ende-
. gtllümsedi. yatmış olan arabadan · kucaklayıp ve anahtar ağalığı anın mülizımı ve run tarihinde (cild • l sayfa 284) f1I 

- iç cicim iÇ, hava ııcak susamı- çayıra indiren bu dar~ukacı kız ela Aıi- Pişkir ağalığımn peyrevi olmak üzere suretle yazılıdır: 
şındır .. Korkma, matraha temiz, ben yeye ne .kadar benzıyordu. makul ve makbul bir ailailei tarik iti- «Silahtar ağa nıafı ~laaından yuka
iyice· yıkadım onu! \/akia Aaiyenin başı güllü, kaşlan bar ve tertibiyle nizamı sabıkı tenvir rısı Orhan gazi zamanında ittihaz e-

Hasan gene utanarak maşrabayı al- rastıklı değildi. Fakat boyu. poau, etmiştir.» dilmiş olan börkün ayni olarak kırmi-
d'ı, canı istemediği halde sudan bir iki kucağında duyduğu abla kokusunu, u- Ayni eserde (Cild _ 1 sayfa 209) zı çuhadan ve qağııı sırmadan ma· 

d · · So · k k'l · k d d 1 1 mul üsküf tabir olunur müzeyyen ve yu um ıçtı. nra arşıda oturipl ı erı pe an ırıyor u. Silahtarların hizmet erine ve on arı a-
kişmiri, narin, kızın kendisini süzdü • Hasan, o zaman mahalle mekte - lakadar eden husuaata dair af8ğıdaki müzehhep bir şey giyip zülüf terhil e
ğünü görünce kalan suyu da ona uzat- binde büyük zelzele olurken Asiyenin tafsilat yazılıdır: derek arkasına pek kıymettar sıvayİ 
tı: kucağında duyduğu abla koksunu, a- «Silahtar ağalar Darüssaade takı- izzeti anteri ve hazine malı olan incu· 

_ Sen de içecek misin} na kokusunu şimdi de Kahtanede mmdan maaada mabeyncilerle beraber li ağır kaftan telebbüsle bellerine çifte-
Kız, Hasanın ellinden suyu alıp bir hendeğe yan yatmış arabadan iner • Enderunda olan kaffei bendeganın za- paftalı gayet girenbaha som mücev .. 

iki yudumcuk da 0 içti. ken darbukacı kızda duyuyordu. bitidir. Sabah namazı kılınmak üzere herli kemer kuşanmaları ve altın kös-

H d. · d h d" d k (Arkası var) be · h" 1 k h" tekli son murassa ve zikıyınet bıçak - ay ıyın e, ay ıyin e, çı ın -· .~ . ~ ... ma ynı umayun açı ara sarayı u-
arabaya, çıkın arabaya, kalkacak şim· 

23 
Nisan mayun camii şerifindeki mahfili mah· takarak üzerine scraser ağır kaftan 

mi araba, kalacaksınız hep buracıkta f 1 susa teşrifi tahane vuku bulduğu an- giyip murassa seyfi selim iyi sağ omu· 

Ç ki · · k k b Çocuk Bayl'amı haftamun ilk günüdür. ~an yatsı·yı mu"teakip mabeyni ,hü - zunda tutarak akibi rikabı hümayun • ocu ar gene ıtışe a ışa ara aya a 
doldular ve bu sefer araba oradan fU' Yavrularınızın bayramı için ,hazırlanı· mayun çevrilinciye kadar nezdi hüma- da bulunmalarm usuldendi. ' 
kanto ile kalktı: , naz. yunda mevcut bulunup telhislerin te- Mehmet Zeki 
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Resiınli Hikaye: 1 Masal: 

Kara Aliş ile Orh n balık avına git
rneğe hazırlanırlnrken Aliı ıoruyordu. 
«Bab n inci filan buld u mu O rhanh 
O rhun iç.ini çekerek cevap verdi. «Daha 
hiç Lir ey bulamadık Aliş» . . 

Orhan Kara Alişe «&en de arkamdan 
~el. Yüze yüze kenara çıkalım» diye -
rek yüzmeğe başladı. Hiç arkasına bak -
madan ilerledi.. 

Korka korka taıı kaldırdı .. Altından 
Kara Aliş çıkmasın mı ?. Denizin altından 

içeri do~ru bir dehliz var. Oradan içeri 
yüzüyordum » diyordu .. 

Ve orhanı kolundan tutarak içeri çek· 
ti .. uGeJ bak. Burada neler varl. ıı dedi.. 

Bu Haftanın Bilmecesi: 

orsanların 

H em de eğer şöyle bir iki l\afta için -
de bir şey bulamazsak buradan h üsbü -
tün gideceğiz. aBu söz Alişc fena halde 
dokundu>ı aiz giderseniz ben arkadaş -
sız ne yapanın sonra ?» d iyordu. 

Tam snhile ÇJkınca etrafına bakındı . 

Kara Alişi göremeyince «arkamdan geli
yor zannettim. Ne oldu acaba. Zavallı 

çocuk boğulmasın~ » dedi. 

Orhan da atladı. Bir sürü fıçılar, san • 
dıklar vardı. Fakat kapaklarını açınca 

bunların elmasla, altınla dolu olduğunu 
eördükler. 

Bunlardan taşıyabüdilderi kadar ala
rak Orhanın baba,ına koıtular. Kara A-

Burada Kaç Tane Müselles Var? 
Resimde bir büyüle müscllea ve bu 

müsellesin .içinde de daha bir tahm 

mü elle ler mevcuttur.Bunlardan hat

ka içiçe de bir takım müseUcslcr vardır. 
Bütün bu müselleslerin kaç tane oldu· 

ğunu bize yazıp gönderin. Eğer doğTu

larmı bulursanız biz de size güzel güzel 

hediyeler yollayacağız.. Fakat bu 
bilmece biraz zordur. Sayarken belki 

gözlerin iz kararır, yorulursunuz ve ad-ı kat edin adresinizi unutmayın ki 
resinizi yazmağı unutursunuz... Dik- hediyenizi yollayabilelim .. 

ıze 

Geçenki Bllmecemizde Kazananlar 
, 1 9 Mart tarih-
1 i bilmecemizde 
birinci ikramiye· 
m iz olıın bir 
mek tep çantaaı· 

nı İstanbul kız 
orta mektep B/ 
'2 d en 353 Ya
şar knzanmı§tır. 

T alihli okuyucu
muzla lstanbul
'dn bulunan di
ğer kazaananla- Geçenlri bilmece
rın hediyelerini ıniule bir ma•a saati 
pazartesi pertcm kazanan 11 inci 
be günleri öğle• mektepten Celôl 
den sonra idarehanemizden almaları la· 
zımdır. Taşrn okurlarımızın hediyeleri pos
ta ile gonderilir. 

OYUNCAK 

fstanbul 44 üncü mektep 62 Mihriban, 
Bursa Veli Şemseddin mahallesi 45 den 
Dr H alil kızı Ayten, lstanbul 49 uncu mek
tep 64 A dil , Güdül telgraf müdürü kızı 
Necla. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Ortaköy eümrük muhafaza memuru 

oğlu Kemal Öze.an. İstanbul kız orta mek
tep t 33 Fikret Arau, Cumhuriyet orta 
mektep 275 Hüsniye Güner, lstnnbul er
kek lisesi 1228 Cevdet. 

MUHTIRA DEFTERi 

lıtanbul kız orta mektep 144 Nuriye 
Kansu. Samatya Marmara ad. Sahayan 
nektebi 3 ten Mariıa Nazlıyan, lıtanbul 
44 üncü mektep 419 Semahat Ankara Ha
cı Bayram camii arkaıı Uygur sokak 2 1 de 
Leman, Afyon lisesi 3 ten 356 Mehmet E
min, Konya 16 Mayıs mektebi 188 F. C. 
Kalkan, Zincirlikuyu 20 inci mektep 63 
Kamiran Özak, Ankara D. D. Y hasılat da
iresi yolcu kalemi memuru Snbri. 

MÜREKKEPLİ KALEM 

Beyoğlu 12 inci mektep Şemseddin, 

Fatih Tütünler sokak 14 te Fatma, lstan
bul Gelenbevi orta mektep 352 K. Turna, 
lstnnbul 19 uncu mektep 140 Mehmet. 

LOSYON 
Paşabahçe ilk mektep 28S O rhan Ene, 

Cağaloğlu Yeni Nesil talebe.inden Salih 
T eı;cl, İetanbul 44 üncü mektep 36 7 Ner
min. 

(Arkası yarın) 

efinesi 

Kara Aliş Orhanın gideceğine sahi
den de o kadar üzülmüştü ki kayığı ne • 
reye götürdüğünü bilmiyordu.. Derken 
bir kayaya çarpmasınlar mı?.. ikisi de 
birden denize döküldüler .. 

Gene etrafına bakarken ileride bü -
yük bir tavın kımıldadığını gördü. <( Bu 

taş ta niye kımıldıyor. Ahında bir şey ol
malı n diyerek oraya doğru ilerled i. 

liş boynuna bir sürü gerdanlık takınııtı. 

Orhanın babası bunları görünce «oh ar-

bk :tengin olduk korkma.. Bu her hal -

de korsanlardan kalma bir define ola -

cak" dedi. 

Fay dalı bilgiler: 

Ü zül ünce Boğazınız 
Neden Tıkanır? 

• de • • 
1 am 

Bir gün bir yolcunun biri yaya gider - a nğı bir bakar <eve aleykümselam.. Ba§l

ken, nk§am olmuş, karanlık basmış.. Et- mızla beraber» 4-r .. Ve yolcu o geceyi b u 

.rafn bakarak aığınacnk bir yer ararken u- dört ihtiyarın arn:ııında geçirir. 

zakta b ir ışık görür. 

«Şu ışığa doğru gideyim, elbet orada 

birini bulur, gecelerim» der .. l§ığa doiru 

gitıneğe baılar .. 

Yaklaıınca kapının dibinde uzun beyaz 

snkn llı bir adam görür. İhtiyar adam .. Le

ğendeki çamaşırlnn çivitlcmei e uğraoıyor• 

du. Yolcuyu görünce: ((Selirnüaleyküm, 

hoı geldin» der.. Yolcu da ualeykümae • 

lam» d edikten sonra geceyi orada geçirip 

geçiremiycceğini sorar.. Uz.un beyaz A -

kaUı adam ba§Jnı kaldırır «evin büyüiü 

ben değilim, kapıdan içeri ııir.. Biraz yü -

rüdükten sonra karşına, çok uzun beya1 

sakallı bir adam çıkacak. O benim babam

dır. Ona aorarsın» der. 

Yolcu kapıdan airer., Yürür, sahiden 

biraz &0nra havuz bo§lnda oturmuı çok 

uzun beyaz aakalla bir adanı ıörür. <ıScll

müaleykümı> der. ihtiyar baıını kaldırır 

«vealeykümaelam» der.. Yolcu «yolda 

geceledim, bu k,am Tanrı misafiri ola -

biür miyim» der. ihtiyar adam içerisini gös

terir.. o.Oraya git .. Evin büyüğü ben deği

lim .. Orada pek çok uzun sakallı bir adam 

gö receksin.. O benim babamdır. Ona so -

rarsın ıı der .. 

Yolcu ihtiyarın göıterdiii tarafa aider. 

Kapının eıiiinde, pek çok uzun sakallı bir 

Biraz da Gülelim 

Senin Gibi Olmak istemem 
Bir gün T avpnzade kilçüklerle konu 

şuyordu. <cBüyüdüğünüz zaman benim gi· 
bi, kuvvetli, muvaffakiyetli olmak iste -
mez misiniz} » diyordu. Küçüklerden biri 
.atıldı: 

uKuvvetli ve muvaffakiyetli olmağı is
terim amma.. Senin aibi olmaia istemem» 
dedi. 

Grup Resmi 

Karakuru tatili geçirmek için lzmitc git• 
migti. Dönünce ikado.p Karasarıya bir re
sim gösterdi. aNasıl beğendin mil. lmıit
te bir grup .. Ben yaptım.» 

Karasan cevap verdi: «Anladım .. Çün

kü fstanbulda aördüiüm gruplardan hiç 
birine henzemiyor. » 

adam ırörür. «Sel müaleyküm, bu ııece Resim Deninde 
ıiıe Tann miaafiri olabilir miyim,, der .. lh- Bir gün resim muallimi çocuklara elinde 

tiyar, yolcuya ıöyle bir b kar. aEvin 1'<.I • ,dcer k fıdı olan bir çocuk resmile yanı.n

yüğü ben deiilim. Merdivenlerden üıt ka- da bir de köpek resmi yapmalarını söyledi. 

ta çık .. Orada kafeein içinde uzun, uzun, Çocukların hepsi iıe giriştiler. Biraz sonra 

urun, uz.un 1akallı bir adam göreceksin. O Topaç muallimin 6nüne gitti. Bembeyaz bir 

benim babamdır. Evimizin büyüğüdür, ona kağıt uzattı, Muallim 'kiiıdı ııörünce luzdı: 

ıon der. 

Yolcu merdivenlerden çıkar. Orada ea-

hiden de kafesin içinde uzun, uzun, uzun, 

uzun beyaz sakallı bir adam ııörür. <ıSe -

- Peki hani resim) diye ıordu. 

Topaç cevap verdi: 
- Efendim, köpek ıakerleri yiyip kaç· 

mıt. çocuk ta arkuından koımuı. ben ki· 
min reem.ini çizeyim) .. 

li.müaleyküm, bu ıcço iz:e T ann misa • Topacın bu cevabına bUtün ıtnıf sül • 
firi olabilir miyim• der. Jhtiyar kafesten rueden katıldı. 

Bir fCYC çok üzüldüğünüz ve Y•· . 

l ~ut ta ağlamak isteyip te ağl~yamadı· asker .. Zabit ne emir verine onlar da 1 doğru hareket eder ve. yuttuldarımızi 
gınız zamanda boğazınızda hır tuhaf- onu yaparlar. midemize indirir. fakat beyin üzüntü 
lık duyarsınız değil mi? Sanki bir aki- Halbuki, bir fCY' fazla üzüldüğü- ile ne yapacaitnı tafırdığı vakit yan· 
de şekeri yutmuşsunuz gibi., Halbuki müz vakit, bu üzüntü beynimize de bt mirler verir. Bu ıefer boğazımız• 
bir şey yuttuğunuz falan yok .. Bu ne- tesir eder .• DUfman karf•aında şafır· d 

0 
'd . "d bo x.; 

den oluyor?.. mı bir zabit gibi ne yapacağını ~fınr. an mı emıze gı en ... ~tton ru Df~a· 
Bizim bütün hareketlerimizi kafa- O zaman tabii doğru dürüst emirler doğru hareket edecegıne yukan dogru 

mız, beynimiz idare eder.. Beynimiz veremez. hareket eder .. itte o zaman boğazımı· 
zabit bütün öteki uzuvlarımız, kolları- Yutkunduğumuz zaman boğazı· za bir fey tıkı1mıf gibi oluruz .. Halbu· 
mız, bacaklarımız, midemiz, boğazımız mızdan midemize giden boru afağı ki işin aslı borunun yanlış hareketidir. 

Hep anneniz mi size hediye alacak. A
zıcık tn ııiz annenize hediye verin.. Bnkın 
buraya resmini koyduğumuz modeli tarif 
ettiğimiz gibi keser ve yaparsanız, anne
nize düğme, iplik filan gibi §eyleri koymak 
için gayet güzel bir şey yapmış olursunuz .. 
Fakat eğer anneniz beğenmezse kendi o
danıza asar, öteberi koyarsınız.. 

Bakın nasıl yapacaksınız.. Resmi oldu-

Parasız Oyuncak 

• • . 
• • . • • ·( 

·-... 
• 

. 

ğu gibi ince bir mukavvanın üzerine zamk
la yapı§tırın. Kuruyunca iki parçanın da et
rafmı dikkatli dikkatli keserek çıkann .. 
Küçük parçanın iki kenarında noktalı çiz
gilerle aynlmıo iki parça var .. Gördünilz 
mü~.. Bu parçalan noktalı çizgilerden ar
kaya doğru katlayın. (Bakın ufak resimde 
nasıl katlanacağını da gösteriyorum). Son· 
ra bu katladığınız parçalara zamk ıürün. Bü 

• • • • • • • 
I • 

ı:' 
• •• 

,, , 
, 
• il 

yUk parçanın ortaaınd beyaz kalan yerlere 
yapıotmn... Kuruyunca uteraenlz, renkli 
kalemlerinizle bir de boyayın. Yukandakl 
beyaz yuvarlağın içini oyun. Oradan blr 
kordon geçirip annenize verin .. 

Anneniz onu dii§ündüğünü:zji görünce 
kim bilir ne kadar sevinecek. Onun içiıl 

yaparken hiç 1ıöstermeyin.. Birdenbire bit• 
mi:ıini çıkarın .. 
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1 Ev Kadını 

Bu Suallerin Cevaplannı 
Verebilir misiniz? 

1 - Hamurlu tŞeylerin hafif olması 1 
için ve yağ kokusunun kaybolması için 
ne yapmalıdır?. 

2 - Şişelerin kokusu nasıl gideri-
lir L 

* 
1 - Hamur yapmak için kuilclndı-

ğmız suya biraz limon suyu ilave eder
seniz hem hamur hafif olur. Heııı de 
koyacağınız yağın kokusunu alır. 

)f 

2 - Şişelerin kokusunu gidermek 
için yarılarına kadar soğuk su ile dol
durunuz. Her bir şişenin içine bir çorba 
kaşığı kadar hardal koyunuz ve yarım 
saat kadar öyle bırakınız. Soma çal
kalayınız, koku kalmadığını 2örü1 sÜ· 

nüz. 

Dudakların 

Güzelliği 
Yüzün taravetini, sıhhatini muha

faza için nasıl masaj lazımsa dudakla
rın da güzelliğini temin için yine ma
saj lazımdır. Dudağınıza her defa ruj 
sürmeden evvel Kold krem sürüp ma· 
saj yapınız. Sonra alt dudağınızın yal
nız ortasına bir parça ruj sürünüz. 

Üst dudağa evvela ruj süreceğiniz 
yerlere bir hudut çiziniz. Bu hududun 

içine ruju sürerek küçük parmağınızla 
yayınız. 

Eğer ruju kullanmadan evvel Ko1d 
kreme batırırsanız, yumuşar ve duda
ğınızda daha güzel yayılır. 

Yün işleri: 

Bu Yılın 
En Güzel 
Modaları: 

Sokak 
Ve Çay 

Elbiseleri 

Buradaki muhtelif elbiseler moda- rı bluz ayrıdır. Omuzlarda bolluk di- leden sonra kıyafetidir. Krepten yapıl

nın en son kuplarını gösteren elbise - kişle içeri alınmıştır .. Kolda bunlar pili 

]erdir. Hepsi gayet orijinal ve ,ıktır. halinde açılmıştır. Bunların ortası 

Kolları ortadan yukarı doğru büz- renkli taşdandır. Kenarları elmastır. 

gülü elbise ince yünlüden yapılmlştır. İşlemeli elbise de gayet tık bir öğ-

mıştır. Kolları da ayni kuma~tandır. 

Yalnız üstünde beyaz işlemeleri var

dır. Bu işlemelerin tırnak biçimine ben

zeyen kısımları da devre i~lemelidir. 

~Yemek Yapsam? 1 
Siitlü Yumurta 

Günluk bir >umurtnnın sansını Lir çor
ba kasığı sütle bernber iyice kab, rtınız. 
İçine tatlılaşıncıya kadar şeker ve Lir kaç 
damla da limon kntınız. Köpük giLı olun
cıya kadar çarpınız. 

Bu hazırlanırken. diğer taraftan ) umur• 
tanın be) azını da köpuk gibi olup Jökün
ciyc kad.u, yani kaşığa aldığınız zaman 
damlamı.}' ncak hale gclinciyc kadar ka .. 
bartınız. Hafif hafif karı,tırarak sarı la be• 
yazı birbirin<" katınız. Bisküvile beraber so• 
ğukluk olarak veriniz. 

Ru bilhassa hastnlıır için çok hafif ·\'e 

iyidir. Biz size bumda bir yumurtanın öl
çüsünü "erdik. Daha fnz.la yumurtadan 
yapmak istediğiniz t,ıkdirdc limonu. siitü 
ve saireyi yumurta ~dedine göre çoğalt • 
manız lazımdır. 

* Sucuklu Patates 

Patatesleri i) icc yıkayıp kabuklarile be
raber knynatınız. Yumuşamağa bn )ayınca 
indirip suyunu süzünüz ve soğutumıL. U • 
fak bir kaşıkla ortalarını oyunuz. Di~cr ta• 
rnftan :!mcuklann zaılL • "'lı soyup in<"e ince 
kıyınız. Domates salçalı ve yahut ta taze 
cc,iz büyüklüğünde sade yağ parça ı ko • 
yup fırıı salınız. Penbc penbc oluncıy~ 
kadar kıznrtınız. Sıcak sıcak yeyiniz. 

* Zeytin Yağlı Kereviz, Patates, 
Havuç .. 

Mü a"i miktarlnrda kereviz., pa ates v4 
havu~ n) ıklanıp, temizlenecek ve } ıkana• 
cnk.. Biz size bir ölçü olarak üçünden <lo 
müsavi miktarda konulmasını söyledik. ~ 
ğer siz bu üç zarzavnttan birini diğerlerin~ 
tercih ediyorsanız. ondan daha fazla ko • 
yabilirsiniz. 

Üçü de iyice yıkandıktan ~onrn bir ten• 
cereye koyarsınız. Üzerine bolca soğan kc• 
ı;euiniz. Zeytinyağım, suyunu, tuzunu ko • 
yarsını:r~ Tencerenin kapağını kapatır ve 

patateslerin erimemesi için hız.lıcn bir a • 
teştc pişirirsiniz. Y l"meğin ezilmemesi içia 
hiç karıştırmazsınız. Pişince indirir. \1 e gc• 
ne hiç knşık sokmadan silktliye, ilkcliye 
tabaklara boşaltır. Soğuk olarak yersiniz .. 
Arzu eder!leniz. yerken üzerine limon da 
aıkarsınız. 

Bcden vücudu saran hafif bir kloştur. cc::============================================.=========:::ıı:::=====-

Yukarı kısmı yani beden biraz daha Çocukların Bu Senenı·n ilkbahar 
bolca yapılmıştır. Kemer deridendir. • 

Kroki ile gösterilen diğer elbise de iÇ 
kahve rengi yünlüdendir. işlemeleri de şapka ı ar J 
yine kahve rengi ile maviden karışık çamaşırları 
olarak yapılmıştır. Bu elbiselerin her 

ikisi de sokak elbisesidir. 

Kolları omuzdan inen siyah elbise 

bir öğleden sonra elbisesidir. Etek ay-

El Örgüsü mevsimlik bluz 
Baharda en güzel ~ıyafet hiç şüp· 

he yok ki güzel bir yün b1uzle, bunun 

altında ve rengine uygun güzel bir e

tektir. Hele vücudu giizel olanlar için. 

Zira bu kıyafet vücudun kusurları

nı ne kadar meydana çıkarırsa güzel

liklerini de o kadar gösterir .. Onun için 

bu kıyafeti bilhassa vücudu güzel olan· 

lara tavsiye ederiz. l 

Resimdeki bluzun eteği dikkatli 

bakınca göreceğiniz gibi lastik v~ ga· 

yet enli bir lastiktir. Üç yüz, iki ters ö

rülerek yapılmıştır. Örgüsü kroşe i1e 

örülen lokum örgüsünü yani dört sıkı 

iğneden sonra bir delik onun üstünde

ki deliklerin üstüne sıkı, sıkıya üstüne 

delik getirilen örgüyü hatırlatmakta
dır. 

Kolları bolca yapılın~ ve ağzı kor

donla sıkılmıştır. Yakası yuvarlak a

çılmış ve hemen hemen pelerine yak

l~acak büyüklükte bir yaka ile süslen
miştir. Bu yakanın boynuna gelen kıs-ıtır. Uçlarına i.~i Örgü t~~. diktlmiştir. 
mına da yine kordon geçirilmiş bu Bluzun asıl guzel ve orı1ınal tarafı da 

kordon omuzun üzerinden bağlanmış- budur. 

Bizde çocuklara ekseriya lastik don 

giydirirler. Belini eyice sıkarlar. Üze

rine bir de kaşkorse ilave ederler. Hal

buki çocukların vücudunu böyle sıkı 

bağlarla bağlamak hiç te doğru değil

dir. Büyüklerin de öyle ya .. Fakat on

lar haydi şıklık hatırı için katlanıyor 

diyelim, fakat küçük çocukların böyle 

bir mecburiyeti yoktur. Onların iç ça

maşırları da üst elbiseleri gibi gayet 

bol olmalı ve vücudunu hiç sıkmama

lidır. Vücudu bağlarla sıkılan ço,:ukl.ar

da hazımsızlık olur. Kan adarnakJllı 
dolaşamaz .. 

Bahar ~apkalarının biçimi şimdi) e 
kadar alı!1kın olduklarımızdan ve gör

düklerimizden biraz farklıdır. Burada 
bu yeni şapkalardan ikisini görmekte

siniz. İkisi de hasırdır. Birinin kenarı 
diğerinden geniştir ve arkası kalkıktır. 

Diğerinin tepesi mahrut biçimind~ 

dir, yani sivridir. Kulak gibi çıkan bit 
tafta parçasiyle süslenmiştir. Etrafında 

ki kurdela da taftanın hakim (ılnn ren-

gindedir. 
=============================================~c-=-~· 

Çocuğa giydirilecek en sıhhi çama

~ır resimde gördüğünüz gibidir. Bu 

bir yelek ve bu yeleğe düğmelerle 
raptedilmi~ bir dondan ibarettir. Süslü 
olmasını isterseniz, paçalarına biraz da için çocuğun vücudunu sıkmaz ve ço- palı bir gömlek giydirseniz, ne ka~kor .. 

l l k ah t d seye ne de başka bir şeye ihtiJ nç kal-
dantel dikersiniz. Don düğme i o duğu cu r a e er. 
· · d h k d ~· t" k · kA d Böyle donun üzerine yine resimde maz ve çocuk bu rahat çamaşırların i· 
ıçın a a sı eg~ ırme ını anı a 

d B b. · hol )d ~ aördüöünüz gibi belden ekli yakası ka- çinde gayet serbest hareket edt;r. var ır. u ıçım çamafır o ugu 1 o o ı 
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.-===-· B. Takımları Yazan: Kadircan Kalla 4lı. 28·3· 936 .-> 
Venedikli Papazların Her 

Biri Esir Tüccarı 

Maçları 

Bugün Her Üç Stadda Da 
Devam Edilecek Kesilmişlerdi 

Süleyman onun omuzunu sarsa -
rak: 

- Hey, moruk, burada bir papaz 
Pavlo olacaktı. Bir kız getirmiıti 

;Türk kızı ... İnci adında ... Ne oldu 
onlar? 

Diye sordu. 
Kapıcı elile liman tarafını göı • 

terdi: 
- Gittiler. Pavlo da gitti. O u • 

ğursuz kızı da götürdü. 
Uğursuz mu? 
Öyle ya, Venedikliler için uğur • 

suz gelmişti. 
Pulat limana ko!tu. 
Pavlo 
Nerede? 
Papazlar bir kıaım zengin halk 

ile birlikte en son gemide idiler. 
Hepsi de Pragadinonun lüzumsuz 
kabalık ve sertliğinden ötürü artık 
kurtulu! ümidinin kalmadığını gö • 
rüyorlar, telif ve korku içinde ağ • 
laııp duruyorlardı. 

Bunlar son bir iki saat içinde ge
miye girmit olmalılar ki Pulat ile 
arkadaıları limanda bulundukları 
sırada görmemitlerdi. 

fçilli altı delikanlı ile Süleyman 
gemiye daldılar: 

Yalın kılıç bir halde kalabalığın 
içinde ötekinin berikinin ödünü pat. 
tatıyorlar: 

- Pavlo ... Pavlo nerede? ..• 
Diye soruyorlardı. 
Pulat bafpapaz olduğu anla,ılan 

uzun beyaz sakallı bir ihtiyarı ıa • 
kalından yakalıyarak bu sorguyu 
tekrarladı. . 

ihtiyar adam haç çıkararak ge -
minin kuytu bir köıesini ve oraya 
linmit olan baıka bir ihtiyarı göı 
Jerdi: 

- lıte!. .. 
Süleyman onu kolundan tutarak 

ortaya çekti: 
- Matyanonun gemisinden çı • 

kardığın kız nerede? Çabuk söyle, 
yoksa! 

Diyerek yalın kılıcıni onun boy • 
nunun hizasına götürdü. 
Pavlo gözleri dehtctle fırlıyarak 
biraz ilerideki bölmeyi gösterdi. 

Nerede, 
Hani? 
Süleyman onu da ıürükliyerek o 

tarafa yürüdü. Bölmenin ortasına 

gerilmit olan perdeyi bir çekitte ye
re attı. On beı yirmi kadar kadın 
papaz göründü. Kimi çığlık attı, ki
mi de boyunlarındaki haçları omuz, 
ahn ve karınlarına götürmeğe baı -
ladılar. 

Fakat onların arasında İnci yok
tu. 

Zaten orada olsaydı çoktan Pu • 
latın sesini tamr, cevap verirdi. 

Süleyman Pavlonun kafasına bir 
yumruk attı: 

- Nerede? Hani ya? 
Pavlo bölmenin en dibinde du

tan büyücek bir sandığı gösterdi. 
Pulat oraya koftu. Bir vuruıta ki

lidini kırdı ve açta. 
Pavlo: 
- Ona bir !ey olmadı, sapasağ • 

lamdır. Beni bağıılayın ! 
Diye yalvarıyordu. 
Açılan sandığın içinde sahiden 

bir genç kız iki büklüm duruyordu. 
Yarı baygın bir halde idi. Pulat o
nu kucağına aldı ve kollarile sardı. 

Pavloyu göstererek: 
- Al §UDU da ya§amaktan kur -

tar! demi§ti. 
incinin 
Güzelliği 

İstanbul lik şampiyonası B takımlan ara
sındaki miisabakalara bugün Kadıköy, 

Taksim, Şeref stadyomlannda devam e 
dilecektir. 

Beykoz • Anadolu, Fenerbahçe • İs • 
tanbulspor Kadıköyde, Hilal • Güneş, Ga· 
latnsaray - Eyüp Taksim stadında, Vefa -
T opkapı, Beşiktaş - Süleymaniye takım -
ları da Şeref stadında karşılaşacaklardır. 

Haftanın en güzel maçı Fenerbnhçe • 
İstanbulspor arasındaki müsabakadır. 

Edremit - Havran Maçı 
Edremit (Özel) - Edremit • Havran 

Kele§ onu hır uyuz kedi gibi en -
sesinden yakalıyarak güverteye çı -
karını§, sonra kılıcını göğsünden 
saplıyarak sırtından çıkarını§, de -
nize yuvarlamıştı. 

arasında yapılan maçı Havran takımı ka -
İnci ııcak ve kuvvetli kolların a-

zanmıştır. 

raaında, yüzüne serpilen ıularla çok Zile - T urhalla Berabere Kaldı 
geçmeden ayılmıştı. Eskisinden da-

Zile (Özel )- Birlik - Turhal arasın· ha güzeldi, lakin solgundu. 
da yapılan maç çok hararetli olmuş, neti· 

Karaya çıktılar. cede iki takım 3-3 berabere kalmıştır. 
Magosanın zapbnı haber alan ··-··· ... ················-······ .. ························~ 

Türk filoları birer birer gelirken ı Yeni Neşriyat -ı 
Durmut reiı te ordugaha yakın de - __J 

--mirlemiı, karaya çıkarak hemen Diyalektik Materyalizm 
Pulat il& arkadaılarını sormuıtu: 

1
• V. Adoratski - itte ... Geliyorlar!.. _ 

Durmuf reiı o tarafa baktı. Sabiha Zekeriya 
inciyi tanıdı. Marksizm, Leninizmin nazari temeli o• 

O kadar ıevinmit ti ki ikiıini bir- lan Diyalektik Materyalizmi Popülerize c• 
den bu kıymetli eser Sahiba Zekeriya ta· 

den candan kucakladı. 
rafından türkçeye çevrilmiştir. Okuyucu -

- Hemen gidelim. Gemi hazır ..• larımıza tavsiye ederiz. 

Zavallı Demir Beyle incinin anne· Kültür Haftası - Memleketin yegane 

sini merakta bırakmıyalım... ed~iyat, san' at ve fikir mecmuasının 
Dedi. 1 1 inci sayısı yine zengin bir münderecatla 

G•d l• çıkmıştır. Bu sayıda Mustafa Şekib, Çallı - ı e un. 
İbrahim, Münir Serim, Mes'ut Cemil, Su-

Kurupınarlı ' 
Kız 

Durmuı reiı diğer delikanlılarla 
da sannaf tı. Fakat bunların içlerin
de birisi eksikti. Hemen hatırladı 
ve sordu: 

- Kel et nerede? Yoksa! •• 
Sahiden Kelet te ortada yoktu. 
Geriye baktılar. Seasiz Ali uzak-

ta bir yeri göstererek: 
itte, orada geliyor .• 
Dedi. Lakin Keleı Mehmet yal • 

nız değildi. Bir genç kızın elinden 
tutmuıtu ve konuıa konu§a yakla • 
fiyordu. (Arkası var) ., 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cumartesi 

Amik f akrüldem 
Ve tavisi 

(*) 

2 3 yaşlarında bir genç kız .•• 
Hemen hemen geçirmediği hasta· 

lık kalmamış. Çok zayıf olan bu has
tayı muayene ettim, sıtma, tifo, grip, 
zatürree, hepsini de geçirmiş. Üç senc
denberi eczanelerden almadığı ve kul
lanmadığı bir ilaç kalmamış. 

Artık yüzünün rengi toprak sarısı 

rengini kaybedemiyor .. Bakışlarında bir 
şaşkınlık bir durgunluk mevcut. 

- Aybaşılarını hiç görmüyor. 
- Bas ağrısından baş dönmesin-

den ve mütemadiyen esnemekten ıi

kayetçi. 
- Yemek yemiyor. 
- Uyku ve dalgınlıktan kendini a-

lamıyor. 

Boyu 1 - 64 kilosu <C42ıı 
Ciğerlerinde bir zafiyet ve verem 

şüphesi yok. Bir iskelet haline giren 
bu hastayı çamlık sakin ve havası te· 
miz olan Adanın bir evine naklettİr· 

I• • 
dım. 

Kininyum labarak, şarap, kula, kals
yum ilaçlariyle İştihasını tanzim ettim. 
Her gün ılık su '\'e ispirto, kolonya ile 
vücuduna masaj yaptırdım. Kuvvet 
iğneleri tatbik ettim. 

Altı ay sonra aybaşlnrını gördü. 
Ve tedaviye başladığım günden itiba
ren gün gün sıhhatini kazandı ve ka
nını çoğalttı. 

1 

ut Yetkin, Halid Fahri, Celal Saraç, Samih 
Nafiz. M. Ferid, M. Kara Hasan, Bedri 
Rahmi, Peyami Safa, Fazıl Hüsnü, Şerif 

Hulusinin yazıları, ~iirleri ile Thomas 
Mann'ın roman tefrikası vardır. ............................................................... 
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Galata B. Necati caddesi No. 238J 

Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

Kaıımpaıa Gazi Hıuanpafa Kayık iı -

kelesinde 23 numaralı düilln. 

Kira müddeti: 31 mayıs 937 sonuna ka-

dar. 
Yukarıda bulunduğu yerle numarası ya

:r:ılı vakıf dükkan kiraya verilmek üzere a
çık arthrmaya konulmuştur. İsteklilerin 8 
nisan 936 çarşamba günü ıaat 14 de 
Beyoğlu V al•ıflar Direktörlüğü Akarat 
Kalemine gelmeleri. ( 1637) , ' 
1 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

i . ' G" 1 ' · B 1 ı k • ki - ncı... oz erım aç... en ge - ( *) Bu not arı eııp sa aymu. ya-

Teneffüs yollarilc geçen hastalık· 
lara karşı komyucu, tesiri kati pas
tillerdir. Nezle, Bronı;;it, Grip ve 
Bo&az rahalsızlıklanndu, ses kısık-

.. lığında pek faydalıdır. dı·m Bak •-en geld' A t k k bu• bir albüme yapıftınp l.:olleksiyon • • . , u ım . . . r ı ur- ' 
t ld Yapınaz. Sıkıntı zamanınızda bu notlar u uıı ... 

bir doktor gibi imdadnııu yetiıebilir. ...._ 
I:u sırada Murat Kelet Mehmedel~-------------.1 11•-• 

1NG1Llz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, lstanhul 

Mart 28 

lstikllll caddesinde yeni açılan müessesenin güzel vitrinleri 

'' Sesi,, 
Müessesesinin güzel bir adımı 

Sahibinin Sesi müessesesi, İstanbul ticaret aleminde alaka ile kartılanan 
yeni bir teşebbüsü başarmak suretile muvaffakıyetli mesaisini ileri götü
ren bi radım atmış oluyor. 

Şimdiye kadar münhasıran gramofon ve plak ticaretiyle meşgul olan bu 
müessese, Beyoğlundaki eski Karlman ticarethanesine ait büyük binayı sa· 
tın alarak, burasını modem bir surette tanzim etmiştir. Bu vesile ile mües 
sese müdürlerinden M. Dunkan da Londradan şehrimize gelmiştir. 

Yeni tanzim edilen bu güzel binanın: 

Dördüncü katı plik STODYOSU olarak; 
Üçüncü kat, KELVINATÖR buz dolapları için; 
ikinci kat, fevkalade ıüalü MARKONI radyolarına; 
Birinci kat da, müeuesenin satıf ve it faaliyetine tahsis edilmiftir. 

Radyo reyyonlarında görülen gramofonla kombine edilmiş telsiz cihazları 
cidden göz alıcı bir manzara arzetmektedir. KEL VINATÖR buz dolap· 
larının hususiyeti ise şundadır: Müessese, bu depoları kullanacaklar için 
hususi bir kurs açmıştır. Burada, makinenin şeması tetkik edilmek sure
tiyle dolabı alacaklar, bunların en elverişli şekilde kullanılmaları usulleri· 
ni de öğrenmektedirler. Bu buz dolaplarının bir hususiyeti de, baztlannm 
petrol ile işler olmalarıdır. Elektrik bulunmıyan sıcak mıntakalar için çok 
elverişlidirler ve serom ve her nevi bozulmaya müstait eşyanın muhafazasın 
da büyük fayda temin etmektedirler. 

Sahibin in Sesi •• 
Arsıulusal şöhrete layık bir eser meydana getirmiştir vesselam. 

~,· . ·, . ., . ,· ı.·:· ,l' .... "' .,~ ' ' .' 1 . t ••• . . . . ~ .· . . . . .. ·- ' . ' 

Münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Memelon 15 m/m 500 adet 

" Yangın musluğu ağızlığı 

,, " tiji 
,, ,, ağızlığı 

Vanduz musluğu 

40 " 
50 n 

60 
" 

30 ,, 
60 

" 
30 

" 90 
" 

25 
" 40 

" 
25 

" 15 
" 

25 • 
ıo 

" 
liO • 

15 
" 

ss • 
15 

" 
750 " 

" " El musluğu 
,, 

Ana musluk 
20 

" 
100 • 

30 
" 

50 " 40 
" 

25 
" 15 

" 
2S 

" 15 
" 

750 .,, 
20 " 

50 
" 30 

" 
25 

" 40 
" 

10 ,, 
15 " 3o " 10 

" 
200 " 

,, 

" ,, 
Şapofon 
Emniyet musluğu 

" " 
" ,, 
" ,, 

Cırcır musluğu " Joj " 
Musluk şapkası 

15 ,, 400 " 50 ,, 
" Kiloluk ,, 150 .. 

" Y aftm kiloluk ,, 150 " 200 
" 50 ,, 

75 
" 

" " 
Basma çeşme 
Çeşme musluğu ve aynası 

" " " 
Şadırvan,, ,, 
Tazyikli su için musluk 1 Pus 

112 Pus 
" " " ,, ,, ,, Kapağı 1 Pus 100 " 

'! ,, ,, Rakoru 30 ,. 
idaremizce cins, eh' ad ve mıktan yukarda yazılı bronz musluL 

ve aksamının döktürülmesi işi kapalı zarfla münaka.say~ konmnştur. 
1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim, idare Merkez 

binasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
2 - İhale 13/Nisan 936 Pazartesi günü saat 16 da idare Mer .. 

kezinde yapılacakbr. Talipler kapalı zarflannı yukarıda yazılı gün 
ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. " 1566,, 

--------··--- ...... - .... --....--...-----~--~--------------~ Doktor Hafız Cem~I \ ______ 2_3_N_is_an------. 
Dahiliye mUl•hasaıu 

Pazardan maada hergüo 3 • 6 Çocuk Haftasının başlangıcıdır. 
Divanyolu (118) No. Telefon: 2~898 '-----------~--
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Umumi 
En 

Harpte lngiliz Cas}lsluğunun 
Kuvvetli Merkezi lzmirdi 

Bu müJibh müteüip ..elet eden in • ber, hunların içinden huılan Osmanlı hü- aonlarm ticaret pbekeai, derhal bir cuua· 
tiliz cUUIU, __.. öjl" ı ık iıltecliii teJ· kimetinin baric:iye memurluklarına da in- luk tetki)ih pkline cirivennitti. Bu tefki· 
l.i öjlr !Z ·ı mi idi!- - lııilmiyo • dlap etmit; hatta bu.lan, Osmanlı biikU. lit, fatanbuldan ve her taraftan muntaza • 
..._ AMii k, a..,.... .-...,, bir miid· metinden muhtelif ni,.nlar ve madalyalar man maliımat abyor; tehirlerden lcaaalııa • 
det aonra ..... çdıa ...... ; Ye eekiünden alarak komoloaluk vuifesini de ifa eyle • lara, kuabalardan köylere kadar 'büyilı 
"-ha tatla bir .... ~ 57 İDcİ fırka ku- mitlerdi. bir ıiiratle elden ele verilen mektuplarla, 
llaandanma ~ edınılu Bu veailelerle Etkinaon ailesi; mühim ti- lzmir aahilindeki ücra bir köye dayamyor; 

_ Bu defa, çok ...... lııir it için ıeldim. caret itlerine ıirifmit, bütün lzmir ve Ay· oradaki Rum kayakçılar vuıtaıile ve ıe
t.tubacirlere ve harp felikebedelerine yar· dm muhitinde büyük bir töhret iktiaap ey• ne yıldınm ıüra:ile, İnıiliz filosu amiral 
dan edec:eiün· . . Hiilaw eııııl:imclen alcbiım lemit; ıenif ve kuvvetli bir ticaret tebe • ıemiaine vasıl oluyordu. 
emir iiwine. harp m ..... larau ıezec:e • keli vücuda ıetinnitti. Bu tetkilit, kimlerden ibaretti? .. Bunu, 
tim.yani.- muhtaç olmdarm bir defte- Mep-u~iyetin ilinından aonra, bu tica - tefkilita dahil olanlar bile bi1mİ7orlardı. 
rini ••'alllim ey~ejim. 8-dardan, esii ret tebekeai, bir kat daha faaliyete geç • Hepsi de yaptıkları itlerden ıafil ve biba -
tartlanna avdet etmek istiJealer vana, Yu- mitti. Artık ( Etkinaonlar) İlmi, bütün fa. ber olduklan halde bu caaualuia alet olu
-. ballan arumdaa pçmelerini temin mir ve Aydın mmtakuımn en ücra köte • yorlarclt. 
edecejim. . • y abuz fU var iki, Denizli ve lerine kadar nüfuz etmitti. Bütün bu caıuı tebekeıini idare eden; 
.. valiaine bdar emniJede sidip plebi • Umumi harp zuhur ettiii zaman; İzmir- (Hacı) ilminde Karamanlı bir Rum avu-
lir miyim?.. de bulunan clüpnan tebaalannın pek ço - kattı. Ve bu avukat, memleketin bütün et-

Demifti. iu tehri tetiıdmif. memleketlerine git • rafı, biikômetin bütün man ... Jan, mubi-
Arhk ha u1m ~ Wç fiPhe kal- ~erd~ Bir lmmı da, (Atina) ya çekil • tin bütün it adamlarile ahbaptı... Görü • 

lbamlflı. Böyle olmakla.....,_, o umanm mitlerdı. Fakat bir kaç lnıiliz aileli, (aiyj) nüp nazaran büyük mikyu:a harp tica • 
li,ueti İc:abl olarak, ı.. _,.abatine mini harp esiri) ıafa:ile İzmirde kalmayı tercih reli yapıyor; aalihiyettar makamlardan e
olunamudL Bmıun için d.hal Jizım ıelen etmiflerdi. Bunların arasında da, Etkin • line ıeçirdiii vesikalarla vagon alıp aatı • 
tertibat alm""f· ma~ neden ibaret ' aon ailesinden bir kaç kiti bulunmakta idi. yor; icap ettiii zaman parmaklarından ıu 
olduju daha ~ ani ....... için yuundaki 1 lnailizlerle harp hatlar batlamaz, Etkin • sibi para akıtıyordu. ( Arkaaı oar) 

tirkçe bilen terciimaD t...m Jibbat111 ile j r--------------
--:.; •.:,:::::::;t~ı ... ı a A D y O ıı 
l.i,eai micltr ftldli ve ...... yerliai olan 8 Ak 
'1.hmet BeJe '° tesMnJi JUllllf ıön • u t•mkl Program 
"-mitti: tsTANBUL 

(Muhacirlere yardım etmek için fngil • 18 : Dana musikisi, plak, 19: Çocuk aaa-
tere hük6meti namına. lzmir lngiliz kon - ti: Hikayeler, Meı"ut Cemil tarafından, 
lolosu tarafından gönderildim. Bu husus- 19, 30: Çocuklar için musiki, Profesör La -
ta bana yardım etmek için Sökede buluı- te:naki tarafından, 20 : Muhtelif sololar 
lılamızı rica ederim.) plak, 20, 30: Stüdyo orkestraları, 2 1, 30: 

Türklerin ebedi dostu Son haberler. 
lmling Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

Miralay lmlins, ı.. ..etle davet ettijİ gazetelere mahsus havadis servisi verile
'evat ile pyel ..,...;..ı ........ aöriitii- cektir. 
>or, harbia clenm ve ad.m devamı bak- ANKARA 
~ hir' iDi öPıaiJ•; " aonra da, 19,30: muzik hakkında konuşma. 19, 
hlmıcla her ..,m, ........ lehine ola • 45 plak neıriyatı. 20, I O: ajans haberleri. 
tak balledileceii- d.ir ....W ve teminat 20,20: Karpiç tehir lokantasından nakil 
-..n,onla. in (orkestra). 

Fakat .... lllllhhil de pmndaki • BOKREŞ 
_ ... _ M ~..:.a:a.ı-o:...:_ L-1-J:....-
- ten:•• •• ~--- ........... e-
lli,OI': 

- Canwn, WiJle - - müc.clele • 
ı.. dnw a•ue1· • ı . Ve ... bclar me
llıldsatli ,.........._ llliJ- .,liyeceli • 
..:.._ a. L-1:..: &---:1. il • L-"1!- L.!--
~.~· ---.. -. - ................. 

12,35-15,10: Plak ve haberler. 18: 
Plü. 19 : Sözler. 19, 15 : Plak. 20, 1 5: Kon
ferana. 20,35: Operadan nakil. 24: İspan
yol muaiküıi. 

BUDAPEŞTE 
17, l 5: Amele koroau. 18: Haberler. 

18,30: Çinsene orkestrası. 20: Radyo sa• 
lon orkeatruı. ~.50: Madrid ıerenadı, 
adh ıkeç. 22,45: Plak. 24: Caz. 

VAR.ŞOVA 

12,25: Oda muaikiıi. 14,30: Plak. 16, 
30: Oda musikisi. 17: Sözler. 17, 1 5: Skeç. 
17,45: Şarkılar. 18,15: Yeni plaklar. 19: 
Soliıt konaeri (şarkılı). 19,45: Sözler. 21 : 
Komik caz rövüıü ( Soliatlerin iftirakile.) 
21.45: Sözler. 22,30: Şen aahneler. 23: 
Senfonik konser. 24,05: Dans musikisi. 

.._ L&p, ._ _,1Latl iiwinden 

t. çok -- seçm ı \li ki; ha defa da .... , ... <ı••·· a•· ıa) ~ 
Yamada Wt ltal,an .,_ ........ ol • 
~ MWe ..._. f*- ı.. ,..._.. .,_ . MOSKOVA 
• ele ...,...,_, töJlece a.Ja ebnifti: 18, 30: Piyano ile opera tenoru tara -
_ H•• ee4iıncl• aldlima emir &seri- hndan 1&rkılar. 19,45: Radyo Festival net

.... YWD itPI •h lwn 1ımıçan muha. riyatı. 22: Yabancı dillerle konferanslar. 

tftlarle ._ ecleceiim- a..larla ıöriite- m:RıJN 
~ 8eeclee _.. Y Hum kendi • 1 7: Şen neıriyatı. 19, 15: Yeni muaiki. 
~ Wç lııir ,__.. ~ 20: Keman viyolonıel (Mozart, Şubert). 
4-ir.aa •••wikı Yw...,...avdetlerini 20,45: Aktüalite. 21: Haberler. 21,10: 
...... eJliJ•••L Seriinin muhtelif otellerinden nakiller. 

Gme ~ cıepllsde - ..... terti- Dans havalan. 23: Haber. 23,30: Bando. 

'--•h+J4ı•--. 1p • 1 !tU•-oa ken- 1: Dana. 

- .,,ı_ 'ı*ı '? ·ıti. F-.... Bir bç PRAG 
... o ........ .tol pı .. at ta, )Üç bir 16: Çek eserlerinden konaer. 17,05: 
ht öirı ·re muaff• ok wdaa, pek teBaykuı» operetinin 'birinci perdesini nakil. 
-....... Wr ymıiJe'1e aftat ~ 17,50: Çocuklara. 18,55: Almanca muei· 

Acaba, ba ,...... kiınd&?- Ve, lau ae- kili netriyat. 19,45: Sözler. 20. 15: Şen 
~ lwklô =·h=+, ...len ibaretti? f8rkılar. 20,50: Offenbach'ın «Pariıin 
8- w'qrı•&Mk iciıa, (f.tl.i+ MD) is- kralı» opereti. 23,30: Danı. 

~Ilı ıia•ı .........., .._.., ve _..i ViYANA 

~sama •• ( .... ~) me- 18,50: Şark musikisine dair birkaç söz. 
~- töJlece lııir IÖS •esılilmek icap e- (plak miaallerile). 19,30: Aylık haber ic-

mali 20: Haberler. 20, I O: «Birtek geceıı 
lJm..mi harpte lnsilis cumlujunun en adlı Rober Stolz' un opereti. 2 3, 1 O: Şopen 

~etli -.-1.....: ( lsmir) iclı.· Ve bunu 2 " O 5 D La - • ..___, konseri. "'• : anı. 
~· eden de IDÜDhaım (Etkiaaon ailesi) _ .................................. - ............ -

f:tkiaaon aileei? •• Banlar hakkında da, 
~ malümat verelim: 

l ~ aile, takriben )'Üz aene bdar evvel 
~ereden ticaret ınalc....dile ıelmit, İz
.,.._ J•~ Aile erkinaam hemen 

~-~ F EM l L ' 
Kadınların ldet bezlerl 

Kadın ve lnzlann seve· seve kulla
nacağı gayet sıhhi, temiz, yumuşak, 
ekonomik aybaşı bezleridir. Her 
eczane ve parfümeri mağazalano-

da kutusu tiO kuruşt • 

ZEVCESiNE 

Geç mı, 
Hklkl bir 

vak'a 

Aşık 
Oh"U' 

< 

1 O senelik bir zevciyet haya• 
tından 10nra Bay Nihat, bizzat 
kansına ÇJ)gınca işak olmuıtur. 

Bayan Nihat. evlendiği vakit 
aantın ve cazibeli, teni açık, ta• 
ze ve yumupk idi. Senelerin ev 
hayatındaki yorsunluiu ve ço

cuklan büyütme pilesi neticeai 
olarak güzelliği haleldar olmut 
ve cildi 10lmuı buruınuqtu. 

Bu sidişle zevcinin kendisinden 
yavaı yavaı M>ğumaja baıladı· 

ğını hisaecliyor ve ümitaizliie 
diiterek keyfiyeti annesine an • 
latJyo.rpu. Ann'9i, ona bir ay 
kadar cildin unauru olan penbe 
renaindeki Tokalon kremini.· 
.kullanmasını tavsiye etmittir. 
Hemen tecrübeye başladı. Hn 
aabah cildinin biraz daha açıl
mlJ ve tazeleım\ı görünce hay. 
rette kalıyordu. Altı haftada 
bütün burutukluklan tamamen 
zail olmut. ıençlqmiı ve adeta 
evlendiği gün kadar f8yanı arzu 
olmuftu. lıte, bu; binlerce ka
dının tecrübe mahsulü tipik bir 
miaalidir. Penbe rengindeki T o
kalon kreminde, ber beter~ 
tabii unauna olan ve gençliji vi
kaye eden ha.kiki Biocel cev· 
heri vardır. 

Cilt, tabii Biocel cevherini 
kaybedince bunlfQkluklar te • 
tekkül eder ve Biocel cevherini 
iade edince burutukluklar zail 
olur. Bu, Viyana üniver1itesİn• 

den Profesör Dr. K. Stejakal ta• 
rafından kfllfedilmit ve cildin 
hu kıymettar cevherini genç 
hayvanlardan istihsale mu • 
vaffak olmuttu. 

Akpmları yatmazdan evvel 
Penbe rengindeki T okalon kre• 
mini kullanan her kadın, buru· 
tukluklardan kolayca ve çabuk 
kurtulabilir ve solmuş cildini 
sençleıtirerek 1 O - 20 yaı daha 
senç ıöriinebillr. 

/ 

Sayfa J.;.. 

BiBATE J ----------------·-------------------------
lamet Hulusi 

YÜZÜK KAYBOLUNCA 
Tesadüf, onların nikahlarını ayni - Ne yapalım, bulamıyacağız!.. 

günde kıydırmıştı. Yine tesadüf onla- Masalarına döndüler. Garson gel-
ra ayni apartımanda daireler kiralat- di, patron geldi her taraf tekrar tekrar 
mıştı. Nikah memurluğunda dost ol- arandı .. Yok, yok yok .. . 
muşlardı. Nihayet garsonlardan biri buldu. 

Yaf8rla evlenen Necla, Necati ile Yüzüğü değil ama, yüzüğün ne olabi-
evlenen Nevine: leceğini .. ilk defa oraya gelen bir müt-

- Burada tanıştığımıza çok sevin- teri bir masada oturuyormuş, bayan
dim, diyordu, dostluğumuz bu kadarla lardan sonra tuvalete gitmiş : 
kalmasa. . - Herhalde o almış götürmüş ola-

- Ben de öyle isterim yeni tuttu- caktır. 
ğumuz apartımanın adresini söyleye- Garson müşterinin yüzüne dikkat· 
yım. li bakmamıştı. Bir daha görse de ta~ 

- Ben de söyliyeyim, biz <<Gel yamazdı. Yani olan olmuş, yüzük git
otur» apartımanında üç numarayı tut- mişti. 
tuk. Nevin, Neclayı teselli eder gibi: 

- Biz de o apartımanda dört nu- - Üzülme Neclacığım .. 
marayı ! - Peki sen de üzülüyorsun! 

- Ne. eyi tesadüf.. - O başka ama sen üzülme. 
- Ne eyi tesadüf.. Erkekler de söze karıştılar: 

Biraz ötede biribirleriyle kon11f8n - Ne çıkar canım feda olsun. 
Necati i~ Yaşar da ayni kelimeleri - Öyle ama 1 
tekrarlıyordu: - Evet hakkın da var .. 

- Ne eyi tesadüf.. Bafka lif bulamıyorlardı. Hep yü-
- Ne eyi tesadüf.. zük bahsi üzerinde konuşuyorlardı. * Şampanyalarını tadını almadan bitiri· 
Karı kocalar mes'uttular. Genç ya- verdiler. 

kışıklı Yatar, sarı saçlı yeşil gözlü na- - Kalkalım. 
rin yapılı karısını çok seviyordu. Ka· - Kalkalım. 
dın da kocasına büyük bir aşkla bağlı Hiç eğlenmeden döndüler. 
idi. irice vücutlu, uyanık bakıtlı Ne- Kısaca birer : 
cati, esmer güzeli, çok sevimli, çok ca· -Allah rahatlık versin 1 
na yakın karısına adeta tapacak gibi Den sonra aynldılar. Odalarına 
idi. Nevin de kocasının bir dediğini iki girdikleri zaman, Nevin Necatiye su-
etmezdi. rat utı: 

Bu iki aile sıkı fıkı dost olmuşlardı. - Bütün kabahat sende bak elalem 
Hemen her akf8m buluşuyorlardı. karısının yüzüğünü nasıl buluyor? Se

Gezmeye beraber giderlerdi. Yemeği nin gözün esasen etrafı görmez ki .. E· 
ekseriya birlikte yerlerdi. Hele dediko- ğer o karısının eline bakmasaydı. Se
du yapmak için biribirlerini muhakkak nin daha bakıp göreceğin yoktu. Biraz 
arar bulurlardı. evvel bakıp ta söylem~ olsaydın yü· 

Bir yıl böyle geçti. Bu bir yıl içinde züğü bulacaktık. 
Necla Yaf8rla, Nevin de Necati ile bir - Ne çıkar kancığlm .. 
kere bile kavga etmemişlerdi. - Ne mi çıkar, daha ne olacak. 

Nevinlerle, Neclalar da biribirlerinc Sesler yükseldi, kavga kızıştı, ilk 
burun kıvırmamışlardı, biribirlerini kavga idi ama çok gürültülü oldu. 
hiç ama hiç çekiştirmemişlerdi. * 

Yıl geçti evlenmelerinin yıldönü· Alt kat apartımanda da bir konuş 
mü geldi. Bu mes'ut günü bir arada ma vardı: 
kutlulamak istediler. Akfam üstü ev· - Yine bizim taliimiz varmış. 
den çıkacaklar, yarı bar, yarı lokanta Necla, Yaf81a baktı: 
bir yere gidecekler; içecekler, eğlene- - Amma da talih, sen utanmadın 
ceklerdi. mı) 

Necati karısına bir tek taf yüzük - Utanmak mı ne münasebetle .. 
hediye etti. Tesadüf Yapra da ayni - Farkında değilain ha, o adam yi· 
fCYi karısına hediye ettirdi. iki kadın ne benim yüzüğü bıraktı da ötekini al· 
yüzüklerini biribirlerine gOeterdiler. dı. 
Hemen hemen ayni idi. Yalnız Nevin· - Tesadüf. 
ninkinin halkası Necllnınkinc:len haf'" - Hiç te tesadüf değil, sen bana 
ka türlü itlenmifti. kaba' bir yüzük almıfhn, adam beğen-

Dördü birden evden çıktılar. Bir o- medi bıraktı. Öteki zarifti. Güzeldi. O
tomobile bindiler. Otomobil iıtedikle- nu aldı. 
ri yerde durdu. Kapıyı açan aimokinli - T uhaf11n. 
garSOI} onlara bir mua göeterdi. Er- - Tuhaf mı) Yarın yüzüğü ku-
kekler oturdular. Kadınltaı yanm saat yumcuya götürüp göstereceğim, lafl 
evvel boyadıklannı yüzlerini gözlerini da herhalde yalanadır. 
bir kere daha gözden geçirmek için tu· - Beni sahtekar, yalancı yerine mi 
valete gittiler. koyuyorsun. 

Döndükleri zaman, gittiklerinden - Yerine koymuyorum; öylesin. 
daha taze, daha canlı olmutlardı:' Bunlann da sealeri yüksedli. Kav· 

- Ne içeceğiz bira mı) gaları kızıttı. ilk kavgaları idi ama çok 
- Olmaz, pmpanya 1 gürültülü oldu . 
-Hay hay.. ,,. 

Caraon kottu.. Şampanya, eanl
mıf, aannalanı:mt bir halde aetirilcli. 
Mes'ut yıldönümünün ,erefine man· 
tar ufak, çok ufak bir top gibi patladı. 

ilk yudumlar boğazlanndan henüz 
ıeçmifti ki, Y 8f81 kamının eline bak-
tı: 

- Sen tek tath riziiiünü 
mıt mıydın) 

- Takmamış olur mıyım) 
Necati de brı11na baktı: 

- Ya sen) 
- Ben de takmıştım. 
-Yok yal 
- Sahi yok. 
iki kadın bakıştılar. 

takma-

- Tuvalette unutmuf olacağız .. 
Dördü birden koıftular. Tuvalette 

bir tek yüzük vardı. Halkasının işle
mesinden tanıdılar: Bu yüzü"k Nevi
ninki idi. Aradılar, aradılar, Neclinın
kini bulamadılar. 

Ertesi gün Nevin Necla ya sordu: 
- El'an üzülüyor musun} 
Necliıfın aklına geldi, Nevin kina• 

yeli konufUyordu. O da sordu: · 
- Sen de üzülüyonun ama 1 

Nevin de anladı. Necla kendisiyle 
alay ediyordu. Biribirlerine allahas
marladık demeden ayrıldılar. 

Karı kocaların aralarına kara kedi 
gibi giren yüzükler iki dost ailenin a· 
rasına da girınitti. 

____ ............. --------·----·-------
( Toplantıl•r, D•v•tler 

Acliyeye memur almacak 

:J 

Açık bulunan biri bin, diğeri altı yüz 
kurut maaıla iki mübatirliğe memurin ka • 
nununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz 
olanlar arasında imtihan yapılacağından 
isteklilerin bu maddede yazılı belgelerile 
birlikte imtihan günü olan 31 mart 936 
salı günü saat ondan evvel adli encüme • 
nine müracaat eylemeleri. 
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"Son Post•" nın Tefrlkesı ı 37 Yazan: A. R. 

Mekufen Necip Melhamenin 
Kısa Bir İsticvaptan Sonra 

Huzuruna Çıkarılan Cemil, 
Tevkifhaneye Gönderilmişti 

Bu araftırrna, yarım saat kadar de- ve ne de bir hakikatı ba'ka bir şeklel - Evimde yerim. 
vam etmişti... Ellerindeki bir kaç sokmayı aklımdan geçirmedim. Ne so- - Haricte yemek yediğiniz 
mektupla bir takım vergi makbuzların- rarsanız, doğruca cevap alacağınıza e- olur m? .. 
elan başka bir şey bulamayan yu•erler min olabilirsiniz. _ Pek az. 
ve memurlar a1ağıya inmişler: Cemile bu sualleri soran adam; aaıl _Mesela, haftada .kaç gün?. 

- T aharriyat bitti, paşa hazretleri. vazifesi ( nafia nezareti müste,arı) ol- _ Belli olmaz ı_ • f d' 
ha k b. b 1 dık d ~ h ld k ııu e en ım ... Bunlardan ş a ır şey u ama . ugu a e şu anda endisine (komis- f 

D l d
. h .. ) .. .

1 
Cadde bostanında oturuyorum. stan-

emiş er ı. yonu ma sus reısı unvanı verı en 
~ O zaman Mehmet pa~a: (rütbei bala) ricalinden, Suriyeli Ne- bula indiğ~ günler, hazan lstanbulda 

- Efendiyi alın, götürü,. Elbisesi- cip Melhame Beydi. yemek yerım. 
ni giysin ... Köşkün etrahna da nöbet- Necip Melhame Bey, önündeki üç - Hangi lokantalarda yemek yer-
çiler dikin. Yarın, aündüz gözüyle bah- dört kağıttan mürekkep doayayı karış- ıinizL 
çcde de taharriyat yapılacak. tırdıktan sonra suallerine devam etti: Cemil, az kalsın: 

Diye emir vermişti. _ Ermenilerden çok dostunuz var - Efendim!.. Bunlar, ne saçma su-
lf. mıdır}.. aller. Maksadınız neyse, onu sorsanı-

T am. kırk sekiz .aatten beri, Yıl- - Ne münasebet efendim. Çok de- z~. Zevkimin, keyfimin, mid~min 
dızda (Çadır köşkü) nün bir odaamda ii). bir tane dahi dostum yok.tur. kahyası mısınız? .. ~nım nerede ıster-

h b l "'--='=- oda ka se orada yemek yerım. ma pus u unan '-CDllllU pısı - Bunlardan hiç kimse ile samimi . w 

açıl mı~; kapının önünde aörünm iki Dıye bagıracaktı. Fakat 
T bir surette görüşmez misiniz? •. 

sivil tüfekçiden biri: hareketin intaç edeceği akibeti nazan 
- Kafiyyen. kk 1 k - Buyurunuz. Bizimle geliBiz. . . di ate a ara , tekrar yumuşadı. 

Demişti. - Fakat cliınızde ~ulu~an raporla- - Efendim, ielişi güzel... Nerede 
Kumlu yollardan geçmi~ler; kapi- ra nazaran bunun ahı aabıt oluyor. karnım açıkırsa, orada etrafa şöylece 

nın önünden kapalı bir saray arabasına - Raporlarınızın nelerden ibaret bir aöz iezclirir, ilk gördüğüm lokan-
binmişler. Hamidiye camisinin karşı- 0~i~u ~iyorum. 1~d~. edilen taya dalıveririm. 
sında bulunan (Sergi dairesi) ne gel- feY'. eoyleyım:z; ben de aktım ııpat e- - Mesela, Galata tarafında karm-
mişlerdi. deyım. . . . . . nız acıkırsa. 

Daire ile cadde üzerindeki duvar a· - Y emeklerımzı nerede yersmız} · 
r asında büyük bir bostan kuyusunu an 
dıran geniş bir çukur görünüyordu. 
Çukurun etrafında da silahlı nöbetçi
ler bekliyordu. 

Cemil arabadan inerken, etrafını 

derhal bir kalabalık ihata etmişti. Bun
lar Cemili almışlar; kapısında dört 
süngülü asker bekleyen bir odaya gö
türmüşlerdi. Odanın nihayetinde yeşil 
çuha örtülü bir masa bulunuyordu. 
Bu masada arkasını pencerelere çevir
miş olan siyah ve sivri sakalh bir adam 
oturuyordu. 

Bu adam, Cemil içeri girer girmez: 
ona tepeden tırnağa kadar göz gezdir
miş; eliyle masaya yaklaşmasını işaret 
etmiş; sonra, oturması için kaıwısında
lci sandalyayı göstermişti. 

Bütün bunlar Cemile uzun bir rüya 
gibi geliyordu. Her şeyi derin ve ken
dinden uzak görüyordu. Adeta. bütün 
benliğinden uzaklaşmış aihiydi. Evinin, 
yapayalnız kaldığını, annesinin döndü
ğü zaman evi o halde görünce ne hal 
alacağını düşündükçe çıldırmak dere
celerine geliyordu. 

Bir aralık isyan etmeyi; etrafında 
ne varsa, her şeyi kırıp geçirmeyi dü
şünmüştü. Fakat bunun vaziyetini büs
bütün müşkülleştirmekten başka hiç 
bir işe yaramıyacağını hatırlayarak vaz 
geçmiş; sükunetle neticeyi beklemeğe 
karar vermişti. O, en ziyade; nasıl bir 
iftiraya kurban olduğunu anlamak is
tiyor ; bir an evvel kendisinden bir şey 
sorulmasını bekliyordu. Onun ıçın 
şimdi o :yeşil örtülü masanın önündeki 
sandalyeye otururken kalbinde büyük 
bir memnuniyet duyuyordu. 

O siyah ve sivri sakallı adam, dir
seklerini oturduğu yaldızlı koltuğun 
kenarlarına dayamış, gayet bariz bir 
:Arap şivesiyle sonnağa baflamıştı: 

- Yaveranı hazreti ~hriyariden 
mülazım Cemil efendi, sizsiniz, değil 
miL 

- Evet efendim. 
- Size sorac;ağım sualler. doiru-

dan doaruya, zaU t1ahane efendimizin 
nefsi hümayunlarına aiddir. Bunlara 
doğruca cevap verirseniz. hakkınızda 
çok hayırlı olur. Fakat, hakikah sak
lananız, kendi vaziyetinizi kendiniz 
müşkülata aevketmif olununuz. 

Bu tehdit, Cemilin 1ıururuna do
kunmuştu ... Gayet aa bir cevap ile 
mukabele etmek istemİtılti. Fakat; ken
di vaziyetinden ziyade kendine merbut 
olanların çekecekleri istırabı dü~üne

rek sükunetle harekete karar vermişti. 
- Efendim f. .. Ben askerim. Öm-

=:;==-=======:--==========================~:::-=:-

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
450 kilo Göz tqı 
2 Ton Arap sabunu 
2 ,, Soda. 

Yukarıda cins ve mıktarlan yazılı malzeme şartnamesi mucihin
ce pazarlıkla satm alınacaktır. Vermek iateyenlerin % 7 ,5 gOven
me paralarile birlikte 9/IV /Q36 Perfenbe gtinl saat 15 de Kaba
tafla levamn ve mühayaat şubeaindeki ahm komisyonuna müra-
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5.000 
LİRALIK iKRAMİYE 

İş Bankası Kumbarası sahipleri 
arasında 1 Nisanda Ankarada no
ter huzurunda çekilecek kur'ada: 

Birinci ikramiye 1000 Lira 
250 

1 O kişiye 100 erden 1000 
ikinci 

" " 
" 20 

175 " 
50şerden1000 

" ,, lOardan 1750 ,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

llra ikramiye tevzi edllecektlr. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Ac:eateleri: Karaköy Köprübafl 
Tel 423&2 • Sirkeci Mühtirdanade 

Han Tel. 22740 ........ ~ ........ 
Trabzon Postaları 

Pazar 12 de, Salı, Per
ıemhe 15 de 

lzmir sür'at postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Per§embe 1 O da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, çar • 
ıamba 18 de 

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

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

Bandırma ·-- Pazartesi, sah, 
çarıamba, per
tenıbe cumar -
teai 21 de 

Karabiıa - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
Traltzon ve Merein postaları • 
na kalkı§ günleri yük alınmaz. 

( 1636) 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTl•L) 

VENÜS RiMELi 
ile tuvelet gören kirpikler kslblere or 
gibi saplanır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib rrnklerile kullananları, 

hayretlere dnşnı·nr. 24 saat dudaklı 
sabit kalır. bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venns Gold kremi karıştı· 

nlmak sayesinde narin ve nazUC 
clldleri teshir eden her tene uyguıl 
renklerde yOksek evsanı eşsiz bit 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki husust maddel ııs· 

yaliye dol~ısile insanı şayanı hnyret 
bir surette gençleştirir1 gOzelleşttnt 
ve ismi gibi bir Venos yapar ve ba~ 
retlere anşnror. 

l!vllra Zade Nureddin l!ren 
Eczai kimyeviye ve ıtriyat deposllr 

lstanbul. 

~--•• Bir tertip 

FAZIL 
ÇİL iLACI 
Sizi çil, leke ve sivılcelerden 

kurttlnr. 
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Almanya, Fransaya karşı 
sesini yükseltiyor! 

(BGf tMalı l inei yhde) 
müzdeki asırlarda dahi Fransaya taarruz edecek değillerdir. Silahlanınız 
kuvvetlidir. Ve bize taarruz edeni b~larla karşılarız. Fakat bizden yana 
bir taarruz beklemek doğru değildir ve manasızdır.» 

Hitlerin dünkü nutku 
Berlin 27 (Hususi) - Her Hitler eeçim nutuklarına devam ediyor. Bu 

gün de Es.ende bir nutuk söyledi. Her Hitler eöze başlamadan önce bütün 
Almanya bir dakika aükiıt etti. 

Alman devlet reisi bundan sonra söze ba,ladı. Ve «Ren meaeleei dahilt 
bir meeeledir. Almanya her hangi bir kim.enin dahili meselelerinden bi
rine kanjpnumı istemez. Avrupayı bir çok ailelerden mütetekkil bir yurt 
tasavvur ale.biliriz. Her aile hususi iflerine kim.enin kanf11'881nı isteme
diği gibi Almanya da bunu istemez. >> dedi. 

"Hariçte alçakça mü ta vaat etmiyeceğim" 
Hitlcr hitap ettiği Krop fabrikası ameleaine Krop fabrikasının yalnız 

harp değil, fakat ayni zamanda sulh silahları da imal eden bir müesseae ol -
duğunu tebarüz ettirdikten sonra, Alman milletinin bugün vücude gel -
miş olan birliği işinin ne büyük müşkülatla karşılanmış olduğunu bildir -
di ve bilihare sulhtan bahsederek bilhassa dedi ki: 

<cHakiki sulh ancak karşılıklı hürmet üzerine tesis edilebilir. Evvelce da
hilde olduğu gibi, bugün hariçte de ancak herkesin iyiliğine matuf genif 
bir anlafma aramaktayım. Fakat dahilde olduğu ıibi, hariçte de alçakça mu· 
tavaat etmiyeceğim. Kavga çıkarmak niyetinde değilim. Fakat her han
gi bi rkim.e tarafından fena muamele edilmesine de müsaade olunmama -
lıchr. Avrupa, bir çok ailelerin yanyana beraber oturdukları bir eve benzer. 
Bu ailelerin iki veya üçünün başka ailelerin oturdukları dairelerde hızlı ko
na,mak ve emir vermek hakkını almalarına müsaade olunamaz.)) 

"Benim bir tek hakimim vardır, milletim,, 
Hitler bundan sonra, daima redcledilmif olan silahsızlanma ve uzlatma 

tekliflerini hatırlatarak dedi ki: 
((Ben hiç bir aekeri ittifak imzalamadım. Fakat bütün Avrupa bu aibi 

ittifaklara perken ben de bütün Almanya arazisinde Almak hakkı haki
miyetinin tamam olarak tesis edilmif olmeunı aörmek iatiyorum. Eier 
beni itham ederler ise, cevabım şudur: «Benim bir tek hakimim varchr ve 
o ela milletimdir. Fabl bei banai bir beynelmilel komey delil>, 

Eclen'in nutkunun akisleri 

SON POSTA 

Almanlar 
/ta.!Jagada 

Karısını Öldüren 
Deli Yakalandı 

Çatmıga Ali BalurkDJ Timarhanesinde 

Agasofga 
Müzesinde Yeni 
Araıtırmalar 

Başladılar IDşahede Albna Alandı Ayasofya miizeeüıdeki mozayık~ 
. • iki sece evvel Zeytinhamunda kansı meydana çıkarmakta olan ve m~ 

(Bat taralı l ınOI 7bc1e) .. .. Havva,.. öldürerek kaçan Rizeli Hafız Ali dolayıaiyle faaliyetini tatil ebnİf ba • 
madıklarını anlatıyordu. Bugunku dün ;rablanmıt. deli olduia için timar • )unan mütehaaıa Vitemor bu ayın _. 
telgraflar iae Almanyanm bu hatb hanqe pnderilmittir. betinde gelecek ve yeniden çahfmiıi 
hareketi beğenmediğini ve Tuna hav- Ali cinayeti it)edikten eonra çı)pı bir baflayacakbr. 
zaeı ile alakası olmayan bir devletin vaziyette tren hattuun ii8t tarafmdaki hali Vitemor bu aefer mihrabın kubDe " 
Tuna işlerinde bata aeçmeeini hoş araziden kümeye ıörünmeden kaça~ ainde bulunan mozayiki meydana fj,. 
brtıJamadığını aöeteriyor. tehre sinniftir. Katilin bundan eonraki karacaktır Burada 1.. ile Meryemla 

Bu suretle İtalya hem küçük itilaf yirmi dört aaatini nasıl pçirdiii anletala • H anyun." un bir arada resimllri 
H fız Ali elki Alemdar ve av · 

devletlerini, hem Almanyayı ıücen- mamlfbr. a evv . ~ bulunaca"' tahmin edilmektedir. ' 
dirm• Alman L-...I!.-.!-.- nahiJeei karakolunun devnyelen tarafın • gı 

lf ve yayı .l(;ıı::naJ8111C d ..Jı=-- • d y-Lalanm=hT Bu kubbeye :vet:itebilmek için ah • ka h im ... -o:.ı.::LI- • • Bu an auu,-e YaDllD yenn e llA ..- • 7 _._ . 
rşı cep e a aga vu~miftir. Katil Ali. yanan adliye •rayının c:iTa • fBP bir iakele kUnılmUfhır. Bu -~ 

y~lda gelen telgrafı apgıya derce - nnda ıece aaat 1 raddelerinde dolqarken nin merdiveni otomatiktir ve yerme 
dıyoruz: polisler kendisine t .. düf etmit)er ve ora• ancak Vitemor tarafından takılabD "' 

Berlin 27 (A.A.) - İtalya - Avuı • da ne andığım ve ne için dolaştığım sor· mektedir. . 
turya : Macar üç taraflı ıörüpneleri mev· mutlardır. Ali bu suale açma sapan ce • 1 k 1 · kurulabilmesi için 8 .... 
zuu bahıeden politik ve diplomatik kores· va lar vermif ve kaçmaia tetebbüa etmit· s 

40
e en~ l lardır 1300 ma • 

pondana pzetesi ezcümle diyor ki: ti P tam gun Ç8600lflD!_LL '. __ _._ 
__ 1.._1_k-L k" Ti - r. lık kereste ve unws; cıvata ...-w-uŞuraıı muna& 11Abr ı. una ıoriiı - Polialer bu adamın hüviyetini bilme - . . • . 'vi bile 

meleri. alakadar bir devlet ırupu tarafın· _L1 be L _ deli ld .. .. ::_ı dilmıttir · İskelede bır tek çı JDııl. me& e raucr o usunu sormYFer. L ____ .. _,_ birili . .... 
dan ve tek tarafb olarak haDedilemez. Ro- hem kencliaine, hem de b.tlf••na bir zarar lanılmamış, --~ • . mne 
ma konferansımn iyiliklerinden biri de. vermemesi için yakalayıp karakola götür- ce civatalar ile ~ed1hn~. ~~· • 
eon zamanlarda yeniden bq gösteren bu müt)erdir. Karakolda tamamen bir zır deli .ör Vitemor aeJince ba iekelenın ~ • 
sibi tetebbu.leri bertaraf etmek niyetin • olclaiuna aöeterea Aüin hüviyeti de an- tünde ç.ahfıCÔhr. 
de ofduiunu iabat etmif olmasıdır. )qılmıt. muhafaza altına almmlfbr. Fakat ------

Avuatuıya batvekili. bundan batka. ye- deliliği tiddetini artbnnc:a bağlanm11o bir 
ni protokolun mG8talil bir ittifak tefkil et- otomobille Bakırköy emnm akliye ve asa· 
miyerek, bütün Tuna bav~ açık olan biye baataneıine sevkedilmiıtir. Ali hu -
bir it birliiinin batlangıcı oJduianu ely - tanede kendi.ine ayrılan ıw.u.t bir höcrede 
lemiıtir. Baıvekil bu auretle muYaffakiye- müphede altmdadır. 
tin :res&ne yoluna a&teımit olmUtachr. CinQeliD bir c:inDet 'bahıanJ neticainde 
~emnun edici_ ~ir bal preei,, bu DU1ttab itle .... _.... Wr bbncJdr bidiwi ba
ile alakadar batün cle...letler UIUmcla tam lunmadaiı sabit olmut gibidir. 
bir müaavat ve bir it birJiii temin edecek Cinayete vaziyet eden müddiamumi 

Çinde Ortalık 
Yine Kanşıyor 

Kmllm1n Ayaklanması 
Yeni Bir Japon Müda
halesine Yol Açacak olanıdır. mua~en Nureddia dün. Büuköy 

Bazılannın bir kenarda durarak kendi- emnm akliye .,,. aaabiJe haltane8Dcien, .. 
lerine avantajlar temin etmek İ8temelerine Alinin cinayetten e~ akit ftZi7etini Pekin Z'I (A.A.) - Japo~ 
müuade edilemez. Tmıa laavzuma 1.Jaa. ve butabiuun dereceaini bildirir bir ra· Tiyençinde bulunan IÔz aöylemet. 
ca olu huı dnletleria ha meMlelerle por talep etmiftir. aalahiyetli askeri bir riilmü <<Şaal 
mema) olufu •• ..._.. m•batln .... • • '---!!.....!-a.I~ u-., • :.-1 et1f11 
derek bap seçmek iltemeleri ......J.,i b- 1 y ide ~ • .,.,_ 11 .,._ 

Avrapeda aünün meeeleai lnsilt~cbt bakanı Mi8ter Edenin nutbclur. llfbnmlbr. ltal:ranlaım. .~ w. . talya Ordusu 8ft ft takdirde, bu, Japon kıt'alarile _... 
Bütün Avrupa memleketleri bu nutku keneli bakunlanndan tıe&ir etmek • nan .. hal preei ltaJ.Ja7a -.. -- • T eolliz EdiUJW- ri bir an•apeazhi• mreti kat'iJ ... 

tedirler. br~ tarzmdaki doina .azled,. hic bir de.- R 27 (A.A.) _ Harbi e mü1- aebep olacakbr» d.Uttir • 
ln . ..:k Mill t) C • tin• d uzak) ? letin mepu menfaatlerle alllradar buhm- oma Y NanJda..I• 

gu1.ere e er emıye en aşıyor mu duiu bir mmtakanın ..... lmaltıJım,a. tef&l'I General Freclerico Baiatrocclai Bu ~yanattan IODI'&, • .... 

Loadra 27 (A.A.) - Bütün pzeteler. ~ ~ ~iDii oldaia Ye caiı &bini ifllde eı lktulir" tlfbl, &71nda harbi~e Mitçeainin mü- Ye Pekinde, Japon uken makamac 
Hitler ~ :Ja.-. telrM-iııa .ars;aw..._ 1ç1n annaliat birpnıi hal hakkın- Bu itibarla ~ lrendieinin Tuna Akereai emauada ezciimle ,. eöz. bnm, kmllann a:rakl•nmaaını, Çi • 
tla laiır rapor ,,..........., imyen müncaatm elwnmiyetinclen hah.etmektedirler. meeeleleri d)flDCla lmalralma.., kendW leri aöylemittir: nin ıimalini itıal etmek için bir ha• 

Time. 11• ıtri Edeain. lnailiz efkln amumiyeei tarafından iateailen .azleri .öy- ~ b~ zarar •e. bir ,..ı.. hareket olarak (<Önimüzdeki Hile içiade, her pi- hane telikki etmelerinden korku~ 
lcmit oldupnu yazmaktadır. telakkı etmektedD'.• takribe ISO "tral .. maktad 

Dai)y Herald ıazeteeinin tahminine ıöre, Milletler Cemiyetinin bütün taraftarlan Jade alayı n mı yoz, il'. 

hu .ayinde. dolayı bU76k bh. inltiaan Jıa,ale uinyacaklardu. M. Eden. İngilter..m De• A l havan w aalara taplarile müceblaea Şanai komüniatı.mla, mak•tlae 
•udutlan Rwle ~ hakkında Baldvin tarafından Orta)'• ablan cümleJ'i ~- ı nacı olacaktır. TopçaJ&, daha uzun ...... lllllD Hopei'clen lapaalen tlıi#r dl ' 
dunnut olanlara mailGıP olmuıtur. M. Eden. Milletler Cemi.Tetinin ftZiyetini 1mnet- Çocuk .. Jm1 tip tapl.r wrilecektir.>) olduiunu IÖJliJWek kendilerine ... 
lendinaM Wk·•ki IMlt6n fikirleri terketmittir. HükOmetin d6tflnceei hakiki ..U.a nftar bulmalen bu korku:ru slts • 
korumak delil. Belçika '" Franaayı konunakbr. lnsiliz hüktmetinin Milletler (a., ;,,,,/ı ,_. l(amutayda kabul &dil• maktadır. 
~:::;:wla .. rak lnailiz - F ...... ittifakına doiru ıittiiiıü .ayli1'• D.ltoa ile bir çoc..:U ıu.!ai .,,Z-'!.oimut kanun llyihaları -----

Dai~ Mail pzete.i, efUn umumiyenia Lokarno Y• v~ maahedeleriai P7-d oldujunun anlatılıp anle,.lamıyacağı A .... 27 (.... o .... ... • Rusyada iki idam 
hlevcut --~yamaktadır. metelai çakmlfb. ._) - Kn Pnpa lscP ki tot'ı b ı karan ftrildi 

F: zl in Analar ve babalardan meydanda er tla .... ,._. Wı.-..lne 20I w. .... 
raDll er JUi memnma, yan çe ngen lan bir tanesi lwıJanm YenlÜfler, bun- mww. tt . '' .... • .. lbiha ......_ I! (A.A.) - Tu ~ .... 

Paria 27 (A.A.) - Fransız aazeteleri, Edenin nutkunu muhtelif eurette kaqa • lann tıbblidlice tahlil ettirimai karar- • ..... mı ..... tzLiı 1111 ilııtirlll si- diri)'or: TemJJS meH:-•11 ~-~~-
1.maktadular. '--bn•-· .. t1. ..__ ...-tleriDe ~ilecek _, •• tll • muttan 24 marta ...._ ----"7~--ıı ...,. ... .,, ~ .......L!Kr nk" Atlepom ..... Oeavre, Edenin nutkunun Framızlarca ümİI edilebileceiinden .-nk. ..ı.ı.. .. ___ M--HL L!_ L_...ı __ -LLL llMııPt .........._. Uııi,.,.. ..... edil- _., 1~ ....-• 

- .. -- v•9U& UU' men>uaumu -.aınız iL.....!-_ • ı--. .• • ..... m.-
•lcluia bnaatincledir. maltmata p. tahlil netiıcainde Meh- ........... m1?1la ...... '" ~ - ait -H:JI ,.,.....,. ?9". 

Matüa. lnsi)terenin Franaa ve Belçikaya verdiii eözü tutmakta oldujunu ka:rde • Ali L 00 ~~L N • M ...... n 19 anca ..ıl•ı • • • deilltiril- Mahkeme ele .......... tmninıt 11111-
met • s;uçus; ermm, ve ehmet • .. ııı...a... .... _ .n L. L....L.....11 •• ...: • •tt Joaııl •~mı ı.. 

di7•r. Alinin lana Nemhetin kaalumm W.. • 11- ...,._ - •· - vro •• - ,_ .,... 1 -... 

R-. ı•li.-. Edenin me•u19etiai m&drik bir devlet adamma ~ bir ...._ ribirlei.fYJıt im~ ettiii a&lhnit ellll 7-' •• • = Kıı lalin nu W W- '' W 
~eket ettijiııi yazmakla beraber hakemlik takınmak ve Franaa ile Almanya ara· b --L-L•J .. , __ !_!_ L..._• le ~ ' Ka ,.., pmrteli .W taplamkbr. • 

....._ W. ....._. t• etmek iltediiini yazıyor. una mWU1111 ı..:nnmm IUIDIY r at • ---------=--==.-=mı::===========-1:11111--=---
M. Peatlnut Edenin 1iıltlnnna mkı bir tahlile tabi tutarak Fransanın zaafı nazan manm kanında lmibirlerine uyma • 

ill.ra almana 1:ııa nutulrtan ınema\111 olmak icap edec:ejiai yazmaktadır. dığı anlafılmıfbr. 
Petit JoumaL en malıim noktayı lnailterenin, Hitler tara&ndan ppdacak tek Mehmet Ali, Nezahat ve Nerminin 

111.ri dinlemek ietemeainde bulmakta ve F ransamn üzerinde kuvvetli bir tazyik kanlarındaki bu imtizaç keyfiyetinin 
)lıpdm rem Wlenelüceiini pamaktacls. çocuğun anMIDI taJin etmek hususun-

Le Jour, Franaanın ancak kendi kuvvetine sü•enehilec+; :razmaktadır. da kat'i bir delil olup olnwhiı hakkın-
Pedt Pariliee. autulrlann 'birer manevradan ibmet oldaitmu Ye Frana1Z taine da tıbbı&dlice heniz bir bru veril -

....Ut olan cereyanlarla kaydı icap etmekle beraber, Fnn•nın her f87dea .mel. memi,tir. 
lıia.t law'W'etiDe iltinat ....- lbmı pldijini Yazmaktadır. Tıbbıadli, .... Dtm neticeaini, ve 

Almanlar nutku beğendiler çocuğun aD88I lwkkwl.ki ilml ve fen-
9erlin 27 (A.A.) - Havaı ajansı bildiriyor: ni kanaatini malak..,. ,.._da bir 
Naa,.onal 808)'aliat mahfiller. M. Edenin nutkunu umumiyetle tasvip etmelte ve raporla bildilecelm. 

81,,ük Britaayanm. Franadan ayn bir siyaset takip etmek iatediii mütaleuuu ~ Diğer taraftan etiaidaıa tafmmlf o-
lilıı ık--.leJ lan Mehmet Ali din Nmmiule beraber 

Ayni mahfiller, M. Edenin nutkundaki fU fıkrayı memnuniyetle bydedi,yorlar: matbaamın ıelm.it. Karamünele ait· 
wl.okarno devletleri planı zorla kabul ettirilmesi İlltenilen bir plin değil, sadece medijini ,eedeee nini dejiftirdiğini 

l>ir teklihir. » 
Alman dıt bakaalıiı mahfüleri M. Edenin nutku hakJunda mütalea :Jiiriitmekten eöylemif 'Ve: 

~t'iyyen içtinap etmektec&rler. - Ne var, ne sebep var ki Kara• 
r _._~ münele ıideyim, çoc:uiumu kaçıra -
~~harbiyeler arasınd~ müzakereler başhyor . yun 1 demiftir. 

Londra 27 (A.A.) - Röyter ajansının bildirildiiine göre, Eden. bu sabah Von Mehmet Ali itine devam etmekte • 
~ibbentropla yaptığı mülakatta. Franaız ve İngiliz erkanı harbiyeleri aruındaki isti- diı. 
"-relerin ağlebi ihtimal on güne kadar ba,lıyacaiını aöylemiştir. 

Sovyet - Fransız paktı 
mevkiine geçti 

mer'iyet 

Paıia 21 (A.A.) - Hanelin. Litvi-1 dir. f TaJWz - So"'Yet pakta bugünden 
aof buaim F ramaa - Sovyet pakbmn itibaren mer"iyııt mnkiiae a-çmif ba • 

d nüehalanat ...a ......... Jııqmaktedn. 

Tramvay Şirketi Hissa Senetleri 
Anbn rT (HUIUli) - Tramvay 

ıirketi hiıae senetlerinin alelGmum 
teminat olarak kabul eclilmeai ma
liyece alikaclarlara tamim wlilmit
tir. 

Sablık Gemi 
Akay ltJetnıesl DlrektlrlDtDnden ı 

Paphahçe n 1Wicte idaremizin malı bulm= ar.lan denizde 
Bly•kada, Y•keak~n. Fenerhalaçe v..-lln _.,,.. çıkenl
llllfbr. 6f~ Pmrtai ,a.ı ... t 15 de ICar ... l;cle Akay 
Mlicllrlllğtl N •da bpel• zarf __.,.. i•slllıi 1eıı•ıvhr. Ba 
• Pmek ..,... .................... mankbt t ' 1 ~· 
berahe.. kumnaa taJia ellili ............ api ... mat 14 de 
kadar AbJ Şefler LıAl.-i ReiJlitiae ftl'IDeleri lhımdır. 
ş.ım-~ Şeflijindedir. (1630) 

----------~--------------------------------------- ---. 

1 lablnbul BeledlJ••I ltlnl•n 1 
Bir metre murahbama 4 lira değer hiçil• Ohanp yangın 

yerinde Ekmekçih.p mahalltllİDde 9 uncu adada 5 metre 72 santi• 
metre murabbaı yüu6z arsa satılmak üzere açık artbrmaya konul
mU§tur. Şartnamesi levanın mndnrlüğiinde garfiltır. Arttırmaya 
girmek iateyenlar 172 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 9 nisan 936 Pertembe gllnti saat 15 de daiıiıl 
endh-ende balmunahdır. (B.) (1562) 

* .. 
Halıcıoğl~ Kmnharhane meydanında haftanm Çarpmba 

günlari pazaıDkurulmuma umumi mecliain 17 /3/9'J8 tarihli toplan
twada karar •erildii ilb al•ur. OS..l (10.W 
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Dişleri çizip hırpalamadan beyazlatır, 
. mikropları diş etlerini tahriş etmeden 

öldürür, ağzı fırçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek 

mükemmelen temizler. 

SON POSTA Mart 28 
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T HLİKEYI G .. R ÜYOR 

Sıcak Ekşi Sert . 

Maddelerle sızlayan, kamaşan, acıyan ve ağrıyan dişleriniz 
ihmal edilmelerinin cezasını vermiye hazıJlanıyorlar · 

Dişleri ihmal yalnız onları temizlememek demek de
ğildir. Dişleri bir yarıdan beyazlatıp parlatırken diğer 
taraftan kuvvetie•dirmegen, diı etlerini beslemigen, 
mikropları o/ 0 100 öldürmeyen, bir kelime ile 
RAD YOL/N ayarında olmıgan bir diı macunu 

lcullanmak da ayni zararlı neticeyi verir : 
-

Emsalsiz fOrmül, hoş koku, iktısadi kullanış 
•• 111 ~ •.. __ ..,., ' 1 il .................. 

( 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün 
ısbrapların başlaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı haczedilip paraya 

çevrilmesine karar verilen bir adet Kırım 

kınnnsı ve bir adet Sırp cinsi ve bir adet 

alnı beyaz kur{uni, üç adet sütlü ve bir 
' adet koyu kahve renginde gebe ki, cem'an 

dört adet inek 1 / 4 / 936 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 9 dan itibaren birinci 

arttırması yapılmak ve verilen bedeli mu
hammen kıymetin o/o 75 ni bulmadığı tak
dirde 4 / 4 / 9 36 tarihine rastgelen cumar • 

E k J 1 tesi günü ikinci arttırması icra edilmek ü-
ll seri tesir, en at i netice zere Fatihte Atpazannda açık arttarma SU• 

• retile satılacaiından taliplerin mahal ve 

al .. ~~kti mezkGrda memuruna müracaatları 

·~· il 
Fennin en son icadı ~ 

6 lambalı 17 m • 2000 m 
kadar RADYO SCHAUB 

Oseanik modeli 1936 
Sizi ığlendirmtğt hazır ın Ubumla ar
kadatınısdır. 

Umu mi ıatı9 dtpoıu ı 1ıtanbul Sul&u· 
hamam. Hnuz)u han No. 1. 
Adana : Haca Bıy Z. Muhanım Hilmi. 
İzmir : Pınoe&ti ve Pariente. 
Trabzon : Atmacıoğlu Hakkı Bakanay. 

-------------------
Münakasa İlanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kurşun Boru 15 mim Kutrunda 25000 Kilo 

,, ,, 20 m/m ,, 5000 ,, 
,, ,, 30 m/m ,, 5000 ,, 
,, ,, 40 m/ m ,, 3000 ,, 

idaremizce eh' ad ve mıktan yukarıda yazılı kurşun bonllana 
sabn alınması kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

t - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, idare Merkez bi
nasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - ihale 13/Nisan/ 936 pazartesi günü saat 15 de idare Mer
kezinde yapılacakbr. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazdı tr 
rih ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. "1564,. 


