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Petrol Ambargosu Emrivaki 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tarihi · konuşmalara sahne oldu, Cenevre dün 
ambargo 48 

Fransa. sulh için son bir 
teşebbüs yapılmasını 
istedi, fakat ümit yok! 

saat içinde tahakkuk edecek ! 

Mussolini ambargo konursa Japonya 
ve Almanya ile birleşeceğini bildirdi 
Edenin 18 ler komitesindeki beyanab bir homba 
tesiri yapb, lngiliz D11 Bakanı lngiJterenin ambargoyu 

istedilini açıkça söyledi 

Lıgiite~ ltaıyanın Almanya 
tle birle,eceğine inan~yor 

Cenevre, 3 (Son Poa) - On • • 
~leri komiteei dün öjleden eoma tarİ· 
lıt bir toplanb yapb. Bu toplanbda fn. 
~ dit helr•nw FAea. in ....... 
kktai namrını açıkça anlatan Lft au. 
hl. ~yerel&: lnpltenınia lrcwite 
hlfından verilecek her karan kabul w 
latbilt edeceiini bildird~Jnailtere dıt 
~nı petrol ambargoeunu tetkik e
~ miltehaaıslar heyetinin raporuna 
'-uttali olan lngiltere hilkdmetinin 
'-'ibargoya tarahar olduğunu, yalnız, 
htrol istihsal eden ve petrol na1diyab 
~ ınefpl olan aza devletlerin de bu
~~ .kabul ve tatbik etmeleri lhım gel
ı;ini illve etti. 

..., (On.mı 8 iıtd 7'1M•) 

Alman kabinesinin çok 
mühim bir toplanbsı 

Nazırlar Hitlerin riyasetinde iftima ederek Sovyet
Fransız paktı karp•nda alınacak vaziyeti görüştüler 

Alman kabineli uaları Mitlerle ......._ 

lıL Paria 3 (Huauai) - Londrad~an Almanlar Sovyet • FraDtlZ paktma Alman
?~ Komik ıazeteainin verdiii ma16 .. yayı çenber içine almak mahiyetinde te • 
~~ 10·· d"" Al L b' . H H't likki ve buna karp Ren vadisindeki aay• re un man m;a meıı er ı • 
t. -.. riyueti albnda fevblide olarak top- ri askeri mmtakanan tahkimi lüzumundan 
~ • ı . . · bahaetmitlerdi. Böyle bir hareket Alman .. 
L: .. ttır. raarbıye, bahnye, hava liakan • ı -k !--L d __ ._ ___ _ 
~ , >:anın A'fV amo m-ın aft ııu.ıı.-.- ae-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kurban bayramı 
Eaki Franaız Başbakanının gafı 

Yann Kurban bayramıdır. Bu mü • 
nuebetle aazetemiz çar .. nba. per • 
felDbe ve cuma aünleri çakmıyacak, 

cumartesi ıünü eskisi cibi nefir vazi • 

fesine devam edecektir. Okuyucula • 
runıza tebrik eder. bayrama net• e ile 
seçirmelerini dileriz. 

Lavalden sözlerini tavzih 
etmesini istedik 

* Jt * 
Eski Başbakan çektiğimiz telgrafa cevap verirse 

Yunanistan Balkan 
pakbna bağlı 

mazeretini, vermezse mahiyetini anlatacak ve o zaman 
kendisiyle bqka türlü konuşacağız. Bekliyelim 

Eaki Fw Mtbeh• ı...ı V• illmi 
mec:m...... bir malaarririlM d•hMeld ra-

Kral dün parlamentoyu kiplerinin kenclisini ™ w... CT• .ı. 
açb, beklenen nutkunu Tarc] dmilea ve bepna ıwalda ..,. • 

söyledi in Wr ani lmvnt dmeme aleliDe .....,. 
tlderiai sö1Wi ve ilave etti: .a.. TM 

Atiıla, 3 (Hma- c1eji1im, An__..,_• mel'• Wr TM 
il) - Y- ...... diipne• ...,....... F~ Hı -.. 
h ... Y- .- • la (Tite de Tsc) tMirWa .._._.. 
Mı..-laıu ı Sif " ı...ı pW Mpeldllili -.....ı. TME · 
..... kltlıl .......... doebl ........ ,........ ........ ... 
Ywn q .... • fDM 1alnpnam.Mla ......... ..._,.. • al-
- lllit Wr .... .W&. Fakat ı...ı ... w.rla ba...t.. 
..... • .,. • • tMiria ifMle .atili w ..._ imlt P. 
~Ym ?la• Wc ... TMclejilim,~ ... 

lıliı1Jııl., , ................. ., .. 
............ WI- feci ...... aokba. 
hwa •h• pafs. Dün ba babilte her 1M ;.tand....-
tma balla bbıca • aöatereceii bauuiyeti 1~ Tih4din 
lam IÖJliJa'ekr her wnan .._ teJdm illlln tattuia m.ti 

« - Hllklmetin nefaini 1aralı,an ba ı..,anat .a&n ._ • 
•Dren paktma al· Kral Yorai aü,ecle de beldeclilimb siW derin ...._. 
felliii llmad' elt-nmiteti IN1Nı .. ka1det· (Deoamı 1 anca 7'fs4•) 

s.lri FrOIUIS .......... Loool (1) 
c.,..ored• Tirlr O., lıdanaaa (1) 

riyaNt ettifi 6ir •iınful• 
(DetNınu , llllCll ~., -==-===ı=========::::::=m-=---===============----~ 

Tembiyen muharebesini~ Facianın mes'ulü 
henüz belli değil 
Şifhue JOlmfuadaki lnmVQ kawma 

ait tahkikat raporlmn lauarlenmaldadar. 
Belediye ,_ ~ rapor- .............. . 
tar. 8a rapor OD ..... bfbnektff .. . 

· Kiıulorl ne diyor? 
Tranna1 firketi c1irektörii KiDdorf taı.. 

lllrab iflcAI .............. kadi aoktai -
(,,.,,,,,,., 4 i1ncii )'ibule) 

YANGIN, 
ZELZELE, 

VEBA 
Bunlardan clüa korkunç ne 

vardır •• Bir tek kelime ile cevap: 

Casus 
Bir aimi mikrop. nuıl dev aibi bir 

vücudü mahvederse: mel"un bir cuua ta 
kom bir milleti bir anda peripn eder. 

Yeni tefrikamız 

Mllll mücadelede 

verd· ği garip netice 
ltalyan kıskacı kapandı, fakat kıskacın uçlan 
biribirine kavuştuğu zaman içinde Habeş ordusuna 

mensup bir tek kıt'a bulamadı 

ltal~ topçanı laaliyette 

Londra, 2 (A.A.) - ltalyan kolor- r-----------
dulan, b~tün Ras ~ k~vvetlerinin ephelerde dünk .. 
bulunduarunu farzettiklerı mahalde 

casus teşkilatı :n.=:~n....~~28~ vaziyet 
umulmaz hır hadıse olmuf ve Ras I [ A k h I • • • 

Türk milletini kalbinden vurmak. Kusanın araziyi mükemmel surette S eri mu arr rımızan 
Türk yıardunu atetlere yakmak iatedi. bilen siyah ordusu, çok fazla Z4'lyiat mOtalealan ) 
Fakat Türkün zekb. bütün bunlara vermeden, kendisine bir yol açm)f ve 
plebe etti. latlyan kıskacının iki ucu bütün kuv-

~ e dijer bakanlann bulunduklan bu bep olacak ve Garbi Avrupada eulbütı te-
~ntıd* So\tyet • F ranıaz paktını~ . ta, ·.• m• -tıluliteakttr. Alman kabine.urin '"'yeni · 

•n dolayı tahaddüı eden vaziyetin v_.ele aönı verdiji- kar~· maiyeti 

~ .öyleniyor Ye bu )'tizclen ıiıjaGlaul -olmakı. -.-. JMl1ut&~r~ 
-.,...~ ~ ehemmi1et .nifıror. Y4 .encliee doP,. 9u r. - - - .:.l 

Bayramertesİ vetiyle bir bofluk üzerine kapanırken, 

okuyacaksınız! dıfUI çıkabilmi~tir .. 
Ras Kassa, tımdi Raa Mulugetta 

ile irtihabnı temin etmele muvaffak 
aı.n.-. <o ....... illli __., 

Bugün yazacağımız mütalealan u • 
zatmağa, hakiki vaziyeti tahlile ve oku
yuculanmıza izaha hiç lüzum aörmü • 
yoruz. İki 1ıündenberi yazdajumz ya

zalar busün reamen tahakkuk ve teeJ• 
yüt etmit bulunuyor. ,,,.,,_.inci 711M•) 
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Lavalin galı 

• 

er 

700 mevcutlu ı:.e 

• 
Bir ka~ rakam 

Lavalin bir galı 
. -

Avrupa, İstiklal harbine kadar Tür • 

kiyeye yarım müstemleke gözile 

bakardı. 
A'•rupa devlet adamları nazarında da 

eskiden Türkiye bir müstemlekeden ba§ • 
ka bir şey değildi. Bu sebeple eaki zihni • 
yetle yetifen ve bugün hiila AVTUpada ıi • 
yaset işlerinde rolü olan devlet adamları 
Türkiyeden bahsedildiği ve Türk kelime -
sini i~ttikleri zaman, bu eski zihniyetin te
siri altında hareket etmekten kurtulamı -

yorlnr. 
işte eski Fransız başvekili (Laval) m 

kendisine hücum eden muarızlarına cevap 
verirken bizlerin milli izzeti nefsimizi kı • 
racnk bir lisan kullanması bu eski söz alış
kanlığının bir neticesidir. 

Fransızlar Türkiyedeki inkılabı bilmi • 
yebilirler. Sokaktaki Fransız Türkiyenin 
müstemleke olmaktan kurtulduğunun far· 
kında olmıynbilir. Fakat düne kadar Fran· 
sız hükumetinin başında bulunan ve Türk 
ricalile bir çok mühim siyasi i ler gönnüş 
olan Lavalin böyle bir hataya düpnesi 

affedllemez. 

* 100 mevcutlu bir li•e 

D i.in lstanbul lisesi önünden~ geç.e~ken 
müthiş bir çocuk kalabalıgı ıçınde 

kayboldum. Çocuklar mektepten çıkıyor • 
)ardı. Bütün cadde battan bap mektep ço
cuğu ile dolmuıtu. 

Bu vesile ile öğrendim ki gerek erkek, 
gerek kız lisesinde yedi yüzden fazla ta1e
be vardır. Sınıflardaki talebe mevcudu 
yetmİJ sekseni aımaktadır. Ve bu kadar 
kalabalık sınıflarda ne hocalar ders vere
bilmekte ve ne de talebe verilen""1enten is
tifade edebilmektedir. ' 

Terbiyecilerin yapbklan tecrübelere 
göre bir sınıfta talebenin hocanın takri • 
rinden istifade edebilmesi için mevcudunun 
otuzu geçmemesi lazımdır. Talebe miktarı 
otuzu geçti mi, sınıh §Ubelere ayırmak la • 

zımdır. 

Fakat bizde hoca yok. Mektep yok. Va
sıta yok. Mecburen çocuklanmızı kıfla gi
bi sınıflara yığıyor ve orada okutmağa 

çalışıyoruz. 

Bedbin olmıyalım ama, bu tarzda oku
tulan çocuklar sen sonunda imtihanların
da muvaffak olmazlarsa hayret etmiyelim. 
Bu usul ile çocuklarımızın bir şey öğrene• 
miyeceklerini ve sar(ettiğimiz emeğin ve 
paranın boşa gittiğini kabul edelim. 

* Bir kaç Takam 

Bütün dünyanın harp için nasıl ha-

2:ırlanmakta olduğunu anlamak is • 

tiyorsanız aşağıdaki rakamları okuyunuz 
ve devletlerin masraflarından bir kısmını 
gizlediklerini, bazı hazırlıklarnı gizli tut -
tuklarını da hesaba katınız: 

İngiltere - 19 3 5 - 3 6 senesi için ordu, 
donanma ve hava kuvvetleri masraflarına 
karşı 650 milyon lngiliz lirası. 

Fransa - Alelade bütçede 935 - 36 
yılı için ayrılan müdafaa tahsisatı 676 mil
yon lngiliz lirasıdır. 935 nisanında bu ra· 
kama 1 18 milyon ilave edilmiştir. 

Bu martta aynca 30 1 milyon İngiliz li
ralık tahsisat kabul edilecektir. 

Almanya - 1935 te kabul edilen mü
dafaa bütçesi gizli tutulmuştur. Bir sene 
evvelki bütçede 301.500.000 lngiliz lirası 
tahsisat konmuştu. Sivil tayyarecilik ha -
linde yapılıın hazırlık bunun haricindedir. 

ltalya - 934, 35 senesi için 335 milyon 
yedi yüz altmış bin lngiliz lirası tahsisat 
kabul etmiştir. 

Japonya - 2 71.440.000 fngiliz lirası. 
Sovyet birliği - 6.500.000.000 ruble. 

Özlü Sözler: 

Böyle Diyorlar 
«Eğer, l. rndi emeklerimize, kendi ideal

lerimize göre yn amak imkanını bulama -
dıksa, bnri kendi ölümümüzle ölelim. ıı 

Yakup Kadri 
Yaban'da 

ııBir kadını ~ken şeyler fikri ve ahlaki 
mezivetlcrdir sanıyorsan pek aldanıyor -
-;un. B n bir pervnneyim: Yanmış ve yan
nnı 11' b\..tun nlcvler beni bekliyor. ıı 

Re.hmef de 

n··vrl· "eyler ~adc olmn'ıdır; fakat sade-
·k o !l.a ... r cuç ki... Pascal 

a Çalışmıgan çocuk a ,,,,------------~ 

Buda mı 
Dert? 

l(ısas 

ı------ E. Ekrem-Talu 
9:~ harbi esnasında imiş. Rurndide 

mağlup olarak ric'at eden kuvvetlerin 

önü sıra İstanbula akın eden muha .. 

cirler sokaklarda, cami avlularında a• 
hırlarda, perişan bir halde sürüni.iyor

Iar, salgın halindeki kolera, diznnteri, 

tifüs gibi i1letler halkı sapır sapır dö .. 
küyor, paranın kıymeti sıfıra clüşmüş, 
havaici zaruriye fiyatları fırladıkça 
fırlamış, memur aylıkları tedahülde, 

çaıwı pa7.ar tenha, hasılı koca memle .. 

ket baştan başa melal ve matem için• 

de •• 

Sınıfta çalıtmayan, dersini yapamıyan, hocasını anlamayan 
çocuğa ııabi veya aptal hükmünü verip aeçmeyiniz. 

Biz ekseriyetle bu çocuklar hakkında fena hükümler verir, 

onların bütün arkadafları kaı'fasmda izzeti nefialerini kırarız. 

Böyle bir sırada, bir gün, köprü-
den Üsküdara giden pazar kayığı tarn 

Kızkulesi hizasına geldikte, içindeki 

yolculardan, ak sakaJlı bir hoca: 

Bu çocuk ya açtır, ya evinde dayak yemekten manevİyetini 
kaybetır.iştir, ya sefalet kavgası onu bu yafta yormuftur. Hiç bir çocuk, sebep olmadıkça, bu Tazİyete dü§Dlek istemez. 

Çocuklan dövmeyiniz, tahkir etmeyiniz, onlarm izzeti nefisle • 

riııi kırmayınız. Onlan bu bale getiren sebepleri arqtınıu:z. 

- Ooof, ofl diye içini çekmiş • 

- Ne oldun hocafendi. diye sor " 
Çocuk mektebini sevmezse, dersini sevmezse, arkadaılanna 

karp !bırsm hareket ediyorsa bunun sebeplerini arafbrmız. 
muşlar. 

- Ne olacak. demiş; koca bir ömür 

r •• 
LSOZ 
Italganların 

Habeşistanı /stilli. için 
Gö$terdikleri Sebep 

Bu ki§ Montekarloda Afrikalı bir dan· 
söz ve şarkıcı büyük rağbet kazanmış. Se
yirciler kim olduğunu merak etmişler, ni· 
hayet. İmparatorun yeğeni olduğu anla • 

§ılmI.J. 
Kendisinden Habeş şarkılarını söyle -

meıi rica edilmif. O da: 
- Artistim. söyliyemem diyerek Ay 

da, ve Verdiyi tekrarlamış. 
Bunu duyan f tal yan ııazeteleri: 
«Habeşliler, hatta imparatorun en ya

kını bile bizim kültüre meftun ... 
Şu halde Habeşistanı istila etmekte hak

lı değil miyiz? ıı diye hadiseyi isti8mar et· 

mek istemişlerdir. 

* Göl• ilk çıkan kadın 
Bundan tam 1 S2 sene evvel Liyonlu 

Matmazel Tible Mongolfiye biraderlerin 
balonile göğe ilk defa çıkmıştır. 6 ay son
ra Madam Fleurnnt ta ayni işi yapmıştır. 

J SSO senesinde paraşütle atlıyan ilk 
kadın da gene bir Fransızdır. İsmi Poite· 

virdir. 

* DUnya patinaj t•mplyonu 
evi eniyor 

On beş yaşındanheri dünya patinaj 
fBmpiyonluğunu muhafaza eden Sonya, 

Berlin la,§ olimpiyatlarından gene dünya 
şampiyonu olduktan sonra, artık müsaba
ka yapmaktan vaz geçmiş ve evlenmeğe, 
aile ocağına dönmeğe karar vermiştir. 

* 
Havada bir mucize 

Rusyada iki paraşütçü arka arkaya tay
yareden kendilerini koyuvermişler, önden 
giden ağır ağır aşağıya indiği halde arka
dan atlıyanın para§ÜtÜ yanlış açılmış ve 
yırtılmış. Zavallı paraşütçü ihtiyat para • 
§Üt te açılmayınca, seyircilerin haykmş -
malan arasında muhakkak bir ölüme doğ
ru yuvarlanırken, önde gidenin paraşütü
ne raıtgelmi§ ve arkadaıına sıkı sıkı sarıl
mış. 

Fakat paraşüt iki tayyarcciye kafi gd· 
mediğinden bu sefer ikisi birden büyük bir 
hızla aşağıya doğru inmeğe başlamışlar -
dır. İlk atlıyan (Noskof) ihtiyat para ütü
nü ancak yere 100 metre kala açabilmİ§, 
iki tayyareci mucize kabilinden kurtulmuş· 
!ardır. 

* Bulgarların merakı 
Ölen bir babanın evlatlarına, tarladaki 

defineyi arntmak için söylediği söz me~ -
hurdur. Ve çocuklar da, kazılan tarlanın 

zenginliğine kavuşmuşlardır. Bulgarlar bu
nun tam aksini yapmaktadırlar. Onlar da 
ı kaz ve defıne bul 1 n sözünü tatbik ediyor
lar ammn, serveti toprağın üstünde değil, 

cami, kilise, duvarlıın anısında, köprü a
yakları içinde arayıp bütün tarihi binaları 
yıkıyorlarmış. Tabii hükumet hu servet a
rama tan:mı yasak etmiş, fakat söz dinle
temivormus. 

M. NURi ÇAPA 
Sayın ntaudaılarınm bayramını 

kuıiu"ar. 

J 
tükendi, şu Kızkulesinin içini bir ke-

s 1 N D A 
recik olsun görmedim. 

A R A Bu sözleri duyan kayığın reisi, he-
men dümeni elinden bırakmış: 

·-------------------------· I HERGüN BiR FIKRA 
Kusurlu olduğu için 

Meşhur şaire Fitnat, ıiirlerinden 

fazla ha:zırcevaplıjı ve nüktelerilc ün 

almış bir şahsiyettir. 
Bir kurban bayramı arifesinde, Fit· 

nat, Beyazıt meydanındaki koyun aü -
rülerinin etrafında dolaşıyormuş. 

T C88düfen oradan geçmekte olan 
şair Nabi. Fitnat Hanımı görünce ken
disile §aka etmek istcmiıı. Yanına yak
laııp, IK>nDUf: 

- Buralarda ne arıyorsunuz, sulta
nım? 

- Kurban alacağım da.. Bakıyo • 

rwn. 
Nabi. gülümsiyerek: 
- Aman cf endim, ne hacet;> Size 

ben kurban olayım l 
Deyince, Fitnat, Nabinin biraz ~ehil 

olan .gözlerini İşaretle: 

- T eşckkür ederim amma, ku5Urlu 1 
koçlan kurban etmek ıer'an caiz de -
ğildir 1 cevabını vermiş. ... . 

BULMACA 
t • • • • • • • 10 

Soldan sağa: 
1 - Asyada Türkü çok bir diyar. 2 -

S h L1 d - Ulan, hoca olacaksın .. Bu da ıni arag urnu- cıag arpaşa d t" d" b -er ' ıye agırmış. 

Köprüsü 2500 Onun gibi, dünyanın şu malum va-

Sene evvel düşünülmüı ziyctinde, ortalık daraldıkça daralı .. 
yor, siyasal ufuk karardıkça karan • 

Haydarpaşa ile Saraybumu arasında 
"' yor, Afrikada harp, Uzak Şarkta is .. 

bir asma köprü yapılmak istendiğini du-
yan, bilmem nerede su baskını, filD.n 

yan bir Fransız aazetcsi diyor lr.i: olup duruyorken bir dans hocası da 
- Dara bu iP baprmak istemişti: öm- tutmu~. bir akşam gazetesine beyanat" 

rü vefa etmedi. lir.inci Vilhelrn ile Abd:;J. ta bulunarak: 

hamit anlaşarak yapmak istediler. Dost • _ Ooof, of! diyor. Danseden er " 
luklan vefa etmedi. Şimdi de Nuri ismin- keklerin sayısı gittikçe azalıyor l Or .. 

de bir müteahhit yapmayı düJiinüyor - tada bugün bir kavalye buhranı varl 
mll§. Allah ona uzun ömür versin!» -. ............... ._ ..... ___________ _ 

Kaide, cesur. 3 - Adliye, nota. 4 - Bir 

renk, akıl, sene. 5 - 20 inci asrın kuvveti. 

6 - Rabıt edatı, manzaralar. 7 - Dün

ya, bir K ilnvesile yıkmaktan emri hazır o • 

lur. 8 - Bir denizcilik tabiri, bir oyun. 

9 - lziyet, padişahlann oturduklan ev. 
1 O - Amerikada meşhur bir şclile. 

Yukandan aıaiıJa: 

1 - Mısır fir' avını. 2 - Kaide, bir diş. 

3 - Farsça gi.in, okun eşi. 4 - Fransızca 

anahtar, dilek. 5 - Her İ§ten anladığını 

söyliyen. 6 - Göğüs, bir Ç ilaveııile ba~ı -

mızın kılıdır. 7 - Zafer geçidi, namlı. 8 -

Beygir, bir musiki aleti, aramaktan emri 

hazır. 9 - Sarhoşların yaygarası, saklı ola
rak anlatma. 1 O - Saçsız, derebe7ler. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan sağa: 

1 - Finlandiya. 2 - Aidat, 3 - Skoç, 

ya. 4 - La, sakal. - Emr, riya. 6 - Snat, 
tii. 7 - Ordu, azık. 8 - Feda, il, si. 9 -
Efes, akd. 1 O - Et, la, Ras. 

Yukarıdan afaiıya: 

1 - Feylesof. 2 - Amare. 3 - Nas, 
radde. 4 - T uaf. 5 - Osman, el. 6 - Na
çar, Isa. 7 - Diş, kıtal. 8 - Jyd, ayaz, ar. 
9 - Yaylii, iska. 1 O - Ata, akid. 

A hocam l Bu da mı dert~. 

Birihirlerini tongaya nasıl düsilre

ceklerini düşünmekten, insan1arın 
tango düşünmiye vakitleri mi kaldı?. 

Bunu anlayamıyor musun~ • • 

~ 

L "'.0~44 

Biliyor Musunuz? 
1 - Sokrat kimdir) 
2 - Buharanın nüfusu nedir? 
3 - Bir şilin kaç pense aynlır) 
4 - Mürekkep lekesi ne ile çıknr? 
5 - İstanbulda saat 12 iken Beyazıt 

vilayetinde kaçtır. 
(Cevapları Yarın) 

(Dünkü Suallerin Cevaplan) • 
1 - Ases Y eniçcri devrinde g cclerl 

kol gezen zabitlere verilen isimdir. • 
2 - Meşrutiyetten sonra yapılan serseri 

nizamnamesinde dayağa izin verilmi 'jtİ. 

3 - Avcı Sultan Mehmet kethüda " 
sına 1000 değnek vurulmasını emretmişti. 

-i - İngiliz kralı sekizinci Edvar sabık 
ve lahik bütün Avrupa hükümdarlnrıoırı 

akrabaııındandır. 

5 - Bugün de kullanılan vapurları -
mızın en yaşlısı Gü]cemaldir. 

r. . . . 
iSTER iNAN iSTER iNANMA 

Hadiseler Karşısında: 
--------------------------

Reıme iyi bakınız. Burası yolsuz bir köy d~, BostJU>Cımn en iflek yoludur. 
İç Erenköy ve Küçükbakkal köy balkının hepsi bu yoldan ıeçer. 

iSTER İNAN iSTER iNANMA ________________________________________ ...J 

Lavalln dedlgl 
Türk eskiden de kuvvetli idi. Başıntl 

vurulmazdı. Türkün ba§ına vurnmıynnla_r 
bir oyuncağa Türk kafası adını vermişlcrdı. 
Ona vururlardı. Gölgeye karşı crsaret 

eöstennek kabilinden bir işti bu 1 

* Türk kafası, bizim abalı tabirinin frenk: 
çesiydi. Türkü tanıdıktan sonra bu tabiri 

n , 
unuttular; sanıyorduk. Meğer unutrn 
mıılar.. Unutmasınlar, fakat Türkün nelet 
yapmı§ olduğunu da unutmıımalıdırlıır. 

La 1 b T •• k *d V•1• d o 1ııbil 
va • .. en ur egı ım, -~mış. sile 

bir şey Turk olamaz. Fnkat Turk kafa 
dü§iinmÜ§ olsaydı böyle bir söz ağzındııJJ 
çıkmazdı. 

* İn.sanlar hüviyetlerini üç halde belli e. ~ 
S h k b.. ..k b" ne" J;ılS derlermiş: ar oş en, uyu ır ı 

çıktıkları zaman ve hiddetlenince .... Ln'~"' 
h··v,.. 

lin hiddetlenmesi bir cihetten iyi oldu u 

yetini anladık. 

* Eski bir ata sözünü hatırlatırım: 
- Öfkeyle kalkan, zararla oturur. 

tın set 

d' 

li 
İil 

la. 
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/u.ponyanın derdi 
Müzminleşeceğe 
Benze yor 

A skeri Japon unsurlarının, vatan se· 

verlik namına, Japon kabinesinin 
libe l k l h. . . , ra ve demo rat azası a ey ıne gırış -
'
1iltleri mücadele hareketinin malum neti -
~~si, bende, Uzak Şarkın daha bir çok ha-
leelere gebe olduğu imanını doğurdu. 

~ele Japon hükfunetinin, feci bir şekilde 
01durülen bazı erkanından sonra kıyamcı
lilrla anlaşmayı kabul etmesi, kıyam eden 
ilskerlerin el ve kollarını saUıya, sallıyta 
kışlalarına dönmelerine muvafakat gös -
~ermesi, hele, bu arada, yeni kabineye, as-
~tl nıeyilleri temsil eden yeni yeni azanın 

a. 111acağı vadinde bulunması, bir hüku -
lııet için gösterilebilecek zaafların en bü -
hik.lerinden sayılmak gerektir. Bu görü -

~rn ne dost bir memleketin dahili işlerine 
~ tı§nıak, ne de, bir hadise vesilesile her 

t
.a.llgi bir tenkit arzusunu yerine getirmek• 
lt, 

M:aksadım, sadece, mütearife haline 
telı:n· b b d ış azı esaslara bakarak çarşan anın 

11fı.ınıundan perşembenin gelişini istih -
~ç etnıek gibi basit bir hakikati, günde • 
~i'<. hadiseler gözlüğüe okuyuculanmın dik
at ve intibama arzetmekten ibarettir. 

, Şu hale göre, son Japon hareketi, aldı-
k! t • ki" .. d l esvıye şe ıne gore, orta a mevcut 
il <ln davayı halletmiş olmuyor. Bilakis, 

~ilrtıanın azdırıcı fena tesirlerine maruz 
~takınak suretile bunu kangrenleştiriyor. 
~ suretle ki, ayni dava, yarın, ayni şid -
l etle tekrar ortaya çıkacak olsa, bunu 

~~~~d.ebilecek kafi derece kuvvetli bir 
t'ij lltnet bulunamıyacak, binaenaleyh ik -
l~~at mevkii de, bu mevkii ellerine almak 

1~en unsurların ellerine çarçabuk geçi -
\> 
ı.ı~recektir. Eğer maksat bundan kaçınmak 
11.ıse b ·· b" 1 h k k ~ek .' ugun oy e are et etmeme ge 
~ tı. Değilse, bir takım kompromi, bir 

l'ı, •ttı pamuk ipliği kabilinden tedbirlerle ,, .. 
~ 0 ttbas etmemek, yaraya, bir cerrah sa-
' ~hiyef h "' ·· · • ·ı · d ld ı ve usnunıyett ı e neşten a ır-
ltıak · 

ıcap ederdi. - Sellin Ragıp 

~ir ağacın intika~ı! 
l<ızılcahamamda garip 

bir hadise oldu 

.Eıt l(ı~ılcaliamam (Özel) Geçenki 
lı' htıada burada asırlık, koca gövdeli 

f~t Çanı ağacı devrilmiş, 15-20 köy -
' fı de ellerinde baltalar bu ağacın da -
~ ttı, budağını kesmeğe başlamışlar -
~· Bu sırada çok garip ve şimdiye 
~dar eşine tesadüf edilmemiş bir ha
h<\~ olıntW, ağaç, dalı budağı kesilüıce 
~ı~ flerniş, kökleri de zemine doğru 
\jas:~ği bir vaziyette gerilmiş olacak 
I~ ~0vde üzerinde 1 O kadar insan bu
~ t"ttnasına rağmen birdenbire ve bir 

~~}rlt 8Ür~tile yerinden f~rlamı~ ~e ~e~
~ endme havaya dogru dıkılmıştır. 
~ ~ hareket esnasında da gövdede bu-
14~an köylüleri 2~3 metre mesafeye fır
~~tş ve muhtelif yerlerinden yaralan
~1ı~ a~ına sebep olarak adeta dalının. 
ltı agının kesilmesinin intikamını al .. 
~ı,hr. Bu asırdide ağacm şimdi yeni 
~tan yeşereceği umulmaktadır. 

slltiye milliyetperverleri 
aralarında anlaşblar 

ttıişaın., 2 (A. A.) - Fevkalade ko
·~'erfe Suriye milliyetperverleri a

·~il'~~da anlatma hasıl olduğu bil -"l l)'or. Bu anlaşmaya göre siya -
~~~ 3tlçlular affedilecek, mektepler 
~F~'r açılacak ve milliyetperver 
li): ~tden mürkkep bir heyet İngi
'l\l ~ ll'ak anlaşmasına benzer bir 

a!trıa akti için Parise gidecektir. 

Çekoslovakya müdafaa 
tı meclisi toplandı 

1~11 ~lin, 3 (Huausi) - Dün Çekos· 
~l' ~Ya kabinesi cümhur reisi dok
~ı, enesin riyaseti altında toplan
~~~ \>e memleketin müdafaası ile 

fQ-\lf olnıuıtur. 

, ________ lilmil=-ım ________ , __________ mm:ı ___________ -= ___ 
• 

TEL RAF RAB 
• 
lngiltere ile Mısır arasında 

müzakereler başladı -
Nahhas Paşa: "Mısırın istiklalini tanımak hem siyasi 
bir zaruret, hem de ahlaki bir mecburiyettir,, dedi 

BLIRI 
İzmirde korkunç 

bir cinayet 
Bir bakkalla metresi feci 

bir şekilde öldürüldü 

..................... ı.. 
Darüşşaf akanın 

Yıldönümü 

D arüşşafakanın kuruluş y1ldönümü bir 

kaç gün evvel Sultan Selimdeki mek-

Kahire, 2 (Hususi) - İngiltere ile Mı- laki bir mecburiyet olduğunuJ anlabıııf • 
sır arasında bir muahede için yapılacak 

müzakere bugÜn, Kabirenin dıtında olan 
Za'faran sarayında başladı. Mısır murab -

br. 
İngiliz murabhım heyeti reisi Sir Miles 

Lompson söylediği nutukta yeni muabe -
nin iınzalanmasile yeni Lir devir açılacağı 
ve Mmrın tam hukuku bükümranisine ma
lik olmasile iki tarafm müttefik ve mfüı.avi 
birer devlet olacaklarını söylemİ§tir. 

İzmir, 3 (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Bugün Alsancakta Mes'u. tep 'binasında törenle kutlulandı, gaze • 
diye mahallesinde iki kişinin ölü - telere de yazlldı. Yıllardanberi bir çok hi

mile neticelenen bir cin.ayet ol.mu§• mayesiz yetimlerin yetiştirilmelerine, mem• 
tur. 8 numaralı evde oturan Şükrü lekete faydalı birer unsur olmalarına hiz • 

met eden bu müessese, İstanbulun en es
İstanbullu Sebat bakkaliyesi sahibi ki ve uzun ömürlü mekteplerinden biridir. has heyeti Mustafa Nabhas Paıa, 

söylediği nutukta, İngiltere - Mısır müna • 
sehetlerini Mısırın tam istiklili.ne istinat 
ettirecek bir muahedeyi hazırlamak içi.n açı· 
lan müzakerelerin muvaffakiyetle baıarıl

masım temenni etmİ§ ve Mısırın istiklalini 
tamamen hem siyasi bir zaruret, hem ah· 

Sıtkı ile metresi Sabihayı muhtelif Açıldığı günclenberi faaÜyeti sekteye uğ -
yerlerinden yaralayarak öldürmüş - ramıyan üç eski mektepten biri Robert 

Kollejdir, 1863 te tesis edilmiştir; ikincisi 
tür. 

Deniz ticareti 

Küıat merasiminden sonra celse tatil 
olunmu§tur. Müzakereye 9 martta devam 
edilecektir. 

jlaponyada buhran 
bitmedi 

Galatasaray lisesidir, 1868 de açılmıştu; 
Şükrü, Sabihayı 6 yerinden ya • üçüncüsü Darüşşafakadır, 1869 da tesisine 

ralıyarak öldürdükten sonra, Sıt - teşebbüs edilmiş, 187 3 te derslere başla
kıyı da yaralamış, fakat Sıtkının öl- nı1mıştır. 
mediğini gören cani zavallıyı hela- Lutfi tarihinde hicri 1285 (miladi 
ya sürüklemif ve orada boğazını sı- 1869) senesi vak'aları arasında şu satır• 

lar var: 
lstanbul deniz ticaret 
müdürlüğünde yeni 

teşkilat 
Bir binbaşı daha kendisini 

öldürdü 

Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz- Londra, 3 (Hususi) - Japonya 

karak öldürmüştür. 

/ 

Türk- İran 
dostluğu 

Tahran, 2 - İrandaki kadın ha
reketine dair Türk gazetelerinin 

den) - Ekonomi Bakanı mühim bir imparatoru saray erki.nından 
teşkilat kanun layihası hazırlamı§ • Hiranubayı kabineyi teşkile memur 
tır. Bu layihaya göre İstanbul Deniz edecektir. Genaral Arakinin bu ka
Ticaret Müdürlüğü ile umum mü • binede harbiye nazırı olması muh • dostane neşriyatı Tahran matbuatı 
dürlük haline konacak, kadroya bir temeldir. Yeni kabinede büyük bir tarafından hararetle karıılanmak -
muavin, iki de §Ube müdürü ilave ehemmiyeti haiz olan bir mevki, tadır. Gazeteler ıranlı iki fefin ida
edilecektir. mührü has nazırlığıdır. Mührü has resi altında terakki yolunda dev a· 

Umum müdür 90, muavin 70, ıu- nazırı, imparator ile hükômet ara- dımlarile ilerliyen iki millet arasın
be müdürleri de elli beıer lira maaş sandaki irtihali temin eder. Bu mev- daki dostluk ve samimiyete işaret 
alacaklardır. Liman reislerinin ma- kie de kimin tayin olunacağı henüz etmekte ve Türk milletinin lrana 

aşları da birer derece yükseltilecek
1 
anlaşılmamıştır. karşı olan iyi anlayış ve kardeş his-

fen heyeti azalarının adet ve ücret - Bir intihCIT daha (erinden dolayı şükranlarım bildir-

leri de arbrılacaktır. Liman reis ve Tokyo, 2 (A. A.) - Üçüncü pi - mektedirler. 
memurluklarında bulunacak askeri yade alayının depo şefi binbaşı Ta- -
mütekaitlerin tekaüt aylak ve tah • kesake Amano, asilerin kendisine Akdenizdeki tedbirler 

emanet edilmiş olan mühimmatı ele f ·ı sisatları tam olarak verilecektir. ngı tereye neye 
geçirmelerinden kendini mes'ul te4 

Nevyorkta fevkalade 
ahval vaziyeti 

li.kki ederek intihar etmiştir. mal oluyor ? 

Tunceli müddeiumumiliği 
Londra, 2 (A. A.) - Avam Ka • 

marasmda bir suale cevap veren 
Morrison Akdenizdeki ihtiyati ted

«Derisaadette Sultan Selim civannda 
tarafı miriden mübayaa olunan konağın 

mektep heyetine tahvilile bivayeganı era
mili eytami müslimeye mahalli feyzü ter
biye olmak üzere Darüşşafaka narnile teh
yiei esbabı lazimesine şüru' olundu; bu
nun için tarafı şahaneden ve vükela ve 
memurin ve ashabi hamiyyet caniplerin • 
den az müddet zarfında hasıl olan ianatı 
külliyyeden başka Hidivi Mısır İsmail Pa
şa tarafından dahi iki bin lira iane edil • 
diği gazetelerde görülmüştür.» 

Gene Lutfi tarihinde hicri 1287 senesi 
vak'alarından bahsedilirken de şu satır -
lar yazılmıştır: 

ccDerisaadette Sultan Selim camü şerifı 

civannda eramil ve eytamı müslimenin ta• 
lim ve terbiyesi zımnında leyli ve nehari 
olarak Darüşşafaka namile müceddeden 
bir muntazam mektep küşat olundu. Bu
nun bina ve ihyasına ~lunan ianatı külliy
yeden başka masarifi daimesine karşuluk 

olmak üzere eski ve yeni maliye daireleri 
ve Babıseraskeri tahtında ve pişgahında 
inşa olunan dükkanlardan şehriyye hasıl 

olacak bedelatı nakdiyyei icariyyenin mek
tebi mezkure tahsisine irade buyurulmuş -
tur.» 

Bartın da Nevyork, 2 (A.A.) - Asansör 
memurlarının grevi üzerine belediye 
reisi, Ne,vyorkta «fevkalade ahval 
vaziyeti» ilan etmiıtir. 

Ankara, 3 (Hususi) - Tunceli 
müddeiumumiliğine Muğla mahke. 
meıi azaımdan Yusuf tayin dilmiş 
tir. 

birlerin ayda takriben 500 bin in - • - • • .., , 
giliz lirasına mal olduğunu söyle. Bır çocuk yapmak ıstedıgı 
mittir. muziplik uğruna can verdi 

======-a:======-=====-=o:-=========================~=================== 

DiKKATi 

Bilmediğiniz, 

t a nımadığınız 

kimselerle ko • 

nuşmayın. Şayet 

konuımaya mec

bur olursanız, 

kısa kesin. Çün-
kü: 

YENi TEFRIKAMIZ 
Gösteriyor Ki; Casuslar Hiç Umulmıyan Kimselerdir. 

YAKINDA! 

Bartın - On üç yaşında iki çocuk 
Mevlut isminde saf bir adamı korkut -
mak için geçeceği yolun kenarındaıd 
bir hendeğe saklanmışlardır. 

Mevl'lit geçerken bunlardan Yusuf 
canavar gibi bağırmağa ve canavar gi-
0hi h<l!'eketlerle toprak atmağa başlamış
tır. Bundan fena halde korkan Mevlut 
te yanındaki tabanca ile ateş etmiştir. 

Tabanca patladıktan sonra tüyler ür
pertici bir çocuk sesi işiten Mevlut o 
tarafa koşmuş ve Yusufun boğazından 
ağır surette yaralandığını ve yanında
ki arkadaşının da korkarak kaçtığını 
görmüştür. 

Mevlut hemen köyüne koşmuş, ha
di~eyi muhtara anlatmıştır. Yusuf mu
zipliğine kurban giderek ölmüştür. Ya
pılan muhakemede Mevludün hiç bir 
kabahati olqıadığı anlaşılmış, beraetine 
karar verilmiştir. -----

Diyarıbekirde adliye 
teşkilatı 

Ankara, 3 (Hususi) - Diyarıbe

kirde yeni bir adliye teşkilatı kurul-· 
muş, 90 lira maaşlı Diyarıbekir ceza 
hakimliğine Antalya ihtisas hakimi 
Ömer 70 lira maaşlı ceza hakimli -
ğine de Adana ceza hakimi Hamdi, 
45 lira maaşlı hakimliklere de Kay. 
seri müddeiumumisi Mehmet Arı -
kan, Dinar hukuk hakimi Aşir, 80 
lira maaşlı hukuk hakimliğine de 
temyiz raportörlerinden Ahmet Ga· 
lip tayin edilmişlerdir 

<eHasan Bey d~yor ki .. >> 

Bugün dördüncü sahifemizdedir 
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ŞBBI Facianın mes'ulü henüz R 

Kaybolanlardan 
iki tanesi 
Bulundu 

j . Ege gecesi 
İstanbuldaki lzmirli gençler Habeşistana 

lzmir mahsullerinin pro- Yollanan a/yonlar 

l•tanbuldan 
belli 

(Baı taralı J inci yij:ule) 

pagandasını yapacaklar 
Meri bir gençle evleniyor, Üniversitede okuyan İzmirli Afyonlar sır oldu, mesele 

muallim Nureddin gençler İzmir mahsullerini reklam mahkemede 

zanm ıimdiden söylemek istemediğini, fa
kat bu arabanın materiliyenin sağlam ol • 
duğundan çok emin bulunduğunu, diğer 

arabalar gibi mutat reviziyona tabi tutul
muı bulunduğunu ifade etmiştir. 

Şirket mühendislerinin hazırladıklan ra-

hastanede ve İstanbulluları üzüm ve incir ye - Bundan bir müddet evvel Millet-

porda kazanm fenni noksanlar neticesinde 
vukua gelmediği tebarüz ettirilmittir. 

Şirket mühendislerinden biri muharri -
rimize denıİ§tir ki: 

Kabahat vatmanda mı? 

Son iki hafta içinde İatanbulun meğe tefvik etmek makaadile her ler Cemiyeti İstanbul gümrükler 
muhtelif semtlerinde üç kayıp ha - yıl tertip etmekte oldukları Ege ge- idaresine bir muhtıra gönderınit ve 
diseıi vuku bulmuıtu. Bunlardan ceaini bu yıl da tertip etmiılerdir. 16 mart 1935 tarihinde Türkiye u-

E b b 
«- Bu kaza vatmanın bir an evvel e -

biri Tarlabatında «Papadoplu a - ge gecesi ayramm irinci gunu yuıturucu maddeler inhiıan vaıı - vine gitmek isteYİ§İnİn neticesi olarak ara-
partmanlnda oturan ve Foto Sürey- akıamı Maksim salonlarında yapı - tasile Habeıistana gönderilen 1700 b f aya azla sür'at venneıinden ileri gelıniı-
yada çahıan Matmazel Meri Koı • lacaktır. Bu milli gecede Ege dans - kilo afyonun Habeşistana girmedi - tir. 
tantini, diğeri, Kartal Paıaköy mu- ları, zeybek raksları ve bir çok mil- ğini bildirmi§; ve tahkik edilerek Her halde iki gün sonra meselenin ma
allimi Nurettin, üçüncüsü de Be§İk· li oyunlar oynanacak, misafirlere neticesinin bildirilmesini istemittir. hiyeti bütün açıklığile meydana çıkacaktır. 
taıta Reıit adında bir gençti. Bu üç üzüm ve incir ikram edilecektir. Gümrükler idaresi keyfiyeti tet- Vali izahat vermedi 
kaybolma hadisesinden iki tanesi - kike ba§lamı§, inhisarlar idaresi de Şehir meclisinde bir takrirle valinin facia 
nin mahiyeti anlaıılmııtır: Meri Kur ban fia ti arı bu malı ıevkedenin Nesim Çiprut e~~afınd~ ~at ;enn~si istenilmişti. Dün-
K.oıtantini Beyoğlu semtinde otu - K b b .. b ı·ı adlı kumisyoncu olduğunu bildir - ;u meclisbteb':'tenılen1 ~abadt .verilmemittir. 

ur an ayramı munaıe e ı e . t. B .. . k" . . .h unun se e ı mese enm a lıyeye intikal 
ran Emin adında bir gence kaçmı§- B 'kt F t'h Sult hm t Y . mış ır. unun uzerıne ae ızıncı ı - etmi .. bulunmasıdır. 

eı ı aı, a ı , ana e , enı- · hk '"S' 

tır ve bu çift birbirlerile evlenmeğe . T h bt d k tısas ma emeainde Çiprunun du • Diğer taraftan hazırlanan raporun bir 
• l d" camı ve op ane rı ımın a oyun b I 

karar vennıı er ır. Muallim Nuret- l l k d ruımaıma aş anmıttır sureti belediye reisliğine, bir sureti de 
satı§ arı yapı ma ta ır ç· N f B v • tinin de kimseye haber vermeden F" l b . ıprut geçen martta Paraguvaya a ıa akanlıgına verilecek, bu raporların 

b h 
,,, l l ıat ar geçen ayrama nısbeten 2700 k.l f .. d d.... . b tetkikinden sonra beledive tramvaylar için 

ir aıtaneye yattıgı an aıı mıttır. b. b . ı o a yon gon er ıgını, u - ., 

d ı ıraz da a bahalıdır. 8 lıradan H b . t nl h' b' l~'- l yeni tedbirler alıwp alınmama~m tetkik 
Ortaköylü Reti e ge ince yapılan . . nun a eşıs a a ıç ır a B.K&Sl o - . 

16 - 17 lıraya kadar yükse1mektedır. d ,,, H b . f .. edecektır. 
tahkikata göre bu gencin ötedenberi Satıcılar bu yıl vaziyetten memnun md a ıgıd~ı .. ;e, .dad.e§ısta~a .a yon gon- Hastaların vaziyetleri 
akıl zafiyetine müptela olduğu ve d ... 11 d' erme ıgını ı ıa etmııtir. K 

b 1 
egı er ır. o·· d. ı h. ı . h. azada yaralanan bastalann bir kısmı 

yanında daiına bir yardımcı u un- un ın enen fa ıt erden ın ısar Sen Jorj hastane.inde yatmaktadırlar. Bu-

durulduğu halde son defa maça git- Maç seyrederken.. sevk memuru Kerim Habeşistana radaki hastalardan Kadriyenin sağ kulağı 
tiği gün evden yalnız çıktığı anla • Pera ile Şiıli takımları maç ya • 1300 kilo afyon aevkedilişini hatır- parça parçadır. 
şılmıt olduğundan bu gencin her parlarken atadyom kenarındaki ma- ladığını, fakat bu işte Çipnınun ala- Kadriyenin bet tane göğüs kem.iği ile 
hangi bir kazaya uğradığı zanne • rangoz fabr"ıka•ının pencere•ı"nden kasını hatırlıyamadığmı söylemittir. köprü kemiği de kınktır. Bu kemikler bir 

0 
" D inh. çok çalıtmalara rağmen hala tedavi edi -

dilmektedir. Taharriyat devam et • maçı seyretmekte olan ameleler: unııma ıaar ticaret tefi Şe - lememiJtir. 
mektedir. - Yaıa Pera diye bağırmışlar - fikle, anhar §efi Hulkinin dinlen - Beyoğlu haıtaneaindeh:ler 

dır. mesi için baıka bir güne bırakılmıt- Beyoğlu ZükUr hastanesinde bulunan 

Seyirciler de buna kızmıf Te tutup tır • yaralılardan bir kaçı iyiliğe yüz tubnuıtur. 
marangoz fabrikasını taılamıtlar • f -., Fakat vatman Fahrinin sıhhi vaziyeti be-

Bir gUnde 200 bin me'ctup 
Bayram münasebetiyle İstanbul 

posta müdürlüğü fevkalade bir servis 
tanzim etmfitir. İşlerin gecikmemesi 
için merkeze batfka yerlerden yardım

dır. Atılan tatlarla Cilayti ve Dimit- Nöbetçi nüz eskisi gibidir. Burnundan mütemadiyen 
kan gelmekte ve kendini bilmez bir vazi -

ri adlı ameıeıer yaraıanmı,ıardır. Eczaneler yette yatmaktadD'. 

cı memurlar alınmıştır. Virjn ve Tatyoa adlı iki talebe de Kontrolör lamailin cenaze•i 

Arife ve bayram günleri postaya 
fazla kart ve mektup verildiği için bu-

bu hadisenin suçluları olarak yaka· Bu &'ece nöbetçi eczaneler ~nlardar: Ameliyattan sonra kaıı&"ren olarak ölen 
lanmışlardır. Beyoğlu: (Kanzuk, Karakin Kürkç.i • kontrolör İsmailin cenazesi dün ikide bas

yan, Güneş). Şişli: (Necdet Ekrem). taneden kaldır.ıl.mıttır. Merhumun bir çok 
Galata: (Hidayet). Samatya: (Teofi - dostlan ile tirket müdürü Kindorf, hare -
los). Bakırköy: (Hilal)· Beşik.taş: ket dairesi müdiirii Gomem ve diğer yük
( Recep). Sarıyer: (Nuri). Hasköy: sek ıirket memurları hazır bulunmuılardır. 
(Halk). Kasımpa~a: (Merkez). Şeh - İsmail Feriköyünde yine kazada ölen 
remini: (Hamdi). Üsküdar: (Ahme - espektör muavini Niyazinin yanı batına 
diye). Küçükpazar: (Yorgi). Alem - defnedllmittir. temailin ölümü bütün fİr-

pa lüzum görülmüştür. Dün postaha- Müzeler klmyahanesi 
neye 200 bine yakın tebrik kartı veril-
miştir. Bayram günü bu miktarın bir Müzeler İdaresinin darphane mey
milyonu geçeceği tahmin edilmekte - danındaki eski fırınların yerinde yap
dir . tırmakta olduğu kimyahanenin inışaa-

Esasen geçen bayramda da posta _ tı yakında bitecektir. Burada ~müzede
hanenin aldığı ve gönderdiği mektup 1 ki kıymetli eşyaların çürümemesi ve 
ve kartların sayısı 1,5 milyonu geç _ bozulmaması için kimyevi muamele • 
mişti. ler yapılacaktır. Mumyaların ve gü • 

Müzede ok va yay salonu 
müş lahitlerin bozulmaması için Av -
rupa müzelerinde kullanılan ilaçfar da 
burada hazırlanacaktır. T opkapı sarayı Müzesi direktör

lüğü silah \mbesinde yeni bir ok, yay 
r?Ubesi açmıştır. Burada Türk, 1ran ve Müddeiumumi Ankarayı gitti 
Tatar yayları, okları ile tirk~ler, . ok Müddeiumumi Hikmet Onat An-
kandilleri teşhir edilmektedir. Yayla • karaya gitmittir. Bu seyahatin E .
rın içinde fatihin oğlu Beyazıdın eliy- dimedeki Yanık kıtlada açılacak 
le yaptığı ve üzerine imzasını attlğı 1 umumi hapishane meselesi itile ali.-

dar: (Eşref Neşet). Eminönü: (Ben ket arkadaşlarını çok müteeasir elmİftİr. 
sason). Beyazıt: (Cemil). Fener: (Hü- Tünel mabalan da muayene edildi 
sameddin). Aksaray: (Sarım). Kara - Son zamanlarda sık aık vukua gelen 
gÜmrük: (M. Fuat). Şehzadebaşı: (A- • ..,. • · ~ ••• 

saf). Kadıköy: (Sotiraki. Ü~ler). Bü- Yenı• çıktı - .. 
yiikada: (Merkez). Heybeli: (Ta - J--~ -_,,. 
naş). B h 

Şehzadebatı a ar 
TURAN tiy~troıu ç 
Natlt- Hande ı·çegv ı· 

Bu gece .aat 20,30 da 
Vodvil ı 

Bayram günleri matine 
Muazzez Tahsin 

Senenin en güzel edebi romanı 

değil 
tramvay kazalarından sonra tünel arab• • 
lannın da bir muayeneye tabi tutul~ 
faicleli görülmüı ve dün alqam ııaat do· '11" 
dan sonra belediye mühendislerile r.afİ' 
müfettİ§i İbrahim ve belediye ıirketler 110" 
miseri İsmail Hakkıdan mürekkep bir 111" 
yet tünel arabalarını muayene ebni§ler Jil'· 
Bu arabalar hakkındaki rapor da tanıid 
edilmeğe batlanmı,tır. 

Dünkü kaza nasıl oldu? 
Dün sabah Şehremininde yeni bir traı1t" 

vay kazası olduğunu yazmııtık. Söylendi • 
ğine göre müsademe kamyonun trarıı~'1 
arabası ile dükkinlar arasında kalmas' yii
zünden olmuttur. Müsademeyi müteakİP 
toför kaçmış ise de, bilabare karak0 .. 

giderek teslim olmuıtur. Şoför ifadesinde' 
- Ben yolun sağından gibnek istel'.111" 

Fakat tramvay yolumu kesti demiştir. 

--------------------------~ 
isı~nbul Beledıljes.i 

~ıhir1Yyatrosu 

111111111111111 

1...11 
111111111 

Tepe başı Şc..;1ie 

Tiyatrosunda 

Bu 
akşam saat 20 d• 

FAUS1 
Türkçeye çevire~11 

Seniha Bedri OöklJI" -
Bayram günlerind• 

matine vardır. ,....,,. 

m~2'~k~ {ğfoncofcr 
Zsv~- N~•&Lı•'"' 

f'i L11iNDI 
Si ıi 8 [KLEV.[NLlA 

JAMES CAGNEY '1 RUBY KEELER 
DICK POWELL • JOAN BLONDELL . 

T u R K•ınA11RU,-
Yar1n matinelerden ltlbare" 

vardır. Hafıı Burhauıo ittiraki 
temin edilmiştir. ~ 

=======================================================~· 
kıymetli parçalar da vardır. Bir çok k d ldugu- •· ı kt d" a ar o soy enme e ır. 

yaylann ve tirkeşlerin üstüne kıymet-
li ta!}lar da oturtulmuştu~. Mi.izenin 
ok ve yay kolleksiyonu çok zengindir. 
Dünyanın hiç bir müzesinde bu kadar 
zengin bir kolleksiyon olmadığı iÖyle-

Hem suçlu, hem guçt u 
Şehzadebaşında Hilal si~emasına 

giden Sabri sinemaya biletsiz girmek 
istemiş, Darülaceze kontrolörü Mem- j 
duh buna müsaade etmemİf, o da kız
IDlf Memduhu dövmü.ftür. 

ı••••-••••• hay.r11.m münuebetile: Yarın Matinelerden itibaren 

sür•ER SİNEMASI 
Meşhur artist H A R R Y B A U R ' un en büyük zaferi 

G O L E M 
niyor. 

Kı zıltopr akta yangm 
Kızıltoprakta Çukurç~me sokağın- Çe.<Oslovakya ile ticaret filmindeki tuhaf ve deli imparator rolünde 

da 251 numaralı Belkisin evinde ço- h d lnaan ıeklinde G o E bayatı oefbedilen, baJlkıaıD 
cuklar kağıt yakarak oyun oynarlar- mua a esi L M d bU rl-Eararengiz bir emirlerine itaat e en r 
ken yangın çıkmış, derhal yetişen it- Çekoslovakya ile ticaret muahe- mahluk olan yetin tlmıall bir mahltktur• 
faiye tarafından sirayetine meydan de.i bir marttan itibaren bir ay da- Arel•n'arırı mubafazuında her ıeyi yıkmakda fenaları ölümle tehdit etmekte, maniaları kırmakta ve diurl•r• 
verilmeden söndürülmüştür . ha uzatılmııtır. Hrsmaktadır. MUthl' mlz~naen, bUyUk ve hareketli bir fllm. .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- nasan Bey amca! Şu . . . Bir kere, kurban 
kurban bayrammda iki türlü dini borcumu ..• 
haz duyuyorum •• 

kesip 1 ... Sonra da kurbanın deri
sini Hava kurmnuna verip 
milli borcama ödiiyorWJJ ! 

Hasan Bey - Aferin! Ben 
de berkesin senin gibi düJiin -
diiiünü ve yaptığına görüp 
haz duyuyorum, dostam! 

Bayram haftalarında dalma en bUyUk filmini ta'<dlm ed•" 

MELEK Sineması 

"KASTA DlVA,, , "BlTMEMlŞ SENFONİ,,, "ÇARDAŞ FORSft.N,, ' 

MARTHA,EGGERTB 
tarafmdan emsalsiz bir ıurette yaratılan, 

K L O K L O (AŞK YOLlJ) 
• Büyük operet 

filmi takdim edilecektir. Milzik: FRANZ LE HAR ve en oen Macar b:ı~ 
şarkıları. Reji.törü: TURJANSKl Mevzuu insanı katıltacak kadar eğl~cgJi 
musikisi. Şarkı.lan, lnıanı m11tedeoek derecede gUzel bir ŞAB 

Perıembe gfuıö matinelerden bıaılıyarak M E L E K ııinemaaınd• 



3 Mart - o o il ı 
P.OIT~ Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLERİll Şehir meclisinin önemli 
--- -------·-----'- toplanblarından biri 
Kemaliyeliler trenden 1 Amerika Kızıl 
. .f d d b•l ki Haçıııın lzmirs 
ısh a e e e ı ece er Gönderdiği 

..... 
" istikbal n ve "prensip ,, endişesi münakaşayı 
gittikçe hararetlendirigordu. Bereket, işlerine 

eciken azalar itiraza başladılar ___ _. 

Şırzı köprüsü beton olarak yapılacak, hamamlar tamir 
edildi. su yollannın da ıslihı isteniliyor 

Hedfg l Şehir meclieimiz dün pne «Önemli» 1vadan ferağat edemez! e er ve mün•ka,.L toplantılarından birini Bir avuka, müzakereyi uzatmak-
lzmir 29 - Amerika Kmlhaçına yapb.. la meclisin tadını kaçıran Hasan F eh· 

bağlı kolombiyaclaki Arsıul~ has • Evveli aegen cel-:nin zaptı okun • mi Toka cevap verdi ~ 
tabek1r1lık aerviıi», İzmir Kızılay du. Ve bermutat ittifakla kabul edil • - Efendim. Temyiz yoluna müra
ie?çlik kurumu vaaıtasile Buca ınuh- eli. Sonra ualaıa, 181Dail Halduya bir caatten sarfınazar etmek, davadan 
telit orta okuluna bir çok sağlık eser- hafta izin verilip verilmiJeCeii eonıl· feragat sayılmaz 1 
lerile zenain bir .thüm ve Kalifomiya du. ~ Adalı Avni, Hasan Fehmi Toka 
meyvalarından mürekkep nefie bir kol· Bu heyecanla toplantalarda bayii yo- hak verdi: 

, leksiyon hediye etmİftir. nalduiu anleplen bu fedekAr mnın - Hayır. Belediye bu davayı 80 • 

Bu aJlkaya, lzmir Kızılay gençlik mütevazı arzuMI da bittabi is' af olun- nuna kadar takip etmelidir 1 
kurumu daha zeııpı meyva kollebi .. du ve ruznamenin müzakere.ine ıe· Avukat cevap verdi: 
yonları ve albümlerle karşılık vermeie çildi. Birinci. ikinci maddeler bütçe - Fayda.az bir davayı 110nuna b-
karar vermiş, Buca orta okulunda bir encümenine, 6çüncü ımdde riyuet di· dar takibe ne lüzum var} • 
heyet bununla me,gul olmaia başla • ftnına havale olunda. - Bu bir prensip meeeleaidir. Biz, 
mıttır. • Bütün u.lana aklerinde, mvba- bu da•dmı ..az ~e değil, bu 

Gelen hecllyeler arasında asıl diltka- talan bir cl ha ~ Refik karar yüzünden, bir davayı 80DUDa 

1t- 1ı .ı. ,.,_ W-s ı ı :ı:ra~ :=omiya mahsulü ü • Atun.lıa .... tleria bir ı a (.ti .- • kadar takip prensibinin yıkılmamna 
Kemaliye (Öal) _ Em .. EıiD .... htaba:pa 3 _. na.efededir. p, .. er . · Bu değerli hedi - B,onlu. itiraz ediyoruz . 

olan Kemaliye baihk. bahçelik bir b-~ ve Hanide intut hıaliyeti P*k Y~ ~ bakunmdan P fllYMl ObnaDlan cm kuleiiYle ~n - Evet.. S-ız sade bugünü doiil. 
..._ve mamur bir ba me1kıaidi•. ı....tlidir. Burada çahpn amele b- dik=~ .. _ azalar, defıeri .. imzalayıp sıvıf8n ah - a~iyi . de dütünınek mecburiyetinde
Cenit ve bekımlı t.bçeli olmaym tek .... ile cl.i!Dll temW- bulundu" . ·n . _ı_klid. Bo &elen~ umınler çe- baplarının selimlaruu bile görmiyor- yızl 
ı..~ ~- ., ---l!-..1.- V-....L-al.'1 IU iÇi JUrac ır. YU bizim dokuz llQ • 1- dı l ikba 
1111' ev yo .. , ..... ~CllUlll,__ --..-- iktmıdl fMliJet biraz amJaıumttır Er- .. ümler" . L---dlıd ~ Ktr · «at l», ve «prensip,> endifeai, 
denilen bir eu vardır ki bir çay bıdar :mram • Cl!_ _ _._:--L... L--.--·• ~~ u•k ımm ":"'uu ır. . fatanbul s.n•atıer Meldabinin genit- münabfayı gittikçe hararetlendiri • 
c-L aka Pek bol malik ~ ._.._ Qlmlu-r-a ..,...wauu ın • lerı ıse catane rensuıe 1alan bır es • terilmes. . . c:ivanndaki ban evi rd F abt herek L: • leri • 

ınvyaun .. r. Kemali~de ~ ... Kemaliyelileri çok 8eYİnclinrıiş - merliktedir. Şeker ve besleyici mad - n· ...... 
1

1=~-..1 .. .-.1-•• bi ~ • ~o u. lar.. ~lalUodılaıf ne gecı-
aauıa ragmen ye ~ . r::ı-.L.. L--L-- ır:""' . d 1 d . T .. ,_ . n ı~ım ---ııaıruua&UTt r uv7 • -.en aza itiraza r. 

1 
-~L-a... -~:- n.._ tir • ..,.......u tren_,. u-s.u kılo - e er erecesı ur1t üzümlerine naza .. et ..w· ·-=-••L! 1.. .. --1- L __ _._ Hasa Fehmi .... k· u sıunu.I ~~· DUDUD _. yü.de 69 nokl8D gıuıp, ı ... uullllKI --~ın•n avıc- n ıo . 

bcbi kawba eu ~ !.o • metle .me.ahde seçecek, Kemaliyeliler nn bım "le dır. Bu üzüml.er re kıymet biçmiş. - Bir dakika 1 diyor. Adalet namı ... 

zuk olmwdır. Yapaur :pidaiı zaman. tnnd8n ietifwıde etmek imkanını bula· ~i.:r 8fl yaplmak 1Uretile fakat evlerin aebipWi, biçilen na ... Bir IÖE. 

lar su yollarına çamur dolmakta '"ea- mldmdu. inci le ·I" t ·rıe. 1 kıymederi az bulaaytlar. Fakat azalar ... tlerini çıkanmf • 
lar bulunmaktadır. Bu yollann ..lelu Kemaliyenin civar köylerle rabıtası· b" . rAydre Re ~~-ı··n~ . nn. bo!. an Bu itiraz imrine. ikinci bir be_. lar: Ve yirmi bir cfalrikahk en ama 
)( l" ı·ı · k ......!-~-· · m tem" eden ş k"" ·· ·· • ·1 IZllll ın 'lll1UWU u ancırlerin dört - r-• eına ıye ı erı ço leTIDW1U1iftir. m Te ırzı oprusu uenı en biri bela dar LL- beel . . gönderilmiş, ve bu ikinci heyet. birin· toplanb rekorunun lmalmaın-nı te • 

Hamam ihtiyacı belediyenin eYbfa bir köprü vardır. Bu köprii ahşaptır, fa- te dd l . her ."b~~ ~ . ~ı ci tarafından biçı"lmi• kıymetleri mu • mine çaı.yorlar; 'ft adaleti müdafu 
· h 1 1 · ka w l . . .. . ma e er nıs ti mm mcmerm yuzde "T ~t amam arı satın a ması, tamır ve t aag amdır. Pek ıptidai bir şekilde 53 .. . be . d d" R ki . .. .. vafık bulmut • için çırpman H..n Fehmi Toku ~ 

ıslah ettirerek açtırması suretile kar • yapılmıt olari bu köpriinün de kargir ~d ... u nkı~ tin"' e ırd. deni 1 erkı khu"kburt ve Azalar ~ ikinci heyetin kararını nuştunnıyorlar. 1 ""=- ıger ımyevı ma e er e e rı ar sa- • 
• 1 a~mıftır. • .. ve J:>eton olarak yapılması düşünülmek· rısına yaklatmışbr. Kullanılmaeı sağ • tasdik ettiler, ve ruznamcnin soıı mad- Nihayet reisin eeei duyuldu: 

Sivas • Erzanım clemıryolu gm;ıer • tedır. lık bakımından fazlaca tavsiyeye şa • desine geçileli. - Müzakere kafi!.. dedi. 
G' d A yan görülmemektedir. Bu aoa madde fevkalide mühimdi. Mazbatayı reye koydu: Neticede, 
. ırasun 1 t~tUrk he.ykeH Bursadı bir kaza Buca orta okulunun bağ ve bahçe Belediyemizin, mefsuh Milli Kantari- temyizden vaz geçilmesi hakkındaki 

. Gire~u~ -:- ~ledıye .. ~~- tela.• Bara - Hacı Seyfeddin. mahalle • lmn"'1armda bu ~ ~ inciTlerin ye- ye fidtetüıde 6.360 lira 88 klll'Uf ala • ı karar ekseriyetle kabul olundu. :'1 en ıyı hır yenne Ataturkun .. bey~elinın sinde sağır ve kör olan 60 Y8'1t'tm Gül· tiştirilmesi ve kendi üzümlerimizle 8 • cağı lcalmış. Fakat şirket fesholunun· Ondan 90ftra belediye reiainden 
ıa::'u!mutnı . kararl~fbrmlf '" ~~ bet süm adında bir kadın evinin ikinci ka· ftlanarak 1tlah edilmesi hususunda bir ca, ortada ha81m kalmadığından açı • 

1 
gelen bir klğıt okundu: 

liraLk lıir tala.ilat kabul etmiftiro: bndan caddeye ~rek ağır surette ya• tecrübe yap1lacalttır. Bunlar ıslah e • lafl alacak davası reddedilmiş. Meclisi Mühim meseleler yüzünden 936 
ralanmış, hastanede ölmüştür. dildikten sonra husuat ambal&jlar için- umumt münkeresinde bu daYBnın 1 

bütçesi henüz müzakere olunamam!f. 
Antep IDUlllİIDl&r ~Ult de yaş ve kuru olarak Amerika Kınl- temyiz eclihnemesi kararlattınlmıf. Bu itibarla, bütçe mü:t.akereleri için. 

feshedildi lufla 137 J&f&Dda bir dalikanh haçına hediye edilrektir. Aaalar, bu karan tudikte de 1 tatil amanı dolan mecliain içtima 
Cazieatep _ Muallimler birliii kendi Menin_ Zipnt ~ ballı __ " -·--·--·-··~.!~ .... tereddüt etmediler. . .. !müddeti -~n bot sün daha uza~.~ 

liendiaini fethederek mevcat bet ~ cilt ~ ldi,Gncle 1215 tenllütlil Ali il- t11aaıiım•> demektetiir. Aliniaı Qç itan. .Fakat Hasan Fchmı !ok, dagılm ı· Bu müjd~.; azalann, ~aretlı mu: 
kitabın Halkevine devrine karar vemaiftiL nüııacle bir ih~ nrdır. 137 JllllDda olan Yardar. 17 çocui- olnu1ttur. Bunlu.!u ya hazırlanan azaları sükutu hayaleınak.aşalar yiizinden hayli yondan ea-
lialkevinde haftada hir gün baabihal ya _. bu adam keaclWae ihtipr el~ 80ll de- 11 i hayattadır. En küçük oğlu ak sakallı uğratan bir itirazda bulundu ve: nirlerini tamarneD yatıştırdı. 
Dllaaak üzere toplantılara batla•INlbJ'. rece kazmakta n •ben daha 50 .... ya • biT ihtfyanh-r. l - Efadim. eledi. belediye. bu da- Selim TEVf'lc 
.,. i & ) !L ±9 t z J Z S E LE $% 1 2 

• o: ~ yaca.it yerde yijriiyen zaınanda ve ona Çeneleri açıldı mı kapanmak bilmiyor., yabancı gibi bakıyorlardı. • r · uyanlarda buldu1auz. Onla..a diifnwa Topu da ağız birliği etmişler. Din, dün·\ l,te tuzcu Şemledditı nareile içi • 
{ _ _ .. oldunuz. Sizi yaa.Jtıu bu nektadır it- 1 ya. din dünya, anladık. Fakat zındık • yordu. 
. 1 te. Siz de bilirsiniz ki zamamn doiit-l lar düPnmi,.,.W ki aN.ti mamur 1 Mahkemeye bile beraber aitmitler· 

K ER v A N Yo A O YOR 
mesile ahkam da değişir. Değişen ah· etmek için dünyada hazırkmmak ge • di. Onları gördü. Alık alık bakb. 
klma baş etmemek dlriim ohır. Nasıl rekrir. - Merhabal 
ki ıizler feriat hnunla.nnın aykın ha· I Heyeaınla bir ıaahakemed•. alb ay Dediler. 

-Ta- - Bir,._ o.lıil - S-1-116 reketleri cealandmrdınl%. Şarap içeni siren bir m~n ve~ TUC9 ilNnt bir t8Y ~ ati 
Bir türlü birbirlerine bynapma • ~ aöderf,....... döver, zina itliycni taşlatır, hırsızhk 1 verilen samimi bl\ konhruetan eoua )'~nü buruft1H-du. Batını öteye çe • 

~la beraber alb ay bir çatı altmda Hw W... müdGrii pArlarkea: ecleaia ellesiai lanıırdioiz. Cemiyetin Hatip Ak O.manm a-ıe eski kafaam • Yırdi. 
'-efeelerinl pa,.ı.,ar.k Jaf1YD mllh • - Milddehmntm!yl g&rftn, dedi. ainm için wnana g&.. ,..,,ı&.n ka • dan '8şmadıit anl.,ılı,.du. Hatip fena bozulmuft'f 
~ınlar iki hocanın aralarından aJl'll- Söyliyec:eji v• ai:r.el nunlara da ayni •not söatenaek ... * Kıpkırmızı olc;lu. 
llıalanna acmcWar. Altı ay içinde bir kaç kıeN koğuşlan rek. Kanun &idi. -.ikir taribtçilik et- Parasız olduklan için zahmetli ft Kabvecie batka tanıdıkları da var& 

Hattl Kara R.ecep çıbcaldari lfin teftife geldiii zaman yüzünü gördük· meyi yasak etmittir. Din ile dünya .. Ul!\ın bir yoleuluktan IOlll'B ka...a.,. Miç biri kallnp: 
~ Yeda ziyafeti verdi. Mahpmlar a • leri mftddeimnumtnin bl'flsına korka lerini ayırmıftır. Fikirlere hürriyet ver-1 aelclMeri aman ortalığa büsbütilft efe. - Geçmif ol.unl 
~nda kaz bçımmktan iki yıla mah- korka çıktılar. mittir. Şu batcle kanunun emrettiği ğifraiş buldelar. Bile dem~nlu. 
qrn K.tamonahı ahçı O...,, bü - Acebe ame mahkemeye mi verilen teflere herkesten örace sizin gibi hal· Altı ay ~ aeier ........ iki arkaırl., yabanee bir telve Cllft 

tGn maharetini ıöeterdi. Kalantor ceklerdi. - ka önayak olması icap edenler saygı BeWiye eski t.lıt harabmni yıktır- ge- iki.,.......~.- seke\. 
~iki veznedarla bir ala· F.at miidc:leiumuml onları pi. etmelidirler. Ceçirdiğlniz acı ıünleri IJUt, pnff caddeler açtırDUf, yeni yeni lan ., .. ..., e..-..ine ~-
~n :yardımlan1e bütün kovut öl· yüzle kartıbıda. hatırlayınız. Halka iyi Örnek olunuz. Mıaalar yapalllHf, park aenlflemlt. çar· Hatip M Olman "*ceiini JM • 
-. Jemeiin1 tatlm. tuzlum ile ,.dl • Yer aöaterdi. Uaatmayum ki Tan ile iNi ar.ı1ma 1 

faJa, pazaa bir eatıhlık ae1mifti. mıŞtı. 
ler. Kahve ikram ettf. · etnMlı: hakin ltllh18ye ftfllln" ~ Halk onlarla me,gul bile olmadı. Kapıyt açan ğen@ ~ki katna ~ 

Hatip Ak Osman eski ziyafetlerden - Hocafencliler, dedi. Kanunun dir. Halkan İnaDlflt dütüniifü aerbest Hatip Acıhaclemden dik •tafıı iner- Ötekinin, Meryemin kaçtıiını çok. 
..-.:: bir alıtkanlıkla yemekler sonun· veıdiii bGklm JVİnİ bulclu. Mahlu\· batüılmtftır. Kimle itim.enin dant e- kth etki bocuk yolda yüzlerce İfÇİ ça- tan biliyordu. iki emekta'C' kan koca • 
1" ~men ellerini açta. Uzun bir arap- m}.,.tiniz tamam oldu. BucGn ter • ltw..ine dil mtamu. c.ttltt • 

1 
lıtbilaa titmiftti• Şu.o 7eni a..tan aanhttbiar. 

'-dua okudu. beetliniz, Aileni., evinin, bukıma Yor ld llain ltlnlı Yattfal\lu • 1't>ıh79rtha. j 8" lat bir eevsi anlıtı deiil U. 
t.!ahpualar yemekten ziyade meır .. ka~ ıekilm unutulur. Za- dan. siyrıcle llealere blnu~ır. Son Öyle umll,..ıu ki Ic.-b..;. .W.a zun ~ bir arada karnatmıt in .. 
~ benEiyen hu toplantmın chaı.- man her 11e1ya eiler. Fabt b.fanaadan vuafe liae dGfGyor. Ölenm a • glıer~en efl, ~ wenv. u~~h~ak : san&.fth d\ly&uklan teselli heyecanı .. 
b.l bol amin dediler. 1~ hadi .. a,le bir .aclır ki onu tek· klc:leUne slre dini IMIUlml 19pacık lar, .in 'Ye ...,.. tısnana ıoeterdiklerı nın llenlıfi idi. Hazin bir aanb~. 

liep.min: l rar çekmek için k6çGk Wr clikkataialilı: alalnla. Bunclan ..... ltlet wnamlle güayi liuthllayeaklat.. . . Hatip, eıhekter Jum.nıh alı aaçJ.a 
A n_L 

14 
__ ... • 

1 
___ camlyetln ve hallan kM\dl tetkll&ttna ı Bu tMth vehim kasabaya gardıkten i ~ --..J ... &... ~ltb n..._ 

- l"'Ullll1 8eUllllCI verem ye-. . 1\ . rına le9lt E evZ ,. ....... nı ~ • Sll'lmt 

-. Bir clıdıa cbfancla .. .. . in • Siz yıllarca halkın cllnt tel&kkilerinl batakalmaftır. Yerin•. JUrd\lnuae luı· s~tıre -~@t ~tmda bırai! da a erıye e - çektiği urun ıztıtabıtı illt aanıimi if• 
"°8hl IOl'UfÜl'IZ Y\lf\ll\CA hıtaeaiuus yol bu olmahchr. nfe tultefldı. d · "d" 

I'\..._ 
1 

• •• h~~·. in~rtUUZ. • ~ Ha,dl t&mcll Ml&metle va.-ın, akim t İükendi ve bunun ters.ine acı, yüz eK~r:· koca acılarınl payla~n inaen-
.:_..,....... arumda Hatıple Müder • gore ilmınizle iftihar etmıf8huz. Sana Hatiple MGclerril heyb.~rinl ttlt • kııaracı bir ılnir boıuklutu başladı. .b. k k ı· ı ı d ı · ı d .. '1 
'"" 1'.•ybel · · mtladılar ö :; • .:; :ı- 1 •L-- ..:c..-.u ,1 11 b l«'r gı ı ısa e ıme er e ert erın o 

'-' 

erını • g rm~ ... nıu;. tıutH .-... f8unuz. ru omualac:lılar. Kimse onlara selArtı He vermiyor· .. 1 B" "k · ·· l k acıları M-
• •• "!-.l- ~_ı- b' ·· · . F'_L_... ..nril...n..n -L I tu er. trı mış soy enece , 

1ııııı.....ı nm yuregUK1C .aata ıı üzüntü a&m zamanın ~... r wwwne ay .. U1 • kili de ltonu•muyotl•rdt du be 1er· •ttıJa ,--.... _,. · · l 1 r ı yavaş yavq anıa r. 
I . . duramayıtınaa Iİaİ pride barakb. Bu Sobta çakınca Hatip: Çartı kahveleri önünden geçe~r • ( Arlraaı .,.,. J 
Yi kötü buraya aht"""lanla. aeri kaiıfın eebebini kendiniN. BJ'•• _ Bu pnçler Jikırdı ebesi ı dedi. ketı 111•i- k•lkan halk onlara eta 
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Londrada aşk yüzünden 
müthiş bir cinayet 

Cepheden dönen bir ingiliz muharririnin iddialan 

Asil bir damadını 

,,. 
ltalya Habeşistanı alsa bile lngiliz kızı 

tabanca 
bir 
ile 

Yunan gazeteleri haber veriyorlar: 
Bir ay kadar evvel Londrada İngi -

liz asil ailelerinin yaptıkları bir top -
lantıda bir cinayet işlendi. Fakat İn
gilizlerin· meşhur olan ketumiyetleri 
sayesinde en ufak bir sızıltıya mey -
dan verilmeden kapatıldı, gitti. 

mihracenin 
öldürdü 

rahat .. . k ' gormıyece .,, •• yuzu •• 

İngiliz 
sulbü 

muharriri 
hic bir 

"çünkü Ras Kassa ile Ras Seyyum 

Ölen bir mihracenin damadı, öldii
ren asil bir lngiliz kızıdır. 

Hadisenin tafsilatı şöyledir: 
Skoçyada ucu bucağı bulunmıyan 

malikaneler sahibi bir lordun kızı olan 
Mis Silvia hoppa bir kızdır. Bu yüz • 
den babasiyle arasında daimi bir mü· 
cadele ürüp gitmektedir. Genç kız 

babasının fikirlerini geri bulmakta, 
serbest bir hayata kavuşmak kaygu • 
siyle onunla mütemadiyen çarpıtmak
tadır. 

Bundan bir müddet evvel yaşı 18 i 
bulan Silvia Amerikaya bir seyahat 
yapmıya karar vermiş, buna babasını 
da razı etmiştir. Silvia 

.!> 

devam 
zaman 
etmeyi 

İtalyanlar Habeş toprakları içinde 
bir hayli ilerlediler. Bu ilerlemeler 1-
talyaya çok büyük bir kazanç temin 
etmiş gibi kutlulanıyor ve İtalya bir 
fatih, yahut müstevli gibi gösterili • 

Hakikat bu merkezde midir?. 1-
talya istila ettiği yerlerde bırakıldığı 
farzedilecek olursa, emniyet içinde 
genişlemiş sayılabilir mi? 

(Deyli T elegraf) gazetesinin Ha· ı 
beşistandaki İtalyan kuvvetleriyle be
raber bulunan ve son günlerde Lon· ' 
draya dönen muharriri Mortimer Du -
rand bu meseleyi tetkik eden bir yazı· 
sında bu sua11ere cevap veriyor ve va· 
ziyeti tavzih ediyor. 

Genç kız bir gün Trans Atlantik - miş, orada durgun bir hayat ycwama • 
]erden birinde lüks bir 1'amara tut - ğa başlamıştır. Genç kızın hayatı böy-
muş ve onunla Atlas denizine doğru le tam yedi yıl teessür ve matem için- İngiliz muharriri diyor ki: 
açılmıştır. de geçmiş, sevdiği genci hiç unutama· 

«İtalyanın Habeş imparatoru ile bir 
Vapurun hareketinden sonra gü - mıştır. muahede imzaladığını farzetsek bile 

verteye çkan Silvia şezlonglardan bi- Nihayet geçenlerde Londrada asil bu muahede Ras Seyyum üzerinde 
rinde iri gözlü, koyu siyah saçlı bir aileler arasın.da yapılan bir toplantı - müessir olmaz. Çünkü Ras Seyyum, 
genç görmüş, gidip onun yanı b.:ışın-1 da bu yedi yıllık aşk bir facia ile neti • bütün topraklarını kaybetmiştir. Ol • 
daki şezlonga uzanmıştır. Fakat bu celenmiştir. kesi en büyük düşmanı Ras Guk-
nazarı dikkati celbedecek hareket de- T l s·ı . d b b . I b" 'saya geçmiş bulunuyor. 

tanımıyarak çete muharebelerine 
kararlaştırmışlardır,, diyor 

likanlıın üzerinde zerre kadar tesir op antkıya ı.vı.a Ba. a alsıky e lır -
ı 'k · · R K d . k"ld İtalyan askerlerinin zaptettikleri topraklarda bir tepeye diktikl--.ti Muaolini heylieli yapmamıştır. Silvia tam iki gün bu 1 te ıştıra etmıştır. ır ara 1 sa 0 - as assa a aynı şe ı e zarara 

sessiz, iri siyah gözlü gencin etrafın _ n~n .bir b"köşes1i~~ bka'~~~k Sil • uğramış ve ftalyaya kar,şı çahşrnak yerle.rde .k~leliğ! ilga .. etmeleridir .. ltal-ı köledirler. Yalnız erkekler evlAt mu .. 
da dolaştığı halde genci kendisine bak- vıa bırden ıre e mı k ~ç~ ~l Üzere Seyyum ile birleşmiştir. 1 yan ı~tatıstı~~erıne gore: y~Jı:ız Tıgre- amelesi gördükleri halde kızların gör .. 
tırmagw a muvaffak olamam•t<:tır. Niha- ça. nt.as.ına . atmlf;I ve çı ar ıg .. ı mı· s· 1 k f l 1 R de 16.000 kole azat edılmıştır · dükleri muamele belli deg .. ildir 

-< b ba k k d ır ara ı ta yan arın as Seyyum· . 
t "k' . .. .. k .k. k·· nımını ır ta ncayı arşı oşe e a· ) ] 

ye ı ıncı gunun a şamı ı ı genç u • . . . h .. 1.. . .. la pazarlıgw a giriştikleri ve Rasın bı"r 1 Habeşistandaki kö e er üç çeşittir. · k d k "hd · · yakta duran ırı sıya goz u genem u-
~ştenı~ .enarın a ızın ı as ettığı zerine çevirerek beş el ateş etmiştir. milyon lira istediği söylenmiş ise de i Kölelerin yüksek sınıfı askerlik yapar 
bır vesıle ıle tanışmışlardır. Bu tanış- bu iki Rasın iğfal edilmedikleri mu _ ve efendileri tarafından en iyi şerait 
ma yolculuğun tesiriyle çarçabuk iler- 1 Çıkan kurşunlar Hindistanın en zen· harebeye devam etmelerinden apaçık ~ içinde yaşatılır. Çünkü efendileri bun· 
lemiş, hatta genç kız seyahatin sonla- gin mihracelerinden birinin damad o- anlaşılıyor. ltalyanlar, bu iki Rası ]arın askeri meziyetlerinden istifade 
rına doğru delikanlının kamarama da lan bu gencin kalbine isabet etmiş ve tatmin etmedikçe Tigrede rahat yüzü ' ederler. 
gitmiştir. zavallıyı cansız olarak yere sermiştir. görmezler fk· . 

· ıncı sınıf evlerde hizmet eden 
Yolculuğun nihayetinde ikisi de A- Bu Hintli Silvianın vapurda sevdiği İtalya burada tutunabilmek için ka-

merikada tekrar buluşmak, bütün ha- gençtir, fi derecede asker bulundurmağa mec-
yatlarınca biribirlerinden ayrılmamak l f 1 · • · bur kalır. Dı"g"'er Rasların da bu ik' Ra-Silvia sevgi isi son ne es erını verır· • 
karariyle Nevyorka çıkmışlar, fakat ken tabancasını yere atmış: sa yardım etmeleri çok muhtemeldir. 
iri gözlü genç bundan sonra ortadan 
kaybolmuştur. Silvia bütün araştır - - Katil benimi diye bağırmış ve O halde çete muharebelerinin de-
malanndan bir netice alamayınca ge· düşüp bayılmıştır. vam edip gideceğine hükmolunabilir. 
ne bir vapura binmiş, halsiz, bitkin ve Asil lngiliz kızı şimdi hapishanede· İtalyanın işgal ettiği yerleri istismar 
ümitsiz babasının malikanesine çekil- bulunmaktadır. etmesi İse son derece güçtür. 630.000 

işsizini buraya yerleştirmesi, çok uzun 
sürecektir. 

Azat edilen köleler içinde askerlilC 

yapanlar, İtalyanlar tarafından şim .. 

dilik ordu hizmetlerine alınmış ise"' 

ler de sulhtan sonra bunların ne yapa
cakları meçhuldür. 

Diğer köleler yol inşaatında kulla • 
nılıyorlar. 

Köle sahipleri bu vaziyetten hoşnut1 

değildirler. Fakat şimdilik bu hisleri ,. 
ni gizlemektedirler. 

İtalyanlar, Eritreyi kırk yıldanberl 
ifgal ettikleri halde orasını inkişaf et" 
tirememişlerdir. Çünkü Eritre<le inki
şaf edebil~cek hiç bir şey yoktur. Tisr 

renin MakalJe ovasından • istifadeye 

Bir Erkeğe 
Evlenme T11klifi 
Nasıl }'aplırılır? 

En birinci engel müvasalasızlıktır. 

Bunları sulh zamanı için temin et -
mek, hem pahalı, hem yıpratıcı bir İş· 
tir. 

imkan varsa da burası da kırk yıl son" 
ra bugünkü halinden farksız olacak ,. 

1 tır. Ras Seyyum ile Ras KassanıJI 

«Ailece tanıdığımız bir erkek var. 
Bu adamı çılgınca seviyorum. Üç sene
dir evimize gelir gider. Her gelişte ba
na hediyeler getirir. Bulunduğum mec· 
liste bulunmaktan hoşlandığını göate · J,,. 
rir. Her halde bana kar§ı lakayt olma
dığını da zannediyorum. Fakat bir çok 
brsatlar düştüğü halde bu adam bana 
ne aşktan bahsetti, ne de izdivaçtan. 
Halbuki ben onsuz ya11yamıyacağımı 

zannediyorum. Şimdiye kadar onun yü

zünden bir çok teklifleri reddettim. Bu 
adamı ~vlenmeğe sevketmek mümkün 
değil midir} 

Kadıköy: Macide 
Erkeklerin bazılan böyle kararsız O• 

lurlar. Bir kız beğenirler. Hatti onu se· 
verler. Onun bir çok meziyetlerini tak • 
dir ederler. Her yaptığı ıeylcrle alika· 
dar olurlar. Bu suretle kıza ümit verir
ler. Fakat evlenmeğe gelince kendi ken
dilerine <• bu kız çok güzel, çok mükem
mel, benim aradığım tip değil» deyip, 
işi uzatırlar. 

Kı~ kumazsa onu elde etmek için ka· 
dınlığa hns bir çok entrikalar kullanır, 
erkeği ağına dütürür ve evlenir. Erkek 
nasıl olup ta evlenmeğe karar verdiğini 
farketmeğe fırsat bulmadan kendi!ini 
evd .. h·Jur. 

Yalnız ilk tanıtılan bir erkeğin batı-

nı döndürmek kolaydır da, uzun zaman 
tanıtıldık edilmİf bir erkeie aevıi telkin 
etmek ıüçtür. Yeni tuuclajuıız bir er • 
kek için sis yeni bir ilemainiz, o aiscle 
bir çok yeni ve caaİp taraflar bulur. 
Halbuki eaki tamdık için siz artak okun
muı bir kitapsınız. Meça.ul tarafınız kal
mamııtır. Bu sebeple sizde sevecek yeai 
bir fey bulmakta güçlük çeker. ' 

İtte siz bu iki çıkmaz arumdumız. 

Erkeklerin tabiatlan birbirine beme
mez. Kendinizi sevdirmek iatediiiniz er-
kek tabiate unun bir taktik kullanarak 
onu elde edebilirsiniz. Erkek vardır lö 
kovalamaktan hoılanır, erkek vardır ki 
aranmaktan zevkahr. 

Fakat bir kadın için erkeği fethet -
menin en keıtirme yolu, ona sevgisinin 
derecesini ıöıtermektir. Siz severseniz 
o da size kartı lakayt kalamaz. Sevgi • 
nizi ona ıöstermenin yolunu arayınız. 

TEYZE 

• 

ltalyanların Makalle ovalarını ekip 
biçmeğe başladıklarını farzetsek bil~ 
buranın mahsulünü 300 mil uzanan 
dağlık yerlerden geçirip denize sev • 
ketmek lazım gelir. 

J imal cephesinde İtalyanlann bir 
muharebe idare yeri 

kölelerdir. Bunlar da iyi muamele gö-
Diğer taraftan ltalyanlar Habetis - rürler. 

tanın maden ve petrol bak~ından 
zengin olduğuna inanıyorlarsa da bu Üçüncü sınıf çiftçilik eden köleler -
kanaat, ilmi araftırmalara değil, riva- dir. Kölelerin en sefili de bunlardır. 
yetlere istinat etmektedir. Çünkü aç kalırlar ve hayat müşküla -

İtalyanların daha ~imdiden karşı -
tının hepsine maruzdurlar. 

lattıkları dikenli bir mesele, girdikleri Habeeistanda kölelerin çocukları da 
- ..... -

ttalyan dai topçusu faaliyette 

gayri memnun bir halde kalmalarl 

yüzünden burası hiç olmazsa kırk yıl 
I askeri işgal altında bulundurulacak " 

tır.)) 

Romada şayialar 
aldı yürüdü 

Şimdi de imparatorun 
tahtından çekileceğinden 

dem vuruyorlar 

Nevyork, 3 (Huauai) - Onitet 
Preaain Romanya muhabiri bildiri .. 1 

yor: İtalyan ile Habeı ır.raında aıJl
hün naal yapılacağı hakkında bu .. 

rada intiıar eden haberlere göre, 
Habet imparatoru Haile SelaıiY0 

k 
. ,,e .. 

tahtından feragat edece , yerme 
liaht olan geçecek ve veliaht J)uÇ' 

ile sulh müzakeresini yapacaktır• 
Müzakerenin esası, İtalya tarafıJl .. 
dan iıgal olunan yerlerin ltalyaY• 
verilmesi olacaktır. imparatoru~ 

I iki hafta zarfında tahtından feraı• 
!edeceği söyleniyor. 

k 
rı 

h 
1 
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Fransa Cümburiyetinin 
Belçikada oturan kralı ! 
Dük Dö Giz kendisini herkese Fransa kralı diye 
tanıbyor, batta veliahtlık için oğlu ile bir bqka 

~likanh arasında kavgalp· «>luyor 

Oli•pi1at mllaabakalanaa tltmek kere lauırlanan Am•Jkab 
kapata11111 bir kol l zerlnde durUfU. Bis de atletlerimizi bua

,..,.. J•p ar a.itlile th•11ı1oın. Var laıu etL 
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Dünyaİıın en 
ve en lüks 

büyük, • en serı 
bitti 

• • * 
"Kraliçe Mari,, de golcuların beraberinde getire- ! 
cekleri köpelcler, hatla lcanargalar için bile bütün 1 

fenni tesisati havi daireler vücuda getirildi '-------

Bir izah 

Hayatta G6rdDklerimi 
Bir fabrikada çabpn iki İfçİ. Erkek 

her aqam kızın yolunu kesip: 
- Ya benimle konufUl'llUD, ya seni 

öldürürüm. 
Diye tehdit ediyorn(u1- Kız. bundan 

bıkmış, nihayet mahkemeye müracaat 
ediyor. 

Hakim suçluya sordu: 
- Neden bu kızı rahatsız ediyorsun'? 
- Rahatsız etmiyorum ben. 
- Ya ne yapıyorsun}. 
- Bana var, diyorum istemiyor. 
- Zorla olur mu}. htemi7ona çe-

kil p. 

Belalı a,ılc 

- Sonra. ölümle tehdit ecliyormuı • 
8'1D. 

- Yok canım, öldüreeeiimden dejil ya. 
- Niye söylüyor.o'?. 
- Tatlı söylüyorum. Yine yanafbil 

yok, ne yapayım}. 
- Böylelikle olur mu'?. 
- Eh, ümit dünyau bu. 

• - Bak, timdi ııana ceza vereceğim. 
Omuzlannı kaldırdı: 

- Kızı da beraber verinen eyvall .. 
beyim dedi. 

i t ._ FAiK 
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Kadircan Kaf lı 

l 
sorq P.OST~ 

Tembiyen muharebeslnin 
verdiği garip netice Cephelerde dünkü 
(Baı taralı ı inci yüı:de) (Btıf taralı 1 inci yü2de) 

Bunu gösteren bariz delil; Londradan 

Mart~ 

nci kara bir örtü ile 
sar lmış bir kalyonla 

Ras Seyyumun da bulunduğu yer - [Röyter ajansından] Anadolu ajamına 
de daha fazla kalmıyarak geri çekile • çekilen ve bugünkü nüshamızın birinci sa· ıo 
ceği ve şimal cephesinin gerilerde ye .. hifesine konulan telgraftır: Evet! halyan
niden tesis olunacağı muhakkak ad- lar bir kıskaç yapmışlardır. Fakat bu kıs· 
dedilmektedir. kacm açları birbirine kavuıtuğu zaman, 

yola çıkarılmıştı 
Lakin şaşılacak bir şey olmu§tu. 
Lala Mustafa Paşa kızı son defa 

gözden geçirerek geriye dönmüş, 
biraz önce girdiği kapıdan çıkmış
tı. Ayni zamanda da Hasan ağaya 

da: 
- Gel! ... 
Diye işaret etmişti. 
Genç kız o çıkarken Haıan ağa-

ya yürümüş: 
- Beni burada ne tutuyorsun? 

Şimdi beni çıkar... Yoksa vezire 
giderim ... Vezir Lala Mustafa Paıa 

nerede? •.• 
Diyordu. 
Hasan ağa onu susturdu: 
- Üzülme yavrum... Kusura 

bakma!.. Şimdi... Bir iki dakika 

b ki ' c··t·· .... ı e e. ... o urecegım •.• 
Diye çıktı. Kapıyı da çekti. inci 

o sırada kulağını kapıya dayasa ve 
dikkatle dinleseydi kibya kılıklı B
damın şu sözlerini belki duyabilir-

di: 
- Onu sana emanet ediyorum. 

• 
Hemen şimdi Muhsin ağanın kal -
yonuna götür. lstanbulda, kona • 
ğımda sakla! Kılına zarar gelmi • 
yecek. Dönüıte bugünkü gibi bul -
mazsam .. . 

iki dakika bile geç.memi§ti ki ka
pı yeniden açıldı Hasan ağa görün
dü. Yüzündeki fırtınadan iz kal -
mamı§tı. Gülümsüyordu. Genç kız 

ona koıtu: 

- Haydi ... Gidiyor muyuz? 
Diye kızgın kızgın sordu. 
- Gidiyoruz yavrum... Hemen 

şimdi sen i götürüyorum. Dunnuş 
reis biraz önce limana ginniJ ... 
Haydi, hazırlan ..• 

- Ben hazırım ..• 1 

Kara 
Bir Ôrti.i 
Hasan ağa söyleniyordu: 
- Çok fena yaptın? Olur §ey de

ğildir bu ... Vezire gittim anlattım 
da, bu seferlik bağıtlattım. Yoksa 

kahyaya kalını§ olaydın? •. 
- Ne yapayım? Terbiyesizlik et

ti... 
- Sus ... Yeter artık ... Lakin ıa-

na öğüdüm olıun, bundan böyle us
lu olmak gerek. Dütün ki hazan ve
zirlerin yapamadıklarını onların 

kahyaları yaptırabilirler! .• 
Genç kız bu dolambaçlı •e kor

kunç sözlerden bir ıey anbyamıyor
du. 

Hasan ağa genç kıza kara bir ör-

tü verdi: 
- Buna bürün! ... 
Genç kız baıtan ayağa kadar ka

ralara büründü. 
Yukarı çıktılar. 
Geminin bordasına sarkıtılmıı o

lan merdivenden bir sandala indi • 

]er. Onların ardından da iri yarı iki 
Habeş kölesi bindiler ve kayıkta 

ba§ tarafa geçtiler. 
Limandaki deniz bir katran gibi 

parlıyordu. Bey gemilerinin fener-

leri bu karanlık sulara solgun l§tk

larını yayıyorlar. Ayni zamanda 
korkunç gölgeler yaratıyorlardı. 

içinde Habeı ordusuna mensup bir tek 
İtalyan membalarmdan verilen kıt'a bulamaml}br. Böyle bir taarruza, as· 

haberler kerlikte, kıskaç veya iki taraflı ihata de • 

Bu s~a Şoluk Mehm,edin gar. Asmara, 2 (A.A.) - Tembien mu- mek; bu güzel ve ç~k manalı tabirleri İs· 
d 

h h kk f "IA raf etmek olur. Buna havaya sallanan kı-
iyan başı,sı geminin küpeJtesine asarası a ında aşağıdaki ta sı at lıç demek daha dojnıdur. lıte ikinci Tem-

day k b t d b k alınmıt>hr: anara paşa aş ar asına a ı· r~ bien muharebesi hakkındaki mütaleamızı 
yordu. Sağında ve solunda bir kaç ((~abq,.. ?rdusu, Abbi • Addinin şi- bu suretle teabit ve ifade edebiliriz. Bu 
levent daha vardı. Bunlar bir kaç malınd~ _kain York • Ambayı yeniden boıa giden taarruzun daha fazla yazıya 
saat önce incinin Lala Muatafanın almak .~çın yaptığı muvaffakıyetsiz bir değer bir kıymeti yoktur. 

g
emisine go··ru· -ıd··-·· .. .. .. I teşebbusten sonra Ahbi - Addi üzeri • Gelelim Habeıleriu bu muharebede ge-

ru ugunu gormuı er- d .. k. . d. ş· d. d d l ak b ka ne ogru çe ılm~ ve orada cenuptan rİye çekilmeğe mcbur olUJlarmm sebebine: 
1• un 1 e ora an a ınar at I •· ·• ·· 1 1 k 1 du Amıaradan. 2 mart tarihile An dolu a 

yere .. t". -ıd.... .. .. .. .. l d ge en uçuncu ta yan yerli o or su 
B" g; uru d~gunu goruyor ar ı. da şimalden gelmekte olduğundan, jansma çekilen bir telgrafa naxaran Tem· 

ır .e~~n ın Ras Kassa ordusu çember içine alın - bien mmtakasmda evvelB Habqliler Vork- Şimal cephesinin Tembien ue ..ırrıb~ 
Sevgılıaı mıştır. Amba üzerine taarruza geçmifler ve bu Alagi mıntakalarındaki vaziyeti gol 

içlerinden bir kaçı genç kızın bin- Fakat Ras Kassa b . kırarak taarruzda muvaffak olamıyarak geri çe - terir kroki: 

d
. 'ld" .. · çem erı kilmegw e --ı.-..r..ı.- urada •i-malden ve (S. h · ·ı I al ~-u·•uetlefİ~ ın ıgı sandalın nereye gittiğini T akazza nehri istikametinde çekilme· ~----· :ra- ıya çugı er t yan " ., ' 

d 
·· 1 ·ı k I l cenuptan • esasen hazırlanmakta olduğu • siyah • beyaz çizgiler ffabe.c huurJeıl1 

e goz erı e ova amıı ar, arkadsu • ğe muvaffak olmuc:tur. =- oi ~ • nu ötedenberi tahmin edip bildirdiğimiz • rini göaterir. (1) Raa lmru, (2) ''.., 
la"rına §Öyle demi•lerdi: Bombardıman tayyarelerı·, Ras Kas- t ı '-~J B l ·Jv "': ta yan taarruzu ~·"'1fl:IP· u surete Seyyum, (3) Ra Kana kuvoetlert, 

- Muhsin ağanın kalyonuna gö- sayı takip etmektedir. Bugün şimal Habqler keudilerini bir ihata tehlikesine Raa KaHa kaooetlerile Amba-Ala8' f 
türüyorlar. cephesinde en uzak sol cenah hariç, bizzat atmıılardır. Bu ciheti kaydettikten ranndaki ufak lıuvvetler Habefıtt1 
Baıka biri cevap verdi: Habeş ordusundan eser kalmamıştır. sonra diğer bir noktaya temas edelim: emniyet, irtibat oe tarassut kıt'ala,,; 
- Demek ki fıtaııbula gönderi _ Bu sol cenah da o kadar ileride bulun- A~larca evvel, bir kaç k~e .!azdağı~ız delalet etmektedir.) ·ı' 

yorlar. maktadır ki, vaziyetinin tutunacak veç!llie. ~~~ ordusu, bugunku Tembıeıı sonra Habeı orduları arasında, bareld 

Ürüncü ve do .. rdu'·n...;:s·· d .. bir mahiyeti yoktur. z z z vazıyetı ~tıb~rile, İtalyan ordusun~ cephe tevhidi kabil olacaktar. Bu ise kat'i ~ 
% ..... U e soze T b" . ve mevzılenne taarruz etmekle bır muvaf • . · l iP lcarı§tılar• em ıen muharebesı, Mareşal Ba- f • .. .. celi muharebelenn cereyanına yo aça . 

S 
• .. .. doglio tarafından hazırlanan taarru- akiy~ ~azanamazlar. Ç~~ hazırl~nm'l§ Esasen Habetlerin de en mühim ın"~.r 

- araya mı gotürecekler acaba? zu .. .. ..... fh k"l k mevzılen zaptedebilmek ııçm yalnız msan rebelerin Tana gölünün 100 lrı1ometre r~ 
B

. b k b n uçun.,;.u sa asını teş ı etme te - t fedakirı.~ ile b" k k" li ~· _.L' - ır ey ızı ve ir levendin d" cesare ve "6• D' aç ma ıne kından itibaren şarka dönerek D~ 
sevgilisi saraya götürülür riı··? ır. . . . tüfek ve top kifayet etmez; muazzam top· ölüne doğru akan Takazze nehri g~ 

ı 1 
• u • Bu taarruzun bırmcı safhası Amba- çuy yani ateı kudretine ihtiyaç vardır. ç w• · ~ 

Ç erınden biri sözü değiıtirdi ve O da'd R M l d . . de cereyan edecegı kanaatınde bul~~ 
artık bu hah d.. . ra a as u ugetta or usunun Bmaenaleyb Habqler bu gı1>a taarruzlar . larmı 24 saat evvelki telcraflar bildirfP'". 

G k se onmedıler. mağlup edilmesi olmuştur. Bu mu - dan çekinmelidirler. Onlar ancak it lyan tc idiler. Ras Mulugetta ordusu ..,tıf 
~nç ız k~man kalyona yak- ~f~eriyet, ltalyanlann Amba - Ala - cep~elerinin g~de ve u~da • bu nehrin 100 kilometre ıimalindedir·. ~ 

la§bgı zama; ·: gıyı a~~al~nnı temin etmiştir. T aar- yam cephe ve~~ teıkil e~cn ~- mek oluyor ki bu 100 kilometroluk ,._ 
- Bu mu· ruzun ikincı safhasının ise, Ras f mru da • akın mahiyetin~e te~bbüslere gırı ılır: İtalyan ordusunu yora, yıprata uğr~ 
Diye sordu. ordusunun imhası olacağı sanılmakta- ae muvaffak olabilirler. İtalyan cephelen caklar ve mecbur kalırlarsa Taka:ıı:~ 

d karıısmda i:ıe-pek mühim fırsatlar hariç • . . k ·ı ek k ,. • r hart"::. 
- Evet ... Odur. Oraya gireceğiz. ırB. .. . hemen daima müdafaada kalarak ltalyan· J'bgensınb~. çe. ı ~ .. atdı nketicb el ı dmu k1eJ'6 
Genç kı d .. ·· d .. • unun uzerme Habeşlerin askeri . . uta n manı gensın e a u e ece 

z U§UD u. '"'l"b" . I ' ları tnaruza mecbur etmelidirler. Bu suret•/ ş·md" bir de Amba Alngi mmtakşsıı' 
U§ reısın gemısı pe u- R da ecliJ .. . il' oııuu-ı ~uaı yaya çarp n oç daki bugünkü vaziyeti kısaca gözden ıı· _ Durın . • . . k b.. mag u ıyetı tam o acaktır . led' ki _,, __ '--- im k 1 

1 1 

111. 

üJan •. oma nesr en resmı teblıg"' Y Uf... • vaziyetine sokup aerııemletebilir ve nevmit çirelim: 
Güvertede gezinen bir kaç ka • Roma, 2 (A.A.) - ikinci T embi • edebilirler. Pek müstesna fırsatlar dediği- Anladığımıza göre Ras Mulugett•r 

ralb vardı Belki Pulat bunlardan en muharebesinin İtalyanların Ras miz ıeylere gelince~ Mesela hazırlanmış ba Alagi dağında artçılıır bırakarak~ 
biri idi. Genç kız oraya bakı Kassa ve Ras Seyyum ordularına mevzilerinden çıkarak taarruz eden ltal - nuba doğru çekilmeğe devam etmekt~ol' 
hatta timdiden: yor, ~r!ı ka7.andıklan kahir bir zaferle 1 ~~- kuvvetlerini münfer~.t ~larak ~e ~endi Bu .çekilişin maksad~ cen~ptan ıimale el 

_ p l ti Pul 
1 

• bıttıği resmen bildirilmektedir. ustun kuvvetlerile, musait vnzıyetinde, ru derlemekte ve bızzat unpnratoruıı 
u a • •• at •• Ben gelıyo • yakalıyabilirlene onlara kaııı makabil ve kumandası albnda bdlunmakta 

R?ma, 2 (A.A.) - Mare§al Ba - taarudara girişebilirler. Umarız ki bu sefer Habeı kuvvetlerile birleımektir. Bu 1'11"1 
için kendisini dogl~o, . 14.'i numaralı resmi tebliğil!. - kendilerini iki taraflı bir ihatadan kurtar- vetler birleştikten sonra bu mıntakadj,; 

rum ... 
Diye bağırmamak 

epeyce zorluyordu. de bıldıriyor: Dllf olan Habeıler bundan sonra müli.ba- haylice mühim bir Habe§ ordusu rrıe1;# 
İtalyan kıt'aları Ras Kassa ve Ras zalarunıza uyıun tekilde hareket edecek • ıelmit olacak ve bu suretle ltalyao , CI 

Seyyum kuvvetlerini tamamiylc da _ lcrdir. Bu suret}e bu çetin savaı, bir yıp • merkezine kBJ'fı Habef sıklet merk~ 
1 ğıtmışlardır. Habeışler efrat '}Ah ratma harbine müncer olacaktar.. Böyle fdckül etmit bulunacaktır. Ras ıv-.) 

Güverteye sevinçle çıktL beygir harp malzeme~i ve er~ak 81 ~a: bir harbi ise • harp malzemesi tedarikin - Seyyum ve İınnı kuvvetleri de bu ~ 
Vardiyaya: kımı d k w . . l den aciz kalmamaları ıartile . Habeılerin sıkletin ıarbinde ayrı bir grup --~ 

Vezir 
Gemisi 

n an ço agır zayıat vermış er • ... . . . . · · ··tt"'L 
- Pulat nerede? •• Ona haber ve- d " kazanacagına bızmı kanaatmm: vardır. sevk ve ıdare edılecek olurlarsa 11111. İ 

· 1 · td• ırl.lk d f l k H b Gelen haberler arasında en pyam dikkat harekatın İtalyanlar için biç te ınu.-'1 ~' 
nn. .. ncı ge ı.. e a o ara , a es müfrezeleri 1 L! a---= d R K Ras M - · did h"'- tmek ı·,.iıı . · o an 1Hr ~ e as assanm; u- mıyacagına tun en uıune -r,; 

Dedı. toplu bir halde silkh teslim etmişler- ettanm bulunduğu Ambaalagi mmtaka- hanele lüzum yoktur. Askeri nıub 0-
Vardiya bu sözlerden bir şey an- dir. Sağ kalanlar dağnık bir halde ka- sile irtibat tesis etmif olmasıdır. BundanC· ~ 

lamamı§tı çışmakta ve yüzlerce tayyare tarafın- ~ 
-Kimsin sen? Nereden geliyon? dan ta~ip edil~~~~e?ir.. Petrol Ambargosu Emrivaki! 
Dedi. Zayıatımız cuz ıdır. 1 

Düsman tamamiyle mu""nhezı"m ol _ [Baş tarafı l inci yüz.de] rol ambargosunun kararlaştırıl.tı'J • 
Hasan ağa ona yaklaştı: :r h O) muştur. . Mister Edenin bu sari beyanatı ancak 48 saat geciktirmiş bu}uıı / 
- Biz Vezir gemisinden geliyo - \ M"ll ı C · ah f"l" d b" b<' 

M 
__ L· M----• Badoglio diyor ki· ı et er emiyetı m a ı ın e ır On sekizler komitesi çarşarıı ,s 

ruz. unun kaptana haber ver .... ~ · bo b · · ç·· k"" 1 l ( ) ı k I"' . . · İtalyan umumi karargahı 2 (A m a tesm yaptı. u:n u ta yanın nü yarın top anaca ve potro t 
Muhsın kaptan da kım oluyordu A ) M l Bacl 1. k, 'f . . · son muvaffakıyetlerinden sonra İn - bargosunun kabulünü kararlBftı 

b 
? H hald Du . . · - areşa og ıo, eyı ıçın _ aca a • •· e.r e rmu§ reısın d ·ı d . . k. giltere dış bakanının bu tarzda söz mayı konuşacaktır. 11 

. . e, gazetecı ere emıştır ı: Je! " adamlarından hırı olmalıydı. E f b' ld H he l .1 söylemesi beklenmiyor ve umulmu • •

1 

Petrol istihsal eden memleket . _tl « n es ır şey o u. a ş er ezı • tJ" 
Genç kız böyle diifünmüıtü. di. Bu ikinci bir ordudur ki mahvedi _ yordu. • petrol ambargosunun tatbikine t~f 
- Heeeyl_ Muhıin ağa! .• Vezir yoruz. Ve yakında sıra üçüncüsüne lngiltere dış bakanı, bu beyanatı ile tardır. Fransa bu İışde diğer de\>'le 

gemisinden biri gdmiJ ... Seni isti- gelecektir. Ondan sonra da zaten hiç hükumetinin mütecavize karşı gelmek den ayrılmıyacaktır. ~ 
yor... bir şey kalmıyor.)) hususunda önderlik etmekten geri Umulmıyan bir fevkalade l ~ 

Muhsin ağa koıt11 koıut geldi: kalmadığını ispat etmiş oldu. vuku bulmaua çarşamba günü ~Jt' 
r- :l"- Habetl~r ne diyorlar? f · · · b k d "h b' L- k b 1 b'k lP _ Devletlum ne buyurur? ransa vazıyetını u a ar sarı ır amı.JUrgosunun a u ve tat ı 

Diye sordu. Londra, ;J (Hususi) - Adisababa _ şekilde göstermedi. Fransız dış baka- ceğine yüzde yüz kanaat vardıt· 
_ Beni tanıdın mı k t dan İtalyanın son zafer iddialarına m Flanden, İtalya ile Habeşistan ara- Musolininin makalesi 5İ~ 

H , E t T ap dan.· ·H dair henüz bir şey söylenmemiş, bu sında sulhun yeniden temini mümkün Berlin, 3 (Hususi) - Bi:ıı8! l 
- 8 • •• • ve ·· · anı ım. a • ı"ddı"alar t "t d t kz" ..ı:ı olup olmadıgıw nın tetkiki için ı:> ler yor Musolini tarafından yazıldı"' (1 

... d w .
1 

. . ? V . I ı ne eyı , ne e e ıp cw me- tl r 
&an aga egı mısın· ezır paıanın · · komitesinin toplanmasını istedi. }aşılan bir makaleye göre Mille e ,,.,~ h w mıştır. l ,, .. 

arem agası .. · 1 Mister Eden cevap olarak fngiltere- miyeti zecri tedbirleri genif e.11,r' 
Hasan agwa kaptanın koluna gı"r • Yalnız Adisababa _mahafili, ltalya- b . . ediw" . 1 b l d k 1 1 l ~,ıı ; nin una ıtiraz etm gmı yanız u yo una gi ece o ursa ta ya İ) 

d
. B"r k d ki t l nın, bu sırada 18 lerın toplantısından ~ ı ı aç a ım uza aş ı ar ve o - teşebbüsün petrol ambargosunu ge - 'ler Cemiyetini terkederek bu tıi'' 
d f ı - istifade ederek büyük zaferler ihtiraı- ciktı"rmemesi lazım geldigw ini söyledi. ', dı•ında Japonya ve Alman"a ;le b''(( 

ra a ısı tı ile bir kaç aöz konu§ma- 1 ht ld w .. ı·· " J " na mu aç o ugunu soy uyor. O l k · · b - 11 h ed k ~e ğa baıladılar. Bu sırada inci dur _ n üç er omıtesı ugun saat leşmek lüzumunu iss ece 
Bu cörünüı te onun sinirlerinin 1 cak "ki fı ha k ] l ek ~ madan etrafa bakıyordu. T 1 U l ·· d . . de top ana ve ı tara nştırma lar a bir eşec tir. :ft 

gerrinliğini rttırıyordu Orı( ro OJ ergısı imkanını araştıracaktır. 1 Londra, 3 (Hususi) - ·~ "(ıl' 

Genç kız zaten sinirli idi. 

Hatta yüreğinde belli başlı bir de ( Arkası var ) Türk Üroloji Cemiyeti, Türk üroloji Fakat İtalyanın son günlerde Am- göre iyi malumat alan mahafı!.~ ~ 
korku vardı. dergisi ismi altında bir mecmua çıkar- ba - Alagiyi ele geçirmeğe ve Tembi- solini ile Almanyanın Roma bıı. cııl 

Hasan ağanın son defa: G:in ysu kurtanldı mağa başlamıştır. ende Ras Kassa ile Ras Seyyum kuv- çisi arasındaki son görfünnelerı j)İ <~ 
- Düşün ki hazan vezirlerin ya- Evvelki gün Tekirdağı sahilinde Cemiyetin reisi doktor Behçet Sabit vetlerine karşı galip gelmeğe muvnf- ayyen bir neticeye varmadığı ,,e rı11 pal!ladıklarını kahyaları yaptıra • karnya otwan Güneyau vapuru Saro Dolmabahçe earnyına giderek Atatürke fak olduktan sonra Milletler cemiyeti- rafm sadece, lıalya hadiselerin •:,ıl~ 

bilirler. t hlisiye vapuru tarafından kurta • Türk Üroloji Cemiyeti azalarının ta· ni hoşnut edecek bir sulha razı olmı • Almanya ile daha ~ıkı m~nnse .ıJl~ 
Dem ıi bu korkunun ba§lıca kay-1 rılmıştır. Vapur dün ak!am geç va- zrmlerini sunmuş ve cemiyetin çıkar- yacağı muhakkak sanılmaktadır. doğru sürüklendiği takdırde ed~ıı" 

nağı idi. 1 kit limanımıza gelmiştir. dığı mecmuayı takdim etmiştir. Bu suretle Flandenin teklifi pet • hazırlamaya çalışbkları zanıı 

t 

ı 
l 
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SON POST~ Sayfa 9 

[ ___ a_ı_·_ KA_Y ~an, &gul _] 
Yazan: Gerhart Ellert -109- l /3 /936 Çeviren: Arif Cemil Kabinede Evlat - Torun 

Münakaşası 
Bir • • 

esırın 

Attila da bir kadın ve bir zehirli şarapla 
dünyaya gözlerini yummuştu .. 

Giritli Mustafa Naili Paşanın sadaret' ( Afaiıda okuyacağınız ı>ahrları, 
esnasında büyük Reşit Paşa hariciye nazır bir el•ane zannetmeyiniz;. Viyana-
idi. Bir gün meclisi vükelada istikraz mü da çıkan ((Naye Fraye Preae» ga-
zakeresi için ihtisas erbabından birinin Pa .zete•İnin aütunlanna geçmİJ, ha-

Attilanın Arması 1 bir şey olmuştu. rise gönderilmesi meselesi müzakereye ko kiki bir vak' adır.) 
A d k • J nuldu. Sadri.zam: uPariste bizim mahdum 14 N' 329 Edim · · k Buna mukabil kale duvarlarının et~ yna a ı nıan ısan - enın su ut 

Veli Paşa sofaret.le buhınurken buradan •v• · b" .. L!_ rafında ı<ıiddetini deneyen fırtınanın Attilanın dudakları: ettıgı gün ezgın ve ıuWı bir halde 
Y bir başkasının memuren izamı nice olur'>» · diki H J } ah iııiltı"lerı· ı·~ı·tı"Jı'yordu. Nehrin hışıltısı da - «iç, kardeşim!.» kelimelerini fı getır . eri i a i mer hastanesin -

T • dedi. Reşit Paşa: «Evet efendim, öyle 
he d d h fa ) d l sıldadı r den duınrı ayag~ ımı atmaınıı::tım. Bu r zaman an a a Z a uyu uyor • · amma bu iş umuru maliyedendir ve bi •- "1T 

du. Acaba buz parçaları mı akıp gidi- Aynadaki insan başile tasdik etti. mütehassısın Pariste huzuru li.zımdır» yo- akşam, doktor Kemal Cenap bana 
Yordu} İhtimal.. isterse Tuna üzerin- Aynadaki insan gümüş kadehi eline )unda mütalea beyan etti. Mustafa Paşa hastanenin uzun koridorunda tesadüf 

' deki bütün köprüler yıkılsın. Onlar aldı. evvelki sözünü, fakat bu defa daha şiddetli etti. Karaağaçtaki gazinoya kadar git-
artık bana lazım değil. - «Onu sen benden evvel mi bo - bir surette tekrar etmekle beraber <<bura· mek için büyük bir israr gösterdi. 

Zer kon nerede} Bana bir kadeh ge- şaltacaksın} » dan memur gitmesi benim dağ gibi oğlu Kalbimde, esbabını tahlil cdemiye -
tirnıesini ona tenbih etmiştim. Aynadaki insan tekrar başile tasdik mun haysiyetine dokunmaz mı~» dedi. cek bir istırap ile ona refakat ettim. 

Evet, işte orada küçük bir duvar do- etti. Hayır, o değil, Attila basile tas - Hariciye nazırının tekrar itiraz etmes Beraberce gazinoya gittik. Hava, ılık-
labı var; gümüş bir levha, Attilanın dik etti. ' ve bir mütehassısın İzamındaki lüzumu he· tı. Onun için bahçede oturmayı ter -
ar ... a d 1 ba d yalı duruyor Gu·· Attila kadehi dudakİarına go"'tu'"rdu··, yan eylemesi üzerine sadrazam Mustafa cih ettik. 

• ., sı, O a a · • Paşa bu defa evvelkilerden daha şiddeti D 
l'rıüş armanın önünde bir gümüş ka - bOıŞalttıktan sonra gene ihtimamla gü- bir surette itiraz ve <ıhen de kendimin ne üşman askerlerinin avare ve ser -
deh var. müş, armanın önüne koydu. olduğumu bilmiyorum kil .. Sözümü dinle seri dolaşışları, bana büyük bir asabi-

Zerkon o kadehi doldurmu~ mu} Tekrar fısıldıyarak dedi ki: miyorsun. orada oturmuşsun (iki elini ağzı yet verdi. Daha bir ay evvel zafer ü-
E:.vet, kadeh dolu. Orada kımıldanan - «iki kadeh .. Bu sefer ben inti - üzerine koyarak) ağzımı kapayıp diledi - mitleriyle bastığım bu topraklar üze -
kim? Bak, küçük Zerkon kö~eye bü- hap ettim, Tanyü, kardeşim ... » ğini yapıyorsun. Geçende bacak kadar to· rinde şimdi sönük ve silik bir nokta 
ıülrnüş ,oturuyor. Arkasına giydiği Bunu söyledikten sonra oradan çe - runun vefnt ettiği vakit dünya başına zin gibi durmak, bana çok acı geldi. 

cep defteri 
Konsolos kavası, onun odasına girdi .. 
ği zaman, bu zavallı genci yerde ve 
pıhtılaşmış kanlar içinde bulunca, şa
şırmış kalmış. Meğerse, bu iftiraya 
tahammül edemeyen Rohan çavuşul'\ 
beyninde bir damar parçalanmış ..• 
Yann merasimle cenazesini kaldıraca• 
ğız. 

Mösyö Abel ,dalgın ve düşünceli 
bir halde uzakla.şırken, Kemal Cenap 
Beyle göz göze geldim: 

- Bu adam, bizim uğrumuzda ha~ 
yatını feda etti. Acaba, buna karşı bir 
vazifemiz yok mu} .. 

Dedim ... Kemal Cenap Bey, derin· 
bir acı ile inledi: 

- Acaba, ne yapabiliriz?. 
Diye mukabil bir sualle ceYnp ver

di. 

15 Nisan - Sabahleyin erkenden 
sertabip Mekki Beyin odasına girdim: 

- Sizden, on beş nefer istiyormu. 
Bugün bir saat için bunları benim env 
rime veriniz. 

Dedim ... Mekki Bey sordu: *ll'rnalı düğün elbisesinin içinden çı - kildi. Gördüğü bir kapı kendisini o ta· dan kesildi. Halbuki benim boyum bera Ben, bu acıların istırabiyle mütees
kan çirkin maymun kafası daha ziya- rafa cezbetti. Fırtına kıyamet kopan- her oğluın orada elçi iken bu işi bir diğerine sir iken arkamızdan bir ses yükseldi: 
de göze çarpıyor. Her zaman simsi - yordu. Fakat Attila işitmiyordu. Hol- gördürürsek anın şanına halel getirmez - Ooo, beyler.. Siz, burada ha... niz?. 
}'ah olan Zer kon bu gece kurşuni bir deki Hünler hala: mi? Bu başka şey değil evlattırıı dedi. Nasıl oldu ,böyle? ... 

Bunlarla bir yere mi gideceksi-

tenk almı~.. - <cAttila I» diye bağrıyorlardı, At- Bir müddet evvel mahdumu Ahme Başımızı çevirdik, Avusturya kon-
T Celal Paşanın oğlunun yani torununun ölü- ] K .. "k od d ] b" 1 t.l .. onlar d · 't · d so osu, Mösyö Abel ... Bu tatlı so"zlu'" uçu a a ya nız ır me;ııa e ya· ı a ı a ışı mıyor u. münden dolayı fevkalnde müteessir bulun 

llı"or. Salondakı" meşalelerı'n zı'yasın • Fakat, önünde durdugv u kapının ar- l b' ve şirin çehreli adam, bütün muhasa • 
.J makta o an, ve yanında çocuk lakırdısı ı 

dan sonra orası çok karanlık görünü - kasından, bir insanın aşağı yukarı ge- le edilmiyen Re~t Paşanın yüzü kıpkırmızı ra müddetince bize çok büyük dost -
}'or. Yalnız karanlık değil, ayni za - zinmekte olduğunu işitti. kesildi: «Affedersiniz paşa hazretleri, biz 1uk göstermişti. Siperlerden ı::ehre in -
l'rıanda soğuk. Kral titriyerek omuzun- Kral yavaşça kapıyı açtı. Halılarla de sizin her dediğinize peki diyecek dal - diğimiz zaman onun e~ıe ~ğrar, bir 
daki kürke daha sıkı sarıldı. süslenmiş olan odanın ortasında Bur- kavuklardan değiliz. Allah sadrazamlığı - kaç saat laf atardık. İki dilber kızı, 

Kadehin içindekiler gonyalı kadın duruyordu. lldeko kra- nızı mübarek buyursun. Siz sadrazam ise· mutlaka bize birer şekerli kahve pi -
- <cZerkon, kadehi hazırladın mı}» la baktı ve kollarını açtı. Göğsünde niz hen de sizin kavasbaşınız değilim a şirir; ve sonra da piyanoda bazı şey -
Cüce bir kelime bile söylemeğe kırmızı taşlı altın köstek pırıldayor .. Ben de üç defo 0 makamı İşgal ettim» de- ler çalarak top ater;;leri, mitralyöz tnr • 

ll'ıuktedir olamadı. lztıraptan dudak - du. Kilidini Attilanın kendi ellerile aç- yip çubuğunu sürdü, odadan çıktı. Reşit rakaları, yaylım at~i sesleriyle buna-
L d k . d'... l k ek Paşanın teveccühünü kazanmak için hiç ]an dimagv ımıza muvakkateıı olsun, 

Evet .. 
- Nereye?. 
- Pek yakın bir yere.. Fakat bu 

yolun ölüme kadar uzaması da muh -
temel... 

Mekki Bey, merak ve telaşla izahat 
istedi. Söylediğim sözleri, sonuna kn -
dar dinledi. Atılacağım teşebbüste, 
bann hak verdi. 

- Pekala ... On beş nefer seçiniz .• 
Türkün kadirşinaslığını ve vcfokarlı• 
ğını gösteriniz .. 

Dedi. ıa.rı gerildi, beyaz dişleri mey ana ma ıste ıgı o a bn öst . . . b f k k 
1 

d 
k d 1 ir ırsatı açırma istemiyen nazır ar a bir zevk verirlerdi. 

Çı tı, korkunç bir sırıtma ile güldü. Attila a ım arının sesini işittirmi - tamamen denecek surette meclisi terk ile Derhal aşağıya indim. Anadolu ef~ 
- «Kadehin içindekini içtikten son- yecek kadar yavaş basarak od~dan içe- hepsi Reşit Paşanın yanına gittiler. Paşa Bugün, Mösyö Abelin çehresinde, radından on beş nefer seçtim. Bunla .. 

ta ne kadar vaktim kalıyor?» ri girdi. nın hiddetini gidermek için bir hayli dedi derin bir kederin gölgesi vardı. Kemal ra, şu emri verdim: 
Cüce iki elile gırtlağını tuttuktan * kodu yapıldı. Beri tarafta ise yapayalnız Cenap Beyin: - Şimdi, güzelce tıraş olacaksınız. 

sonra: Ertesi sabah iki yüz Hün, krallarinin kalan zavallı Giritli melul melul etrafına - Sizi müteessir görüyorum • Hepiniz, birer manevra kayışı bula .. 
- «Yarın sabaha kadar .•. » diye - tabutu önünde duruyordu. iki yüz bıı.kmağa haı1ladı. Nihayet bir çok rica ve Demesine mukabil: rak cebinize sokacaksınız. Ondan 

bildi. Hün, matem alameti olmak üzere yüz- niyazdan sonra Reııit Paşa tekrar meclise - Evet, çok müteessirim. Çünkü, sonra, hastaneden birer ikiser çıka .. 
Attila başile tasdik etti. Ondan son· lerini keserek kanlarını akıtıyordu. getirilebildi. Yeniden yapılan müzakere çavuş Rohan feci bir ölümle öldü. caksımz .. Edimeden gelen ve Karaa • 

ta elini kadehe uzattı. Yarı yolda ko- İster sahillerinde matem şarkıları o- neticesinde istikraz akdine memuren bir Diye mırıldandı. ğaca sapan yolun tam kar:tsındaki 
lu dondu, kaldı. Armanın düz gümüş kunuyordu; atlı postacılar matem ha- mütehassıs gönderilmesi, ve Veli Paşanın - Çavuş Rohan kim?. kahvenin yanındaki çayırlıkta pera -
l~vhası önünde, aynaya bakıyormu_ş berini şimaldeki buzlu denizlere ce - dn muamelata nezaret eylemesi yolunda - Efendim, kale muhasara altına kende bir surette oturacaksınız. Ben 
Qibi kendisini aördü. Bir kadeh yen- nuptaki Meotis bataklıklarına ve t~1, ikisi ortası bir karnr verildi. girdiği zaman, bir hısımım görmek k h ı· t d kt d 

o a, • • • • • • ,.. o a veye ge ıp o ur u an sonra a, 
~e iki kadeh gördü. İkinci bir elin de ~arka kadar uçuruyorlardı. Ertesi gün sadrazamın infisnli vuku bul- ıçın hızım Avusturya ıstıhkaın çavun-

1 

gözlerinizi benden ayırmıyac.ıksınız. 
Qbür tarafta duran kadehe doğru u - du. Sadarete Reşit Paşa getirildi. yeni larından Rohan isminde bir adam bu- O L-- ·• ~ .. b" d .. l d" 

So.,., . n ue;ş gogus ır en gur e ı: on 
~dıgı .. nı gördü. Bir kere daha böyle n sadrazamın hemen yaptığı işlerden biri de, raya gelmışti .Kale muhasara edilince, b .. ız b' d d" -__ ; . = _ eş ag ır en cevap ver ı: 

~ k G 1ı Fransa hükumetinin marına rağmen, Vel tabii o da burada bizimle kaldı. Za -, B .. t" z· 1 

E F B b - aşus une, ıya çavuş .. ski TQRSlZ QŞ Q Qnlnlll Q l PMaşhayı Paris sefaretipnden kaldırmak, oğlu vallı adam, bizim ianemizle perişan Ben de ayni suretle hareket ettim. 
------------".~-----:- e met Cemil Beyi aris sefiri tayin etmek bir halde yaşadı. Nihayet, kale sükut T ld 1\1 k b' 

· etin" zse mahiye - oldu. Mehmet Zeki d k ıraş o um. anevra dyısımı, ce ı-(Baı taralı t inci yüzde) rvap vcrırse mazcr . 1
• .venne etti. Bu a anı da memleketine gitme kt H t d k d 

" ahi l · · lat ak bu b aman ken - . . me so um. as ane en cı ıyor um .• "'Ptı. Buna müteaddit ıekillerde § t o· ünı an ac ve ı a 1 0 z . için izin ıstedı. Fakat Bulgarlar, bu a- D kt .. b H B 
:~.Bugün bu akislerin tesirile ayni bahse ~=e }>aşka türlü konuıacağız. Bekliye • fngiliz gazetOCİ beraat etti damın ~vust~~=alı .bi~.!stihk5m çavu- ge~~i ~r yuz aşı asan ey, yanıma 
~~ru2Franaız başbakanı bu se- Bu sabah çektiğimiz telgraf şudur: Avrupadan İstanbula beraber se- ~~l~ldugunu ogrenır ogrenmez, der - - Ben de seninle beraber gelece -

~ri bilerek, neticesini göz M. LAVAL yahat ettiği arkadaşı Janetin Tepe H B" k l d b' .. h ğim. 
'?1iine getirerek mi söylemiıtir, yoksa ik - Paris başında Alp otelinde 1000 dinarı ile - a .... ız a e e e~ne ı ~ute as- Dedi. .. Şimdi benimle öliime gide--
~dllt nıevkünden uzaklafIDA mecburiye • aSon Vu mecmuaaında çıkan beya- 500 frangın çaldığı iddiasile ikin sıslar old~gunu tahm_ı~ edıyor.duk. 1 cek bir arkadaş daha çıkması, bana 
ti...· .. natını%da muhaliflerinizin hücum- D k k b l d b d n .. ;-1 \'erdiği hiddete kapılarak düşunme • cı asliye cezada mevkufen durut eme 1' un ar an ırı e sr ... ın. dünyanın en büyük kudret ve kuvv.e-
.trı nü aarfetm'ıttir? Dost Fransız mille • ları kartı•ında kendinizi (Tete f Diye yakasına yapıştılar. Ve hak - t" . . t' 
li~· b ması yapılan ngiliz gazete muhbir 

1 

mı vermış ı. 
~ eski ıefi hakkında timdilik her teYe de Turc) e benzetmeniz; ve aonra " kında tahkikata başladılar .. Tahkikat, K h 'tt"k G "zl . . . Ed' 
•ıı&.._ b tabı"rı"n ı'lad• •ttı'gYı' ma·na dogry u imiı Robert Stramn muhakemesi dün R h l h" . d' a veye gı ı . o er.mızı, :. ır • "'Qlen hüsnü niyet göstermeye mec u - .... "' o an çavuşun e ıne netıce ver ı. 'd l d'kt"k 
....._ _1 • ak · L d' · · r- L 1 d v •• l sona er · tı"r . . neye gı en uzun yo a ı ı . ·~ Onun içindir ki Lavalin bu aö:.uen • gı Ren ını%ın ur"' oma ıgrnızı • 0 Y e • mış • · Yüzlerce şahıt, bu adamın sıperlere A d t k d t' U 
'i~L'-1> •• it oluncıya kadar !a.nlı·1 ılda, söyle • yerek Türkiyeyi hala her yumruğa mü- Suçu sabit olmadıg~ı için Robert d d ~ h d · B 1 ra an yarım saa a nr gec 1• -

• g- a ım atma ıgına şa a et ettı... u - k b' ba k f'l · ""k'" tt" '--· , zannediyor ve bwm bu zaıınımw tahammil bir müatemleke telakki eder Stravn beraet ebnİftir. za tan ır ara a ı esı so un e ı. 

)""7ıt e"--k "u'zere kendi·~ .. e bir fınat veri- görünmeni% Türk efkarı umumiyeain • gar kumandanı: Kalbim fena halde çarpmıya başladı .. 
~~ ..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B. k d Sofyadan sorayım Oh._ B d J .. d•rı'n bir t•air "apmı1tır. Bu aözü • - ır ere e ·· Eminim ki, Hasan Bey de ayni halde 

·oq. u fırsat fU ur: "' .... .... " TAK V • M · · · · 
,_ ~ aabah Lavala aıaiıda okuyacağınız nÜ%de Türk milletine bir hakaret ka.ti 1 Ondan sonra ızın verırıın... idi. 
~~ll.fı çekerek beyanahnm tavzihini is • bulunmadığına eminiz. Fakat Türk el- MART Dedi ... Aradan biri haftda geçRti.hVi - Arabalar otuz hatveye yaklaşınca, 
·~ karını tatmin irin bunun tavzihini rica yanada bulunan ai esin en o ana l d k lk B l 

•d•rı··.» "' bir mektup geldi. Mektupta !!:. u satırlar derha yerim en a tım. ir işaret e. t&ıti F~anaız L-·bakanı bu telsrafa ce - ... .. • b :r d d ~ k b' h ld b 1 "'S ....., • Ilıııot ıene Ara i sene ora a agını ır a e u un n u -

1352 3 1355 görünmekte idi: kerleri topladım. Başlarında durdum. 
runanistan K-;;;"m RHmi sene ş;ı;ı ( Sen; bir alçak, bir namussuzsun. On beş nefer, derhal bir dizi halim' 

117 1936 19 Bulgarlar, Edirneye girdikleri za- geldi. Adırnaz dağlılarından bir on • 
Balkan Paktına Bağlı 

~. (~af taralı .ı inci yüule) lme~leket~n muhtaç olduğu ~uv;~t
~terım. Yun~tan. b.u pakttan Bal - li bır kabıne kurulmasını temın ıçın 
lıı.1-r.n barııınm takviyesmı ve Balkan ° · aıkeri diktatörlük ilanını istemek • 
l......~ ı hağlıyan sıkı dostluk münasebet • tedir Kral ve hük\ımte de bu istek- SABAH 

SALI 

lMSAK ~n bundan sonraki inki~fmı itimatla . : . . . . ·ı . z·ıhi 
~letneiı:tedir. Bu uluslann terakkisi ve lerı~ı bıl~ırmıılerdır. Gazetecı erın s. D. 1 ece s. D. 
da:!'' bu münasebetler sayesinde temin e- sualıne au bakanı general Papages 12 80 8 10 60 

ektir.» demiıtir. zabitan tarafından böyle bir teteb- 1-6:...,...!....:8:.:2:......ır:---.---;--4_:._-:S2::._ 
Solqfia ile Çaldaris uyuıamadılar büs vaki olduğunu teyit ebnİftİr Ve Öğle İkindi Aham 'i ataı 

.\tin 
2 

Lib 
1 

• fi durum çok karıtıktır. S. D. S. D. S. D. S.
1 

D. 
~r.,.,. a, (A. A.) - era parti ıe . I l . d d E. 6 23 9 84 12 - 30 
~İt·"liıile eski batbakan Çaldaris arasında, Kabotaı se er erı ar u ı.. 12 26 15 85 18 02 19 83 
d, temerküz hükumeti kurulmasmı istih- Atina, 2 (Hususi) - Kabotaj se- L-_..;....:..;.-.ı.-,.;..-.ı.-----.-.-.....;.__, 

f td . f 1 . . 1 h"1-A__ t B bit e.n müzakereler, fİmdİye kadar hıç er erını yapan Vapur ar, UKume • ayram namazı 
lı~ice vermemİ§tİr. ten istedikleri yardımı temin ede • Saat Dakika 

Askeri diktatörlük mediklerinden faaliyetlerini tatil Zevali 7 6 
.\t· E - 1 8 •na, 2 (Hususi) Zabitan etmiılerdir. z&IU 

man, onların ayaklarına kapanmış • b 
L~, başlarına geçti... Ben, ir ordu 

hayatını bağışlamaları için yalvarmış- kumandanı azametiyle emir verdim: 
sın. Bunu buradaki gazeteler, Bulgar 

- Kollarınızdaki Hilaliahıner işa -
gazetelerinden naklettiler. Ve bizim de retlerini çıkarın. Ceplerinize koyun • 
rezil ve rüsvay olmamıza sebebiyet 

Manevra kayışlarını takın .. 
verdiler. Artık, senin gibi ölümden Emı"r 

Onbaşı bu emri tekrar etti. 
korkan bir aile ferdi tanımıyoruz.) 

derhal icra edildi. 
Rohan, bu mektubu okuduktan son- Artık cenaze arabası, tam hizamı • 

ra; az kalsın, çıldıracaktı ... Koştu, ba-
na geldi. Meseleyi hikaye etti: za gelmişti. Kumandayı bizzat dcruh• 

_ Ben, ölümden korkmadığımı te ettim. Ve sert bir sesle, şu kuman • 

bütün dünyaya ilan edeceğim.. dayı verdim: 
- Dikkat I .. Hazır ol ... Önümüz ~ Dedi ... Onu mecnunane bir hare -

kete atılmaktan güçlükle vaz geçire • den geçen cenaze arabasına.. Bak!... 
bildim. Ve bugün onu memleketine Ellerimiz kalktı. Zavallı Rohan çaı 
~evketmek için haber gönderdim. ( Lutlen sahi/eyi çev:rini:ı) 
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agacıııııı Cemil; gül 
iki kız görüııce 

clil>iııe ~tti~ 

hayret içincle 
zaman, oracla, 
kalmıştı 

Cemilin bu sözleri, annesinin kal- netmişti. Fakat şimdi, kendisini ayak- güne bugün, sizin sayei şahanede bir 
bine biraz daha sükunet vermişti. Za- ta bekliyen kızlardan biri, yarı mahçup hünkar yaveri olduğunuzu bilmiyor 
ten Cemil vaziyeti bu suretle, mahira- bir tavırla: lar mı~ Hiç böyle şeylerle sizi avlama· 
ne bir şekilde idare etmese, ve bu kız- - Safa geldiniz, efem... Safinaz yı akıJiarından geçirirler mi, efem~. 
lara karşı biraz alaka ve temayül gös- kalfa ile Çeşmi Dilber kalfanın mahsu- Amma, bir erkeğe ne gibi şeyler yadi
terse, hiç şüphesiz ki zav<.lHı kadının san selamları var efem . .. Gözleriniz - gar vereceklerini bilmiyor, derseniz; 
yüreğine inecekti. den öptüler. Size layık değil amma, e- bu doğrudur, efem... Zavallı kız-

Halbuki Cemil de annesinin hisleri- fem ... bunları gönderdiler. Çam 'a • lar, ne bilsinler. Hoş; hepimiz zavallı, 
ne yakın duygularla mütehassisti. Te- kızı, çoban armağanıdır, dediler; e - toy, böyle işlerde acamiyiz yaa ... 
mas ettiği o iki genç kadın, ruhunda fem. .. Öyle değil mi, kaeşim .. Sen de söy-
çok menfi tesirler husule getirmişti. Derken, elindeki büyücek bir paketi lesene ... 
&:ünkü, o; çocuk yaşından beri saf, Cemile venni11ti. Dilberyar, acındıracak bir tavırla ce-
temiz; şehvet ve hayvaniyetten ziya- Cemil, kızın sözlerini dinlemeye dal- vap vermişti: 

' <Je bekaret ve hassasiyetle ölçülebilen dığı için eline tutuşturulan paketi na • - Ona ne şüphe efem . .. Saraylılar-
sevgilerle kucaklanmış bir gençti. Ço- sıl aldığının farkında olamamıştı. Fakat da, tanıştıklarına birer nişan vermek 

, cukluk komşusu Saime hanımdan, bil- sonra, oraya ne maksatla gittiğini ha • adettir. Onlar da size bir nişan ver -

1 mem hangi dağdaki çoban kızına ka- brlıyarak: mek istemişler... Fakat ne yapsın, za· 
clar bütün karşılaştığı yüzlerce kız ve - Teşekkür ederim, efendim. Fa - vaHılar? .. Çarşıya çıkamazlar .. Paza
kadınlar, ondan bir kaç saatlik bir sev- kat, hediye kabul etmek adetim değil· ra çıkamazlar ... Üzerlerinde bulunan 
gi değil; ebediyete kadar dayanacak dir. Hatta, sizi buraya davet etmekten şeylerden, onları münasip görmüşler. 
aşk beklemişlerdi. maksadım, uzun uzadıya rahatsız et - Sizin gibi bir beyefendi için; beş on 

Fakat Safo ile Çeşmi Dilbere gelin- mek için değil, şunları vererek Safi - liralık yüzüğün, küpenin ne ehemmi -
ce; bunlar, kendisini tek bir kadın ele naz kalfaya yahut Çeşmi Dilber kalfa- yeti ~ar? .. Hiç onlar bunu bilr.:ıezler 
geçirmiş kanaatkar hovardalar gib~ nö- ya göndermek içindir. Zannederim, bu- mi, efem} .. 
betleşe paylaşmışlar; bütün hassasıyet- rada kaybetmi§ler. Tesadüfen benim Cemil, hala öfkesini yenememişti. 
lerini kendisinin maddi varlığında ara· elime geçti. Zahmet olmazsa, götürür - iyi söylüyorsunuz amma, saray-
mıslar ; ve sonra da bu iki gecelik eğ- kendilerine verirsiniz. 1ı hanım .. Kim bilir hangi efendisinin 

ı len~elerinin ve hovardalıklarının ücre· Demiş; pantalonunun cebinden çi- bir kadına verdiği hediyeyi, ben de bir 
tini veriyorlarmıt,ı gibi, onun önüne bir kardığı küçük kutuyu, kıza vermek is- yadigar olarak saklıyamam ya? .. 

' elmas yüzük bir tek elmas küpe atmış- temişti. Fakat kız, e1lerini yukarı kal- Bu sefer de Müjgan atılmıştı : 
4 

1 lardı. dırmış; kutuyu almamıştı: - Niçin efendisinin hediyesi olsun, 
Eğer maksad bir hatıra vermekse; - Bu, nedir efem. Acaba ne efem... Az çok hepimizin ufak tefek 

mesela, kullandıkları bir küçük men- kaybetmişler?... şeyleri vardır. Biz onları , saçlarımızı 
dil; saçlarının kokusunu taşıyan bir - Bir yüzük ile bir tek küpe. süpürge ederek kazanıyoruz. Helalın-
kurdela parçası kafi gelmez miydi?.. - A .. Bizim ondan haberimiz var, dan kendi malımızdır. Onun için iste-

Herkesin büyük incelikler atfettik- efem... Onları kaybetmemişler; diğimize hediye etmek te hakkımızdır .. 
leri ve· derin derin hasret çektikleri bir yadigar olsun diye, size takdim et- Yok eğer siz bir saraylı parçasının size 
saray kadını, saray terbiyesi, bu mu mişler. Söylesene, ayol Müjgan kal - takdim ettiği bir yadigarı kabul etmek 
idi?.. fa. Öyle değil miL tenezzülünde bulunmuyor iseniz, 0 

Cemil, düşündükçe içindeki öfke ar- ince ve titrek bir ses tasdik etti: başka ... Öyle ise; ya, kaldırın denize 
tıyor: - Evet efendim .. Öyle söylediler. atın ... Yahut ta bir fıkaraya verin ... 

- Şunların yüzüklerile küpelerini Cemil, öfkelenmişti. Yadigar, geri alınmaz, efem ... 
başlarına atayım ... Zehir zemberek - Fakat anlaşılıyor ki, sizin Safi- Demiş, ve sözlerini derin bir iç çek-

: gibi bir de haber yollayım da, akıllan naz kalfanızla Çe~mi Dilber kalfanız, mesile bitirmişti. Ayni zamanda, Dil-
1 ba;şlarına gelsin. kendini bilen bir erkeğe ne gibi şeyler beryar da derin derin göğsünü geçir· 

Diye söyleniyordu. ' yadigar verileceğini pek o kadar bil- mi_şti. Bu sözlerle bu iki kızın gösterj 
* miyorlar. ihtimal ki Cle beni, böyle kıy· diği hassasiyet, Cemilin ruhunda bir 

Cemil, gece annesini uyuttuktan metli şeylerle avlanabilecek bir adam teessür husule getirmişti. Artık bu mü
sonra gül ağacının dibine gittiği za· zannediyorlar. nakaıŞayı daha fazla uzatırsa, kabalık e
man büyük bir hayret içinde kalmış- Bu sözlere karşı iki kız birden hay- deceğine; ve hiç bir suçu, kabahati ol-
tı. Çünkü orada yalnız kızlardan biri- ret göstermi:şler: mıyan bu iki kıza manevi bir ıztırap ve-
ni bulacağını zannederken, ~imdi gül A A A E y fu Jl h receg-ine hükmeylemi~ti. Onun için, la-

k k d 
- . . . .. . , . , stag ru a , e- T 

ağacının dibinde i i ız var ı. f kırdıyı değiştirmek lüzumunu hisset -
Cemil. bu mülakat mevkiine gider- em.·· mişti: 

Diye itiraz etmişlerdi. .. Müjgan, a-
ken, gene bir: 1 k · "b" · · - E... So'"yleyı"nı"z bakalım. Bı"zı"m 1 · deta kırı ıverece mış gı ı ınce ve tıt-

- Aman, efem... n mısınız, cın S f H l Ç · D'lbe H . . . ) riyen sesile cevap vermişti: a o anım a eşmı ı r anım ne 
mısınız . .. (A k ) 

T ekerlemesile karşılaşacağını zan - - O, nasıl lakırdı, efendim?.. Bu- yapıyorlar?.. r aaı var 

. vuşun ölüsünü, on yedi esir Türk as- la, hastaneye... iyi müdafaa ettim. Hatta : 
keri, selamladı.. Bu emir de, derhal tatbik edildi - Kumandan .. Bir asker, esir edi-

Cenaze arabasının arkasından gi • Esir Türklerin, manevra kayışı tak - lir. Silahından ayrılır. Fakat, vicdan ve 
' den bir Bulgar bölüğü, kumandanın - malarmı, ve hiç bir sıfat ve selahiyet- J vazife hissi onun kalbinden çıkarıla
. dan, dümen neferine kadar hayretle leri olnıadığı halde böyle bir merasime maz .. 
bize baktı. iştirak etmelerini aklına ve havsalaşı- Dedim. Artık hakkımda verilecek 

Bulgar bölüğünün arkasındaki ara- na sığdıramıyan miralay Marholef, hükme, boyun eğmiştim .. 
hada, konsolos Mösyö Abel ile Bul - çıldırma derecelerine geldiği halde, Jıf 
gar merkez kumandanı miralay Mar- oradaki Avusturya konsolosunun ve Kurşuna dizilmek için kışl·.ı ıneyda-
holef bulunuyordu. Bulgar miralayı, diğer ecnebi tebaalarının yanında sü- ı n~~a gö~deril~.emi be~lerken, - .Mös· 
bembeyaz kesilen çehresi ve kudur - kfüunu muhafaza etmiş ve bizi takip yo Abelın mudahalesı dolay•sıyle -
mus nazarlariyle bize bakıyordu ettirememişti.. Bosna köyündeki askeri üsera karar -

_·_ Manga sağa çark .. lıeri arş!.. 1 Ö Nisan - Bu sabah erkenden ~~~ı~.a. gönderildim. 
Bulgar bölüğünün gerisine, ve öf - hastaneye bir manga Bulgar askeriyle 

kesinden a rabada oturamıyan miralay I bir yü.zbaşı ge!di. :üzbaşı, d~ğruca 
Marholefin önüne girdik. Cenazeyi, sertabıp Mekkı Beyın odasına gırerek, 
mezara kadar teşyi ettik. ı şu sözleri söyledi: 

Mezarda, Mösyö Abel bir nutuk - Kendisi gazeteci olduğu halde, 
irat etti. Cenaze mezara indirildi. Bul- 1 gönüllü olarak harbe iştirak etm~ş ve 
gar bölük kumandanı bir manga as - çavuşluk rütbesini kazanmış hir Istan
kere havaya ateş ettirecekti O zaman, bullu varmış. Onu şimdi bize teslim e-
tekrar benim kumandam yükseldi: deceksiniz .. 

- Hazır ol.. Ölümden korkmadığı- Mekki Beyin yüzüne baktım. Bu 
nı isbat eden Başçavuş Rohana son temiz yürekli adam, bembeya7. kesil -
selam ... Bak!... mişti .. 

Gene 011 yedi Ti.irkün cesur ve per- Derhal ileri atıldım. Bulgar yüzba-
vasız eli, yaylım ateşleri arasında sısını iyi bir asker gibi selamladım. 
kalkmı,ş , Rohan çavuşu selamlamıştı. ' - Gospodin kapiten !.. Aradığınız 

Artık, vazife bitmişti. Şimdi, çavuş, benim .. 
mümkün olduğu kadar az arkadaş fe- Dedim. 

M 
u 
T u 

da etmf'k elzemdi. 17 Nisan - Merkez kumandanı 
- Dtlğılın arkadaşlar.. Marş mar~- Marholefin huzurunda, kendimi çok Galata B. Necati cadoes1 No. ~38 
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Yedikule 

Yedikule 

Eminönü 

Muhammen kıyınet 
lira . . 

: -

T akyec.i mahallesi Bayrampaşa sokağı 
eski 15 yeni 13 sayılı bostan 10112 metre 
murabbaı 30 desimetre. 
Koru sokağı eski 103 yeni 113 maa bah
çe kö,k 15179 metre ve 77 desimetre 

murabbaı. 

: Murat reis Turşucu sokak eski yeni 4 
arsa tamamı. 

: - Abdüsselam Kumbarahane caddesi ve 
vapur iskelesi sokağı yeni 153, 155, 16 üç 

dükkanın 2 de 1 payı. 
: Çivici sokağı eski yeni 8 evin 6 da bet 

payı. 

: - Hacı Vasil ve Fener eski 12 • 12 müker
rer yeni 6, 1, 3 sayılı iki evin 4 te bir 

500 

1700 

49 5•) 

1056 00 

240 00 

payları. 75 00 
Piyasa Gülmez sokağı eski 74/6 yeni 
Piyasa 35/6 sayılı arsa tamamı 574 met-
re murabbaı 60 desimetrelik. 800 00 

- Piyasa Gülmez sokağı eski 74/7 yeni 
35/7 sayılı arsa tamamı 563 metre mu • 
rabbaı 73 desimetrelik. 750 00 . . Gülmez sokağı eski 1 yeni 11 sayılı ha • 

nenin 2 de bir payı. 400 00 
: Beyazıt Kılıç Ali caddesi ve Kaıaplar 

sokağı yeni 45, 13, 15, 17 sayılı iki dük • 
kan ve bir evin 4 te bir payı... 875 00 
Pazarbatı Toprak sokağı eski 28/25 yeni 
37 sayılı hane tamamı. 432 00 

: Hacı Hüseyin Büyük Kuleli sokak eski 17 
yeni 25 sayılı kagir deponun tamamı... 400 00 
imrahor İlyas mahallesi İmrahor caddesi 
eski 126 yeni 140 sayılı dükkanın tamamL 700 00 

. . Beyazıt Topçular caddesi eski 186- 188 
yeni 188-190 sayılı otel ve kahvehane • 
nin 120 de 25 payı. 750 00 
Beyazıt Mumhane sokağı yeni 3 sayılı 
dükkanın 48 de 9 payı. 187 50 

. . Ya vaıça Şahin U zunçarıı eski 163 yeni 
240 sayılı dükkanın 84 de 30 payı... 133 

: - Rüstempaf& mahallesi Canbazhanı ıo • 
kağı eski 43 yeni 4 sayılı dükkanın 4 te 3 
payı. 

: - Defterdar mahallesi Defterdar sokaiı 
eski 49 yeni 61 sayılı arsinın S te 2 payı. 
111 metre M. 73 desimetre .. 

: U zunçarfı caddesi eski 324 yeni 105 sa
yılı dükkanın 90 da 3 payı .... 

: Kalcılar hanı alt kat eski yeni 6 dükka • 

nın 2 de bir payı .•• 
: Dayehatun Büyük Yeni han ikinci kat 

eski 49 yeni 49 sayılı odanın tamamı ••• 

Dayehatun Büyük yeni han ikinci kat 
eski yeni 19 sayılı odanın tamamı. 

: Tarakçılar sokağı eski 86 yeni 66 sayılı 

dükkanın 5 te bir payı •• 
: Keseciler sokağı eski 12 yeni 10 • 12 sa • 

yılı dükkanın tamamı. 

. . 

. • 

- Çuhacı hanı-üst kat yeni 28 odanın tamamL 
Taksim Defteırdar mahallesi Tulumbacı 
batı eski yeni 9 sayılı arsanın tamamı ••• 
36 metre murabbaı . 

Karamanlı oğlu sokağı eski yeni 18 ıa • 
yılı dükkanın tamamı .. 
Dayehatun Büyük Yeni han ikinci kat 
yeni 24 sayılı deponun 120 de 15 payı ... 

Fatma sultan Etem Efendi sokağı eski 
yeni 17 sayılı evin tamamı ..• 
Çirağı Hasan Samancı odaları eski 30/32 
yeni 48/50 sayılı evin 3 te 1 payı ... 

Çirağı Hasan iki Yüzlü Çeıme sokak 
eski 44 yeni 1 sayılı evin 2 de bir payı ••• 
Sebzeciler eski 11 yeni 11 • 11 /1 sayılı 

975 

22 00 

50 00 

300 00 

250 00 

158 oO 

150 00 
400 oO 

180 40 

70 oO 

150 oO 

üstünde odaları bulunan mağazanın All 

1 8960 da 1622 hissesi 1~ ""' 
. e 

Yukarıda yazılı mallar 10/3/935 salı günü saat 14 te peıin para d• 
_..de 

açık artırma ile satılacaktır. Satı§ bedeline istikrazı dahili ve ,--
beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. isteklilerin o/o de yedi b~) 
çuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmaları. (M) (111 

----~--------·~--------------------~----------~--~ 
İstatistik Geııel Direktörlüğü Ek

siltme Komisyonunclaıı: 
M 'f yd1·~-uı ı50" 1 - 23 forma tahmin olunan 934 - 935 senesi aarı uısu• 

adet baskısı pazarlıkla eksiltmeye cıkarılmıttır. eıJe' 
2 - Tahmin olunan bedeli 920 liradır. Eksiltmeye ittirak edeC 

% 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. 0._o 
3 - Eksiltme 13/ Mart /936 günüGenel Direktörlükte topl~ ~ 

komisyonda aaat 14 de açılacaktır. Buna ait tartname komisyon kibP 
den istenebilir. «434)) «1010». 

•l 
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ISTANBUL ViLAYETi MUHASEBECILIGINDEN: 

Mütekait, Dul Ve Yetimlerin Mart, Nisan Ve Mayıs/1936 Üç Aylık Maaşlarının Tediye Gün • 
erı 

TARiHi 

11/3/1936 Çarşamba 
12 l 1t Perşembe 
3 ,, Cuma 

14 1t Cumartesi 

16 Pazarteai " 
17 Salı ,, 
18 Çarşam'ba 
19 n 

20 
., Pcrıembe 

21 " Cuma 
,, Cumar eai 

23 Pazartesi 
~4 Sah 

TARiHi 

ı l/3/1936 Çarşamba 

12 
" Perşembe 

13 Cuma " 
14 

" Cumarteıl 

16 Pazartesi ,, 

17 
Sa~ il 

18 
Çarşamba 19 

,, 
<o " Perşembe 

2ı .. Cuma 

23 ,, Cumarteli 
•• Pazarteai 

Eminönü MalmUdUrlUğllnden : Beyoğlu MalmUdUrlüğUnden : 
Merkezde Emirler camilnde Beyoğlu kişesl Kasımpaıa Klf. 

Mlllklye 1etlmled 

1 - 250 
251 - 500 
501 - 750 
75J - 1000 

1001 - lll 
Mü kiye tekaütler! 

1601 - 1750 

1751 - 2000 
2001 - 2250 
2251 - Ha 
Hldcaatı vataniye 

Avanı 

EyUp kişesi Eyüp 
tediye mahallinde 

As. yellmlerJ 

10_01 - 10536 
Mülkiye yetiır.lerl 

12001 - 12205 
Aa. tekaUtler 

11001 - 11340 
Mülkiye tekailtlerl 

13001 13057 

Aa. yetimleri 

3001 - 3250 
3251 - 3500 
3501 - 3750 
3751 - 4000 

4001 - ili 
Aı. tekaUtleri 

5001 - 5150 

5151 - '5400 
5401 - 5650 
5651 - 5900 
5901 - 6150 

6151 
6301 

6300 
ila 

Aa. yetimleri Aa. yetimleri 

ı - 150 4001 - 4150 
151 - .300 415 t - 4300 
301 - 450 4301 - 4450 
451 - 640 4451 - 4550 

Mnlklye yetimleri Mülkiye yetimleri 

2001 - 2200 6001 - 6050 

2201 - 2420 0051 - 6100 
A1. tekaütlul Aa. teka8tlerl 

1001 - 1150 5001 - 5150 
1151 - 1300 5151 - 5300 
1301 - 1450 5301 - 5450 
1451 - 1550 5451 - 5560 

MGlklye teka lltle ı I Mülkiye tekaGtlerl 

3001 - 3200 6201 - 6250 
3201 - 3400 6251 - 6302 

Fatih: malmUdürlüğUnden : 
Samatya kitesi Samatya Fatih kifesİ 

tediye mahalinde birinci kişe lkincl ktşe 
A .. yetimleri 

14101 - 14400 

14401 - 14741 
Mülkiye yetimleri 

18001 - 18303 
Aakrll tekaUtlerl 

16001 - 16300 

16301 - 16602 
Mülkiye teıııaOtlerJ 

19001 19238 

Aı. yetimleri 

1 400 

401 

801 

800 

1200 

1201 - 1517 
Mülkiye yetimleri 

6001 - 6300 

6301 - 6690 
A .. tekaUtlerl 

3001 - 3400 
3401 - 3800 
3801 - 4057 
haılye Ye Avana 

Mlllkiye yetimleri 

8001 - 8400 
8401 8726 

Üaküdar MalmUdür:üğünden : 
Merkezde 

MUlklye yelim' erl Aa. yetimleri 

5001 - 5100 2001 - 2250 
5101 - 5200 2251 2500 
5201 - 5300 2501 - 2750 
5301 - 5400 '1:151 - 3000 

5401 - UA 3001 - 3250 

bmtye ve peşin maat 3251 - ua 
Mülkiye tekaOtlerl Aa. tekaütlcrl 

4001 - 41 ()() ı 150 
4101 - 4200 151 300 
4201 - 4300 301 450 
4301 - 4400 451 600 

4401 HA 601 - 800 
801- ila 

Kadıköy MalmüdOrliiğünden : 

Aı. yetimleri 

5001 3250 

3251 - 3500 

3501 - 3750 

3751 - 4000 

4001 - ili 
Aakeri telııaOtlerJ 

5001 5250 

5251 5500 
5501 5750 
5751 6000 
6001 - ila 

MOlkfye yetimleri 

1 - 200 

201 - 400 

401 

601 

600 

ilA 

hmlye, avana ve 

Hıdemab ntanlye 

ı Mülkiye tekaUtleri 

1501 - 1700 

1701 - 1000 
1901 - 2100 
2101 Ua 

Betik taş 
MalmüdUdUğünden: 

Aa. yetlmlctl 

ı 250 
251 500 
501 - 750 
751 - 900 

Mülkiye yetimleri 

3501 - 3750 

3751 - 3000 
Aı. tekaGtleri 

1600 - 1800 
1801 2000 
2001 - 2200 
2201 - 2400 

Millklye tekatitlerJ 

5001 - 5200 
5201 - 5400 

1 - Zat maa9ları sahiplerinin muayyen gllnlerde klıelere mUracaatla maaılarını almaları IAzımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tedlyatın hitamında verilecektir. 
~ - Tediyata sabah aaat DOKUZDAN - ON iKiYE ve ONÜÇTEN • ONALTIYA kaaar devam olunacaktır. 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 GENCLİGE 
50,000 kilo tlitün tozu Ciball fabrikasında 
48,745 lzmir tütün fabrikasında 

Ynkarıda miktarı yazılı tUtün tozları ahc1111 tarafından Avrupaya 
~e•kedilmek şartiyle satılacaktır. Pazarlığı 17 /3/936 tarihine müsa
lf salı günU saat 1 t e bırakılmıştır. istek: ileri % 15 güvenme pa· 

tafarile birlikte Kabataşta LeYazım ve mübayaat ıubeaindeki alım 
•atıo:ı komiayonuna müracaatları. " 1143 ,, 

* -tc 
Şartnamesi mucibince iki adet elektrik aayıcıaı pazarlıkla aatın 

~~~ll•caktır. Taliplerin şartnameleri almak llzere her gün ve paza,. 
'ıt için de 16/3/936 Pazartesi ganU ıaat 1 1 de Kabata,ta Levazlm 
~ı:ndeki Alım Komisyonuna müracaatları. 11111911 

~iirkiye Ziraat Bankası Ödemiş Su 
v~ Elektrik İşletme Direktörlüğünden: 
,1 idaremize Fen kısmı şefliğinde çalışmak ilzero diplomalı bir 
ektrik fen memuru alınacaktır. 

k. lıteyen1erin aşağıdaki vesikalarla en çok 15/Mart/9a6 tarihine 
1\ dar DirektörlUğümUze yaıı lle müracaatları. 
& - HU•iyet cüzdanı sureti. 

- Tercilmelhal varakaıı 11Bu tercUmei hail tevsık edecek 11er• 
t tifikalarm suretlerilo beraber,. 
ç -. Diploma sureti 
t> - iki adet resim 

~l ad_r_e_s_(_9_97_)~------~~~~~-

.AVDET 

ADEMİ İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLlGlNE karşı 

HORMOBİN 
Tafsilat: Galata P. K. 1255-Hormobin 

Kayıp: 1 laydarpnşa lisesi birinci sınıf -
tan almış olduğum 31 1 numaralı tasdik -
nameyi kaybettim. Y eniııini alacağımdan 

hükmü yoktur. 455 Ziya (582) 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi :ı etmiıtir. 

5. inci Ketlde 11 Mart 936 dadır. 

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

( 20.000) liralık bir mükif at vardır. 
~ ~-------- ----·~*~WPt~uz--.w---=~•~·~·••-·•=--• ........ .,...._._, .. .., 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Kurban bayramına müsadlf 4,5,6,7/ Mart 936 çarşamba, Perıeme 

bo, Cuma, Cumartesi ıttnltri Akay h atlarında pazar tarifesi tat • 
bık O!unacaktır. " 1 USU,. 

FENNiN SON 
KEŞFİYATI 

KANZUK 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Eo muannit ôksürüklerll! Lronşit, 
a1tım, ve Lıoğmaca ökaürüğünün kati 
ilAcıdır. Göğüsleri ı:ayıf olanlara 
Yiknye edici tesiri ıayanı dikkattir. 

Güzelliğin bütün sırrını terkibinde L ·GtL1Z KAN'ZUK ECZANESİ 
saklıyan ve genç hayvanlardan istih· ' ... Beyoğlu, İstanbul 

- sal edilen bir maddei hayatiyeyi ihti-
va etmesinden cildinize taze bir ha- Çocuk bakıcı aranıyor 

7·~ 

c;.L•~" _., ~p A.:)f! '-'.a.Qôl 

... .oaŞ•CA M~'-O""\A~ "'IA~O. 

Anknrada bir çocuklu aile yanında dol
yat veren VENÜS KREMi, mesamab 

gun mnnsla lısnn. bilen bir Alman veya İs-
kapamaz, derilerin teneffüs ve ifraza- viçrdi hem ireyc ihtiyaç vardır. Jstcklilc • 
tını teshil eder. Fennin en son bir ha· · 1 b Jd H rın stan u n üsnütabiat matbaasında 
rikasıdır. En değerli Türk, Alman, Bay Mitata ;azı ile müracaatları. 
Fransız cildiye mütehassısları ve par- 1 - --------
fümeri fabrikalan Venüs. formülünü ı 
ve kremini tebrik ve takdir etmitler • OOYÇE ORIENT BANK 
dir. Avrupa sergilerinde ~ima birin - Dreadner Bank ŞubesJ 
ciliği kazanmıf en büyük mükafat ve Merkezi: Berltn 
albn madalyalar alıntfbr. Şimdi bü • Türkiyedeki ıulHl•,.i: 
tün Türk bayanları VENÜS kremi 
kullanıyorlar. 

Evliyu.ade Nureddin Ere" Eczayı 
kimyeviye alit ve ıtrıyat deposu, .la
tanbuL 

Galata • lstanbuJ • lzmlr 
Depoiu: 1.st. l'ütün Gumrügü 

.,.. Her türlü banka isi r 



12 Sayfa SON POSTA: 

BAYRAMDAN E\NEL 
PAZA/lLAD/rt/ZI 

•• • 
SUMER BAl1K YERLi MALLAR PAZARLARI 

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

Öksürenlere : KATRAN BAKKI EKREM 
Alman Doktor AP OS T E L'in 

AÖIZLIKLARI Si H H İ 
Sigaranm nikotinini kami~eu çeker. 

~at' yeri: Sııltanhamam, Ke·>a1>1.; 1 kıirşrnudu 8alıil>ioio Se8i mağazası 
Ağızlıklar üzerinde · Doktor Apostel' in İmzası vardır. Taklitlerinden sakınınız. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklannda si-

pariş, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 
Ankara: Taıhan tütüncü Ali Tümen Eskişehir: Şifa eczanesi. 
hmir: Balcılarda Necip Sadık. Mersin: Konya pazarı Hüseyin Hüsnü 
Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal Samsun: Avni Peker Saatçi 
Bursa: Saatçi Nureddin Neı'et Uzunçar~ı Adapazarı: Kırtasiyeci Mehmet Cavit 
Nazilli: Nedim Yıldırım hırdavatçı Trabzon: Saatçı Hakkı Kunduracılat 

-------------------- ---· - ---
S_abık Kabil Verem Sanaloryomu Baştabibi 4111111 

Paris FakU:tesiaden Diplomalı Doktor 

Ferhan Vücer 

Cumurbaşkan:ığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

• Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
~İyola, Viyolonsel, Kontrbas, Aüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterisi 
aazları çalanların 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar lstanbul 
Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette 
çalabifen artistlerin kendi enstürünıanları ile birlikte ımav komisyonuna bi-
rer dilekçe ile batvurmalan. «142» «361» 

60 YAŞ ı N DA 
Olduğum halde 

Buruıukluklardan na11l kurtuldum. 
Ve 20 yaf daha genç görünmeğe 

muvaffak oldum 

"l:::Sen 60 yaşımı b.tırnıi,tim. 

Bu yaııta olan bir kadın artık ken
dini cazibeli göstermeğe uğraşa· 
maz. Fakat, ben merak saikasile 
tebeddülatı havaiyeden solmuş ve 
buruşmuş yüzümde cildin un!luru 
olan Tokalon kreminin teııirini tec
riibe etmek istedim. Bir aylık te -
d aviden sonra <ısiz gençleştin iz 11 

dediklerinde hisııettiğim hayreti 
tasavvur ediniz. Bu müjdeden ce
saret alarak tedavime d eva m et· 
tim ve beş ay sonra harika ta• 
mamlanmı;ıtı. 

Beni görenler, ancak 40-45 
yaşlarında olduğumu söylüyorlar· 
dı. Tenim açık ve cazibeli ve ha -
fifçe penbele~miş ve yüzüın'dc hiç 
bir buruşuk kalmamıştı . 

Bu şayanı hayret tesiri nazarı 
itibara alarak, her kadın cildin 
unsuru olan yalnız T okalon kre
mini kullansa artık ihtiyarlamış 
büyük anneler bulunmıyacnktır . ., 
Hamiş - İsminin neşredilmesi

ni istemiyen şu yukarıki mektu • 
bun aslı mahfuzdur. Cildin umıu

ru olan T okalon kreminin terki • 
binde son derece besleyici unsur-
lar bulunduğuna . .••...••......... 
liraya karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumu
şak ve buruşuksuz kalınası için 
elzem olan hayati unsurlarla is
tihzar olunmuştur. Akşamları yat
ınazdan evvel penbe rengindeki 
ve sabahları b eyaz rengindeki 
T okalon kremini kullanınız. Bir 
gece zarfında husule gelen tesir -
den hayrette kalacaksınız. 

... >BAZI HASTALIKLAR i . 
• '4": '·~ - • ... ; - • . : 

._. · > Kolay ıelir. ,'._ · · : · 

Fakat: 
_., Çabuk ıitmezl 

iiksürük, 
Bu11lardan biridir. 

Pektorin 
I lt·r nrYi ük;;üriiğü kt·~t·r; 

<' lksürükh• l>aşlıyaıı lıastalıklarııı 
ik•rlt>nıesiııe ıııfrni ol ur, 

:\ ezle. Bronşit w lıogaz 

yanmalarıııa karşı tın ınlit>l"~İr 

bir ılı· •adır. 
KUTUSU 36 KLKUŞ 

u~ıı UMH·Mluur mu mmsı. sımcı 

Son Posta Matbaaaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ek.rem. S. Rasap, H. Lütfij 

Mart3~ 

Fennin en son icadı 
6 limba'ı 17 m-2000 m S C H A U B 

kadar RADYO 

Oseanik modeli 1936 
S zi eğlendirmtğe hazır en Hlıumhı ar· 
kadatın • z: ıhr. 

Umumi sahş depo11u: İstanbul Sultan· 
hamam. Havuzlu han No. 1. 

Adana : Ham Bey Z. Muharrem Hilmi. 

İzmir : Pennetü ve Pariente. 
Trabzon: Atmacıoğlu Hakkı Bakanay. 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayramın ikinoi, üçilnoG ve dördüncQ ıüııleri aşağıda gösterilen Hferleı 

ilaveten yapılacaktır: 

1 - 18,02 de R. Kavağından bir vapnr hartkeUe Anadolukavağı, Yeoi· 

mahalle Sımyndeo 11raıile Bebeğe kadar Rumeli lakeltlerlnt uP 
yarak doğru Köprüye geleoektir. 

t - Bu Poııtadan 'J'arabyada aktarma ıçın bulundurulacak blı npur 

18,55 de TarabyaJan hareketle Beykoz& geçtikttıı ıonra ııruil• 
Kandilliye kadar Anadolu iskelelerine uğrayıp doğru Köprlye 
geltcektir. 

1 
3 - Köprüden 21,10 da bir vapur hareketle Beşiktaf\&n Kandilliye p

çerek ve ııraaile uğrayarak Beyk.oıa gideoektir. 

4 - Köprüden 21, 15 de bir vapur hareketle Beıiktaştan Bebef• r•o,.. 
rek ıırıısile Rumeli iskelelerine uğrayarak Kavaklara gideoektlr. 

'------------------------------~ ı ___ ı._t•nbul Belediyesi IUlnları J 
Sabaıı bir metrosunun muyaJrk•t 
M. murabbaı kıymeti temloıtl 

Cihangir yangın yerjnde •kmekci 
başı mahallesinde 9 cu adada yllz• 
süz arıa 
Fatih ya ıgın yerinde Atik Ali paşa 
mahallesinde Haydar caddesinde 
22 ci adada 3 metre 47 santim 
y lizlü arııa 

F atib } angm yerinde Kumrulu Mes· 
cit mahallesinde Tekke ıokağın da 
80 el adada 2 metre 40 santim 

5,72 

35,39 

4, ı,n 

1,50 3,99 

yUzlU arsa J 2, 2 t 4 3,67 
Yukarıda Eeıntl, ıaha sı bir metrcıunun muhammen kıymeti .. 

muvakkat lemİ.lah yazı "ı olan arsalar alakadarları araıında •bl
mak üzere açık r r ı:mr.ya konulmuştur. Şartnameleri levaıılll 
müdürlüğünde gôrüiür. Artırmaya girmek isteyenler hizalanod• 
gös!er.len n:makkat tem:nat makbuz veya mektubile berabd 
t2/3/9J6 Perşembe gün..ı aaat 13 de daimi encümende buluO" 
maladır. (B.) (10-6) .. .. 

Senelik muhammen kir&11 96 lira olan Rumeli kavağında lıkel• 
meydanı caddesinde 4/1 ahşap gazino 937 • 938 seneıi May11& -
nuna kadar ki.-aya nrilmek Uzere açık arttırmaya konulmuflul'• 
Şartnameai Le' azım Mudürlüğünde göriilür. Arttırmaya girıaek 
iste) e ıler 720 kuruşluk rr.uvakkat teminat makbuz veya mektublyl• 
beraber 16/3/936 Pr.zartesi günü saat 15 de Daimi Encnmead• 
bulunmdıdır. 11 B.,, .. 1138,, 

* * Keşif bede:i 20214 lira 70 kurut olan Karaağaç moeuetall 
meıbahası ayh aunda yapılacak harç'a parke kaldmm kapalı :ıarfl' 
eksiltmeye ko: olmuş . ur. Şartname, keşif evrakı ve projesi 101 kar 
ruş bedet:e Ltvazım MlidürlUğündea alınır. Ekiiltme 10/3/936 ,.il 
gUnll ıaat on , ltıda Daimi Encümende J!!pılacaktır. Eksiltmeye git'° 
mek iıteyenler 2490 numaralı arttırma ve ekıiltme kanununda 1., 
zılı \ eaika ve 1516 Liralık muvakkat teminat makbuz Yeya mılı
tu bile beraber tekl.f mektuplarını ve ehliyeti fenniye veılka~~ 
havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat on beıe kadar Daıdl 
Encümene vermeleri. (B.) (1025) 

--~~~~------~~----~~----~~~--~------~----....-"" 

Alem Rakısı ~ 1 

Sahip ve amlll, muhterem 1 
mu,terllerlnln Kurban Bay· 
ramını saygı ve sevgi ile 

kutlular. 

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

.. Dr. lbrahlm Zati 
Belediye kart • n la Pıy rloU 

cad ..! .. :nde No. 21 
Heri'ÜD öj'iedea •onra hutalarını 

kabul eder . 

Yeni çıktı 

iT ÜRÜR 
KERVAN Yürür 

Orhan Selim 

Bütün dünyada tan ınm f 

HABIG 
Kibarlar.o ıapkuıdat• 


