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yanlar Habeşlileri Çeviremediler 
1 

......... , ................................................... . 
talyan ordusunun muharebeyi Eski Fransız Başbakanı 

kazandıgv ı bile şüpheli! Lav~lde~. bekleme~i~miz 
· hır munasebetsızlık 

Askeri muharririmizin tahmin 
mütaleaları tamamen teeyyüt 

ve 
etti! 

Ras Kassa ve Ras Seyyum orduları muvaffakıyetle çekildiler, İtalyanlar Habeşlerin 
3000 zayiat verdiklerini söylüyorlarsa da kendi zayiatlan da bundan aşağı değil! 
ltalyan membalarından dün aJcnama 

~adar gelen telgraflar, şimal cephesin
~eki İtalyan ordusunun Habeşlileri çe
Mrmek için yaptığı hareketin muvaffak 
!olmak üzere bulunduğunu bildiriyor. 
· Hab~ ordusunun infisah ettiğini, hat
ita Ras Kassanın kendisini öldürdüğü -
1nü haber veriyorlardı. 

Gece yarısından sonra gelen haber
. ler ise vaziyetin böyle olmadığını an· 
' lattılar. Biz aşağıya yalnız son vazi -
Yeti bildiren bu ikinci kısım telgrafları 
alıyoruz: 

ltalyan ajamının tebliği 
...: Asmara, 1 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

T embiende 27 fubatta başlıyan 
·ınuharebe kazanılmış telakki edilebilir. 
. Diiıtman kendi.ini ihata etmek iati -
yen çemberden kurtulmak için ,iddet
le çarpıtmıştır. Ras Kassa ordusu çok 

: 8:_ğır zayiata uğramıştır. Mühim mik-

Tembiendeki Habq ordu•ır • aumandanlcrrı 
Raa Sey>""" Ra KaN 

Cephelerde vaziyet 
tarda silah, hayvan ve harp levazımı 
~iğtinam olunmuştur. Ras Kassa da, Dün gece gelen 
Ras Mulugettanın akibetine uğramış· haberler bir gün ev
tir. Hava kuvvetleri zaferi istismar et- velki mütaleaları • 
inekle metguldür. mızı teyit ettiler. 

Muharebelerin tafsilib Kırk aekiz saat ev-
Asmara, 1 (A.A.) - Dnb, ajansı- vel Ru Ku1a ve 

tun hususi muhabiri telsizle bildiri- Ru Seyyum kuv • 
Yor: vetlerinin \cçember 

Geçen cuma günündenberi şimal içine almdıjmdan», 
Cephesinde İtalyanlar tarafından Ras «imha edildiklerin
leassa ve Ras Seyyum ordularını iha- den» bahseden mü
ta için geniş bir hareket yapılıyordu. baliğalı haberler za. 
llrnumi ltalyan karargahında bugün man süzgeçlerinden 
ltıevcut kanaata göre, şimaldeki Ha- geçtikçe durulmak-
~ cephesi bugün fi'len yıkılmıştır. tadırlar. 

Yerli kolordusu, birinci kolordu ile Şimdi Ras Sey -
birlikte Tembiende.Ras Kassa ve Ras yumun garba doğru 
Seyyum ordularına karşı kat'i bir ha- geri çekilmeğe mu
tekete giriışmiş bulunuyorlardı. vaffak olduğu,C<Raa 

Askeri muharririmizin mütalealan 

Buradaki Habeş orduları şimdiye Kusa kuvvetleriniı 
~adar Haul(ien istikametinde ltalyan iki cenahını kut•· , 
hatlarını yarmak için mütemadi te - tan ltalyan kııkacı· 
fcbbüslerde bulunmakta idiler. nın uçları arasında- .._ ............ --. .......... -. ................ 

Bir taraftan üçüncü kolordu Gerra ki mesafenin 20 ki. Şimal cephe.indeki uaziyeti gÖ•terir kroki 
tlehri boyunca ilerlerken diğer taraf - lometreye indiği» Siyah oklar ltalyanların, çizgili oklar Habeflerin hare
~n bir siyah gömlekliler fırkasını ve bildirilmektedir. 

ketlerini te•bit etmektedir. 
Alp alaylarını da ihtiva eden yerli kol- Gelen haberler 
Ordusu Abbi • Addinin şimalinden ce- arasında bu kııkaç uçları arasındaki •· 1 çekilemeyip ya teslim olacakları, ya • 
lluba doğru ilerliyerek 28 şubat saba- çddığın da <cltalyan topçu aletiyle ka-

1 

hut da çemberden çıkmak için bir yar• 
(Devamı 10 uncu yüzde) patıldığı için Kaua kuvvetlerinin geri (De11amı 10 uncu yüzde) 

hıgiltere, İtalyasız yeni bir/ Bu sabah yine 
bir tramvay çar-

pakt hazırlıyormuş pışması oldu 
Zecri tedbirler komitesi bugün toplanıyor. Şişhane kazası uçuncü 

londra, 1 (A.A.) - Sunday Eks- şebbüs edeceği tahminini yürütmekte- kurbanını da verdi, kon-
~tes gazetesi Fransız - Alman ınüna - dir. doktör İsmail öldü 
:betlerinin tekrar teessüs etmesinde-1 ~ecri tedbirler komitesi bugün 

~ ehemmiyeti ileri sürerek Edenin, bu . , toplanıy~ ~ Şith~ne yokuıu f aciaıında ağır 
hElft C ed Fi d - l b l Cenevre, 2 (Hususı) - Zecrı ted- . 
L a enevr e an en e u mese e . I . . d · k . b .. yaralanan ve haıtanede bacağı ke-llilkk · bır en tanzım e en omıte ugun top-

p ında görüşec~ğini ~azmakt~dır. lanacaktır. Toplantıya iştirak edecek sil.~n ko~d~~t~r ~smail de dün öl-
t eople gazetesı Edenın lngıltere • murahhaslar yoldadırlar. . Toplantı mut; facıa uçüncü bir kurban daha 

:.,ansa Almanya ve Rusya arasında ! şüphe ve tereddüt havası içinde ba,h:. 
~ taraflı bir pakt aletini temine te- yor. _ (Deoamı 10 anca yibd•) 

ı 1 • ~ ~ 
Lava!, rakiplerinin kendisini Türk kafası denen 
ve başına yumrukla vurulan oyuncağa benzet

mek istediklerini sögligerek baqırmış : 
" Ben Türk değilim, Fransızım ! ,, 

- n veut tane tii>t une re - me. declare l'anden presi ent 
rltt Consei1, quj me r~ dans SOJ:1 hureau On ş'est trompe de nationa1itc ı 
Je ne <-uis pas Turc, ma.fs .-\uvergnat ... Depuis que j'ai volontairement .quittC! 
Je pouvoir, on m'attaque sur lcs .Mcrets·loi$ 1 On m'attaquc sur le pacte ftaııed 
5Uvi&· ue ! On. m'atta uerait. maintenantı .sur J'affaire }eze ? 

Laualin •Özlerini haui mecmua parça•ı 

Uzun ve derin görüşlü bir adam, 
söylemeden evvel düşünmesini bilir 
bir diplomat olarak tanılan es
ki Fransız başbakanı Laval, ta
raftarlarını mahcup edecek muazzam 
bir gaf yaptı. Eğer bu gaf Türkün 
milli gururuna dokunacak, izzetinefsi· 
ni kıracak mahiyette olmasaydı, dost 
Fransız milletinin bir ferdi olması iti
bariyle görmemezliğe gelecek, bıyık -
"1tı gülüp geçecektik. Fakat isin mü -
samahaya, fakaya tahammülü yolr -
tur. Meseleyi anlatalım: 

Sabık bafvekil Pariate çıkan ' 
mecmuasının bir muharriri ile konu • 
şurken F ransanın dahili vaziyetini an
latmış ve şunları söylemiftir: 

- Beni bir Türk kafası yerine koy· 
mak istiyorlar. Halbuki milliyet me -
selesinde yanılıyorlar. Ben Türk de -
ğilim. Auvergnt'lıyım 1 

-~--~--..... 

Bu cümlenin Fransızcası aynen şu-
dur: (De11amı 8 inci yüzde) 

Beyanatı ilatiua eden Vu na.itam .. 

illı .aylar 

Kayakçılar müsabakalara 
zorla sokulmuşlar! 

Kış olimpiyatlarına giden kayakçılanmızdan bir 
kısmı dün geldiler. Aldıklan fena neticelerin 

· sebeplerini anlahyorlar 

Dün Gelen Kayakçılar 

Almanyanın Garmit ıehrinde ya- na koymuftur. Kayakçılatın bir kı .. 
pılan dördüncü kıt olimpiyatlarına mı bunun üzerine müıabakalara it
phit olarak giden dağcılık klübü tirik etmemeleri için batlarınd ::ki 
kayakçıları dün Romanya yolu ile muallim Ridel nezdinde teıebbüste 
ıehrimize dönmütlerdir. bulunmuılar, fakat muallim razı ol. 

Bu kayakçıların anlattıklarına mamııtır. Kafile reisi İlyas Ankara
göre memleketimizden kı! olimpi- yı telefonla aramıf, Türk takımının 
yatlarına giden kafile Garmit'te çürüklüğünü anlatmı§, fakat kayak· 
yerleımiılerdir. Müsabakalardan çıların olimpiyada gitmelerinde bü
evvel yapılan idmanlar Türk takı- yük amil olan muhatabı «gör~yim 
mının vaziyetini tamamj7le meyda- (Devamı 10 uaca yliaıle) 
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Her gün 
Geri 
Kalmışız!. 

1:------- Yaunı P. Jt. Atay -

r ürk bayrağı, kııı olimpiyatları bay

rak direğinin en sonuna asıldığı için, 

butün gazetelerimiz isyan ettiler., Bu İs • 
yanı uyandıran duyguyu takdir ediyoruz: 
7 urk hiç bir şeyde en sonra gelmemeli
dir. Fakat bunun sebepleri nedir~ Hangi 
sporcumuza sorarsanız, eğer k endine bı • 
rakılsaydı, meselenin baııkn ekil alaca -
ğını söyliyeceğine şüphe yoktur. Tecrübe 
edilmiyen pek z kimse kaldığını da, biz 
tarafsız.tar, kendi hesabımıza hatırlama • 

lıyız. 

Şikayette biz yı "":.ız değiliz. Fransızlar 

da isyan içindedirler. Fakat onlar bu boz
gunu ve ondan alınması gereken dersleri 

daha yüksek bakımdan tahlil etmektedir • 
ler. Bizim için fikrimiz ne olduğunu son • 

rndan münakaşa etmek, ve fokat, böyle 
milli bir bozgundan alınacak derslerin na-

611 konuşulması lazım geldiğini göstermek 
için T emps gazetesinin ikinci baş bet kesini 

tercüme ediyoruz. Burada göreceğiniz dü
şüncelerin pek çoğu bize de uyar; bir kıs-

mı bize aykın olmasını da tabii görmek 
lazımdır. Bu tercümeyi okuyanların, libe-

ral, nntifn ist ve diktatür düşmanı sağ 

Temps'da Sovyet. Alman ve İtalyan 
gençlikleri hakkında duyulnn gıptaya dik
kat etmelerini tavsiye ederiz. Biz dahi bir 

devrim gençliği yaratmak ihtiyacınday.ız. 

Böyle gençliklerin nasıl vnrlaşmakta ol • 

duğunu, bilakis uzun senelerdenberi artık 
inkılapçı olmıynn T emps düııünüşünden 

daha . ba;ıka türlü takip etmek zoru altın -
dayız. 

* Yol Programı 

azetelerde esaslan neşrolunan Ba

yındırlık Bakanlığı program taslağı

na göre 1 O yılda 160 milyon Tlirk lirası 

ile 1 7 bin kilometTe yol yapılacakur. Bu 
yoll rda şüphesiz son İnp tekniği göz ö
nünde tutulacağı gibi, devamlı onarım ted
birleri alınacakbr. 

Galiba Türkiyedc garp usulü yol, bir 
defa, bazı yerlerde bir Fransız ıirketi ta
rafından ynpılmağa başlanmıştır. Hiç ona
rılmıyan bu parçalar sağlam kaldığı halde, 
iki tnrnflarmdnki kıSJmlar sonradan defa
larca yeniden İnşa olunmuııtur. Yapılarda 
olduğu gibi, yollann da en ucuzu, paha
lısıdır. 

Anadolu er geç motörleşecektir. Şim • 
diki İptidai nakil vasıtalarını gören son ne· 
sil beJki biz olacağız. Yirminci asır sürnt -
siz anlaşılamaz. Bazı memleket orduların
da süvariliğin bile kalkarak, yerine moto
siklet kıt'alan .kondui;'\.lnu işitiyoruz. Tür
kiye, endüstri ve yeni ekonomi cihazlarile 
kalkınırken, ona, büyük değiş ve hareket 
imkanlarını hazırlamağa başlamalıyız. 

Yolsuzluk Tuna berisinde başlar. Mem
leketimiz. hiç şüphesiz bizim kusurumuz 

olmıyarak, Balkan devletlerinin de geri • 
ısindedir. Halbuki gücümüz yettiği kadar 

masraf ettiğimiz gibi, sonsuz emek harca
maktııyız. Nereye gitseniz. silindir, yahut 
kırılmış taş. veya dökülmüş tnıı. hiç ol -
maz.sn topmk tesviyesi görüyorsunuz. An
cak hemen hiç bir yolu b şladığınız gibi, 
rahat ve kolay giderek bitirmeniz, hatta 
kışın bu yolların bir çoğu üzerinden geç

meniz mümkün değildir. Yıllık masraftan 
on yıllık bir yekun içinde toplamak, in
şayi ihtiyaçlara göre sımlnmak, yol par
çalan değil, biribirlerine bağlı tam yollar 
tasarlamak: Ancak buna yol planı adı ve
rebiliriz ve her fC)'de olduğu gibi. yol da 
vamız.ı da ancak planlıı kotarıp sağlıyn • 
biliriz. 

Milli ihtiyaçlan mutlak başarmak az
mi, bizim cumuriyetin baş vasıflanndan 
dır. Türkiyenin her yerinde ve her mcv • 
sımde, en iyi va111talar için, hareketi ım • 
kfınlandırmak, milli kudreti bir knç misli 
artırmak demektir. 

Anadolu tarihi, istipdat devrinde, yol, 
bir zulüm ve hırSJzlık vasıtası olduğu halde 
Lile, halkın bir karış yol yapmış olanları 
aff eıtiğini gösterir. Çünkü iç Anadolu 
halkı kadar, kimse, yolsuzluk ıstı~abının 
rıe demek olduğunu bilmez. Yağmur tar • 
layı bereketlendirirken, Anadolunun hele 
bir kısmını, kasaba, kasaba, köy köy, tecrit 

"hapsine sokuyor. 

Yol programımn çabuk gerçekleştiril -
mr ;<' haşbndığını gonnek, bütün memle
htın a .. .,.uc;udur· Bu uğt.ırdaki fedakarlığı 
ıse hıç Lımse nğırsnmıyncaktır. 

Resimli Makale aHarp 

~ -....,,. __ 'ı .. t • :-.~ ...... ,-· ...... Af • " •• --·· .... ~ ...... ~~~ ~ 

- . . . 

Tarih ba,hyalıberi İnsanlar arasında harp olduğunu biliyo
ruz. Zaman ile harbin sebebi değiıti, ıekli değişti, fakat harp 
denen facia ortadan kaUanadL Bazan insanları birbirine katan 

toprak hırsı, hazan din, hazan istila emeli oldu. Şimdi de 
harplerin h kiki sebebini emperyalizmde, yani bazı milletlerin 
diğer milletler tarafından iıtismar edilmek istenmesinde bulu-

ileri milletler geri milletleri kendi besaplanna çalışhrmnk is
tiyorlar. Habeş harbi böyle bir hırsın mahsulüdür. Cihan harbi 
müstemlekeleri paylaşmnktan doğmUJtu. Yeni bir harp çıka
caksa, bu da dünyayı payla§amamaktan doğacakbr. 

yoruz. 

insanlar 10 bin sene içinde kninııta haklın oldular. Tabiati 
fethettiler, bir çok esrara girdiler. Fakat harbi ortadan kaldır
mak hususunda bala ilk insanlar kadar aciz ve iptidaidirler. 

Seggar satıcılıktan 
Japon 
Maliye Nazırlığına 

Avrupa gazete
leri son isyanda 
katledilen Japon 
maliye nazın hak
kında §ayam dik
kat malumat veri
yorlar, bu neşriyata 
göre Baron Tnka
hoshi, gençlifjnde 
seyyar satıcılık yap 
mış. zekaaiyle te-
mayilz edince, men 

ir cevap 
Çapkınlığı ile meşhur Fransa kralı 

dördüncü Henri, matmazel Katerin dö 
Rohnn adında asil ve güzel bir kıza vu

rulmuştu. 

Bir gün bu aşkını kendisine ikrar 
edip te. fazla sıkıştırmağa başlayınca, 
matmazel dö Rohan krala hitaben: 

- Zevceniz olmaklığıma fıkaralı

ğım manidir .. 

Dedi. Kral: 

sup olduğu seyyar - O halde metresim olunuz! 

esnaflar cemiyeti Deyince, buna da: 

kendisi~i ~erika~a tahaile yollamıştır. Tal - Asaletim manidir, haşmetmeapl 
kahashı nın Amerıkadan avdetinde müt- cevabım verdi. 
hiş bir mücadeleci olduğu görülmüştür. "« • 

Müfrit miJliyetperverlerin aleyhinde şidc B l J T _ M A C A 
detle yürümüş, arkadaıılan kendisine ted- t 2 s 4 5 6 7 8 9 
birli olmasını tavsiye ettikleri zaman 1 

1 
-Ben Doruma ilihı gibiyim, hep ayak r-;-.t--ı~iiSll-r-ı-TI 

üstü düşerim 1 cevabını vermişti. 2 

Baron Takahashi siyasi hayata atılma
dan önce giriştiği ticari i~lerde üç kere jf. 
llis etmiş, fakat her defasında yeniden ser- '~-+-.flO.o....._ 
vet kazanmıııtır. 1 

Bir tren 
Kazasının 
Garip neticesi 

Son tramvay faciaS& bala gunun yega
ne mevzuu ... Herkes ileri aürül~k doğ
ru yanlış bir fikir, anlatılacak hazin, komik 
bir hikaye buluyor. Maruf gazetecilerimiz
den Refik Ahmet de şu hikayeyi nakletti: 

- Mütareke yıllannda galiba Kumka
pı istasyonunda tren hareket ederken a
cele yetişmek isteyen bir adam vagonun 
merdivenlerine asılmış, fakat bir yandan 
lokomotif hareket ettiği, öte. yandan da 
telaşlı yolcu merdivenin parmaklığını iyi 
tutamadığı için düııroüıı. bir ayağı ezilip 

parçalanmış, pantalonu ile beraber kop

muştu. 

Telaş, gürültü, heyecan, düdük sesle
ri ... Lokomotif durdu; felaketzedeye yar· 

dıma koşan eyi kalpli insanlar adamcağızı 
trenin altından çıkardılar. Facianın büyük-

lüğü karşısında. kimsede bet beniz kalma

mıştı. 

Kazazede pala bıyıklı bir rumdu: ilk 
sersemliği geçtikten sonra: 

- Telaş etmeyin yahu •.. dedi; teker
leğin altında kalıp parçalanan ayağım tnh· 
tadandı, takmaydı; bir tanesini daha yap· 

tırırım 1 * 6 Harırsahlbl tanarecl * 
Afrikada İngilizlerin Kap müstemleke-

7 
Mata Harlnln caau lulu 

,,,..--------------------------
Sözün 

Mektep ve 
Çocuklarımız 

Kısası 

.._ _____ E. Ekrem·Tafu 

D
eğerli mektepçilerimizden Hıfzı 

Tevfik, Haber gazetesine btyanatta 

bulunmuş. Bunda, çalışma zevkınin ço -
cuklarımızda gittikçe azalmakta l.' lduğun· 

dan pek haklı bir surette şikayet ··d iyor. 
Fakat, muhterem dostum bunun sebep• 

!erini sayıp dökerken, en mühimminin Ü• 

zerinde benim istediğim ve layık olduğu 
kadar durmamış. 

O, bu kabahati bilhassıı maıırif siste .. 
rnimizdeki bozukluk ve aksaklıkta bulu -
yor. Bunda belki de bir dereceye kadar 
haklıdır. Muallimlik hayatından epeydir 
uzak kaldığım için bunu ne ret, ne de tas· 
dik edecek mevkide değilim. 

Yalnız, Hıfzı Tevfikle bir noktada mut
lak surette birlcşiyorum: Ailelerin evlii.t .. 
lanna karşı alaknsızlıkları 1 Geçen gün de, 
muallimlerine silah v eya tokatla tecavüz e• 

den tafcbeden bahseden bir yazımda bu 
noktaya işaret etmiştim. Çocuklarımız ilk 
terbiye ocağı olması lazım gelen a ile mu• 
rutinde bugün kendilerini .hex türlü çalış• 

ma zevkinden soğutacak, uzaklaştıracak 
bir manzaradan başka bir şey görmemek~ 
tedirler. 

Bugünkü aile nazariyesi değişmekle, ÇO" 

cuk o ailenin ortasında, kaptansız bir ge
miye dönmüştür. Yaşama şartlarımızın baş
kalaşması, ((medeni ihtiyaçlar» adını va .. 
diğimiz monden vecibeler, evliitlnnmızla, 

onlann tahsil ve terbiyclerile yakından ala• 
kadar olmak imkanlarını selbetmiştir. 

Bir takım aileler de, bu vecibelerin yan• 
lııı anlaşılması, çocuğu hııylazhğa alıştıra " 

cnk, yaııının harcı olmıyan itiyatlara seV" 
ikedecek bir vaziyet yaratmaktadır. 

Bir çocuğun hayatı saat gibi muntazam 

olmalıdır. Onun oyun ve çalı~ma saatleri 
güze) tanzim edilmez, hele çocuk, büyük .. 

lerin yaşayı§ tarzlarından uzak tutulmaz -
sa, takip edilmesi gereken terbiye istika • 

meli ıaşar, ve bir daha da çok zor düzel• 
tilir. 

Diğer taraf tan, gene bir çok ailelet 
- dikkat ediyorum - çocuklarını çalışmak 

hususunda kendi hallerine bırakıyorlar. 

Bunun ise zararları bir kaç türlüdür. Bir 'ke• 

re, bazı derslerin içinden kendi muhake .. 
mesile çıkamıyan ve yanında danışacak hiç 

kimseyi bulaınıynn çocuk o dersi yap " 
maktan nihayet vaz geçer. Saniyen kon • 

trolsüz kaldığı için de çocukluk sevki ta· 
biiai ile yan çizmeğe meyleder. 

Maarif programlarında, mektep idarele• 
rinde kusur bulan ana baba, bunlara u1u sinde Hindistanlı bir tayyareci sivil tayya- tebeyrUn etti 

reciliği teşvik etmek üzere, müracaat e- 9 Holandada çıkan bir ga:ıcte Alman za. orta hücum etmezden evvel. evlatlannn 
denleri tayyaresine bedava alarak, göklere 'ı· 

10 
bitlerinden birinin hatıralarını neşrctmck- kal'ŞI evde kendilerine düııen vazifı:-yj hak• 

çıkartıp gezdirmekte. taklaklar attırmakta, tedir. Bu zabit habratmda diyor ki: kile yapıp yapmamış olduklarını diişün " 
~a;acılığın bütün inceliklerini göstermek- . Soldan sata: ııMat Harinln ikibetini Almanyada melidirler. 

e 
1 ~. d" k d 1 - Şimal memleketlerinden biri. 2 - büyük alaka ile takip ediyorduk. Gizli Çocuğa çalışma ~evkini, her §eyden fnı;-

• im ıye d~· a;5~~yııresine bindirdiği Gelir. 3 - lngilıerenin yukansında otu- te~kilatın en mühim bir uzvu olan Mata la. tellin edecek olan aile ocağı, ana, bahtı 
~n ~~ın av 1 ilü bulmuştur. Bun- ranlar, hayret edatı. 4 - Nota, erkek çe- Hari, Almanyaya çok hizmet etmiştir. Ha· ömciidir. 
arın ır çogu, tayyarec· iğe başlamıılardır. nesindeki kıllar. 5 - Buyurmak, sahte - riçte çalışan ajanslarımıza haberleri o gÖ· Hayat ummanına başı boş salıverilenı 

1 * karlık. 6 - Vakti gösterir, uzaklan gös • türüyordu.» etrafında şuursuz bir hay ve huydan baş " 
n-nın en lul ve 

11 en terir. 7 - ASker yığını, yemek. 8 - Bu satırları iktibas eden Fransız gazete· kn bir ~y görmiyen çocuğa: 
fena hareketi Gönüllü, memlel:et, nota. 9 - Berga • feri: «Mata Hariyi miphe üzerine idam eden H · h r- - Niç1n okumuyorsun~ Neden çalır 

er ınSllnın ayatınd yaptığı en iyi ve madaki tarihi harabeler, ant. t O - Ka • h"akimler artık tamamen müsterih olabi- mıyorsun ~ 
en fena hareket mevzuu etrahnda konu - saplar satar, nota sonuna bir S ilavesile lirlern demektedirler. 
•mluyo d M l'st h b 1 Derneğe yüzümüz yoktur. 
,,.- r u. ec ı e azır u unanlar ara- H beş reisi olur. * 
sında en kestirme cevabı veren Vclit E - Yukarıdan a,...ğıya: K 1 k 1 
büzziya oldu: r- rallardan dera a an öy U kızı 

- Benim yaptığım en fena hareket ü -
çüncü defa olarak gazetcciliie girmek en 
iyi hareket te bu gazetecilikten çclcil~ek 
olmuşturl 

* Askeri nl an alan ilk kadın 
Dünyada ilk askeri nİ§Bn alan icadın 

Fnınsadn Madam Rossinidir. 1859 sene
sinde Napolyon tarafından taltif edilmiş
tir. Madam Rossini bir harp esnasında has
sa alayının yiyeceğini temin etmiııtir. 

1 - Felsefe ile meşgul olan. 2 - lz. 
3 - Hıılk, derece. 4 - Tuhafın muhaf -
fcfi. 5 - Man ilavesile bir isim olur. o • 
nunla tutarız. 6 - Çaresiz, hıristiyanların 
Peygamberi. 7 - Bir Ş ilavesi)e çiğneriz. 
kesip öldürme. 8 - Birinci harften sonra 
bir Y ilavesile bayram olur, kuru soğuk, 
haya. 9 - Dağ düzlükleri, sulamak. 1 O -
Ced, nikah. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
l - Tak, ol, iman. 2 - Rakkam, am

mn. 3 - Kar, ut, Rus. 4 - imla, is. acı. 
5 - Lli. Fofu, nal. 6 -Ter. 7 - lmnr, 
hnzin. 8 - Alil, kik. 1 O - Le, oya, İmal. 
il - İnanan, mi. 
Yukarıdan qağlya: 

İngiltere Kralının cenaze merasımıne 
iştirfık eden Romanya Kralı Karol Fran
saya döndüğü zaman Belleme şatosun -
da bir müddet istirahat etti. Kral vaktile 
taç ve tahtını sevdiği kadm uğruna feda 
edip Fransaya gittiği zaman orada yaşa· 
rruştı.. O zaman bulunanlar kralın ak~am· 
ları evlere uğrayarak çocukların vazifele
rine yardım ettiğini IÖylemektedirler. · Bu 
meyanda Juliette isminde bir kız yazıyı kısa 
zamanda kraldan öğrenmiştir. 

Şimdi evlenme çağına gelen Juliette 
«Bana kraJlar denı verdi» demekte imiş. 

~ 
·-···~ 

Biliyor Musunuz? 
1 - Eski tarihlerimizde (Ases) kimlere 

denilirdi~ 

2 - Dayağa resmen cevaz veren ka• 
nun var mıdır~ 

3 - Bin değneğe çıkan ceza kimin zil" 
manında verilmiştir~ 

4 - Bütün Avrupa krallarilc akraba 
olan kral kimdir~ 

5 - Bugün kullanılan vapurlarımıı.111 

en yaşlısının adı nedir} 

ikincisi gene ayni scned; taltif edilen 
Madam Gross, üçüncüsü de J 860 ta Ma
dam Vimoradır. O tarihten sonra u
mumi harbe kadar başka kadın madalya 
almamıııtır. Umumi harpten sonra bir çok 
kadınların taltif edildiği görülmüştür. 1 - Kiler, al. 2 - Arama, aile. 3 -

Kari, mi. 4 - Af. aalon. 5 - Oku, o
tur, ya. 6 - Latife, kan. 7 - Sürahi. 8 -
Lakin. 9 - Marangoz. 1 O - Amca, ilfun. 
11 - Nasılsın~. Ali. 

( Cevaplat1 yann) 

(Dünkü Suallerin Cevapları) 
1 - Arapsun kazası Niğde vilayetinde" 

4\ dir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
İzmir gazetelerinden birinde okunmuıtur: 

((Son hafta içinde yerlere tüküren 25 kiıi, numarasız ve tas

masız köpek gezdiren üç kiıi, kontratsız evlerde oturan 15 kqi, 

belediyeden müsaade almadan yeni inp edilen evlere giren 3 
ki§i, sinemada sigara içen bir kiti belediyece cenlandanlmıı 
ve diln ıehrin muhtelif yerlerinde dilendikleri görülen dört kiJi 
de tutularak belediye fakirler evine gönderilmiıtir.• 

İSTER iNAN iSTER İNANMA! 

2 - Memleketimizin en büyük dokU' 
ma fabrikası Kayseri mensucat fabrik11• 

sıdır. 

3 -1zmir - Afyon hattının uzunJuğtl 
420 kilometredir. 

~ - Top 1360 tarihinde icad edıl• 
mi§tir. 

5 - İstanbuldn elektrikli trnrn''ll,)' 
191 3 tarihinde işlemeğe başlamıştır. 
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• 
TELGRAF BABIBLIBI 

• Sekizinci Edvard lngı·liz Japongada 
Sansür 

Bundan bi• kaç gün evvel Lond"' - halkına nutuk söyledi Kaldırıldı . Türkçeyi Arapça 
dan akseden bir haber, Habeıiatan Zanneden Şeyh 

"-elesi için bir hal tekli bulunduğunu bil- " Bütün emelim sulh ve refahbr. Bize geçen mirasa " Militaristler Japonyaya - -
;lirjyordu. Şimdiye kadar yapılan ve ya- "' "' • d b• • • A nkarada yeni bir üniversitenin tam 
lldanlara tamamen aylan düten bu muta· layık oldugumuzu ıspat e e ılinz " hikim olamıyacaklar" teşekkülle ortaya çıkma• yakınla • 
llvver tesviye tekline göre Habefistanan _ pyor. Hukuk fakültesi evvelce kurulmuı • 
~ kaamı, kendisine verilecek olan para Londra, 1 (Hususi) - İnsiltere,aonra fU sözleri aöylemiıtir: Tokyo, 1 (Hususi) _ HükUmet tu. edebiyat fakültesi bu yal açıldı, öteki fa. 
llllkabili. lnailtere, F rana ve ltalya ara- Kralı aekiziaci Edvard bugün Lon- cclCraliçe Viktorya, yedinci Ed- aanıürü kaldırdı tehir tabii hayab· kültelerin de bir bir hazırlanıp meydana 
-.ıda tabinı edilecekmif. dra radyo merkezinden bütün impa- d L-ıin .. ; J "d tahta ' 1 d selmeai uzak değildir; öte yandan latan • 

B ,_ d . ._ .. M M var ye uc - OrJ an aonra na kavuımuttur. ıyan eanaıın a b ld ,_. .. . 't . d b' !,_. ld ._ 
u maa.M ı teman etmea. uzere · u- ratorluk halkına hitaben bir nutuk .. . • d u aa.ı unıveraı emız e ır uı.ı ya ar a.en• 

lolini namına Londraya gönderilmiı olan •• I . . K.r I ht h oturmak, bana duttü. Benı, hemen hiç bir ecnebi zarara uirama ı. diaini derleyip toplayor, eskiaine göre daha 
..._ai bir memur, lngiltere hükumeti ile aoy .emıftir. . a' ta ma oturan er hemen bütün dünyayı dolqmıı, tür- Vatiaton 1 (A.A.) - Japonya faydalı, daha iyi randıman verecek bir ha· 

'-'iizakere edilecek esaslan tesbit edecek, ye••. ~im bır be!anname nefret· lü türlü terait içinde herkeale dü- elçiıi radyo ile yapbğı · beyanatta le gelmeğe çalıpyor. 
hek Roma ve gerek Adisababa için ka- meamın idet olduıunu, fakat fen- (i kalkmıt bir adam ııfatiyle ve tU tözleri ıöyledi: Ünive~telerin kuvvetlenmesi ve ço • 

e değer mahiyette bir formül bulun • nin terakkiıi aayeainde doğrudan I p I . c<Şayet Militariatler mil- ğalmaaı memlekette bilgisizliğin, kofluiun. 

~tan sonra mesele halledilecekmit- Bir doğruya konutmak imkinmı hazır- prenı Dop Gnvanıyle tanıyorıu- let" uk dd t l ima.. eski tabirile taaallufun iflas etmesi demek-
1 S. G B -"'· • · 1 kral la-L k m m a era mı e e a ı• . b . . . zaman evvel Genera ır wyn na • ladıiını anlattıktan aonra babaa nuz. u ..... llZm e o raa o- ffak I I d J tir; una aevınanz. 

t::a bir aazetecinin kabili kabul olabi· betinci Jor"un devrind bü .. 
1 nutmaktayım. Fakat ayni adamım. ~~va ... 0 aa ar 1

• • ~pon':a lıtanbul darülfünunu ilk defa 1286 ya-
bir tekil diye ortaya attıiı bir fikir • • J en, tün I --'--d 1___ • • .... • • .. ıçm ve dııer memleketler ıçm bır hnda (miladi 1870) resmen aç.ilmıttı: 

'İleıı ilham aJmq sörünen bu pyia bir defa ımparatorluiun ıöeterdiii baililik· Dl&D.,... &faarmın ıyilııı ıçm uı· feliket olurdu. Fakat böyle bir laal fakat türlü güçlüklerle ka11pl•ldıiı için 

'-ha göeteriyor ki, Habqiatanı paylaı - tan, k•zandıiı muvaffakiyetlerden, rapn bir adam, bütün emelim ıulh Japonyada ula huaule plmiyecek- ancak iki yal devam edebilmit ve 1288 de 
~ fikri hlll terkedilmit değildir. Hatta buna mukabil halkın da ona, yirmi ye refalıbr. Bize seçen mirua llyık tir. Çünkü orada çok tüldir ki her- b~• darülfünunun ilk açdqmda 

~ar terkedilmiı değildir ki bu zavallı befinci yıldönümü miinuebetiyle oldujummu ancak biyle yapmakla hanıi vaziyete kartı koymak için kl ~rif n~~ ~lan Saffet Pap, sonralan 

...__laetten, kend~-~b'linnddan olan tlo, rak ıöaterdiii aevıiden bahaetmiı, daha iıpat edebiliriz.,, fi derecede akli aelim ve hakiki yurt Vıyda~a b~finmazk. methdur ~lfü~ullah p.~ya 
:-rça n, para mua.a ı e satın a ana • • yaz ıga ır me tupta aru nunun ıuı. a• 
'8i; bir mata olmak üzere telakki edil- T .. • aeverlik vardır. Son ayaklanma, çın. merasimine ait bir bilsUizlik ve kof· 

'-ektedir. u r k k u ş u n u n l Amerıkanın Japonyanın dahili ve harici ıiyue- luk hikayesi anlatıyor. Açıl .. töreninde o 
Maamafih böyle bir ,ekli hal nasıl ka • tini hiç bir ıuretle deiittirmiyecek- zamamn methur tekkelerinden olan Mu • 

edileb~r ki müıterek emniyet dava- muvaffakiyetleri bitaraflıgıv tir.>> rat Monla tekkesinin ~hi de davetli ~ 
tampıyonu olarak ortaya ahlmlf olan larak bulunmut> teYhin uzun akalı, ha • 

tere, artık bu 11fatını terkedemez. Bu - _.; , pnda da Özbek tacı. val'llllf, halka elini 
' kolaycacık takılan ve gene kolay • 500 kilometrelik bir romork . Muharip devletlere para Son konllşma ÖplÜônÜf. Merasimde önce Saffet Pap. 
N 11ynhp atılan bir karnaval maskesi ldı d .1 . 10nra muallimlerden Münif Efendi (bila-
~dir. Binaenaleyh lngiltere böyle bir UÇUŞU yapı a ven mıyecek Çal l So hare maarif nazın olan Münif Pqa) ve o 

Lia yanqbiı takdirde hem kendi .- daris e fulis bugün aralarda latanbulda bulunan Efsen_n .. 
ndaki umumi emniyet zail olacak, Ankara, 1 (A.A.) - On bet Vqinıton, 1 (A.A.) - Camur bir daha konuşacaklar Cemaleddin Efendi birer nutuk .öylemif-

L. .~ de Cemiyeti Akvamın ikibeti tahkim IÜll önce Tiirk Jcutuna aid iki taJ• reİIİ Rmvelt Jeni bitaraflık bnu- ler. Nutuklann hepsi türkçe imit• fabl 
~lrnit olacakbr. Ve bir daha. ne bu em• J&re ve iki romork ile Eakitehire nu hakkında demittir ki: Atina 1 (Özel) _ müttehid bir koskoca sakallı. cübbeli küllbh . bilgiaizlik 

~
t iade edilebilecek, ne de, Mançuri, • • lan T"" k k uall" (C Yeni bitaraflık kanunu muha k b. kurmak • • Soful" •1 r_ 1_ ve kofluk timsali ,eyh hazretlen nutuklar 

o meselelerinden ıonra olduiu gibi ııtmıt o ur UfU m ım ve • • a me IÇID 11 1 e ~ biter bitmez ellerini kaldmp duay. ha,.. 
ev <ca .,. ı k t k t'I' talebeleri orada yelken 111'11•lanna np devletlere para verilmeıini de dariı araıında buıün aon bir konu,- 1am11 un ı aerom ar zer e me » sure ı e -7-s __ 1_ • • • • ••• 

i bu cemiyete yatama imkinı verile • müıaid arazi üzerjnde tatbikatta ya.-& etmek ıtabarıyle bıtaraflık yo- ma yapılacaktır. Saffet Pqa, mektubunda diyor ki: 
~ecektir. Bunun böyle bilinmesi ve ada· b I duk b .. l l lunda yeni bir adımdır. Bitaraflık Siyui mahfellerde Liberallerin Şeyh, asla ve zerre kadar miitabebeti 
~t· fh • .. .. b' u un tan aonra upn aaat • bakk d H il' b" ben" • bak 1 .. k d"I • "im -.:L b 1 At• k ' " · -'-" ıne umuna ananmıı gorunen ıçare ve • • ın a u un ve ızzat ım ıç an ıgmın en 1 erıne verı e- yo ..... en un an aya ı ur anıye ve ana • 

._:hf mi.lletlcrin bu inancı ile daha ziyade de Eıkıtehır~en a~ılarak 13 te An- terviç ettiiimiz ıiyaaet muhafaza o- ıinde ıırar etmekte olduklanndan diai .~rife ~nile. ellerini kaldırup •ifbu 
~Y &lılmekten artık vaz 1reçilmeei l& • karap plmqa-dır. '-----1..&.- b L b" -.-&: !l-L!-- meclia meWk em.te 1ur-t olunan ay&ta 
"llrıd auwu;aaur. u aODUflD•nın ır ~ceye lllllAlll k rtm d d ş· tzad 

ır. -Selim .Rqıp Ankara • Eıkiphir arumda bu ltalva Ye HaL--iıtana aillh gön- edemiveceı .. i kanaati umumidir be e ... Siz•. ber eml ~ ·.~ed de' 1:1'~'-. 

ilk Adua 
Muharebesinin 
>'ıldönümü 

ı ~ ı • umun « u teY en mucerr iDi um• 
sidit ıeliı ile bir k11ım Türk kutu dermek yuajını tekrar hatırlatır ve Tüccar Mağazalarını Ka,,atacalı kir için yapıyorsunuz !» diyerek ve söz • 

menıuplan ilk defa olarak 500 ki- memleketi yeni bitaraflık kanunu Atina 1 (Özel) - Atina tüccar- lerini açarak çakerlerine eitem edifi dahi 

lometrelik bir romork UÇUfU 7ap- ahk&mma riayete daTet ederim. lar cemiyetinin dün akf&ID yapbk- teYhi cahilin türkçe okunan feYieri arapça 

lan 1 b• • • da y • zannetmesi derecesinde saraipten delil mıı bulunuyorlar. umum ır ıçtima unan11ta- 'dir"' 0 _.__.__ h .. "nil b 

F Al - . . d b I d .. ~ k ım r ~ mer umu m0taru ey o-
ransız • man DID IÇID e U un USU aev alide rada ,eyhi ayaiı albna alup ve bqandaki 

Almanya da 35 bin tonhık mukareneti içı· n mali ve ticari vaziy~tler dolayuile tacı parçalayup kenduaunu tard ve def 
ltoma 1 (Huıuıi) - Buıün ltal- • • memleketin batında kuvvetli bir hii etmek lbım gelirdi. Bendenizin feyb ile 
• arın ilk Adua muhaberebinae gemı yapabılecek Londra, 1 (A.A.) - ~eopl~ ~ kUmetin bulunmaıı icap ettiiine ka- muarefem ve ülfetim olmadıiındfD batka 

bir hezimete uiramalarının kır- Londra, 1 _ Sunday Ekıpreain day Ekaprea ıazetelerı Hıtlenn rar vermitlerdir. Bu kararın krala 'ft celbi mücerred Cevdet Pata hazretlerinin 
yıldönümüydü. o zaman J. . . .. . .. . .. "ti Franıız ıazeteaine verdiği mülikat- parf r derle • t d" edil ... dn tavaiyesi üzerine olmuttur. itte. efendici • 

, .. _ d H 1.-ı·ı &-- f Serimden öırendııuıe ıore, Hı er tan sonra ..._liz diplomuiıinin b ~ ı .. nne ~v ıalannıeceııka iim, böyle kelimah Türkiyyeyi arapça zan. 
..... or uau a.,,._, ı er ~a m- d . • •-~- ta 1 usun tüccar maıaz pat- nil .. ___ L d '-__ bul :_L_ ec1·1m· • I I enız ve ııyaaet eraaumın p an- Franıız • Alman mukareneti husu e ecru mCM&Uahn an nazır unaa • 
llllllll ı ıttı. ta yanlar, kırk d I .1. Al d d "dd. I . : maiı da ittifakla kabul etmiftir. lann hissedar olmalannı derg&lu abadiy • 

lonra bu hezimetin intikamını bım an aonra Dil ız • __ man e- IUD acı ı pyret er aarfetmeamı Kavaliıd G . . . . . 
• la L_ı_ı_ daki (" beki" W G reo yetten temennı eden bar teYhin aqyıeaı be-

larmı ve bunu Düceye borçlu nız an pnuı aa&&ID zeJ ın ıyor • • Atina, (Özel) - iç S.kanlıjı- z&r süçlükle aabaya vücuda getirilen bir 

larmı aöylemeldeclirler. Son Lon.t..da yapılacak anl.pnaya mfl.. . Sunda1 Ekaprea ıazeteaı, Ede- nın Kavaladan aldıiı resmi telıraf· medreaei cedidei ilmiyyenin ilaaauu mu • 

ffakiyetler münuebetiyle yap vazi ıitmesini tuvip etmiftir. nın bu hafta Cenevrede Flanden ile ta titünciiler ,..evinin bili devam cip olmuttur. 

• tezalaiirler bqün en cotkun Bu yeni anlatma Almanyaya in- bu m~l~ haldmıd~ ıörGteceiini etmekte olduiu bildirilm.edir. 
J'etİ verdiler. Bu .müııuebetle ıiliz filoaunun yüzde 35 tini yap. ve Hı~~ beyanatıyle açılmlf bu- Selinik ıazeteleri bütfin Make- lngı•Jtere - Mısır 
resmi yapılmıı, alaylar tertip k hakk 1 rçe- lunan ımkinlar etrafında müzake- donyada prültülü hidiaeler çıkma. 
it, Düçe halk kitlelerini, aü- JD&. • • mı Yeren an~a çe Al relerde bulunacaimı Jazmaktadır. ıı muhtemel olduiunu yazıyorlar. Müzakerelere bu aksam 
•ıL.-lar d ı~-lam veaı ıçınde kalm•lda beraber • Y-
..., ar&llD a le 11111 lf- • -::L '\ Kahired b 1 

manyanm da 35 bın tonluk bi7- Tramvay kazasında Bükrefte Türk resim e aş anıyor 
zırhlı ~pabilmeaini istihdaf et- BiJglk bir ilim se.rgisi açıldı Kahire, 2 (Huauai)-lnsiltere-Mı 

lzmitin pllnı mekteclır. A~ ·ı'J• ıır müzakereleri busün akp• ütü 
1 Yeni Mizalıereler amı o aa Bükre1t 1 (A.A.) - Modern Za'f da merasimle aça-
zmit - lzmit belediyesinin pro- . • Praı, t (A.A.) - idrar yollan Türk resim aerıiıi bqün meruim- aran aarayın ha • 
Yanaene yaptırmakta oldnan Lonclra, 1 (AA.) - Hıtler, tım· ••t L--- --L R . __ w_. L---ı- I im br T.. d k d" l lacak ve bat marah_alar buw nu--- mu eDaNııı un;paur eJM:AID .,....... e açı lf • oren e or ıp oma- I 
planının ilk kıamı gelmiftir. Ge- diki lnpliz ·Alman deniz anlatma- m k- da mda vuku bulan tik ile ıi•• ....... -"--t aan'atlar ,.. tuk aiyliyecelderdir. nsilterenia 

tJ.ıL b" . h . bil k er - mey n ı __., •-
•1111Un m fe nn 18 lllDI olup ıına zeylolmak Gzere mütemmim bir b" ka eti" • d ··ım ·· tür" Dok- bum erkinı hazır buJunm........ bat murahhaıı Sir Lampaon, 
lrıod b' "d al'k · lk' . ır zan ceaın e o Uf • ..,. .... 

d 
em 

1
1r e6()()tu ek~ 1 tır. ıncı anlapna mizakerelerinin Londra- torun otomqbili tramvaya çarpmıt- Türkiye elçiıi Suphi, Tiirk güzel Muınn bat m'iirahhaaı Mutafa 

a evve ce uaur ev bulu • . O .. lmak .. 1 ' tla tek" ..... ba lan fak t harp il da da baılamaıına muvafakat etmıt- tır. çü aıır o mere 27 1ara ı aan a nnın amu u ve prı Nahkaı papdır. 
a yı arın tamamen hakk d b" tuk ·• l · · 

\': 11f olan Kozluk mevkiine aittir. tir. vardır. ın a ır nu aoy emıttir. Atıl müzakereler bir kaç sün 
elli plana göre Yanaen bu mcvkie aonra batlayacaktır. 
ev yerlettirmittir. Evlerin hepsi Pazar Ola Hasen B. Diyor Ki: 
l'\İzer metre murabba bahçeler a· 

bulunmaktadır. Profesörün 
at_ nına göre ıehrin timal kena -
r~ Orhan tepesinin üstü büyük 
'tınan haline getirilerek mevkiin en 

Ye güzel olan bir yeri, yani lz
aayfiyeat olacaktır. 

- Huaa Be,ciiiml Bisim 1 ... Bir istida ile We4i.J.,• ı . . . Kö~lerinia elektriie ka· ı Huaa Bey - Onlara ... 
AaadolakaYMhlar.. claJ'llM>lr....... •..-•• ietir ........ 1 ele, hahim kavala pkmepm .......... 

Diyarabekir Halkerinde 
Diyanbekir (Özel) - HalkeYi 

dil, tarih ve edebiyat ıubeai komi
teai batkanlıiına muallim Süheyl. 
üyeliklerine de muallim Hakkı ve 

Süleyman, temıil ıubeai bafkanlı · 
ima inhiaarlardan Remzi, azalık • 
lara muallim Arif Hikmet ve Sa · 
met, köycüler ıubeai baıkanlıiına 
ziraat müdürü Halil, üyeliklere Sıt· 
in, Nedim, Faik, Mustafa aeçilmit-
1111' ft çalıpup batl•mıtlardır • 



4 Sayfa S O N P O S T A Mart 2 
c:::====== -==================-====:ıı:::::===========================-ıiBii:==================!!::===:o:;========-======== ..... ======-ı========================:::__ --====-

ı~-... - --------------·------------.... 
ŞBBIR A R Dilsizlerle körlere Anka

rada bir bina tahsis edildi 
Güzel San' allar 
Akademisinin 
55 inci yılı 
Yıldönümü yarın Akade-

mide merasimle 
kutlulanacak 

Yarın Güzel San'atlar akademisi -

nin 55 inci yıldönümüdür. Bu müna

sebetle akademi müdürlüğü bir çay 
tertip etmi§tir. 

Akademi her beş senede bir yıldö

nümünü parlak bir ~kilde kutlula -

maktadır . Bu seneki elli betinci yıl -

dönümü merasiminin de çok parlak ol

ması için bir çok hazırlıklar yapılmış -
tır. 

Güzel San'atlar akademisi bundan 

55 sene evvel eski müzeler müdürü 

Halil Etemin kardeşi Hamdi Bey tara

fından Eski Şark eserleri müzesinin 

karşısındaki medresede tesis edilmittir. 

Hamdi Bey bu mütevazi binada :redi 

sekiz talebesi ile beraber bir tek atel -

yede çalış_maya başlamıştı. 

Bugün mektepte iki ecnebi profe -

sörle 30 muallim vardır. Talebe sayı

sı dört yüze yakındır. 

Halihazırda akademide yüksek mi

fari, dekorasyon, afİF1• resim ve hey -
kel şubeleri vardır. 

Bu sene akademinin bilhassa mi

mari kısmına müracaat eden talebe a

dedi her senekinden fazladır. 

Oç yankesicinin hadisesi 
Dün Sirkeci semtinde biribirine 

bcnziyen üç yankesicilik vak'ası ol -

muştur: 

l - Göztepeli tüccar Mustafa 
tramvayla Eminönüne giderken yan

kesici Çakır Mehmet elini Mustafa -

nın pantalonu cebine sokmuş ve bir 

zarf içindeki (200) lirayı aşırmıştır . 

Çakır Mehmet tramvaydan atlayıp u

zaklaşırken Mustafa parası çalındığı

nın farkına varmış ve yere atlayarak 

Mehmedin peşine düşmÜF?, etraftaki -

)erin de yardımile cür'etkar yankesici 

Siz De Böyle 
Düşünmüyor Musunuz? 

Yeni paralar1mlz blrlblrlerlne 
çok benziyorlar 

Manav, bakkal ve gazete müvezzi· 
}erinden bir çok kereler dinledik: 

- Elimize ne vakit 50 veya 25 ku
ruşluk bir gümüş para geçse, ya çanta· 
mızın ayn bir köşesine saklıyor, yahut 
ta ııaıfetmekte istical gösteriyoruz. 
Çünkü yeni paralar eski paralara çok 
benziyor, 50 liği kuruş, 25 liği de me
telik niyetine vermekten korkuyoruz. 
Bu arada lir!lnın eski 25 kuru;ıluk yeri· 
ne verilmesi de mümkün 1 

* Benzeyiş gerçekten çok, yanılma ih-
timali faz.laydı. Bereket versin eski pa· 
ralar tedricen ortadan kalkacaktı, mal 
sandıklnnna kendilerine gelen eski pa
raları saklamalnn için emir de veril
mişti. Merak azalıyordu. Fakat bu ara· 
da yeni 1 O kuruşluk, 5 kuruşluk nikel 
paralar çıkınca endi§e tekrar başladı. 

Gümüş paralarla bu yeni nikeller ara· 
aında da benzeyiş vardı. 

* Dün Ankaradan gelen bir telgraf 
haberinde okuduk: 

- Maliye Vekaleti bu benzeyişi 

görmüş, önüne geçmek için yeni nikel 
paraların ortalarına birer delik açma
yı düşünmüş, lakat bu paralann bir 
kısmı piyasaya çıktığı için müşkülata 
uğramış! 

ihracat 
Eşyamıza hile 
Karııtıranlar 

İhracatın daha sıkı kontrol 
edilmesi bildirildi 

Yabancı memleketlere bozuk mal 

Burada anadan doğma kör ve dilsiz çocuklar için 
yatılı bir mektep tesis edilecek, İstanbuldaki körlere 

ve dilsizlere İş bulunacak 
Bundan bir müddet evvel Ankara -1 

ya Dilsizler Cemiyetinin merkezini l 
kurmak üzere gitmif olan Dilsizler' 
Cemiyeti Reisi Süleyman Gök dün 
şehrimize dönmüştür. Süleyman 
Gök oradaki t~bbüslcri hakkında 
demiştir ki: 

gönderen Şaşati biraderlerin mahkum «- Gözden, kulaktan ve dilden 
olduğu evvelki gün Türkofis ve Ticaret h il 1- l k f ma rum zava ı arı mem e ete mü it 
Odasına bildirilmiştir. birer unsur yapmıya çalışıyoruz. Dert-

Bu hususta alakadarlara yapılan l<:rimizi ve dileklerimizi Halk Parti - 1 

tebliğata göre Çekoslovakyaya gönde- sindeki büyüklerimize anlattım. Par
rilen bazı yumurtalardan şikayet vaki· ti erkanı çok alakadar olarak bizi hi -
olmuştur. maye edeceklerini vadettiler. ilk iş o-

Yabancı memleketlere bozuk mal larak Cemiyet merkezinin Ankarada 
göndererek dış ticaretimize suikast kurulmasına karar verildi. Faaliyete 

1 

edenlerin taahhütlerini ifa etmemek geçtik. Evkaf Umum Müdürlüğü Zin
suretiyle hariçteki itibarım'ızın sarsıl- cirli camii civarındaki 16 qdalı bü -

yük bir binayı bize verdi. Bu binanın· . . . . _ 
masına sebebiyet veren kı·mselerı·n Dılaı .. ler Cemıyetı Reıa ""u ·eymall . d' ı·· .. ··ı 1 . . "" . .., ' ·dd I 1 d l ) k şım ı uzum goru en yer erı tamır e -
şı ete ceza an ırı ma arı için ala a - dilmeğe başlandı. Odaların ikisini ce - ada lstanbulda bulunan diğer büy~ 

ı darlara yeniden emirler verilmiştir. Bu miyet idare heyetine tahsis edeceğiz. ler için de bazı kararlar verdik. 

1 
münasebetle ihraç mallarımız eskisin - o·· d.. d d·1 . ki • . f or unü e ı sız çocu ar ıçın açaca- Bunun için nisan ayı içinde stan • 
den daha sıkı bir kontTola tabi tutula - ğımız dershaneler, yatakhaneler ıçın bulda büyük bir yurt açacağız. Ayri • 
caktır. ayırdık. Şimdilik buraya 28 çocuk a- caca san'at sahibi olmıyan dilsizle,. 

lacağız. Mektebin tamiratı bayram er- de boyacı dükkanı veyahut kahv<"ha .
Bekçi Rnstemi öldüren umerin 

muhakemesi 
Ağır ceza mahkemesi Ömer ile 

* Meryem adında bir erkekle bir kadını 

tesi bitmiş olacaktır. Asıl faaliyete 1 O 
martta başlıyacağız. Tedrisata Asabi
ye doktoru Kemaleddin nezaret ede -
cektir. Körler için açılacak olan kıs -
mı da Demir Ali üzerine almıştır. 

ne açarak hayatlarını kazanmaları11• 
ve sefaletlerinin önünü almıya çalışa" 

cağız. Bayram ertesi oradaki işlerle 
meşgul olmak üzere tekrar AnknraY• 

gideceğim. Partinin göstermiş oldu ' 

ğu alaka ve fedakarlıktan dolayı ço~ 
Maliye Vekaletinin teşebbüsü ye- muhakeme etmektedir. Ömer mev • Hayatta görme ve it,ıitme his1cri1! -

den mahrum olarak doğan çocuklar rindedir. Mahzur gerçekten vardır, İ· 1 kuftur. Ve Aksaray bekçisi Rüstemi öl
zalesi lazımdır. Fakat bizim bildiğimiz dürmekle suçludur. İddiaya göre Ö -
hepsi, hele 50 ve 25 kuruşluklan fev• mer Aksarayda Hanifenin evine hır -
kalade zarif olan bu yeni paraların ha- sızlık kastiyle girmiş, Hanifenin fer • 
aılmadan evvel birer nümuneleri yaptı· 

için yaptığımız bu çalışmalardan ma - minnettarız.» 

yadı üzerine dışarı fırlamış, işte bu a
rılmıştı. Alakadarlara gösterilmişti. A· 
ralarındaki benzeyişin 0 vakit anlaşıl- rada kendisini önleyip yakalamak is -

lzmitte zeytin ağaçlarmm 
hastalıklarile aıucadele 

tiyen Aksaray bekçisi Rüstemi taban· lzmit - Zeytin ag~ arlarımızı bula -
ması, küçük kıymette paralann beyaz ~ 
nikel yerine mesela sarı bronzdan ya- ca ile vurmuştur. Mahkeme bekçi Işık hastalıklardan kurtarmak üzere 
pılması lazımdı, eğer vakit geçmediyse Rüstemin Ömer tarafından atılan geniş ve esaslı bir mücadele tertibatı 
el'an da yapılacak olan budur, fikrin- kurşun yarasiyle ölüp ölmediğini a - alınmıştır. Bu işi büyük bir alaka 
deyiz. raştırmaktadır. ile yakından takip eden ilbay bu ınak-
Slz De Bövle · · H · k d K 1. ' Bu hususta hadise günlerinde veri- sat ıçın azırana a ar ocae ı mu-

DUfUnmUyor Musunuz? k ı ı b' ı· ~-------------....: len tıbbi rapor gözden geçirilecektir. hasebei hususiyesi ve öy ü eri ır ı-

Bir kaçakçı 
yakalandı 

Muhacirlerin muafiyetinden 
istifade ederek şayak 

kaçırıyordu 

Suçlu Ömer bundan senelerce önce ğinden 3000 liralık bir yardım da te -
Bebekte Hidiv Abbas Hilmi Paşa~ın min etmiştir. 
evinde yapılan soygunculuğun kah - Şimdi yaz mücadelesine esas olmak 
ramanıdır. Meryem de Hidivin hiz - üzere ildeki hastalıklı zeytinlerin mik
metçjlerinden Ömerin yardımcısı ve tarı tespit edilmektedir. Bir taraftan 
suç ortağıdır. da Gebze ve Karamürselde Filipya, 

Duruşma 25 marta kalmıştır. Olca, Karaballık ve Zeytin güvesi has

talıklariyle kış mücadelesine başlan -

Kumar yüzünden kavga mıştır. 

Sinopta yeniden bir hastane 
Sinop - Vilayetin gene] mccli.I 

9:1() yılı bütçesini 473.765 lira diY 
zenleyerek çalışmasını bitirmiştir. Y~ 
ni bütçede Sinopta yeniden bir ha'1:a .
ne ile bir aygır deposu inşasiy]e bir dcs 
nümunc çiftliği tesis tahsisatı var ' 
dır. 

UzunköprUde TUrkçe 
Uzunköprü - Kaza idare heyeti ' 

nin almış olduğu karar üzerine ilçe ' 
de Türkçeden başka lisanlarla kontl " 
şanlardan beşliradan yirmi liraya kadşt 
para cezası alınacağı bütün köylerd~ 
ve kasaba da ilan edilmiş ve bu kararı~ 
Çok faydası görülmüstür. Türk olduk' . " 
lan halde ötedenberi pomakça kontı 
şan bazı köyler halkı şimdi bu dili tıl" 
mamiyle bırakmışlar, hepsi Tüı·kç' 

zabıtaya verilmiştir. Göçmenlerin muafiyetinden istifa- Bundan iki ay kadar önce Kumka-
2 - Bursalı Kambur Kamil Üskü - de ederek kaçakçılığa teşebbüs edenler pıda Agop ve Sabri adlı iki genç kah

darlı Bayan Hikmetin Bahçekapıda çoğalmıştır. vede tavla oyuniyle kumara başlamış
mantosu cebinden çantasını aşırırken Bu cihet üzerinde çok hassas dav • lar, oyun sonuna doğru Agop kay -

Diyarıbekir valiliği 
konuşmağa başlamışlardır. . 

sucu Hüseyin isminde biri görmüş, 

·ve, Kamilin çantayı çalmasına mani ol-

muştur. 

3 - Sabıkalı Seyfi Bakırköylü is
metin paltosu cebine elini daldırdığı 

sırada ismet farkına vararak Seyfiyi 
yakalamıştır. -----

Karadenizli gençler toplandı 
Dün öğleden sonra Cağaloğlu 

Halkcvindc Karadenizli gençler tara

fından bir toplantı yapılmıştır. Kon
gre mühendis mektebi talebesinden 

Nihat tarafından açılmış ve tanzim e
dilen yeni nizamname okunmuştur. 

Bu nizamnameye göre cemiyetin adı 
<<Trabzon lisesi mezunlarrn yerine, 

bütün Karadeniz sahillerini ihtiva et -
mek üzere «Karadeniz gençler birli -

)iği» şekline çevrilmiştir. 

Cemiyetin merkezi İstanbul ola -
cak, fakat bütün Karadeniz memle -

ketlerinde birer komitesi bulunacak -

tır. 

Atatürkün Karadenize ayak bastı

ğı 19 mayıs gunu Karadenizlilerin 

bayramı olarak kabul edilmiştir. 

Kongreye iştirak eden aza bu ni

zamnameyi madde madde münakaşa 

ederek kabul etmişlerdir. 

İstanbul :adliye müfettişlerinden 
Ferit Diyarıbekir valiliğine tayin edil-
miştir . 
_ _........ •-ılı' ____ ,___ 

Şehza<lebaşı 
TURAN tiyatrosu 
Na,ıt - Halide 

Bu ıecc saat 20,SO da 
Halk gecesi 

ranan muhafaza teşkilatı Mehmet adın- betmeğe başlayınca Sabri ile kavga çı
da bir kaçakçı yakalamıştır. Bu ka • karmış ve bıçağını çekerek Sabriyi a
çakçı muhacirlerin muafiyetlerinden ğır surette yaralamıştı. 
istifade ile Bulgaristandan memleke - Bu hadisenin duruşması ağır ceza _ 1 
timize 250,000 leva kıymetinde şayak da başlamıştır. Duruşmada suçlu A
sokmak istemi,ştir. Mehmet ihtisas gop kendisinin Sabri tarafından tokat
mahkemesine verilmiştir. ' landığını ileri sürmüş ve bıçak taşı -

Yeni çıktı 

Bahar 
Çiçeği 

Kay• eri GD ileri -_,, 
-··-·················································· 

Beyoğlu Fraosı• 

Tiyatrosunda 
Halk Opereti 

Bo akıam 20,30 d• 

Liman hanı 
Liman hanı ikinci defa olarak mü

zayedeye çıkarılacaktır. Bu seferki 
talipler arasında Ticaret Odası da bu -
lunmakta ve en ehemmiyetlisini teşkil 
etmektedir. 

Maruf bir çok tacirlerin de ikinci 1 
müzayedeye girecekleri anlaşılmakta 1 
ve bu münasebetle hanın 100.000 li - J 
radarı fazlaya satılacağı tahmin edil - 1 

mektedir. 
ilk müzayedede han uhtesinde kal

mış olan Eskişehir tüccarlarından 
Mehmet Alinin de mahkemeye gide -
ceği söylenmektedir. 

Liman işlerı 
Liman bürolarının ıslahı etrafında 

ki tetkikat pek yakında bitirilecek -
tir. Liman idaresine ait servislerin bir 
araya toplanması için bayram tatilin
den istifade edilecek, dört gün zarfın
da Galatadaki bütün servisler Liman 
hanına nakledilecektir. 

madığı cihetle Sabriyi yaralayanın 
~ka birisi olması lazım geldiğini id-
dia etmiştir. 

19 Marttaki gelecek duruşmada 

şahitler dinleneceklerdir. ............................................................... 
r , 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardar: 
Beyoğlu: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
Şişli: (Şaık Merkez). Galata: ( Mer
kez). Snmatya: (Erofilos). Bakırköy: 
(lstepan). Beşiktaş: (Ali Rıza). Sa
rıyer: (Osman). Hasköy: {Yeni Tür -
kiye). Kaııımpaşa: (Yeni Turan). Şeh
remini: (Nazım). Büyükada: (Halk). 

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi romanı 

Pek hissi bir film 
Milyonlara mal olmuı bir f&beHr .•• 
Aımmııın en bilyuk macera filmt .. 

ATEŞ KIRALiÇESi 
Tamamen Türkçe sözlü 

Bayram mUnaaebetlle 

önümüzdeki ÇARŞAMBA MAT1NE
lLER1NDEN itibaren 

Heybeli: (Yusuf). Üsküdar: (ittihat). s A RAY 
Küçükpazar: (Necati). Alemdar: (Sır-
n Rasim). Eminönü: (Minasyan). Be-
yazıt: (Asador). Fener: (Arif). Ak- Sinemasında 
saray: (Şeref). Karagümrük: (A. Ke-

ŞEN DUL -Yarın 
HALiME 

mal). Şehzadebaşı: (İsmail Hakkı). Başlıyacakhr. 
:...K.-ad_ı_k_ö_y_= _<_ç_u_b_uk_ç_ıy_a_n_._H __ u_ıu_sı_)_. __ --1 '9 ............ .;.~ ............ IİI ............................ ......-
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LE KET HABERLERİ 
Tramvay kazalan neden 
olur, nasıl önüne geçilir? 

e irin tarihi sur
ları tamir ettirilecek 

Mimar Sedatla Mimar Macit Kültür Bakanlığı 
namına surları ve diğer anıtlan tetkik ettiler, 

raporlarını hazırlıyorlar 

Kızılcahamam da 
Değerli fizik 
" Son Posta 

* ~ )#. 

alimimiz Salih 
,, için yazdığı 

Muradın 
makale 

bir otobüs kazası [ 
Kızılcahamam, (Özel) - Ankara 

~~~~cli ba~d~ m~~ycli &n_d_e_n_n_~_v_a_y_k_a-~-ı--h-a_k_b_n_d_a ______________ _ 

şehrin henüz tamamlanmamış bazı bir makale istiyorlar. Yerinde tetkik
yerlerini de güzelliştirmek gayesi ile Ierde bulunmadım. Bu feci kazaya ait 
kuvveinbatiyesi Ankara iklimine mü- deliller yok. Bu delilleri arayacak va
saait olduğu bittecrübe anlaşılan ziyette olmadığım gibi şimdilik ara • 
kazamızın münasip yerlerinden or- d d B · 1 w d w 

1 ki 
ma ım a.. u ış e ugraşan, ogru • 

man arı seyre ti k 'l l'' eış rme sureti e u- dan doğruya alakadar olan arkadaş. 
zumu kad~r. çam fidanı almaktadır. lann ilmi kifayetlerine emin olduğum 

Bunun ıçın havaların müsaait za· gibi onların verecekleri kararların 
manl.arında t<1Şcir mevsimi olmak do- doğruluğundan da şüphe etmiyorum. 
layısıyle bahçeler müdüriyetinin em - Frenlerin randımanına ait olan bu 
rindeki otobüslerden bı'rer tanesı' mu" - l d be b 'b' ka l J • . satır ar a n. u gı ı za arın ıangı 

navebe ıle Kızılcahamama gelip gider· şartlar altında vukua geldiğini göster-
ler. Ve bu arabalara işten anlar v l ğı mege ça ışaca m. 
memur ve amel d t f'k d'l' . .. e e er ı e ı ır. Nakil vasıtalarında frenler araba -

lkı gun evvel de kazamıza şoför nın veya trenin hareki kudretini za • 
Hikmetin idaresinde gene böyle bir ruri işe kalbetmek ve bu vasıtaları 
kamyon gelmişti. Fidanları sık mınta- durdurmak isrin kullanılır. Frenler te- Salih Murat 

kalardan ayırmak için yukarı Soğuk· kerlekler dönerken tesirini icra eder. lasa bayır aşağı giderken frenleri tam 
su taraflarına gitmişlerdir· Bu esnada nakil vasıtasının kudreti ! sıkmayıp tekerlekleri yavat yavaf dbn• 

Kamyon Soğuksu yolundan avdet fren pabucu ile tekerlek arasındaki dürmek icap eder. Bunun için bayır 
edip te kasaba içindeki tavakkuf ma - delk mukavemetine karşı koymakta başına ve dönen yerlerine gelmeden 
halline yaklaştığı sırada şehremaneti- sarfedilir. Delk mukavemeti emsali evvel sürati sıfıra indirmek zaruridir. 
nin memurlarından Boğazliyanlı Na- başlıca iki türlüdür. Kayma delki, yu- Nitekim böyle yerlerde «Vatman durh> 
im arabadan çamurluğa geçmiş ve 0 varlanma delki. Muayyen iki cisim a· emrini veren levhalar asılıdır. , 
sırada her nasılsa başındaki ~apkasını rasındaki yuvarlanma delk emsali, kay- Dönen tekerleğe tatbik edilen pa • 
rüzgar alıp uçurmuştur. ma delk emsaline nazaran daha küçük buç ile tekerlek arasındaki delk cm • 

Arabanın kenarını üç parmağiyle olduğundan nakil vasıtalarında teker- aali tekerlek ile ray arasındaki delk 
M:maTrar DiyanbeAif.cle lakayt bir halde tutarak, uçup arkada lek kullanılır. emsalinin ayni ise pabucun tekerleğe 

D. Ö 1 kalan şapkasına bakan Naim otobü -ıyarıbeikr ( zel)- Diyarıbeldr sur• eser er üzerinde ihtisas peyda etmiş Trenlerde veya tramvaylarda hen tatbik edeceği kuvvet tekerleğin raya 
la 1 ı sün yaptığı ani bir sarsıntı üzerine rının tetkiki için Kütür Bakanlığınca mimar ar eliyle yapılabilir. Bunların pek sıkı tatbik edilirse tekerlekler <lön-ıtatbik edeceği kuvvet (yani araba a• 
Şehrimize gönderilen mimar Sedatla tamiri rastorasyonu ve bunların proje müvazenesini kaybederek yere yu - mekten menedilir. Bu sefer tekerlek- ğırlığının tekerleğe isabet eden mik • 
:mimar Macit incelemelerini bitirmiş ve fartnameleri de bu gibi mütehassıs varlanmı~. daha düşer düşmez ölmüş- ler ray üzerinde kayar, yani kızak ya· ı tarı) ndan çok büyük olmamalıdırı 
Ve Ankaraya hareket etmişlerdir. mimarların eliyle hazırlanmalıdır. Bu tür. par. Düz raylarda bu o kadar mahzur- aksi takdirde kayma fi'li başlar. Te-

Mimar Sedat tetkikleri hakkında esasa aykırı hareket fena neticeler Vak'ayı müteakip koşup gelen halk lu değildir. istasyonlarda veya icabın- ı kerlek ile yol arasındaki delk emsali 
demiştir ki: . verir. bu feci manzara karşısında çok müte- da durdurmak için bu usule mürncaat !tekerlek ile pabuç arasındaki delk em• 

<<- Diyarıbekir şehri tarihin pek Kültür müzesi bugün bir müze de· essir olmuş ve hatta ağlamışlardır. edilirse de bayır aşağı tekerlekleri dön- salinden küçük ise frenin pabucunun 
enginlerinde yer almış bir şehirdir. posu halindedir. Eserler çoğaldıkça Tirede bir kici boğuldu mekten menetmek doğru değildir. Çün- 1 raya tatbik ettiği kuvvet tekerleğin ra-
Bilhassa Türk kültürü bakımından bunun da kıymeti artacaktır. Mevcut . 'f w kü bayır yüzünden araba ağırlığının ya tatbik ettiği kuvvetten az olmasile 
&erek surlariyle, gerek surlar içindeki eserler tasnif edilmemiştir. Muhak - 'dTdıreı· - ?eçelnlerde Urfalıda yagan arabaya verdiği tacil, sür'at ve binneti- 1 tekerlekler dönmekten menedilir. 
kı ... · ti' ti · 1 k .. 1" kak k' .. .. b' · d D' b k' · şı et ı yagmur ar esnasında husule k d bö' l · h d'I T ı Ş h l .. t k l kl t t ~ ıne ı anı arıy e ço guç u ve zen- tır ı gunun ırın e ıyarı e ırın l il d b' k' . b v ce u ret y e ım a e ı emez. e - u esap ara gore e er e ere a • 
Bin bir Türk müzesidir. DiyarıbekJr de çok kıymetli bir müzesi olacaktır. ~e en se er e ır l ıfı ogulmn;iltU. Fa- kerlekleri dönmekten menetmekle, bik edilen frenin fi'Jini yapıp yapma-
denince onu böylece bilmek gerektir. Çünkü bu müzeyi dolduracak olan bu l at 0 z~man byapğulı an uzunk. araştırın~ • fren tesiri kayan tekerleklerle raylar • ması tekerleklerin kızak yapmasile 

S 1 • • · • k ik ·· h ı· k d · l 'd b' 'h ara ragmen ° anın ım oldugu d k' d Ik · h' d E· b 1 hd' d'l' d kt' B" l hal ur arın tamırı wı ço naz ve o· ava ı ço erm ere gı en ır tarı ya- arasın a ı e e m ısar e er. ger u- ta ıt e ı ıyor eme ır. oy e 
nernı· b' · t' K"lt'' B k nlıX.ı bu ~ b' b ld d' M" · kl' tesbit edilememiş ve cesedi bulmak h I 1 k l ki · l 1 k d ha h k t• · 'd ı ır ış ır. u ur a a g T_yan ır e e ır. uzenm na· ı .. .. ... . a ray arın veya te ere erın cenarı - vu uun a ara nın are c mı ı are ve 
i~I 'l ·ı·d· B' 1 h b 1 k f' . 1· h' . . d k' mumkun olmamıfb. Bu defa ogrenıl • 1 b l d w h v k 1 k .. b' 'ht' t fr l Ye ı gı ı ır. ınaena ey u mese e • ey ıyctıne ge ınce şe ır ıçın e ı .• . .. . nın yağ ı u un ugu, ya ut yagmur ontro etme uzere ır ı ıya en· 

.... · b' k d k l .. d b . k l dıgıne gore ceset tanınmıyacak bır se· b l 1 1 k l" dır B •ıln sonu en uygun ır no ta a ta ar· mevcut anıt ar ıçın e u ı'e ço eve - k'ld b l ' aşlangıcında, sisin açı ması zamana- ne muta surette uzum var . u.-
tür edeceğine müsterihane intizar eai• rijşJi C!aha başka binalar da vardır. 1 e ~ ~_?~U~t.?r. m• ·- , --·- nnda olduğu gibi ray Üzerinde ince bir nun için yokUf yerlerde elektrik Cere-
lebiJir. Atatilrk heykeli için mevki ararken meydana çıkıyorsa bu hususta mutlak su tabakası bulunduğu sıralarda vaki yanile çalışan miknatist frenler kulla-

Türkün muhtelif devreleri tarihini surlara sokulmanın doğru olmadığı - Kültür Bakanlığının mütaleasına mü· olursa kayma fi'li daha kolaylaşır. Bu nılır. Ne olursa olsun inifli, yokuşlu 
Yaşatan bu anıtların tamiri İnfaatla dığma kaniim. Bu yeni anıtımız için racaat etmeldir. Diyarıbekir tetkikatı· sefer frenler tekerlekler mutedil bas • yerlerde çalışan arabalarda ihtiyat fre
lrıeşgul olan her kontürüktörün bap.- daha uygun bir yer aranmalıdır. Eğer mızı Kültür Bakanlığına bir miişte - kıdan fazla baskile tatbik edilmeden ni tekerleklerin dönme fi:linc istinat et· 
tabileceği bir if olmayıp ayrıca klasik sura sokulmak bir zaruret halinde rek raporla bildireceğiz. vatmanın kum dökmesi icap eder. Hü- miyen tipten olmalıdır. Salih Murat 
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yedi gün yedi gece hazreti Ebu Bekir l lardı. Vakıa on bef yirmi yıl medreaede a
efendimizle dağlarda, kovuklarda ya- Artık iltica edecek yerleri kalma - rapça okum~lardı, okumutlardı am • 
şadılar. Fakat sonunda ne oldu. Yine mıştı. ma «sdamünaleykümn den bafka ko
müşrikler allahın lanetine uğradılar.! Yapılan i,şleri hazmetmelerine im - nuşacak kdime öğrenmemitlerdi. 8(1. 
rezilü bednam oldular. Putlarını ken- kan göremiyorlardı. tün bildikleri ağızdan kapma dualarla. 
di elleriyle kırdılar• Artık ok yaydan çıkmıştı. kur'andan ezberledikleri surelerden 

Müderris derin derin içini çekti. Hele bu yeni harfler son ümitlerini 'ba . H Arab' t ..:.J· t ..ıı_, 
d k 

ı rettı. em ıs ana •&Uıp e wu 
Gözleri dalmıştı. e ırmıştı. d · · ki rd' O lar u 

1 
A .. •• ersı mı verece e ı. arap u 

Bu müalüman yaziai olur miydi~ - Hey hocalar, şurada bir iki ayı- Asrısaadeti düfünüyor gibiydi. nkılabı hazırhyan, yayan ve yuru· . d' F I 'liz ba -x.. al 
Gazetelerin tekmil yeni harflerle nız kaldı. Pek gevezelik etmeyin ka- Fakat bu asrısaadet, Arapların ten kuvvet artık önüne çıkacak en - j şım ı bransızl ve n~ ~At§& ~ 

~~tığı gün Hatip, iğrenç, kirli bir şeyi rı~mam bir altı ay daha yersiniz ı kı~ çocuklarını diri diri toprağa göm- gelle.rin yuvasını, genç ve yeni fikirleri ı da gar ın ya nız zev ve te vet 
~ılrneyerek tutmuş gibi elinden fır· Bu ihtar son hızla alıp giden iki ho- dükleri cehalet devrinden ~onra gelen boğacak ihtirasların inini bulmuş gi- 1 lcrini taklit ederek derin bir sefahat h.. 
attı: caya firen tesiri Y!lptı. peygamber asrı değildir:,. Onların aım bi onlar daha harekete geçmeden yol· yatma dalmışlardı. 

- Al bir pvur icadı daha! Sustular. saadeti (Cemiyeti sofiye) nin valiye larına bir sürü engeller çıkarıyor, kı- iki a.rkadat bütün bunlari diltiln• 
Diye haykırdı. ' ..,, Sustular, fakat kendi kendilerine duman attırdığı, istila devri idi. O za- mıldamalarına fırsat vermiyordu. düşüne içlenip duruyorlardı. Hapla • 
Bu işe doğrusu Müderris te şaşmİf· fısıldlWmakta devam ettiler. man kasabaya iki tabur asker çıkaran Bu yeni harfler öyle hesaplı bir ile- hanenin bunaltıcı hayab ikieini de za• 

tı. Müderris Hafız Nuri, sakalı avuç- düşman bile onlara saygı göstermişti. ri adımdı ki geri gitmek istiyenlerin l yıf düşürmüştü. Ellerindeki avuçlann• 
.. Kaç aydır bu Arap, Türk harfleri iti lannın arasında: Bu hükumet ne müşrikti ki değil yakasına yapışıp sürüklüyor, inat e- daki para da tükenmişti. Hele müder-
~Ylenip duruyordu. Fakat böyle bir- - Bu işin sonu gelmiyecek gibi gö- cemiyetlerini kapatmak, başlarına denleri boğuyordu. Ya bu deveyi güt- risin hali daha fenadı. O zaten peli 
~nbire işin sahil<;Şeceğine ihtimal ve- rünüyor hazret, diyordu. Zaten kaç şapka geçirip mekteplerden Arapçayı mek lazımdı, ya bu diya~.dan .gitmek. dünyalık tutan bir adam değildi. 
~~rniyorlardı. Bu gazeteciler de amma zamandır mekteplerde din dersi okut· kaldıracak kadar zalimlik etmişti. Hatip Ak Osmanla muderrıs bunu 

1 

I d 
-.al'- h fi · d' k 1 A d k il k t' · l d' Şimdi Hatibin ai esin en arasıra ge-ttavuk şeylerdi. Sap demeden sa- maz oldular, biliyorsun. Benim idadi Şimdi de Arap ar erı ıye a u a ama ı ı es ırmış er ı. be be • la 
in K . . l d' b d' d len hazır parasını ra rce yıyor r • 

an anlıyor, leh demeden leblebiyi mektebinde hocalığım vardı. O da el- beladan beri ulemayı dinin ümmeti estırmış er ı amma u ıyar an il 
~ctiriyorlardı. Hem kimse ortaya çı· den gitti. Arapçayı kaldırdılar, tecvidi, muhammedin bilip öğrendiği harfleri gitmek işlerine gelemezdi. 1 dı. İki dert ortağı do~n dokuzlu 
ııttp ta b A h fi ı'l d x..:ı k • -'-1 ·ı "h ı· ·ı· .. ·· d'"l ş· kaldırıyorlardı. Nasıl gidebilirlerdi; nereye nitseler tesbihlerile günde bet bın (ya ıabur), h u gavur ar er e e5 • ur an mızraa. ı ı mu a ı sı ıp supur u er. ım- "' 
atta abdest, namaz surelerini bile ya· di artık ecdadımızdan beri, hazreti A· Bu iş böyle gidemezdi. Cenabı Hak· aç kalırlardı. lnblaptan sonra Bulgar· on bin kelimei te;~it çekiyor; an~ • 
~p öğrenmek günahtır, demiyor. Bu demden beri müslümanlık aleminin kın azametine, Peygamberi zişanın ru- ya, Yunanistana. Türkler arasına giden yadan kurtulmak ıçın de boyuna nafile 
ile İf yahu 1 bildiği harfleri de değiştirdiler. Öyle huna ağır gelecek ve bir semavi afet· hocalara oralarda kimse yüz verme - namazı kılıyorlardı. Kendilerini böyle 

Hatibin telaşına Müderris te katı- görünüyor ki bunlar bize adeta kasd le bütün bu bid'atların cezası verile - mişti. Ora Türkleri daha uyanıktı. koyu bir riyazata vermekle dertlerini 
f•Yordu. ettiler. cekti. Türklüğü yüzlerce yıl geri bırakan, unutuyorlardı. 

Bu artık işin bam teliydi. Hatip Ak Osmanın tesbih tanesi Hatiple müderris haşhaşa dertleş - Bulgar, Rum raayası yanında yanaş - Nihayet haftalar ve aylar geçti. 
l Ellerindeki son müdafaa silahı 'da gibi cansız göz bebekleri büyüyordu: tikçe açılıyor, açıldıkça kinleri kaba - ma, işçi haline getiren, fakir düşüren Cezaları tamam oldu. 

a ınrnış demekti. - Sen kalbini ferah tut hazretim, rıyordu. Artık hapishanedeki felaket hep o kendilerine ülema süsü veren Mevkuf kaldıkları müddet te heaap 
iki derd ortağı o gün ihtiyatı temki- dedi. Zamanı saadette müşrikler de arkadaşlarından ayrı, kendilerine 1re - hocalar olduğunu onlar daha acı tec - edilerek tutulduklarının tam altına a--

lli Unutmuşlar, coşmuşlardı. Yüksek hazreti peygambere böyle eziyet et• rilen işleri görüyor, ibadetlerine baş - rübelerle anlamışlardı. 1 ymda serbest bırakıldılar. . 
Sesle konuşuyorlardı. mişlerdi. Hatta taşa tutmuşlardı. Mek· lıyor. Gecenin ilerlemiş saatlerinde, ö- Arabistana, Mekkeye, Şama gitse- Hapishaneden çıkıi} pek fıraklı ol • 
da Böyle ileri geri söylenirken mey- kei Mükerremeden Medinei Münevve- tekiler esraı4ı uykularına daldıkları ler.. Fakat yıllarca meddahlığını ettik- du. 

ncı Kara Recep seslendi: reye giderken müşriklerin şerrinden zaman onlar haşhaşa verip dertleşiyor- leri arapların dilini beceremiyorlardı. 1 ( Arkası var ) 



6 Sayfa · 

Havada yakalanan hırsız 
Pariste bir oteli soyan genç ve güzel kadın 

kaçarken iki bina arasındaki telef on kablosuna 
asılı kaldı ve bu sayede ele geçti 

Geçenlerde Pariste çok heyecan
lı bir hadise oldu. Şehrin en büyük 
binalarından ikisi arasındaki tele
fon kablolarına asılan genç bir ka
dın caddeden geçen yolculara bir 
ftayli korku geçirtti. Meseleyi an

latalım: 
Lope caddesindeki Diana oteline 

on be§ gün evvel Diişes Elvira dö 
Vekintel isminde genç, güzel bir 

Mart 2 

JAPONYAYA .HAKiM OLAN G i Z L i KUVVET 

Tokyodaki son isyanı "Siyah 
Ejder Cemiyeti,, hazırlatmış! 

-tc '#c * 
Bu cemiyetin çiftçilere eziyet ettiğini, orduya tahsisat verilmesine karşı 
geldiğini, yahut yabancılara baş eğdiğini söylediği her adam, kim olursa 
olsun, derhal öldürül~!.:...K~ledilen nazırlar da onun hükmüne kurban gittiler 

Japonya, siyasi cinayetlerin en çok 
kadın inmiştir. Bu mÜ!lerinin gel- vuku bulduğu memlekettir. Japon si-
mesini müteakip otelde biribirini yasileri, bankerleri, sanayicileri için -
takip eden hırsızlık vak'aları olun- de, hayatı bir veya bir kaç kere tehli- ı 
ca zabıta genç kadının pe§ine açık keye düşmiyen, tecavüzle karşılstŞmı· 
göz polislerden ikisini koymak mec- yan, katil teşebbüsleri karşısında kal-
buriyetinde kalmııtrr. Kendisine mıyan bir tek kişi yoktur, denilirse, 
zengin bir Hind mihracesinin met- mübalağa edilmi~ sayılmaz. 
resi süsünü veren düıesin nihayet - Japon tarihi de bu çeşit vak'alarla 1 
Marta Rot isminde bir hizmetçi ol- doludur. Japonların en büyük milli ! 
duğu, güzelliği ve zekası ıayesinde masalı bile kanlı bir destandır. Fakat ı 
isim değittirerek, bir çok kimıeleri her milletin destanı, tam manasiyle 
dolandırdığı, kaçakçılık yaptığı an- Sahte Düıea Marta bir masal olduğu halde, Japonların 1 
la"ılmı•tır. Polisler bütün bu malii- masalı hakiki bir vak'aya dayanır. = = sekiz katlı olan binanın kiremitleri Her japon çocuğuna anlatılan bu ma • 1 

matı topladıktan sonra geçen pazar üzerinde göz kırpmadan yürümeğe sala göre vaktiyle Asano namında bir 
•lesi günü Düıesin dairesine gitmiı baılamıı, ikinci binaya geçmif, ora- sergerde varmış. Kira namında bir 

Son iayanda aailerin İfgal ettikleri devlet dairelerinden 
biri: Baıvekôlet bina•ı 

ve kapıyı vurmuılardır. Biraz sonra da birdenbire durmuıtur. Çünkü sergerde Asanoyu tuzağa düşürmüş, 
aralanan kapıdan esmer bir hiz- bundan sonra bititik bir bina yok- ve kellesini kesmiş, Asanonun kırk 
metçi görünmÜf, polislere ne iste- tur. ve Marta artık kapana tutul- yedi adamı varmış. Hepsi de öcalma • 
diklerini sormuttur. Zabıta memur- 1 ik' b' d d ğa and içmi~ler ve Kirayı ele düşürmek 

Bundan evvel Japonyada derebey· Bu gizli cemiyetlerin en kuvvetlisi, 

muı, ya nız ı ına arasın a ca - . . . .. .. . . 
ları hüviyetlerini saklamıyarak: d . b d b k d b" 1 ıçm her şeyı yapmışlar. Gunun bırın -

lik hüküm sürüyordu. Fakat iki batın <eSiyah Ejder» cemiyetidir. «Siyah 
geçmeden Japonya muazzam bir as • Ejder» in reisi, hiç bir hükumetin el 
keri devlet ve bir sanayi memleketi dokundurmadığı Mitsurer T oyama .. 
oldu. Garptaki bütün müesseseler, o- dır. 

eyı oy an oya ate en ır tc e- de Kirayı ele geçirerek kafasını kes • 
- Madamı göreceğiz, biz polis fon kablosu vardır. Marta biraz son- . 1 b k f b' k l 

rada da fazlasiyle inkişaf etti. 
Bu cemiyetin suçlu tanıdığı, yahut 

çihçilere eziyet ettiğini, veya ordu .. 
ya tahsisat verilmesine karşı gel· 
diğini, yahut yabancılara baş eğdiğini 
söylediği her adam, muhakkak yok e· 
dilir. 

ı ı d · h' h mış er, u a aya ır mızra sap a • 
memur anyız eyınce ızmetçi iç ra polı' •lerı'n de dama kt ki rı 1 v A b .. çı ı a nı mış ar ve mızragı sanonun aşı ucu-

Görünüşe göre Japonya, yeni bir 
Avrupa veya Amerika oluyordu. O
nun içinde de Avrupa ve Amerikada
ki içtimai, siyasi, iktısadi, ayrılıklar 

ve savaşlar baş göstermekte idi. 

itidalini bozmamı§: 

- Bu salona buyurunuz. Gidip 
madamı giydireyim, çünkü o her za
man çırçıplak yatmak adetindedir. 
demit ve kapıda kaybolmutlur. 

görünce: 

- Y aklaımayin ! . Kendimi ata· 
ğıya atarım!. diye bağırmıı, fakat 

tehdinin tesir etmediğini görünce 
birdenbire bir canbaz çevikliğiyle 

kablonun üzerine atılmıt ve memur· 
ların, aıağıda toplanan halkın hay-

Aradan yirmi dakika geçtikten 
sonra sabırsızlık gösteren zabıta 

memurları kapıya dayanırken a!a
ğıda bekleyen polislerden biri nefes retle açılan gözleri önünde havada 

nefese içeri girmiı: asılı kalmııtır. 
Ne Yapıyo ? B d b Bittabi halk çığlık çıilığa hay-- raunuz . ura a Of 

kırmakta, her ağızdan bir ıes çık

maktadır. Poliıler de ellerini ka 1-
boğazlık edeceğinize kadının ne ol
duğunu sorsanız a ! . Marta kaçtı, di
ye bağırmııtır. 

Hınız kadın filhakika kaçmağa 
tetebbüı etmittir. Polislere hizmet
çi kılığında kapıyı açan odur. Dııa
rı çıkınca üzerindeki önlüğü atmıf, 
mantosunu ıırtına, fapkaımı batına 
geçirmİ§ ve hızla asansöre atlayarak 
aıağıya inmiıtir. Fakat sahte Düıeı 
burada yine polis memurlarını 

görünce yaptığı bir kaç ıaıkınca ha
reketle kendisini tanıtmıf, bunu an
layınca yine asansöre dönmüt, ayni 
hızla yukarı, çatıya yükıelmeğe bat
lamııtır. Bunun üzerine kapıdaki 

zabıta memurları ile Marta arasın
da heyecanlı bir kovalamaca oyunu 
batlamıttır .. Marta çatıya çıkınca 

vuıturmuı bu manzarayı ıeyretmek

tedirler. Nihayet biri itfaiye telefon 
etmİ§, on dakika ıonra gelen itfai

ye Martanın ıallandığı yerio altına 
çarıaf ribi bir ai germiıtir. Fakat 
Marta el' an inat etmektedir. Bir çok 
kadınlar afağıda~: 

- Kendini bırak!. Korkma!. Bir 
ıey olmazıınl. diye haykırırlarken 
kablo birdenbire kopmuı, genç ka'.. 
dm müthit bir çığlık kopararak boı
luğa yuvarlanmıı, ağın içine düt-
müıtür. 

Şimdi Marta sapasağlamdır ve 
eski hırsızlıklarının, dolandırıcıkla
rının cezasını hapishanede çekmek
tedir. 

Fakat bu dış görünüşün içinde müt
hiş bir aksülamel kaynıyordu. Bilhas· 
sa gençler ve genç zabitler, garpçılı • 
ğa, yeniliğe ve sermayedarlığa derin 
bir gayz hissediyorlardı. 

1921 de başvekil Hara Vaşington 
muahedesini imza etmek, Hamaguşi 
Londra deniz muahedesini kabul et -
mek yüzünden katlolundular. Daha 
sonra katiller biribirini takip etti. Ür• 
duyu tasnif etmek istiyen general Na· 
gata geçen Ağustosta öldürüldü. 

Bu gayzın mesnedi, ateşli milliyet
çilik hissi idi. Eskinin yeniye bütün 
düşmanlığı bu gayz içinde köpürü • 
yordu. Köyün mütereddi şehre, ordu -

l b 82 yaşındaki maliye nazın T akaho--nun sivil idareye ka10'ı itimatsız ığı u . 
h . · k k" 1 t' · d fi, Japonya, yüksek maliyesinin mü .. 
ıssı es ın eş ırıyor u. T y k h 
İçlerinde bir gayzı taşıyan genç - m~ss·ı· 1•. 0 a ama bankası umuı:nt 

ler imparatoru güneş ilahesi Amete- mudurü, Japonya devlet bankası reı • 

1 ·· · · d l d si, ve baAvekil hep katledildi rasunun zurrıyetm en sayıyor ar ı . T • 

Güneş ilahesi Japonyanın tutacağı Siyah Ejdercilerin en sevmedikleri 
Son İ•yanda kain biraderinin hayatı siyaseti ilk oğlu olan Tennoya söyle • adam odur. Takahaşi, Harayı başve
paha•ına •ai kalan baıvekil Okado mişti ve bu siyasetten ayrılmamak killiğe getirdi. Siyah Ejderciler onu aa 

na diktikten sonra vazifelerini bitir - gerekti. öldürdüler. Bunları bizzat Takahaşi • 

k d Japonyanın mı.ll"ı ve mukaddes va- nin ölümü takip etti. 
diklerine inanarak oracıkta en i can· 
larına kıymışlar. zifeei imparatorun ilahi kudretini ge- Saito ile Okada memleketlerine bü• 

nifletmektir. Bu karşı gelmek en bü - yük hizmetler yapmış adamlardır. 
Japon çocuğu her şeyden önce bu yük günah, ve en derin cinayettir. O 

masalı öğrenir. Çünkü Japon düfünü- halde imparatorun kudretini kısmak . Kabahatleri Mançuri ve Çinde iste· 
fÜne göre, kahramanlığın en büyük ör- iatiyenleri öldürmek, en şerefli vazi _ dıkleri gibi hareket etmek fikrinde <>'" 

neği budur. Dediğimiz gibi vak'a ha - fedir. lanlara karşı gelmeleridir, fütuhat si', 
kikidir. Bu kırk yedi adamın yattığı Böyle bir itikadı taşımak: tehlikeli yasetini adım adım tatbik etmeleridir. 
mezarlık Tokyodadır. Ve hala her Ja- bir şeydir. Bunun bir de te;kil&ta da· Bunların ikisi de ölüme mahkum edil• 
ponun en çok saygı ile ziyaret ettiği diler ve Saito öldürüldü, Okada ken "' 

yerdir. dine benziyen kayın biraderinin k"tli 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kan dökmek, son zaman~rda Ja: paha~nakurt~du. 

pon siyasi hayatının en belli başlı hu-

Okuyucuların . 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

lstanbulda Z.: 
Siz ayrılmak istemezseniz kocanız sizi 

boıayamaz. Meğer ki botanmak için ka
nunun lüzum gösterdiği sebeplerin mev· 
cudiyetini isbat elmİJ olsun. 1_ 

Fakat iki senedenberi kocanızdan ay- illa 
n yaııyoraunuz. Onun artık ıizi sevme • 
diğini, hatta bBJkaamı sevdiğini biliyor • 
ıunuz. O halde neden hali onun arka-
ıma dütüyoraunuz? Ayrılmayı o iste • 
mekle size tazminat vermeği kabul edi
yor demektir, botanır, tazminat alır, 

çocuklannız varsa nafaka bağlatır, ve 
kendinize daha dürüst bir bayat tanzim 
edersiniz. 

Manav M. A. : 
Kadın size evlenmeyi teklif etmiyor 

ki. Neden onun teklifini kabul ebnek· 
ten çekiniyorsunuz. 

* Balad S. M. Y. B.: 
Hikayenizi gülünç buldum. Kal"mln 

kendinize layık görmemek için buldu • 

ğunuz sebepler benim aklıma yatmadı. 

Kızkardcıi karınızdan daha mı ileride 7 
Siz gayet kötü bir yola aıirmipiniz. Ha-

reketinizi kendi kendinize mazur gös -

termek için karınızı beğenmemeğe baı

lıyorsunuz. Evlenirken bunu düıünsey -

diniz daha iyi olurdu. Evlendikten son

ra kadıru bir tarafa blralGp bıqkasile 

evlenmeğe kalkmak dürüst bir hareket 

değildir. 

TEYZE 

susiyetlerinden biri olmuştur .. Japon- Siyah Ejderciler, Japonyada y;ırı 
lar, bu yolda irtikap ettikleri cinayet- mukaddes bir şahsiyet sayılan prens 
lerden iğrenmezler, nefret duymazlar. Saionjiyi de kara listeye sokmuş bu .. 
Caniler, bu cinayetleri ne kadar soğuk lunuyorlar. Bu prens imparatorun sü• 
kanlılıkla irtikap ettiklerini uzun boy- IAleaindendir. Ve imparator Meijinİll 
lu anlatırlar ve mahkemelerde hallt ta- arkadaşıdır. O neslin en sonuncu mÜ" 
rafından alkışlanırlar. Japon avukat • mesailidir. Fakat o da Siyah Ejdercile-
ları bunları müdafaa ederken: rin pençesinden kurtulamıyor. Çünkü 

«Suçluların maksadı, memleketin imparatorun ilahi kudretini genişlet " 
iyiliği idi, şahsi bir menfaat gözetle - meğe ka~ı geliyor. Onun için bu a: 
miyorlardı. Kahramanca hareketleri, damları yok ederek imparatorun ilahı 
~eytanların gözlerinde bile yaş akıta- kudretini istediği ve bildiği gibi kulla~" 
cak mahiyettedir.» derler. Bu sözler masına yol açmak imparatorun kapı: 
halk üzerind.e derhal tesirini gösterir. talizmi kaldırmasına, ezilen çiftçiler• 
katilleri kurtarmak için ellerinden ge- kurtarmasına, eski faziletleri yaşat " 
leni yaparlar. masma ve Japonyayı kuvvetlendir " * mesine imkan vermek lazımdır. 

Japonyada siyasi cinayetlerde ka • 1 ? A-
tillerle maktullerini kim olduklarını Son İ•yanda a•ilerc karıı hükumet Bu didişmenin sonu ne olabi ir .. 

anlamak için vaziyeti biraz tahlil et-
kuvvetlerini idare eden Gato miral Saito kısa bir zaman önce par 

lamentoda: 
mek gerektir. yandığını göz önüne getirirsek tehli • 

fa" Bugünkü Japonya, yarım asır Ön· kenin ne kadar büyük olduğu kendi - «Önümüzde bir uçurum var. 
] ve 

ce imparator Meiji ile münevver Ja • liğinden tavazzuh eder. kat onu korkmadan karşılama 1 

ponların yaptıkları inkılaptan doğdu. Japonya, Çin gibi, gizli cemiyetler mllletimize inanmalıyız. )) demişti .:1 _ 
Bu inkılaba iştirak edenlerden hayat • memleketidir. Gençlerin irtik!p ettik- Salto son isyan sırasında öldiirll J1I 
ta kalan en meşhur adam 90 ya~mda- leri ci~i. ctiz.l.i cem~etler ~azır- dil. Belki de onun gördüğü uçurtJ 
ki prens Saionji'dir. - lar. yaklaşıyor. -

tq 
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Amerika tehlikede! Askerlik Bahisleri : 

Harp Köpekleri 
Yeni dünyanın verimli toprakları 100 

sene sonra çöl olacakmış ! 
Anadolumuzun iri, güçlü, kuvvetli çoban köpeklerini 

biz de bu iş için yetiştirmeliyiz 

Kanıa:r. Ovaları 

Amerikalılar üç asırdan beri rarak rüzgarları kırarak. Rüzgarlar, 
~~~raklarını ekip biçiyor, toprağın sulardan fazla, kuru toprakları e-
Utün verimlerinden i•tifade edi- §İndirir. Orman rüzgarların savleti

)orlar. Bu istifade ilelebed sürüp ni kırarak toprak atınmasına mani 
tİdecek mi? Son günlerde ortaya a- olur. Bu yüzden, ormanları imha e
tılan bir iddiaya göre, hayır! dilen her yer evvela kuraklığa uğ
l Bu topraklar yüz sene daha kul- rar, sonra çöl olur. Mongolistanda, 
ı-'nıl~mıyacaktır. ilk bakııta bize Suriyede, Mısır~a bir çok şehirlerin 
l aylı garip gelen bu iddianın •ahip- toprak altında gömülü kalmalarının 
trini dinleyelim: sebebi budur. 

1. Çünkü Amerika toprakları teh- Amerikada bu düşman faaliyet-
hkeye dütmÜJ, ekilecek, biçilecek te bulunduktan başka ona ayni de-
.ıtlden çıkmıştır. recede yardım eden bir baıka düt-

k Bu yüzden Amerikanın milli man daha vardır. O da toprağı istis
.. 0 ngresi geçenlerde Amerika topra- mar eden insandır. 

:.~nı kurtarmak üzere çareler dü- Toprak İ!lenince, ot köklerile ye-
llnrneğe mecbur olmuttur. r e bağlı olan kısmı altüst olur. Bu 

.. Amerika toprakları kutuptan üs- da rüzgarların toprakları alıp götür
~ll\ra hattına kadar uzanır. iki tara-,; mesine yardım eder. Rüzgar toprak
~nda da birer Okyanus vardır. ları böyle tafıya taı ıya günün birin
) ern}eket orma nlar, nehirler, dağ- de toprak ortadan kalkar ve altın
)'r, göller ve ovalarla doludur. Bu daki kumlar sırıtır. 
d etler Amerika keıfedildiği gün- Gerçi tabiat çöllere ot tohumla
h en beri istismar olunuyor, fakat rını götürerek ve çölleri toprakla ör-

Unun sonu artık gelmiıtir. terek harap ettiği b ir yer mukabi-

:r Arnerika topraklannın bütün ö- linde diğer bir yeri ihya ediyor ve 

) Unü kaybederek kı•ırlatacaiı tarih bu suretle müvazeneyi muhafaza et
lklaşıyor. miş oluyor. Fakat tabiatın bu hare

Ceçen yıl Amerikada toz fırtınala- keti çok ağırdır ve binlerce yıl için
t't. koptu, ve 300,000 murabba mil ge de tamam olur. İnsan ise sabırsız-
~~tliiindeki araziyi ka•ıp kavurdu, e dır. Bekliyemez. 
•len 1 · w h · B A 'k d 1 k il Yer erın çogunu ma vettı. u- merı a a öz ü topra tabakası 

._.lln sebebi, Amerika ormanlarının bir çok geni! sahalarda mahvolmuı-
lhvedilmesidir. tur. Gerek ratıp, gerek kuru yerler-

dığına göre bu asrın sonunda Ame
rikada ancak 150 milyon dönümlük 
özlü toprak kalacaktır. , ,vrupa ordularındaki harp köpekleri bi r manevra esnasında askerlerle beraber 

Amerikalıların bu vaziyet kar- Köpeğin bizde hiç bir kıymeti yok - başından sonuna kadar kullanılanlar 
tısında sessiz ve hareketsiz durma- tur. Kuduz gibi amansız illetinden ve da hep çoban köpekleri olmuştur. Av
yacakları muhakkaktır. Nitekim A- pisliğinden dolayı bu hayvana ya~mak rupa ordularının kullandıkları bu kö-
merika kongresi tedb' d '' .. k hakkını vermeyiz. Sık sık öldürür ve pekleri birbirile ölçmek lazım gelirse; 

ır uıunme k .. k .. ü k 
lüzumunu biasetmiı ve Amerika hal- 0 un urutmağa çalı~ırız. Halbuki en akıllı, en çevik, disipline en çabuk.\ 
k Ak'b f k f . l w l Avrupalılar bu hayvandan büyük isti - ça uyanı Belçikalıların ellerindeki ı rk

ı akı e ı~ çot l ecıw 0 abcaglını an a- fadeler temin ederler. Umumi harpte lardır. 
yara vazıye a maga af amııtır. . 

Y Pııacak 1
•
1 

I k t' 'd muhtelıf devletler ordu için on binler- Bize gelince; Anadolumuzun iri, 
a mem e e ı yenı en k .. k . 

l t k h 
. ce ope kullanmıslardır. Gene hır çok güçlü, kuvvetli çoban köpekleri ayn i 

orman at ırma ve esapsız zıraat- A d l d. b k ı k . vrupa or u arın a urun ve u a soydan gelmİış olmakla bu işi bir şart-
ten vazgeçmektır. Fakat bir taraf- h · t' ·kı· ~ · ··1ü k d ı k · · b b l 

k l 
assasıye ı, çevı ıgı, o m arşısın a a pe ıyı aşara i irleı . BP-klenileıı 

tan da um ar, özlü toprak aabala- b'l d ' · ı· h · · km .. ·· h · b ı ı . . ~ ı e ısıp ın arıcıne çı aması yuzun- er şı göre i me eri için; her şeyden 
r~na ıst~lay~ devam ediyor ve Ame- den bu hayvana bugün bile büyük bir önce yabancı kan katılarak kulak1an-
rıka ekılebılecek topraklarını, müt- yer ayrılmı~tır. nı d'k l' · · "t k · · " ı me ı, yam ışı me uvvetını art-
hit bir sür.atle kaybediyor. Bu yüz- Köpek ilk insanlar devrindenberi tırmalı, sonra da sıkı bir seleksyonla 
den Amerıkanın Şark vilayetleri faydalı olan bir hayvandır. Bir çok terbiyelerine başlamalıdır. BuRünkü 
büyük bir sıkıntı içindedir. devirlerde orduların karakol, posta, ağır , heybetli yürüyüşleri, vahşi ba -

Hakikatte, Amerika, Avrupa gi- yaralı aramak, esir götürmek gibi iş - kışları ortadan kaybolsun ve ) erine 
bi, daima sulak olan bir yurd değil- lerinde kullanılmış, bilhassa Avrupa- çevik, uyanık, ve alacağı erpri sahibi
dir. Daha fazla §İmali Afrika ile daki koloni teşkilatında, baskın, ara- nin dudağından çıkmadı;ın_ gözlerinde 
Orta Asyaya benzer. Bunların ucun- ma, bekleme gibi vazifeler görmü:;;tür. arayan, her dileğimize kolayca uyan 
da da çöller, medeniyetin batını ye- Bugün bilhassa Fransız ve Alman bir ırk doğsun. Bu, şüphesiz birdenbi
mek için bekleyen kurtlara benze- ordularında harp köpeklerinin idman re ele geçirilemez. Çok sağlam, meto
yen çöller vardır. ve terbiyelerile harıl harıl uğraşılıyor, dik ve sabırlı bir çalışma ister. Bu iş 

(Çin), Amerika için nazarı dik- bunların , manevralarda yaptıkları ve sadece bir lüks olsaydı büyük harpte 
kate alınması lazım gelen bir örnek- yapacakları işler ehemmiyetle takip e- Avrupa orduları on binlerce köpeği 
tir. diliyor. Harp meydanında öyle anlar beslemez, en ince işleri bu hayvanlara 

Bir zamanlar, Türkistandan San olur ki; telefon, telgraf, posta, el-kol vermezlerdi . İstifade edilmemiş olsay
denize kadar uzanan bu saha özlü işaretleri istenildiği zaman istenilen 
ve kuvvetli bir toprak tabakasile yerde işe yaramaz. Ya bulunulan yer 
kaplı olduiu halde rüzgarlar bu kol-flama işaretine uygun olmaz, ya
toprakları mahvetmittir. hut ta posta bulunmaz, yalçın kayalık 

Amerikada toprak itibariyle en olduğu için gidilemez, yahut ta mermi 
zenain saha Mi11isipipi taraflarıdır. ve uçakların bombalarile telgraf ve 

Amerikalılar bunu da kaybeder- telefon hatları param parça edilmiştir. 
lerae baıka kurtulut çarsi bulamaz- Bu gibi yerlerde bugünkü modern or
lar.» duların elinde bir tek vasıta vardır: 

dı harpten sonra bir kenara bırakılır, 
unutulurdu. Halbuki bugünkü Avru
pa orduları harpten sonra bu işe daha 
fazla sarılmış ve köpeğin göreceği iş -
leri talimatnameler çıkararak çok sıkı 

bir nizam altına almışlardır, halk e .. 
linde bulunan orduya elverişli köpek
ler şimdiden «yedek harp köpekleri» 
defterine geçirilmiştir 

"' Ormanlar toprakları iki tekilde de tatbik edilen ziraat usulü, top
)'~lıafaza eder. Birinci•i yağmur raiı aünden aüne mahvetmif, onu 
~rnasını temin ederek, ikinci•i ancak asırlarca •onra i•tifade edi
~en tozları "Ye kumları kaldı- lecek bir hale getirmittir. Anlatıl-

~atbuat umum müdürlüğünün hazırladığı fotoğraf sergisi_ 
Harp Köpeği. 

Şüphe yok ki her köpek ordu işini 
göremez. Orduda hizmet görecek bir 
köpekten koku almak, işitmek kapa
siteleri son derece ilerlemiş olmalı, ter-

Dr. Hf. Eker 
Fransa Harp ve Sıhhiye köpekleri 

Merkez cemiyeti azasından 

~---·--~ - -~------

1 

biyeyi çabuk kavramak kabiliyetinde 

bulunmalı, öğrendiğini unutmamalı, 
nihayet çok çevik ve dayanıklı olma -
lıdır. Harp noktasından aranılan bü -
tün bu karakterleri de tabiat ~z çok her 
köpeğe vermi~tir. Fakat çoban köpek-

leri insanı hayretlere düşürecek dere
cede yüksek bir akıl ve kuvvetli bir di
siplin sevgisi ile diğer bütün köpek 
ırklarından ayrıdır. Zaten kolonilerde 
poHs organı olarak ve büyük harbin 

Yeni Neşriyat 

La Turquie Kamaliste - Matbuat t•mum 
müdürlüğünün çıkardığı bu fransızca mec· 
muanın 1 O uncu sayısı çok güzel bir ka • 
pak içinde ve memlekete dair bir çok ya
zılar ve temiz resimlerle çıkmıştır. 

Varlık - Bu edebiyat ve sanat mec • 
muasının 64 üncü sayısı tanınmış yazıcı· 

ların şiir, hikaye ve makalderilc çıkmıştır. 
Halkevi - Eskişehir Halkevi tarafın • 

dan ayda bir çıkarılan bu halkçılık ınec • 
muasının 33 Üncü sayısı çıkmıştır. 

=--=========================================================ı 

1 1 Hayatta Gördüklerimiz 

~ - Mal at ya yolunda !,ahar 

\ h tbuat Genel Direk.törlUiü, yur • ızellik ve iş memleketi» adlı bir sergi !resimlerden biridir. Bize, bir çoklari • 
~l'ııt~r bakımdan içeride ve dıf<mda ile faaliyete geçmiştir. Yukarıdaki re· mızın tanımadıA'ı memleketin~zel bir 

rnıak için : «Türkiye tarih, gü- sim genel direktörlil~ün çektirdiği kötesini göstermektedir. 

Hakim •ordu: 
- Nedir anla t> 
- Ne anlatayım b e beyim >. H iç bir 

•uçum yok. Bir iftiradır geldi başıma. 
- H er neyse anlat. 
- Ben balıkçı reisiyim. «8» senedir 

bu iti yaparım . Herkes beni tanır. Ge
çende gönderdiğim balıkları gı'.iya dina
mitle avlamışım. Yalandır. 

' Balıkların dina mitle avlandığına 

dair rapor vardı. Okundu. Bu şekilrle 

avlanan balıklar taze oldukları hnl<le 
«2 - 3» günlükmüş gib i yumuşak ve 
kulaklarının içi penbe olurmUf. 

Balıkçının mantıifı 

Bunlardan cı 4 11 taııeııi ıı i n k .. nımı ya
rarak Üzerlerinde yapılan aıao;tııma~a 

daha denizdeyken ıcktr.i talpten öldı..:k
leri anlnşılmış •.. 

- Buna ne dersin>. 
Suçlu omuzlarını kaldırdı: 

- Ne diyeyim, be beyim>. Yalan• 
dır, dinamitle balık tutmayız. 

- Amma balıklar sektei kalpten öl· 
müşlermiş? . 

- O da iş mi paşam?. Bu ci .. rdden 
hcrgün insanlar yuvarlanıp uidiyorlar. 
Balıklar ölmüıluee ne yapı!jım > 

Muazzez FAİK 



·SON POST~' 
-==-_./ - - .... ...._.,_---~ Mart 2 ~ 

8 Sayfn • 

• 1 BAD'YO 

l(öşe e i sedirde, bir 17: Üniversiteden nakil. inkılap dersi. 
Recep Peker tarnfmdan. 18: Muhtelif 

k b •• .. lm Üş Sah• d plaklar. 19: Ho.berler. 19. 15 : Vokal mu-

ros Kantri şamp · yonas nı dördüncü 
müsabakas · <;

0 

hazırlık yapılıyor enara UZU 1 en \.'1 . - ~· siki (plak). 20: Muhtelif sololar (plak). 

bif genç kız Vardi ~~ -~ ,;rm'_ '. 20.30: Stüdyo orkestraları. 21.30: Son ~:;: ~. -. habe'1« • Dün ikinci küme tu«c;•arında Kasımpa~ a F eneryılmaıı 
Hasan a·ğ-anın. kamarasına bu k~- .~~= :~ -~ ~' Saat 22 den sonra Anadolu ajanşının Al d D "" d" K 1 

maranm d•geT hır kapmndan da g•· - ---~ ~ gazeteie<e mah•u• hnvnd;. ,.,v;~ verile • hnor u ogansporu yen ı, aragümrük e 
riliyordu. ki örtüyü çekti. Saçlan da meydana eekfü. Beylerbeyi berabere kaldılar 

Bat•ndnn vezir kavuğunu, sırtın· çıktı. BOKRF.Ş lstanbul Kros Kantti ıampiyona· Mart Cumartesi gününe bırakıloı
1

r 
dan da samur kürkü çıkardı. Kah • Lala Mustafa timdi sevinçle gül- 12·3o-ıs. ıo, Plak ve habede<, ıs.ıs, sının dördüncü müsabakası gelecek tır. Spor ve idare işlerine dair yapıf 

bb l 
· d b" mu·· .. w·. Radyo orkestrası, lO, l S: Plak (Aşk şnr • hafta Heybeli adada yapılacaktır. makta olan nizamname tadilatı ii-

yasının kavuk ve cü e erın en 1• :ı: kılan), 21,10: Konferans, 21.30: Viyana 
rini giydi. Akdeniz müz;ğ;. 22.os, Rumen ,.,kılan. 22.4s, o. Bu güne kadar yapılan üç müıa- zerinde uzun ve faydalı münakaı'' 

Hasan ağa ona kapıyı açtı. incisi da mü7Jği, 23,20, D;nilm 0,k.,.ınım. bakada dikkate pyan bir alaka !ardan sonra toplantıya nihayet•~ 
ikisi de bitişik kamaraya girdiler. ç BUDAPEŞTE gösteren atletlerimiz, sonu yakla- rilmiştir. 

ünkü genç kız sahiden ve umdu-Liila Mustafa Pap tittek bir be- ğundan çok daha güzeldi. ıa, ç;ngene miizôği, 19, Söz!«. 19,30' şan bu im kotularına daha olgun Klüp idaresiyle, spor işleri s~ 
zir yağı kandilile aydınlanan ka • Piyano ·şarkı, 20 = Konferans, 2o.4o: Er- ve daha yakın bir alaka ile bagvlan- rılacak, kara ve deniz uınut" 

O da bu kadar güzel bir kızı hiç nest Dohnanyi idaresinde Budapeşte fil - k l · 1 · · ' ·dJr' maraya göz gezdirdi. Köıedeki se- mııt bulunmaktadırlar. aptan arı spor ış erını re sen ı 
görmemitti. harmonisi (Brnhms, Mozart, Rekai).22,05 ır 

dirde sabiden bir genç kız vardı. Pa- rı·k 24 25 Ca S l V ı· f d'd k" .. edeceklerdir. Bu sahiden bir (Dürrü Naz), ya- a • • : zbant. on yapı an e ıe en ı e ı mu· pyı o da gömıüttü ve birdenbire but bir (Akdeniz incisi) idi. Çünkü V ARŞOVA sabakada büyük bir müşkülô.t için- ikinci Küme Marları ' ~ 
böyle beklemediği bir yerden, tanı· 16, 3 O' Hafif müzik, 1 7. 1 S ' Senfon;k de yarışmağa mecbur kalan atletler, İstanbul lik ıampiyonası jkı• madığı birisinin çıkması onu ürküt· onu Akdenizde bulmuştu. Öz türk· kome"<. (plôk). 18,20' Sop•nn • .,.ı. düo gelecek hafta Heybeli adada daha küıne maçlarına dün Taksim ve~ 
müş olacaktı. çe ad koymak moda olsaydı Lala konseri, 19: Salon triyo konseri, 19,30: bu·· "'k b" .. lüle" .. d .. b k ref stadyomunda devam edilJSl

1

r - M f . yu ır guç ıçın e musa a a 
Hasan ağa ona yürüdü: usta n Pap her halde bundan Mektep kow•u. 19,40' Muhtehl. 21.30, k d k I ki d tİT Şeref stadında oynayan A.11111' 
- Kızım, çekinme ... Vezir Pa • başkasını kabul etme:tdi. MOSKOVA yapma zorun a a aca ar ır. ordu, Doğanspor, ikinci küme oı•f 

G 
18. 30: Dinleyicilerin istedikleri konser, Senelerden beri Şiıli ile Hürri- ı-fl' s_anın kahyasıdır. Senin dediklerini enç kızın batının ve yüzünün a- lannın ilk devresi 1 • 1 nihayet v 19.15: Amatör amele için konser, 23,05: yeti ebediye yolu üzerinde ezberlen-

ona anlattım. Dilediğini yapacak o- çıklıgw ı bir saniye bile sürmemitı.ti. ERLiN · b" b d miştir. :ı: B mış ır sa a a kota koşa tanıdıkla- ~ 
lan odur. Yüzünü aç ta gorsun... O d ·ı · t 1 LAl M 17 H fif k Bütün maç esnasında daha J". a ı erıye a ı mı§ ve a a us- : a müzik, 19: Muhtelif or estra- rı yolun bütün müşküli.tını orta- l l D w "kiJ 
Derdini ağzından dinlemek iı_tiyor •. tafa Paşanın elindeki örtüyü kapıp lar tarafından karışık kon~er, 20,45: Ak- dan kaldırmış olan atletlerimiz Hey- zde oydnamb.ı§ o land hogans~or ı o~ 

Dedi. almak istemişti. Lakin çabuk dav • tünlitc, 21, 1 O: Ev müziği, 2 3: Haberler, b l' evre e ır go a a yemıı ve r 
incinin Acıklı 23,30' Gece mü,;ğ;, e ı ada yolunda hayli çekitecekler nu 2 • 1 Altınordu takım• kazaııoı4 

ranamamıştı. yty ANA ve belki de hayatlarının en unutul-
Hikô.yesi Vezir Paşa timdi alaylı alaylı gu··. tır. Fakat İnci yüzünü hemen açmı _ 18,10: Plak, 19: Sözler, 20: Haberler, maz bir yarı§ını yapmış olacaklar- Karagümrükle Beylerbeyi 

lümsüyordu. 20, IO: Kadın saati, 20,20: Seyahat hRtıra- dır. 

Y

ordu Berabere Kaldılar.1 
· - Ne yapsan elimdesin!. lan, 21 : Kuartet konseri, 22 : Berhard Daha bidayette yoku§ çıkmakla Şeref stadyomunda yapılan iJıil" 

Bununla beraber onun elleri, göz· Paumvnrtner'in idaresinde senfonik konser, 
!eri, kaşları, alnı ve tek tük göıiinen Demek istiyordu. 23, Habeder. 23. ıo, Holw ,adyo o•ke•- başlayacak olan müsabaka bir müd- cİ küme lik maçlarından Karar' 
kumral saçlan bile güzelliği hak • Hasan ağa bir kenara sinmiı, el- ''"''- 24, IS' Hafif müzik. det böyle devam edecek, iki bin riik, Beylerbeyi arasındaki müo&lı'° 
kında bir fikir veriyordu. lerini uğuıturuyordu. Hem sevin • PRAG metrelik bir yoldan sonra da mühim ka da sıfır sıfıra bitmiıtir • . 

Liıla Mustafa Pasa kendi kendine diği, hem de korktuğu anlatılıyor • 1 7, 1 o, Hafif müzik. 18' MuhıeHI, 18.40 bir yamaç tırmanmak suretile U· Karagümrük takımı müsa~ 
söyle düşündü: - du. Çünkü vezirin, kendisine çirkin Ş~•kıla" 19 · 1 O: Almanca neı,;yat. 19. 2 S ' zun müddet süriip gidecektir. da daha hakim bir oyun göstero>"' 

~ _ Bizim marsığın sanırım ki hnk· kız verilmeıi kadar böyle hırçın ve Pıyano parçaları, 19
' 
45

: Muhtelif, 2 1 : Dere, hendek ve bayırın envaını tir. 
kı var. Görünüıe bakılırsa... sinirli kızların verilmesine de kız • ~Mart Sal~ bir arada toplamı§ olan Heybeli ko- Kasımpqa Feneryılmazı 

Şimdi genç kızın boyunu bosunu dığını biliyordu. STANBUL şusu her çeıit müşkülatile tam bir Y d" 18: Opcro (plak), 19: Haberler, 19.15: en ı ~ 
gözden geçiriyordu. Genç kız bu sefer: Muhtelif pl1iklar. 20 , Triyo (•tüdyo sa- Kros Kantti olacaktır. Bu çetin yol Taksim stadyomunda yapıl•• 

Ona yaklaştı ve tatlı bir sesle: - Ver örtümü? natk!idan ınnıfmdan) hafif P•<oaln" nihayetinde müsabakayı kazanan kinci kümelik maçlarından olall ~ 
- Kızım, aç yüzünü de büsbütün Diye Lfıla Mustafa Papya saldır· 20, 30, Stüdyo o<keoı,alan. 21.30, Son da mevsimin en paTlak yarııların· neıyılmaz • Kasİmpaıa arasıııd 

göreyim, senin baban yerindeyim. dı: habe<le<. dan birinin galibi ilin edilecektir. müsabaka çok hararetli olmuıt~ 
Hem, batından geçenleri de kendi Sanı 22 den oomn Anadolu ajan•mm Ômer Buim Niıbeten daha hakim bir 011-. 

1 k 
- Sizi vezire şikayet edeceğim. gazetelere mahsus havadis servisi verile • •• t K - b• ağzından din eme isterim. G l gos eren aıımpaşa yaptıgı ır 

Dedi

·. Bu yaptığınızı ancak kafirler... cektir. a atasaraylılann toplanhsı 1 e maçı 1 • O kazanmııtır. 

Genç kız yüzünü büsbütün aç • Vezirin Yüzünde Galatasaray klübü dün klüp mer- Almanlar lspanyolları 
mamakta ısrar ediyordu. Patlıyan Tokat Bir Doktorun kezinde senelik kongresi için bir top Yendiler 

Yalnız, heyecanlı bir aeıle yal - Ula Mustafa Pata bu hırçın kı • Günlük Pamı.,; lantı yapmııtır. Almanya - ispanya milli tak""!': 
vara yalvara kendi hikiyesini kısa· zın kendisine yaklatmasına engel Notlarından (*) Nizıunname üzerinde yapdan Ti Banlon'da karıılatmıılardıt• ~ 
ca anlattı. O, kendisinin bir an ön- olmamı§tı. Yakla§ınca da onu kol • bir çok tadilatın henüz ikmal edil- man takımı bu maçı 2 • 1 "r 
ce Durmuş reise götürülmesini isti- larından tutmak istemi§ti. Verem teşhisinde·; mit olmaması üzerine toplantı 14 zanmıttır. 
yordu. Halbuki o zamana kadar Lakin o anda nasıl oldu da bu kız Rontgen muayene&inin Eski Fransız Başbakaoı 

LavaldanBeklemediğiınİ~ 
Bir Münasebetsizlik 

D U ı···n R d .... ld•w• yer yarılıp içine yuvarlanmadı? .• urm ş re .. ı 0 0 - ge ıgıne Kıymet ve ehemmiyeti 
dair bir haber de alınmamııtı. Za • - Şırrak ! ... Yirmi iki yaşında bir mektep talebesi 
ten henüz bir sancak beyi filin da Bir tokat... f k k k sağ tara ·aburga emi !eri altında bir 

olmadığı için Paşanın gözüne ve Ula Muıtafa Pap.nın yanağında kaç gece evvel ansızın gelen ve nefes 

alırken yerinden ciğeri koparılacak gi
bi duydugu şiddetli ağrılardan vikayet 

kulağına layık olduğu kadar kuv • bir tokat ıaklasın? ... 
vetle çarpacak derecede tanınmıt 
değildi. · 

Ualu 
Ol! .• 
Lala Mustafa Pata onu biraz da

ha açmak ve konutmasını da din • 
lemek için böyle söylemiıti. Lakin 
genç kızın hala yüzünü açmama -
sına bayağı canı sıkılmı,tı. Elini u

zattı: 

- indir örtüyü, kızım. Rahat ko
nu!amıyor&un. Sözlerin iyi anla,ıl
mıyor, dedi. 

Kendi elite örtüyü indirmek is -

tedi. 
Lakin genç kız bir adım geri çe • 

kildi: 
- Bana dokunmayın, beni Dur

muş reise gönderin! .. 

Diye sert bir sesle söyledi. 
Lala Mustafanın kaşları birden • 

bire çatıldı: 
- Uslu ol... Yoksa!. .. 

Diye homurdanır gibi söylendi. 
- Bana ilişmeyin ... Şimdi bağı-

rırım. Vezir paşaya söylerim aizi ... 
Sizin y pt1ğınızı bilmiş olsa!.. 

l al~ 1\ıl ·~tafa gülümsedi. Ayni za
maııd"' ,.,,.11ç kızın üstiine doğru yü
rüyerek '~h·denbire onun yüzünde-

Minimini, fildi§inden değil de, 
ışıktan örülmüt kadar güzel ve se
vimli ellerin attığı bir tokat ... 

etti. 
Belden yukarı kısmındaki elbiselerini ·~ 
soydurdum. Ve muayeneye ba•ladım, (Baı taralı 1 inci )'Üzde) Be T·· k d w ·1· A ~..t k ,, - n ur egı ım, uver~·ll" 

Sağ omuzdan itibaren kaideye doğru d T On veut ,faire de ~oi une • tete yım demek suretiyle hatasının ~.lf 
omuz kemiğinin alt boşluğu içeriye e urc, on • est trompe de nationa- derecesini bir kat daha arttırınlf• "', 

Lala Muıtaf a Pa§anın gözleri dön

dü. 

Örtu 
.. elı.nden du·· •tü". doğru çökmüştü. Sola nazaran bu fark lite je ne suis pas Turc. Je ıuis Au k b·ı· .. d f fı b k · ~d 3' • a ı ı mu a aa tara nı ıra ı:ıııaP"'' 

{ralli) derhal nazarı dikkatimi celbet- vergnat! 
Yüzünü avuçladı. ti. Ciğerlerini dinledim. Hali tabiiye na· tır • * * ~ Bir tokat ha!.. zaran bir değişiklik vardı. Rontgen F F dil' b ~ muayenesinde: ransız panayır yerlerinde çocuk _ ransız ıne ir Türk düşıP..-.1 
Hem de bir kızdan... lan eğlendirmek için kullanılan bı·r işgüzarlığiyle gfrmi• olan bu ıııttı""" <' Sağ zcrvcde köprücük kemiği altında ,. .A Bir kızd.an bir vezir tokat yesin? kuvvet ölçüsü vardır. Tıpkı bir ı·nsan betsiz tabir üzerinde bugu"'n dıJJY ._:ıı 

on kuruşluk cesametinde bir (kademi) ~ JI" 
O vezir ki yüzlerce geminin, bin- boşluk mevcuttu. Kaidede tekemmüş başı şeklindedir. Bu başa yumruk vu- l~zum görmüyoruz. Tarih Tör ,J.f' 

lerce insanın hayatını bir tek itare- lekeleri görünüyordu. Eski bir zatül • rulur. Başın kenarında bir ibre var • bır zaman kafasına mütelJI ~ı' 
tile uzatır veya kııaltır, yahut yok cenp geçirdiği anlaşılan bu gençte bal- dır. Bu ibre indirilen darbenin şiddeti- yumruk vurulan bir adam diye çl 
edebilirdi. gam muayenesi de (basil dokoh) mü. ne göre bir rakam lqfydcder. ibreyi en mamış, bilakis. ~endisine ~ü;rı'et""'' 

Liikin genç kız timdi bile güzel- bot görüldü. H~tay• E<enköy Haaı; • son rakama kadar çıkarabilene de mü· ren ve kuvvetının derecesını ~~ • 
di. Örtüyü alarak ba§ına örtü•ü, ahmer aanatoryomuna yatırdık. Pnö- kafat verilir. 1,te «Türk kafasm bu ran bir kahraman olarak görıtı" el~ 

3' motoraks yapıldı. Fiyevriler düomeğe. alete verilen isimdir. Bu itibarla tokat yiyen or:>'IJ,; .Al 

gözlerinden ba•ka yüzünün her ta- b ı l ~ h T ~ı.o 1~ı :ı: a gam aza maga ve astanın umumi Bu mütemadiyen yumruk yiyen ür_k ka,.fa .. sı ismini veren . vı ... ..hl'\r 

ı·afını kapayıfı, sonra çekine çekine halinde bariz bir salah görünrneğe bao- h k f b h l k d ~ lada. ta .. ta . a. a ir vak.itler Fransızları • eger a ~ ~evcut~ - e? ı , 
gerileyişi de birer güzellik ta§ıyor- T urklerı ınatçı, hakıkati kabul etmez ve garazkarlıgının hıcabı ıle .. """~~ 
du Karilerime en mühim tavsiyem olsun: d b km k l"' d B nııc\JV" O' · iye tanımış olmalarının bir neticesi ıra a azım ır. izim &- to d 

Hasan ağa o dakikada Lala Mus- Bünyede zafiyet, omuz ve arkada ağn olarak bu adı almıı1tır. giden fiCY vaktiyle bize Türk.dol ;;ff.
11
, 

ve umumi zaaf ve kesiklik olduğu za- T l t" -
tafa Pa!anın ellerini birbirine vu • manlarda, hazan da devamlı bronşit * duğunu söylemiş olan Lava ıtl·bi ~" 
Tarak: vak'alannda muılak muayene olu,ken en kara görüşlü bil' düşman I!' Eski Fransız baş vekilini, her Tür - nu•masıdır. . . tıı' 

C ll
A ' rontgen muayenesini de ihmal etmeyi• k 'I' 1 - e at . ... Ü inciteceğine fÜphe olmıyan bu ta· Koca bır' mı"lletı·n se...,patis

10 
.... ~" 

niz. Vaktinde yapılacak tedavi haya • ... toı,. 
Diye bağıracağını ve bu l..;zı boğ- tınızı kurtarabilir. biri, kasten, vereceği neticeyi tahmin nükteye satmaya kalkışan diP Jı · 

durarak bir çuvala koyduracağını, ı---·------------1 ederek kullanm:ıış olmakla itham e- bir Fransız diplomatı olmaJllllbY t.:ıg 
1 

sonra çuvala da bir ta§ parçası bag-. ( *) Bu notları kesip saklayınız, ya- de. cek. de.ğiliz. _Fr_ansız .. diline nasılsa Piyer Lavaldan dii,c:tüğü }ı8ta1' ~.~ 
l k 

hul bir albüme yapııtırıp kollekıiyon b b dir 1 "' ııtı:..:ı .. ıyara denize attıracagw ını sanmı .. tı. gırmıf ır ta ~r ' ve oy ece eski baş hih etmesini bekliyor ve buntı 1·~ :ı: yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar b ka d l 1-
( Arkası Var ) b

. d k ·b· · a nın i ine gelivermiftir. Fakat g~ umuz için •imdilik bu kadst 
ır o tor gı ı undadmıza yetifebilir. T Laval bu tabirin sonunda: ediyoruz. 
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l BiBATB 
Fransızcadan 

Jzmirde Hizmet gazetesini çıkaran 

Yazan: Ccrhart Ellert -108- 2 ı 3 /936 Çeviren: Arif Cemil 

İki 
Kadın Tehlikeli cevap 1 • • 

sevgısı 

yüz kol; iki yüz meş'ale sallıyor 
ve: Attila, diye bağrışıyorlardı 

«Cin» namile maruf Ahmet Celidet, o Üniversite tatil olmUftu. Evime dö- - Hayır .. 
gazetede çalıtan Hüseyin Rifat. Abdülha- nüyordum. Kompartımanda bir lsveç- - Ya başımıza bir kaza gelirse).. . 
lim Memduh, Şemsi, Güzel Hasan Bey- 1i genç kız ile yalnızdık. Parise varma· - Seninle beraber okluktan aonı 
lerle o saralarda vali bulunan eski sadra- da 1 p d b' ka .. kal ak r 

K.. .1 n evve . . . e ır ç gun m , ra .. M • J ] • k l l ba l ded' zam aını pafllDID damadı doktoır Faik ccl--1-- k' aklar k' . 1 . . . ... d eş a e erı ı ıç ara ğ ayınız ve ı. t 1 ...... 1 D--=~ L e öQUJlın es ı topr ını ve es ı evı· çım ıçıme sıgmıyor u. . 
L_ ı l • paf8 op anıp SOl'UfUr er, ~ ço~ ae- . . • • . . . .. 
.ıu.ııç arı da yere saplayınız! Hol'un Evvela herkes sustu; fakat sonra ven Ahmet Celadet Beyin tepikiyle ek- ~~ı zıyaret et~ek ıstedim. Trenden Bırdenbıre otobus aarsı~ağa haf• 
~pıaından ta Attila'nın oturduğu ye- krahn oturduğu yere doğru k()ftular, seriya askeri kırataneye gidip bezik oy- ınıp de otele gıdince onu da oradı ladı. Şoförün keskin bir küfürü İfİtil .. 
le kadar. Biz iki yüz Hünüz. Kral şe- ellerini, ayaklarını tuttular. narlardı. «Baha• namile andıkJ:n ıoetlıur buldum. Bütün yolculuk esnasıncf'a di. Kadınların çığlıklannı duyduJC~ 
l'efine iki yüz me11'ale yanmahdır. - «Attilif Attilif» Pir Etref te ltaYJnabm bulunduiu Kuka- kendisini rahatsız etmemek için ko- Helegeyi kollarımın arasına aldım., 

Bütün ordu içinden kendisine refa- Kral buna müsaade etti. Ancak bir ğaçtan lzmire geldikçe bu hey'te iltihak nuf1Damıftım. Otelin holünde karşı - Hızla yokuşu indik, sağa yattık. Bi~ 
Irat etmek için yalnız bizi seçip alma- kaç dakika sonra onlara geri gitmele- ederdi. . . me çıkınca, selam vermemezlik ede- yerde çarparak durduk.Ben Helegemin • 
da rnı? rini if8ret etti. ~ef ~e Lir gün llD9IZUl çıkageldi. medim. Gülümsedi. P ... deki tarihi üzerine kapanmıştım. Başına . bir kaz~ 

- «Attila!.. Attila!..» Daima elinde tuttuğu bardağı ağzı· ~~ teıkil eden hu zevat türi ~k asan tetkik etmek istediğini ve bu se- gelmesin diye diWünürken kendi~ 
Susunuz!. Susunuz!. Kral geliyor!. · "' t" k b. d · · bar burmetle hlJl)adılar. Etref Abdülba- heple burada bir kaç gu"n kalacagwını kaybettim. na go urere ır yu um ıçti. lim Memduh Beyin yanındaki bot aandal-

' aleleri yakınız!. Geliyor mu? Balıklar, kızartmalar getirildi. Şa- yeye oturdu. ::~~ttı. Çok .memnun olmuşt~m .. ~~· * 
Jiayır, gelen o değil. Fakat nerede ise rap getirildi. Kral bir lokma bile al • Bezik oyunu kızattaia bir arada Faik . . sı~k bırw kızdı. Trendekı butun .. . .... 
~lir!.. d ö ·· bak k d.. .. daldı ... · · ' t · ~· b' .. 1 ciddıyetıne ragmen burada benimle ça- Dudaklanmın uzerıne konan kuçuJı? ma ı. nune ara uşunceye . paşa. pırın ı§ı mıyecega ır sesle, Abdu - b' .. . ... w .. . . . 

Birdenbire çıkan fırtına kapıyı ar- Kral bir aralık ihtiyar bir Hünü ya. haliın Memduha dedi ki: •Memduh. ba- bucak -~kadaş oluvemıif, kırk yıllık ır opucugun sesıyle kendıme gekl~ 
..a....._ 'L da t 1 · f R·· " nı w k · · 1 d w bayı kazdıraca;;.. ... S·-"--- Hamitte LL dost gıbı yanıma sokulmmatu Yatakta yabyordum. Burnum ve ag oıı 1'11118 1ta r aç ı. yı ya . uzgar mqt- na çagırara ızı a nın a ve yanngın· ":..... 1UWU1 n IJIUI• -,. • •• •• •• • • 

.ıe1eri daha ziyade alevlendirir. da görülen yarayı nerede aldığını sor- aile bu -hafta hır çocuğu olduğunu aöyliye- O akfam oteldeki baloda biribiri- ~m mustesna yuzum sargılar ıçınde~ 
Fakat rüzgar kapıyı niye kapadı. du. İhtiyar cevap verdi : ceğim. Bu~unJ~ da Sultan Hamit ihtiyar ve mizden hiç aynlmadık. Fevkalade gü- dı. . 
D ,. ç·· k- yaılı otdugu cıhetle doğan çocuğun ya ah- l da __ ..ı= d G .. - Frans geçmıf olsun .. 

ltt .-.ayır rüzgar kapamadı!. un u - «Metiste .. Bir Burgonyalının kı- -Lut bahr h ı- ld w ze n&CUJyor u. ece ne guzekli. Helge aevı· t wlı d 
1_ • • ... • .. J • çı ve 7111U• ,..ıvan ma au u o ngunu D da . l . nç en ag yo11 u. 

e ual geldıl Attılar AttılaJ ıcı ılef» 1 tmak iateycc...;;- araça yasemın ve mano ya çıçek- _ N ld k - '\ ., - .. c · d- ı I an a - ....... ,, l . . klar e o u şe erım r 
Arel Gülda. Kral il a.. I Ya, övle mi} Bir Burgonyalı kılıcı! Abdülhalim Menıdu1ı D- ı, enmn yapra ı arkasında saatler - _ M'"th' b' k ti ...,k 0ö•..11 l<ıaJ . . .. .. d d du Du ,; ~ fU ceTa ı ı... .. ı.~ .. - kald k u ıf ır aza a Bu• • a., 

.L_. - qıgın o~un e. ur · var·, Gece yarısından bir saat evvel kalk- verdi: «Yapmazsan eyi olur, herhalde ce "'-t' LXlfG 1 • tane ölü var. Senin bir fCYin yok. U~ 
~ yanan mq alelerı, .kılıçların u - tı. Hünler de hemen yerlerinden fır • ters bir cevap alırsın». O akşamı, mehtabın aydınlattığı fak b' k D kt h . t 
tııı.-..ı_ ik' ·· • l · ··rdü· . . d l Ied·~. .. I .. .. h"' ... rr aç yara. o or e emmıye .. ·~ yanan ı yuz me' a eyı go ladılar. Yere dikili olan kıhÇları çekiP. Fıknn e musır olan pap Abdülhalim saç arın çevre ıgı guze yuzu ala . ld w .. led' 
'8UI.. d · M d h 'h . G l l k b sız o ugun u soy ı. Urnse ı. çıkardılar, meşaleleri ellerine aldılar. em u un .nası atıni dinlemedi. Bunu u~utamıyorum. ön ümde ı ı ir his- _ Ya senin .. 
Farkına varmadınız mı? Farkına Kral işaret etti. Hayır, hayfl', kimse- doku~~~h ~·~.surette Etrefe söyledi: sın kaynadığını hissediyordum. Evet _ Bana hiç bir şey olmadı. YalnUI 

~adınız mı? Kral güldü. Bir te - · f k t' h ki Şiir, duşunmeden mukabele ettı: cıPa- Helegeyi seviyordum. Bu alelade bir b I 
. nın re a a ıne acet yo ... fil ne demek isted·~· . 1 Fak t l çora ım yırtı mış .. 

e, bir bağırışma ... (Attila! Atti- El _;ı O , h k ç·· k'· .. •gını anıyorum. a yo culuk macerasına benzemiyordu. _ Memnun oldum 
1) M h . l b. ki ·ı ba Veua negea. •• a sızsın. un u ıkı ay evvel de kayın pe- K lb' . d . d d . w .. 
~1 • u arıp er ıça arı e warap r· D _.ı_ '-lar d h' w 1m a ımın erın en enne çarptıgını Helge ertesi gü .. Parisc d'' w e 
·~nna vurarak: u~ ı bembeyaz olan Oneges:~ er ~a~nın ··t ~-ocugu o uttu-• hissediyordum. Kendine büyük bir iti- mccburd A'l . ~u d' . . beoknl~eg 

- «Ben de gelmiyeyim mi?» diye er es gu uştu. d d Q __ • 'ddil .•. u. ı esı en ısını ıye ~ 
4'Attili I» ismini göklere kadar du- c---efin bütün n • . . .. . d ld . rna ı var ı. .;;JeSI cı qtıgı zaman- cekti 

""·--' sordu. ~ q eaırun uzenn e o u 1 . h.. ki . . 
... ...-aular. ğunu gören Faik pata: •Hem doğan ço- ar ınsana urmet tel n edıyordu . Evinin adresini bıraktı .. 

Kral elini kaldırır kaldırmaz, herkes - «Se~ ?e gelme .. ~~eda Oneges.» cuk erkekmiş, adını «Ertuğrul» koymuı O akfam nelerden bahsetmedik, Er.an- M h kkak 1 F bekle .. 
~I AttiJA yanan rneş'aJelerin önün- - «Elını vermez mısın, Tanyü?» deyince Eşref: «Eyvah biz bu kirataları sada tahsil ettiğini, Parisi çok sevdiği- . - B'~ a ~e .. Se r~ns 
ilen geçti. Arkasına mavi ipekli ve Kral: . . yüzdük, iti kuyruğuna getirdik zannedi- ni, ileride gdip Pariste yerleşmek iste· nm.. 1 ıyo:~un ı.. nsız yaşaya " 
I.~ 

1

etl' k'' ki l ·· 1.. b' lb" - «Nıçın} » diye sordu, fakat gene yorduk. Desen e feliket yeni L--laya- diğini anlattı. marn .. Ayrı ı ... .... Yrn ı ur er e sus u ır e ıse . ..,..., 
Rhr-:_t. O k da h' b' elini Yunanlıya uzattı. Bir ölü gıbİ cakb cevabıyle mukabele etti. Ben de mühendis olduğumu, par- * ı:,,.~ ı. nu o zamana a r ıç ır c-. ef' b -

s b k da - )" ·· · l d ' hareketsiz kalan Attila, Onegesin o L1r ın u agar ve tehlikeli cevabı Fa- lak bir istikbale namzet bulunduğu • 
-ı e u a r aus u gormemı~ er ı. . t k 1· . b' k . ' k ik papyı korkuttu. Sükut mecbur etti dil' . d'· d"" w .. k d 'zah 
~nız bazıları, kralın yabancı elçileri mce sanm ıra e ını ır aç samye sı - H' . · mu ımın on ugu a ar ı a ça-

l_ L t- 'L ··ı etti' ıç bır şeyden pervası olmayan C' ·reften l tun UQ ~ f kab l ·-· · bil_.ı~u · · masına anammu L1 ıf 

Otelden kazanın vuku bulduğu gü
nün haftasında ancak zor çıkabildim . ., 
Yüzümde iki büyük yırbk vardı. K.. 
fım yarılmış, çok çirkin olmuştum.; 

Hemen Parise gittim. Kapıyı bir hiz. 
metçi açtı .. Helgeyi görmek istediğimi 
söyledim. Derhal geldi .. 

fı Ya ette U ettigım auue.rmı · baıka diier zevat ta auıımuılar, sözü adı- · . 
ı...~!&Yarak arkadaşlarına söylüyor • Attila ondan sonra merdivenlere hat ve afiyet iııtifsan meceraııma dökmek Ertesı ~hah gene bulUftuk. ~n .. ba-
llll'UJ. doğru yürüdü. Kapının önünde bir an suretiyle bahsi küllemifti ba to~r~gını . unutmuş, onun tarıhı e-

Kralın arkasından Oneges geldi. tereddüt etti. Elbisesinin kolu kapı Mehmet Zelıi serlerını tetkıke koyulmuştum. Bera • 
!rllnanlının benzi neden bu kadar u - mandalına takıldı, kolunu mandaldan her geziyor, beraber eğleniyor müna-

~) kurtardı. arkasına bakb. iki yu"z kol Kızılcahamamda sebetleri saf bir samimiyeti aşmıyan 
" 'k' kad 'b' k' · · d k - Ah... F rans ne kadar çirkin ol .. ~al. ocağın yanındaki yerine otur· iki yüz mefale sallıyor, iki yüz ağız- ı ı ar a~ gı ı va ıt geçmyo·r-·u . · 

~; otururken i--1.li kumasın hıAır - dan: Gene böyle uzun uzun gezdıgımız, muşsun ... 
~. ~ • -ıı- Bı·r adam o .. fke V1İ7 - d h d 1 d M h"' Sonra birdenbire kızararak iiave et• ~... d ld H 1 k d d · b. A 'l"' 1 A 'I"' ı 'd L rd J --.Un en er taşın önün e saat erce urup ı ı .. 8J uyu u. o o a ar erın ır << ttı a tti a .)> nı ası çııuyo u. I k.k •w• • b' f 
~tin t · · d ·d· ki h t h ta K 1 du·· "".. d" az daha bir kövü yakacakb yazı arı tet ı ettıgımız ır gunun 1 : e V'ın e ı ı o ısır ı er • ra yun u: J . • Sa a · tt ı H atım::ı taı.._ ·s-· • akfBJDI, otelın holünde oturuyorduk, - n mınne ar m. ay ı 
~Qlll ifitildi. Yalnız meşaleler çıbr • «Hünler, sizleri kim idare edecek> K Jcah (Ö I) Çelik . .. .. .. b' "l"' ·ı· t' kurtardın ..• ... , d y k · · . . . w k ~ ızı amam ze - t çı gozumuze ır ı an ı ış ı. 

or u. ann ımın ısmını çagıraca sınız nahiyesine bağh Başveren köyünün «Yarın otobüs G ... e gidecektir. Bu Tuhaf bir hali vardı. Biraz ağırlaş • 
Attila, Attila!. Ellek _v_e D~~gezik?. Genç lmak? Abacılar mahallesinden Kahraman tenezzühe iftirak etmek istiyenler, o- mış ve dii§ünceli bir tavır almıştı. Ay· 

Jcraı '8rBP kadehini kaldırdı: Hangısı? Bızım Allahlanmız yok. Bi- oğlu Cemilin samanlığından gece saat telin katibine müracaat etsinler.» rılırken tekrar görüŞmek istediğini 
.._ «Şimal eeferini hatırlıyorum.>> zim kadınlarımız yok!.. 14 de ateş çıkmlf, henüz o nrada ev- Ertesi sabah G ... e gitmek üzere o- söylemedi bile ... 

t.,,? seferde halla beraber bulunan- ~~ Aetiüse inan~alıydım. ~~tiüs lerine gitmeyip köy konuğunda görüş- tobüae binmiştik. Arabada bir çok ~ Bir başka gün kendisine evlenmek· 
te ihtıyar~ı ;o da olecek. Aebua te mekte olan Osman oğlu Hüeeyin, yerler olduğu halde yanıma sokulmuş, ten bahsettim. 

d.'.._. «AttiJAI. Attila!..» diye bağır - gayesine en,emedi.» Durınuf oğlu diğer Hüseyin ve Halil kolumun altına sinmişti. Şüpheye lü- - Evet, dedi. Mecburum, haya-
...._ Kral kapıyı açb ve arkasından ka - oğlu Ali tarafından görülerek derhal zum yoktu. Ona aşıktım .. O da beni tımı kurtardınız .. 

padı. eöndürülmüf ve köy büyük bir tehlike- seviyordu. Akf8ma kadar gezdik, kır-.._ «Margüsü habrlıyorum!n_ 

.._ C<Attila !..» 
......._ c<Naisaa ve Singidonurn da ... » 
;-- ~<Attili 1 Attila 1>> 

- «Attila~ Attilil» den kurtarılmıftır.. fakat köylüler larda dolaştık, çiçek topladık.. Ayni 

Se ı tık k kas d n '- - Tahir oğlu Mehmet isminde birisinin 1 rüyanın esiri, ayni ihtirasın zebunu 

- Mecburiyet altında evlenmeni .c 

ze lüzum yok, ben seviliyorum zan • 
s er ar apının ar ın a oo- nediyordum. Siz hayatınızı kurtaran 

ğuk çıkıyordu. y~~ lyedr~den kaçıp uzakLa,tığını idikŞiın:· d' _L • d" .. d k çirkin bir adamı sevmek için gayret ~ yavllfÇ8: 
....._ 41.Katalaunumu hahrhyorum I.» 

' 
gormuf er ır. ı artuı; gen onuyor u . k 

( Arkam var ) Sabahleyin köyce yapılan tahkikat Cesaretimi toparladım. aerfediyorsunuz.. Buna lüzum yo ...• 

====- neticesinde samanhğm biraz ötesinde - HeJge, dedim, beni seviyor mu- Dargın gibi ayrıldık.. Bir hafta 
r~-------------------------. boşaltılmış bir gaz yağı şişesi ile pa - sun} sonra şu mektubu aldım: 

Vakıflar Direktörlüğü lllnlan çavralar bolunmn•tur içini derin derin çekti, mavi gözleri- F . • . d p . .ı-
..,,. • cc ran• ~· NVa)'Or ana. cırue aon-

Mehmedin köyü yangın yerine ya - ni kapattı, bafını, göğsümün üzerine dülıten _,.,0 prlıinl~. ıe,,.ilri 1a.,. 

480 00 

Pey Paraaı 
Lira K. 

96 30 Sirkeci : Hocapap mahallesini, ..,.efil yeria
de nöbeth•• caddea:nde 9111 NJili 
mefttlt tapa •• Kadastro plim ma
cibiace 123 metro U'AlllD b••mL 
136 

20 41 Eytlp : islim hey malaaUeıiade Kan .a mo
kağanda yeni 28 kap moda 15 No. la 
eTia tamama. 5781 

33 75 Akaara1: F.aki Molla Keatel yeni Kemal 
pa.. mahall .. inia ıerefli yeriade 
eaki imaret yeni genç Türk cad• 
de.inde (1) aayıla •• 100 metre 
arAnın tamamı. 788 

24 42 Mahmutpqa: Tarakçd•rda Daye batan ma· 
hallesinde Klçlik 1eni han dör
dtıncll katta il 1aydı odanın ta
mamı. 1527 

Yukarda yuılı 3zlege1er ıablmak l\zere 15 glln ara U. açık 
~•rınaya çıkanlmıştır. Ostermul 13/3/936 Cuma gün& Hat oa 

le 1•pılacakbr. lateklllerin Mabl61at kalemine ıelmelerL (1080) 
... 

nm saat mesafeden fazla olduğu ha) - yer)qtirerek U7.Bttı... ycıı etmemde rnGni olaealı kaclcır ira-
de o gece geç vakit ve yangın esna - - Görüyorsun ya F 1'8D8, dedi. ,,.,.,,,.lflr. Beni Noİ)'OrNms bu a.zcıh 
•ında orada görülmesi ve Mehmedin Otobüs aür

0

atle gidiyordu. Bana l"apu etmemeie çahfınıs.. Yüz;iinü • 
evvelce samanlık sahibi Cemilin bal - biraz 90Jtuklu. deki izler. bana laa 6Üla1 ....U. laayota. 
dmnı istediği halde vermediklerinden - Korkuyor musun) diye sor - nı lrartardım! diye laaylnracok.. IJeıa 
aralarında dargınlık hasıl olduğu için dum.. l 6u laaclar minnet altıiula hlamam.)) 
intikam almak betiyle bu samanlığa 
kundak koyarak atqlediği anlaşılmıt 
ve kendisi derdest edilerek adliyeye 
verilmi'1ir. 

Zi1a1e bir yan1m 
Zile, 29 (A.A) - Çay mahalle -

sinde bir evde yangın çıkını~ ve ev 
tamamen, yamndakiler de kısmen 
yanmıştır. Yanan evin içinde bir ka
dın ile bir çocuk zorlukla kurtarıla -
bilmiştir. 

Bir tayin 
Erzurum kültür direktörü Mustafa 

Rqit üçüncü umum müfettişlik 
kültür miifavirliğine tayin edilmı9tir • 

Nafıa: Bakanlığından: 
17/Mart/1936 Salı pnü aat 1Ste Ankarada Nafıa Bakanlıiı Mal-

1 
zeme Eksiltme Komisyonu odaaında Seyhan Viliyetinin Dörtyol kaza
sındaki Hızırilyaa ormanında veya hususi mukaveleli ormanlardan k .. 
silip ana bat üzerinde herhangi bir iıtaıyonda vagon içinde teslim • 
dilmek ıartiyle 2700 lira muhammen bedeli olan 450 adecl mete 
köprü traverıinin kapalı zarf uıulile ekıiltmeai yapılacaktır. 

Şartname ve teferrüatı bedelsiz olarak Bakanlık Malzeme Dan 
sinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
1ateklilerin teklif mektuplannı 17 /Mart/936 Sah süaü saat 14 e 

kadar Ankarada Bakuıbk Malzeme Müdürlüjüna vermeleri lizımcbr. 
(476) (1154) • 
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• 
1 Cephelerde Italyanlar Habeşlileri 

• 
vazıyet 

~~~~~~~~~~~~ 

Kurban Baqramı 

(~at ~arafı 1 inci yüzde) , . 1 Tembiyendeki ltalyan ordusunun 
. ~n tecrube~ı yapacaklarm me Iınde geri muvasalasını kesmeğe çalıımak çeviremediler bır de tahmın vardır. · ·· •·• 1 (yani ters cepheli bir muharebeyi 

Bütün bunlar, bir türlü eri,ilemi - kabul etmek). 
( f ) h ı. ah h (Baf tarafı 1 inci yüzde) ı t d h · d"d A yen za er aya ınin ser ı ma iye- B .k. kt b" . . .. d"" hı Vork A b .. . anın a a şım ı en askerı bakımdan 

. d l d" · u ı ı '!• an ırıncısını un mu- m a uzerınde ç k k h b k tin e ı::ey er - 0 uv - ar i aybetm ·ş ld - ·· ı 
T ır. f I ·· 1 · ı "k ·k. . ı· H b . . . . ı o ugu muta easın -

20 k·ı t . ı•w• d k' I assa an muta ea e~mı§Jh . 1 ıncı ve. t ı a eş mevzılerını zaptetıms,ler • dadır. 

bir sahayı yalnız topçu ateşleriyle ka- şı , a ge ınce son h_afta zarfında 1~- dır. İtalyan kuvvetleri Amba - Alagınin 
ı ome re genış ıgın e 1 arıza 1 k r 1 

patmamn imkansızlığını askerlikten bi- ru nun muvaffakıyetle ba§ardıgı H ~lpl alayl~:ı ve siyah gömlekliler, I cenubunda ileri yürüyüslerine A~ngİ 
raz anlayan herkes bilir. Kaldı ki böy- akınlar, Habe§ ordusuna bu .k~ b~ş er ~at ıyen farkına varmaksızın gölü istikametinde dev~m edivorlar. 
le bir kıskacın mevcudiyetini bile biz hususta ümit ve cesaret verebilir. ı 1 ın ra ımlı Vork Amba tepesine 1 Bu gölün civarı tayyareler tarafından 
şüpheli görmekteyiz. Bu itibarla kro- Habeılerin böyle bir te§ebbüsü kar- tı:manmışlar ve bu suretle baskına müthiş surette bomba d d"l · . ugray H b I · .. w.. ..w.. r ıman e ı mış 
kimize İfaret bile etmeğe lüzum gör- §ısında Tembiyendeki İtalyan ordu- an a eş erı gogus goguse c.:ere- tir. 

yan eden bir müsademe neticesinde te-medik. su baıını alıp cenuba doğru ilerlc-
peden atmışlardır. Habeşlere gÖre .• 

Bizim kanaatimize göre yarın ve 
hatta belki de bu gece sabaha kartı 
gelecek telgraflardan Ru Kasan kuv
vetlerinin de geri çekilmeğe muvaf -
fak oldukları haberini beklemek doğ
ru olur. 

yemez; çünkü evvela gerisinde beli- T opçunun ve tayyarenin şiddetli Adisababa, 2 (A.A.) - Royter a-
ren tehlikeyi ortadan kaldırmagw a b b · b om ardımanına rağmen Habeşler, ıansı ildiriyor : 
mecburdur. Binaenaleyh İtalyan or- ·ı 1 G mevzı erini tekrar ele geçirmek için ayri resmi malumata göre, An -
dusunu cenuba inmekten menet· çok çalı~mışlarsa da ltalyan kuvvetle· talo - Amba Alagi yolunun yirmi mil 
mek en müsaid bir hareket olur. Bu rinin tazyiki karşısında muharebe garbında Samra nehri boyuqca şiddet-
hareket her ne kadar Habeılerin meydanında üç bin ölü bırakarak çe· 1i müsademeler olmaktadır. 

Nitekim Londranm verdiği bir tel-
grafta Ras Kusa ordusundan bahse- erzak ve cephane ikmali itini güçle§- kilmeye mecbur olmuşlardır. Şarktan ilerliyen İtalyanlar Ras 

d.1• k H L-~l . kil h tirecek gibi görünürse de esasen Ş h . . d K b b l Bu ölülerin arasında bir yüksek ku- Kassa ve Ras Mulugeta kuvvetle -
ı ır en << aU9' er gerı çe me a - .1 • d k e rımız e ur an ayramı ıazır- d l . . . 

reketleri esnasında daha timdiden a- ~erı erın. ~n ç.~ §e: beklemeyen lıkları iki günden Beri başlamıştır. Bu m~ an a beş ıkınca derecede amir rinin şiddetli bir mukavemetiyle kar-
ğır zayiata uğram1flardırn deniliyor u ordu ıçın boyle hır mahzur; İtal- yıl kurbanlık koyunlar geçen ~eneye vat ır. şılaşmışlardır. Muçya civarında cere ' 
ki bu cümle Kassa kuvvetlerinin da - yan ordusunun geri muvaıalasının nisbetle daha pahalı satılmaktadır. Fi- .. 

1 
.. talyan~ar b~ müsademelerde !'iOO yan eden göğüs göğüse müsademeler

hi çekilme imkanını bulduklarını gös- kesilmesi gibi çok mühim bir vazi- yatlar 18 ila 17 lira arasındadır. Yu • 0 u .. vermışlerdır. de yüzlerce İtalyan ve Habeş ölmüp' 
termektedir. yet kartııında ehemmiyetsiz kalır. kandaki resimde iki kurbanlık koyun Uçüncü kolordu ise bu esnada Ge - tür. 

Bundan maada, maretal. Badoglio- Diğer taraftan Habe§lerin, kendi Ü· sırtta götürülürken görülmektedir. roba hattına varmışlar ve ric'at etn:ı:ek- İtalyan dağ bataryalan Habeş mev· 
nun tebliğine atfen, Romadan bildiri- zerlerine tevcih edecek faik İtalyan te bulunan düşmanın arkasına duş • zilerini bombardımana başlamışlarsa 
len 1/Mart tarihli bir haberde «İkinci kuvvetlerine kartı muharebeyi ka- Kaga/cçı/ar müşlerdir. da Habeşlerin yaptıkları müteaddit 
Tembien muharebelerinin muvaffa - bul etmeğe mecburiyetleri de yok- 29 şubatta İtalyanlar hareketlerine süngü hücumları yüzünden topÇll 
kıyetle inkipf etmekte olduğu» kay- tur. Onları cenuba inmekten menet- Müsabaka/ara devam etmişler ve bu şuretle şimal kullanılamamıştır .. 
dı vardır ki buda, henüz bir çember, mek için Üzerlerine çekip oyala- cephesinde harp edebilecek bir halde En son gelen haberlere göre henü:ı 
ihata fikil~n .~edvzuku bah1solamıyacağı- makla iktifa edebilirler. Yakında ge- Zor /a tek bir ordu kalmıştır ki o da Ras fm- ortada kazanan yoktur. Ve T;mbien· 
na ve ı gun ür oparı an yaygara • lecek hah l H b l . ru ordusudur. de büyük muharebeler henüz Rirodi 

er er a e§ erın, mevzuu- S k l l / ' ların propagandadan ba.~a bir şey ol- b h tt•w· . b "k' k h . • O U mu.~ ar Buradaki askeri mahafil, Hab~is- başlamıştır. 
d w d IAl t d ku 1. b" a se ıgımız u ı ı ıı tan angısı- y ma ıgma e a e e en vvet ı ır . 

. tt" ne uyacak ıekılde hareket ellikle- (Baı tarafı 1 inci yüzde) 
ısare ır. 

' Esasen 27 /Şubatta batlıyaıı bir ta rini gösterecektir. sizi yüzümü ak çıkarın» diye muka- Tramvay 
Faciası arruzun 28 Şubatta hemen bir ihata İtalyan kaynaklarından gelen bele etmi§tİr. Bunun üzerine kayak

çemberi yaratmasını iddia etmek ve son telgrafların verdiği bir haberde çılar müsabakalara girmekte tered-
buna inanmak gülünçtür. amba Alagiyi alan İtalyan kuvvet- düt etmemitlerdir. (Ba1tarafı1 inci yiide) 

Hele bu taarruz Habeş arazisi gibi lerinin cenuba doğru, A§iyangi gö- Türk takımı Garmiı'te üç müsa· Hastanelerde tedavi edilen ekser 
bin mütkülatla hareket edilebilen bir lü istikametinde, ilerlemekte olduk- baka yapmııtır. Bunların birinciıi yaralıların sıhhi vaziyetleri eyiliğe 
sahada olursa... larını bildirmektedir. Habesler de sür'at müsabakası olarak yapılmı§• doğru gitmektedir. 

Nitekim 142 numaralı ltalyan rea- imparatorun muhafız ordusuyla, tır. Bir çok milletlerin iştirak ettiği Facia mes'ullerinin meydana çı-

Güneysu karaya 
Oturdu 
Tekirdağ! (A.A.) Acele - Gii· 

neysu vapuru karaya oturmu§tur· 
İmdadına kofan Kemal vapurunu11 
çahşmasile kurtarılamamııtır. Tah· 
lisiye istenecektir. 

mi tebliği «Ağır bir mağlubiyete uğ • Deuie üzerinden bu göl istikame- bu müsabakada birinciliği No!'.veçli karılması için yapılan tetkikat da 
rayan Ras Kassa ordusu infisah ( !) tinde harekete geçtiğini haber veri- bir sporcu dürt dakika, kırk yedi henüz kat'i bir netice vermemiştir. İngiltere, İtalyansız yeni 
hal~n~edir.>> de~ekle Ras Seyyumun yorlar. Şu vaziyete nazaran impara- saniyede katetmif, en sonuncu ge- Hazırlanan raporun yakında neşre- bir pakt hazırlayorınuş 
maglup olmadıgını ve {Kassa) ordu- torun muhafız ordusu kıt'aları ile len Türk ise ayni mesafeyi on üç dilmesi beklenilmektedir. (Baı tarafı I inci yüzde) 

sunun dfa imha edilmediği menfi bir Ras Mulugetta ordusu kıt'aları pek dakika, kırk saniyede alabilmittir. Faciadan Sağlam Kurtulan Gerek İngiltere, gerek Fransanııı 
tarzda, akat açıkça ifade etmektedir. k d b' l ki . tk· • ·· b k d T"" k k Bı·r Gencı·n Anlattıkları zecri tedbirleri geni~letmek fikrı"nde 

R d H 
• ya ın a ır efece er demektır. Bu ıncı musa a a a ur ta ımı T 

oma an, avas aıansı tarafından b .. 1 · l Facı"aya •ebebı"yet veren tram- olmadıkları anlaşılmaktadır. Mister E.· 
ı M rt t 'h' 1 b'ld" .1 b" h be d na nazaran u go mıntakasında da yıne en sonuncu o muftur. o 

d 
a uharı bıy ~ ı ırı en tır ah rk e İtalyanlarla Habeıler arasında yeni Üçüncü müsabaka 4Xl0 kilomet- vay yolcularının hüviyetleri gün den, ve Mösyö Flandenin zecri tedbir· 

e; m are enın cereyanı arzı a • . . rL . . .. k .. geçtikçe belli olmaktadır. ~e.r h_ akkında ne düşündükleri belli de· 
kında malumat verildikten sonra ve bu defa §ı~deth muharebelerin re IK yarıf ıdı .. Turk ta. ımı bu m~- _ ld 
«kat'i netice malum degwilse de HabıP.A. cereyan etmesı zamanı yaklatmak- sabakada gazetelerd. ekı .acı. netrı- Kazadan sağlam olarak kurtu- gı ır. 

-. b l f im !anlardan biri de lokanta katiplerin- Diğer memleketlerin vaziyeti hak " 
lerin bu muharebeyi kaybettikleri mu- tadır yata se ep 0 an ecı netıceyı a lf- . kında da kat'i bir fikir edinilemiyor· 
hakkaktır.» cümlesi vardır ki bu cüm· Cenup cephesinde §imdilik sü- tır. Daha müsabakanın ortalarında den Enver K1lıçay adında bır genç- o·w t ft it l 1 o • 

A • ..... .. •• • •• •• • • D"" b l .... tük." E ıger ara an ayan arın son Jil 
le dün balyan kaynaklanndan gelen kunetın devam ettıgı anlatılıyor. butun mılletlerden buyuk hır farkla ~ır.. ~n kku ~en~~ goru~ -~~er vaffakıyetlerinden sonra B~ler ko' 
diğer haberlerle adeta alay eder bir Bunun ge~ende yağan yağmurlar- geri kalan kayakçıla~ımız arada bir a~ı~ a ın a ıze §UD arı ıoy e- mitesi dahilinde anlBıŞmağa razı 0Jını ' 
mana tqımaktadır: dan ileri gelmesi muhtemeldir. Bu saat fark hasıl oldugunu görünce rnııtır: . . . yacakları da ileri sürülüyor. 

Dün (Zafer) den bahsedilir ve Ro- yağmurlar dinmiı ve tesirleri azal- müsabakayı terke mecbur kalmıı- - Ben facıa ak§amı Şehır tıyat- Umumi emniyet meselesi . 
mada bayram yapılırken bugÜn be- mıı ise bu cephede de yeni bir ftal- lardır. roıundaydım. Evime dönmek için Londra, 1 (A.A.) _ Star gazeteS1 

nüz kat'i neticenin bile belli olmadı • yan taarruzuna .intizar edilebilir. Dün gelen kayakçıların söyledik- istasyona geldim. Tramvay hızla g~ yazıyorı 
ğım bi!dirmek batka türlü bir mina. C. D. lerine göre Türk takımının Alman- liyordu. istasyonda duracak zannet- Önümüzdeki hafta Cenevrede ytt• 
ya delalet edemez. Not: yada düıtüğü mütkül vaziyeti ora- tim. Fakat durmadı. Süratle geçti. pılacak müzakerelerin büyük lasrtı1 

H.ulasa hangi taraftan baksak, Tembiyen'deki Habet ordusunun da bulunmayanların kolayca anla- Ben arkasından kottum. Tramvaya Titüleskonun umumi emniyet hak 
1 

hangı haberi dinlesek çıkan netice- gerisini kesmek üzere evvelce Am- malarına imkan yoktur. Elçilik er- Perapalas oteli yakınlarında atla- kında hazırladığı formül üzerinele ce' 

den dün uzun u~adıya ~z~h ettiii· ba Aradan dağını almıı bulunan kanımız bile beynelmilel müsaba. yabildim. Araba çok kalabalıktı. 1- reyan edecektir. tle' 
mizden batk~ hır ma~a ıfade. e~- birinci '!le üçüncü balyan kolordula- kalarda muvaffakiyet gösterebile- lerleye ilerleye ön sahanhia kadar • Mevzuu bahsolan ~ey aza devlet , 
~ez. O da foylece hulasa edılebı- rina mensup kuvvetlerden iki fır· cek bir dereceye yükselmedikçe o- geldim. Bu sırada yolcular arasında brı.n l6kın~ı. madd_e?l~. tamamly~~ııt' 
lır- ı· . I • . ~._. • • d x. •• ak 1 1 b. kaz t hl• ıkı ta dmnde hırıhırıne nasıl J"U""' • • kanın memur edilmit olduğu son ımpıyat ara ıftıraaımızın o5 ru ol- mun ata ar o uyor, ır a e l· d ki . l .. k ld l i eebı' 

1 ık• • T b. uh b ... .. l • I d' k . ·ı · .. ..1.. d e ece erın gosteren a e er n t - ıncı em ıyen m are e- gelen haberlerden anlatılıyor. Bu mayacgını ıoy emıt er ır. esı ı erı suru uyor u. .d. 
si ltalyanlara bir {zafer) temin et- kuvvetler Tembiyen'deki İtalyan Dün gelmeyen kayakçılar hali Yolcular korkuya kapılmıılardı. tB.' ~ ır. • ~ 1· · 1· d~·k· · · ""' ... .. ek..../..Jelı 

• • A ' Al k b w w ıraz ı er e ı ten sonra on t er 
memı§tır. Hatta gelen haberler 0 ikinci ve yerli kolordulariyle ayni manyada bulunmaktadırlar. Her es agrıyor, çagrıyordu. Ben l • .. . k lk k 11 O-
k d t dd··tı·· b" ·f d b · t" .. .. t I erı uzerıne a ara apartıma I a ar ere u u ır ı a e tatıyor- zamanda Ras Kassa ve Ras Seyyum ·-...................................... - ............ _ u vazıye ı gorunce ramvaya at a- .. .. . . .. .. .. Jıı • 
1 k . b d t 1 le 3000 ··ı·· b k k k·ı ... d .. · ld K d" • nunde muthı§ hır gurultüyle 1l ar ı u taarruz a ta yanların mu- aleyhine taarruza geçmitlerdir. Da- r o u ıra ara çe ı mege ıgıma pıfman o um. en ımı d Ol I 
vaff ak oldukları bile JÜphelidir. da Amba Aradam taarruzu batladı- ~ecbu~ olmutlardır.~> hab~rini v~ kurtar~ak kaygusuna düttüm, Yol- ı.. an ° muıtu... • 

2 - İtalyan taarruzu muvaffak ğı günlerde biz İtalyanların bu tarz- rıyor kı bu haber ortada bır çenber cuları ıte kaka tekrar geriye, arka B u s a b a h k 1 
olmu§ olsa bile Habeı orduları ım- da hareket etmeleri ihtimalini ileri falan m~vcut bulunmadığını ve Ha- ıahanlıia doğru döndüm. Tam Al. tramvay kazası . , 
ha edilmemi§ler; bilakis geriye çe- sürmüttük. beı çekılmesinin muvaffak olduğu- tıncı dairenin önündeki ilk virajda 
kilmeğe muvaffak olmuılardır. • ~ C. D. nu itiraf etmİ§ olmaktan baıka bir idik. Atlamak için fırsat bekliyor- Bu sabah Şehremininde Parti b;, 

3 - Tembiyen mınt k d k" Sabaha k l hah l fey ifade etmez. Bildirilen Habeı dum. Araba bu sırada tekrar hız al- nası önünde bir tramvay kaza&• 
0 

a asın a ı ar§ı ge en er er . . J<ı1' 
Habeş kuvvetlerinin •İmal cenahın- T b" 'd k. h J I zayıatının 11e, bermutad, mübalega- dı. muf, mezbahaya kesilmek üzere . _ ~ em ıyen e ı mev um ta yan çen I ld w .. h . . yof1 
da bulunan Ras fmrunu · b"" b · · t 1 d .. b d ı o uguna fUP e edılemezdı. Sarsıntı arttı. Ne oldu bilemedim. zu nakleden 3612 numaralı kar11 ,., n ıte u • erının mevcu o ma ıgını; ura a- E f r.ıv 
tün kıt'alarını zinde bir halde el' k" it 1 t h .. • sasen talyanların da yalnız ö- Atlayım derken kendimi piyade la 46 numaralı tramvay arabası Y. e 
de bulundurdug"'u anla•ılmıır.tır ın • ı . ~ yab?I aalrruzundu~ enuz hnetlı· lü olarak 500 zayiat verdikleri iti- kaldırımı üzerinde buldum. Güç hal pıfmışlardır. Çarpısmanın şiddell"0• 

:& ~ • cesının ı e a ınama ıgını sara at e f d'l . ~ i 
Tembiyendeki yeni İtalyan taar- kaydetmektedirler. ra e ı mekte~ır. Yaralılar da buna ile oradaki elektrik direğine sarıl- rağmen ender bir tesadüf neti?ef

111
,.. 

ruzu muvaffak o im ussa bu mıntaka- katılırsa belkı Habetlerden fazla dım. Burnum direğe çarptı. Zedelen- larak kimsenin burnu bile kana fı 
da ki Habeş orduları~ icin iki ihtimal Asmaradan Royter ajansına ge- kendileri zayiata uğramışlar demek- di. Hafif sersemledim. Yere düt- mıştır. Yalnız otomobilin ön tartı , 
vardır: - len t/3/ 93G tarihli telgraf: tir. tüm. Bu sukut neticesinde sol ko- kamilen parçalanmıf ve ön telce~!l 

ı _Cenuba doğru ge . k.l k k «27 Martt~ b~tlay.an muharebe Şu halde askeri muharririmizin lumdan hafifçe yaralandım. Fakat lekleri tamamen tramvayın nlt~if' 
2 

_ E 1 ~ b ;• ~e 1 me. · azanılmış t~la_kkı edılebilir» gibi dünkü ve bu günkü yazılarında ile- §Uurumu kaybetmedim. Ağrılarıma girmiıtir. Şoför kazayı ınüteıı ·ıe 
d·ı t vveb~I ghar a . ogru çekı!· gayet zayıf bır ıfade kullanıyor. Ke- ri sürdüğü mütalealar şu dakikada rağmen doğruldum. Tramvayın ne kaçmııtır. Bu yüzden Topkap• ~" 

1 • en sonra ı a are fımale ve •ı- za Asmaradan Röyter · t · · b ç •t"bar r k" d ... "b ~ aıansına ge- amamen teeyyu'l etmıt ulunuyor. olacağını merak ediyordum. Tram- apa arasında saat 7,15 ten ı 1 

ına 1 gar ıye ogru tevcı ederek len uzun bir telıraf ise: «Habeıli- - Son • Posta - vay ikinai virajda yoldan fırladı. tramvay itlememiştir. 
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ı_ EKONOMİ 

Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet Haftalık 

'\'AP AG : Geçen hafta Sovyetlerin ı TİITJK : Tiftik satışları da hara • 
~"Pağ Üzerinde incelemelerde bulunJu- retini muhafaza etmektedir. Bir hafta 

HAFTALARCA 
SÜREN MÜTHİŞ 
sırt ağrıları . küçük 

bir tedavi sayesinde 

teskin ediliyor 
~rıu bildirmiştik, araştırmalar müs - içinde ihracatçı firmalar tarafından Bay E. C. bize yazıyor: «Ara sıra sırt 
~~netice vermiş ve hafta zarfında ya-,114GO balya tiftik satın alınm~vtır. Sa- ağnlanna tutulduğum vardır. Lakin bu 
tı:.::. ] • b k F d seferki kriz o kadar şiddetli olmuştur ki i~ satışı memnuniyet verici bir şe - tış arın cüz i ir ısmı ransa, iğer-
~ıl alınıştır. Ruslar bir hafta içinde İs- leri de Almanya içindir. işimi terketmemek için müthiş ezalar çek-
larıb J 1. 1\1 · d k"J 4 8 tim. Bir çok devaları tecrübe ettikten son-• u , zmir ve n ersın en ı osu ı - Haftanın sonunda 82 kurustan 10 
•ı(J k ' ra gazetede reklamını okuduğum ALL 

uruştan olmak üzere (.)!)()()) bal- ton kadar Karahisar malı tiftik satıl -
)a "b · KOKS ynkılannı da tecrübe etmeğe kn-
l gı i mühim miktarda yapağı mü - mıştır. Bu mübayaatm ispanya içı"n 1 ua rar verdim ve Öy e yaptım. Elde ettiğim 

Yaa etmişlerdir. olduğu söylenmektedir. Geçen hafta netice cidden şayanı hayrettir. Pek az za-

Almanların alışları ise büyük bir Sovyetler tiftik piyasasında görülme- man zarfında nğrılanm teskin edilmi~ ve 

~~kun teşkil etmemiştir. Son yedi gün mişlerdir. Yukarıda kaydettiğimiz gibi tamamen zail olmuştur. 

, '! 

Sayfa 11 
-= 

lÇ 

~1tıcle şehrimizden ] 00 balya kadar 
1 alışların ekserisi Almanya hesabına ALLKOKS yakıları adeliıbn ağn-

~ 1.:tlvadin malı 30 k1Jru . tan ve .:ıyrıca I yapılmıştır. Fiatlar: Deri malları, kaba Ianna kartı çok müessir bir ilaçdır. Bu Hazakati dünyaca 
'1ersinden de (:iOO) balya kadar ya - ve esmer cinsler 67-68, Ankara, Po- yala adeta otomatik bir masaj gibi İf 
~ğı ıt,30 kuruştan satın aldıkları latlı, Beypazarı malları 77, Gerede 70- görür. Saçtığı sıcaklık sayesinde ağrı - tanınmış muhterem 
aber a~mmı.<>tır. Almanların permi 72, Kastamonu cinsleri de 88 kuruştur. Y n yeri hemen teskin ve ağnyı hüs - profesörüm, bana: 

l'rıii~külatı kalktığı takdirde daha fazla BUGDAY - p· ,, d d B - bütün defeder. Yakı iki saniye içerisin - S hh t' J 1 • d 
tt\i.iba .• . d"l . ıyasa urgun ur. a de acısız ve kokusuz derhal ıkanlır 1 a ım yı gı a 
t... Yaatta bulunacakları unut c 1 • zı cinslerde on para kadar bir düşük- . . . · baka k ç ••. : 
··•ekt d" G . .. k""]At Sız ıımıze r en yakı da kendı ıpnı ile kazandırdı d e ır. ene permı muş ·u a ın • lük vardır. Hafta içinde sert buğdayla- ·· ·· 
tı'.t ~i Almanyaya yapağı ihracatı ye- rın iyi cinsleri Hatlarını muhafaza ede- . go::ı:LKOKS mesameli yakılar ec - Çabuk k vetlenmek için i Uiç eğll, Sana 
}': bı: şekil alm~akta~ı~ .. Şimdiye ka~ar bilmiştir. Son zamanlarda Anadoludan zanelerde ve ecza depolarında 40 ku _ ÇAPANIN EKSTRA EKSTRA MAKARNASINI 
tq~gıları oldugu gıbı ı~r~ç ~~-n tuc- 1 bilh.assa Eskişehir ve Kayseriden şe~- ru§a sab~r. Kırmızı bir daire içerisinde tavsiye ederim. 

~a~;mal~nmwnwrumunu&~rim~~~m~e~ş~~~n~n~~bmw ~ ~~ ~~~ ~~.~~~------•••••••••••••••••••••~'~ 
ti~ bir surette temin için burada fab - day satışı azalmwtır. !!!~~~.~~~! .. ~!!'?.~: ............. _ ......... .. 
}' alarda yıkandıktan sonra Alınan - Bir hafta içinde Haydarpaşadan T A K 
}'il.Ya scvkettikleri anlaşılmıştır. Temiz 450, Trakyadan 378, limanlardan ·151 Vi ~ 
~~~ağıl.ar~~-n -~i~ kı~~mın da Fransaya ton buğday ~elmiştir. Fiatlar düşük ol- MART 
~ derıldıgı ışıtılmıştır. lstnnbulda yı- duğundan Zıraat Bankası satış yapa - ı-----;~----,-------'I 
t tırnış Anadolu yapağılarına 100 ku- mamıştır. Rıııot sene 

~kadar talep vardır. Fiatlar ekstra Polatlı 8,15, iyi mal 1352 2 
ttıalrakya yapağıları piy~s~d~ a~.n - Anadolu yumuşakları 7 ,25, Anadolu ~m Resmi sene 

Arabi sene 
1355 

1 . ~dır. Bunların en bırıncı muş - sertleri 6,30, yirmi çavdarlı 7, l O, 116 1936 

6~181 Yerli fabrikalardır. Almanlar da Trakya sertleri 6, 15, kızılcalar 6,20-ı 
IQ -63 kuruş arası 150 balya kadar al- 7,10 paradır. 

Şubat 
18 

PAZARTESi 
ıı,lardı -:--::--::::-:------,--..---• y ~· .. Ekstra ekstra unların çuvalı 920- SABAH İMSAK 
~ ~Pag satışında şak yanı bteessu

1
f ~?- 980, ekstralar 880, birinci yumuşak s. D. Zilhicce S. D. 

~k· ır mesele vardır i o da izim ıwa 81 O _ 870 ve birinci sert te 680 kuruş- 12 82 8 
~ 1 bildiğimiz usullerden vaz geçmi- tur. 6 83 

1~ :: 
Ctek allan }d w "b. 0 

~ ve m mızı 0 ugu gı ı pıya- ARPA : Piyasa isteksizdir. Hafta 1kin<li Akşam Yatsı 
't~··çıkarmamızdır. Bu ihm~l ve te - icinde kayda değer iş olmamıştır. Fi- S. 1 D. S. t D. 8. D. S. D. 
L - ~p Yüzünden bir çok hancl pazar- otlar geçen haftaya nisbeten düşüktür. E. 6 2~ 9 84 12 1 30 
~ ga d • "b" · d mal z. 11~ ~ır ıgımız gı 1 pıyasa an Dökme arpalar :3,25, çuvallı Trakya 12 26 15 84 18 01 19 81 
dG k ıstiyen yerli tüccarları da tered- nevileri dört kuruştur. .__ ___ _._ __ ...... _.._;;...~-·..;;.;.;;.,:.~ 

!MI de düşürüyoruz. 1 MISIR Mı . l l-f ··k : sır pıyasası can anmış -
~~tı ~-u~etdha7c: atıl~n ~alları k~s- tır. Geçen hafta hararetli işler olm~ş. SELANİK BANKASI 
~e ~ış e ~~ :rı c~za an ırıy~r. ,. ~ ve bilhassa Karadeniz limanlarm<lan --~~~-~-----
de~il:.alnız hukumetın . kontrolu k~~~ talep artmıştır. Karadeniz limanlarına Tesis ta.rihi 1888 
~ ır. Satılacak ve bılhassa bu gı 1 sevkedilen mısırların Adapazar ve 
~~ta~ emtiamıza biz kendimiz de e- Trakya cinsleri limanda teslim 5,20, 
İat ~~'Yet vermeliyiz. Piyasaya kendi Bandlrma malları 5 30 paradır. Talep 
u~~.•rniz gibi değil. müşterinin arzusu devam etmektedir. Fiatıar sabittir. 

•tıe mal hazırlamalıyız. DiK · · ı· 
1 Son } b b · b" · FiN : Pıyasa bır hafta evve ı -
i.ı. satış ar unun arız ır mısa - . d f" l d ·· '"' 
"'llt rvı·· . l l b sıne nazaran urgun ve ıat ar a cnz ı 
) · uşterı ma a ıyor, ve u sene b" . D h"IA fi 1 L 111'.><töı] ld k . . fi l ır genleme vardır. a ı ı at ar: e-
~1 t!i arımız o u ça ıyı at ara sa - 53 k b ki 1 24-25 k 
t.1}'or F k ha A d 1 ali vant , a u u ar uruştur. 
QJlı • a at zı na o u m an ve . 
, 

1fıas8,,. M . C han Urfa oı·ya- ihracatçılarımız on gün ka~u ev -
·ı~ı_ .. ersın, ey , • . ·fh 
~· ıtir gibi cenup ve şark vilayetleri _ vel iç fındıkların yüz kılosunu Sı am· 

İdare merkezi 
latan bul (Galata) 

Türkigedeki ~ubel•ri: 

İstanbul, ( Galata, Y eı:ıioami ); 
İzmir, Mersin. 

Yunanistandalci ıub•l•rl: 

Selauik, Atioa, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamellb 
İstanbul n Galata ıubelerinde 

kiralık kasalar ~I\ '°apağılan çakıldak denilen bir ta- bur~ 54-55 liraya kadar teklif :ı~i~ -
t~ Pisliklerle bulaşık olduğundan ih- I~rdı. Son satı~lar H~m~urg teslımı .J7 
tııitl tçılar bu gibi randımanı meşkuk lıraya kadar yukselmıştır. • ........................................................... .. 
~1 Cllınaktansa hiç almamağı tercih Ceviz üzerine muamele olmamakta- ,... _____________ _ 

·~r<>~1ar. Eğer bu memleketler .Je di- dır. Kabuklular .. 1 O, iç cevizler ~a-:10 Son Posta 
tıı· <!tı gibi yapağılarım biraz daha te- kuruştur. Son gunlerde memleketımız-
~;dve ihtimam ile piyasaya çıkarsa - den bir miktar ceviziçi ihraç edilmişse -===·-=============i 

h k Yevmt, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi ~I ~ al müşteri bulacak ve mallan de bu ihracat eski angajmanları ·apa • -=-.=;=:~=;==:-=~~=:=-=--=~----ı 
iı.t d la d ak · · d" y "d h · <l Eski Zabtiye, Çatalçe'1lle sokağı, 25 ~ 'Veya senelerce epo r a sürü - m ıçın ır. em en e emmıyete e -
Pb 1 İSTANBUL 0~lmaktan kurtulacaktır. ğer iş o mamıştar. 

l.jıhisarlar U. Müdürlüğünden : 
t,ı?3s, 70 lir muhammen bedelli iki adet telefon makinesi, 8 kilometre 

~4:ktıi~li tel, 300 izolatör demiri, 70 adet 6,5 metre boyunda demir 
~~ Vesair telefon malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek 
~~~tılerin 14/3/936 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve 
~11-lj~ )~at Şubesindeki Alım Komisyonuna o/o 7,5 güvenme paralarile 

te ınüracaatları. (1059) 

Cumurbaşkanhği Filarmonik 
O ,·kestrası Şefliği den: 

{ı~~~estr~ kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
t1ıltı~ Vıyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 

'?Ji<ıı n, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterisi 
~lat çalanl.mn 7 /3/936 cumartesi günü sant 10 dan 17 ye kadar İstanbul 
ıt'bi~aray lise"İnde sınavları yapılacağından bu sazlan çok iyi bir surette 
~ ·e~ ar· istlerin kendi entitürümanlan ile birlikte sınav komisyonuna bi

r- ., ba e ı fVUnnalan. u142» cı361» 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. ___ __..,. 

ABONE FIA TLARI 
6 3 

Sene Ay Ay 
1 

TÜRKiYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBi 

~ Kr..:_~ Kr. 

l400 750 400 150 
2340 12i?O 710 i70 
2100 1-100 800 300 

Abone bedeli peşindir. Aclıa 

değiştirmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrak geri oerilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi 18.zım<llJ'. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta ,_ _. 
Telefon : 20203 

Bu kutunun içinde kadın gUzelllGlnln 
bUtUn srrrı glzll oldufiunu blliyor musunuz ? 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYA 
Şimdiye kadar binlerce kiı"yi zengi 1 etmiıtit. 

s. inci Ke,ıde 11 Mart 936 dad1r~ 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O Lira1ı~. 
r Ayncaı 15.000, 12.000, 10.0JO liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mü ca.at vardır. 
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Bayramda Misafirle • • 
ını 

• 
1: 

• 

HER ZAMAN HALİS, HER ZAMAN DAHA 

ucuz olan 
NEFiS 

ve her zaman en 

IHSAN KURUKAHVECİOGLU 
' kahvesile ağırlayınız. 

l&tanbuı, Tahmis sokak 
Kurukahveci hanı altlnde Perakende kilosu 12 O kuruş. 

. ! ... . ' . ' ... . 

""' ' 'I . 

Çaresi varken ıstırap çekmek ... 

• GRiPiN: 
En ıiddetli baş ve dit 
ağrılarını, romatizma 
sancı ve aızılarını 

keser 

Ne acınacak hal! 

• GRiPiN: -Üşütmekten mütevellid 
bütün ıı~ırabları, adale, 

bel, ıinir ağrılarını 
dindirir 

Grfpe, nezleye ye emsaJi bash'ık'ara k--rşı bf hassa müeı ; rd ;r. 

• • 1 1 
Radyolin diş mGcuou fabrikaa.nm mütehaaa.a kimyaget.eri 

tarafından yapılmaktadır. 

~-----------·--------------... -' 

HALİS YÜnDÜR. 
, 

iYİ OTO TIITAR. 

SOMER BA"K 
YERLİ "ALLAR a 

- ---
Tarsus Şarbaylığından: 

Avrupa VH Aroerık lUa fevkalade 
ma7.lııı.rı ı·ık ı ir ol·nu,tur. En eski 
naııırl.trı lı ı l" pek kısa zıı.manda 

kökiinden çıkarır. 

lng· iz Kanzuk Eczaneqİ 
Beyo.{lu • 1 tanb .ıl , 

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

Karaköy 'l'opı:ulıu cu ıdeıi No. 33 

Yeni çıktı 

iT ÜRÜR 
KERVAN Yürür 

Orhan Selim «500» lira ke§if bedelli, üç muhtelif mevkide yapılacak elektrik san

tral ile ıehir ıebekeıi plan ve projeleri 2490 sayılı arttırma ve eksilt- "-----------' 
me kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık eksiltmeye ............ ___ ................................... __ 

konulmuttur. lhaleıi 936 senesi martının ikinci pazarteıi günü ıaat 
15 te Encümen önünde yapılacaktır. Şartname örneklerinin parasız 
olarak Belediyemizden aranılma_ . ilin olunur. ((930,, 

Son Posta Metbaeaı 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp, H. Lütfjj 

RADYOLİN 
kullanınız 1 

Ciğerler için hava ne ise ditlel' 
için de RADYOLIN odur. ffd. 
ta ciğerler kadar aağlam ciiet
lere de ha va lazım olduğu sibi. 
bakımsız diıler kadar temia .,.. 
beyaz diılere de RADYOtliC 
lazımdır. Hava kanı, RADYO
LIN ağzı temizler. Havasız ka" 
lan en sağlam vücud nasd ze" 
hirlenirae, RADYOLIN ile fır
çalanmıyan temiz ve beyaz dit' 
ler de öylece ıararmaia .,.. 

çürümeğe mabkfundurlar 

POKER-
PLAY 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

KES KfN 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRA Ş BI ÇAGINI 

KULLAN\YOR ~ ....._._ .. ..._,_,,,, .. _, _________ _ 
BAYRAMDA YALNIZ 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

~e~ 
MGnderecata çok ıeagin olan bu gaıeteyi oli umakla ·n i1Anları• 1 •1 ı" 

kflP 
mokle hem kendlnlıe •• hem de KIZILAY'a yardım etmlt oJac .. 

Flyab ıon aabifede aantiml 30 kuruıtur. M6racaat yerleri~ 
lıtaob•l'da: Po.tan• karıııaıada KIZILAY Satıı Bfiroıu Telefon: g6 
lıtanbul'da: Poıtane arkaaında l.incılık Şirketi Te'efon: 20094" 

t 


