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Almanyanın Cevabı 
·. 

, BE RLİNİN TEKLİFLERİ: Hauptman sabaha karşı 
1-Avrupanın vaziyetini ıslah edecek 3,30 da hücresinden idam 
beynelmilel kon/ erans toplanıncaya odasına götürüldü 
kadar dört aylık tahşidat mütarekesi 
2 - Hududun her iki tarafının beynel
milel zabıta tarafından murakabesi. 

lf lf • 

Almanyanın Cevabı Bugün 
Devletlere Bildirilecek 

Cevap Ümit Vericidir, Harp ihtimalinin 
Şimdilik Zail Olduğu Anlaşılıyor 

Loodra 31 (Hususi) - Almanyanın fevkalade elçiai Fon Ribbentrop, Her Hit• 
lerle: arkadaşları arasında yapılan ve buıiin öileden sonra saat dörde kadar süren 
.. onuşmalar neticesinde kararlaıtınlan Alıaaıa cevabını •!•~ak tayYare ile buraya 
llareket etmiş ve gece saat dokuza doiru ı.oadrqa ııelmiftir. 

Fon RıbbentTopun aıetirdiği t~klU10& :.~ ,,.ep~luom&lf dei!Jclic. ~&kat hu ~k _ 
Jifler hakkında alınabilen malumat şu merke:ıdedlr: 

Almanya ile ,.,.,..... oe Bel~ua ti~ ~ ıniUIJ-!le 6ir mütareke alı· 
fletmeleri, yani hudut boyunda aeultiyot, tohfÜI"'• !ahltımcrt yapmarnalarıdtr. 

Almanya bundan 6aıka iki tarafın luıJ11tlfl iiserincl~ beynelmilel bir zaho 
ta kuvuetinin bulunmcucnı ue ha.dada "°""'°' etm8;ftnl ...., etmektedir. 

Bütiın bu tedbirler iki tarafın emniyet içinde .k•1'1' karıı:a gelip müabet teklifleri 
göruşmclerini temin etmek ve yirmi bet senelık sulh planını kararla§tırmalarına 
imkan vermek içindir. 
~ Bu cevap beynelmilel konferansın toplanrnallnt kolaylaştıracaktır. Harp ihtimali 

§İmdilik ortadan kalkmıı sayılır. . 
Cevap yann (bu sabah) İngiltere hükumetine tevdı olunacak ve İngiltere tara· 

fından F ransaya gönderilecektir. 

Avusturya da mecburi 
Şuşnig bugün bir 

V iyana, 31 (A. A.) - AvusturYa oaı· 
bakanı Şuınig, yarın saat 11 de Avustur· 
ya meclisinde dı§ siyaset hakkında bir nu· 

tuk söyliyecektir. Bu nutuk bütün Avıd • 
turya radyoları tarafından netrolunacak· 

tlr. 
• Çok iyi menbalardan öğreniJöijine gö• 
~· başbakan Avuıturyada medıuri uk•r· 
~in yeniden tesisini bildirecektir· 

laoipe rniiılal_..,.., 
lmovetLmdiriyor 

Bcrn, 31 (A. A.) _Askeri daire bat
Unı Minger lsviçre bududunıuı ınüdafaa
.,.. kuvvetlendirmek )iizWDU hakkında 
federal konaeye izahat vemıiftir. 

askerliği kabul edi .... k .. yor 
nu1.u soyliyecek 

BJediNe b;;gJda 
20000 11•nafı 
Cezalandırdı 

Galatada ınün • 
lauıran belediye 
cezalannı tetkik ile 
meşgul olan bir 9Ulh 
mahkemellİ vardır. 
Bu mahkemenin ha
kimi Cevat Şatvan• 
dır. Bütün belediye 
cezalan bu mahke • 
mede tetkik edil • 
mekte ve karara 
b a i !anmaktadır • 
Mahkemeııin ka -
rarları gayri kabili Belediye c:esaJan au1h 
temyizdir. llikimi Cnat ŞatYu 

Bu mahkeme geçen bir yıl içinde 20.000 
ceza tetkik etmİf, bunlardan lüzum gör • 
dükleri İçİD dunıfJJla yapmış, ba 9\lretle 

3000 davaya bakmıfbr. 
Mahkemede yapılaa tetkik nebc.iede 

belediyece yazdan cezalardan ancak yüz ~ 
de beti iptal er!ilmi~ir. 

f BUGÜN 
• • • 

Herglln an maruf bir 
hiUrecilllİZİn eseri 

DaOa Kaçan CeUat Hükumet bir halk iatikraD ihracı mese
leaini tetkik etmektedir. Ma•rif 23S mil
yon İsviçre frangına balii olmaktadır. Bu 
meblağ senelere takaim edilecektir. 

Federal konsey kırk tane aakeri tayyare Yazan: Kadircan Kaflı 
yaptırrnağa karar vennifrir. R • ...n... 9 .,....... uncu uyfamızda 
Erlıiinı harbiyelerin lıonUfmaları Alman cevabunı dün Londraya setiren 1f. ıııl .llııl. 

olacalım RibbentroP 'T" 'T" 

Londra~~~SU9Uİ) - :!tün gaze- mesele üzerinde anlapmadıklannı aöylü • En kunetli şair, romancı 
teıerin en çok ehemmiyet verdikleri meae- yorlar. va hikAyacimiz kim ? 
ıe erkanı harbiyeler arasındaki konuşma • KonaflJlalar INnid bafl.amadı H H • c tardır. Taymia gazeteaine göre, kabine Londra 31 (J-luauıi} - Lokarno dev· u s ey 1 n a h ,. d ı• n 
•on toplantısında bu konuşmanın mahi e- !etleri erkanı harbiyeleri aruında baıla • 

tini tesbite çalıfflllf ve erkanı harbiye . ~ü- maSI beklenen konuımalar, hili batlama· A k t 1 
• c 

messillerine, dııına çıkmıyacakları bir pro- mııtır. Lordlar kamaruında bu konuşma- ı n e 1 mi z e ev a b 1 
aram hazırlamııtır. iar hakkında ıorulan suale Lord Krombon ı 

Morning Poet . gazetesine göre erkinf ~vap vererek müzakerel~rin batfamadıiı· Bugin 7 nci uyfamızda 
harplar arasındakı konuşmaların mahiyeti nı. fakat lnailtere hU"-umetinin Lokarnoya 
1111D1bolıktir. Maksat F ranaa ve Belçika ef· ~et'et için cılinden gele~i yapacaiuu rr.-;--~-:-:~-~~~----....: 
ün unıumiyeıini teakindir. .aylemiftir. ~ harhine ait haberler 11 inci 

Muhalif ıazeteler kabine ..-un k (Dewma 11 inci yüzde' aayfammladır. 

Gazeteciler yerlerine oturmuşlardı, cellat hazırhk
lannı görmüş emir bekliyor, mahkum hıçkıra 
hıçkıra ağlıyordu, nihayet tam idam dakikasındP 

hükmün 48 saat tehir edildiği bildirildi 
Nevyork, 31 sa

at 6 (Bizim saati -
mizle gece yarısın -
dan sonra, 1) -
Tayyareci Lindbcr -
gin çocuğunu öldür
mek suçiyle idama 
mahkum olan Ha
uptman bu 'llkşam, 
saat sekiz buçukta 
yani iki saat sonra 
elektrikli sandalye -
ye oturtularak idam 
edilecektir. 

Hauptmanın 

avukatları oradan o
raya koşarak yeni 
bir mühlet kazan • 
mak, muhakemeyi 
yenilemek. yahut i
dam hükmünü kü -
reğe çevirmek için 
uğra.11ıp duruyor• 
lar. 

Yeniden muha -
keme için yapılan 
müracaat reddedil -
miş bulunuyor . 

Vali Hoffman da, 
katile yeni bir müh
let verilmesi ıçın 

l 
Hauptmaıı elektrikli sandalyede 

yapı an son müra • s 
caati reddetmiştir . . • w ." • OD Posta .. reuamının lı:ompoıiıyonu 

Hauptman bütün ümitlerinin ı..~~ lgıttıgını anlayınca ağlama~a _başlamıf-
U"f?<' 1 tır. (Devamı 11 ıncı yüzde) 

Mevsimsiz soğuklara 
sebep radyo dalgaları mı? 
Avrupalı hir 
Alimin iddiaları 

Rasathaneler kar 
gelecek diyorlar: a 
te, yajıyor. Ortalıiı 

cehenneme döneceji
ni aöyledilderinin aa • 
bahmda iee kiinatı Si
bUyaya benzemit bu
luvoruz. Maamafih 

onların da haklan var· Ç" k" . · un u nıce za. 
mandır, mevsimlerin ıeyirleri d . 
t b··ı . e sayrı 
a 11 qtı: 

Yaz ortasında kar yağıy~r. Kanunu
sanide plaj havası esiyor. 

F ranıız gazetelerinden birind b' •
1
• d e ır 

1 ım a amının yazdığına cöre, tabiati çi-
leden çıkaran insanlardır. 

Mevaiınlerin el:eli nizamını bozan da, 
r•d10 wa.yonlannın gittikçe azıttaldan 

dalp aht veriti. biU. ... la.. dalaalar
dır. 

Bir Türk ilim 
Adamının cevabı 

Bu münasebetle dün bir muharririmi· 

zi, tleğerli fizikcimiz Salih Muradın fi _ 
kirlerini sormaya memur ettik. 

Salih Murat : 

- Bugün di '--"' h ... ~or, -..ınatta er nevi 
kuvvet, diier cisimler u"zen'n .• . e mueMar-
dir. 

Mesell, radyoClan intişar eden bilha .. 

aa kısa dalgaların, inaanlann linirleri 
üzerinde çok büyük tesirleri vardır. 

Asabımız ; vücudumuzdan her an se
çen radyo dalgalarının ve daha bir çok 
1rayri tabii kudretlerin tesiri altındadır: 
Bu muhakkak . 

Ayni kuvvetler, süphe yok ki, iklimler 

üzerinde de mı.iessirdirler. 

Fakat bu tesirlerin derecesi henüz öl

çülebilmiı değildir. 

Mesel~ sade bir in!!anın hoplayıp sıç. 
ra~ası bıle bütün kainah, hatta güneşi 
yerınden sarsı.) or. 

Fakat bittabi bu sarsıntı 0·· ı " I . • çu emıye-

cek kadar hafiftir. 

Radyonun iklimler üzerindeki tea 
de iddia olunduğu kadar büyük deiiJı~ 
dir. Biz ııçramamızla ...Oi.. • k .-.eşı ne a _ 

dar Anıyorsak radyo dalaaları da mev

simleri o kadar deiiftiriyorl.r. 
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'!Resimli Makale •• rg n H Eğlenme ihtiyacı a 
Patron ve işçi 
ihtilafları 
• 
20.000 kişi'le ceza ·-Patron ue İfçİ ihtilafları 

G eçende Süreyya Paşa fabrikası sa -

hiplerile işçileri arasında bir an -

lasamnmaz.lık çıktı. işçiler haklarını temın 
içın işten çekilmek istediler, olmadı. 

Vilayete müracaat ederek haklarını 

mudafoa etmek i tediler, olmadı. 
Nihayet patronlarile anla mağa mecbur 

oldular. 

* Evvelki gün bir tütün imalathanesin
de bu kabilden bir ba ka hadise oldu. 

* Patronla işçi ihtilafı bizde yeni başlı -
yor. Sanayileşme hareketi ilorledikçe bu 
ihtilafların çoğalması ihtimali de çoktur. 

Bütiın dünya uzun tecrübelerden sonra 
bu ihtilafları asgari hadde indirecek çare • 
ler bulmuştur. Patronların ve i çilerin knr
~ılıklı h k ve vazifeleri kanunlarla tesbit 
edilmistir. Her memleket kendi bünyesine 
ve ihtiyacına göre u uller bulmuştur. Bu 
ayede patronlarla işçılerin çarpışması im
t.anlarının önüne geçilmeğe çalı ılmıştır. 

lşçi ve patron kavgası bizde yenidir, 
fakat diğer milletlerin tecrübelerinden is
tifade ederek onların buldukları çareleri 
biz de tatbik edebiliriz. Bunun için de her 

Eğlenmek bir ihtiyaçtır. Yemek e"ibi, hava gibi, su gİbı bir 
ihtiyaç. 

Hele çalııanlar için eğlenmek bir :ıarurettir. Dimağ ve ,,.ü. 
cut yorgunluğunu eilence kadar iyi ıideren bir vasıta yoktur. 

Eğlence insana neı'e, huzur ve sükiın verir. Eğlenmesini bi
lenler daha iyi yatamasmı bilenlerdir. Neı'e vücudün en bü -
yülc ihtiyacıdır. Eğlence i~ en iyi neı'e kaynağıdır. 

j 
~arplılar çalı~masını Lııdikleri gibı eğlenmesinı de İyi bi

lirler. Biz henüz ne çaJı,masını, ne de eğlenmesini biliriz. Ei
lenceyi keyf verici içkilerde ararız. İçkili eilence sun'i ve 

muvakkat bir neş'c verir, lake. İnsanın hem vücudünü, hem 

kafasını tahrip eder ve çal1§ma kabiliyetini giderir. 

Çalışmasını oldugu gibi eğlenmesini de öğreniniz. 

SÖZ ARASINDA) ...._ ____________________________________ __ 

işkencelerin En 
Müthişi Hangisidir? ·-' HERGüN BiR FIKRA 

Muahede/erin Ömrü 
Nekadardır? 

Hnuptman asılacak mı, hayatını kurta
teyden evvel iı kanununun çıkması lazım- racak mı~ 
dır. 

Ehli suihazım 
«Tarihte sekiz bin kadar muahede ya • 

pılmıştır. Bunlann hepsi ebediyen payidar 

Senelerden beri hu.ulanan İş kanunu 
utık daha z.iyade tehir edilmemelidir. 

* 20.000 kitiye ce.za 

D
ünyanın her tarafında esnafın hile

karlığı ile belediye mücadele eder. 

B lediye kanunlarının çoğu bu mücadele 
makaadile hazırlanmıştır. 

İstanbul esnaf hilelerinin en ziyade mü
tekamil bulunduğu 9ehirdir. Belediye aeçen 
bir yılda hile yapan esnaftan 20 bin kişi

ye ceza vermiıtir. 
Bir şehirde 20 bin ki inin belediye ce -

zasına çarpılması büyük bir hadisedir. 
Bu buyuk rnkam belediyeden gayri hal

kın da eıınalla mücaddeye mecbur oldu • 
ğunu gösterir. Belediye onların hakkın -
dan gelemiyor. Fakat halk belediye ile el 
ele vererek mücadele ederse, belki esnafın 
hilelerine bir dereceye kadar et çekilebilir. 

1 - Emil Loubet kimdir~ 
2 - Nicomede kimin eseridir'? 
3 - uÖlümden korkmayan tehditten 

de korkmnz11 diyen kımdir? 
-4 - Milano şehri Nnpoli ı-ehrinden bü

yük müdür? 

5 - Clemanceaunun doktorluk ettiii 
doğru mudur'? 

(Cevapları yarın) 

(Dünkü auallerin cevapları) 
1 - Mont - Ccni h.İnelinin yapılmasına 

31 ağustos 185 7 tarihinde başlanmı ve 
inııaatı 20 birinci kanun 1870 tarihinde 
bitirilmiştir. Uzunluğu 12 kilometre, 200 
metıedir. 75 milyon ahın franga mal ol -
muştur. 

2 - ilk asri top Almanya - Avustur 
ya muharebesinde kullanılmış, sonra Al 
manya - Fransa muharebesinde inkipf et
miş, son ~ekillerini 1900 tarihine doğru 
almı tır. 

3 - Metre usulü 1 O haziran 1 795 tari
hinde Fransada icat edilmittir. Nısfünne
har daire rub"unun 1 O milyonda birine 
müsavidir. 

4 - Jorj Sand Fransız lc:adın airlerinin 
en meşhurlarından biridi,., Pariııin Lük -
.emburg bahçesinde bir heykeli vardır. 

5 - Molla Yusuf Fasın ~ki sultanının 
adıdır, 1 7 birinci teşrin 192 7 de ölmüş, 

yerine oğlu Muhammet geçmiştir. Ona da 
molla derler. 

-·--·········································· .. ··· .. ···-Hadiseler Karşısında: 
Bir nisan 

Senenin her gününde olduğu gibi: 
Bir nisanda in anlar birbirlerini alda -

tabilirlermiş .. 

Bir nisandıı da bol bol .> a 1 n sÖ.> ]enir 
miş .. 

Muallim talt'bcye sordu: 
- Kaç cıns b lık ismı bılır-•İn? 
T aleb~ aymıya b 1 ıdı · 
- U kumru balı • 

1 okantad yemek yedi. 
lasını g tıren gnr ona 

B r r ı nl 

pala-

p pu u -

ı yerde: 

Bir gün bir ihtimal, diğer bir gün bir 
ba kası kuvvetle.aıjyor ve bu hal büyük 
bir karıııklık içinde devam edip gidiyor. 

Bu hadiseye nihayet bir papaz itiraz e
diyor. Ve diyor ki: 

- lıkencelerin en müthişi ümit vermek 
ve §Üphe içinde yuatmaktır. Öldürecek -
seniz öldürün, kurtaracaksanız kurtarın! 

Fakat bir insanı bu türlü azap içinde ya -
§atmayın! Günahkaraa, Allahın huzuruna 
çıkmadan kefaretini ödüyor. Orada vere
cek hesabı kalmıyacak 1 

* * • 
Çorçll Ve Almanı• 

lngilizlerin maruf siyaset adamlarından 
Çorçil bir gazeteciye fU yolcl& beyanatta 
bulundu: 

Mektebi tıbbiye nazırı iken ölen, 
ayandan meşhur doktor Marko Pa 
fevkalade hoş ıohbet bir adammış. 

Kendisi o zamanın ileri gelen rica • 
linden F .. Paşanın hususi hekimi imi . 
Konağına devam eder, gerek paşaya 'e 
gerek haremi ile çocuklarına, hasta -
!andıkça bakarmış. 

Bu F .. Pa anın çirkinliği ve akilli
ği o devirde adeta darbı meııel hük • 
münde imiş. 

Bir gün, pa anın haremi ha!ltalan 
mış, Marko Paşayı çağırmı§lar. Bak -
rnış. tedavi etmiş. Bunu haber alanlar
dan biri sormu : 

- Paşa! Hanımefendinin hastalığı 

nedir? 
Mark o Pa cevap vermiş: 
- Ehli suihazınH. 

olacakları ümidile imzalanmıştır. Fakat bu
gün hiç biri meydanda yoktur. Ve takribi 

bir hesapla hepsi üstüste 2 sene ömür sür -
mü tür. 

Bu özleri bir Alman gazetesi yazmakta 
~ e şu mütaleayı ilave etmektedir: 

< Muahedelerin nefesleri iki senede tü -
kendiği sabit olunca, 1924 te imza edilen 
Lokarno şimdiye kadar 6, Versay da sekiz 
kere ölmüştür. 

lnglltere 
Uyku 

• * * 
Hariciye Naz1rı 

Uyuyamıyor 

Lort Eden son hadiseler münasebetile, 
fazla .> orulu.> ormuş, cumartesi gününden 
pazar~esi gününe kadar olan istirahat za -
mnnlarında bile, istirahat edemiyor, ve ge
celeri uykusu, beş saati geçmiyormuş. . 

- Almanyanın sulh istediğine ben de 
kaniim. Lokarnoyu feshettikten sonra 2 S 
senelik bir anlaşma teklifi yaptı. Avustur -
ya Macaristan ve Çekoslovakyayı kendi 
hudutları içine alınca, 50 senelik yeni bir 
haz.ırlanma devresine girecek, Lehistan ko
ridorunu da zaptedince 75 senelik bir a
demi tecavüz misakı aktedecek, nihayet 
Fransa ile Jngiltereyi ortadan ııildikten son
ra samimi olan meramına kavuşacak, ebe
di ıulhü temin edecek!» 

- O da ne demek? 

- Hanımefendi, koca .. ını haz.mc • 1 dıp)omaıı rahataız ediyor ve zavallının ai-

demiyorl lesıle arkadaşlarını merak'. ve e.ndişeye dü-

Dun.> anın böyle karışık olması, genç 

•----------------• şüruyormuş. 
BULMA C A Akrabasından ihtiyar bir kadın: 

* * • 
Hlrot. Japonyada Neden 

Ba.vekll Oldu? 
Hirota, 1905 senesinde siyasi hayata 

girdiği için henüz bu alemin genç unsurla
rından sayılmaktadır. Buna rağmen iten • 
diaine kabineyi kurmak vazifesinin veril
mesi Fransız gazetelerine göre fU sebep • 
ten doğmuştur: 

Hirota J aponyadaki aiyaııi suikast lan 
tertip ettiren ıiyah ejder ıizli teşkilatı reisi 
Toyamanın arkadaşıdır. Toyamanın Hi -
rotaya kıyamıyacaiı tahmin edilmekte ~ 

dir. 

Soldan aağa: 
1 - Kavunun eşi, kadın. 2 - Mağara, 

anlatmak. 3 - Şir, poker tabiri. 4 
•• Yapmak, ciğer. 5 - Bir renk, zihin. 6 -

nisan diyenin yüzüne ~ar kuvvetile bir to- Elektrikli araba. 7 - Köpek, bütün. 8 -
kat a ketti: Dadının eşi, durgunluk. 9 - Bağışlamak, 

- Bu da nd bağlantı. 1 O - İ tanbulda bir semt. 1 1 -
Garson güldü! Üçüncü Jahıs, Karadeniz memleketlerin -
- Bir nisan! dt'n biri. 

Habeşistandaki ltalyan muhabirinin 
bir nisan tarihli telgrafları fÖy)e olmalıdır: 

ıı Habeılerle yaptığımız muhare'bede her 
iki tarafın da zayiatı aynıdır.» , 

Yukar1dan afaiıya: 
1 - Rabıt edatı, bazı haııtalıkların ka

nımasına verilen tabir. 2 - Çanakkalede 
tarihi bir yer, üçüncü tahıs. 3 - Sucu, 
söz. .+ - Elektrik malzemesinden, ilacın 

- Bugün gazeteye hiç tekzip 
gelmedi. 

mektubu tiirkçesi, ufuklar. 5 - Yakın değil, rabıt 
edatı, uzaiı göıterir. 6 - Sanmak, bir 

- Tekzip meraklıları nisan bir yap -
mışlardır. 

IMSET 

erkek ismi. 7 - Okun e. i, "onuna bir ir 

J 
ilav~ile sökmek olur. 8 - Yorgunluk. 
9 - Baıına bir S ilivesile düzüne olur, 

- Bütün hu işler, bir lngilizin, ve hele 
benim Edenciğimin rahat~ız olmasına de -
ğer mi? demiş. 

• * • 
Heidelberg Üniversitesi 

lnglll:z Profes8rlerl 
Ve 

Almanların Haidelberg üniversitesinin 
ba.> ramına davet edilen İngiliz profesörleri, 
bu daveti rcddetmİ§lerdir. 

Buna lngiliz profcaörlerinin Alman 
devletinin üniveniteler hakkında güttüğü 
siyaseti beğenmemeleri ıebep gösterilmek • 
tedir. Profesörler caçıkta kalmıı bir .ürü 
beynelmilel töhretler aç gezerken biz ten • 
liklerc iıtirak edemeyiz» demiılerdir. 

bir erkek ismi. 1 O - Salim çıkmak. 11 
istemekten emri bun, bir deniz. vcaaiti 
nakliyesi. 

(Dünlıü aaallain cevapları) 

Soldan aai•: 

1 - Sinema, hal. 2 - laa, üzüm, il. 
3 - Bikir, rah. 4 - Eakiler. S - iri. ell. 
6 - Soy, tok, tam. 7 - Elek, kil. 8 -
su. Kefal. 9 - Uçak. eema. 1 O - Ulu, 
et. 11 - Akim, tl. 

Yulumclan a,aiıJa: 

1 - Reis, ıu. 2 - lsa, roz, uçuk. 3 -
Nakliye. 4 - Lokum. S - Mürefte. 6 -
Az, ok, kuş. 7 - Ürkek. 8 - Mail, keser. 
9 - Latife. 1 O - Al, alamet. 1 1 - La, 
Rum, lata. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Üniversitenin bütün fakülte ve enstitülerinde profesörler ta

rafından verilen derslerin bazıları kitap, bazıları da no~ halinde 
bastınlmaktadır. Her Üniversiteli, derslerini iyi takip edebil
mek için bu kitap ve notları edinmek mecburiyetindedir. Ancak 
bunların satıı fiatları pek yüksektir. Talebenin bu kitapları - ne 
§ekilde olursa olsun • muhakkak almak mevki ve zaruretinde 
bulunu§u, pahalılıgın yegane sebebidir. 

Bin bir müşl,ülat içinde tedarik edebildiği az bir para ile 

geçinmekte olan bir Üniveniteli pek haklı olarak, bu vaz.iyet
ten fikayct ediyor. 

iSTER lNAN 

Bu ıikayete en canlı m· al de tudur: . 

Üniversitede bir ikti at kitabı forması on kunııa, yeni i;ıkan 
bir teırih kitabı da altı liraya s blır. 

İSTER İNANMA! 1 
ıldi. Bir I '------------------------,--------..:....------------------' 

() ı, 6 on bır m gen ç 

Nisan 1 _, _________ " 
Sözün Kısası 
----

Şair Eşrefe 

Dair 
•---------~E. Ekrem•Tşlu-_. 
• kinci Abdülhamit devrinde idi. Malj. 

1 ye hazinesi ekseriya o vakitler oldu 

aibi fena halde sikı~mıı. dört aydır aylı 
veremediği gibi, müteahhitlerin de alaca~ 
larını ödiyemediğinden, padi§Dhın mu • 
hafnzasına memur ikinci fırkanın bile etı
zak1nı temin edemiyccek hale gelmi ti. 

Ne yapıp yapıp para bulmak luz.ımcfi 
Akla gelen ilk tedbirlerden biri vilayattı 
iışar bakayasını tahsil ettirmek oldu. Deıı. 
hal her tarafa telgraflar çekilerek bu ht\11 
kayanın sür'atle tahlisi iradei seniyc mu~· 
tezaııından olduğu bildirildi. 

O sırada eski sadrazam Kıbrıslı Kamil 
Paşa Aydın - yani lzmir - valisi, şair Eşref 
le Ödemiş kaymakamı bulunuyorlardı. V, 
Eşref, Kamil Parayı günahı kadar scvmet• 
di. Vali, aldığı emri bütün muta arrıflık • 
lara, mutasarrıflar da, kaymakamlara eherdıo 
miyetle tamim ettiler. Allah rahmet eyle • 
sin, geniş bir adam olan Eşref bu emrın do 
üzerine, diğerleri gibi oturdu. «Sarny p~ 
raca sıkı~tıy a, bana ne?» dedi.. Aldır • 
madı . 

Aradan on gün geçince, her tarafta n 
yapıldığını görüp anlamak için, Kümil Pa'ot 
§a devre çıktı ve Ödemiş kazasının haili 
bulunduğu sancağa geldi. Mutasarrıf: 

- Efendimi;ı 1 Bakaya, elhamdülillall 
her tarafta az çok tahsil edildi. AncaJi 
müteaddit tekitlere rağmen Öd("mi lCJJ 

hiç bir ey alınamadı .• 
Diym~e. Kamil Paşa kızdı. 
- Kim, Ödemiş kaymakamı? Diy.J 

sordu • 

- E ref Efendi bendeniz. 
- Peki. Ben ontı yola getiririm. Ban 

timdi bir kağıt, kalem verin. 
Ve Kamil Paşa. §U te1grafı yazdı: 

cıÖderniş kaymakamına» 

((Aşar bakayasının sür'ati tahsrJi hnkkın• 
da verilen evamiri ekidenin ne gibi ._•sbabQ 
binaen infaz edilmemiş olduğunu izah CYf' 
lemek üzere devren bulunduğum ... a n~ 
men gelmeniz mütavassadır.» 

Eşref bu telgrafı alaı: okudu: guld"' 
Edbarın her türlüsüne ezelden beri alışı~ 
olan bu rind adam, gitse de, gitmese dCI 
azilden kurtula~ıyacağını biliyordu. J.> j • 

si mi, eline böyle güzel bir fırsat geçmiş • 
ken onu kaçırmayıp, hasmi canı bulunan 
Kamil Pa ayı güzelce iğneliyecek, ondan 
öç alacaktı. 

Hemen o da kağıda, kaleme sarıldı vd 
~u cevabı yazdı: 

« ...••• de huzuru ilii vilayetpenahiye • 
•Atar bakayasının berveçhi i 'ar tab • 

ııilıitı ile bizzat meşgul bulunduğumdan şq 
&Talık ,,.a:zife başından aynlmaklığıma im .. 
kan muta avvcr olmadığı cihetle zatı fa,. 
himanelerinin . . . . • • den eanayi avdetle • 
rinde hassaten kazaya uğramalarını kema• 
Ji hulus ile dilerim efendim.» 

Üç gün sonra, koca ıair, dilinin bela • 
ına bir kere daha uğnyarak köşci uzler~ 

çekiliyordu .. 

* Ortada, ve kıymetleri hazan bir incir 
çekirdeği bile do]durmıyan tahsiyetler et• 
rafında, dönen edebiyat münaka§aların" 
göz ve kulak misafiri olurken, her biri hf• 
rer alev gibi renkli ve canlı hici\'ler.ile, is
tibdada ve zülme kartı bütün bir neslin gay .. 
zını körüklemiş ve hürriyet aşkını tazele .. 
miı olan büyük qrefin adını kendi ken • 
dime ve hürmetle andım. 

~ -
L ~CHc~k ---
Özlü sözler: 

Ölüm insanın gafletten büyük kurtulu· 
oudur. Scbopenhaucr 

Ölüm, gidenlerin ıeri gelmediği o ke,. 
fedilmemiş ülke... Shakcspear 

Ölüm bütün gemilerin sığınabilc:ceğı bQ 
li~andır ki geçmiş fırtınaları unutturur. 

Fletcher 
Ölüm Allaha giden yolun tek k pı ıd11 

Antonio Pcrez 
Her 'arlık ölümü tadacaktJr. 

Kur'an 
Öllim ya onuya ba lnyıştır. 

Tbomas Hood 
Ölüm hiçlıktcn ibaret bir vahşc:ttır. 

Akif Pn a 
Ölum kılar bizi ikaz habi gaflctt n, -

Ayırmıyan da o lukın zelamı hayr tt n. 

Abdülhak Hamit 



1 Nisan SON POSTA 

E • 
Latin Amerikasında 

ihtilal hareketleri 

Yunanistanın 

Dış siyaseti lngiltere beş senelik deniz 
başlıyor 

dritnot, S 

Cenubi Amerika an' anevi ihtilaller 
Parti liderleri yarın 
Atinada toplanıyor 

diyarıdır. Fakat, son zamanda ora
da bir kaç hareket oldu ki, bunları, bu 
<can' anevhı ihtilaller sınıfına sokmak müm
kün değildir. Evvelki hareketlerin saiki. Ankara, 31 (Hususi) - Yunanis • 
sadece politika idi. Bu defaki sarsıntılann tanın dıf itleri hakkında müzakereler
sebebi, bir takım sosyal iddia ve davalardır. de bulunmak üzere toplanacak olan 

programını tatbika 
İlk merhale olarak 2 

ilk sosyal hareket, Brezilyada kendini liderler meclisinde hükUmete fevkala
gösterdi. Bu hareketin mahiyeti, bir ko - de selihiyetler verilmesi meselesi de 
münist inkılabı vücude getirmekti. Fakat görütülecektir. 
davet ettiği şiddetli reaksiyondan sonra . . . 
ortalık kısmen duruldu. Amma, Şili gibi, Ahalı partısme mensup gazeteler 
Arjantin gibi, iktısadi sıkıntı çeken bazı parlamentonun nüfuzunu sarsacak o
memleketler, bu harekete imtisal etmek lan fevkalade selahiyet meselesine li· 
istediler. Amele yevmiyelerinin azlığından derlerin YaD8fmıyacaklarmı yazmak • 

kruvazör , bir tayyare gemisi ve 
birçok denizaltı gemileri yapılıyor 

'doğan şiddetli kıyamlar oldu. Fakat mu - tadırlar. Çaldarisle Maksimosun içti _ Londra, 31. <.A.A.) ::;-:- J?eyli Te- ve top çeker. 
vaffakiyetli bir neticeye varamadılar. Bu mada Yunanistanm Balkanlar baricin- legraf gazetesının verdıgı hır habere Bu program lngilter.-nin b L: ıük 
hareketler, alakadar memleketleri komü - de taahhütlere giri•medigvin' b" t k göre, lngiliz hükfuneti bu hafta sonu- harptenberi tatbik ettiği en gen:: 

~ · db' l l Y ın ır e h il · · nizme kar~ı bir takı1:° manı . 1.e ır e.r a. - lifle bildirilmesini isteyecekleri söyle- na kadar atağıdaki arp gem erının programdır. 
maya sevketti. Brezılya, Şılı, ArJantin, niyor. i.n&aaı emrini verecektir: 
Ürüguvay, Kolombiya, Şili, Peru ve Eku- Çald • t .1 • • • ' 

. .. . k .. ana gaze ecı ere, partismın par· 2 dritnot 5 kruvazör bir tayyare 
vatör devletlerı, komunızme arşı muşte - limentonun uzun müddet tatil d"l · · ' ' d d" 
rek bir hareket vücude getirememekle be- •. kabul bni' v• . h'' ~ ı - genwn, en az 1.2 destroyer ve a e ı 

1937 yazında diğer üç kruvazörün 
daha yaptırılması muhtemeldir. Yu -

karıdaki gemilerin yekUnu tonajı 175 

bin ton ve masrafları 35 milyon İngila 
li· ası t•.ıtacaktır. 

Bununla beraber bu siparifler, 25 
k• uvazör, bir çok dritnot, torpido muh
ribi, top çeker ve deniz altı gemisi in
psını derp~' eden beş senelik plamnm 
ancak ilk merhalesini tetkil etmekte • 
dir. mesını e yecegmı, ukfunet b ·· bell" im d · ltı · ' b · ahında konuşup beraberlik temin bö' I b" ebb ed enuz ı o a~'.A,"l enız a gemısı 

Ja er JC Ye 1r ,eye tq ÜS el'Se partisi• ====:z:::::==·===~===========================::======:=======t 
etmeyi peşinen kararlaştırdı1ar. Bu arada l 1 • ti'f kad K J k l A k d 
. . . . ne mensup sayavarm ı• aya ar Aı.r omşu meme et ran merı· a a 
Paraguvay ısyanı patlak verdı. ilk evvel, gideceklerini ıöylemittir. lJ yon • ' 
bu hareket te, diğerleri gibi, bir nevi ame• J: h _J J J V 1 / k J 
le hareketi zannedildi. Fakat bu zehabın Madam Venizelos vasiyetnamesini 6.n İSQTlnaa er piyasa art nOnSOtOS U QTllll 
yanlışlığı da pek çabuk anlaşıldı. Ba ha • hazırlıyor k V 
reket, daha ziyade, cepheden dönmüş olan Atina, 31 (Hususi) - Madam Tet ikler Türkofis başkanı tetkik I napattı 
Ve bin bir mahrumiyet çektikten sonra ra• Venizelos burada bir müddet kaldık - seyahatine çıkıyor I 
hat bir vaziyet bulacağım uman sabık mu· tan &<>nra Pariıe gidecektir. Madamm Ekonomi Bakanı yarın 
haribin inkisara uğramasından doğmuştu. bütün servetini bayır müesseselerine Ankaradan hareket ediyor 
Paraguvaylı genç, üç uzun sene, Şako de- terk.etmek üzere bir vuiyetname ha • 

Ankara, 31 (Hususi muhabirimiz· 
den} - Türkofis bafkanı Necdet per· 

Ankara, 31 (Hususi muhabirimz - fembe günü lstanbula hareket edecek-

Buna sebep Şehinşah 
aleyhinde gazetelerde 

çıkan yazılardır nilen tabiatin kmr bir çölünde, düşmanla zıfladı.ğı bildirilmektedir. 
'1arp etmişti. Sulh olup ta evine döndüğü 

Grevler aldı yürüdü zaman, arkasında, harpten istifade etmiş 
yepyeni bir türedi sınıfının bütün jş]ere Atina, 31 (A.A.) - Kalamatada 
vaz'ıyet etmiş olduğunu gördü ve bu gö • grevler bütün ameleye buhıttt. Grev • 
rµşle beraber, bu vaziyeti ihdas eden par- ciler bir fey dinlemiyorlar. Hükumet, 
lamanterizme karşı isyan etti. Hükumeti grevlerden evvel iki komünist meb'u
'cfevirdi ve işleri ele aldı. &un Kalamataya gittiğini, Yunanista· 

den) _Ekonomi Bakanı Celil Baya- tir. Necdet lstanbulda Fransız ticaret Vatington, 31 (A.A)-Royterin Ame
rm pertembe günü lstanbula hareket obd8;8ının1 5 inci yddönü~ü mü

1
nase - rika gazetelerinde, Şehintah aleyhinde 

. uh ld" Baka 1 b. J"kt etıy e yapılacak merasımde ktısat çıkan bir takım münasebetsiz yazılar 
etmeaı m teme ır. na ır ı e Vekaleti namına hazır bulunacaktır. dolayısile İran biikUmeti Vatingtonda-
ihracatı tetkilitlandırma müdürü Ser • Türkofis baskanı lstanbuldan Ati- ki elçiliği ile Amerikadaki bütün kon· 
vet de lstanbula gidecekt~. • • na, Mısır, Filistin seyahatine çıkacak solosluklarınm kapatılmumı emret • 

Şu halile Latin Amerikasında görülen nın muhtelif yerlerinde vasi mikyasta 
manzara, politika kıyamlannın yerini, sos- te,vilder yapıldığını öğrenmektedir. 

Bu &eyahatin Afy~n ınhısar ... ula - bu memleketler piyasalarında tetki - mittir. 
resinde yapılacak tetkiklerle alakadar katta bulunacaktır. Necdet bu arada Zannedildiğine göre bu kararın ud 
olduğu anl"'dmaktadır. Tel'aviv ve Şam panayır~nı da ziya· iç yuzu, geçen teşrinievvelde, eski :yal kıyamlann almış olmasıdır. Pirede tütün ve sun'i gübre amele -

Fakat idare başındakilerin sert mua - leri grevde israr ediyorlar. Polisle ar
melesi, şimdiye kadar bu kıyamlara idare bedeler oluyor. Demiryolu amelesin • 

ret edecektir. İran elçisinin, otomobilini hızlı sürdü· 
Hindenburg balonu havada . ğünden dolayı Elektonda tevkif edil • 

edenlerin muvaffak olmalarına imkan ver• de de byn&fmalar vardır. 120 saat kalabilecek Anadolu a1ansı faaliyetini mit olmasıdır. 
Fri~..:·hafen, 31 (A.A.) arttlrıyor lran hükômetinin bu kararı diplo • Yıemiştir. - Sellin Raeıp Haftaya Yunan c.Jonarunaıı ile hava 

kuvvetleri mütterek manevralar yapa
çU&Uf matik münasebetlerin kat'ı mahiye • 

Hindenburg balonu Lebmanın idare • • Ankara, 31. (~.A.) -. Anado!u •: tinde değildir. Bu münasebetler, A· Kadıkög 
Polisinin bir 
Muvaffakigeti 

caktır. sinde bu sabah saat 8,20 de ilk cenup ıansının 11 ıncı heyeti umumıyesı merikanın Tahrandaki elçiliği vasıta-
Amerikası seyahatine çıkmıftır. bugün ajansın umumi lokalinde top - siyle devam edecektir. 

Dün akşam çalınan eşya 
iki saat içinde bulundu 

Devlet Demiryollarmda 60 
yaşını geçen memurlar 

Balonda 120 saat UÇUf8 yetebilecek lanAnmıftdır.l . b ed "ti" 
. . .. . .... a o u a1ansının u sen en ı -

55 ton benzın, 50 kilo posta mura.sıla- baren memleketin bir çok yerlerinden 
Ankara, 31 (A.A.) - Bazı İstanbul b, iki buçuk ton yiyecek ve içecek ve telsizle alarak yazı teklinde havadis 

gazetelerinde Devlet Demiryolları ida- 1500 kilo tecim etyası, bükfr.met ve kaydeden «Hel» makineleri teaisatı 
resinde lenİf ölçüde bir tasfiye yapı- matbuat mümessillerinden batka Bre- yapması mukarrerdir. 
lacağına dair bazı haberler çıkmıftır. zilyalı, Hollandalı, Fransız, Avu&tur- Ajans umum müdürlüğü, ~eml~ • 
Alakadar makamlar nezdinde yaptıjı - k · h kta t yalı ve timali Ameriblı yolcular var- etın er no sına gaye gelllf mı • 
mız tahkikat bu haberlerin, demiryol· dır. bette havadis yayabilmek noktasın • 1 

Dün Kadıköyde dikkate şayan bir lan memurlarının tekaütlüklerine ait k üh" ı b ı · 
L.:'.. lık k' 1 f ı· Doktor Ekener müıuthit olarak ba- dan ço m .. un ° an u mese eyı ne-p.ırıız va ası o muf, derhal aa ıye· 2904 numaralı kanunun tatbikatı ne - r- d k f l" ha la 
t ı! - • • d londa bulunmaktadır. ticelen irme üzere aa ıyete ş mı•-•, ~eçen pouaın gayreti sayesın e ticesi olarak 60 Yatını geçen memur • 
faılı kısa bir müddet içinde yakalan- ların tekaüde sevkedilmek üzere bu- Balon arsıulusal vaziyetten dolayı, br. 

mıttır. lunmalarının yanlış olarak tasfiye tek· Holanda üzerinden geçmİ.ftİr. Budapeşte radyosunda 
Hırsızlık vak' ası Kadıköyde Gelin linde aksettirilmiş olmasından ibaret Böylece seyahat müddeti sekiz saat T k . 

oğlu apartımanının 4 numarasında uzamı•tır. Ur gecesı 

Bulgaristanda iki 
idam kararı 

Sofya, 31 (A.A.) - Hiyaneti va
taniye davasına bakmakta olan aske. 
ri mahkeme, bugiin eski lçi,leri baka
m albay Koleff ile kurmay albayların· 
dan Kalenderofu asılmak suretiyle 
idama mahkUm etmiftİr. 

Y ug o s 1 av y ada si yas i 
mahkOmlarm sayısı 

bulunduğunu göstermİftİr. T 

mühendis Hüsnü Beyin dairesinde ol- Balonda kırk kifilik mürettebattan Ankara, 3i (A.A.) - Budapeşte Belgrat, 31 (A.A.) - Avala ajan· 
muştur. 1. I k l d d ld bıuıka elli de yolcu vardır. radyosunda yarın ala;am Türkiye sa - sı, bazı yabancı matbuatın bildirdiği 

D ıtu es o on ra an ayrı ı ...., ki d , 1-~ 1 ·b· v 1a d h' ı · ün öğleden sonra apartımana gi- 3 Nisanda Rio de Janeiro'ya vara • ati ile tam se 'z e, genç san atur a - gı ı ugos vya a ın erce sıyasi 
ren hırsız yükte hafif, pahada ağır Londra, 31 (A.A.) - Milletler rımızın eserlerinden istifade edilmek mahkum bulunmadığını ve halen Yu-

cağı tahmin ediliyor. 
efyaları toplayıp çıkacağı sırada nıer - Cemiyeti konseyinin toplandığı an - suretiyle bir konser verilecektir. Kon- goslavya hapishanelerinde yalnız 336 
divende evin büyük bayanı ile karfl - dan itibaren burada bulunmakta olan • . sere Türk musikisini anlatan Macar - siyasi mahkiım bulunduğunu tasrih e-
latmıttır. Burada kısa bir mücadele Titülesko, bugün hareketinden evvel, Polonya 118 klerıng anlaşması ca bir konu,ma ile b~~ıanacaktır . diyor. 
olmu,, hıraız bayanı bıçakla tehdit e- Edeni ziyaret etmi,tir. yapılı yor - M 
derek savuşmuştur. lsveç te hava kuvvetleri Ankara, 31 (Hususi) Polonya l;J. "'.!' 

Vak'a Kadıköy merkezine , aktam tahsisatmı artırdı ile yapılacak yeni Klering anlaşması \ 
yedide bildirilmistir. Derhal faaliyete müzakerelerine burada ba,lanmı,llr. M 
geçen komiseri~ ve memurlar etkili · Stokholm, 31 (A.A.) - Hüku - ı...vı 
tarif edilen hınızı saat ona doğru Ha- met, mili~ müdafaanın, ezcümle ~-ava Türk - Alman ticareti "-
le sinemasında oyun seyrederken kuvvetle~ırl~ tayyarelere .k~rşl 1?"~da- Ankara, 31 (Hususi muhabirimiz • t;!. -
yakalamağa muvaffak olmuşlardır. faa ~esaıt~n n:'~ernl~tırı me~ını ve den) - Türk - Alman ticaret anlaş -
Çalınan esya da derhal meydana çı- takvıye edılmesını meclıse teklıf ede- 1 k d -· "kl'kl • · · mumda yapı aca eglfı ı erın e-

kartılmıf, mal sahibine tam saat on cektır. . h . d 
21 

ları hakkında temaslarda bulunmak 
b k l• · · · Hava kuvvetlen ta sısah sene e ıas . . 

uçu ta tes ım edılmiftır. ık I k . · üzere Berlinden .bır Alman heyetı An· 
M 1 h .b. b M l"h ı· · milyon kurona ç arı aca , yanı şun - . • . 

a sa ı ı ayan e a at po ısın . . . d .1 k f l karaya hareket etmıttır. 
k b . d ·· d·-· b dıki mıktar an on mı yon uron aza 
ısa ır zaman a goster ıgı u mu - .., 

vaffakıyetten çok mütt.«ıassıs olmut, olacaktır. f k Soguk hava vagonları 
ı t kkü. . . Alayların sayısı azaltılacak a at (H A) T"" k f " memur ara eşe r etmıfhr. d d" l kt Ankara, 31 ususı - ur ·o ıs 

kadrolar ve efrat a e ı arttırı aca ır. . 1 la D 1 D . il 
8. d k k d" r· müsaıt tart ar ev et enmyo a • 

ır a am aynar azana uş u Fransamn eski Ankara sefiri rında kune.ıu~ak ü~e~e so~uk h~va 
Eyüpleki kontrplak fabrikasında P . 

31 
(A A ) _ Fransanın es· vagonlan getınlmesını teman etmış • 

Çalıs,an Mehmet onfo Hüseyin fabrika- arıs, · · · B l d A d l · 1 • "' . b"' ··k ı · · Albert Kame- tır. u su,-et e e na o u ıç erme, 
da kütüklerin pi~irildiği sıcak su ka - kı Ankara ~y~k el ç::.~ ine tayin edil- Suriye, Fil{stin, Irak ve diğer yerlere 
zanına düşmüş, ayaklarından yanmış- Jre~ ~okyo huyu e ç ıg taze mal g~nderilecektir. 
tır. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. mıştır. 

1 !~ısan ... 
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EBi LiR 
Zabıtamızın 
kaybı 1 

Üsküdar 
köylerinde 

Merhum Münirin cenazesi Birer Cümhuriyet meydanı 
bugün törenle kaldınlacak ve birer Atatürk heykeli 

Deniz oe vapur 
Ücretlerinin 
Arttırıldığı galan 
Tarife komisyonu bütün 

navlunları indirdi 
latanbul zabıta -

aı çok kıymetli me· 
muy)arından birini 
k•ybetmiştir. Kum
kapı merkezi bi -
ıinci komiseri bu -
lunan Munir ov • 
velk..i gece Kumlu• 
pı nişancasında ç• 

kan bir YU111ndı 
memur arkadqla • 
rile birlikte ateıiıı 

.öndürülmeaine Ç&• 

lışırken can ver • 
mittir. 

Evvelce U%Un 
müddet İstanbul Merhum D111DCI 

yapılıyor 

Üsküdar kaymakamlığı mayıs ~ 
Jangıcında açılmak üzere lmrahor, Deniz na.kil vasıtaları ücret tarif esi 
Dudullu, Çekme, Sultan Çiftliği, A- komisyonu dün de Deniz Ticaret mü
lemdar, Refadiye olmak üzere Üskü- dürlüğü salonunda toplanrmftır. 
dara bağlı altı köyde birer cümhuri - E 1~ k ) la vveıa yü nav un rı meselesi 
yet meydanı ve bunların ortasına birer müzakere edilerek ihracat emtiasının 
~tatürk büstü yapmağa karar vermiş- doğru konişmento ile sevkolunan kı-

tır. l d ·· d · · k 
1 

• • • sun arın a yuz e yırmıye ya m ten _ 
j Bu aahadakı hazırlıklar ıkmal edıJ- zilat yapılmıstır. 
mek üzeredir .. Bu büstlerin boyları bir Ayni zam~nda bu gibi emtianın bir 
buçuk metredır ve tamamen demir kül- kı t k E k .. L • . Ü . . . smına mm a a ar ı gozetme .. sızin 
çedır. zerınde hafif bır bronz boya tek f' ti t tb'k ed·ı · k 

d 
ıya ar a ı ı mesıne arar 

var ır. .1 
B .. ti · · be d 1 verı miştir. Bu tarife geçen sene sırf 

Em d ,_ . us er ıçın yaz mermer ea f 
niyet ire"""tör - komistt Mürur metre irtifaında bir kaide yapılacak - ındık üzerinde icra edilirken bu sene 

lı.iğü ikinci şubesinde sivil komiul' olarak f d k 
tır. ın ı , yumurta, tütün ve meyvalar 

vazife gören muhum arkada§lan aruın -
da ve zabıta &leminde <<Köse Münir» na- Cümhuriyet meydanlarının ve büıt- üzerinde de tatbik edilecektir. 
mile tanılmakta idi. Bütün arkadaılannın lerinin açılma töreni mayıe baflangı - Yolcu Ücretlerinde küsuratın vahi
sevai ve saygı.mu kazanmıı, kendini her cında yapılacak, törende bütün civar de ircaı kararlaftınlmıştır. Yani elli • 
"esile ile büyüklerine takdir ettirmi§ olan mektepler talebeleri, Halkevleri men- den yukarı olan ücretler yüze çılr.arı1-
Münirin ölümü zabıta ilemimizde mühim ıupları ve ha1k hazır bulunacakhr. m ellid - lanlar da ·· b. b 1 k b kmıtt ış, en BA'agı o gene yuze 

" • 
0

' ~. ll'&l . ır. . .. .. . Askert bandonun çalacağı istiklal indirilmiflerdir. Mesela 4, 75 kuruta • 
Bır muddet zmırde nzıfe goren Munır ·ı b" t ·· • dek' k d l" ka T 

altı ay önce tekrar lıtanbuJa aLnarak mak11ı 1 e usf udzerınk il 1 kor e ab y- luk bir biletin Ücreti 500 kuruta çı -
K---'-- L • k . ı ·v· .1 . ma am tara m an et ece ve un • ka lmı 4 35 k 1 k b' b·ı d UJIUU1pı merJte.zı om1ıer ıgıne ven mıı· d 1_ •• ı··ı d b. k d rı '' , uruş u ır ı et e 

an sonra .ır.oy u er en ır açı uy - k" .. * l 1_ 400 k · di ·ı 
ı k d . 'f d 1 . J J t k usurauoız o ara& uruşa ın rı -au arını en ı ı a e erıy e ana aca - . t' 

ti. 
Merhumun cenazeıi buaün Cerrahpaşa 

hastanesinden kaldınlacak ve merasimle 
defnedilecektir. 

lard mı~ ır. 
ır · Geçen ıene ihdas edilen halk ticaret 

Münirin ölümü ile zabıtamız kıymetli 

elemanlarından birini kaybetmit obnak -
tadırlar. Son Poata Münirin aileaine ve za• 
bıta alemimize taziyetlerini beyan eder. 

venı· gu··mru-kl•, biletlerinin iki ve üç aylıklarında yüzde 
.l 4 ~ yirmi tenzilat yapılmıştır. 55 liraya 

B ••d •• •• alınarak üç ay seyahat edilen bu biJet-
QŞmU uru lerin fiyatı 45 liraya indirilmittir. 

1 B / d Bu fiyatlar bir mayıstan itibaren 
Bir komünistliğe teşvik davası 111 aş a ı mevkii mer'iyete girecektir. Gelecek 

C be K 'tali dl · b" latanbul gümrükleri haf müdür ve- sene martta komisyon gene tarife ya-c ren apı zm a ı yem ır k 1 
kitap komünistliğe teşvik mahiyetin .. kaletine tayin edilen Mustafa Nuri par en mem eketin ekonomik vaziye-
de aörülmüf, müddeiumumiliğe tev • dün gelmif, eaki ba~üdür Ali Ke - tini göz önünde bulundurarak bir ay 
di edilmiştir. Müddeiumumi1ik kita • maiden muameleyi devralmaya haf - çalışacaktır. Denizyollan idareai ko _ 
bı tetkik ettirmektedir. Dün de kita • lamıştır. Mustafa Nuri dün kendisi • misyonun bu kararına itiraz etmemiş-
bm muhaniri Hikmet Kıvılcımın ifa - le görüşen muharririmize: tir. 
desi alınmıştır. Hikmet Kıvılcım eseri- - Gümrüklerden 23 memurun çı- Yeni yapılan tarife hem tüccarın 
nin ilmi bir tetkik mahiyetinde oldu- karılacağı ve bazı servislerde de tasfi- ve hem de nakil vasıtalarının menfaati: 
ğunu söylemİft:İr. ye yapılacağı hakkındaki haber atıı1sız- ni gözeterek yapılmıttır. 

dır. Ben İstanbul gümrüklerinin çalış-

Askeri mekteplerde imtihanlar ma tarzları hakkında bazı talimatna - Kayıp gençler bulundular mı? 
Deniz Harp lisesi, Kuleli ve diğer meler kaleme almak üzere buraya 1 

geldim. Bu husuta tetkikat yapaca • Suat ve smet adlarında iki gencin 
askeri liselerin imtihan günleri yak -

g .. ım ve bu arada da münhal bulunan balık avına çıkmak üzere denize açıl
Jaşmlf olduğundan bu mekteplerde 

bat müdürlük vazifeaini de ifa edece- dıkları ve ani bir fırtınanın kopması 
bulunacak mümeyizleri seçmek ve im-
tihan şekli üzerinde gÖrÜfmek üzere iim, demiştir. üzerine geriye dönemedikleri yazıl -

mıştı. 
bugün askeri mektepler müdürleri M U \) · 
kültür direktörü Tevfiğin başkanlı _ emur maaş Ye ere erı Zabıta bunları aramakla mqgul • 
ğı altında bir toplanh yapacaklardır. Memurların nisan maaşı ve ücret - ken, her iki genç evlerine birer mek • 

lilerin mart aylıkları bugün verilecek- tup yazarak, Mlldanyaya çıktıklarını 

Dünkü yangm başlangıçları tir · ve sıhhatte olduklarını bildirmişler • 

Beyoğlunda, Bereket zade mahaUe- Haczedilen ltalyan Şilebi dirD. ... t ft b l d b" .. 
·- _ı O be ıger ara an u genç er en ırısı-
ıınoe sınan y apartımanının üçün- Bundan bir müddet evvel Dumlu - · "}d" .... c1·· · · d • h t l 
cü katından, Samatyada yüzbaı::ı D·r- d . 1 . • 1 1 nın o ugu, ıgermm e agır asa o -

T ... pınar enıza h gemımıze çarpan ta - d .. hakkı d baz · l k 
V ' tt' "d Ar "d Klbk ·ıh·· 'd . ugu na ırıvayeterçımış-
ıvın evm en, ap camım e e e e yan ~ı e ının acentesın en tazmmat . .. .. .. • .. . . 

sokağında 5 numaralı kahveden yan- istenilmiş ve bu para verilmediği için tır. Emnıyet mudurlugu her ıkı haber 
gm çıkmış, fakat her üçü de vaktinde gemi haczedilmişti. Sigorta kumpan _ hakkında da ademi malumat beyan et-
yetifilerek söndürülmüştür. yası gemiye konan 15 bin İiralık haciz mektedir. 

için milli bankalardan birine teminatr ---------------,-

Yeni maliye teşkilatr vermiş ve gemi serbest bırakılmı~tır. Nöbetçi 
Bina ve arazi vergiıi belediyeye in- Sigorta kumpanyası vekili Ticaret 

ti.kal etmkete olduğu için İstanbul mahkemesine bir arzıhal vererek mes- Eczaneler 
maliye teşkilatından iki yüz memur da 'uliyctin tayin edilmcıini talep etmiş-
bclediye kadrosuna geçmektedir. İs - tir. 

tanbul maliye teşkilatı daralacaktır. 41 liraya bir selAm 
Dünden itibaren tahakkuk müdürle -

Yankesici küçük Hüseyin Adana -
ri yeni tcıtkili.t etrafında tetkikler yap- ) M f Be ~ 1 d Saf 1 · 

• L _ _ı • ı usta aya yog un a a ge dı -
maya ve yenı &aUroyu t~sbıte başla- . . . • . 
mıflardır. nız dıye hır selam verdıkten sonra ay-

rılmıtş, fakat ayrılırken Mustafanm 
cebindeki 41 lirasını da beraber götürYeni Eminönü kaymakamı 

Eminönü kaymakamlığına tayin e
dilen Agah, dün yeni vazifesine baş
lamJthr. Eski kaymakam Raif de 
üçüncü umumi müfettitlik yazı işleri 
müdürlüğüne tayin edilmi,tir. 

müştür. 

Neden sonra bunun farkına varan 
Mustafa derhal polise müracaat et· 
miş ve Hüscyini yakalamıştır. Hüse -
yin mahkemeye verilmif ve fakat Mus
tafa iddiasını isbat edemediği için ser-

Hırsızhkfan suçlu Paşazade best hırakılm_ı,_tır_. ---

Zabıta hırsızlık suçiyte müddeiumu- Karademzde fırtma kesildi 
miliğe Mehmet Ali adlı birisini ver - Karadenizde hüküm sürmekte olan 
miştir. Kendisini zabıtaya Abidin Pa- poyraz fırtınası hafiflemiştir. Kömür 
f8 zade Mehmet Ali diye tanıtan bu almak üzere Karadeniz sahillerine gi
adam palto çalmaktan suçludur. Müd- decek olan kömür kayıkları buna rağ-
deiumumilik tahkikat yapmaktadır. men hareket edememişlerdir. 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler .- • 
lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 

Akııarayda: (Ethem Pertev). Alem • 
darda: (Sını Rasim). Bakırköyünde: 

(Merkez). Beyazıtta: ( Belkis) . E • 
minönünde: (A. Minaııyan). Fenerde: 
(Emilyadi). Karagümrükte: (Suat). 
Küçükpazarda: (Hasan Hulusi). Sa -
matyada: (Rıdvan). Şehremininde: 

(Nazım). Şehzadebaşında: (lımail 
Hakkı). 

Beyoğlu cihetindekiler: · 
Ga]atada: (Karaköy). Haeköyde: 
(Halk). Kasımpa~ada: (Merkez}. Sa
rıyerde: (Osman) . Şişlide: (Nargilecİ· 

yan). Taksimde: (Oella Suda). (Er -
tuğrul), (S. Baronakyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adallll'd Wler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: (Ta
naş). Kadıköy P zaryolunda: (Rifat}. 
Modada: (Sıhhat). Üsküdaıda lskele
baışında (Merkez). 
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Şarkılar kıralı 

J O S E M O J t K A 'yı 
son defa olarak dinlemeğe hazırlanınız. 

ROSITA MORENO 
ile beraber çevirdiği son ritmi olan 

SAADET GECESi 
şabeseri~de e~ ~ıızel aşk şarkılarını dinleyeceksiniz. ( JOSE MOJİKA ) 
bu fllmı çevırdikten sonra Meksikadaki çiflliğile meşgul olmak uzerc 

sinema hayatından ('ekilmiştir. 

Yaru;ti::dan S Ü M E R sinemasında 

,.. Senenin en GÜZEL, en HİSSi ve ne EŞİNE, ne de BENZERİNE .._mı.. 
hiçbir vakit hiçbir sinemada tesadüf edilemiyen 
MO&Tl::SNA BiR ŞAHESER 

Yarın akşam M E L E K Sinemasmda 
Dntun İST ANBUL HALKININ ALKIŞLARINI TOPLAYACAKTIR.. 

DAVID BOPBBFILD 
( Bir Çocuıun Romanı ) 

Framıızcalsözln Metro - Goldwyn - Mayer sl\perfilmf, baş rollerde: 

FREDDY BARTOLOMEW 
LEWJS STONE - LlONEL BARRYMORE - MAUREN O, SUI..L1VAN 

. . Yar1n gece verilecek olan gafa mDaameresl 
ıçın numaralı biletlerinizi şimdiden aldınmz. Telefon: 40868 

Bu 

saat 20 de 

FAUST 
Türkçeye çevlıen 

Beyoğlu Frnn.sız 

Tiyatrosunda 

Halk Operell 

Bu akşam 20 .45 te 

Tarla Kuşu 
aynca Zozo Dal
masın şarkıları 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
·~~------450 kilo Göz t:qı 

2 Ton Arap aabunu 
2 ,, Soda. 

Yukarıda cina ve mıktarlan yazılı malzeme şartııamesi mucibin
ce pazarlıkla sabn alınacakbr. Vermek isteyenlerin % 7,5 güven
me paralarile birlikte 9/IV 1936 Pertenbe günü saat 1 S de Kaba .. 
tqta levuım ve mübayaat tubeaindeki alım komisyonuna müra
caatlan ilü olunur. "ı 556,, 

• • 
410 kalem muhammen kıymetleri müfredat defterinde yazılı ~e yara• 

mıyan demirLBf etYL 
842 kalem cinai müfredat defterinde yazılı ite yaramıyan muhtelif CfYB• 

Yubnda miktar Te &ahatı yuıh .,.,.. toptan veya perakende suretiyle 
9/4/936 tarihine rutlayan ~günü aaat 10 da pazarhkla satılacak. 
br. isteklilerin CfY&YJ ııörmek üzere hıerııün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte% 15 teminat paralarile birlikte Kabalafta Levazım ve Mü· 
bayaat Mtidiirlüiündeki Alnn Satım komiayonuna miincaatları ilin olur 
nur. (1675) 

2583 Adet Bayi Levhui 
22 kalem lômyaha.ne aleti 

.. * 

11 Adet Jİrmİfer metre uzunluğunda 
Hortum. 

13/IV /936 pazartesi 

" 
,, 

" " 

14 
15 
16 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cina ve miktarları yazılı mal· 
zeme pazarlıkla satın alınacaktır. Vennelr isteyenlerin hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde % 7,5 güvenme paralan ile birlikte Kabatqta Levazım ve Mü· 
bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Sabm komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. (1675) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 
t - Mevcut nümunesi gibi Giimrükler için satın alınacak Beş yüı 

2 
3 

kilo telli siçimin eksiltmesi 2141936 Perşembe günü saat 
15 te puarhğı yapılacakbr. 
T aaml&DIDlf parası 1000 liradır. 
i.teklilerin 75 liralık muvakkat teminatı ve kanuni 
rile Komiayona gelmeleri. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

vesaikle
(16.56) 

Emlik ve Eytam Rankaımm Koço nami diğer Kottantin Bristoliyako zev
cesi Hiristina, Kostanta ve Eleni ile taYjan ve miiftereken mutasarrıf bulun· 
duğu Büyükada Nizam mahalle ve caddesinde 34 ve 36 numaralı bahçeli ve 
odalı dükkinın izalei fUyu suretiyle satılmasına karar verilmittir. 

MezkUr dükkin ahfaptır. Arkumda bir oda albnda bir bodrum ve ayrı
ca bir miktar bahçe ile bahçede kuru bir kuyusu vardır. Tamammm kıvmeti 
muhammeneai (647) lira (50) kuru,tur. Telliliye ve ihale pulu müşt .. riye 
ait olmak üzere muhammen kıymetinin o/o 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesile 
beraber talip olanlann S/ Mayıs/936 tarihine müaadif Sah günü saat 14 ten 
16 ya kadar 935/149 doıya numaraaile müracaat etmeleri ve arttırma •ortna
meainin 20 gün zarfında herkesin görebileceğini ve takdir olunan kıymeti 
muhammenenin % 75 tini bulmazsa en ıon arttırarun taahhüdü baki kal· 
mak üzere 15 gün daha uzatılıp fazlaaına talip olana 22/Mayıı/936 cuma 
günü ayni saatte kat'i <ihalesi icra kıhnacağı ve mezkiir gayri menkul üze· 
rinde ipotek aabibi alacaklılarla diğer alakadarların haklannı ve hususiyle 
masraf ve faize dair iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün zarfında bildir 
meleri aksi takdirde ~tıf bedelinin paylatmaaından hariç bırakılacaklan 

ilin olunur. ( 325) 



ı ,._ •• 
MEMLEKET HABERLERl 

KONUŞMA: 

''G enç şairlerimiz ,, 
S rik Kasabasımn Yeri 1 Si~asta Bir 

e J Muz~ Kuruluyor 
Değiştiri iyor 

Köprü Çayı Civarında Sahile Kadar Uzanan 
Düz Ovada \'eni Bir Kasaba Kurulacak 

Yazan: Nurullah Ataç 
Mehmet Behçet Yazar, bugünkü bunun için aan'ati 1evmiyen bir takırn 

Türk şairleri ~oda. ~erdiği bir n~zariyderi, iddiaları benim1e11ıeaalf 
konferansı,~ ..... m Ye eterle- bar .münddtid olduğunu aöyliycıne _ 
ri ( l) adı ile kitlıb olarak da DCfret- yiz. Bahsettiği şairlere, müdaf..ı..., 
mif. Mehmet Behçet Yazar, tamamile uğrunda kendini de ite kanftırmağa 
objektif olmaja, yani konferanuna deimiyecek çocuklar baktığına IÖy _ 

şahsi zevklerini bnftırmamaia çalış- lcraek bilmem yanılır mıyız~ O.tarı -
mıf. Bunu fÜpheaİz bir aitem olarak dan bakmak daima biraz yukarıdan 
kaydetmiyorum; fakat bir taavıb mi- bakmak.tar. 

nasında alanmamaaını da ieterim. Ama objektif tenkidi kabul eder -
Çünkü .özlerine kendini, ,.hai .de, Mehmet Behçet Yar.ar'm k.it.abt, 

zevk ve hükümlerini bnftırmıyan muvaffak olmuf bir eserdir. Şairleri -
münekkid, bence mevzuuna bütün a- mizi değil, mevzularını birer birer tet
teşi ile aJika aanlmıyor, ona yabancı ki.it ediyor. c< Melal şairleri >~ .• ,Destan 
kalıyor demektir. şairleri )) diye değil, HMelal şiirı •, 

Sanatte objektif tenkid yapmak is• HDeatani şiir »diye ayırıyor ve bunla
tiyen muharrir, kanncalann yaşayı\lı - ra muhtelif yeni tairlerimizden misal. 
nı tetkik eden Alime benzer. Fakat 1 ler alıyor. Böylece bir şairin eterlerı
dünyanın hiç bir entomologia alimi, ne muhtelif parçalarda raageliyoruz . 
hatta F abre., bize böcekleri içten his- Bence bu usulü seçmekle çok iyi 
scttirmemiştir; kitabları bize heyecan miş, çünkü bir şairi bir tek «g 

Serifin fİm'Iİlıi ,.......,.... verir, fakat bu heyecan bize, kendi- maletmek bizi daima yanlış tl 
Serile (Özel) - BunuA 93 harbin- Bu...da sür~ ~e akmaktadır. Salli- mizden büsbütün başka bir alemi Jcre sürükler; onun her y 

de gelen Rumeli muhacirleri tarafın- le bdar ıelllf bı~ ~va ~adır. 
1 
dışandan seyrettiiimizi unutturamaz. kendisini malettiğimiz tarzın · 

elan bir köy olarak kurulmu~ fakat K~~ .çayı~ •ltı.fade ~~~ elek- Entomologia .. al~i .. böyle . yapmağa batta bariz vaaıflannı ararız. işin feia-
Manavgat, Akseki, Alanya )eri ü- trık iaiblal ed~ı de ~~kun ~- Mii&e a allıca olu Gök....... mecburdur, çunk~ ~Jerın ruhu.nu sı, arayan daima bulur. 
zerinde olduğu için sür·atle in işaf et- caktır. Burada Hazırandan ı~ıbaren ın- . Y P • .. .. .. kavramaaı, kendına onlann yenne Genç pirlerimiz ve eterleri, bir 
mi . nahiye olmuf, daha sonunda kaza fUla b&flanacaktır: ilk .partide ~pa. - Sıvas (Özel) - Maarıf Muc.urlu- koymMI kabil deiildir. Halbuki inean- tenkid ve taanif eacri olmakla kalma • 
merkezi ittihaz edilmiştir. lacak inşaat ~ ı~. ~u~nın ğü Sivasın en ııüzel aan'at cı ıerlerin- larm eserlerini ~etkik cde~~n ~neli- yor, alınan örnekler ona zengin bir an-

Fakat mevkii itibarile kaza merkezi yardımı da temın edılmiftir. Yenı ka- den ve tarihi anıtlarından C...ök. med- mizi onların yerme koyabılarız, bır ta- thologia hali veriyor. Adlarını aon 
olmıya müsait değildir. Çünkü bir ke- saba bir plin dahilinde in~ edi~tir. reacyj zensin bir müze ha ıne koyma- rafı iltizam et~emiz bunun. için ki~- on yıl içinde duymağa batledığımız 
re suyu yoktur, sonra anzalı bir arazi Ayrılan mey~na . re~.~lmeık uzere yı ltararlattırmıfbr. SiTU ve havali- dir. M~nekkid sanau: hakikaten &<>: ~irlerin çoğundan birer ikişer parça a
iizerindc tesis edilmiştir. Bunun için Atatürkün cüzel bır büatu hazır~n: 'nele b I büt6n kı etli le nül vemuşsc, elbette kı .eanat eserlerı lınınlf, Okuyunuz, bugünkü 'iirimız 
bsabanın bir bııwka yere nakli düfÜ· mıfhr. Bu büstün küpd merasimını Si u tuaan ym v:r d r aruında bciendikleri, bejenmedikle - hakkında oldukça toplu bir fikir edi-
bülmüş, tetkikat yapılın... neticede de Jr.eeebenm reenıi küpdiy~ ben~ ~ m~ye k~alec:akbr. ~n .8 ri; sanat nazariyeleri, hareketleri ara- nebilirsiniz. Tam bir fikir demiyo 
Seriğin bir saat farlundaki Köprü çayı yapılacaktır. Köprü çayı avanndakı Sivaa eeer itibariyle çok kaymetlı bır sında doiru veya yanhf .. buld~ rum, çünkü hiç bir tenkid, hiç bir 
denilen yere nakli kararla,bnlmıfbr. T.,köprü de çok ..;lamdır. müzeye .. ..,....., .eıl.cakbr. o&acaktır. şahsi zcvklennı ve hu - an~ologia tam bir fikir vermez. Fa • 

kümlerini söylemekten kaçınmau, ya kat Mehmet Behçet Yazarın kitabı • 
kendisini aanate hakikaten vermemiş, nı okuduktan aonra onun bahsettiği 
yahut ki bahsettiği eSCl'leri üzcrlerin- şairlerden hiç olmazsa bir kaçının ese
de mütaka yürütmeğe layık gönnü - rini ararsanız, o kitab uıl gayesine 

yor demektir. . . . ermif demektir. Bunun için aenç şa-

Antalyada bkbahar At Koşuları Sınır ihtilafı 
Yüzünden 

Mehmet Behçet Yazar bar pırdır: irlerimiz. Behçet Yazar'• tqekkürc 

Bahkesirde Bir Tarla [t] ı c:ild, 111 _,fa, 50 ..... (Km·•) borçludur. 

Sahibini Vurdular Ameleler grev yapmlllllfllr 1 Dlşarek Yaralananlar 
- Nemli zade Mitabn ~ tü- Akar-ayda tatlıcı Sadığın evine mi-

Balıkeair (Özel) -Erııama köyün- tün deposunda çalışan amelelerin cnv ..& aiden Mehmet ve Galatada Şer-
den Sinan yanındaki bir kaç amele ile yaptıkları etrafındaki nepiyat Gıiraz bethane aokajmda oturan Zola mer
tarlasında çalıfırlten birden bir yaylım mübalağaLdır. Hadise pev mahiyetin- diwınden dÜfelek yarala0 mlflarchr. 
atqe maruz kalmifbr. Sinan ağır su- de değildir. Titün depolan.da İımele Akaarayda miaafir olduiu evde )'ara· 

1 B . _ _._.ı! nin mahtelif zamanlarına lanan Mehmet haataneye kaldırılmıt-rette yara aıımıft&r. u yaylım ate~ın aacqa eene 

kimler t&rafuıdan ve AC ~ Y8Pl'dıiı pe ~·:• •iiiıl~ depla ;,1'!: tu~ e~L. H :.ı....._...L.ı_L: -•-::. Sa1ıin hirli thnıhimin Y6bel .......... atı b I . • .. ,, -..~ · I™ - ·•'• .., w ~11 •n .......ucaı-..... Antalya (ö.I) - Vali "'" • ., -- ı.a. ~-' __ .,.. __ ,.. P• F r ,.... 1 erlaık ._ıe- -ı _...... Vi .. ...ııll do lılpriı ıı.ıı...ı..-ı... ... h. . _. ıla ft ••=lata • _ifa& .,..._ .-. ram all wau• .... ~. lı-iM i . • ~ ,_ ,_ • 
ama yem mıDL "f Mit •••ua .-- ı ıı cauaa aWt ....._ J 1 il 1 • ii:ısı nlı ...... ..a p' je * prptllılf. ayaimc:la ,.. ı..,_, ~ :~::. ~ .!; "":i..- ....,._,... _... ,........ .. ,,ı.Jw. Hnll •• bf ., .. .....ıe ah jllL l,ıia iınla. P"Fa'n'r ,.,r,p ııa. 

ltere ~ 1lfU --ı...-. 2800 metre ikraml,., Wııineiya (200) beraber kendüünin atef ettiilnl Ye Si- iea .. allı 1 ' iıkf ·•-. _..·•ıt .. • ...._ ...._ aeyarcınm ~ &nllndıt 7.......,. &:iaaeiJe (IO) lira idi. llrinelill Yeni- _.. • ' f Wr Wlr jldilMe oldu- ıaııe W. 'waıl . ı w a ., ,.. ... JIZJ )lzlW• ,. .... ---
br T k~ '8 ilin metle, ,.,._. •ı'lmln v-.. ~ atı. t-a eiylım~ir. T.+' •at c1e .... • •= tll nill. lldtd e.g..., ormh-+ ~-· IR"'l'ıu 

.. ay • • • ciM) IMnci .. (50) ikinfcillli ...... IClmil oila Alinin ..... , ,.,, Nemli mrlelerin Be,iktapki tütün atlet tak•mmm mailabiJeti üzerine ~t birinci,. - b ıı-m.,ıu. . clıpıo.uıda müdür olan Bilılwı bu hu- ~ ~ .,ı..m. .... ~- . Yllrllk... ... Oııifurmü :aıı.- mlnia .,_ Tll'Rlla Si TlllSllı - clemiflir lıi: ~ ı.ıal Bıiıı.. Felelı: - • ~~ F• iılln>'8 = b. da -t. (tl!OI) - ~ lıi- T.,_ (Öooi) -.Belııdiye AaJıa.. - Dntı• .... iıi ' 1 1 M0 ;;.~~ ap ~ 
fi, ilrinc:iliii Talay rinciye (70), ikinciye (20) liıa idi. Ve ,...,,. lııolodirelll' h-bıınde• 200 ...ı..,.. yol _ _.. "•l .... ,.i!ııle . m_,..,._.... ., lll "'"""'!' 

~~~r.L da -~ iki lıin birincilii ~Arifin Çalar g.. bia lira ;et;bv ••Mtir. Bu -·aile kaldık. Bu ne alin-~ W. ~ t1dernu•1a•" ~r at ~OfUmD ll'aWWWi· • • 1i an.. "Y"' - · mele.in . -&.. • ... m~ ınüklflıt 1"aidciye .t•>) iWa .. müicWri MI. ilritleiliii eln*ıa -.,-- memlekeµ.a eu iti nıı.ain edilecektir. • aoreı:ı a-ıı T 

ciye (30) lira Wi. Birinciliii Y~. tiala.tıb lr9
!'llP

7
•1f'H!. Yeni yapalacak "- t6ıieatı 184 "- ~-~llimMılıllıll~-~---· .,. ................ .. 





A ~pada bir harp çıkarsa 
kim kiminle Çarpışacak? 

Fransız cephesi, şimdilik Alman cephesine faiktir. Fakat 
hadiseler aradaki farkı azaltabilir 

Ya7.a": J-f :.n~nn R;1Jıhrin 

IJı'ırb 

id11111 n iuttefikl 
m lekar• devletleri 

Askeri bnllleri 
itan bnetleri 

ltaradeıiz 

Hüaeyin Cahid: 
- Suallerim tunlardır: 

1 - Meşrutiyetten sonra gelmiş 

pirlerimizin en kuvvetlisi kimdir} Ni
çin? Onun en beğendiğiniz şiiri hangi
sidir} 

2 - Yine meşrutiyetten sonra en 
kuvvetli hikayecimiz kimdir} Niçin} 
En fazla hangi hikayesini beğenirsiniz? 

3 - Romancılarımızın en- kuvvet
li.si kimdir) 

Onu diğerlerine tercihini-
zin sebepleri nelerdir} Kendi eserleri
nin en üstünü hangisidir} 

Hüseyin Cahid, fiirlerimiz için sa

dece: 
- Bir sürü iatidat ••• dedi. Ve ilave 

etti: 
- O kadar ..• Şiirlerinde çok aüzeJ Ha..,iııa c.lait 

parçalar yok değil. Fakat ben yine a- batkaıım habrlayamıyoıum. 
rada ccNedim» i okumaktan kendimi Romancılardan, Halide Edip, Aka 
menedemiyorum 1 Gündüz. Peyami Safa, ve daha yeniler• 

Romancılara ve hikayecilere gelin- den Muatafa Ali Kutlu. 
ce ben yeni ye~leri tamamen oku- Y akup Kadrinin de hayran olcl~ 
yabilmit değilim. ium bir çok meziyetleri var. 

<cYeaari Mahmud>, için: Fakat eserlerinin aayfalarına Tev~ 
- Fena yazmaz! diyorlar. rat edebiyatını. mitoloji imalarını ve 
Suad Derviti beğeneceğimi tCiyle- Buda heykeline l>enzeyen adamlari 

yenler de var. Fakat ben, bam ıönde- doldurmuat... 
rilen eeerlerin en az aayfahlarım oku- Saycbjun iaimlenlen birini tercih et-1 
yonım. naeme gelince, keyfiyet itlerine kemi.. 

A,,.... ••m*...__.en INr lmmm• husinkü lmvvetlerile birlikte ıöetn Mrita Çünkü diğerlerini okum.P kalkıt" yet kanfbrmaja c:eearetim yok. , 

Bü~ harpten önce AY111PUlJD en helliınyanlann milr.tan r600 - 1800 sayılıyor. Yann bir harp koptuiu takdirde Al - sam, eliler bütün iflerimi bırakmam il- Hem F.debt kıymetler okka ile öl-
ı..,ı. milletleftao .;. .-ı 0ıdu)ann ,.. f, • ....,,. Ren hududu boyunca ö.dü • manya ile mütteGkleri cepl.el«e ancak zım. Bu itibarla, unuttuklarını olııyona çülm~ ki, hıuqıieinin daha •iır çekti' 
- (

4
,
42

11.SOO) ..,...,....... iü çelök ;,,n,Umlan. 600 tayyueli 110,000 Y~"m mil.yon ..ı... ile 850 tayya<e ,.,p. beni affetlinler. ğini söyleyebileyim) 
lepanya. Portekiz. llk•nclinavya mil - Çhazeri

1
, ( I, 711,0(0l ?> ı3e6fe)rihkuvvetif 5o5

la .. n b2ıt3ec3e7k01e0r0ı ha~de Fra
6
n
7
aa
00 

ile müttefikleri Hikayeci olarak, Sabahattin Aliden N. S. ~~~~~~~~~~~ ~ı.s ~.~·. ~~ ~~~~--~.==-~~~~==~-==~~~==~=~~~~=~~-
hil d~ YiDe b~ harpten önce 793 ihtiyat kuvveti ve çoğu eski 600 tay• hilirler. Franea Rusya ve küçük itillfin 1 k ı A •• • d 
ilati)'at kuvvetlerini" miktarı lS,279,500 yaresi olan Yua,oılavya: kısmen eski (700) 25 milyonluk ihtiyat kuvvetine mukabil n ) ap muzesın e yenı• 
tatoyordu. IJusün Avrupanm 18 memleke- tayyarCIİ, 198,.f64 hazeri, 1,676,000 ih • Almanya ancak 2,66J,OOO çıkarabilir. 
tinde silah altmda tutulan kuvvetlerin sa • tiyat kqvveti ile Romanya tamamlıyorlar. Bu itibarla Letonya, Utvanya, ııibi ı ı dild 
,_ (S,06'f.201).-~ G4Pk il? t1lt.. o halde FOP.tanın mütıefikleri kendisi- küçük devletlerle Türkiye, Yunanistan. ve sa on ar tes!s A e )• 
killttl balll'w N İJ'İ .... 16rmiit olu le birlikte barek,t ecJer ve Almann ~ LilhaliW kaJjl 8'ı t;ıephe- ahnıyan dev~ --!.!- ~ 
ihtiyat lı:uv.etleli ile J6.JIJ.J72 tlir. AWWllUıp ile ~ birlikte tetriJd İerin Taziyeti çok mühimdir. 

1914 te A-mapa topıMlan toplar ve je.. .......,.. .......... lııatp .. HWiJj. Hiaı.r a- ltaJpma busünki qn1_., Ruıyanın ha-
tlbkimlarla dolu idi. BusGnün harp aillh- leyhine daneceiioi .öylemek 1lzmi seıir. ıarf kuvveıi dereceaindedir. ihtiyat Jı:uv • 
lan karada oWuiu bdar .... uçuyor, Frama. lnailterenin yardımını temin e- •etleri s.214,338 dir. 1100 tayyareai VU• 

..ldeinden ... çok lmnetli •rclulU. cleıeae .le ceplaeye derhal 2,336,'SS7 as- dır. 
tanklan ve lhari)erile...., dolatı>'or. lı:er .,.kederler ve 2S.000,000 hak ihtiyat • Lehi.tanın tanareleri SOO bdardU' v 

Avrupada Wr harp ....... taWitde kuvvetinden de imtifade ünHnını Mi& ita- çoiu eekidir. Ha.rt kuvveti 266,0 f 5 da: 
ini harbe siftlecelı: olQ il dnlet- 12.~ hm,r.. • kuvvetlerin 6700 &ayyareai bu· ihtiyat kuvvetleri 1r421,S,.t, dur. 
tayyareJ'e »"T'lir· • ~- hir Junduiuau da h ... ba b_. Jlamchr. Almanya ile Ruaya ardıida Mat Mr 
bmının .-. .-.ıııi:l/il< mt hePmi' 4tJ lqiit,~!~o.ıe F,.....~..1ya~ :~olu o- ~~ w .... m.-. Dançis 'koriıi:lonana 

tnl&la r: v411 '°" tayyaram .. en itti a n ,. ~ele tutm• ve bu koridorun ıarM Pr-. 
apAvıu .. J41Bidea Wr ~ ~ ~ ~.edene ? zam~ r' ..... de P1'. Alınaft7ad~ ayırması onun akerl 
t.kclirııl ıs. '9.-.ı;•k .._ q,. ye ı..n mJitt~ lurneti ı,a.ı.ilün artar. •e .._. ehemmiyetini uttınnaktadu. 
~~ Src1u:- ....... U. pupa Almanya)'• seliace. )'alnaZ k.adi bV • · Almanya ile Fraw cepheleri arwnda-
·~ _. __. ....... pe,k vetbie l(ivenma mechUriyetindecl&. Çin· lı:i farkı telafi ecl«:elı: olan iki devlet 1>un-
mimkün delildir· Fakat ~ ftZiye- lı:ü Avuatul'Ja ile Macal'İllJaDID han bv '" larch. Bu ilı:i devlet Almanya ile Wrlikte 
le "re Wr .... 

14 
hl•: vederi yok sibidir. AVUlltUIYanuı uke~ hareket eclerlene Alman1a ale,hiadeld 

:Oüçük ilillf devletleri ~ Çek.ıo .. kuvveti 32, 700, Macariltanın kuvveti müvazene deiilir ve lusalır. Japonyanın 
vak Yuao-fa• ve RamaaJa) Fran .. 3S.O.f4 ten ibarettir. Her iüıini ihtiyat bilkuvve, hatta biJfül Abnanyanm mütte • 

ya, müttefikiclirler. s...et R_,. da kuvvetleri 811,000 i seçmez. fiki olduğu fİJDdilik beap harici tutulabi-:mn bem pakt do ...... laem Hitler Almanya ise mütemadiyen kuvvetlen • lir. 
:.::.

7 

dra pphelet*rsri dolayıaile mektedir. HaZ4rt lı:uvvederi .f26,0(,)0, ih- A'YTUpanın coiraft vaziyetine bakılır .. 
............ Alkerl harek ..... itti?.ıt etıQelı: tiyat kuvvetleri İ9e 1,8S0:000 dir. 700 harp • bu kaf ... n, tayyare P:N bir aiWı yü .. 
imtemiyen •• Framanaa ~ ile ittifak tayyareei ve kolaybkla harp t~yyaresi , •• zünden avuç ~i kadar bl.dıjına hükmet-
etme9inden pek memnun olmayan bir müt- palacaft yüzlerce .ivil ~aretı vardır. mek lbun seJır. (Nn1ork T"nw) tee 

tefik te fqillıenıClff. ~bir volkan 
&zerinde otuııdaiu l>iliniJ'oaa da Avrupa- Pa~~vra mahzenlerinde bir cinayet 
Ü kuvvet ............ aaulaafaza ettne-" ~ 
1.ekleniyor. Evvelki pce sarayburnunda Sinan-

Avumı17a ile Macarillaa aıyıf n bitkin pafll köfkünün altındaki bodrumlarda 
Lir halde olmakJa beraber, WLawve, Al • bıilı bir hldi9e olmUfflur. Bu hod • 
manyaya taraftar ayıhrlar. rumlar Gülüm Mehmet tarafından 

Bu)sarİlltall, Türkiye, Yunanistan ~enüz evkaftan kiralanmıf ve denizden çı • 
karar vermit ..,.ı.ular• Yanan•an. . .. Wki de .1nPtenıJi tÜİp ..ı.r. Vaziyetleri kanlan kemıklerle. paçavralar ıçın de-

en müphem olan iki ;a..let ltabr• ile Le - po olarak kullanılmıya batlamlmıftı'T·t 
histan.chr. Burada Selim adlı elli yafıncla biri~ 

F ,..,.. ile m6ttefilı:lednin kuvveti. Al bekçilik yapmaktadır. ı man- AvmtuıJa ve M;ıeariatan kuvvet- Dün sabaha yakın Gülüm Mehmet 

~~~. ~ takdirde. ın derec~.~~.~ depoya geldiği zaman arkadafl Seli · 
7U&dtür. Ç~ ~usyaR ~~ kuyu min ~çavralar arasında ve kanla, 
or usuna _...,.tir. uqamn uv • · · d ··ı·· ·· ·· b 1 de hal Ak 
Yeti 1, l 8S,000, ihtiyat kuvveti ise ( l .f, bıçınke 0 li~ıuknu u muf ve r • 
590 000) d' T L . ti. k b.. ··1r. ıyı po s arakoluna haber vermi11 -, ır. ayyare .. uvve ço uyu • . 
Jiir ve 3000 aıkeri tanareden müteşekkil- tır · 
dir. Hadiseye nöbetçi müddeiumumisi 

Mevlevilere ait salondaki maakeele-r müteharriktir. 
BP MJ.ede ~vi ip.ini de caub olarak görmek 

•iimlriin olaaldır 

lnlalAp mi il' • L ,,.. ... ,.. ............ 

lnlul&p müze ve kütüphanesindeki ki • daha hazırlammttır. Burada K d. il • 
tapl 

• • L.!-! a lr erıne 
~ı..~ym ~ ~ apn~r. M6zeaia ~ Hat.etilerin bütiln zikir 

etn ...... ;ra lnwmna yeniden hU' çok )uy • ve tarikat aletleri top•----.. R'·fail · 
eti

• 1 1 1111111111...,.ır. u e,._ 
m ı erer er a ınmqtır. Müzede bir prk avurtlarma *tuldan -=-ı d eh M od d.. · • Burad __ ll:.o! • ...er e var r. Ü• 

ua otenmıtlir. a --.. •ny lu • zemn bir odUJ da etli atta d··•-Lıl ı 
af tind • • · kld r U&un anna 
L-~- e llJUUDlf • ın mankenlerden tahtUı edihnittir. Bur.7• eaki ecza kutulan 
-.-. ıeraef. Mdefli eehpalar, eedeOi be- içinde lmmta--r L--'- "k L .JL.1 L b ) n• t 1UU11•DU en. &UVVet 
.-.er, au ur u aato lı:admlann ıamdddan için verilen akanber · k ı 
•• l»afmcla muallar düzclük1eri tandırlar, Eski ... tlerden, kale ~-~tttare laonudanmu,tur. 
clivah Md' Je • __ ..:ı__ A 1111a11 nn , b • 

ar n VIUQU. ynca bir de bek • rq ve riinaet ta1r .... lanndan v ··h · ı tafİ tekk · eaJo ·· ·· . --- e mµ ur er• 
ke h eaa nu ~o~e~tedır. Bu tek• den de bir.. koHebiyon yapıl ıştır. Mü ' 

uarlarla. renkli poatekilerle dötenmit ~eye bir de mevlevi telleıi ai~ L • 
ve odanın tam tul d ( ananeıı ya• 
denilen bi .....;;r ~. a kanun çeraiJ) pılmaktadar. Buaya bir mevlevi teYh•" 

b
• dr •'-· . ~dıli ve etrafına da on ayakta on iki mevlevi dervişi mankeni 
ır mum 1&ıbnittir Aynca çerai kü...u.ü 1 --•- tılı_ d ı1m ' yaptın •'IOll& p.-la bir mevlevi parça11 ça • 
e yap lfbr. Dıvarlardaki zülfikub (ya hmrken bir düim bual b d 

Hazreti Ali) levhalarile bu oda eaki bir ler iyin - ... acalda7~ d. 
1

ı~d lu. el'Vlf!'dSL. 
belı:l • t lı:'- · · b .. ·· . 1

- • en ı &en ı enne -. 
atı e .. esuu utun ıncelilderile can • neceklerclir. 

landırmıflır. Burada bektafilerin 1cemer Muzen' bah · ·· 
1 hl 

. ın çe11ne muze dırelr.toru Ziya 
tat arı, teY erın 11rtlannı ka11dıklan ita- Akbulut tarahnd b. · · 1 

w 1 L 1-LI an ınaı zeva , d 
.. il ar, .. u - anna takhklan aiır tath srubi iki basit 41 •• • 
L'" 1 d --L: ec1·ı _L ed' u guneş eaah yapılm ·~pe ~r e tqııur . ı m~t .. ır. , .. ~üz~e ea- Bu basitlerden biriaini Ziya keacl,iai a A• 
lıi tarikatlann bepsıne aıt lr.uWılar, 8ikkeler etmittir. Hem lıtanbul t · h d 

Franu. topraia 
7811 

sömülü çelik is • Cevdet el koymuf. cesedi tabibi adli 
tihlı:Amlarile Rm,aya tam arkadat olacak Enver Karan muayene etmiştir. Ceee
Wr devlettir. Fnınunm hazeri kuvvoti din kafasında üç derin yara görüİmüt-
634.8S 7 dir. 8unJuia Lt- 1 .. B .. Sel' . d' "' • -.., om•~ tur. una r~en ımın ımag nez- ... . 
100,000 ı Rea ~w. Jl.tiyu bv- b. d "'d::,;r.;:~ t b't ·_..ı!Jni. t' ct:;.:li mı muav 

. . saaım em e 
rinden Cevdet dün 

1
eç kemerler ve elbıtelerle dolu ayn bır salon rupa saatini göstermektedir. 

~o~ ~~. • Jiye yan ~rde bulunm~laıdır. BunWl~b;r.kılmmanlaı. ,,.a İM' 5,~0 tlir. T.,,.are . nn en oıı ... 5 ... eı ı "CW ıf ır. o;ıc .ı _.rn.! 

)lir ........ .ı-,.... -~ ~- mm kafaınıa odtinla YG1.U.i .......... 
,.._ ..... moclw S..-. Wr Wde ol- f1.'! Cfr: bq~ 
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1 Niaa SON 1'0STA 

Mili Mücadelede 
~Casus Tetkilitı 

( Hile.iye Dağa Kaçan Cellil 

•1-4-986 Son Postanın Tefrikası ı 26 

istihbarat Servisi, Hergün Bir Takım 
İşsizlerin Uğrağı Olmakta İdi 

Mutuarnfm, 7a saunası ve 7ahut ta lmmaaı üzerine İzmir lnsiliz aiyasi mümes- ı ederek Türk cepheleri 1rerilerinclen mali • 
hakikati inkir ederek İfİn içinden sıpd - sili bunun fiddetli men'ini talep ebnİ§tir. mat toplamakta, ve istihbarat bürolarma 
ması icap eder, dejil mi? •• Ha,.... ... Mu - Bu meselenin ne derec:eJe kad• doinı o- haber vermektelerdi. • 
taaarnf, hö7le hareket etmemifti. Bilikiıı, lup olmadığmın ve tahrip v~ ne-1 Bütün bu ~eıkilitı. her iki unaurun mü
iiat perdeJe çıkarak: lerden ibaret bulundupnun süratle tahkik nevverleri idare etmektelerdi. Meseli; Ma-

- Efendim; hen De yapa,.....? .• Düa ve inhası ma:liiptur.) nisada Yenihanda yazıhanesi bulunan Dik-
aece ıizin zahit1erinbin ittirakile cene bir Görülüyor ki casuslar, en mahrem me- ran Asopyan Efendi, bunlarm elebtıt11ann-
içtima yapmıtlar. Ba zabitlerden hudan, selelere kadar kufaklanm uzatmak esba • dan biri idi. 

memleketin •nsinlerinden eebrenı para bmı elde etmiflerdi. Bu da tetkilibn kuv- Yunan İfgali Kiinü bA§ma bir ppka geçi-
almak, budan da bükümetin mal aandı - vetini göstermekte idi. ren bu adam, Türklerin en amaaaaz bir ca-
iını basarak kasa mubteviyabru zaptetmelı * ıusu kesilmişti. En evvel teriki avukat Na-
gibi bazı tekliflerde bulunrnutlar. Bunlan İstila ordusu ilerledikçe, bu battm ge - zif Efendiye bir darbe indirmit, sonra da 
.haber alan ye telifa diifen memleke et- riaindeki casus tetkilih da kuvYetlenmek- yazıhanesini siyasi bir casusluk mahfeli ha
rafı bana miinıQat ettiler. Kendilerinin te idi. (Manisa), adeta Ermeni ...e Rum line getİrmİfti. 
DJUbafua edilmesi çareaİnİ aöyledil•. komitecilerinden mürekkep bir faaliyet Bunun oğlu Avalôm de llu tefkilitm ki-
Memlekeb, judarma kalmadı. Onan için ~erkezi haline celmifti. Banlar, türlü te • tibi idi • 
.,mele fU Wan Rumlardan ve fU bd.ı killere -Ye alda selmez vautalara müracaat 
ela ı.........-. wiireldıeP obnak üzen 

(Arlı.ur uar) 

(l>eftebm) ..... aJtmc1a bir mahUm [ 

1 :=:;: ..:::=:-~~ a & • T 1 1 1 Yeni Neşriyat 
lih me11hahıe ...,....... Bu siWalan ide- Bu ak .. mkl Program VARLIK - Varlık mecmuasının 1 ni-__ ,_ :..;.,, .a. --1:..--...._._ r-L-• Rmnlar; "hl" 66 Nah S " - -..-- .-,~ .--- san tarı ı ıncı aayısı it ırrı, ·ı apr 
(ille, l"4i'z'll'll Plelim) dediler. Öle • . . !STANBUL . Nabi, Hamit Macit, Vaafi Mahir, Abdül-ldler de _..nkat ettil.. Ben de ....ı.a (H!: · Onıvenıteden nakil İnlullp dersı. hak Şinasi, Miraç, Cevdet Kudret, Sait 
onlara~ Berab.ce ciftim. Ne....,. - ~met Bayur). 18: Orkeatra eserleri Faik, A. Gaffar, Sabri Esat. Behiç Enver 
-., banda?... (plik~. (l 9J:LHaberJer. 19.15: «Yarasa» ve Reşat Cemal' in makale, hikaye ve tiir-

n:..e -• -~ opereti P a&). 20: Triyo, Stüdyo •n"at-
.,., -·- ·-- k'" 1 f d )erile çıkmıştır. 
Mutuunfm IÖJJedilderi, ,..ıu dejildi. ar an tara ın an. 20 . .30: Stüdyo orkea - İstanbul Magazin - İstanbul Magazi -

Hakikaten 'bir _ ~ •apalua -=-ı: bir tralan. 21. 30: Son haberler. 
-~ 1 

•- Sa 22 d nin dördüncü sayısı güzel yazılar, zarif 
:...;_.c1a, .ös alanlardan biri: at en •onra Anadolu ajansının 
~..-- t ) mah h resimler ile çıkmıştn. - Milli &::L.1it ;..;.. --,.. flkaradan gaze. e ere aua avadia servisi verile -....,.. __.. ..-- it Havacdık ve Spor - Türk hava kuru-
alacak dejilis 1a? .• Etraftan Canal Be,e ce tsr. mu tarafından çıkanlan bu on beş günlük 

·· t ederiL Dört bin lin ---. ANKARA 
muracaa 19 30 T · k mecmuanın 164 üncü sayısı çıkmıştır. 

Demifli. H.n.aki, ....-.t Halda Himi • : ayyarecı 0 nutuyor, 19,46: _ •••• ,. ·--··-··· -··· ·--
Bey de: Ka':'şık müzik, plak nqriy~tı, 20: Karpiç -T~prü İcra memurluğundan: 

_ ŞaWardan para istemiye ne lüzum tehır lo~antuımlan . nakil (orkestra), Bir borçtan ötürü haczedilip paraya 

7 H:!u_ • ası mllletin demek- zo,3o: Aıans haberlerı, 20,40: Ankarapa- çeVTilmesine karar verilen Hamza oğlu 
,,... •• -umetm par ' l k"l ( k ) 
· MalmUd'~- ·· aat edem Millet astan na 1 or estra · deresi köyünde vaki tamamı 300 lira kıy-

tir. uruoe murac • BO 
namana bir senel mukabilinde kaaa mev - KREŞ metli 7 numaralı iki dönüm (Öte Tepede) 
cudmau i.tediıı. Bu parayı nerelere sarfet- 12,35-15,10: Plik ve haberler, 18:. tarlanın borçlulare ait 24 hiaaede 18 hia-
aibe bir defterini yapar, hükiimete veri • Dana musikisi, 20: Borsa, piyasa, 20, 15: sesi ve yine ayni köyde vaki tamamı 200 
riz. Plak, 20,40: Sözler. 21: Şarkılar, 22: Rad- lira kıymetli iki dönüm 73 nwnarah (Di -

DiJte, hir fikir beyan etmifti. yo orkeatraaı, 22,30: Sözler, 22,45: Kon- kili) tarlanın keza 24 hi•ede 18 ru-i 
Ba sözler, aynen İnailizlere bildirilmİftİ.· serin devamı, 2 4: Konser nakli. açık artırma ve pqİn para ile •tıhğa çs-

Kısa ı.ir tabkibttan sonra anlafdch ki; ba· VARŞOVA karılmıştır. 
nu bildirenler de (Maru.alı (İstelyo) ile 19: Oda musikisi, 19,55: Skeç, 21: Ha- 29/4/936 yılına düşen çarpuıba günü 
(f ...... tör Teohari) den baıJm kimse de- fif musiki ~plik). 21,55: Sözler, 22: Şo- saat 14 te Taşköprü icra dairesinde bil -

Uaha bqlan kesilecek üç yüzden çok 
insan varda. Kuyucu Murat Pata cell&t Kara 
Aliye bağırdı: 

- Gün batana kadar bunları temizle • 
me1if .. 

- Başüstüne sultanım ... 
Cellat Kara Ali doğruldu. Sağ elinde 

ucundan kıpkızıl insan kanı damlıyan ko
caman bir kılıç vardı. Onu boıluğa bırakır 
gibi· ailkeledi ve daha sıkı olarak yeniden 
kavradL 

Ufka iki mızrak. boyu inen solgun ve kı

zıl günete baktL Sol kolonun yenile alnını 
ve yüzünü aildi. Sonra biraz ötede duran 
iriyarı bir delikanlıya dönerek sordu: 

- Hasan, kuyuda yer var mı daha? .. 
Hasan, cellatbaşı Kara Alinin çırağı idi. 

Onun elinde de ucundan kıpkızıl kan dam
lıyan yalın bir kılıç vardı. O da terlemişti, 
ao1 kolunun yenile alnını ve yüzünü sili -

yordu. Önünde yüzlerce kişinin karma ka
rışık içine atıldığı geniş ve derin bir kuyu 
bulunuyordu. Oraya baktı: 

- Daha üç yüz kişi alır, usta 1.. 
Diye c~vap verdi. 
Ötede yalın kılıç sipahilerin. yeniçeri -

}erin ortuında, boyunlan bükük, 1rözleri 
çökük, korkudan çıldıracak halde (Celi -
li) ler duruyorlardı. 

Genç, ihtiyar. dinç ve hasta, üç yüz ka-

Kara Ali seksen yqında ak sakallı bir 
ihtiyarın başını henüz keamiıti ki karş11>ına 
bir delikanhyı getirdiler. Henüz oıı seki:11 
yaılarında olan bu zavallı, durmadan çır· 

p~ıyor, tepiniyor, bir türlü pelte pelte 
kanla örtülü olan kütüğe başını •• oymak 
istemiyordu. 

Bu delikanlı biraz esmer yüzlü, kara göz. 
lü. kara saçlı, yakışıklı bir çocuktu. Ba • 
kışlarında bir cellada bile hoş görünen, o• 
nu acındıran yalvarışlar okunuyordu. 

Bir aralık ba!ı sarktı. Gözleri. kanlı, kü
tüğün karşısında yuvalarından fırlıyacak 
gibi olmuştu. 

Kara Ali hiç beklenmiyen bir sesle mı• 
rıldandı: 

- Oğul, insan ne kadar kısmetse o ka .. 
dar yaşar. 

Delikanlı tükürür gibi cevap verdi: 
- Kısmet dediğin senin elinde... Ba "' 

na acı ... Henüz yaşım kaç? Sen benim ye .. 
rimde olsan, yahut ben aenin oğlun olsam .• 

Cellat Kara Alinin kalkmak üzere olıııa 

.kılıcı, olduğu gibi kaldı. 
Bıyıkları henüz terliyen bu yakısıklı gcn9 

neler söylüyordu? 
Fak at şimdi durgun olmuştu. Uğraş • 

maktan ne fayda vardı? Diz çökn eli. al
nını kanlı kütüğe dayamalı ve gözlerini 
bir daha açmamak üzere kapamalı ... 

.. Bunlar d .. . . • pen konserı, .. 22,40: Edebiyat, 23,05: müzayede satılacaktır. Arttırma şartname-
iildi- ~ m~ bir para maka Dam, 24: Sözler, 24,05: Plak. ai bu günden itibaren herkesin görebilmesi 
biliade eJde ettiklerı bsr adamı ( yata11per· MOSKOVA · · k d _ ı_ ı · 

dar zavallı, başlarının 

kesilmeai 1Çın sıra 

bekliyorlardı. 1c;lerin -
YARIN: 

Bir saniye. . . On • 
dan sonra baş ve gÖV• 
de birbirinden ayrıla• 

cak, kendisi de şu ko• 
caman ve derin ku -

• İçin açıktır. Satışa ıştıra e ecc:.ıuerın yu -
'Ver) meweu Ulında hu içtimalara solonut- 19, 15: Konser, 20: Mikrofon tiyatro _ karıda yazılı kıymetin yüzde yedi buçuğu 
lar; lıcıaufUlan sözleri öirenmitlerdi. su, 2 1, 15: Festival emiayonu, 22: Yabancı nisbetinde teminat vermeleri lazımdır. * dillerle nefriyat. Alakadarlann bir diy~ceklerl varaa ilin 

Y_.a cwdaa. istilis.u dalüJe cloira a- PRAG gününden itibaren 20 gün içinde evrakı 
aalmlYa batJadıiı zaman, fimendifer köp· 1 7, 1 O: Hafif musiki, 1 7, 5 5 : Çocuk ti- müsbite)erile birlikte memuriyetimize mü-
rülerinİD ve sair aeçit yerlerinin t.)ırip ve yatrosu, 18,40: Plak, 18,45: Konferans, racaat eylemeleri aksi takdirde hakları ta
.,_.. .... edilmesi ~ ı.u.ı olmaıflU. 19, IO: Almanca ne,riyat, muhtelif. 20,50: pu sicillerile sabit olmadıkça •bş beddi
F .... elde ne tahrip edecek vaaala ve ne Karışık musikili, sözlü, tarluJı nqriyat. 22: nin paylaşmasından hariç kalırlar. 
de bu ifi sörebilecek bir iatihkim zabiti Haberler - caz revüsü. 2 3, 15: İsperant9 Muayyen günde gayri menkul üç defa 
Joldu· dersi, 24, l 5: Caz orkestrası. bağrıldıktan ıonra en çok _arttırana ihale 

Nihayet aranmıf, t8l'anmlf; Milista Ce· BERUN edilir yalnız artırma. bed~lı_ muhammen 
W Efendi isminde ına)UJ bir iltihkam :&a- 19: Şarkılar (SopraQ-tenor). 20,45: kıymetin yüzde yetmış beşını bulmazsa sa-
ltiti bulıınrDUf.'u. Bu zat (Çine) deki fır- Aktüalite, 21, 15: MiJli nqriyat, 23: Ha- tış 1 5 gün daha uza~~· 
ka merkezine celbedilmit, hizmetinden İl· herler, 2 3, 30: Gece musikisi ve dana. Yüzde iki uçuk tellalı:e masrafı alıcıya 

t 'f .Jle ed!'--1- ... teni) • • c·· ~· L!- BUDAPEŞTE aittir. Taliplerden daha zıyade malfunat al-
i au ..._ DU§lı. orecesı ..- - · 

mette onda ubitlere ıidi bir yerde tahrip 18,30: ~~~yo salon orkestruı, 20: mak is~iye~l~r 93~!218 do~y~A numarasıle 
• )erini" ~.-L bu . L L!.. •-aç cc Türk musıktaı terakki ediyorn adlı kon memurıyetımıze muracaatlen ılan olunur. 
lf _......._, 1fe yarıyacaa - • . .. -
zahit yetif'!irehilmekti. f erana ve yem T urk musikisi eserlerinden 

Celil Efendi, kendiainclen beklenen bu parçalar, _20,30: Konservatuvardan nakil 
m•• - yuifeJi pek ıiiael ifa etmifti. (Erkel, Llat, Çaykovaki, Mozart), 22.20: 
ff-»O:. lurlriin --L~ .JI!...-~ bir nıi • Karışık neşriyat, 24, l 5: Caz. 

_...., ---. ve ..-.,,......-- --·--·••••••••••••••••••· .. ·-----·-·--··•••• 
..ı olmak iizere arzecte&m ki; fncilizler ta- Acele sabhk bakkali _...._ sabilleriıni. ......., patJamıyan ye 
ve..-.; dehbo,luda mahafua altına Kadıkay Milhürdar cacldai 
....... ..........._ irili aııilrtarda infilik No. 24 Kristal bakkaliye mağa
..-ldelerile bahlsçdardan kifi miktarda zaaı, muvafık teraitle ve devren 
luıp9iil tedarik etmit bunlan · suhuletle acele satılıktır. isteyenlerin mez
~~·la_Cak Lir hale ,.tirenle, yoklak kôr dükkAna müracaatlan. (592) 
içiade lt).r varhk cöatennifti. 
Ta~ir ki bu itlerin (feYkalide mab - Kayıp Cüzdan 

rem) ıutulnuuma itina edilmifti. 30 M · ·· ·· Karak·· ·ı 
Ew~ buna nimen, bu mesele et.hal art pazarteaı gunu oy 1 e 

lzmire a.luetmifti ••• Geceleri sizli gizli cep- Beşiktaş arasında tramvayda cüzdam
he serilerindeki kazalara havadis veren mı düşürdüm. İçindeki para kcndiainin 
lsamiyetli telgraf çalar: yalnız bana lüzumlu evrakı getiren 

(Demiryollarmm tahrip ediJeceji hü- ayrıca memnun edilecektir. Topanede 
luntla fzmirde bir faYİa çıkmıtbr. AJib • şerbetçi Mehmet çavuş vasıtaaiylc l-la-
darlar endİfe içindelerdir). fız Yunus. (5H:i) 

Diye, mevki kumandanmı vaziyetten ha- ----------------
beni• etmitlerdi. 

A,..U zamanda, Sarayköy kazan luiyma· 

lıamltjma da 1zmir valisi kanbur İzzet ta
rafından ,öyle bir telgraf verilmif::i. 

-Telgraf -

( Zlıhitan veya .Jlbas tarafmdan timen
clifer köprülerinin tahrip edilecefi haber a-

Kayıp: 8 / 11 / 935 tarihinde deniz ajan 

muamelat ~ubesinden aldığsm terhis tez

keremi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığım ilin ede-

rim. 
Eminönü Askerlik "1beainden 

lnebolulu Mehmet Riza 

lstanlnd birinci iflia memurluiundan: 

Müflis kasap Nikola Kazazın adliye yan

gınından evvel alacaklılariyle akteylediği 

konkordato masa masrafı verilmediğin • 

den neticelenmemiı 'Ve bu kere evrak ye

nilenmiştir. Ancak müflis bu masraflan 

vermeği teahhüt etmiı, vermediği takdir

de konkordato teklifini geri alınış ad ve 

telakki edilmesini kabul etnıiı olmasına 

rağmen yine vermemittir. Alacaklılar işin 

takibi için bir hafta zarfında masaya yüz 

lira avans verip itin neticelendiğinde ta • 

hakkuk edecek bakiye masrafı verecek -
)erini taahhüt etmesini ve bu bapta bir haf
ta zarfında müsbet veya menfi bir cevap 

vermezlerse anlann dahi konkordatodan 
feragat etmiş ad ve telakki edilerek tas -
fiyeye geçileceği ilin olunur. (21702) 

FEMIL~-.., 
Kadınların ldet bezlerl 

Kadın ve kızların seve seve kulla
nacağı gayet sıbht, temiz, yumuşak, 
ekonomik aybaşı bezleridir. Her 
eczane ve parfümeri mağazaların-

••• da kutusu 60 kuruştur. ~-il' 

de, bağıran, çağıran, 

kaçmak iatiyen olur -
aa diğerlerinden önce 

başları vuruluyordu. 
Bu yüzden hiç ölmi 

Bir Alçağın 
Hikayesi IY'JYU dolduranların 

Yazan : Nazmi Haluk arasına karışacak. 

Onlar da yaşama1' 
yen ümit uğruna hepsi de birer kuzu gibi istemişlerdi . 

idiler. Gözlerinin onune annesi geldi. Baba • 
Kuyunun başındaki iki kocaman kütük sının onu bırakmış olduğunu bir defa bile 

kan pıhtılarına bürünmüştü. hatırlatmıyan sevgili kadını düşündü. Yaşa-

Bunların diplerinden ileriye doğru ince saydı . ancak onun içindi. 

bir yol açılmıştı ve buradan akan kanlar, Başını kaldırdı: içlerinde J§ı) ışıl gençlik 

ba,..z sövdelerin yığıldığı kuyuya akıyor- ve hayat aşkı parıldıyan gözlerle cellada 
du. baktı . Ölecek ve öldürecek olan iki çift 

Kuy,µcu Murat Paşa yıllardanberi İstan
bula haf kaldıran (Celali eşkiyası) denilen 

adamlara böyle yok ediyordu. Lakin bun
ların çoğu i§ile gücile uğraşırken iftiraya uğ

rıyan, parasına veya mahna göz koyulan 
zavallılardı. 

Cellat Kara Ali kütüğe doğru yürüdü: 
- Hasan, haydi, çabuk ~ıı .. 
İki güçlü adam ihtiyar bir köylüyü iki 

kolundan tutarak Hasanın önüne sürükle -

diler. Diğer iki güçlü adam da orta yaşlı, 

dinç ve yağız bir yiğiti Kara Alinin önün

deki kütüğe yaklaştırdılar. İki zavallı a • 
dam da diz çöktüler, ba,lanm iki kütüğün 

her birine yüzleri aşağı olma1c üzere koy
duiar. 

İki kol havaya kalktı ve iki kılıç, kızıl 
birer halka çizerek kalkıp indi. Gövdesiz 

iki baş ve başsız iki gövde yerlere yuvar -
landL Hırıltılar duyuldu, çırpınmalar ol -
du. 

Onları sürükliyen dört adam birer tekme 
de, başları da, başsız kalan gövdeleri de 
kuyuya yuvarladılar. 

Bu hal böylece bir saatten çok sürdii. 
Artık on beş yirmi kişi ancak kalmıştı. 

Cellat ile çırağı kollarının yorgunluktan 
kopacak gibi olduğunu hissediyorlar; fa • 
kat çahşmalarına aralık veremiyorlardı. 

Çünki.i Kuyucu Murat Paşa, şakaya gel • 

miyen biı adamdL 

göz ancak kin ile panldıyabilirdi . Fakat bu 
gözlerde yalvarış ve acıyış vardı. 

Hayır ... Kara Ali bu genci öldürmeğe 
kıyamıyordu. Çünkü kendi kendine: 

- Oğlum yaşıyorsa ancak böyle ola • 
bilir. 

Diyordu. 

Kuyucu Murat Pata bağırdı: 
- Haydi, çabuk ol Ali, ne duruyorsun) 
Kara Ali silkindi: 

- Haydi, yatınn 1 
Diye iki yardımcıya bağırdı. 
Delikanlı o aıcak ve kalbe yakın göz ~ 

lerile son defa cellada baktı. Sonıa kir -
piklerini birleştirdi, diz çöktü, alnını kanh 
kütüğe dayamak için eğildi. 

Bir kadın çığlığa duyuldu: 
- Aliciğim ... Nerede o} Onu bağış • 

layın ! Sucu yok onun 1.. 
Kara Alinin kılıcı havaya kalktı. 
Kadının sesi daha yaklaı:tı. Bdki yüı 

misli biıyiiyerek, korkunç bir surette cınla
dı: 

- Kara Ali, dur! .. O senin o i!lun ! .. 
Kılıç. indi. 

Fakat bosluğa indi. 

Kara Ali delikanlıyı kaldırdı. Gözleri • 
nin içine ve yüziine dikkatle bakt ı . Sipa -
hilni, Yen içerileri ve cellat çıraklarını ya

rarak gelen .delikanlıyı bağrına l.ı cı an kır 
dını hı>.men tanıdı: 

- litnine.,. 

(Lütfen .aylayı ~evirini:.&) 



SON POSTA 

"Son Posta,, nın Tefrikaaı ı 41 Yazan: A. R. 

Çerkes Mehmet Paşa Da Yaver Cemile Bazı Nasihatler 
Ederek Yemende Çok Bırakılmıyacağını İlave Etmişti 
İstimbot, ağır ağır sürüklenir gibiJkatil miyim). Yani, bu kadar kuvvetli 

gelmiş; merdivene yanaşmıştı. Cemil, bir muhafaza altında bulundurmak ni
Aldığımız emri aynen ifaya mecbu
ruz ... Ben, aldığım emri ifa ettim. Şim
di sana da o emri tebliğ ediyorum. gene o kuvvetli muhafızlar arasında 

vapura çıkarılm1ıŞtı. 
Merdivenin üst başında duran bir 

kolağası, bu heyeti karşıhyarak: 
- Kamara hazır!.. 
Demi ti. Ve sonra, önlerine düşe -

rek vapurun kıçına doğru ilerlemişti. 
Ortasında kırmızı çuha örtülü dar ve 
uzun bir masa .. Masanın iki tar fmda 
kırmızı kadife koltuklar .. En nihaye -
tinde de cesim bir ayna bulunan birin
ci mevki salonuna girmi lerdi. Bu sa -
fonun iki tarafında yatak kamoraları -
nın m :ıun renkli kapıları sıralanıyor; 
bunlardnn bazılarının aralık bulunan 
kapılarından başlar uzanıyor; bir ta -
kım meraklı ve mütecessis nazarlar, 
korku ile parlıyordu. 

Herkes, birbirinin kulağına bir şey
ler fısıldıyor; çehrelerde, gittikçe de -
rinleşen bir şefkat ve ızhrap hissedili
yordu. 

Salonun kapısında, ~·apurun ikinci 
kaptanı heyeti karşılamış; miralay la 
gizlice bir kaç dakika konuştuktan son· 
ra, orada duran b8(ılkamarota: 

- Tevfik Efendi! .. 57 ile 58 i açsa
na!.. 

Diye bağırmıştı. 
57 ile :i8 .. Salonun en sonunda ve, 

Clümen dolabının altında, yanyamı iki 
kamara idi. Bu üçer yataklı kamara, 
Cemil ile muhafızlarına tahsis edilmiş
ti. 

Ortalarında Cemil bulunan hu aske
ri heyet, başkamarot Tevfik Efendiyi 
takip etmişlerdi. Başkamarot, 58 nu -
maralı kamaranın kapısını açtıktan 
sonra, geri çekilmişti. 

En önde bulunan miralay içeri gı -
rerek: 

- Buyurun, Cemil Bey. 
Demi ti. 
Cemil. sessizce içeri girmiş; dalgın 

ve düşünceli gözlerini etrafa gezdir -
mişti. 

- Miralay beyi.. Valdem ile bura
da mı görüşeceğim? .. 

Derken; dudakları feci bir ıztırnbın 
tesirile bükülmüş ve titremişti. 

Miralay, ümit iz bir hastayı avu -
tanlar gibi teessür ve tevekkülle ce -
' ap vermişti: 

- Evet, evladım. Gelirse, burada 
görüşebilirsin. 

- Kendisine haber gönderildi, de
ğil mi efendim}. 

- istirhamını kumandan pa,aya 
arzettıgım zaman, ben şimdi köşkle -
rine haber gönderir, valdesini vapura 
getirtirim. Hiç merak etmesin; de -
ınişti. 

Cemil, hiç bir şey söylemeden başı
nı önüne eymiş; üstüstc bulunan ya· 
taklıkların köşesine çekilmişti. 

Miraluy, kapıda duran zabitlere ta
Jimat 'ermişti: 

- Binbaşı Tayyar Bey!.. Siz, bu 
yatakta yatarsınız. Cemil Bey de bu
rada yatar ... Yüzbaşı Sadık Efendi! ... 
Siz de bu geceyi f1U küçük sedirin üs
tünde geçiriverirsini;•.. . Zaten yarın 
Tayyar Bey Çanakkaleye çıkacak. O
radan avdet edecek. Xarm geceden iti
baren, o yatak sizindir ... Altı (ka -
nun), Canakkaleye kadar gidecek. 
Onlard n da ikisi Tayyar Beyle döne
cek. Geri kalan dört kanun (Hüdcy -
de) ) k dar size raf kat edecek. 

Demi i. 
Cem 1 miralayın 'cı diği bu C"mirle

ri d
0

nlı o du. Herk lim , kul ımı ke -
kin bir n . ter g·bi pi nıyo du Knl-
bi, d i bir pen in icind . ıkılı -
yor; ı ıc 1k k n n, d 1 dam 
1 için du. \ e so r::ı, 
gittik r tl : 

ye eyi} ... 
Diye düşünüyordu. 
Miralay, bal rengindeki yazlık ceke

tinin bir kaç düğmesini çözerek elini 
iç cebine daldırmış; çıkardığı kalınca 
bir zarfı büyük bir hürmet ve tekrim 
ile üç defa öpüp başına .koyduktan 
sonra Cemile uzatmı,ş: 

- Al evladım 1.. Sen de üç kere öp. 
Başına koy. 

Diye mırıldanmıştı. Cemil, yan göz
le zarfa bakmış ve sonra tok bir sesle 
sormağa başlamıştı: 

- Bu nedir, miralay bey} .. 
- ihsanı şahane. 
- Ne ihsanı şahanesi} .. 
- Ben, ne bileyim evladım. Buraya 

Cemilin, gözleri kararmış; beyni 
bulanmıştı. Kalbinde hissettiğ' acı bir 
nefretle başını ağır ağır iki tarafa sal
lamış: 

- Hayır, miralay bey .. . Ben .. Hu 
emri, ifa etmiyeceğim ... Beni, haksız 

yere süren bir adamın ihsanına, elimi 
sürmiyeceğirn. 

Diye mırıldanmıştı. 

Zavallı miralayın bütün vücuduna 
bir ateş yayılmış, dizleri titremeye baş
lamıştı. Bu sözleri, acaba binbaşı Tay
yar beyle yüzbaşı Sadık efendi ışıttı 
mi diye, onlara göz gezdirirken; diiş
memek için arkasındaki lavaboya da
yanmıştı. Ve sonra başını Cemile doğ
ru eğerek: 

- Aman evladım. Bana merhamet 

gelirken, kumandan paşa hazretleri 
verdi. Vapurda kamaraya girdikten 
sonra, Cemil efendinin bizzat eline 
teslim edersin, dedi. el. Çoluğuma, çocuğuma acı!.. 

- Bu işleri, anlamıyorum; mira- Diye fısıldamıştı. 
lay bey... İhsan, ancak birini taltif i- O zaman Cemilin yüzü acı bir te-
çin verilir. Halbuki ben .. Hiç bir cür- bessümle gerilmiş; derin derin ıçını 
müm, hiç bir kabahatim olmadığı hal- çektikten sonra, insan istırabının bü
de (Yemen) gibi, şu dünya cehenne- tün fecaatini ifade eden hazin bir sesle 
minin taaa dibine sürgün ediliyorum. cevap vermişti: 
Bu, ne pehriz .. Bu ne lahana turşusu.. - ilahi, miralay bey... Bana mer
Eğ.er taltife müstahaksam, niçin sürü- hamet ediyorlar mı} .. Zavallı anacığı
lüyorum} Yok eğer sürgün edilecek ma acıyorlar mı} .. Benim gibi bir ye
kadar mücrimsem, niçin ihsanı şahane timi büyütüp devlete millete mal ede
ile taltif ediliyorum?. bilmek için bütün gençliğini, bütün 

Miralay beyin alnında, ter damla- hayatını bana vakfeden o şefkatli ka-
lan parlamaya başlamır'}tı: dını biliyor musunuz} .. 

- Evladım!.. Malum ya .. Askeriz. ( Arkaaı var ) 

Fil MARKA 
Kontr-.Pl8k tahtası 
Türkiyede bir tanedir Fabrikası 

Bir çok tecrübeden sonra varmış 

Nihayet kusursuz mal çıkarmış 

Her tahta köşesinde Arhk yorma kendini boşuna 
bu markayı arnyınız. Zira Fil markadır yalnız gidebilir hoşuna 

Mektup adresi: İstanbul, Katırcıoğlu han No. 6fi l'elcfon: 22409 

Türk Kontr - Plak Fabrikası 
Eynp - Bahariye No. 1 - 2 

25 Mart 936 tarihinden itibaren toptan fiatlarımız şunlardır 
Cins B llB BBB C 

Beher M 3 'f.L. 175 155 135 Tio 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Geneı Me kezind 1 

1 

Kızılay genel meclisi 1936 senesi nisanının yirmi beşinci cumartesi 
günü sabah saat 10 da Ankarada Yenişehirde cemiyetin genel merke
zi binasında alelade içtimaını yapacağından murahhaıların yukarıda 
yazılı gün ve 4aatte Kızılay genel merkezine gelmeleri rica olunur. 

Görüıülecek işler: 

1 - Baıkan ve ikinci başkanlarla katiplerin seçilmesi, 
2 - Genel meclisi tetkik komisyonu ve genel merkezce yapılan it -

leri gösterir raporların tetkiki ve kabulü halinde genel merkez zim • 
metinin ibrası, 

3 - 1936 - 1937 bütçesinin tasdiki, 
4 - Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 - Tetkik komisyonu Üyelerinin yeniden seçilmesi1 

6 - Genel merkez teklifleri. 

- Evet. .. Beni... 
Genç bir ipnhi olarak lran nvnşınn gi

d rken bu k dm uzel Lir kız idi. Se\•mi 
ve bir ncem nık hı yapmıştı. Ondan bir oğ

lu olmu tu. Fakat Kar Ali o ırnda is • 
a b 1 d nm ve her şeyi unutmustu. 

ultuler, kar alık oldu. Bir 

tel. ' ut hal n elen baba, oğul ve an -
n ın çevre ınde yalın kılıçlar parlıyordu. 

Ku.1 ucu Mur t Pa a b nrıyordu: 

Uçun un de b lnrını vurun! .. 

ml.İ olan konlı kılıcı kaptı. Cozlerinde o 
znmann kod r görülmemiş derecede kor • 
kunç bir p rıltı ile etrafmd kilen süzdiı: 

- Savulun! .. 
Diye gurledi. 

- Tutun! 
- Sağ kom nl.. 
Cüne , kana bulanmış gıbi batı) ordu. 
Kara Alı kanlı l ılıcını bır olum çarkı 

bı s \Urar k knlabnlığa a dırdı. K rı ıle 

oglunu ordına takar k yuzler kın b • 
dağların alac 

- Anlamıyorum ... Cani mıyım, lı}ı 

\lı bırdenbirc dogruldu, delıknn
k · nı solun çekti. Yer düş-

Ni n 1 

İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
Emlak ve Eytam bankası tarafından Beyoğlu İstiklal caddesi 331 No. 

da mahkilm Savu Paıkalia aleyhine açılan alacak davasından dolayı müddea· 
leyh namına çıkarılan davetiye varakası ikametgahı meçhul bulunduğundan 
tebliğ edilmiyerek iade kılınmıt ve mahkemece H. U. M. K. nunun 141 ind 
maddesi mucibinde ilanen tebliğat icrasına karar verilerek muhakeme 4/5/ 
936 pazartesi günü saat 14 e bırakılmıttır. 

Müddeaaleyh Haaan Ziyanın yukarıda yazılı gün ve saatte ya bizzat Teya 
bir vekil göndermek suretiyle mahkemede hazır bulunması ve dava t.sit u• 
ıule tabi olduğundan ibraz ve irae edeceği deli ili müraf aa eana.amda derhal 
iraeye mecbur olup, gelmediği takdirde gıyap kararı tebliğ edilmebizin 
gıyabında 'karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilin olunur. (324) 

VENÜS RiMELi ı-------• 
He tuvalet gören kirpikler kall>lere ok Saçları dökülenlere 

gibi saplanır. KOMOJEN KANZUK 

VENÜS RUJU 
Gıı~ et cazı b ren ki erile kullanaııl.ırı 

bnyretlere cın., ornr. ~4 saııt dudakta 
sabit kulır, hozulııınz ve yakııınz. 

VENÜS PUDRASI 
'J'erkıbe Venüs Gold kremi karıştı· 

rılmak sayesinde narin ve ırnzık 

cilclleri teslıır eden her lene U\'gun 
renklerde yOksck evsnfJı eşs z bir 
pudmdır. 

VENÜS KREMi 
'ferkıbındeki hususi maddei hn· 

yntiye dola~ ısıle in m şnyanı hıı~ ret 
bir surette g nçle t rlr, gOz il sLİl'İr 

ve ismı gibi bir Vcnl s yapar 'e hay· 
retlere cHlşnror. 

Evtlya Zod ureddln Eren 
Eczai khu~evlye Y • ıtnyııt d p su, 

lstımbul. 

Dr. Ti 
(A. t<:UTIEL) 

Karakoy 'l'opçulaı cadd11i No. S3 

Saç eksiri 

~uçlııı ın tlökUlınc ine ve kepeklen
nıcsıııe ıııııni olur. açların lrO!d& 
rini kuvv Uendırır ve besler. Tt,bıt 
renklemıi bozııı ız. 1 ıtıf hir mylbş.sı 

\ıırdır. 

lngillz Kanzul< Eczanesi 
He,· ogıu - t u bul 

VI İNG 
:\fork lı 

SÜT !..AKıNASI 

:TürK.:f/IJNlfJD LTD $Ti. 

ISTANBUL. OAl.ATA. PER~BE PAZA• • 



re . ,, ! 1 ~(-so •asTA 

Haupbnan saba karşı 
hücresinden idam 

ifalyanlar şiınal 
cephesinde yeni 

Ticaret o<lası ile sanayı 
birliği arasındaki ihtilaf da 

odasına götürüldü 
mevkiler aldılar 

Tsana gölü mıntakasının Ticaret odası tahminler hilafına birliğe lüzum olduğunu 
pek yakında ltalyan söylüyor, birlik bugün kongresini yapacak 

_ı.. 'f. d fı da • } Cevat Nizami bu meeele hakkında demi~-
[Bao tarafı 1 inci yüzde] .. gene hıçkıra hıçkıra ağhyorau· • a~ Or USU tara D n tfga Sanayi birJiiinin tir ki: 

YemiYor, içmiyor, uyumuyor ve. mu- bu dakikada vali Hofmanın t:m-~ır edileceği bildiriliyor feshi etrafında ba· - Biz hiç bir zaıpan aanayi birliğinin. 
temadiyen masum oJdui~n~.' Li~~- - emirnamesi yetİftİ ve i~. b~l - zı nqriyat yapıl • aleyhinde propaganda :yapmadığımız ve 
berp çocuğunu kaçanp oldurmedıgı - nün 48 saat daha tehir 1 1 

- Roma, 31 (A. A.) - Mareeal Badoı· mıfb. Bu ne,riyat yapmayacağımız gibi böyle bir ıeyi de ha-
Dİ İil8 ile .c>ylüyor. • • dirdi. lionun 168 numaralı resmi tebliği: üzerine sanayi bir - tınmaza ıetirmeyiz. Zira biz zannedildiii 

"Karım I glrmlk ısterım,, Bunun üzerine Hauı:-1tman!.Lae~~ Ana vatan kuvvetleri ve Eritre mühe· liği reisile aörilt - aibi aanayi birliğini kendimize rakip değil, 
h ·· · ""türiild6. katı yenX1Cn u- zeleri tekrar taarruza aeçmifler Lemale- müt. birliiin feshe- sanayi aahuında bu te,ekkülü lüzumlu 'bir 

~katlann bir çare bulmaları ;;.h- ~~re:;?,e ~ tiiktAet buldu, yemeği- mo dağ geçidini aşarak Uoabera bölgesi dilmiyeceiini. ken• unsur addederiz. Birliğin feshi için hiç bir ti..- henüz zail olmamıştır. F at mı e u,ere .. ·· ··Jdü merkezi olan Debarek"i iıgal etmiılerdir. di kendini feshet • hareket propagandada bulunmuş değil"z. > 

k d" · h t d ·· · ni yedi ve yuzu gu · d d H.uptman'n en ısı a~a ın an umı - H "shane önünde toplanan halk, Üçüncü kol dün, Uaag bölgeai mukezi o- meyi e üıünme - Diier taraftan sanajli birliği yalan, yan· 

dnai kesmİl göriinmekte, son dakika- idamah~ünün teiıir olunduğunu ha- lan Sokotaya ulatmııtır. Sokota lı::asabuı diiini.-yapacaiı •· lıı neşriyata sanayi ve ticaret odası tara-
)arını müthiş bir istırap içinde geçir - L _ alarak dağıldı. Desaie. Adisahaba, T sana gölü ve Gonda- ~ toplantıdan fınclan se~biyet verilmekte olduğunu ih· ~ 
mekt~ir. Hauptman karısını bir ke- O'ICI" ra giden yoU.rın birleştiii noktada mühim IODra faaliyet• • •s etmekte ve odaya müracaat etmek, bir· 

k · · · d } J k" d" b" k k "d" E lk" ·· otuz hasını genioletece - ı·w• "f . · d .. · · · t _1. ıe ,ıefa görıne ıçın rıca a m unınuş Hauptman ım ır, ır ervan mer ezı ır. vve ı gun ıgın vazı esını o anın gormeeını ıs emCA 

k b l -~·ı · · üç tayyare Haırar'ı bombardıman etmit iini yazmıı~k. aibi vaziyetlerin oda tarafından ihdas edil· :.:ı.J ricası a u coı memıstır. L 1 1 A Buna -
. "'ı ... L. •• •• b"k ' _ ı.._ . ......,_. bU aaç 8elle evve ya ruz me- ve askeri noktalan tesirli bir tekilcle döY• 1 ragmen a• diiini aöylemektedir. Birlik aleyhine, ti • 
'..-. bi-.munu tat ı edecek omu- Lıı.:ı .... utün·· d"" fk• . Oda -~ LAa.!IL.! d.-.. ı,· 1:%.:.- ır __ L, ,... . . acP-. - unya e an umuını - mU.tür. _ .. - ., .. ır....- n::mu • caret ve sanayi odası tarafından yapıldığı 

~.ı~Janmakta ve ~uayyen aaabD ::; wecana dütüren bir hadise oldu. Roma, 31 (A. A.) - Marqal Badas- Cenıl Nisamİ ni İlltİlzam eder ma• zannedilen propagandalara bir nihayet' er-
~mektec!ırlcr. ,.,,,,.. ~nOllUDU ilk defa geçen tayya - lio tebliğ ediyor: hiJette hazı nepiyat yapıldıjı sanayi bir • mek makaadile birlik reisi Vasıf evvelki 
ISaneyı kuşabJlf" ..a LJnclbersin küçük çocuğu. esrarengiz Auab' dan 'Ye Beibul' dan hareket eden liiinin nazan dikkatini celbetmit. ticaret 

Saat 7 30 (Bizini • - _.dar içinde bir gece babasının e'Yİnden İtalyan kıtaatı, üç yüz elli kilometrelik bir odasının ela buna taraftar olduğu zehabı 
~ 2.30) 1ım9rıJdı. Amerika zabıtasının aerek çocu- yürüyütten M>nra Amaa mn ortumcla, A- ayandınhmttı. 

1 
• son;* eil ta. cerekse auçlulan bulmak için yaptığı uq nehri cinnnda km Sardoyu itsal et· Birlijin feahi için Ticaret oclw tarafın-
~ .. yretler bota çıktı. miılerdir. dan Ekonomi Bakanlıiına telsrafla mi -

.. .... Bu arada, belki uıl auçhılar, belki bat- Bütün bu mıntalıa halkı its.Ji aeTinçle racaat edildiji pyiua cl. bu zdıaba kuv-
a =:;: n=ı ladan Lindhaııin SO bin dolannı dolan - kaqılamıttJr. Yetlendinaitti. Halbuki hu f&)'ialUll yanhf 

z,,,. duchlar, "e ha sün çocuian caedi T aaana •öliine dojnı olduğu anlafıhnıfbr. T elpafı Tıcaret oda-
• Lindberain evi ciTanncla 'bir çahbk Roma. 31 (A. A) _ ltalyan ordulan u çeilmemiftir. Sanayi birliii ticaret ocla-

ft llanfaz- içinde buhındu. Aradan zaman seçti. Ni • Gondar·a yakın bir noktaya selmifleıdir· mun 'birliiiıı fahini temin makwlile tah· 
yo L-·et ele Hau--- ,_,_.ıı_ 'LL.! -ti.· ____ !I rL • ~ı.-LıL.--

-.. r- 1BDU1K1 ... aıın ·- Bir kaç sün içinde Gonclan zapteclebile • rikit :Japbia ~e .c.&ODOIDI -r---.-
Haqptmaa eaki 'bir ~ topçumdur. ceklerdir. müracaat elmİf ve oclanm bu taVJr ve ha• 

Muharebeden sonra. Amerikaya Pmit Ye Gondar, Taana aölüne yakın çok büyük reketinden ti)E.lyette lııuLJllllMllar. 
Nev. Jenıeyde marangozluk :Jllpmap 1>ap. ehemmiyeti haiz bir merkezdir. ltafyanlar Ticaret ve aanayi od.. katibi ll!pUll)iP 

gün Ekonomi bakanlığına bir telgraf çek .. 
ıniftir. .Bakanlıia çekilen bu telgrafta: 

Jatanbul ticaret ve aaoa7i odasının bir· 
1iiin aanayi aahaaıncla aöSterdiii faaliyet 
ve muvaffakiyetleri luakandıiuıdan orta
dan kaldırmak makaadile matbuata mü • 
teYali tellünatta 'bulummdtta olduğunu bil· 
dirihne\:te vekalet taraluıdan, bu gibi va• 
zi,yetlere 6ir nilıayet vermek için ticaret ve 
aanayi odasına teblisat :Japılmasını te ~ 
menni etmektedir. 

Sanayi birliii 'busün konsreaini yapa -.. 
cak ve faali:Jet aahUUll senitletmek kua
nnı alacakbr. 

lamqtır. Tevkif edildik.ten 110nra .ıe,lüae. Gondar"e doiru ilerlemekle benıber Ko-

müteaddit deliller bulunmuttur. Çocaiu ram'm pdaiacle, fima)den c:eauha Plea Almanyanın Boğazlar " Fransa 
-': lı::açırmak için evin • duvanna ~ayamm ve :Jol üzerinde kim Sokota:JJ iRa) etmif1a - Pariste Çlba Löjamal pzeteai D1f 

~ ele geçen merdivenın tabtuı ile. Haupt • dir. Cevabı Belrenımız Tevfik Riftii A.ra.ın Lon-
sürü1en manm kullandıiı aPÇlann ayni cimteo Sokota mmtakamn en mühim muYuala ... iken ileri IÜrdiiii Boğazlarm 

olduiu meydana ~ır. Aynca yollanna hakimdir. Ba 'bölııede ~ ı.I [Bat tarafı 1 inci yüzde} laYDmi mesele.aae dair bir yazı yaz• 
Linclbersin kolDfUlarile bir toför çocuiun taarruza geçilmek üzere hareket mebdei Fr,,,.., Briilıael lron/erannnm · ı 

i cle'fW i9tillllt ede- bçu ..... sece Lindbersin evi cinrmda vazifesi ıörmeai muhtemeJclir. Neaüa'ün _..,le toplanntcuını idiyor mlfbr. 
HıllÜ Vermiftir. ~. ~ do~. adam. Hauptmao olduiu te!his bizzat kumanda ettiii Habeı lr.uvv~tleri Paris, 31 ( A. A.) - Övr gazetesi yazı· Geçen defa Milletler Cemiyeti kon-

hüt "" itirazlar tetkık edilmış edıhniştir. yüz bin kişiden fazla olup Koramın flllla• . aeyinin Londrada birdenbire tatil e -
._ . ~ ~ olmadıgwı görül _ Bundan bqka Lindbera tarafından ka- linde Afiyangi gölü kenarlannda toplan ~ yorF. L d d-1-· b .... k •-· . d.. Clilmesi dolayıaiyle Tmk noktai naza· 
oırının USo1J-·· . . . . ranaanın on ra aıı.ı uyu e,..w un • 

tÜl l{aDOll ve adalet yerini bu - çırılanlara fidyeı necat olarak verilip te mıılardır. dlf bakanlıiına, F ransanın paakalyadan rmın etrafhca wzahma meydan kala • 
' alan alınan 50 bin dolardan hir kıs- İtalyan Vfl Ha~ kuvvJtleti arasında trVVel lhtlbelcle Lobrno devletleri bale- me4'ajmı yuan Framm pzetesi Türk 

,. ~-». b kat'" eözkri iJia a.fr1i.. mı~--·· ··--"-wh bak ••· Wr ~.o._. -·-ıpa. ..,..Qar • ..., ... ~-- iatedillni b?S -..a. clılıprinia lnsiliz dıt ltehnlıima gi-
~rnın u. • •. tPı&z etlDiiait Liadbeqa ~ _..,,,.. me•~ ılmile - .. cep• ,· de ......ı ~ ...... At,rri pmete. Pariate her~ enreL -- _.... ~ ..... ettiiini 811• 

et ve ehenamıyeb91 auçlıunm ~--- _... ~ oldaia m& • lıuı. mce•• ... •u .. --.a- • . n_ böls ~ . ..._ · 
t~ar taralmdan teaLit eclilnüem. • ......... _ R __ ,.___. .. 411ıwL~ w .....,. "UIDQlllJJ'emDe n.D an _..,.or. 

L ...-, mefSU__... oama _. ma ......,, • ......_.ıı_L~ F - F: • • -~ •• "· "811 lllSU••I Bütiin hu delillere waimen o zamanlar Cicip Harrar 'bomı...nLmanlanma lliel iMali meae-cııuı nmmz ~ nmas paılll DE ~-. ... a ıro-
•MaSUmUJD, " .-çluDUD avabthiuu 7laPllll aYUbt Ralb' . ..:... 'bir ......... ilk .....:: ..... • ..p.dea ance cloira Wr ,... re, ~· o., Be' MI Dolctcw. Araam 
Bu dakikada her teY huJrlaP!ftlf ile Loit iter lna delillerin Wfemü 'birer ~ 'ettiii zannnıdMIRlar. Yermek iatenildiiiai b:rcledi;ror. Wiali ta- .............. hu feY • 

• u Hauptınan• elek~ .an - birer çürüteceklerini 'bildirmiflerdir. Niha- c~ ee-Aaıi..re .,..;,,.t 8mJua içindir ki. Briibel konfeıamma tir. Ç..WMm._., tahlcimjnj meneden u yor. oda k~'lr --,.. r ._ L _ _._ __ L • _,..__L d. K f L ---L-~-~ __ _._._, • • tadil" 
bahıncfuiu ya...,_. O- yet dava bitmif, bütün muhakeme aafha. Londra. 31 (AA.)_ Röytenlen: - ._ caemnuyet ve~te ır. on e- ~n muauıcucaı ,,......ermm ı 

y,.ının k" lan L.ı:c-· • 1 t<>L-ı k--..:1-:.. ... 1 ... ..__ ab ~L!L _ _.il L • • n-•...A-T~ R:ı.t.."I •--- lar • 
dJır. Kurtulat im~ ~ aouıl- lan eanaamda hanç·e· a~an ~ J~- Tana ı~lü bö~ pek~ ~· ramta ,.._n cev ı te~ cu ecea ve IÇlll ~ ~ •~ ... ~ay -. 

k. ldujunU ve ölümle ~ kar· ri azua Hauptman ıçın uuçludun hükmu· yanların elme seçeceii anlaplrnalmadtt. & 'bundan müatakbel aiyaa hakkmda icap clıtnheri usuli dairesincle Milletler Ce. 
~ 1~ ... İ anlayan katil '!itelP&- nü vermitler ve mahkeme de Hauptmanı ra İtalyanlar ileri hareketlerinde pek az eden netice çıluuılacakbr. miyetine bat ~. 

• 
8~ ::..-.. ve muum *hıiu- idama mahkUnı etmiftir. mukavemete alnımaktadırlar. Bazı mahfellerde., kollektif emaiyet ü- Löjmnal yazw.mı fÖJle bitiriyor. 

~- ıç -L --·---lrtadJr, fakat Hauptmap cümaüaü mütemadİy• İD - Röyter ajanamın Acliaaba'badaki mu • d" L b . . d 192... M. Titiilellro Tiirlderi •-.-L.L.::.ün-
toYleycn:a ~pu- . . .. le 'b" hldiae ile .... dar .. biJdiriy • ~na onmea ve unun ıçm e ., ~ 
..ak katiller t 800 ~ bu k1r ~· -~1-- ~!.. ___ .Jl.L !-!-....&- 'baJ- ~-L...- Qr • banda elen • .... pse>tokolu. teklinde bir protokol Jr.aleme den alıkoymak Ve fiddetli bir hareket 
y- _L ~ oJmac:himı. .-.-• uu - ~ ~-- c:eDU D S emm • -w-1--.. &ıleawk • • Lo drada ;lıle hareket eder.. . eh." fakat bunu kanama lıaba yerme- berlere pre seçen hafta 'ba tehrin CeDll• almak için cAvrupa komitelıi• nin tekrar 7._..._..... IÇID n 

nı 8~ vermek i9tem...... ~=--çünkü bnmım hakkı 0 Jauyaa bir buada Cruiani ileri mii&ezelerile Nui1Ja tam arzu edilmektedir. Bu protokolda, bhmttJr. Onlara ..... ve teenni tav• 
dlJn oJannda baZlr bu~ ~ puayı sötiiriip ..a.ibine iade etmai için om-na w..a7e ec1eD Habet ileri mil • emni:fet aiy .... nm mihveri Londra, Pan. üye ediyor. Fabl Almanlar bu hale 
eeiJcr, kendi)erine mahsus~ - k• •i+ini icJ.u edeceiiai WW;,p.i ... • rezeleri ar.-da fiddetl 'bir maharel.e ol- ve Mo.kon olacaktır. kimbilir ne kadar pls1.l.n · 
~~~~-~~~~~~ı~~-~.~~~~Ye~~-.-~-~-=.~.~-~.a.-=.~.-.=~=~======~~===~ 
~ nda)yaini hazulamfr. fetJDitıtir. Mahl__.• ..... lJi YllDf ol- laı..k bini 'bulmak..-. nnı, (Daarek) ı ._.ı ettiii Lıldirilen, ilerine geçmİf olacak.br. itte bundan M>nra 

::...- kat•t bir aübt\ b6- ..-c1ıiı icia ~ ı....ket d'np. Askerf mrri · • · merk~ bum *. aol .cenah pupunun henüz dır ki İtalyanların haftalardanberi Aşiangi 
1~. _ Herke- .. ~ ............. ••fnf 2 a , •• Jt>ıı-a- il rlllllZlft 100 kilometre tunalinde Lulunma.ktadır ki ıölü civannda tevakkuf etmiş olan soJ 
m ••U7fJll• ~ )'lt1l pHp ..... lfm lrir mksslmprı .atllealan 'burada da il inci İtalyan kolorduau hare- (garp) cenahlan da telı::rar cenuba doğru 
ellıtt- ~· _. h- _ d 'babaetıniftir· Üt yapmaktadır. ltabran timal cepheainin - diier cenah ve merkez ile hem ahenk 

• ~ ............. .. Onu iyi bir iman zannettiiini. lı::atu ile HalMıt - halyan bad.i hakkında dün ae- aai cenahı ise halen cephenin merkez kıs· olarak - sevkedilebilir. Yoksa, bir kaç haf· 
, .. , .. r(ıır sn ..,.ım.._la • on• oldujunu iddia etJDillir. ce plea teJsraflarm bir çok tafailitla dolu nundan 90 - 1 00 kiloınetre kadar şimalde ta evvel olduiu veçhile, aol cenahın baça• 

d.k1'i C ,.lhv=re-nı ti .. 7am hükmi fimcliye kadar infaz edi- olulUftll rağmen bunlann içinde milaim o- 'bıahmmaktaclır. [Bu cenahta da iV ineli ucu sibi cenuba mkmua Ye sağ cen ...... 
lecekti. fakat ya)i Hoffmaan hilmrii hir l~n~ general ~~d~gli?) nun r~I t_. ~olorda vanlır.J Demek oluyor ki ltalyan (Adua) mmtakaantda blmaa İtalyanlar 
bç defa tehir elti. Hauptmanın metaneti iı.~:.Bu. t~~ıade wm ıeçen ve ~al e • fUllal ordusunun (Aıiangi) gölü civannda için çok tehlikeli bir vaziyet doğurdu. 

fiddetl . kan karşısında Yicdanf tama- dıldıp bildirılea ( Debarek) mevkii (T.. 'bwhumn sol eaı•ile, (Setit) nehri c•u• [Bu huauaa evvelce izıah etmiftik.] Yal .. 

:ıe müst:riı~ olmamıştı. Bu yizden Ame.ri- kazze) ne~ 75 kilometre cenu~ncla hunda b_uı_u?an ~i cenalumn 'bir hizaya mz bütün mesele ltalyanlann merkez Ye 
k d dl" ecilerle idareciler araanda da ib- ve (Tana) aoliine, kuı uçuou. 100 kilo - ıelmelera ıçın sac cenahm daha 200 kilo- aai cenah gruplanma. yaimur mevsimi ge• 

:lO B" . .;Af~~,\~: göstermeğe başlacla. Adliyeciler. metre meafecledir. (Sokota) *._(Od.· metre bclar cenaba iledemeai lbmchr. lip çatmada evveL bu 100 Ye 200 kilo • 
ork 31 Saat 8,. • (, (;~m t- tı ak hükmün infaz edilmeai lizım seldi- rek) in 140 kilometre ..,rkı cenuhiaincle ft Bu ean.da bu cephenin merkez kmm da metrelik meafeyi katedelHlip edemiye ,. 

e :ıından sonra .l,J )~·r a~tı. .. l d"kleri halde Hoffmann baha - (Atianıi) ıölünün 70 kilometre sarbin - bittabi 100 kilometrelik bir meaafeyi kat"a ceklerindedir. Gelecek günler bunu gös .. 
yar . ...tYnan ft - iını soy e ı . • • . b 1 . . .. karii Haur··- - I b larak tecil edıyordu. EfUn umu - dedır. mec ur o acak demektır. Bu suretle., ltal • terecektır. 
once obnut .... arın•f• 90lm ne. er .;.aptmemn lehine dönm6'tü. hattl Şu hale nazaran timalcleki ltaiyan or • yan tiınal orduaunun timdi fimali gar'biclen ltalyan reami tebliiinin makUt geçmeo 

od 
' a getirildi. ~ıye nazaran, Hoffmann hükmü ilk dusu cephesinin sol (oark) cenah grupunu cenubu şarkiye doğru uzanmakta olan cep· aine rağmen cenup cephesinde de yeni biı 

n asm r.ı· nvayete · d (1) · · (111) ·· ·· k , h · k • süriiklt"n ı. fa tali~ıti~i zaman 90 bin mektup al - teşkil e en mcı ve uncu 0_ı0r: esı a~ca 0 zaman şark - garb hattı iati- taarruzun başlamıt olmaaı çok muhtemel-
de ve b )ardan 6S baninin kendisini teb- dular, ( Aşianai - Sokota) hattında, bir hı- kametmde olarak cenuba müteveccih bir dir. Ancak inki'8f etmemiı olacak ki bun• 
ını" ·· ·· ·· zaya gelmif oluyorlar demektir. Bu cephe- ıekil alacak ve (Tana) gölü mıntakası el- dan bahsedilmektedir. C•f~• Dı"nccr rik için yazıldığını gormuştur. ~ cu 

1 ~ ==============================================-============== 



HERGON YEN; BİR DiS MACUNU CIKA İLİR; ·FAKAT 

DAiMA EŞSiZ 

Daha begaz ve dalıa sağlam 
dişlere sah.ip olmak ister
seniz Radyolin kullanınız I 

Kastamoni İlçe Jandarma 
Komutanlığından: 

1 - Kastamoni iç llçesi Köyleri için 4 adet onluk santral, 80 
adet duvar telefon makine ve santrallan Erikson istokholm tarto 
yeya Siemens marka olacakır. 

ADEMi 
iKTiDAR 

KALA 

Dit doktorunuzun tavsi
yesini dinleyiniz : Diıleri 
Radyolin ile sabah ve 
alqam günde iki defa 

fır alamak lAzımdır. 

AKTIR! 

lstanbul Birinci Ticaret Mkemesinden: 

2 - 80 adet kuru pil, 16414 kilo 3 milimetre kutrunda ve 
galvanizli Alman malı yumuşak tel ile 7 santim uzunluğunda ve 11 
milimetre kutrunda deve boynu maa fincan ve 80 adet tekli paratüner 
20/Mart/936 günlemecinden itib :ıren kapalı zarf usuliyle 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmrşt":.:r. 'J'ur~nat: Galata P. K. 1255 Hormobin ...... -"" ..... 3 - İsteklilerin Kastamo'li il. Jnn' 'arma Komutanlığında milte
ıekkil komisyona teminata aid makbuz ve teklif mektuplariyle müra· 
caatla ı ve bu baptaki teraiti komiayondan istemeleri illa olunur. "1567. 

SO• Po• .... tb•••• 
Neffİ)'at MUdUrii: Selim Rqap 

Sahipleri: A. ~ S. Raaıp, H. Ult'-

Emlak ve Eytam Bankaıı tarafın Görelede Kiriz zade JI~ 
iazaıında Ahmet zade Haıan Ziyaıyhine açılan alacak da\fU&li 

dolayı müddeaaleyh namına çıkarıldavetiye varakası ik•u"qlb 
meçhul bulunduğundan teblij edirerek iade kıhnmıı ve m.wllke • 
mece H. U. M. K. nunun 141 incaddeıi mucibince ilinen teWipl 
icraıına karar verilerek muhakem'S/936 pazarteıi aaat 14 ele ..... 
kılmııtır. Müddeaaleyb Hasan Zi~ yukarıda yazdı aün ve aaatte F• 

hizzat veya bir vekil ıöndermek -le mahkemede hazır bal..ma.. 
ve dava baıit usule tabi oldujunibraz ve irae edeceği deliili ...._ 

faa eınaııncla derhal iraeye JD4'f olup aelmediii takdU-.- .llJl"P 
kararı teblii edilmekıizin ııyat ar verileceii teblij Jerİlle lec 
mek üzere illn olunur. (324) 


