
12 Sqfa SON P.OSTA 

HASAN PUDRALARI 
• Tuvalet pudr•sı 

1 Tuq ~::!~a~~~·:ilaü 
daha güzellqtirir. Kokulu en iyi 

brq pudruadır. Tırapn atetini ve 

hararetini keser. 

HASAN 

Bôlklln!•~~ ~:dr:::mmel 1 
ambalaj edilmit kutular derunun -

da bulunur ve gayet 

kokuludur. 

DEPOSU 

ucuz. süzel 

Yüze gençlik ve güzellik, cilde in • 
edik ve letafet verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapdmıt 

olup ihtiyar kadınlan gençlqtirir, 
genç ve güzellere in8Ana çıldırtan 

bir renk ve incelik verir. Kadın • 
lar için daimi ve zaruri bir ihti • 
yaçbr. Cilde katiyyen zaran do • 
kumnaz. lstenbul • Ankara • BeyoOlu 

ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET BANKASI 
Tamı•• ld8malt 18raaJlll: 1.101.000 T. L. 

iN MISAİT 
Ticari krediler 
Senet iskontosu 
Senet tahsllAtı 
Teminat mektuplan 

VE 

Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 
Vadeli mevduat 

Faizleri her ayın birinde 6denen 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

1 bı•at l(da B•nlla glfelerllle mlracaat ediniz. 1 ______ _. 

Merkezi: 
lstanbul Şubesi: 

ANKARA 
Dördüncü Vakıf Han 

'ubelıri : Ankara, Adapazarı, Eandırma, Bartın. Biga, Bılu, BozöyUk, Burıa 
Olzcı, Eıklf&hir, Gemlik, lzmit, Kütahya, Safranbolu, Tekir~ağ 

Öksürenlere : BAT BAN BABBI BBBBM 
~------------------------------------------------------------------------

San•; 
Perestlt ediyorum 

lıte ufak, fakat parlak bir izdivaç 
tahnyyülünde bulunan bir genç kız 
için çok manidar üç kelime... Bir 
erkek daima tatlı, yumuoak ve be· 
yaz bir cildin ve nazik bir tenin 
miknati•i tesiri altında cezbedilme
ie meyyaldir. Zamanımızda her 
kadın, beyaz rengindeki (yağsız) 

TOKALON kremini kullanarak 

btanbul Birinci lflia memurluiandan: .dıhar sevimliliğini çabucak fazla-

Sül L laıtırabilir. Yalnız üç gün zarfında 
lat. Altmca hukuk mahkemesinclm: 

·· eyman .-;w Ayoe tarafından kocuı Bir müflise ait olup Beyoğlunda Galata· 
F' ih H d d k d daha cazip bir tahavvül göze çar• 
atı te ay ar a Ayazma •o ağın a 1 saray karıııında Aznavur pasajında 7 

d k. ik h li par, cilt yumutayıp beyazlanınca 
ııumara a mu un · en ikametgi ı bel · numaralı dükkana nakledilmiı manifatu-
olmıyan Mehmet lhaan aleyhine açılan bo- ra ve çantalar 12/ 2/ 936 çarpmba gü • açık muamat, eiyah benler ve yor• 

gunluk izleri de yavaı yavaı zail 
pnma davaaanan tahkikabnda on bq gün nünden başlıyarak her gün sabahtan alt • olurlar. Bir erkeğin hararetli atkı• 
zarfında cevap verilmek üzere gıyap kara- pma kadar perakende olarak pazarlıkla na nail olmaruzı arzu ediyor.anız 
nnm on beı K\in müddetle ilanen tebliiine .. tılacağmdan talip olanlann müracaatlan bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 
ve tihkikatın 2/ .ıf/ 1936 peroembe saat 10 ilin olunur. (19921) ••• m .... , 

1
, 
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P. talikına karar verilmit ve cıyap karan- -
mn bir nüabaa da mahkeme divanhanesine ıinde bulunmua ve aka takdirde mütea • ... Peata ......... 
.-ım., l:Nfund~nd•n muayyen sün n kip kanuni muamelenin ,..ı»Jacaia tebUi "N..-ııi( Mldlraı Selim Rqıp 
lıaatte t.wdNl~e albDCI Nakuk dUre • yerine obnak üzere ilh olunur. (S68), Sabipleriı A. f.bmaa Ş.; ftaawı H. Lldl 

Çocuk pudrası 
Vücutta, koltuk altlarında. kaaılı: • 
larda, ayaklarda vukua gelen ter 
ve fena kokularda piıiklik ve •i • 
vilceler4e ve bilbaua yeni doian 
ve küçük çocuklarda vaki pifik -
lildenle ve aivilcelerde en nafi ve 
aahhi bir pudradır. 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Xarakiy T.,,.ıu cadd11i No. 8l 

Proje müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Gen 

Merkezinden: 
Çecuk E. rıeme kurumu Genel mukezl tar1tfındaa Ankara 

Çecuk ~yı caddeaınde yaptmlacak apartıman, J 
bavuaa •• ti1atroya ait projeıda llazırlaamau diplomaJI aıJms 
•llaeadlsi• araamda mOAbakara konul•nqtuF. Mtıaabakaya 
..Jı latereıderln genel merkeze •lracıa•tla ,.rtnameyf alm 
Mllaaltakacia biri~clliği. k~aa proje ulaiW.e 750, lldaellltl __..,_ 
~--• aaa .P"OJ• aabibane 250 lira mtlkif at Yerilecektir. 411-

ONUN NE 
o 

EMSALSI 
OLDU$UNU [i· 

Q .' .. 
GORECEKSINIZ 

c:::. ..... "'--... 

ı ... nbul Beledl~•el blnl•rı 
Ke,if bedeli 530 lira 79 kurut olan latanbul 25 inci mektep 

açık ekıiltmeye konulmuttur. Ketif evrakı ve tartnameai leYUllll 
dürlüjüntle sörülür. F.luiltmeye sirmek iatiyenler 2490 No. h 
ve eksiltme kanununda 7azıh vesika Ye 40 lira muvakkat temi,.t 
buz veya mektubile beraber 12/2/938 ÇU'fUllba atini aut 15 
mi encümende bulunmalıcbrlar. ( I> (508) 

** Bir metre murabbama 4 lira deier biçilen Cihanp yanım 
Ekmekçi batı aokaimda 9 uncu adada yüzsüz bet metre 72 1o 

murabbaı abaamdaki ara alikadarlan arasında aatılmk üzeıW 
bia konulmupr. Şartnamesi levazım müdürlüiünde sörülür. 
lıia girmek iatiyenler 172 kU1'11fluk muvakkat teminat makbus 
meldubU. beraber 12/2/936 çarpmba aiinü aat 15 te daimi 
mende bulun.malıdır. (B.) (491) 

ı/l 7 KANZUK 
ÖKSÜRÜK ŞUHU 
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J~pon -Mogol Kuvvetleri Ara-
sında Yeni Çarpışmalar 

l\1ançurideki Japon Zabitleri ''Rus 
Diyorlar Japon Harbi Muhakkaktır!,, 

Japon Orduau Mogol 
Hududuna Tekrar 
Kuvvet Gönderdi 

b Japonlar ile Sovyet Moıoliıtanı • 
l tn ku\'Vetleri araıındaki çarpıtma• 
lr · 'le ~ i•ttı çe daha büyük mikyaıta 
~ u hulınağa baıladı. Kuvvetli bir 
~~~ol ~ıt'aıı ketfe çıkan Japon 

•tlerıne hücum etmİf, yapılan 
~rpıtrnada her iki taraf ta büyük 
l:t:yia.t • • .. • J Vermı§tır. Bunun uzerıne 

~~on orduıu hadise mahalline bü • 
... kuvvetler ıevketmeğe karar .. , ........ . 

· •••l§hr. 

'tla Diğer taraftan Japonya hariciye 

1Z•rı Sovyet büyük elçisini alela • 
~ e nezdine davet etmittir. Japonya 

Japonlarla Sovyetler 
Arasında Yeni 

ihtilaflar Bekleniyor 

Japonya ile Sovyetler arasında 
bir harp çıkması ihtimalleri gittik • 
çe kuvvetlendiği bir ıırada fngil • 
tere Japonyaya karşı doatluğunu ve 

samimiyetini göıtermeğe lüzum 
görmüttür. 

İngiliz hava donanmaıı Singa • 
pur deniz ve hava üasünden Tok -
yoya gönderilmittir. 

Bu suretle İngiliz hava kuvvet -
leri ilk defa Japonyayı ziyaret et -
mit oluyorlar. 

lngilterenin bu nümayiıi, Lon -
jrada M. Litvinof ile Mr. Eden ara· 

Cumur Ba§K&nı Atatürk dün §ebirde bir gezinti yapmıılar ve mü
zeyi ziyaret eylemiılerdir. Resimde Atatürk müzeden çıkarlarken 

görülmektedir. 

Amerikadaki Ermeni 
Dostlarımız (!) Faaliyette.. 
Aleyhimizde İftiralarla Dolu Bir Eser 
Yazan F rans Verfel Serserisine Nev -
Y orkta Muhteşem Bir Ziyafet Çektiler 

~~~~o~an Sibirya hududunun Bir Mogol aıkeıi 
. li ~nı 1•tiyecektir. f yüzden vahim bir ihtilaf 
~elli olmadığından bu çok muhtemeldir. 

Şu «Musa dağında kırk gün» adını 
ta~ıyan ve Türke iftira etmek için ya• 

undaki görü§melerden •İnirlenen zıldığı muhakkak olan yahudi Frans 
çikmaıı ı Japon politikacılarını o-teıkin e Verfelin-uamussuzca eseri ile bundan 

(Devamı. 1 inci yüzdedir) ilham alınarak yapılacağı dedikodu .. 

Italyan Ordusu Fırsatı 
Kaçırdı, Artık Galebe 

Üriıidi Yoktur! 
Habeşler De Galip Gelemezler. Vaziyet Tek 
Kelime ile Hü/aşa Edilebilir: Beraberlik. Fakat 
'Bu beraberlik ltalga için Mağlubiyet Demektir. 

B· Yazan: ihtiyat l!rklnıharp Blnbatıaı Celll 
tele ır kaç gündenberi Habeşistandan 
~y n haberler cephelerde mühim bir 
Rlın}o~~adığını bildiriyorlar. Bu dur • 
~" Uıt, fırhnalardan önce etrafı kap-

Son Posta 
Din 

., an '"k"' dol ~u un ete benziyor. Hatta Ana· 
dra~ aıansının 9 ~ubat tarihiyle Lon ~ 
Q~f a~ aldığı bir telgrafa bakılırsa bu 
dena d 0 Pacak fırtına her zamankin
eah aha şiddetli olacağa benziyor. 

Askeri Muharriri 

ı Settigv • • J f • }' v ll f ınuz te gra ; e<sıs ı, yagmur· 

Neşriya -
tında, bil .. r 

hassa bun • 
dan sonrası 

için, her işi 

mütehassısı -~at elna havalara rağmen İtalyan tay-
e e .. 

S<>k tının muharebe cephelerinden na yaptırma· 
l'tıe .. U~aklara, hatta askeri bir kıymeti yı prensip 

vcut l edinen «Son \'e (A .0 mayan en küçük mevkilere 
d b Postaıı ev • kad ısa aba - Cibuti) demiryoluna 

at k · fl ve la asker 
dı~l>ı eşı . er yaptığı ve fotoğraflar al· ve askerliğe 

D·· tnealındedir. meraklı o -

dağı. UŞtnan cephesinin derinliklerine kuyucuları • 
1'eı-)j~ Yapılan bu nevi keşiflere as • nı düşün • İhtiyat erklnı harp 
fİflet tb: (uzak keşif) derler. Uzak ke- rnüş bulu • binba§ııı Celil 
l'~l ~ ılhassa ınühim sevkülceys ha- nuyor. 

1tat i · · 
lşt Çın tutamak (ip ucu) verirler. Kıymetli askeri yazılarile tanınan 

Rüştü Arasın Bir 
Paris Gazete&İne 
Beyanatı 

lan hala sürüp giden film, doğrusu 

sinirlerimize dokunmıya başladı. 
Senede yüzlerce sinema kurdelası .. 

nı memleketimize kabul ettiğimiz 
Metr Goldvin Meyer müessesesinin 
Amerika stüdyolarında tanzim edi -
len, edilirken edilmiyeceği söylenen 
film işi şimdi bir başka manzara ar .. 

"Eski Olan Her Şeye zediyor: 
Muarızız. Neden Habı· Bu mesele etrafında yapılan dedi • 

, kodular üzerine Nevyorkta bir kısım 
burglara Taraftar Olalım?,, Ermeniler toplanmış, eserin oraya gi~ 

Pariste çıkan den serseri sahibi şerefine bir ziyafet 
Petit Journal ga.. tertip etmiş, yemiş; içmiş ve bittabi 

(Devamı 6 ıncı yÜMlıe) 
Ziyafete iıtirak edenlerden mallat 

Morwentao 
zetesi, bir muhar

ririnin Dı~ işleri 
Bakanımız T ev ,. 

file Rüştü Arasla 
yaptığı mülaka· 

tı n~retmektc .. 
dir. Hususi bir 

Korkmayalım, Binbir 
Direkten Biri Çatlamış! 

müsahabe şek-

linde geçen bu T eulik Rüıtü 
mülakat esna- Ara• 

sında Tevfik Rüşt il Aras demiştir ki: 
(Deuamı 6 ncı yüzde) 

Hapisanelerds 
Yapılan 
Islahat 

Edirnedekl Modern 
Haplıane Yakında 

Açılacak 

/' 

Tehlike işareti ile B~l.digegi Altüst Eden Fen 
Adamını Tanımak ister Misiniz: Kapıcı 

f4<\t· e bu sebepledir ki biz bu keşif ihtiyat erkanı harp binbaşısı Celal 
l ?etinden şunu anlıyoruz: dündenberi tahrir ailemize dahil ol - Adliye Vekaleti son aylarCla ceza 

~•ti Ya İtalyanlar yeni bir taarruz mu;· bulunmaktadır. evleriyle ehemmiyetli surette alaka ,. 
.:ı arnı~l d B Bugünden itibaren sütunlarımızda d l ha 1 B t ~n .. • ar ır. u taarruza geçmez- ar o mağa ş amıştır. u arada m• 
d Once H b h I . . . . c;ıoun hadisata ait mütalaa ve teknik lı . ,.. h . h . d e n.. . a ~ cep e erının gerısın - . k 1 1 . . h .. ra zıraı apıs anesın en sonra E- · 
-'- ... gıb· f 1. l ma a e erını er gun muntazaman o • , • 8' b' d" k b l d" h ~ll ı aa ıyet er olduğunu mey - dirnede Yanıkkışlada ınşast bitiril .. ın ır ıre ve e e ıye apıcm 
.ı a çıka k kuyacnksınız. . . K .. d.. b' hl'ked 1 B b .... k hl"k B' b' d' ek . ~e~i . rara taarruz tertibatlarını mek üzere olan hapishanenin yakın • ac; gun ur yaman ır te ı en u uyu te ı c, ın ır ır cıva· 

~tf~tne~e . lüzum olup olmadığını zırlamamışlardır; hazırlamak için ay" da açılma~ı kararlaştırılmıf ve bu hu-ıbahsolunup duruyor: Gazeteler yazı-

1 
rınm altındaki mahzenlerde dolaşıyor· 

2) yek :ıstıyorlar. ni veçhile malumat toplamak t~eb ~ susuta hazırlıklara başlanmıştır_, yorlat, heyetler toplanıyor, raporlar muş.. . . .. 
a henüz böyle bir taarruz ha- büsünd~irler. (Devamı 6 ncı yü%de) (Deuamı 8 inci )'iüde). yazılıyor, tedbirler düşünülüyor: (Devamı 11 ıncı yuzde) 



2 Sayfa SON POSTA Şubat 

r 
1 Her gün 

'iR_t!_s-im-lı-. _M._a_k_a-le ______________ ll_B_e_y_in-a- ır-Sözün 
Kısası 

Radyo 
, 
Müstemlekeleri Paylaf"'alı 

Zamanın Şemsettin Sami.i 1 . -
Radyo 

T ürkiyede radyosu bulunanlar lstan

bulu ve Ankarayı dinlemiyorlar. 

Düğrr.eyi derhal ecnebi istasyonlarına çe -
virerek Avrupa merkezlerinden birini açı
yorlar. Bir çoğunun da dinlediği biricik is

tasyon Kahiredir. 

Sebebi basittir: Londra radyosu günde 
24 aaat, Moskova 22, Berlin 19 saat ça

lışıyor. İstanbul radyosu sekizde İşe baş -
]ar, ekserisi plaktan ve çandan ibaret bir 

programla dört saat içinde vazifesini biti· 
rir. Ankara istasyonu ise o kadar hafiftir 
ki en kuvvetli radyo makinesi ile dahi ora

ıını dinlemek mümkün değildir. 

Yalnız bu vak'a, bize radyoya verdiği

miz ehemmiyeti göstermeğe kafidir. 

Bunun en büyük zaran şudur: Mısır. 
Berlin, Londra ve Moskova günün ve ge • 
cenin her saatinde propaganda neşriyatı -
yapar. Bizler istiyerek istemiyerek bu pro

pagandanın kurbanı oluyoruz. Kendimiz 
radyodan istifade etmesini bilmiyorsak bi
le, memleketi ecnebi propagandasından 

kurtarmak için olsun, radyomuzu bir an 
evvel ıslah etmek mecburiyetindeyiz. 

f,,..nm beynuu iki katlı 1>ir binaya benzetirler. Oat katta 
faziletler, iyi itiyatlar yerlepnİftir. Alt katta iptidai, •abti, zalim 
insiyaklar YafU'· iki kat arasmdaki merdivende de irademiz 
oturur. 

merdivende bekçilik vazifesi sörür. Bekçi olmuaa alt kattakiler 
üst kata çıkar, fazileti, iyi itiyatları bolar, ve climaimma bikim 
olurlar. O vakit elimizden cinayetler, kötü İfl• çıbr. 

insan olabilmek için irademizin kuvvetli olma., vuifesini, 
yapmağa daima hazır buhmmuı lbundır. 

* Müatemlelıeleri paylaşmalı 

A vrupadaki. hatta dünyadaki rahat

sızlığın ve huzursuzluğun en büyük 

sebebi emperyalist devletler arasındaki 
müstemleke kavgasıdır. 

Cihan harbinden sonra galip çıkan dev

letler dünya müstemlekelerini kendi ara -
larında paylaştılar. Bu paylaşma netice -
sinde Almanya müstemlekesiz kaldı. ltal

ya pazarlarını kaybetti. Dünyanın dörtte 
üçü f ngilizlerin eline geçti. Eaki pazarlar
dan bir çoğu kapanınca Almanya ve İtal • 
ya nefes alamıyacak hale geldiler. Emper
yalizm devrine girmiş bir devlet pazaraız 
ve müstemlek.esiz yaşayamaz. Bu ihtiyaç 

ile ltalya hariçte yeni müstemlekeler ara • 

mağa koyuldu ve nihayet en kolay lokma 

olduğuna kani olduğu Habe~istana sal -

dırdı. 

Almanya ıimdi müstemleke 

kalkıştı ve eski müstemlekelerin 
İatemeğe baıladı. 

iddiaaına 

iadesini 

Uzak Şarkta Japonya. 
teıebbüa etti. 

Asyayı iatilaya 

Demek ki Vereay muahedesi müstem -
lekeleri taksim ederken haksızlık yapmıı

IL 

irademiz alt kattakilerin üst kata çakmalarına mini olmak için 

(..._S~Ö_Z_A_RAS 1 N DA ) 
Gökteki Kazanın 
Yerdeki 
Kurbanları 

Almanyanın Münib oehri üzerinde sisli 

bir havada iki tayyare yekdiğerile çarpıı -

tı. Dört kişi telef oldu. Fakat sakın bu ka-

zazedeleri, tayyarelerin İçinde bulunan 

·----------------------.-.· 
HERGUN BiR FIKRA 

Bedava Demlryolu 
Sultan Hamit Hicaz §İmendiferle -

rinin yaptmlmasına karar verdiği za -
man bunun kaça çıkacağını derhal öi

renmek istemiş. Zihni Paşayı çağıra • 
rak sormuş, paşa da bir mütehaasısa 

danışmış. 

- Ne gibi masraflar yapılacak) 
- Evvela tesviyei türahiye lazım. 
- Ara•-:.ıtanda toprak düzdür, tes-

viyei türabiye istemez. 
- Köprü yapılacaktır. 

- Arabistanda dere yoktur ki köp· 
rüye ihtiyaç olsun. 

- Tünel açılacaktır. 
- Arabın çölünde dağ ne gezer) 

Orkestralar 
için 
Dev Aynası 

- Ray döşenecek, demir lazım 1 Amerika gazetelerinin anlatıl klan na 
- Onu bahriye nazırından bedava bakılırsa Amerikalı bir mühendisin ihtira 

alırız, hat kaça çıkar sen onu söyle 1 ettiği yeni sistem bir Hoparlör sayesinde 
Mütehassıs düşünmeden cevap ver- üç beş musikişinastan mürekkep küçük 

- Öyle ise duanız bereketile beda-m~: 1 
vaya yapılır efendim r 

Şimdi lngilterede baza mühim devlet pilot, mekanisyen veya yolcu sanmayınız. il-----------------« 
bir orkestrayı, mesela yüz musikifinaıtan 
mürekkep büyük bir orkestra heyeti tek -
linde göstermek mümkün olacaktır. Zira 
bu Hoparlör mesela tek bir kemanın sesi· 
ni taaddüt ettirerek :JÜZ kemanın ıesi tek
line getirmek kudretine maliktir. Fakat 
tabii büyük orkestralara asıl kıymetlerini 

veren ince acı farklanru bu yeni alet ile 
göstermek mümkün olamıyacaktır. 

adamlan, bu arada Loit Corc Versay mua- Hayır topraktan 1200 metre yükseklikte ---·---- -· 

hede•inin bu hatasını tashih etmek ve bü- vukua gelen bu kazada can verenler tay -

tün dünya müstemlekelerini Avrupa dev- yarenin içindekiler değillerdir. Onlar pa -

raşütleri sayesinde sağ salim aşağıya in -

meye muvaffak olmuşlardır. Kazaya kur-

... Jetleri arasında yeniden paylaşmak lazım 

aeldiğini iddia ediyorlar. Bunun için de 

Avrupada bir iktıaadi konferans aktini 
teklif ediyorlar. ban gidenler şehrin sokaltlannda hiç bir • il - Bir sebze, korkusuzluk . 

Y ukandan apiıya: 
Bu fikir, müstemlekeler sayesinde yaşa

yan ve bugünk-ü saltanatını ona medyun 

olan lngilizlerin hoşuna gidecek bir fıkir 
değildir. Fakat dünyayı sarean büyük has

talığa ipret edilmit olması itibarile· mü • 
himdir. 

Bu fikir, müstemlekeler sayesinde ya • 
pyan ve bugünkü saltanatını ona medyun 
olan f ngilizlerin hoşuna gidecek bir fikir 
değildir, fakat dünyayı sarsan büyük has

talığa İpret edilmiı olman itibarile mü -
hirndir. 

Bu yara tedavi edilmedikçe Avrupa 

meselesinin halline imkan yoktur. Ve 
191 4 te olduğu gibi. dünyayı atqe vere
bilecek olan en büyük tehlike hudur. 

* Zamanın Şemsettin Samiai 

Ş emaettin Sami, tek başına Türk di

linin kamusunu yapan adamdır. 
Bütün dünyada heyetlerin başaramadığı 
muazzam iti o tek başına yapmış, bir lu • 
ıat, bir lr.amuaüliı'lam vücude getirmiştir. 

Bir zamanlar Şeyh Muhsin Fani onun 
yerini doldurmak istedi, muazzam bir lii
ıat hazırladı. Fakat bu eser basılamadı. 

Şimdi Sadettin Nüzhet, ancak bir he • 
yetin bapırabileceği böyle bir muazzam 

İ~c aıirıniıtir. Tek başına tı Türk şairleri ı 
ıdı.ıda büyük bir eser neş:ine baı1lamıştır. 

Bu eser tarihte mevcut bütün Tiirk şairle • 
:ini ilı• :va cc!cccktir. 

Bir h~yeti bile ürkütmeğe kafi gelen bu 
1 SnJcuin N<iz.heti yıldıramamııtır. 

şeyden habersiz dolaşmakta olan halktır. 

Zira, tayyareler ateı İçinde yere düfll'lüı

ler ve sokaktan geçen dört kişiyi ezmiş -

]erdir. 

* 
Almanyad• Kan Ditvesı 

Almanyada yahudileri vatandqlık hak -

lanndan mahrum eden Nürenherg karar -

namelerinden evvel. Berlinde genç bir Al

man kızı bir yahudi ile evlenmişti. Şimdi 

mahkemeden mahkemeye koımaktadır. Se

bep. Babasının vermeyi vadettiği cihazı, 

yahudiler aleyhindeki galeyandan sonra ver 

mekten istinkaf etmiı olmasıdır. Mahke • 

me kızın talebini milliyet umdelerine isti

nat eden hükmile reddetmiıtir. 

• 
• 
... 
• 
• 
ö 

BULMACA 
Soldan ıağa: 

1 - Matemli, gecenin sonu. 2 - Yıl

dırım, kanun. 3 - Kanmak. 4 - Alan de

ğil, ana baba ve çoluk çocuk. 5 - Nehrin 

küçüğti. 6 - Çirkin, satmaktan emri hazır, 
kasaplar satar. 7- Bir musiki sesi, yüksek

lik, musikide bir ııeıı. 8 - Edebiyatta bir 
tabir, askeri. 9 - Çıkmaz, kadınlar omuz... 
!arına atarlar. 1 O - Bir hayvan, birinci. 

Türlöyede kütüphane vardır, derlerse İnanmayınız. 
Filvaki geçen sün bir istatistik okudum. İstanbul kütlipha

nclerincle 220 bin kitap VU'llllf. 

bile öldürülemediği için hahzı lrütüp onlan birer birer elle 

Var amma, bu kitaplar nerelerde, ne tartlar altında muha
faza edilir bilir misiniz? Size bir fikir vermek için bir arkada
,m mü§ahed~ nakledelim. 

Bu arkadq seçen gün kütüphanelerden birine gider. H1t -
f121 kütiibü arar, tarar, nihayet kendisini içeride eski kitaplar 
arasında kurt ayaklamakla meıgul bulur. Bu kurtlar na talinle 

ayıklamağa çalıııyormu§. 

İıte kütüphanelerimizde y11vaı yavq eski kitap barakmıyan 
bu düımanlarla mücadele etmek üzere müzeler müdürünün 

riyaseti altında bir heyet teıkil edilmif. Bu heyet tetkikat yap

mıı ve raporunu vermiı. 

Artık timden sonra 
demektir. 

kitaplarımız kurtlardan kurtuldu 

lsı ER 1NAN . lSTE~ iN ANMA J 

Kurd 

._ _____ E. !:krem•Tı•·ı 

t1Filanc:a adam bu işin kurdudur ı 11 elet" 
ler. Ben burada, kurt kelimesini o ma..-1' 
almayacağım. Haniya: 

- O ne kurttur o 11. 

T ahiri yok mu} işte ben bu biçİf' . ' kurtlan kastediyorum. Beşeriyet carnia 

sında, maalesef, bunların sayısı her tiifld 
tahminin de fevkindedir. Bunlar, uluort' 

apaçık, sürüye saldıran, çobanın, avcı.,.-
•1A hl •• ~ •• lafı. sı a arına gogus geren, azgın çomar 

dala~an cinsten değildirler. Bu kurtl-" 
bit usulcacık göze görünmeden, değerli 

ev eşyasının içine sokulup, onu gizlide' 
gizliye, sinsi sinsi kemiren, mahveden ~ 
bis zevahif nev'inden, kahpe ve rn~ 
mahluklardır. 

Hulul hassaları gayet kuvvetlidir. Ed 
sağlam seciyeleri burgular, deler, orat'! 
yerlqirler. En namuslu adamlara, dünY'"' 
nın en namuslusu, imanı her §eyden üstil' 

tutanlara, kainatın en sofusu, para1' 

tapanlara insanlann en tutumlusu görüniit" 

ler. Bir çok" kimselerin bir elbise dolalıl 
olduğu gibi, onların da bir fazilet ve ırıl' 

ziyet gardrobu vardır. Günün, haftanılll 
ayın, yılın ve hayatlarının muhtelif saaC-

lerinde, muhtelif çağlarında o gardroP' 
tan, çıkanp çıkarıp, yerine ve adarnıo' 
göre başka bir fazilet kisvesi giyinirletl 

meydana öyle çıkarlar. 

Mümeyyiz hassalan hodgamlık, gayelr 

ri başkalarına kötülük hazlan fitne ve f,. 
satbr. Dolap çevirebildiler mi bahtiytı 
olurlar. Birisini inlettiler mi, yere vurdd "' 
rabildiler mi, idealleri hasıl olmuştur. Ek" 
seriya, buna tuz, biber ekmek için, sureti' 
haktan görünürler .. 

- İnanmazsın, miriml. Fakat Alı-h 
bilir .. Ben ne kadar mani olmıya çalıştırıti 

fakat onune geçemedim. Ne yapayıın1 
Kabahat sende: «Hazret» i kızdırmışsııtl 
derler. 

Halbuki, ((Hazret» i için için, sizin •• 

leyhinizde dolduran da, iıleyen de, .;.I 
kurumuı bir ağaç gibi yere yıkan, haniİ ' 

marunızı söndüren de o, hep o habis kurC' 
tur. 

Bunu hisseder, anlar, buna kanae.t ge ~ 
tirir, herife ağzınıza geleni söylersiniz .• 
vakit te: 

- Varsın söylesin! Zavallı mazurdıı" 
işin iç yüzünü bilmez. Onun için ne derfl 

ben ona yine gücenmemi O hukuku kadl' 

meye ister riayet etsin, ister etmesin: 
yine de onu severim 1 

8" 

Der, size müteveccih olanları, size h .. 
verenleri de aleyhinize bu 1Uretle çe'\'İt • 

meie çalapr. Bu cins kurt. bqeriyet calflİI' 
sının en muzır, en tehlikeli, en başı e1!,: 
lecek mahlukudur. Çünkü doğrudan d 
ruya fazilete, namusa, kıymete kasdeclef' 
Ve, viesefi ki yüzde doksan dokuz. Jı11 
karında muvaffak ta olurl 

------~-----------------~ 
Biliyor Musunuz? 

1 - Kullanmakta olduğumuz rne"4 

usulü ne zaman kabul edilmiıtir}. 

2 - 1 6'49 tarihinde idam edilen 
kümdar kimdir) 

3 - lstikİal mücadelesi içinde Anlı.• 
1 

rada idam edilen casusun adı nedir? 

.f - Mavi renk kimyevi usuller ile ,-. 

vakit ve kimin tarafından bulunmuıt~r;. 
5 - Liberya hükumetinin payıt 

neresidir) 



arp sonu dünyasının içinde çırpın • 

dığı büyük sıkıntının başlıca sebebi 
tnaddedir. Büyük harpten evvel, bu 

5-le !Öyle hallcdilmiıti: 
nayide ilerlemiı memleketler, bu va

. a~ daha geri olanlardan bir takım ip • 
k tnaddelcri alıyor, bunları mamul ha· 

• 
0YtıYor 'Ve gene 0 memleketlere iade 

'Yorlardı. Fakat bu iade ediş. sanayilcı
~:... olanların lehine büyük bir fark kayde· 
,...,Otdu °7• b • ••ıA 

0 • .ura ham madde, u manıpu as· 
n '-Ycainde büyük bir kıymet iktisap e-
or " 1 k .. c sanayileşmemiş olan mem e et, 
Y\İıdc b' · ·· • 
1
... n, mütemadi ır tıcaret muvaze· 
1 •• 
gı ıçinde bocalıyordu. Bu, bocala • 

ınuayYen fasılalarla zenginin fakire 
rç "e-. ·1 b' ,___ · "k 1 ·· · ""•CSı e ır ta~ ıstı raz ara mun· 

01dug" • • · h' b' k u ıçın vazıyette za ıren ır a · 
>l ltÖ:te çarpmıyordu. Hakikatte ise, 
~ gelecek nesillerin altından kalka
•tağı rnühim muadeleler toplanıp du • 
Otd\l. 

VaJtta.L· • ~ umumi harp patlak verdi ve 
Um neticeye dayandı; dünya, bir ta • 
~ Kalip, diğer taraftan mağlup diye 
. reye aynldı; işte o zaman bu bi • 
d rnuadeleler, bütün zorlukları ile iı 

n •ki İnsanların ka111larına dikiliver· r. 

y~~etin fecaatini daha iyi anlatmış ol· 
~111 tunu kaydedeyim ki, umumi 

'" top ve tüfek mermisi olarak sarfe· 
cf ·~f'Vet paraya kalbedilebilseydi, bü
... ~Ya etrafında cr70-60» santim yük

l de altın bir duvar yapmak müm • 
6.,.o •bilecekti. 

·· ~~e ıöre devlet adamlarının, içine 
E erı 'Vaziyet zannolunduğundan çok 

tılı Ccidi. Böyle bir vaziyetin içinden 
reı p kurtulmak için akla gelen başlıca 
il. e~:n. biri gümrük müdafaa sistemi 
-, d 0 Vlz ihracatının yasak edilmeei de, . i:· a akla gelen baılıca tedbirlerden 

ı. Bu hal, esasen darla§mıı olan 
a Pİ.Y&saaını büsbütün sıktı. Dünya pi

. darlatınıttı: Çünkü Sovyet Rusya 
ıı 1 so. il 

t nı Yonluk müstehlik bir mem· 
• artık aa .1 • 

)' . nayı C§me yoluna girmıı. ve 
t ~ ticaretine kapılarını kapamıştı. Di
oır taJorn 

tt b memleketlerde de ayni ha • 
aı .. li lroıtermiıti. 

arn m dd liıt" il. c buhranı, bu suretle her ıe· 
Undc "h· Alrn mu ım bir mahiyet aldı. 
ı: .. •nın haykı~alan, Japonyanın 

lia.:'; ıiriıtiği iıtila hareketi, İtalya -
la macerası, istihsalatı mahalli ih
'P tın Gatüne çıkan sanayie yeni sü • 

cf'n ll~r~arı bulmak lüzum ve ihtiya • 
"tii 0 1lnu§tur. Bu gibi teıebbüslerin 

}' urnumi aulh için büyük bir teh· 
. lra.ta ~ 

tiitd cagından, ham madde mesele-
İeil\İ en geçirmek üzere ve lngiliz i~i 

' t 'lı..n tqebhüsile İngilterede yeni bir 
c ~nferansının toplanması dü§Ünül • 

t L. .. 1 1•ntnııtır. Bazılannın iddiasına 
Qôy e b' le : Ç·· ır onferansa çok lüzum var-
'*tıltü 'bu .. 

~lele. Ytik devletlerin ellerindeki 
~ clerin bir kısmı, Cemiyeti Ak • 

tdi:~~an kendilerine idareten ema· 
~lllftır a· al 
) 

1
_ • ınaen eyh bu topraklar, 

cllele · ~ 
ltı td'l n unnıyanlanh arasında 

ı cbilir B 1 .. . b . t)id· · azı arına gore ıse, u ış 

t~i~~· Çünkü fikirler, henüz böyle 
-.,.on · · h it . •çın azırlanmamıştır. Kaçı· 

·ı· lltenil ıt. en harp, bu yüzden de do -

.... ~i f·ı. * la."9ıı lllltd 
~ ı_ en hangisinin aalebe edecem lleatj ·ı .. ... 

. il. c~ n emcmekle beraber bir kısım 
ı d~ ' ham maddelerin yeniden 
l\t .e ~uahedelcrde bazı tadiJler ya-

i · latiyor B ·· ·· . A •• ••mi~· · ugunun sıyası muca • 
.... Ve d'W• 

İtte b .r _ıgımiz politika hayü • 
doitnalc. u ilu fikrin karşılaşmaaın • 

tadır cL)' R 
·-~un qap 

-rner-k r' ada Softuklardan 
.. ~.., renıer lflemiyor 
ilt. OtJtı 10 

d ' (A A ) B"t" A l h · · - u un -
ti ·~ avaların daha tiddet • 

• a.ı:_. Ylenın kt d. D" 
..,..... .. ,1_ e e ır. un, kar-........ eri . 

C..:-'«llttıt I'.' lnlf ve sokaldan sel 
~ • ra)c ~ ... ft1..1 at aeceleyin bu sular 
qlt t. 

~· Solc )' I 
).._'"ti~ er erde trenler ve oto • 
~ ~ . laıU.ttald • ltllalek ır. Tayyareler 

~. te Çok aiiçlük çekmek • 

SON POST~ 

l 
• 

TELGRAF BABBBLIBI 
Hudutlarının Avusturya 

Korunması için ... 
lngilterenin Silahlanma 

Programı 

Bu Yüzden Kabinede Genç Hariciye 
Nazırları -~~~~~~~~~~~~~~~ 

P . Ç k B b k ı·J Mühim Değiıiklikler arısie e aş a anı e Flandin Efgan hariciye nazırı serdar Feyz 
Olacak Muhammet Hanın otuz yedi, İngiliz 

Arasında Mühim Görüşmeler Oluyor Londra, 10 (A. A.) - Morning hariciye işlerini çeviren Mösyö Edenin otuz 
Post gazetesinin haber verdiğine göre, ıekiz yaşında bulunması dolayısile gaze • 

Paria, 10 (A. A.) - Matin gaze • sederek diyor ki: silahlanma programının genişlemesi teler sık sık «Genç hariciye nazırları» bat-
teıi, Flandenin Hodza ile yapaca • Hodza ve Flanden atiyi bu mü • dolayısile yapılacak olan kabine de • lığını kullanıyorlar ve genç yaşta memle • 
ii gÖrü§me hakkında diyor ki: aait ıeraitle gözönüne getirecekler- ğişikliği yalnız Lord Monsell ile Lord ketlerinin en büyük makamlarından birini 

«Avusturya hudutlarının selime- dir. Fransa Roma nezdinde itibarı- Swinton'un değişmesiyle kalmI,Yacak, işgal eden bu değerli şahsiyetlere .karp biı 
mühim bakanlıklardan bir çoğunda da imreniş havası yaııatıyorlar. 

tini tekeffüle elveritli tedbirler tet- nı kaybetmit değildir ve Çekoslo • tebeddüller olacaktır. içinde yaşadığımız asrın siyasi meşga· 
kik edilecektir. Bir aralık terkedi • vakya • Romanya ile Yugoslavya * leleri gerçi her kafanın kavrıyabileceği it-

len fakat esası baki kalan hava mu· nezdinde faydalı tekilde tavassut • Londra, 1 o (A. A.) _ Morning lerden değildir. Bu bakımdan Mösyö E· 
ahedesi projesinin görütülmesi de ta bulunabilir. Post; Alman denizaltı gemisi inşaah den de, serdar Muhammet Han da dikkat 
muhtemeldir. Flanden ve Hodza görütmeleri, programının haber verildiğinden daha uyandırabilirler. Fakat onlardan da· 

d IAk lb d k h üstün bir program olduguv nu haber ha genç yaşta büyük ve pek büyük 
Jour gazetesi diyor ki: aon erece a a a ce e ece ma i • vermektedir. işler başarmış phsiyetler vardır. Sözge • 
Tuna memleketlerinin ekonomik yette olacak ve orta Avrupanın si • Almanya, ayrıca, yüksek tonajlı de- limi Anibal; Tessin ve Tr{.bi harplerini ka· 

b • t k•lAt .. d t' l · H d yasi istikrarını tacil edebilecekler- · 1 ·1 · d · ek zanıp ta devrinin en büviik kumandan • ır et ı a vucu e ge ırme erı o • nıza tı gemı en e ınşa etm tedir. ,, ,.. 

k k d 
.... b• fik' dir. Londra, 1 O (A. A.) _ Bütün fngi- )arından biri olarak tanıldığı sırada henüz 

zanın ço ıymet ver ııı ır ır- * yı'rmı· dokuz ya..,ndaydı. Bu··yu-k lskendeı liz gazeteleri 300 milyon lngiliz lira- .... 
dir. Paris, 10 (A. A.) Çekoslo • hk müdafaa programından bahset • yirmi beş yaşında cihangirlik zevkine er-

Çekoslovak hükumeti reisi orta a ba•bakanı Hod b b h d mekte ve bu bapta resmi bir tebliğ di. Timiırlenk, kırkma varmadan bir taht 
A • ik • • A y 3' za, U sa a ıf -·'·mamı• olmakla berab..... bunu bı'r ve bir saltanat kurdu. Napolyon, otuz bet vrupanın ıat rarı ıçın vustur • i•leri bakanlığına cnderek Leger ~ ... ... 

• "ki 1 ld 3' o• emn vaki suretinde .karşılamaktadır. yaşında iken İmparator oldu. Atatürk. ye-
ya ıstı i inin tart 0 uğunu bir ile görütmüıtür. Hodza, saat 17,30 ----------------= ni Türkiyenin temelini kurarken henüz o-
çok defa söylemittir. da Flanden tarafından ve saat s • d tuz sekiz yaşına girmiş bulunuyordu. 

Populaire gazetesi, Habsburglar 18,30 de cumur baıkanı Lebrun ta· unye e Bütün bunlar aklın yaşta değil, batta 

meselesinin söz geliımesinden bah- rafından kabul edilmiıtir. Fransızlara Boykot olduğunu gösterir. Fakat tarihte akhn Yat-___________ ta bulunduğunu söyliyenler de görülmiit-

Alman Çekoslovak! 
Hududunda Hadise 

Yunanistanda 
Kabine Buhranı 

0 tür. Sözgelimi Osmanlı vezirlerinden Gür-
nİ ver aite Ve Bütün cü Mehmet Paıa. Bu adam, seksen ya • 
Yükaek Mektepler ı•nı aıtıktan sonra sadrazam olmu,ru. tki-

Kapa tı ! dı de bir devlette benden, Yeniçeri ocağın • 
da da filandan eıki yoktur, diye övünür-

çekJer, Hududu Geçen. Kıralfyet Mecliıi Kudüs, lO (A.A.) - Dört hafta. dü. Halbuki cahildi, bunaktı, bütün işleri 
T } danberi Suriyede devam etmekte olan yüzüne gözüne bulaıtırmıştı. Zekaya pek 

Bir Zabitle 3 Neferi op antıya Çağrılıyor grev tekrar alevlenmiştir. Halkın boy- değer vermiyen o devir bile nihayet Gür-
Tevkif Ettiler Atina, 10 (Hususi) - Kabine kot etmekte olduğu Fransız demiryo- cü Mehmedin bunaklığına dayanamadı. 

Prag, 10 (A.A.) _ Alman • Çe- buhranı yarına kadar halledilemediği lu kumpanyası ve elektrik şirketi fa • 1652 yılında bir gün Topkapı sarayında 
koslovak hududunda dün yeniden bir takdirde kral çarşamba günü için bü • aliyetlerini tatil etmişlerdir. Suriye ü- bir toplantı yapıldı. Dördüncü Sultan 
hadise olmuştur. Müfreze, doğu Bo- tün partilerin iştirak edeceği kraliyet niversitesi ve Şamdaki biı'lün yüksek Mehmet, toplantıya riyaset ediyordu, ana· 
hemyada Brunov civarında hududun meclisini toplantıya çağıracaktır. mektepler kapatılmıştır. •• Turhan Sultan da bir perde arkasından 

B t ı t d da b. '- b' T abl müzakereyi dinliyordu. Bu mecliste hoca-ötesine geçen ReiChsvhre'e mensup u op an ı an sonra ır ıta ıne r usta 
k l k l t..." l J" Be 10 lardan biri Gürcü Mehmet Papya hücum bir zabitle 3 neferi tevkif etmı'"t'ır. uru amıyaca 0 ursa ~ par amen- yrut, (A.A.) - Trablustan 

l' etti, beceriksizliğini yüzüne vurdu. Sek • 
Bunlar Çekoslovak topraklanna toyu içtimaa çağıracaktır .. P~rlamen - haber verildiğine göre, asker kıtalan sen beşlik vezir, yapılan hücumlara karp 

girmiş ve 60 metre kadar ilerlem' bu- toda yapılacak başkan scçımınde top- gösteri yapan 1000 kişilik bir millici koymaktan acizdi. İkide birde ak sakalını 
lunuyorlardı. lanacak reylerden kuvvetli ve yaşaya- kalabalığı dağıtmıştır. ııvazlıyarak «hen bu sakalı devlet hiz • 

Tevkiflerinde, yolu kaybettiklerini bilecek bir hükumetin kurulması ka - Vaziyet Vahim metinde ağarttım» deyip duruyordu. Tur· 
söylemişlerdir. b~l ol:nadığı görü~_ür ve bir ittihat ~a- Kudüs, 10 (A.A.)- Suriyede va • han Sultan, kadınlığile beraber bu gülünç 

Bundan evvel de 6 Alman askeri b~nesı _de teş~kkul edeme_z~e Demır - ziyet vahimleşmiştir. Örfi idarenin müdafaadan iğrendi, perdenin arkasından 
Nachod civarında hududu geçmişti. cıs. yemd.en hukumet teşkılıne memur ilanı bekleniyor. Şimdiki İngiliz kon· bağırdı: 

edılecektır. solosluğu asker muhafazası altında _ - Baka pap. Ak sakal, kara sakal be-
Makedanyada Zelzele dır. sapta değil. Tedbir sakalla olmaz, &kılla Fransız - Sovyet 

Andlaşması 
Atina, 1 O (Hususi) - Serez ve ci· Diğer taraftan Irak parlamentosun· olur. Akıl da ya;ıta değil baştadır. 

varında biribiri arkasına zelzele ol· dan 50 saylav Milletler Cemiyeti dai- Beşeriyetin vücutlarile iftihar ettiği bü .. 
yük şahsiyetlerin hayatı da bu hakikati İ9o 

muştur. Korkuya kapılan halk dağ • mi mandalar komisyonuna müracaat 
l bat ediyor. O halde Mösyö Edenin veyı 

f ranııı Me.clfıinde Bugün lara kaçmıştır. nsanca zayiat yoktur. ederek Suriyedeki Fransız mandası • ıerdar Feyz Muhammet Hanın gençlilr.leri 

Münakaıalar Baı~ıyor Lehistanda nın idare ;:~ı~:;~~etm~lerdir. neden söz götürsün}.. M. T. Tuı 
Paria, 10 (A. A.) - Meclis yarın K Paris, 10 (A.A.) - Peti Parisien· 

öğleden sonra Fransız. Sovyet ant- anlı Hadiseler nin Suriye muhabiri bildiriyor: 

laımasının müzakeresine baılıya - Şam, Humus ve Hamada vaziyet 
caktır. Bir çok mebuslar söz ala • 3 Kiıi Ôldü Birçok yeniden fenalaşmıştır. Yedi kişinin 
cak, ezcümle Heryo ve Leon Blum, Yar alı Var cenaze merasimi münasebetiyle tale -

antl&fmaya aleyhtrar olan aai cenah Varşova, 10 (A.A.) - Son za - be yeni karışıklıklar çıkarmış ve po-
mebuılarına kartı antlatmayı mü- manlarda millici tefekküllerin bir ta- lis silah kullanmıya mecbur kalmıştır. 
dafaa edeceklerdir. kım hadiselere sebebiyet verdikleri Çarpışmalarda yalnız polisten üç ölü * Konin mıntakasında tahrikatçılardan ve bir çok yaralı vardır. 

Petrol Ambargosu 
Yeni Bir Şekil 
Karşısında 

Amerika BitaraflıkKanu· 
nundan Şimdil.k Vazgeçti 
Amerika kongresi yeni bitaraflık 

Paris, 10 (A.A.) - Mareşal To - birinin tevkifi sırasında halk ile polis 
kaçevski öğle yemeğini büyük erkanı arasında dün gene çok vahim hadise· 
harbiye reisi general Gamalin ile bir- ler olmuştur. Halk tevkifata mani ol -
likte yemiştir. mak istemiıtı ve zabıta da ateş etmek 

Malıtyada Kurulacak kanununu kabul etmiyecektir. u • 

Hitlarin Sihh11ti 
mecburiyetinde kalmıştır. Üç kişi öl • 
müş ve bir çok kimseler yaralanmış-

flenS"C t fabrikası mumi intihabın gecikmemesi ıçm 

Berlin, 10 (A. A.) - Propaganda tır. 

Malatya, 1 O (Özel) _ Şehrimizde kongre ~u pü~zlü mesele. ile ui • 
kurulması kararlaıtırılan büyük raf1Dak ıstemıyor. Halbukı Avrupa 
mensucat fabrikasının yerini seç • devletleri hal yaya kartı petrol am· 

mek üzere Ankaradan buraya sekiz hargosunun konulması meselesinde 

kitilik bir fen heyeti gelmit ve tet- Amerikanın bu kanunla alacaiı 
......... - .~ .. 
haberdar 

kikata batlanmııtır. kat'i vaziyeti bekliyorlardı. 
bakanlığı Hitlerin Gannisch Olim • iuk----~-·1-l-;ğ-;;J;.;k·~~-
pik oyunlarının açılıt töreninde so • bulunmadığım söylemİftİr. 

- Hasan Beyciğim l Bilmem 
sen de dikkat ettin mi 7 

-=:::::.=:::====-""===:::========================================~ 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

", 
,.... ' 

·~·?{? r:;:; J . . 
,,,, ....... ,,,,.. " 

... Son senelerde, kadınlar 

çefit çqit kürk &iyer oldular. 
. . . Her kadının arkasmda 

bir kürklü manto, hepsinde bi
rer boa.. Bunlan nereden bu
lu}-orlar7 

Hasan Bey - Kendini yüz. 
dürecek hayvan bulundukça 
kadm kwıu kürksüz kalmu, •· 
mimi 

Bu hususta dün gelen telgraf fU • 

dur: 
Vaıington, 10 (A. A.) - Parla. 

mento liderleri toplantısını par • 

lamentonun toplanmasını mayıs hi
dayetlerine kadar geciktirmek mak .. 

sadile bitaraflık kanununu derhal 

daimi bir kanun haline koymak 
fikrinden vaz geçmitlerdir . 

Senato dıt itleri komisyonu bat
kanı Pitvann, komisyonunun mu • 

harip devletlere silah ve mühimmat 

verilmesini muvakkaten yasak e • 
den kanunun bir sene müddetle tem
didi hakkındaki raporunu pek yakın
da vereceiini söylemittir. 



4 Sayfa SON POST~ Şubat 

ŞEB B Şehir Meclisinde Bir Cels 
Boş Salonda Ekseriyet Nasıl Temin Edilir? - Çob 
Mehmedin isteği - Meclisin Yegane Ha(ibi - Defi Bey kozda 

Yeni Bir 
Su Menhaı 
Bir Evin Temellerinden 

iyi Su Fışkırıyor l 
Üç gündenberi devam eden fİddet

li yağmurlar Beykozda bazı kazalara 
aebep olmuttur. Evvelki gün Beykoz 
deresi tafDllf ve ıular ıpor &abasını 
tamamen kapladığı gibi Dereaki, Ak
baba köylerinden de bir çok küfe ve 
çubuk destelerini sürükliyerek deni -
ze dökmüttür. Sular ayni zamanda 
Beykoz, ayakkabı ve gaz fabrikala • 
rının yollarmı kapamıf, jandarma 
mektebi sular ortaımda kalmıttır •• 

Bu arada Ahmet adlı biri atından 
dereye diifmüt ve hayab zor kurtanl-
mıfbr. • Diğer taraftan yağmu • 
run tiddetinden Beykozun Ça-

Hakkı iZ 
Suçlu Çocukları 
Mahkemelerde 
Müdafaa 

imzalamakta Taraftarı Olmıgan Bir Usul 

Yok Mu? 
latanbulun En Ba

kımsız Köşesi 
Topkapılı bir okuyucumuz yazıyor: 

«Topkapı İstanbulun en bakımsız 
köşesidir. Görenler şehrin bu parçası· 

nı İstanbulun fethi tarihindenberi bele-

Himayei Etfal idare 
Heyetinin Güzel Bir 

Kararı 

Recep Havlucu ile havadan, ıudan 
konu§uyorduk. O Büyükderedeki hay· 
rat Kefeli suyunun «Hassai fevkala • 
dei müdriresini» anlatıyor, biz de ıe· 
birde içmek için bir bardak saf Terkos 
suyu bile bulamadığımız için ağzımız 
sulana sulana dinliyorduk. Birden va
pur yolcularmın yemeğe çağrılıtını 

andıran bir çıngırak sesi duyuldu. 
Herkes içtima salonuna seğirtti. Me· 

diye eli değmemiş. belediye gözü gör· Himayeietfal Cemiyeti idare hey- ğer bu yemeğe değil, içtimaa çağırılı§• 
memiş sanırlar. Her şey mühmeldir, etinin son toplantısında hapishane mıı. 
ya ... Ben bu mektubumda yalnız so· sertabibi lbrahim Zatinin bir teklifi Salona girdiğimiz zaman Refik Ah
kaklanndan bahsedeceğim. 1 üzerine, heyet, yaşı küçük düşmüş 1 mcdin uzun uzun zil çaldığım gördük. 

Edimeden İııtanbula kadar uzayan 
1
1 çocuklardan mahkeme önüne kadar : ~~seriyet y~ktu. Ve e~ser~.ye.~in temini 

ve Fatih tarafından yaptırılan yolun sürüklenenlerin müdafaa ve himayesi ıçın de Refık Ahmet hır turlu parma • 
surlar haricindeki kısmı güzergahını 

değiştirdiği, Arnavut kaldınmı asfalta 
kalbedildiği halde sur dahilindeki ve 
şehir içindeki kısmı • ki T opkapı yo -
kuşudur • hala olduğu gibi durmak -
tadır. 

Şehre gelen köylüler, arabalar, oto· 
büsler bu yoldan eeçemedikleri ıçın 

başka yollardan dolaşmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Bu yolun gene 
Arnavut kaldırımı olarak ve beledi -

için güzel bir karar almwtır. Doktor ğını zilin düğmesinden ayırmıyordu • 

1 

ıb h . Zat" b 'b" b' 1 · k Bugün o inatçı bir mübassır tavrı al • ra ım ı, u gı ı ıçare erın, ço ı . 
d f k d . k d'J · . ..d f ed mı§tı. Nıhayet saat 14,35 de ekseriyet 

e a en ı en ı erını mu a aa e - . . . . 
k 

.... d hk"" l temm edılmı,, celıenm açılmasına mu-

1 

meme _yuzun en ma um 0 up c: : vaffakıyet hasıl olmuıtu. 
za evlerıne kadar sürüklendiklerını Eski zabıt okunup alelusul mezu • 
acı bir dille anlatmış, bu gibiler için dikten, bazı teklifler ve kararlarla 
barodan adli müzaheret istenmesini dikten, bazı teklifler ve kararlar 
ileri sürmüştür. 

1 

«evrakı varide» de ait oldukları encü-
ldare heyeti bu kararı çok muvafık menlere hav~le ~dildik~e~ sonra Ço • 

bulmuş, baroya müracaat etmiş ve ba- ban Mehmedın bır tekhfı okundu: 

ve encümen kararı aynen kabul ~ 
di. Ruznamede bir teY kalmaınıJt1• 

Eskiden ıehir meclisinde buluııO' 
timdi de saylav olmu§ bulunan bir 
aza dün Jehir meclisine gelmitlerı 
müzakereleri dinlemİflerdi. İçtin>• 
aonra her biri ayrı ayrı aelamlanch 
ıehir meclisi de pertembe günü t4 
çukta toplanmak karariyle dağıldı· 

Herkes alelacele salonu terkedet' 
ken Hüseyin Kavalalı defterin b 

geçmİJ, imzasını atıyordu. d 
O, kimbilir nasıl bir dütünceyle 

teri içtima batlamadan defil, bet 
man içtima bittikten ve kendisi b 
dan sonuna kadar bu içtimada bul~ 
duktan sonra imzalar. Galiba bu 
doğrusu da budur. 

Sait 

TAKViM 

Rurot 1ene 
1352 

Kasım 
96 

ŞUBAT 

Arabt seo• 

11 ~ 
Rumi 88Dt 1 noi uuııD 

1936 29 

yır mahallesinde Reis beylerin evi de· 
nilen (146) numaralı evin içinden ve 
temellerinden ıular 6'kırmıf, burası 
tabii bir memba halini alınıfbr. 

Çıkan au çok tatlı ve Karakulak a
yanndadır. Ev sahibi bu pınarın ken· 
disine bir servet kaynağı olacağını dü
f Ünerek bir taraftan sevinirken, öbür 
•taraftan da duvarlann yıkılmasından 
enCÜfe etmektedir. 

yenin daimi amelesile tamirine bile te· ro, bu gibi çocuklar için bedava ola • «FQtihte, Atpazannda, Maniaalı, 
~ebbüs edilmemektedir. Acaba bun • • Mehmetpafa mahalle.inin Ômer Elen· •-----..!...----~---~ 

rak hır avukat tayin edileceğini bildir- di aokağında belediye malı 16 numa • 

-----
Yolda Bulunan 200 Liramn 

Sahibi Çıkh 

daki gaye Fatihin ve Fatih askerlerinin 
ayaklarının değdiii taı,ıları yerinden oy
natmamak mıdır, dersiniz;.» Eğer ga

ye bu ise bu taşlann yeri T opkapı yo
kuşu değil, müzedir. 

Okuyucumuzun hakkı var. Her lıal· 
de halkı bu sıkıntıdan kurtannak li -
zımdır, diyoruz. 

miştir. ralı ar.anın yurt •poruna yaptığım hi
Şu kadar var ki, müddeiumumilik dematı levkatadeye mebni bana tahai· 

makamı, bu şerait altında adliyeye ve· aini iaterim. - Çoban Mehmet» 

rilmiş bir çocuk olursa, barodan, Cümleleriyle biten bu teklif gayri 

1 

bunun müdafaası için bir avukat iste- vazih görüldü. İstenilen arsanın kıy • 
yecektir. meli, mesahası, hasılı kemiyet ve key-

1 

1 
fiyeti hakkında izahat alınmak la • 

. ~u ~ususu~. temini için ay~~ca 1 zımdı, bunun için teklifin makama ha
H a kkı mı z Yok Mu? muddeıumumılık makamına da mu - valesi muvafık görüldü. 

. .. Alemdarda (S} numaralı evde otu- racaat edilmiştir. • 
ran Cemile adında bir kadının yolda H ı· ş· k ı· · V · · Daimi encümen umumhanelerle a ıç ır e mm azıyetı k b f h 1 bulduğu (200} lirayı zabıtaya teslim te aıına u Uf yapı an yerleri umu-
ett1mni ve zabıtanın da paranın ıahi • Bugün saat on birde Haliç Şirketi ~aliye MUfetlişlerinin mun eğlencesine mahsus yerler adde • 

-.~ h derek bunların birinci sınıf olanların • 
bini arattırmakta oldugwunu yazmıa, • umumi eyeti bir toplanb yapacak ve Ttlflı·~ıerı' ~ T dan 15, ikinci sınıf olanlarından 10, 
tık idare heyeti tarafından tirketin son I üçüncü sınıf olanlarından da 5 lira 

l d · • d bi Ma İye Vekaleti milf ettişleri, Bey. 
Kaybolan bu (200) liranın be e İ· vazıyetı üzerin e ascdarlara izahat ruhsatiye resmi alınmasına karar ver-

yc müstahdemlerinden izzete ait ol • verilecektir. Bundan evvelki heyeti oğlu varidat tahakkuk müdürlüğünün mişti. 
duğu anfatılmıttır. Para kendisine ia- umumiye toplantısında tirketin vazi- hesap mütehassıslarının Hüdavendi • Feridun Manyas kararda müsten • 
de edilmittir. yetinin gittikçe bozulduğu göz ö- 1 gar hanındaki bürosunda teftitlerine kifti. Neden müstenkif olduğu aorul • 

e 1 'I 1 p 1 nünde tutularak miifkülitm önüne batlaDUflardır. 1du. eyne mı 8 anayır ar M"f-»~·l B ~ 1 d . t j - İzaha lüzum crörmüyorum. Fa • 
il · · • 'd h · lih" u "'"~ er eyog un a vergı a • • Pra Marbn be • d geç meıı ıçın ı are eyetine ıe ıyet ' kat ben mevzuu bahis yerlerin umu • 

1 
__ ._ g panaby~ kad d şın e :J1 · verilmit ve idare heyeti de bu ıelihi • hakkuk iflerinde maruz kalınan mun eğlenmesine mahsus yerler olduğu 

acux ve on ınne ar evam e • . • ad ili' f • .. kü"l~& b' k · k ._ 1 . . . . . 
kt. Ç k l aky b do yete ıstin en tat aalıyet karan muş cu. ve ır ço vergı açaKçı ı • fıkrınde değılım., dedı. 

ce ır. e oa ov a u panayır • k . l beted• w 1 1 . 1 ·ı Ş k d • d'k' h ld 
layısile bütün nakil vasıtalarında yüz- verere ış er ıyeye devrolun • gı mese e enyle yakından metgul ol • s1~ı eAv e~ ~~- §";; : ıA a e 
de elli nisbetinde tenzilat yapılacağı • muştu. maktadırlar. mec ısın yegane atı ı • aımı encü • 

B kü 1 menin bu yolda bir karar vermek ae • 
Dı Ticaret Oda.ama bildirmi"'tir. ugün ·· top anb bu vaziyeti ali • 

T lahiyetini haiz olmadığını iddia etti. 
Telaviv sergisine de resmen ittiraki- kadarlara bildirmek maksadiyle yapıl- Halkevleri Balosu İddia etti amma yapayalnız kaldı 
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Tepebaıı şetıi' 
Tiyatrosund• 

Bu 

·ırn Ci. K°E~ 
CEZA 

. ' Türkçeye çe•'' 
M. FeriduO 

=------· 
Kadıköy llal' 
Tiyatroıund• d 

Halk Opet• 
Bu aktam 20,sO 

Lebleblcl I 
Hotfl 

miz kararlatbnlm.ıttır. Bunun ıçın maktadır. Bir tasfiye heyeti kurularak 

Türkofia en mühim aanayi maddele • tirketin feshedilmesi muhtemel gö • 
rimizden nümuneler toplamıttır. Bun- rülmektedir. 
lan T elavivdeki Türk pavyonunda 
teşhir edilmek üzere gönderecektir. Difteri Vak'aları Artıyor 

lstanbulda Halkevleri, Perapalas 

salonlarında Büyük bir balo hazırla • 

maktadır. Pek parlak olmasına çalıtı- 1 

lan balo 15 tubatta verilecektir. a Silöh Başı 
K d Yu U d K Son günlerde tehrimizin bazı aemt· F E R A H sinemada muvaffakıyetle devam ediyor. 
a m z n en avga ıerinde aık aık difteri vak'alanna rast- Ekmek riah ---

Mahmutpaşada kahTeci Nevzatla 1 ... ı.. ... la S h . B led. b k · d'" , •· 
kad C mil b• likt akı ~' . anmaga ..,.., nnll!hr· ı hat dırek • e ıye nar omısyonu un top· JEAN KmPURA'yı, TAUBEH.'i, NELSON EDDY'yı, DENİS K1NG 1

' 

ar &fi e ır e r 11.1emı ya- t'' ı·· ... ·· kt 1 d ... 1 l km k fr 1 fi l 1 1N ~1ı 
1 k k t k d 1 

1 

or ugu me ep er e yaptıgı a.tı ara anmtf, e e ve ance a yat annı H G GB.OSBY'yi şehrimiz lıa:kına ilk önce tanıtan MELEK ılneınaw 
par ar en avgaya tu Utara san a • d ektedir Vak' ŞlM:Ul de KONSl~RLEHİNDE her bir koltu"un 20 dolara .atıldığı "' 
ye ile biri birlerinin hatlarını yarJJllf • e~am ~ • A •• alar bilhas~a ı gözden geçirmiştir. Ekmek fiyatları l'i 

lardır. iddiaya göre iki arkad&Jm bo· 1 Fatih semtınde tekasuf etmektedır. aynen ipka edilmiştir. KARUZO'dan sonra dünyanıo tanıdığı en tatlı eeıl 

zutmalanna masalarına çağırdıkları Bu yüzden bazı mektepler dezenfek- ı- 8 E N J A M ı' N O G ,. G L ı• 
bir kadın •~P olmuttur. te edilmitlerdir. Nöbetçi 

40 Para Csmiyeli inhisarlar Bakanı Tetkiklere E l 
Belediyede, belediye memurlannm czane er 

ölüm halinde biribirlerine yardım Başhdı Bu gece nöbetçi olan eczaneler funlar-
için kurulmut bir yardım sandıklan Şehrimizde bulunan inhisarlar ve dır: 
vardır. Bu cemiyete dahil olan me· Gümrükler Bakanı Ali Rana, dün öğ- Eminönü: (Beşir Kemal) . Küçükpazar: 
murlar her gün 40 para aidat vermek- leden evvel inhisarlar Umum müdür- (Necati). Alemdar: (Sırrı Rasim). 
tedirler. lüğünde ve öğleden sonra da gümrük Beyazıt: (Asador) . Şeh7.adebaşı: <ls-

Memurlar arasında Kuruf Cemiye- idare.inde tetkikat yapmı,tır. Bakan, mail Hakkı) . Fener: (Arif). Eyüp: 
ti adı verilen bu cemiyetin pazartesi tütün ~leriyle de meşgul olmaktadır. (Hikmet) . Karagümrük : (A. Kemal). 
günü Şehir Meclisi salonunda yıllık Şehremini: {Nazım). Aksaray: {Şe • 
kongresi yapılacaktır. ref) . Samatya: (Erofilos). Bakırköy: 

Kadastro ~.ektebi A akaraya (Hilal). Beşiktaş: {Ali Rıza). Sarı • 
Taşımyor yer: {Osman). Hasköy: (Halk). Ka· 

ıımpaşa: {Merkez). Galata: (Hida • 
T ahrninlerin hilifma olarak dün 1· Kadastro m••lek mektebını' 'n ı"m • 

h 1__ ~ yet). Beyoğlu : (Kanzuk, Karekin 
ava teKnll' düzelmit ve biraz aoğuk tih 1 b'•...,.;•t' B 14 ·· d I w .. li . an an ı ... .....,. ır. u ayın un e Kürkçiyan, Güneş). Şişli : (Necdet Ek-

o muma ragmen gunef geçlJllftir. mektebin Ankaraya tatınmaama ba,. rem). Üsküdar: (Merkez). Kadıköy: 
Buna ıebep de, rüzgarın tekrar lo • lan ktır Üçler, Sotraki). Büyükada: (Mehmet). 
dolamasıdır. Marmarada sabahleyin aca • Heybeli: (Tanaş). 

Hava Ollz ~ ldj 

ve Hvimli y ldız MAGDA SORNlDER tarafından emıalsiz bir ıureP' 
yarıltılttn Ş.A. F1 ES EH. 

UNUTMA BENİ 
Şıhrinıiıde bugüne kad>\r gösterilen en büyük musiki filmi 

ı l Pırşembe akşamı M E L E K sinemasında 
ı \_. Numaralı biletler şimdiden utılmaktadır • Telefon 40868 .... ~ ...... , 

MAGDA SC· NEIDER ıle WOLFF • ALBACH • RETTY tarafın I•: 
çnrılen ve THEO LiNGEN ve HANS MOSER tarafıadao temıil edil' 

BiR KIS CECESINiN RüYASI 
( Winternachtıtraum) 

filmi, l u Perıeuıbe akşcıuıı.ıdaıı itibarın 

SARAY Sinemasının 
ıey rcıl-.rini zıyaıieıile nıt!mııun edecektir. 

başlıyan ehemmiyetli bir lodos fırtı - Yoksullara On Bin Kilo -------------.: 
nası devam etmektedir. -A·-- -----------------------------KömUr Dağıtııdı 1917 Hneıinde Ruıı ihtilali eınasıuıJa Mo:ıko• .. VH Pet.; ı:ııı ••g ııı ııuluuıiıı lııgıuere IJaı konııoloım H. Bruce 

O" f{rımarcı • ı_ • daki Lockhardfın " Agent Britanique,, rıawıudllki Heriıııllın nıu kt.,, ıı~~. 
' ' OrtaKÖy ve cıvarm • yoksul ço • 1 • 

istiklal caddesinde Llgorun kahve • cuklara geçen yıl büyük yardımlar ya.- N G İ L J Z A J A N 
sinde Vahram, Yervant, Osep adla •

1 
pan Ortaköy Fıkaraperver Cemiyeti Ruı lhtllAlinin ıo heyecanlı ve meraklı kı11ımları hiit iiıı dıirıyıidl\ n1Pr11k'a ~örülıın fılın. İkıııci bir "Alev Şarkısı .. 

nnda üç kafadar kumar oynarlarken dün köy yoksullanna yeniden 10 Baş yıldıı.l!ir: Kay Francla • Leslie Hovard. 

yakalanmışlardır. bin kiloya yakın kömür dağıtmıştır. Yakmda T Ü R K sinemasında 
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Bir Çiçek Uğruna ~ Kütahyayı Yangın 
Tehlikesinden 
Korumak Lazım! 

Bir Yavru 
Ö!dürüldii 
Eceabat (Özel) - Burada çiçekli 

inini mini bir ağaç dah yüzünden 
10 yaıı.ınd b. ··ıd·· ··ı .. t"' :ı- a ır yavru o uru mu§ ur. 
A Bu yürekler acısı cinayeti iıleyen 
krnavut Abdullah adlı bir adamdır. 
0ın§u çocuklarından biri Arnavut 

Abdullahın bahçesindeki badem 

' ' 

MEMLEKET HABERLERİ 
Çanakkalede anlı Bir 

Aile Faciası 

Maraşfa Kıymetli 

Türk Eserleri 
Kütahya (Özel) - Şehrimizin 

en büyük derdini, yangına kar§ı ko
runma vasıtalarının azlığı teıkil 

ebnektedir. 
Ekseriyetle ah§ap evlerden kuru

lan ıehirde küçük bir ateıın büyül 
bir felaket doğurmaaı pek mümkün 

a.'" gacına çıkmıı, baharın bu yeni a 

Bir Adam Karısını Öldürdü, Kaynana
sını Dört Yerinden Bıçakla Yaraladı 

• dür. 

~n ilk çiçeğini doya doya kokla -
inak istemiıtir. Yavrucak bu ma -
•um a- . . . d .. • ... uıunu tatmın ıçın e mını 
inini bir dalcık koparınıf. 
" Bunu bahçenin sahibi Arnavut 
r\bduJJ h ·· .. b. ~ a gonnuı, ıçare çocugu 

Çanakkale ( ÖzeD - Dömerk tabancasına el atmı§, Şerifeyi öl • 
köyünde bir cinayet olmu!, bir adam dürmÜ§tÜr, ıonra da kaynanası Ha
karııını öldürmÜf, kaynanasını da nifeyi bıçaklamıya başlamııhr. Bun
dört yerinden yaralamııtır. dan sonrn da soğuk kanlılıkla evden 

Canavar kocanın ac:lı Mollamır çıkmıf, köyde kimse olmadığı için 
İsmaildir. Öldürdüğü karııı Şerife sallana sallana bir başka köye ıidip 

Şehirde, yangını zamanında ha
ber verecek tesisat yoktur. Şehire 

temamen hakinı olan kale veya Hı
dırlık tepelerine kurulacak küçük 
bir nöbetci barakası ile bu i§i gör· 
mek ve ıehirin neresinde olursa ol
sun çıkan yangını heman görüp it
faiyeye haber vermek mümkündür. Yakalarnı!, öldüresiye döğmü§, 

~llrada büğrüne bir tekme indirmit· 
ı:Ygın yavru feryadına yetiıenler 
rafından kurtarılıp memleket has-

1-han•• · k''tiir' .. ım·· · d d h .. ....ıne o u Uf ıae e a a 
~lllliinün baharını yapmadan bir 

ahar çiçeği uiruna gözlerini ha • 

kaynanası da Hanifedir. saklanmıştır. 
İımailin 3 aydanberi karısı Şerife Vak'a esnasında lsmail de sol 

ile arası açıktır. Geçen hafta köylü- omuzundan bir yara almııtır. Jan
ler ıürek avına gitmiıler, bundan darmalar İsmaili saklandığı köyde 
istifade eden İsmail de 3 aydanberi bulmu§lar, adliyeye teslim etmiıler
dargın durduiu karısının evine yol- dir. İsmail timdi memleket basta • 
lanmııtır. Şerife evde çamaıır yıkı- hanesinde ... 

İtfaiye kadroıu dal'dır. Ve hepıi 
18 kitiden ibarettir. Aynı za • 
manda iki üç yerde birden yangın 

~ zuhur etse vaziyet çok feci olacak· 
tır. Şehrin bir çok semtlerinde ka • 
ti yen su yoktur. 

Yata kapamııtır. 
yormuı, kapı açıkmıı, lsmail hiç * 

Merzifınun YUk KöyUnde ıeslenmeden içeri girmit ve teneke Çanakkale (Özel) - Kemerin 
T · h batında çamafU' yıkı yan karısının Hammal batısı Alinin gaip olduğu 
arı 1 Bir Mıiara Bulundu üzerine çullanmıı, tek kelime ıöyle- bildirilmi~~· Anadolu kıyısında lnte • 

l'atköprü (Özel) - Kazaya iki meden bıçaklamaya ba•lamı•tır. po mevkiındeki sahilde Alinin cesedi M Ö .... _t :& :& b I t araııt ( zel> - Buraıı rok e•-
-ca mesafedeki Yük k"' .. d k'. l" N w u unmut ur. :ı- 3" ... 

:.Vara§fa gayet san'atkarane 
)'apılmıı bir çef111e 

ler ta oyun e oyu- eye ugradığını anlayamıyan Şeri- Alinin b' • t . k b. ki bir Türk ıehridir. Bu itibarla pek 
lce,f r~~n gay~t b~yük bir mağara fe feryada baılamıf, bu sese anası kazaya mırrk:::: e ai~~'gwı·yo tasahki~ çok ve kıymetli eski esere tesadüf 
,. edılmıttir. Şımdıye kadar göze f 1 ° ka'Pınaınıt olan bu mağara kayma • Hani e yetiımiıtir. smail karısının edilmektedir. Tahkikata müddeiumu • edilmektedir. Meydandaki eserler-
t ~ınk' \re belediye reisi tarafından da bıçak yaralarile ölmediiini görünce J mi muavini Ziya el koymuttur. \den baıka toprak kazıldıkça da 
~d•e&~~fu. M~~~ lOmelıe=~~=~~======================~ bk~k ererl~ b~unm~~dı~ Bu 

rneı:: Uzayan dar bir menfezden giril- y ozgatta yeni Bir Spor Kuıu··bu·· tarihi ve sanat bakımından çok yük-
b' e ve qaiı doiru indikten sonra sek olan eserlerin iyi muhafaza e • 
Blf Çok ıütunlar ıöze çarpmaktadır. dilmesi için lazun gelen tedbirler 

u sütunlar iatalakmitlerdir. Maiara alınmıştır. 
~=:t genittir. Kültür memurluğu bu 
-~arada bulunan bir kaç tq parça • 
~ !etkik ettirmek üzere alikadar ma
-m&ara göndenniftir. 

Bigada Belediye Yasakıarı 
l ~iga (Özel) - Belediye pazar yer
;rınde peynir, yoğurt, ıucuk, pastırma 
.: ~~aali gibi pif irilmeden yenecek 
tt!_~ Qmekimız satılmasını yasak --..,tir. 

I! nirde Bir Ayda Yenilen Et 
İzmir (Özel) - İkinci kanun 

ayında İzmir mezbahasında 10737 
ha§ hayvan kesilmiştir. Yapılan bir 
hesaba göre İzmirde bir ay içinde 
adam batına 473 gram et dütmektedir. 
Ancak civarda temin edilen etler bu 
yekiına dahil değildir. 

Kütahya ahşap evlerden mürek· 
kep bir tehir olduğu için burada it
faiye teşkilatına önem verilmesi 
çok yerinde bir hareket olacaktır. 
Bu günkü noks~n teıkilat ile ıehir 
daima bir yangın tehlikesine maru2 
bulunmaktadır. 

Bigada Musiki Birliği 
Biga (Özel) - vaktile bir çok 

para aarfederek kurulan müsiki 
birliği ve birlik bando takımı ıiındi 
mühürlü bir haldedir. Birlik binası 
boı bir halde, bando takımının çal
gı aletleri d~ bomboı binada bir kö
teye yığılmlf olarak tozlar içinde 
durmaktadır. 

Bigada halkın müıiki ihtiyacını 
karıılıyan ve evvelce takdire değer 
çalıımalar yapan hu teıekkülün ye
niden canlanmaaını temin etmek 
faideli olacaktır. 

Kaplangı Suyu Eskişehire 
Akıtıldı 

da Y ~gın tehlikesine karti her dükkin
du daırni surette iki teneke ıu bulun-

lzmirde Elektrik Flatları 
ı . Eskitehirde Kaplangı suyunun seh 
zmır (Özel) - Elektrik tarife re akıhldığını yazmıttık su 45 kil~ • 

b rulnıan mecburiyetini koymuttur. Gürbüzler klübü a%aları 
1erU:dan_.~öylerde belediyenin kahve • Yozgat, (Özel) - Halkevi tarafından Gürbüzler gücü adı altında bir 
tct·ı= kagıt oyunlan yasağı tatbik spor klübü teşkil edilmiştir. Klüp azaları ilk toplantılannı yapmışlar ve 

komisyonu, elektrik kilovat ücret • metrelik bir mesafeden getirtilmi tir. 
lerini yeniden teıbitine baılamııtır. Çok gür akmaktadır. Şehir dahili~de 
Fiatların tenzil edilip edilemiyece- yeni su tesisatı ve çe.fmeler yapılması 

~ektedir. klübün inkişafı için bazı kararlar vermişlerdir. ği henuz anlatılmamıştır. yakında munakasaya konulacaktır. 
~<:::::::ı~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!lllllm!!!!!ll!l!!ml19!11~~-.!!!'!!!l!!!l!I~= 

\

hizmetçisi vardı. Bunlar kendisile be-· lini. eteğini çekip mesçitr- mezarlık a- adamı çok defa yemeğini bile mesci • 
raber gelmişlerdi. Korkunç bakışlı, 1 rasında sürünen süfli bir takım in - de getiriyorlardı. Onun tuttuğu ibadet 
iriyarı adamlardı. Onunla ilk konu ·!sanların gözünde büyümüştü. şekli tekkecilik, goygoyculuk gibi ka
şan yakın mescidin imamı oldu. Ona sokulmak, onunla konuşmak nunen yasak olan ibadet ~ekiJlerin • 

Bediüzzamanın biraderi başını kef- için can atan bu insanlar bu kalıp ve den değildi. 

_K.ERV AN YÜRÜYOR ye gibi bir şalla sarıyor, sokağa öyle kıyafetten büyük şeyler ümuyorlar - 'Onun bulduğu usul kimsenin laf 
çıkıyordu. dı. söyliyemiyeceği bir usuldü. O sabah 

..... 52 - - Biirhan Cahit - 11 • 2 • 936 Şapka kanununda bunun yeri yok- Önünde tapacak, emir verecek bi • namazından başlıyarak, öğle, ikindi, 

~tı~tip ilk adımların patlak vermeden Müderris Hafız Nuri ona yazdığı tu. • rini görmek iptidai ve ham ruhların akşam ve yatsıyı birbirine bağlıyor. 
Nakış~ndan cesaret almıştı. Şimdi eski pusula ve mektuplarda: Fakat onun şalı kafasına öyle bir yenilmez bir ihtiyacıdır. Dinlene dinlene, otura kalka, okuya 
lar b~ı tekkesinin harem dairesinde if- - F aziletlu biradetimiz 1 sarışı vardı ki gören dişi ağrıyan bir Geri halk kütlelerinin bu tabii ihti- üfliye ibadet ediyordu. 
di' ahanesi ile toplanan (Tarikati Be- Tabirini kullanıyordu. adam zannedebilirdi. yacını iyi kavrayan Tiranlar bundan Hayhuy ettiği yoktu ki kimse ka -

ite) ınensupları otuz beşi bulm~tu. (Tarikati Bediiye) nin kendine gö- O ı-alnız mescide çıkıyordu. kırbaç ve kılıçla, din adamları da ki- rışsın. 
)(~--~aftan Hafız Mu9tafa, tapucu re bir ayin usulü yoktu. Zaten Diya- Yarı merak, yarı görenek, 0 zama- tap ve günahla istifade etmesini bil - Onun böyle bütün vaktini mescidi, 
lll~ul, gene evkaftan Hafız Süley - rıbckirde ipe çekilen Kürt şeyhi Mol- na kadar hiç cemaati olmıyan bu mes- mişlerdir. bir köşesinde ibadete bağlayışı zateı 
d • nalbant uıtası Ömer, belediye • la Saidin hempaları tarafından sırf cit yavaş yavaş kalabalıklaşmağa ba,ş- Bediüzzamanın biraderi kara cahil merak uyandıran şahsını büyük mer 
IQ~ • lllütckait Niyazi, Nakşi tekkesi Türklere karşı düşmanlık uyandırmak I ladı. bir adamdı. Fakat etrafında çömelt-.n tebeli bir veli derecesine çıkarmıştı. 

-.rıtle · d Ç 1 k H H maksadile hazırlanan bu propaganda Onun değişik kiyafeti, korkunç ha- insanlar ona taş çıkartıyordu. Fazla Onu görmek için aklı başında in 
J81 rın en o a asan ve afız ık 1 ı· d k 'k ı llaJt B risaleleri dini olmaktan ziyade siya - ış arı, e m en e sı o mıyan üç yüz- olarak onlar büyük bir ilim ve fazilet sanların bile bu sönük ~halle mesd 
fı., 1 b• Ü.yükcami müezzini Sarı Ha- l k 1 d k' b k ~ l d İ si idi. j Ü • tesbihi, be İn. e ı İr arış e. nli, Ü· kaynağı gi.bi görün .. üy .. ordu. . . dine uğradıkları görülüyordu. 
h._ e e ıye ambar memuru brahim, k ı l k h -·'4lıtif Fakat ne olursa olsun kara bir inat zerı ırmızı, Y~1 taş 1 ·emerı er - Bu vazıyette kuçuk mescıdın ce - Beidüzzaman Molla Saidi Kürdinin, 
~a aturacı Hacı Sadık, Büyükcami k · ka d k mı H fı ve kötü bir itiya. tla. daima. il.eri gidişin 

1 

esı~ g~zünü · maştırıy~r u. . . _ maati gitti ç: arttı .. ~:ttık~~ il.~ hay • şark t.ar.aflarında . et.rafına t~.pl~dığı 
lı '>, a z Sadeddin, mütekait alay- tersini tutmak ıstıyenler ıçın Isparta- Surgun şeyh pek az turkçe hılıyor ranlık sıkı hır dervışlıge dondu. taş gıbı kara cahıl ınsanları okuzler 
A "-QPtiye rn .. lA • • H Abd" IA "l~ l' u azımı acı usse am, dan gelen bu haber bir kurtuluş işa • du. . . . Tapacak, secde edecek, azarını işi - gibi bağırttığını, müritlerinin kızla • 
~ Ye 1 köfteci Yunus, tuzcu Hacı reti gı'bi gelmişti. 1 Bu halı onunla tanışmak ıstıyenle- tecek, zulmünü çekecek birini bulmak rını, karılarını çekip aldığını, kendisi 
L rnsedd· k ~~d ın, ahveci Hacı ve daha bu Kürt şeyhi Molla Saidin kardeşi Is· rin daha çok merakını uyandırıyor • ıi~.tiyacı b~ s.efil ve .zav~llı ~n.sanları k~- yüzünü göstenne~i~w~e?e ve örtü ar· 
~tika a, bu ayarda bir kaç ki,i yeni partada polis nezareti altında olmakla du. çuk mescıdın yenı mısafırıne çekıp kasında secde ettırdıgmı gazeteler ya· 

~dı te ~n ve gönülden bağlanmı' - beraber herkesle konunabiliyor, evine 1 Bu adam belki de Peygamber süla- bağlamıştı. zıyorlardı. 
misafir kabul edebiliyordu. ' ı lesindcndi ! Hali kiyafeti daha ziyade 1 Çünkü. ~rtık beş vakti kaçırmıyan Şeyhlerin iç yüzünü meydana vu • 

~~:~ak Hasan, eski Nakşi tekkesinin Zaten .yabancı bir yerde fitne, fe- araba benziyordu. Türk cemiyetini Kürt şakısı namaz aralarım da mes • ran bu yazılara rağmen onun birade
'Wiıi l~ meydancısı yeni tarik.atin el- sat çıkarmasına ihtimal bile verilmi •

1

1 tam bin yıl çöl kafası ile uyuşturan o I citte nafile namazı kıl~akla geçiriyor 

1 

rine karşı gösterilen alaka ve saygı 
~ıy ; lllanın verdiği azametle kılığını, yordu. eski kanaat, bazı geri ve ham ruhlar- 1 ve bu ibadetten onu kımse menede - hemen hemen ayni gülünç hareketleri 
'ttı.ı~a ktini değwtirmiş, sakalını uzat _ Halbuki her devirde dünyanın her da hala yaşıyordu. Hala (kavmi necibi miyeceği için orasını adeta bir karar- yaptırtacak kadar ileri gidiyordu. Şim· 
he"~ aşlan daima çatık, az konuşur, yerinde sürgünlere karşı mahalli bir 

1 
arap) ın kafasile dilflünen biçareler 

1 
gah haline getirmekte mahzur görrnü- di ileri gelen zenginler bile ona ya -

" l.>f!tl. b liar 1 ir hal almıştı. alaka peyda oluverirdi. vardı. yordu. ranmak için hediyeler yolluyor, tepsi 
..._ ~ Ak Osman bile ona: Sonra bu adam lspartaya sürgün I Onun bu arap kıyafeti, Kürt ve a- Şimdi ne zam~n gidilse onu mes • tepsi yemekler donatıp önüne sürü • 

IJ· .fendi biraderimiz. geldiği halde su gibi para harcıyordu. rap şiveleri arasındaki melez konuş - citte bulmak kabıl oluyordu. yorlardı. 
'Yordu. Bahçeli, büyük bir ev tutmuştu. lk.i: ma tarzı, korkunç gözleri dünyadan e- Yanından eksik olmıyan iki sadık ( Arkaıı var J 
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SON DAKİKA 
Mısırda Büy .. k Bir Yangın 
400 Ev Yandı, 10 Kişi Öldü 20 Kişi De 

Ağır Yaralı ... 
Kahire, 10 (A.A.) - Fahbe vilayetinde Batra kasabasında dört yüz evi 

mahveden bir yangın çıkmış, on kişi yanarak ölmüş, yirmi kişi de ağır su· 
rette yaralanmwtır. 

Ölülerin ve yaralıların daha fazla olmasından korkulmaktadır. 

----~--------···----------~---
lngilterede Yeniden Birçok Mü

himmat Fab·rikaları Kuruluyor 
L~ndra, 1 O (A.A.) - Daily Herald gazetesinin bildirdiğine göre, fngil • 

terede yeniden bir çok mühimmat fabrikaları kurulmaktadır.. Bunun se -
bebi, hükumetin acil siparişlerini derhal yetiştirebilmektir. 

Yeni fabrikalar, bilhassa obüs imal edeceklerdir. 

Japonlar Şimdi De iptidai Maddelerin tevzii 

SON POST~ ~ubat 11 
=~ 

Rüştü Arasın ltalyan Ordusu Fırsat• 
'IJ_ir Paris Gazete- Kaçırdı, Artık Galebe 
•ıne Beyanatı 

(Baftaralı 1 inci yüzde) u·· . d. IY kt 
- Devlet adamlarınız, bir vakitler m} } o ur 

bizde sefirlik yapmış olan Başbaka· (Ba§taralı 1 inci yüzde) ğını ummuyoruz. 

~mı~. ~ösy~ ~~rraut, gene bir vakit· 3 ) Yahut ta Habeşlerin yeni bir ta Şayet Habeşliler taarruz ederier9' 
er ız e mısa ır kahnış olan Evdard arzularına intizar eylemektedirler· onların da İtalyan ordusunu mağlÖP 
Heryo, Flanden, Jorj Bonnet, sonra 1 mukabil tedbir almak için uzak keşif bil-
bize çok iyilikleri dokunmuş olan 1 yapıyorlar. edebileceklerini - daha çok teknik 
F kr B ·11 h gi ve malzeme noksanı yüzünden ' 
~a~. m ouı o. n ülasa hepsi bize ı Muharebe eden bir ordu gerek u - ' 

buyuk sempatı ·· t d'l B.. .. k k zannetmiyoruz. Bizce vaziyet şudılf• 
gos er ı er. utun za , gere se yakın keşiflerini gerekse ftalyadan kalkıp da Habeş dağları' 

Fransız .. fırkalarının mümessilleri ile muharebe k~fini (1) bir an dahi ih· .... 11 
çok.· mukemmel münasebetler idame mal etmemekle mükelleftir. na kadar giden 300.000 kişilik ltal,-
ed 7 _ ordusu, Ha~ ordusunu mağlup et ' 

ıyoruz. ..c...aten başka türlü olabilir j Lakin biz f talyanların bilhassa u· k k d" ı ı k 
mi ki? Zi b · h · h h k ' me ma sa ıy e yo a çı mı~tır. 
. . r~, ız ep aynı attı are e~ zak keşif hususunda bu derece fa'al ol· ' r 

tı takıp edıyoruz Bunu Türkiyenin d kl I d b . ·ık d f .. Bu maksadı elde ederse İtalya, a • 
dı . I . · u arını ay ar an en ı e a gor •

1 
k ,. h dak. l b . · 91oJ 

ş ış erı bakanı sıfatiyle bilerek söy· d .. ~.. .. d d I d k" k d erı sa a ı ga e esının meyva 
lüyorum. Sulh sever iki büyük devlet k~gu~l~hz en ° ayı ır b ıl yu arı a -1, koparabilmek için ayrıca siyasi saha ' 

1 

ı mu a azayı yapmış u unuyoruz. d d ·· d l b d 
olan Fransa ve İngiltere ile Uluslar El' . d k d h k. ı a a muca e eye mec ur ur. 

ımız e, ya ın a er zaman ın • , 
Kurumu çerçevesi içinde dostane ve den dah .dd tr h bel . Şayet yağmur mevsiminin çatma 
. . . . b a şı e ı mu are erın vu· k d b )"" ld d.l ıJf 
ıtımat verıcı ir teşriki mesaiye de • kua gel . .ht• 1. . k ti d. sına a ar u ma umat e e e ı eme 

1 
mesı ı ıma mı uvve en ı - 1 .. 

vam ediyoruz, ve edeceg~ iz ren ·ıkı· d h boksörlükte (Maçnül • berabere) O'fT · unsur a a var: . meselesini ortaya atıyorlar 
Tokyo, 10 {A.A.) - Dış bakanlık matbuat mümessili 

bulunmuştur: 

- Demek ki Cenevre siyasetinin Bir· · · C'b t"d b'ld. ·ı· nilen vaziyet hasıl olmuş olur. 
şu beyanatta k ,,. b' mcısı - ı u ı en ı ırı ıyor, 4 , 

atı ır tarafta.~ısı~ız? kaydiyle, Londradan çekilen 9 şubat Fakat şu fark~a,. ki burada me,,,. 

«İptidai maddelerin tevzii meselesi halledilmedikçe dünya sulhü tehlike· 
dedir. Milletler Cemiyetinin, bütün mesaisi bu yüzden akim kalmaktadır. 
Japonya yapılacak yeni bir tevzi teklifine müzaheret edecektir. 

Yugoslavyada Soğubtan 11 kişi Öldü 
Belgrad, 10 (A.A.) - Son kar fırtınalarında Yugoslavyada 11 kişi öl -

müştür. Koç köyünde bir ev yıkılmış ve dört kişilik bir aile yıkıntı altında 

- ~vct, katı hır taraftarıyız ve tarihli bir telgraftır. Bu telgraf; ge ~ dan okuyan maglup olmuş demektift 
zannedıyoruz k. ·· t k · 1 y w • • • esi' . . . ı muş 'Cre emnıyet rek Hab~lilerin, gerekse talyanların agmur mevsımının sona erm 
ıçın d~a. se~:reli başka şekil yoktur. ~imdiye kadar görülmemiş olan bir ne ve gelecek senenin muharebe ~ 
Bunu sızın b r· b bak l d jh k"' · · · 1 · kacı.ı .. u un arş an arınız a faaliyetle, cenup cephesinde yeni bir are at mevsımının ge mesıne 
aynen boylc söylemişlerdir. Onların muharebeye hazırlandıklarını ve Ha· İtalyan ordusunu Habeş illerinde. bel' 
görüş tarzları bizim görüş tarzımız • beşlerin Sidamo mıntakasına ( ki ce- leyip barındırmağa ise ne ltaly~ 
dır 1 b.. · · -1..! ··ı·· d ltıv · nup cephesindedir) büyük mikyasta utçesının tc:u,ammu u var ır, ne t-1' 

Bir Avrupalı ~eklinde muhake· takviye kıtaları gönderdiklerini bil yan halkının sabrı; hatta ne de 1 
soğuktan me ediyorsunuz. diriyor. yadan bayraklar, muzikalarla yolcu I' 

- Gerçek, bu böyledir. Çünkü biz' Eğer telgraf yalnız bir taraf hak • dilen İtalyan istila ordusu bu mihnet' 

kalmıştır. 
Bosnada da kar fırtınasına tutulan 6 köylü yollarını şa;ııırarak 

donmuştur. 

Amerikadaki Ermeni Doslarımız (!) 
Faaliyette .. 

de Avrupalıyız Anadolu, tarihi itiba- kında malumat verseydi bunu hususi katlanabilir. \ 
riyle Avrupadan bir kıtadır, maama - bir maksatla ortaya atılmış bir haber Celal 

fih bizim Asyada da menfaatlerimiz gibi telakki etmek ve inanmamak iki Aylık Zayiat 
vardır. Nisbeti muhafaza etmek şar· mümkündü. Doğru olduğu esasen da- R 10 (A A ) _ 1 K"' uef' 
. 1 b. . S R . k h l 1 h b oma, . • anun 

(Battaralı ı inci yüzde) bekliyoruz: tıy e ızı ovyet usya ıle mu aye • a evve ce a ınan a erlere uygun l 1935 30 L~- • g36 ti' 
d b·r . . O d h A d.. . 1 d b' l 1 ve ten Kanunuıanı 

hakkımızda da hayli iyi şeyler söyle • Yeni Musa dağında kırk gün» ki - se e e 1 ırsınız. . . a em vrupa, uşmesıy e e sa ıt 0 uyor. rihine kadar Afrikadaki İtalyan.,,,., 
mişler. Bu ziyafette bir çok yük • tapları yazılmasını ve yeni «Musa ~~m ~sya de~let~~ır. Zab tein adramızda· İkinci unsur - Bu unsur her han· I yiatı, 844 «&ekiz yüz kırk dört» .,,,., 

sek ( 1) Amerl.kan memurları ve bu dağında kırk gün» filmleri çevrilmesi· 1 mu 'emme munase et er e meç - gi bir telgraf haberine istinat etmi - b. k.. ..k b. f d. 
h ı·· .. d - ·ıd· B. l h kd. ıt, uçu za ıt ve ne er ır. 

arada, eski Türkiye elçisi Morgentav ni mi? u unuz egı ır. maena ey ta tr yor; muhame ve mantığın tabii bir A • • • • 341 
da bulunmuş.- 1 Dün aldığımız haberi kl!ydedelim: edersiniz"ki milletimizin bu iki veç - neticesi olarak beliriyor. O da İtalyan 1 1936 kanunusanııı ıçınde 

.. .. .. . . • «Abaka» (Ramgavar Partisinin Pa- heli vasfı bizi bir taraftan Yunanis - ordularının, yağmur mevsimi gelip zabit, küçük zabit ve. ~efer muh~ 
Goruluyor kı aleyhımızde propa • . 0 ) 28 'lkL - 936 t ·hı· - t y ı R ·1 d l b d d 4 k •ı yaralanarP rıs rganı ı Ranun an ı nua- an, ugos avya ve omanya ı e çatma an önce, ta ilerini bir defa da • e mey anın a, ı::r 

ğnndn yapmak, atıp tutmak fırsatları hasında (Muaadağında kırk gün) adlı Balkan ittihadını yapmaya, öte taraf· htt denemek mecburiyetinde olusları • ve 29 kiti de arızi olarak veya hsl' 
çıkar çıkmaz dışarıdaki Ermeniler, ve· Türklük aleyhindeki eseri yazan tan da Efganistan, lran ve Irakla Şark dır. ' talıktan ölmü§tÜr. 3 kiti kayıptır• 
lev ki bunlardan bir kısmı olsun, hiç Franı Verlel ıereline Nevyork Erme· 1 misakını vücuda getirmiye sevketmiş· Hem bu defa azami kuvvet ve e· D • 'd xı l 

· h 1 - (d · - · 1 1 x. 1 essıe e u en er 
bir fırsatı kaçırmıyorlar. nr mer aaa ıgı ını 'fer e u,.ra • tir. neriilerini sarfederek. Bu taarruz · ·· ·· bod' 

fan mücuese) tarafından verilen zi- y A A ] l .. 1 I Dessıe, 10 (A.A.) - Dunku .. ..a 
Yani vaziyeti bir kelime ile hüla • . _ 1 - asatı vrupa mese e erı ı e ta- muvaffak olursa, talya ıçın,, as· b d . . d .k ... 1 .. ·ı dar 

yafctın pek parlak olduğunu ,yuzlerce b." }Ak d l k 1.k h d l h il d"I . ar ıman netıcesın e ı ı o u ı e , sa edelim: 1 . . u a a a ar o uyorsunuz. er ı sa asın a mese e a e ı mıs w • .J.ita 
Ermem, ve Amerıkalıların ha:r:ır bu - · . ' ' 

1 

yaralı oldugu haber verılmekte&a"" 
Dl§&ndaki düşmanlarımız ~.ropa - luncluğu bu ~iyalete, bir çok büyük - Elbette! .) demektır. w Patlayıcı bombalarla yaıı,,-

ganda sahasında da boş durmuyorlar Amerikan memurları araarnda Ame - - Habsburglar meselesı · ·· Muvaffak olmazsa; sonsuz yag • ı b b l ••t dd•t l td ' 
b . l k b h d d k il 1 . k. r- k. l . . M B' k' l h . .h l b la d 11 . .f d om a arı mu ea ı yangın ar ve ız on ara arşı u sa a a a o a· rıkanın ea ı ur ıye e çıaı « organ- - ız es ı o an er şeyın ı yasma mur ar aş yıp a yo arı ıstı a e e· 

k · tt · N .J • • k ·ı· · b0 ·11 · N d d·ı b' h l k d ·· 1 1 tutturmuştur. nmızı avuşturmuş vazıye eyız. e tav)) ın aa ıftıra ettı ını yazıyor. 1 muarızız, genç ır mı etız. e en ı mez ır a e oyma an once, ta - · .. 
-====== ==-=-=-=-= mazi ile alakadar olalım. Bu asırda ya· yan ana vatan ordusunu Habeş dağ - Cephelerde Sukunet 

On Beş Senelik 
Evli Bir Kadının 
Derdi ..• 

«Ün beş senelik evliyim. Be§ çocu • 
ğum var. Scvigerek evlendik. Evlendik· 
ten dört be§ sene sonra aramızda ge -
çimsizlik başladı. Sebebi de onun bir 
çok kndınlarla konuştuğunu öğrcnmek
liğimdi. Son zamanda artık bunu sak • 
]amağa da lüzum görmüyor ve ayrıl • 
mamızı teklif ediyor. Halbuki ben onu 
hala seviyorum. Fakat yaptığı hareket
lere tahammül edemiyorum. Ben de 
aynlmayı dü§ünüyorum. Fakat çocuk· 
lanmdan ayrılamıyorum. Çok güç bir 
vaziyetteyim. Bana bir çare bulabilir 
misiniz~ 

lzmir: R. 
On beı sene beraber y8§8.dıktan ıonra 

0

1lynlmak doğrusu acı bir teY· Hele 
ortada beı çocuk olduktan sonra ayrıl • 
tnak bir facia sayılabilir. Bence dava -
ll1Zl aileden veya tanıdıklardan birinin 
hakemliğine havale ediniz ve bu qi 
aulhan halletmeğe çalıııruz. İki taraf ta 
çocuklan düıünmeie mecbursunuz. Siz 
"endinizi düıünmeaeniz bile, çocukla • 
hnızın istikbalini temine mecbursunuz. 
Aynlacakaanı:z, hiç olmazsa çocu1'1an -
bız sefalete ve felakete düımemelidirler. 

* • « 1 7 yaşında bir kızım. Tesadüf önü • 
me bir genç çıkardı. Bu genç beni çok 
seviyor. Fakat benim sevgime inanını-

yor. Hem onu sevgime inandırmak, 

hem de onunla mes0 ut bir yuva kurup 
kuramıyacağımı anlamak istiyorum. Ne 
dersiniz. 

Kasımpaşa: E. G. R. 
ÇOk ıeven, karp9mdakinin sevgisini 

daima az görür. O deli gibi sevı1mek 

• 
rı 

[ster. Gencin sizin ıevgınıze inanmama
ıının sebebi budur. Yoksa sevildiğine 

kanidir. Mes'ut bir yuva kurup kura • 
nııyacağınıza gelince, bunu tahmin et • 
mek, fala bakmak ıibidir. ilerisini kim-
ıe tahmin edemez. 

«Çocukluğumdan beri sevdiğim bir 
komşu kızı vardır. Geçen hafta bu kı • 
zın ailesi, vazife icabı, başka bir şehre 
taşındı. Kız da tabii beraber gitmi ti. 
Kızla beraber benim de gönlüm. İhti· 
yar bir annem ve hasta bir hemşirem 
var. Onlara ben bakıyorum. Sevdiğim 

kız gittiği yerde başka erkeklerle tanı· 

şacak, ihtimal beni unutacak. Fakat va
ziyetim derhal onunla evlenmeğe mü • 
ıait değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Siz 
bana bir fikir verebilir misiniz} 

, İzmir: Naşit 
Kızın adresini alınız ve onunla mu -

hııberenizi idame ediniz. Bu ayrılık 

müddetince ona kendinizi unutturma • 
mağa çalışınız. Elbet bir gün gelir, va -
ziyetiniz müsait olur, o vakit cvlcnmeğe 
t~ebbüı edersiniz. Sonra ıimdi seyahat 
o kadar güç bir feY değil. İkide bir fır
sat bulup onu rörmeğe gidersiniz. 

TEYZE 

şıyoruz. Gözümüz istikbale mütevec· 1arında avare kalmaktan kurtarıp Roma, 10 (A. A.) - Mare§al Si' 
cihtir, ne Osmanlıların, ne de Çarla· çekmek için derhal siyasi faaliyetlere 1 doğlio telgrafla bildiriyor: 
rın dirilmelerini isteriz. Bu böyle iken girişilmesi lüzumundan başka çıkar Eritre ve Somali cephesinde k.tf 
orta Avrupadakilerin ihya edilmeleri· yol - şimdilik - görünmüyor. de değer bir ıey yoktur. 
ne neden taraftar olalım?» ı Böyle bir taarruzun muvaffak olup * 1 olmıyacağı hususundaki ışahsi fikri -

Paris, 10 (A.A.) -Türkiye büyük mize ge!i~ce: Alelumum ~arplerin ve 
elçisi ile refikası, cumartesi günü ak- ~arple.r ıçmde m~h.a~e~eler!Jl sevk ve 
§amı Titülesko ve refikası §erefine ıdaresı demek: bmhmne ay km olan 
bir ziyafet vermt§lerdir. Ziyafette belki yüzlerce imkan ve ihtimalin bi -

d kt T fik R 
.. t•• Ar ·ı k.. ribirleriyle en makul ve en ahenkli şe-

o or ev us u as ı e u - k.ld . . . ·ı · • · d 
··k 1 B ~Ik t t .. ı e ımtızaç ettırı mesı san atı e • çu an aşma ve a an an an ı mu- k . 

Kaynak 
• 

gazetesı 

29 Şubat Cumarte.ı 
günü çıkıyor 

·ıı · h b 1 l d me tır. 
messı erı azır u unmu§ ar ır. B ·t'b l ··k k k ·d J u ı ı ar a - yu se sev ve ı are el' 

bakımından - askerlik san'ati, san'at· Evvelce yazdığımız gibi ~ 
lngiliz K.ralı 111n Taç Giyme lerin e~ i~ces.idir. Boy~ların. ahengini, (Vatan) başmuharriri Ahmet EsOftl' 

Merasimi r~nklerın :mtızacmı:. ~olgenın ve y~IYalman, KAYNAK adında bir ha -
Londra 1 O ( A. A.) - Kral Se • zıyanm manasını duşu nen ressam nı· lık siyasi gazete neşrine başlıyor· 

k. . . Ed' d . . hayet üç (Problem) i biribirleriyle 1 29 ha • .. .. r~' 
ızıncı var ın tac gıyme merası- k w d.. .. .. sayısı şu t cumartesı gunu Y 

. . l k 
1
. . . aynaştırmagı uşunur. k 

mı ve ımparator u mec ısının top- ı A k . k" .. b d ca tır. 
ı s er san at ar ıse ura a uzun ' 

lanması 1937 de olacaktır. b 1 l t · k" 1 KAYNAK gu··n1u··k gazete boyısı' oy u an a mamıza ım an o mayan ' f 
Akademi Azasından T anınmıı Bir ve çok defa hepsi biribirine ay kın ge- J da ve ~eklinde on altı sahifeden ve " 1 

Franaız Gazeteci Ôldü len bir sürü ~Problem) i inceleyip e·jni boyda bir resimli ilaveden ınii~1" 
Pariı, 10 (A. A.) - Akademi a • leyerek en salım karara varmak; hu 

1 
kep olacaktır .. Kendi muhabirlerı 1 

zaaından tarih•inaı ve tanınmı ı karara vardıktan sonra da onu evvela t .1 h"'d. l . t k. d k 01'" , ~ f . . . . . sı ası e a ıse en a ıp e ece • , 
gazeteci Jan Bainville dün öğl d kabılı ıcra emırlerle tatbıkat sahasına J haft k' ~ 
•onra f t t . t• e en koymak; en nihayet de emrindeki yucu arına anın va a ve JJl -" ~ 
.. ve a e mı§ ır. 1 · · ·· ·· ·· b'ld" - 1 cacı-
-·--··-·--·--·-· -- kıtalara bu emirleri yaptırabilmek - erının ozunu ı ırmege ça ly- Jı.P 

Ölüm le mükelleftir. tatlı vakit geçirmeğe yarar ya:JJ ~· 
. Tarihe çok büyük ressamlar vermiş anketleri ve müsabakaları bulu11" 

Süvarı fırka kumandanlığından l f t ı ı h ·· b.. 1 h. o an ayan arın enuz oy e ır as- tır J1 
mütekait miralay Bay Arifin ve mu- k • tk"' t ldr'kl ·· · dd-•İfl . l er san a ar yara mış o u arını go- ld k · A k ca ~ _ı ı• 
allım Bayan F eridenin kardesi Bayan d'k are mer ezı, n ara bıJIO"' 
Talat iki senedenberi çektiği kalp ha~ ıremFe 1 

t. k l t ş· d. .. l 47 numara, posta adresi lstaJl 'fet 

' 

ırsa açın mış ır. ım ı gun er, (512) t k tusodur· 1.,t• 
ta ığından kurtulamıyarak Allahın d w • 1 d k.k I b'l H b ı·ı . I h. numara pos a u 1) o 

egı, a ı a ar ı e a eş ı erın e ı· f d · (KAYNAK lstanbtı u 
rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi . I kt d. B be 1 b .. gra a resı ·~iııD'"' 

, ine ış eme e ır. u se p e u gun • Sa k l ket lV:-n. 
9/ 2136 pazar günü Bakırköydeki ha· 1 d . t• t . }" l 1 yısı on uruş, mem e ,., ":fi" er e ın ızar e memız azım ge en • b 450 1 lığı 11 • .A 
nesinden kaldırılmış ve Bakırköy me· t l t ff k ] senelik a onesi , a tı ay J~': a yan aarruzunun muva a o aca - l 125 k Mef11 ':~ 
zar lığında ki aile kabristanına defne - üç ay ığı urU;?tur ·· }Jı, r 
dilmiştir. ( 1) İleride bu huauata maliımat ve- harici için senelik 700, altı aY 

Ailesine sabn cemil dileriz. (567) receğiz. üç aylık 190 kuruştur. 



11 Şöat SON POST.A Sayfa 1 

• Japon - Mogol Kuvvetleri 

Mımrda talebe il e polia kuvvetleri arasındaki kanlı çarpışmalardan intibalar 

Milli aosyalimı inkılabının dördüncü yıldönümü münaeebctile Berlinde 
yapılan meruim: Hitler nutuk aöylüyor 

Yunan üniveraite talebeleri eski Yunan 
atletlerini taklit ediyorlar 

Demiryolu sanayiindeki inkılap: Dizel motörile iıliyen trenler 

Arasında Çarpışmalar 
(Baftaralı 1 inci yüzde) Mançuli mıntakalarındaki Japon 

her han~i bir harp zuhurunda in • askeri heyetleri arasında uzun mü· 
gilterenin Japonyaya karıı vaziyet zakereler yapılmııtır. 
almıyacağını ihsas etmeye matuf Japonyanın Mançukonun müda ... 
değilmidir, acaba? faasını taahhüt ve tekeffül ettiği 

Dünkü telgrafları aıağıya 11rala- malfundur. 

yoruz: Harbindeki Japon ordusu zabi • 
Hudutta Çarpı1malC1T tanından yüksek rütbeli olanlar 

Tokyo, 10 (A. A.) - Niıiniti ga- harp çıkmasına pek ihtimal vermi
zetesi, Harbinden alarak neırettiği yorlar. Lakin diğer zabitanın lia • 
bir telgrafta, dıt Mongolistan as • kal yüzde ellisi harbin çıkacağıni 
kerlerinin altı yüz kitinin, 9 ıubat- muhakkak sayıyor. 
ta, Helumot civarında keıfe çıkan Japonların ıöylediklerine göre 
Japon zabitlerine hücum ettikleri • Sibirya eksprai ile Mançuriye gelen 
ni bildirmektedir. Bu hücum netice- yolcular büyük Rus asker kıt'aları .. 
sinde, her iki taraf da mühim zayi- nın beraberlerinde topçu kuvvetleri 
ata uğramııtır. Japon fırkalarından olduğu halde p.rka doğru hareket 
yerli müfrezeler ayrılarak Helu ~ etmekte olduklannı görmütlerdir. 
moto'ya aevkedilmiıtir. Salahiyettar kimselerin tahmin • 
Sovyet • M11nçuri Hududundaki )erine göre Japon ordusunun dıı 

Hiıdi•eler Mogolistanın merkezi Ursa, yahut 
Tokyo, 10 (A. A.) - Jiji •a • ta Jimal istikametinde ilerlemeıi 

zetesi, Hirota'nın son hudut hadi • derhal Sibirya demir yolunun Bay. 
ıeleri münaaebetiyle, Sovyet elçiıi kal gölü civarında keıilmeıi neti • 
Yurenevi çağırmağa karar verdiği- cesini verecektir. 
ni yazmaktadır. Hirota, Çinçanku Eğer Sovyet orduları Japonlar • 
hadisesi hakkındaki 30 ikinci ki - dan evvel taarruza geçecek olurlar· 
nun tarihli Sovyet protestosuna ce- sa Japonlar Kingan dağlarında bir 
vap verecek ve bir tahdidi hudut müdafaa hattı vücude getirdikten 
komilyonunun, acele olarak teı - sonra yine timale doğru ilerliye • 
kili teklifinde bulunacaktır. cekdir.» 

Japonyaya Giden lngiliz 
Tayyareleri Marsilya Cinayeti 

Singapur, 10 (A. A.) - Askeri 
deniz tayyaresi filotillası, Tokyoya 
gitmek üzere Sarawaka doğru ha • 
reket etmİ§tir. 

UıtaşilerinMuhakemesinde 
itiraflar Baıladı 

İngiliz askeri hava kuvvetlerinin 
Japonyaya bu ilk ziyaretidir. Aix-en-Provence, 10 (A. A.) -
Sovyet Hududunda Japon Zabitleri Usta§ilerin muhakemesinde Krajl, 

Arasında Aix'de, 15000 frank para aldığı, ve 
Londrada çıkan Deyli Meyi ga - suikastten iki gün evvel ve tekrar 

zeteainin Harbin muhabiri gazete - bir gün evvel Marailyaya gittiği, e· 
sine çektiği bir telgrafta diyor ki: linde plan bulunduğu ve alayın ge .. 

«Hudutlardaki son hadiseler mü çeceği yolu harita üzerinde tesbi~ 
nasebetile Mançllko hükumeti ma • ettiği hakkındaki itirafların kendi 
kamları ile Harbin, Haylar ifadesi olduğUDu kabul etmiıtir. 

lf'Hayatta Gördüklerimiz 
Kulüpte iki genç konuşuyorlardı: 
- Çok mahcubum karde§İm affet. 

Şu, bir iki güne kadar muhakkak bir 

ıey yapacağım. 
Öteki kayıtsız; 

- Bırak canım değmez; dedi. Gel 

bir parti briç yapalım. 

Aramızda Yeni Bir Tip 
-Evvela terzilerden birine mode .. 

lini satmış. 
-El.. 
- Sonra, ütületmiş, zannedersem 

oldukça da yenimiı. 

- Ancak, dört beş defa giymişti. 

l'tie "tieic:~onuımalanndan bir inbba: Franaız 
Arkadapm, onlardan birine aeslen • 

di: 

- Giyilmemiş diye bir ecnebiye sa .. 
tıyor. Düzelecek bir yeri varmıı. Onq 
yapurmak için alıyor. Tabii bir daha 
oraya da uğramıyor. Şimdi de Farnciye 
rehin koymuş. 

'r 

Urnhuru Romanya Kralı ile yanyana 

~tanın aiyaai havuandak.i deiifik • 
e 'bir llÜmune: Sokaklarda tekrar 
V ..U..Jo.un reeimleri aatıbyor 

Londranın üç bin kasabı ıırev yapmışlar, halkı etsiz bırakmıılardır. 
Resmimiz ıırevci kaaapları bir arada gösteriyor. 

lt,.lyanıaıın fimal cephesinde Habqlere brp yaptıkları laflall kaleler 

Fransız donanmasına mensup muhripleril 
aon manevralar eınasında gösteren 

pzel bir resim 

- Nen var Necdet?. 
Yanımıza geldi: 
- Sorma monşer, Fuadin pardesÜ• 

sünü kaybettim. 
Cülmeğe başladılar. 

- Nasıl? 
- Şu, bizim serseri Vedat yok mu?. 

Geçen akşam eve ceketle gelmiş. 

Öteki sözünü kesti : 

- Muhakkak paltosunu yine bakkala 

rehin koymuştur. 
- Onun gibi bir feY· 
- Annem acımış, böyle donacak • 

aın, portmantodan bir ıey giy de git 

demiş. O da, Fuadin pardesüsünü al • 
mış, gitmiş. Monşer gidiş o gidiş... Bir 

aydır, ne Vedat var. Ne pardesü. 

Yine güldüler. 

- Hayır, dedi. işin fena tarafı, Fua· 
de bir başkasını kabul ettiremiyorum. 
Artık onun da giyilecek yeri kalmamış

tır ya. 

- Noe renkti bu pardesü?. 

- Canım bu yaz Londradan gelir • 

ken getirmişti. Açık gri, ııüzeldi. 

- Cepleri üstünden arkası tokalı 

değil mi? 
- Tamam .. 
- Sen Fuade bir ba§kasını bulmaya 

bak. 
- Neden? 
- Vedat onunla bir aydır kapitalist· 

lik ediyor. 

- Ne ppitali8tliii? • 

- Sen bunlan nereden öğrendin?. 

- Tuhafsın Necdet. Vedadın çen~ 
si durur mu~. Hem yapar, hem anlatır 
Biraz hayret, biraz hırsla dinliyen gen• 

cin kaşlan çatılmııtı. 

Arkadaşının ya111na döndi.1 
o. hala: 

- Haydi Necdet aeni açıkta bıraka .. 
cağız. Diyordu. 

- Fuat, müsaade et pardesüyü-~ • 
diyeyim. Artık ümit yok. 

- Çocuk olma. yürü briçe diye ko • 
lundan çekti. 

Kulüpten çıktık. Yolda arkadaşıma 
aordum: 

- Kim bu Vedat?. 
- Oldukça iyi bir aileden. 
- Ne iı yapar~ 

- Eş dost dolandırır. 
Sonra gülerek ilave etti: 

- Bazan da evin içinde gümü§ ta• 
kımları kaçakçılığı yapar. 

Şaşkın §aşkın yüzüne baktım. 

- Gümüş takımlarını kömürlüğ6 
saklar. Annesine, Emniyet Sandığına 
rehin koydum. der. İhtiyar hanımefen -
dinin aile yadigarlanna an· anevi bit 
hürmeti vardır. Derhal parayı öder. 
Vedat ta. lıiç yorulmadan takımları a• 
taiı kattan yukarı çıkanr. 

Muazzez FAIJC 
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Lükresya; İnciye Acımış 
Onu Para İle Satın 

1 

SON POSTA 

Kros Kontri Şampiyonası 
Müna ebetile o··şünceler 

karıı koyuıu, kaçmak isteyiıi, bu·j . M -
11 

.•• 1 Beş Ki:ometrede Koıacak Dört At:eli Bulunmıyan 
. . . . nız arçe onun eıısınız ··· K l K • D .., • d" O K l ·· O k rayı sevmeyııı onun hoıuna gıtmış- B d "de duran ve ken· u Üp, uliıp eıı ır. na u up eme 

ti Hele onun kılığından bir gelin ol- u sıra a gkerbı k l t H A H D G ··ı .. l .. 
• H l disine yumuıa a ış ar a an, acı· em yıp, eın e u unç ur 

duğu hemen anlaşılıyordu. er ta· Yazan: Ömer Besim 
li, hele parmaklarındaki yüzükler, f b 1 '1 I ) k ] · · ] 

sta~ ~ ~ros kontri şampiyonası ~e~g~ om~ istememe :rı, spor ~ş. ~: 
kollarındaki bilezikler de yüksek nın ıkıncı müsabakası bermutat rımızın bellı başlı dertlerınden hırını 
bir aileden olduğunu gösteriyordu. sessiz sedasız yapılıp bitti. teşkil etmektedir. 
Diğer bütün esir )cızlar gibi kendi- Spor teşkilatımıza bağlı klüplerin Klüplerimizin, her birinde kayıtlı 
sini oyuncak derecesine düıürmÜ· yarıdan fazlasının lakaydi ile karşıla - yüzlerce genç sporcu içinde dört, beş 
yordu. dıkları bu kır koşularının geri kalan kilometre koşabilecek, dere ve hendek 

lçcl üç müsabakası da hiç şüphe yok ki atlayacak üç, bef atleti olmaması bu 
Beyinin Kız.ı ayni a1akasızlık havası içinde, gene 1 klüpleri klüplükten çıkarmaktadır. 
Genç kız tarafından alınmt! o- büyük bir dikkat ve intizamla yapıla· Fazla bir şey istemiyoruz; lstanbul 

lan hançerini yerden alan aaker bo- caktır. mıntakası teşkilatına bağlı 20 klübün 
murdandı: Gözleri futbol maçlarından gayri kır koşulan için verecekleri dörder 

_ Vay canına, az daha beni vu- dünyayı görmeyen spor idarecileri • 1 atlet, atletizmin bu kısmının inkişafı 
racaktı. mizden bir teki, kendi mıntakası da - için kafidir. 

hilinde iyi, kötü harekette bulunan Fakat her klüp, bunu yapabilir mi? Baıka biri ona cevap verdi: 
bir heyetin nasıl ve nasıl ve ne şekil- Yapamazsa, yani ~ kilometre ko • - Kendiıini öldürecekti. 
de çalıştığını yakinen tetkik edebil - şacak dört atleti bulunmazsa o klü -

- Sahi mi? Nereden bildin? Liihruyahwaıç lu:"'k yüz;"• mek için hiç olmazsa bir iki defa se • ı bün hakikaten mevcut olduğuna 

Şubat 11 ~ 

İngiltere - Gal 
Futbol Maçı 

27,000 Seyirci Önünde 
Yapılan Mü•abakad• 

lngilter'-' Yenildi 

- Öyle söylüyordu. hayran ayran "'
0 ıyor u. yirciler arasında bile yer almazsa, bu inanmak, klüplerimiz için olduiu k.a -

Bu askerin adı Marko idi. Genç- dığını belki iıtemekıizin anlatan memleket sporu namına ağlanacak 1 dar, spor teşkilatımız için de hem a· -Al 

l d B b ·ı . d k"" d o k El İngiltere - GaJ &ra1mda Y•pdan mm~j """~ iğin e ar aroıun gemı erm e U· Lükreay&yı gör Ü. na Oflu. • bir haldir. yıp, hem de gülünçtür. 
tek rolü yapan lııciltere sai içi 

rekçilik yapmıı, Türkçeyi orada öğ- lerine sarıldı: Muhtelif stadlarda yapılan lik maç- Atletizm Hakem Kursu Bu Bovdn 

renmiıti. _Siz ... Siz beni kurtarın!. Siz i- larını kaçırmamak için büyük bir te· Ak~ ' RI Toplanacak H 1 .
1 

ı k l IsJJ 
P d" • d" b il I" .. .d .1 . · . T • er sene ngı tere, s oçya, r 
ra~a ~o emır ~er 1

: • • yi bir kızsınız. Gözlerinizden e i.. ~! ve gayret ~osteren ı. ar7c~ crımızın İstanbul atletizm heyeti tarafından da ve Gal arasında yapılan ente~~ 
- Sınyor Orlandı, hemen ıımdı Kurtarın Bunların ellerinde bırak- dıger şubelerın mesaılerını yalnız h 1 1 "k l h k k al futbol l "k" · · İııl" . ... . . . ··· . .. I v f}, _ı nzır anan at etı spor ar a em ur· yon maç arının ı mcısı 

bu kız da, dıgerlerı de benım gemı· mayın Hiç olmazsa söyleyın de gazete sutun arında okumagı aaet e- ı b ak Be v l Halk . b. t c l d lm t y~ 
··· · · 1 1 . çok kötü b" su u şam yog u evı ına· ere - a arasın a yapı ış ır. 

ye götürülecekler. Onlan devlet he· beni öldürsünler... dınmış 0 ma arı cıdden ır sındaki mıntaka merkezinde saat 6- Hampton şehrinde yapılan bu rıı1'tl 
ıabına pazara çıkaracağım. Sıcak göz yaıları döküyor, Lük- huyl dur. . . . . .. da toplanacaktır. 27.000 seyirci bulunmuştur. 

1 
- Baı üıtüne Sinyor. 11 • • 1 t d darecılerımızın bunda mesela pazar Hakem kursu toplantısında ~unlar İnmltere talwnnın merkez muhl reıyanın e ennı ıs a ıyor u. .. .. l .. k ld .1.. d" • 0 • ~ 
Genç kızı ıötürmek iıtediler. Fa- L k • d . .. l b k 1 gunu yapı acagı ço evve en ı an e ı- görüşiilecektir: cimi Arsenallı meşhur Orak oyuoıl 

e esız, erın ve guze a ış a- l k k · .. yapıla ~ 
kat o son bir kuvvetle çırpınıyor, .. • . k h k en ·ır oşusunun, aynı gun - (Hakemlik hakkında umumi malu- beşinci dakikasımia sakatlandığırı 

. . .. .. rını onun gozlerıne çevırere ıç ı- k f tbol hasıl"t na tesir ede - · · · · · · · · ııı" kurtulmak ıslıyor, generalın onun· . ca u maçı a ı mat, hakemlerın ıhbsasları, krono • yerme ıhtıyat oyuncu gırmış ve 
de diz çökerek yalvarıyordu: rıyor, eteklerıne sarılıyordu. ceği için tehirini isteyecek kadar ileri metrolar koşu atma ve atlama ha - pek tabii olarak İngiltere aleyhine bll 

_ Beni bırakın! Size babam çok Lükrsya 1:öğsünü fİ§İrdi. g~~~ele~i dünyan~n. ~iç ~i~ yerinde ne kemleri-.' ' şekil almağa ba;.ılamıştır. . ııı' 
para verir. Ben (İçelli Demir Pragadino bağırdı: gorulm.uş, .ne de ı;;;ıd~lmı!~ır. Nizamname malumatı, müsabaka İngiltere sağ için Arsena7.. takırtı bil 
Bey) in kızıyım. - Daha duruyorsunuz!.. Kaldı· . F aalıyetınde, ke~dı. ~agıyl: kavru~an tertibatı ve proğramları hakkında dan Bovdn ilk devrenin ortasında e' 

1 d ••t•• .. d" . bır heyet hazırladıgı ışı tatbık edebıl • malumat netice kauıtlan usulleri, gol yapmış, buna Gal takımı mer1' General bunları an amıyor u. rın, eo urun ıyorum aıze... k . . k d'l · d b.. ..k d ' ,,.. ~ 
K d . . d k l l b" l"kt me ıçın en ı erın en uyu yar ım 1 kontrol fişleri, hakem raporları. muhacimi Aston Villa takımını,el' Tu .. rkçe bı"len var mı?·· en ııı e •• er ere ır ı e beki d•w• kim l d ·· d••W•• ·· 

1
.ft 

- ·, . . ,,. . ":: . . e ıgı se er en gor ugu muş - Toplantıya atletizm federasyonu Astley beraberlik sayısı ile mu .... 
Diye sordu. ılerledı. Lakın Lukreıya bırdenbıre külatla bunalırsa bu işten fayda um· ba k a·· h · ed kt. · · 
M k ·ı . . ... d.. I ş anı ur an rıyaset ece ır. etmıştır. ı!lt ~ 

ar o ı erıye yuru u: bir elini genç kızın uzun kumra mak biraz fazla safdil1ik olur. ikinci devrede iki taraf da teh~~ 
- Ben biliyorum. saçlı baıına koydu, diğer elini de Kır koşuları vesilesile spor işlerin- Hapisanelerde Yapılan hücumlarda bulunmuşlar, Gal mudi~ 
- Bu ne diyor? onu tutmak isteyenlere doğru uza- de besledikleri alakayı bir .d~a .. izh~r Islahat faası bu hücumlar ka~ısında ınilf 
Marko anlattı. Pragadıno gillüm- tarak: eden ( 1) bu arkadaşlar gıbı, kluplerı· (Baıtaralı z inci yüzde) dakikalar geçirmiştir. . 

aedi: 1 mizin de futboldan başka sporlarla Verilen malumata göre Adliye Ve- Oyunun bitmesine yirmi d~ 
- Geçmit ola ... Pazarda ıen e- - D~runuz.... .. f . 4\ kaleti zirai hapishaneler işinde Ziraat kala Gal soliçi merkez muhaci~~ 

peyce para getirirsin. Dedı. General da durmuştu. Lük- Bır Doktorun Vekaletince anlaşmak yollarını araş - aldığı bir pasla oyunun ikinci s0~ 
Canavarlar!.. reaya genç kızı ko!larından tutarak Günlük Salı tırmaktadır. Her iki vekalet arasında yapmış ve maç 2 - 1 lngilterenin 
Markoya döndü ve devam etti: kaldırdı, bir kolu ıle sardı. Genera- N ti d (*) teşriki mesai i~k~nları hasıl ol~uk • Iubiyetiyle bitmiştir. . 

- Buna söyle, uslu dursun ve bi- la dönerek dedi ki: O arın an tan sonra genı9 hır çaltşma programı Oksfort • ~embn~ .. ·J 
zi dinlesin. Yoksa kırbaçlatuım. - Onu bırakınız General... Be- Muannit Baş Ağrısı hazırlanacaktır. 4 Nisanda Tayrnıs nehn uzefl 

Genç kız bunları ög"rendig"i za Edirne hapishanesinin açıhşından ! yapılacak büyük kürek müsabak,Jlt 
· deli neyse hemen öderim, yahut Ve- ı 7 y· • V Dişi 1 Ok far' 

man haykırdı: Ye ırmı ı aş sonra önümüzdeki yaz içinde mralı ırı için hazırlanmakta olan s ~ 
_ Ne duruyorsun? Öldür... Öl- nediğe vardığım zaman hazineye Muayene ettiğim hasta, on sene • adasında da modern tesisat yapılması 

1 
niversitesi kürek takımının kar~ ;d 

yatırırım. denberi eksilmeden devam eden ve kararla,ştınlmış ve şimdiden bu husus havada tam yol üzerinde yaptı•• 
dürsenize... Elinizdeyim. Canavar- d ·· .. d 1 k 1 ı · · 

- Fakat... çok defa işin en gucun en a 1 oyan için mühim bir tahsisat ayn mıştır. man iyi bir netice vcrmıştır. 
lar!... - Fakat ne demek? Satılacak başındaki tahammül edemediği ain • Modern hapishanelerle mahkumlar,! lngiltere Lik Şampiyona.il 7 il 

Demı"ndenberı' pek gerı'ye çekı"l lardan b .. h•edı"yordu. Bir çok ilaçlar k 1 d k d" 1 lik · 2 ' • 1 ? B 1 N ... "' devlet bütçesine yü o ma an en ı 1 ngiltere · şampıyonasının 
mi·• olan Lük" reaya, genr kızın göz deği mi.... en a ıyorum onu... e ve tedaviden fayda alamadığı için ed ki hk. 1 h tli l la ~ 

:r 3' kendilerini idare ece er ve ma u- ci haftası çok arare maç ar 
ya•lariyle karııık yiğitliğine hayran iıtiyoraanız lütfen bana bildiriniz. bunları irsi bir frengi hastalığından ileri b b h l ı 

:r geldigwindcn şüphe ve merakını anlatı- miyctlerini itirip se.r est ayata at.ı · miştir. . . ~~ 
hayran bakıyordu. Ne kadar aiinah- Yavrucak bitkin bir halde •.• Dinlen- dk d ıyete faydalı hı L'k ı d l Sanderland . ·~~ •- yordu ve arada sırada hafif bir ate§ ı tan sonra a cem . - ı ı en o an 't&V. 
sız ve temiz bakıfları vardı. Böyle- mesi lazım. geldiğini söylüyordu. Hastalığı irsi ıe- rer uzuv olacaklardır. altıncı vaziyette olan Liverpul 
ıini hiç görmemiıti. Marçellonun Daha fazla durmadı. kilde izah edecek ne kanda ve ne de Edi~ne hapisha~esi~~e meşgul ol • ı nı 3 _ O mağl.up etmiştir. 

0
)P 

elinde bu çocuk kimbilir ne olacak· Kendisinin ellerini öpen, sıcak bünyesinde bir fınza bulamadım. Ha- mak üzere evvelkı . gun Ankar~dan 1 Arsenal lıkte en .. son~ncu r.J~ 
tı. Bir zifaf gecesi baılangıcmda göz yqlarına bulayan ve artık se- zım işleri de yolunda idi. Az çalışan şehrimize gelen hapıshaneler mute - Blak Böm takımını guç bır orv~ 
aıırıldığı da besbelli idi. Herhalde vinmekte olan genç kızı alarak da- ve rahat bir ömür geçirmeğe müsait bir hassısı Mutahhar Başoğlu dün Edir - sonra 1 - O yenm~tir. Aston ,,ti 

serveti olan bu hastanın ağzını muaye· "t · t' E ·1 t .. ta 1 1 be bir aev&"iliıi vardı. Sevİ§İyorlardt. iresine dog-ru uzakla&tı. neye gı mış ır. vrton ı e yap ıgı maç -
::r ne ederken yirmi yaş dişin hali tabii - M hh d" k d" · 1 k ] .1 Büyük bir ıaadet içinde hu beyaz- Lelkoıadan . k b uta ar un en ısıy e goruşen re a mıştır. _....,. 

8 den daha fazla çukurda ve §ış in ir bir muharririmize şunları söylemiştir: ................................................... ıor 
larl gl.yinmi•ti. Fakat bu sırada bir Bir Mektup b k ·ı k k · ı'lm·ı· old · d ·k· b" d" " kadar 

:r et ta a ası c aı ı sı ı çe" r v u . - İstanbul hapishane ve tevkifha· ne cıvarın a l ı ın onum ~ 
baıkın.. . Bu aralık üstü baır.ı toz ve toprak guw na ve basılınca burada husule gelen d k · 1 kt" Burada ınah1' u 

Lükreıya hunları hayalinde gö-
rüyordu. 

O bile Marçellodan ayrıldığı i
çin ne kadar üzü!müıtü. 

Bu yavrucağın acıları kimbiJir 
ne engindi. 

Ona acımağa başlam1fb. 
General bağırdı: 

- Götürün! 
Sıcak 

Göz Yaıları 
Genç kız bu emrin manasını an

lamıst· , çırpındı ve silkindi. 
Pragadinoya baktı: 

:r ne hastahaneleri, yakın zaman a tev- ra ış enece ır. , _tti J' 

içinde, terli ve yorgun bir asker sert ai:rının bap. in'ikas ettiğini tesbit et- kifhanede esaslı bir şekilde birleştiri· ların daha ziyade pancar ve yaoıvlltı'·,I': 
adımlarla ve kaledeki zabitlerden tim. Yaptırdığım rontken muaycncsin· 1 · f 1 eşgul o A' 

de de bu büyük dişin altında birparça lecektir. Ceza evindeki boş kalan has- su ye zıraa ıy e m ]yer 
biriyle oraya geliyordu. Zabit se-ı 
lam verdi ve askeri göıtererek: 

- General... Lefkoıadan bir mek
tup ... Sizin için ... 

Dedi. 

teşekkül ettiğini gördük. Mütehassıs diıs tahaneye de mahkum çocuklar yerl~- muhtemeldir · Yabani fa~u ,.ti 
d d · ·1 kt" rupa piyasalarında ço ""'" tabibi ile konsultasyon an sonra te •· tın ece ır. . . "b · le w 

1 
vi yapıldı. Dişi çıkarıldı. Çürük dişleri Bu çocukların terbiyeleriyle bizzat nan hır madde olması ı~ı arıY htı'iıt 

Pragadino kendisine 
zarfı açtı ve okudu. 

temizlendi ve bakıldı. Bunun neticesi yakından alakadar olacağız. Bu işle 1 him ihracat da yapılacagını ta I 
on senelik ağrılan tamamen geçti. bugün mCf1gul oldum. Vekaletten bul diyoruz. . . :rıı&JtJt' t 

uzatılan Karilerim böyle baş ağrılan geldiği akşam aldığım emir üzerine Edirneye Edirnedekı hapıshaneye k t '(ıl 
zaman bir defa da bir diş doktoruna gidiyorum. Orada yakın zamanda açıl- hapishanelerden bilhassa To ar:t~' 
kendinizi göstermeği ihmal etmeyiniz: ması muhtemel olan Yanıkkışla ha _ hal. Eskişehir gibi pancar :rııı3h~~ Bunda Kıbrısın Türklere kartı 

korunması çareleri üzerinde konu
!Ulmak üzere yapılan toplantıya he- ı 
men gelmesi bildiriliyordu. 

(Arkası vaı) 

· d kiki · · d l hapishanelerden J1l ( *) Bu notlan kesip saklayınız, ya· pishanesi üzerın e son tet erımı sın a o an d ~ . .. . 

1 

v B h · h "t"ba 1 t'rtilip çalıştmlacaklar ır. ·-"' but bır aJbume yapııtmp kolleksıyoa yapacagım. u apıs ane esas ı ı • ar ge ı d biıw· -
yapınız. ~ıkı~tı. ~anınızda bu. no~~ riyle zirai olacaktır ve işe ilk part.i bir . Her halde ya~m zam~n :.aca1'tı•" 
bir doktor aıbı ımdaduııu yetifebilir. kısım mahkumla ba,lanacak, hapısha· bır modern hapıshanemız 
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Yazan : Gerha rt Ellert -89- 11 / 2 / H36 Çeviren : Arif Cemil 

Attila; Rahibe, 
Olacağını 

Mukadderatının 

Sormakta İdi 
Ne 

Macaristanın 
Sıhhat Müsteşarı 

Kayboldu 
BiR 

BiBAYE 
Ercüm ent Ekrem T 1lu 

RADYO KURBA NI 
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Bir Saray 
Faciası 

Bugünkü Keşidede Kazananlar 

11 - 2 - 936 - 60 -

Harem Ağası . Beşirle 
Yazan: """ Ş. 

İkbal Hanım 

20 nciTertip Tayyare Piyangosunun 
Dördüncü Keşidesi Bugün Başladı 

Nihayet B iribirlerile Buluşmuşlardı 
Bu ayakta konufma, bir bayH de-lüzerine: --

vam etmİ§; ve sonra Beıir onbaıı - Onun felaketine ben sebep 
Tahir Ağanın elinden tutarak: oldum. 

_ Hadi .. Şöyle biraz yürüyelim. Diye aylarca ağladığını birer bi • 
Demitti. rer hikaye etti. 
Bu yürüyüş, Tophaneye kadar Betir onbaıı, bütün bunları hay. 

devam etmiıti. Ve bu müddet zar - retle dinliyor; dinledikçe, kalbin • 
fında, Beıir onbaşı bir çok ıeyler de gittikçe geniıliyen bir ferahlık 
öğrenmiıti. hissediyordu. 

Öğrendiği §eylerin çoğu, Beıir Tahir Ağa, bütün hunları naklet-
onbaşıya pek tabii gelmiıti. Şeh - tikten sonra: 
zadenin yaptığı çılgınlıklara, ikbal - Hadi, ıuradan bir arabaya at. 
Hanımefendi ile ayrılmalarına, bu- hyahm. Doğruca hanımefendiye gi
gün zahiri bir haımet ve saltanat delim. Seni görünce, kim bilir ne 
içinde o niıhette sefil ve her saa • kadar sevinecektir. 
detten mahrum yafamasına hiç Dedi. 
taaccüp etmemiıti. Ve bütün bun - Beıir, batını eğdi. Bir kaç saniye 
ları dinledikten sonra, derin bir te- dütündükten sonra, gülümsiyerek: 
vekkül ve iman ile: - Bugün, dursun. Senden de ri • 

_ Eh, birader. Bu dünya, (etme, ca ederim; eğer yarına kadar hanı
bulma) dünyasıdır. O da, hanıme - mefendiyi görürsen, benden kat'iy
fendi de bana ettiklerini çekecek- yen bahıetme. 
)er. Cevabını verdi. 

Demitti. Betirin bu sözleri, ko • Ve.. Tahir Ağadan ayrılır ayrıl
nutmayı §Öyle bir mecraya sürük - maz, derhal bir arabaya atlıyarak 
lem itti: hocahanımın evine gitti. 

- Efendinin hali. malum. Onun Hocahanım, Betir Ağayı görür 
·.ipi ile kuyuya inilmez. Fakat, ha - görmez; ne yapacağını· §a§ırarak 
nımefendiye gelince; sakın ona bed- kendinden geçmiıti. iki ellerini diz
dua etme. Senin için ne kadar he - lerine vura vura: 
lecan çektiğini, göz yaf ı döktüğü - - Aman, ağa efendi.. Ölüler de 
nü tarif edemem. diriliyormuı, öyle mi?... Hey, ya • 

Kazanan Numaraları Aşağıda 

35000 Lira 
Kazanan 

22481 
Bu numaranın 7 5 O yukansından 7 5 O 

aşağısına kadar olan 1500 numara içinde 
sonu ( 1 ) rakkamı ile biten bütün nu
maralar yirmişer lira amorti alacaklardır. 

15000 lira 
Kazanan 

22949 
Bu numaranın 750 yukansından 750 

aşağısına kadar olan 1500 numara içinde 
sonu ( 9 ) rakkamı ile biten bütün nu• 
mara.lar yirmi§er lira amorti alacaklardır. 

12000 Lira 
Kazanan 

2477 

1 oo Lira· 
Kazananlar 

5287 11705 15984 16217 
4883 29263 29930 11344 

14552 7551 5293 8252 
16374 16584 24185 9282 
11978 8972 18402 12609 
12101 7550 2041 12551 
11690 2798 8279 4882 
21711 17757 46 2257 

1234 21444 
f:ISL 96ts S999Z lOtSZ 
27035 24046 11812 24558 -···-·-· ................................................. . 

RADYO 1 
-----------------------------8 u Aktamkl Program 

ISTANBUL 
18: Opera musikisi, 19: Haberler, 

19, 15: Karışık program, (plilr.), 20: Gi
tar plak, 2 O, 30: Stüdyo caz. tango ve or· 
kestra grupları, 2 1 , 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

PARIS 

_Yok canım. radan Allahım! .. Kudretine, kuvve· Bu numaranın 750 yukansından 750 

16: Melodi, 16, l 5: Plak, 16,30: Se • 
renatlar, 17: lngilizce dersler, 17,20: De· 
niz müsahabesi, 1 7, 30: Senfonik konser, 
18: Tiyatro bahisleri, 18, 3 O: Mozarttan 
parçalar, 19, 30: Müsahabe, 20,20: Mizah 
neşriyatı, 20, 30: Neşriyat, 20,45: Şarkı

lar, 22,45: Dans müziği, 23,15: İtalyan - Emin ol ki, böyle... tine kurban olayım. aşağısına kadar olan 1500 numara içinde 
şarkıları. - Pekala.. Şu halde, beni niçin Diye, bir haıli zaman feryat et • sonu ( 7 ) rakkamı ile biten bütün nu-

BERLIN 
köıke kabul etmediler?.. miıti. maral.x yirmişer lira amorti alacaklardır. 

O zaman Tahir Ağa; kötkün hah- Beıir onLatıya gelince; o, artık 
16: Dört elle piyano, 16,40: Münihten 

1 7: Hayzelbergden, 18,45: Af§am ha • 
berleri, 19, 1 O: Laypzigden, 2 1 : Müsaha· 
be, 21,20: Olimpiyat oyunlan, 21,40: 

çesinde, İkbal Hanımefendi ife bat- bütün mukadderatını, yüzüne gü • 
kalfanın konuıtuklannı nakletti: lümıemiye baılıyan talihe teslim el· 

- Ah kardC§im; sen, yanlı§ bir mit: 
düşünceye kurban oldun. Bund3., - Hadi, hocahanım. Doğruca ha
başkalf anın da kabahati yok. O da, nımefendiye gidiniz. Arattığı kayı· 
görünüte aldandı. hın bulunduğuna müjde veriniz. 

Dedi. Ve sonra; hanımefendi ta- demitti. 
rafından, Nuri Beye nasıl gönderil - * 
diğini, Nuri Beyin mektubunu, o . Betir ile ikbal Hanımefendinin 
mektuba hanımefendinin niçin ce- karıılatması pek hazin olmuıtu. Be
vap vermediğini .. Fakat mektuba ce· şir, titriye titriye ona yaklaımıf; 
vap vermemesine rağmen hocaha • hiç bir söz söylemiye muktedir ola
nımı saraya celbederek damadı va- madan ayaklarına kapanmıt; daki. 
ııtasile günlerce arattığını, bu a - kalarca ağlamıftı. 
ratmalar neticesinin bot çıkmaıı (Arkası var) 

İstanbul 4 Üncü icra Memurluğundaa: 

Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipatekli olup üç ehli vukuf tarafından tama
mına 301 O lira kıymet takdir edilen Kıztatında, Mustafa Bey mahalle
ıinin eski Dolap yeni Pazar meydanı ıokağında eski 27 No. lu tapu 
kaydında natamam ki.rgir bir hane takdiri kıymet raporunda altında 
garaj olarak istimal edilen iki dükkanı olan iki kısım kargir bahçeli 
hane açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 16/3/936 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması 

icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni 
bulduğu takdirde müıteriıi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
ıon arttıranın taahhüddü baki kalmak üzere arttırma on bet gün müd
detle temdit edilerek 31/3/936 tarihine müsadif sah günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art
tırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde sa • 
tıı 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıı peıindir. 
Arttırmaya iıtirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotek
li al--caklarda diğer ali.kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve h •suaile faiz ve maaarife dair olan iddialarını evrakı 
müs itelerile birlikte ilan tarihinden i{ ib1'ren nihayet yirmi gün zar • 
fır 1

' birlikte dairemize bildirmeleri 1:0.zımdır. Ak:si takdirde hakları 
tapu ı;icillile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin "tyla!masmdan hariç 
kalırbr. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyedan mütevellit belediye 
rüsull' ı ve vakıf icareıi ve yirmi senelik vakıf icaresi tavizi bedeli mü
zayt"rl0den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 16/2/936 
tari' 'nden itib~ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru • 
lacr•· arttırma !artnamesi ile 934/1833 No. lu dosyaya müracaatla 
mekt • dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. ( nl) 

1 ooo L·ira 
Hayzbergden. 

MONIH Kazananlar 
8459 

500 lira 

16,20: Müsahabe, 16,40: Olimpiyat 
hakkında. 1 7: Hayzbergden, 16, 4 5 : Mü
sahabe, 19, 1 O: Şarkılar, 20, l 5: Şarkı. 

, 21: Müsahabe, 21,20: Olimpiyat oyunla
rı, 21,40: Hayzbergden, 2 3: Konser. 

10071 
5786 

23793 

15009 
18079 
25487 

1952 
14477 

7602 
14541 

Kazananlar 
19733 
10046 

3463 
12673 

150 Lira 
Kazananlar 

10048 
3947 

22040 
11889 
14367 
24790 

21024 
23643 
28993 
2142 
12950 

2139 

9648 
19602 
11600 

27349 

--- ·~-M---1 ................ ._ ____ --
Ağrısız Doğum 

Bir Sovyet Doktorunun 
Keıfi 

Moskova, (Tas ajansı bildiriyor) -
Sovyet hükumeti doğum vak'alannda ıs

tırabın önüne geçmek için hissi iptal usu • 
!ünü keşif ve tatbik eden, profesör Lou -
rie) ye Lenin madalyası tevcih etmiıtir. 

Bu usul sıhhat işleri komiserliğinin kara • 
rile bu yıl ( 300.000) vak'aya tatbik edi
lecektir. Şimdiden Moskova, Kiyef, Le • 
ningrat, Rostof, Stalingrat ile diğer bir 
çok büyiik §ehirlerdc tatbik m~vkiine ko
nulmuştur. 

Bu usul ile karına, cilt altından yapılan 
bir şırınga iki veya üç saat bütün acıları 

durdurmaktadır. 

Bir Batka Ketif 
Moskova, (1 as ajansı bildiriyor) 

Profesör Platonof korku, sinir, baş dön
mesi ve kusma hadiselerine karşı ipnotiz
me lullanılmasını denemiş ve yaptığı 90 
denemeden çoğunda 11\UV&ff ak olmuştu!'. 

VİYANA 
16,20: Brahmsın şarkıları. 17,20: Fran· 

sızca müsahabe, 18: Müsahabe, 19: Var
yete, 20, 35: Haftanın tefrikası. 21, 1 O: 
Şarkılar ve hafif müzik. 

BUDAPEŞTE 
18, 1 O: Konser, 19, 1 O: Macar tiyat • 

rosundan nakil, 21,40: Konser. 

BÜKREŞ 
16, 15: Konser, 18, l 5: Şan, 18,40: 

Şan, 19, 30: Senfonik konset, 2 1, 1 O: 
Konser Noktum, 21,45: Fransızca ve al
manca konu§an gazete, 21,55: Son ha -
herler. 

ROMA 
15,20: Asmaradan nakil, 16: Radyo 

Jurnal, 16, 1 5: Dans müziği, 18: Yabancı 
dillerden haberler, müzik, 19, l 5: Radyo 
jurnal, 19,35: Opera (Grano de Berge • 
rac). 

VARŞOVA 
16, 15: Oda orkestrası, 1 7, 15: Nakiller, 

20: Senfonik orkestra, 22,50: Fransızca 
müsahabe. 

PRAG 
16, 2 O: Melodi, 1 6, 5 O: Plak neşriyatı, 

18, I O: Soksofon havaları, 18,40: Çocuk 
bahsi, 19, 1 O: Komedi, 19,50: Konser, 
21, 30: Plak, 2 1,45: Mükaleme. 

SELANJK BANKASI 
Tesıs tıı.rılıi l:>d8 

• İtfare merkFZi 
lstanbul (Galata) 

Türkigedeki şubelt!rl: 

lııtanbul, ( Galata, Y " ı ıioıı ni ); 
İtmir, Mersin. 
Yıınanistondaki şubeleri: 

Selanik. Atiua, Pire. 

• Her nevi banka mu•mellb 
--

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

Yazıyoruz: 

5o Lira 
Kazananlar 

10281 7297 13'176 20093 
6402 25629 26876 4087 

14596 13780 12365 27300 
6440 27460 24294 6501 

28856 23233 27582 3266 
12275 10998 13882 14780 
25106 26122 3090 22462 
14652 26035 3079 4562 
5903 19444 2645 6226 
9446 8567 15504 21945 

28665 12694 9602 18575 
25954 14559 18243 25929 
11200 12 12651 25275 
25347 29366 7243 9013 
13685 13409 26421 16330 
4912 13140 23545 19253 

11283 16742 13681 29701 
13059 14804 23694 6268 
4591 20880 19765 5184 

28461 8053 21045 
26281 10044 29015 20936 

6937 16495 29510 24333 
1617 23471 21065 10834 
3422 588 8393 5062 

19461 19247 16043 26319 
4318 29853 11901 10022 
949 16071 26263 25870 

14241 17322 5835 19634 
23501 22694 7398 

95 20755 2953 18885 
22074 22335 22208 17785 

6583 19939 5793 5027 
2894 25288 28458 24134 

24230 6209 27510 25194 
17933 16755 20430 25534 
22972 25731 12597 28952 
21337 12698 28804 27851 
25029 8204 29267 24987 
26509 27279 23009 24475 
7089 28920 967 17800 

13853 213 19118 25925 
21159 17264 1113 13452 

7634 24459 19197 19175 
26299 23008 29625 21850 
9585 29593 12495 26297 

14994 8663 11884 16455 
22067 4030 

3o Lira 
Kazananlar 

10836 19121 21590 18176 
22565 9741 1604 25953 
9465 22988 6744 14776 
6862 8250 3641 26158 

18872 2555 5525 4473 
23891 22224 29698 29704 
18322 7056 6332 10992 

168 8570 3563 20377 
7338 187 16462 9611 

11287 28600 16224 28369 
2723 27287 4767 17660 
211 29775 6604 21784 

22254 29187 4004 21620 
25273 5321 18847 24798 
18621 8411 14825 16709 
15140 14339 22472 23728 
18254 11129 28064 23122 
23704 16446 4859 5477 
26543 39 19307 8778 
14527 24507 7751 26334 
22752 20608 11956 4715 
8245 11402 • 1229 6581 

719 10234 6190 4H~6 

1590 22964 21513 27714 
3639 186 18191 6821 

20858 12620 1141 959.2 
27094 8466 12196 1218 
21031 12025 599 22083 
12892 2982 12057 2449' 
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~Şubat 

Korkmayalım, -inbir 
Direkten iri Çatlamış! 
ı::-~ (Baftaralı 1 inci yüzde) J Çünkü, uzun uzun aradığımız hal-

ta ~er bir kaç gün içinde esaslı bir de orada, yer yüzünde her adımda 
le ~ıre başlanmazsa, mahzen, direk - 1 rastladığımız «tehlike» den eser göre
,. .. ~Ylc beraber <1gümbürrrrr» diye 1 medik. 
~<.ııı:eeek . 

Bu mış. . . Çıkarken foto Cemal : 
nı korku veren rıvayetlerı du- - Hah! dedi, bu olacak? 
dai~i~ tehlikeyi yakından görmek fe- Döndüm, ve gösterdiği direğe dik-

V gıne kalkıştım. katle baktım: 
he k e Yakında yıkılıp tamamen tari Bir asırlık çınar gövdesinden çok 

SON POSTA 

Çorlu sulh hukuk hakimliğinden: 
Müddei Çorlunun Kara Mehmet kö • 

yünden küçük Davut oğlu Süleyman ta -
rafından Mustafa oğlu İbrahim veresele
rinden Mehmet Hatiçe, Emine ve Eski -
şehrin Ümraniye köyünde mukim iken bi
lahara semti meçhule giden İbrahim kızı 
müteveffa Fatma zevci Ahmet aleyhine 
açılan tarla bedelinden 80 lira alacak da-
vasının yapılan muhakemesi sonunda: 
Müddeabih 80 liranın müddeaaleyhler -
den tahsiline karar verilmiş oldu,'1Jndan 
adresi meçhul bulunan Ahmedin tarihi 
ilandan itibaren bir hafta zarfında tem • 
yiz etmediği takdirde hükmün kesbi kat'i
yet edeceği lüzumu ilan olunur. 

bi arıŞacağı söylenen mahzenin son geniş olan koca taş direğin üstünde, 
Çır resınini çektirmek üzere fotoğraf- ustura yarası kadar ince bir çizik var-
~ da beraber aldım. dı: Çorlu sulh huktık hakimliğinden: 

bl u tehlikeli gezintiye çıkarken, Binbir direkten hlr tanesi çatlamış· Müddeiye Çorlunun Camii atik mahal -
la~tbaadakilerle, Habeşistana giden 1- tı 1 lesinden Ali kızı Esma tarafından kocası 

Yan f ] · 'b' k kl h )Al fstinyede çelekçi Şahan oğlu Eyüp aley _ 
ı~~tık. ne er erı gı ı uca aşıp, e a • * h 1 ~ İne açı an sulh teşebbüsü daVBsmda: 

, , Binbirdirekte eskiden bir bekçi .. dd ı h · fk Ve y l d .. .. Jd .. k mu eaa ey ın nmctgal\\ me~ul bu • 
o a uzu u • bulunduruluyordu. Fakat sonra buna lunması hasebiyle ilnnen tebligat icrasına 

lf. lüzum görülmedi: Kapının anahtarla- karar verilmiş ve muhakeme 12/3 /9 36 
......_Yürüsen e? rını bana verdiler. Şehirlilerden, sey • perşembe günü saat 10 talik kılınmış ol • 
......_ Sen öne geç 1 yahlardan gezmek istiyenler çıkarsa duğundan Eyübün yevmi mezkurda 
......_ Yanyana inelim! gelip benden alıyorlar. Çünkü kapı - 1 mahkemeye gelmesi veya bir vekil gön • 

Jıı ......_ Bilakis ... Aramızda mesafe bu - nın üstündeki bir kağıtta, anahta - 1 dermesi lüzumu ilan olunur. 
ta naun ki, kazaya ikimiz birden uğ- 1 rın bende bulunduğu yazılıdır. 
rnı:valım 1 1 Geçenlerde bir gün kendim de ge- fst. Dördüncü hukuk mahkemesinden: B Pek inmiye gelmezi ziyordum. Baktım, direklerden birisi Behcet vekili avukat Sıtkı Arbay tara-

~JU _konuşmanın, Binbirdirek mah -
1 
çatlak: fından müddenaleyh Mari aleyhine açılan 

t0~ erıne inen merdiven baqında, fo- Derhal bir istida yazıp «heyeti 934/ 1165 ı &raf T numara ı alacak davasında ev• 
t .. ı çı ile benim aramda geçtigı"'"ni f n°yeıı ye verdı'm T k 
""ll en ı · velce a ·simde F eruzağada Oliva soka • 

L'!1in etmi§sinizdir. Alakadar oldular. Yakında datamir E E 
l'le b ğında tem ::ker apartımanında oturmak-

~ r asamakta bastığımız yeri aya- ettirecekler. 
ltıııJ.a ] ta iken ahiren ikametgahını tcrkederck 

İ'"'· k • ve tavanı gözümüz e yokla - * 
"'"il • • nerede oturduğu meçhul bulunduğu an • 
y ınıyoruz: Bu sözleri söyleyen de belediyenin j laşılmış bulunduğunda M · ·ıA 

.ı, ... a tehlikeli yer burası ise} Ya mer- d. k h n arıye ı anen 
'I •c kapıcısıdır. Şimdi, Binbir ıre ma - tebligat icrasına ka ·ı · 1 ki 
ıı~·· n çökerse} Ya Binbirdirek birden zenindeki «büyük tehlike)) (1) nin ı 13 mart 936 cuma ra~ ... ven mış ol4ma l'ka 

lltrrr)) d. t · · '\ 1. gunu saat ta ı 
1-f ·• ~ ıye · epemıze ınerse r mahiyetini anladınız, ve «teh ıke» ra- k 1 d w d .. b 

""h' ulasa, her adımda içimizi bin bir · · f · · ı ın ıgın an ° gun izzat ve bilvekale •,. porunu yazan «heyetı ennıye» yı hk d h b ıın · ma eme e azır ulunmadığı takdirde 
"• t.ıtretiyor 1 tanıdınız ya? 
•vıerd . d'b' . d'"'. . Selim Tevfik gıyaben icra kılınacağı tebligw yerine olmak ~ ıvenın ı ıne ın ıgımız za -

ÇG • •• Yüreğimiz duracak sandım. -- .•. - ...... ' ', - , . , . , • ·~· .. ·-·- üzere ilin olunur. (569) 

ai ~~u,. sesleri bin bir misli büyüten Bqiktat Sulh Birinci Hukuk Mahke • ---··- ~-·-·-- ... - ™"0
-·--

dii n ırdırek mahzeninin tam ortasınn mesinden: 
!Jen koca bir taş, şerapnel gibi pat- Beşiktaş odun iskelesinde arpacı Mus • 
J., ~· Dura dura tam yarım saatte in-IQB tafanın, Ortaköy vapur iskelesi sokağında 
.t 

1rtıi~ merdivenin ortasına korku -
~n 'k arpacı Mehmet aleyhine açmış olduğu ( 5 5 
~ ba~ i saniyede tırmanan fotoğraf - Üra 37 kuruş) alacak davası üzerine; M. 

Son Posta • • İstanbul Gelir ve Para 

BOR ~AS 1 gırıyordu : 

l Durma 1 Çöküyor 1 aleyh Mehmet namına gönderilen dave - 10 • 2 • 1936 
tiyeye, verilen meşruhnttan ikametgahının ı.---~====-'-

~ aın bu davete itaat edeceğim sıra
~hkahzenin içi, inceli kalınlı çocuk 

meçhul olduğu anlaşılmasına mebni, bir Türk Devlet Borçlan 

tı.1 a~alariy]c doldu: 
ay müddetle ilanen tebligat icraııına karar Ltra 
verilerek, muhakemesi (9/3/936 tarihine l ı % 7,5 T. B. I 23.llS 

Llra 
% 5 Haz!ne B . .sa 
Dahili isUkraa YS,O(I ~ eger taşı, mahzenin meydana ba

k~ tavan penceresi etrafında oyna
tııu ~ocuklar atmışlar, onlar, ürktüğü
bi/u görmenin keyfiyle kırılırken, 
b~ı';' Yüreklerimiz de tabii atışlarını 

d 'f . .. .. 1 O) l'k o/o 7,5 T. B. n ~2.~0 müsa ı pazartesı gunu saat a ta ı % 7,5 T. B. m 2t.t0 
kılınmış olduğundan, o gün mahkemeye ı:----:::---:--~---:-. --:::-----------11 

ı d ·w· b' k'l .. d d·w· Devlet Denuryollan Borçlan ge me ıgı veya ır ve ı gon erme ıgı 

takdirde; gıyabında muhakemeye devam 
olunacağı ilan olunur. ( 19909) 

y \l. 
~er. altında, yer yüzünden ses duy Eyüp Ahkimı Şahııiye Hakimliğinden: 

Lira IJra 

Ergani !H ,SO il Anadolu Ivell 4S,OS 
81vu Erzurum9\'JJ Anadolu M. 46,6'l 

Sos7eteler E.banu 
IJra 

~ bıı:e cesaret vermişti : 
do~kat kalın taş direklerin arasında 
~ılı tıkÇa, çıkarılan rivayetlere ka -

Eyüpte Tahtaminarede 6 numaralı ev-
de mukim iken ölen Recebin ve Recep - İf. B. Mll. iki,();) tat. Tramva7 

a a Hl. 9,50 Bomontl 

IJra 
22,1.> 
1,0J 

H,7l 
10,25 

ten evvel ölen karısının vefatiyle bırak • 

~a duyduğumuz korkuya güldük: 
~ btlaklık, buradaki direklerde de • 
\1\ k Uranın yıkılabileceğine hükme -

a a Name 11,60 Terkos 
tığı küçük F ehimeye öz kardeıi Feride Merkez B. D. 61, -O A. Çimento 
mahkemece vasi tayin kılınmış olduiun - ıı-------:Ç:::E::-K:::L-:E:::R::--------ı 

dan keyfiyet kanunu medeninin madde( ıtrş. 

' ilfalardaydı: 
mahsusaaı mucibince 1 O gün müddetle İsterin 622,2J \\ Liret 
ilan olunur. ( 5 70) F. Frangı l:ı,Ol7S Dolar 

L T. L. lçln 
9,9956 
0,806S ......____ ___________________________________________________ __ 

lstanbul Dördüncü icra W. emurluiundan: 
'~~la~ ve Eytam Bankaıı Türk Anonim Şirketine birinci derece ve 
~~ ~ ıpotekli olup tamına 16146on altı bin yüz kırk alh lira kıymet 
~d.dır edilmi§ olan ve Deniz Ticareti müdürlüğünün 123 ıicil No. 
' kayıtlı ve Kırzadelere ait lzmir vapuru tamamı açık arttırmaya 
tati1

1 
uı. olup ilan tarihinden itibaren fartnameai herkeı tarafından 

lQ) thılecek ve 2/4/936 tarihine raılıyan pertembe günü ıaat 14 ten 
~tit 'k~adar dairemizde açık arttırma ıuretile ıatılacaktır. Arttırmaya 
~'i' •çin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
~~ik "eya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. 
tıı~et\ deniz resimleri ve dellaliye mÜ§teriye aittir. Arttırma bedeli 
dt h lllınen kıymetin yüzde yetmif beşini bulduğu takdirde alıcı üstün
~li)•rakılacak, aksi halde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
)tt t l 5 gün uzatılarak 17 / 4/936 tarihine raılıyan cuma günü ayni 
lı:t1t4,"e saatte yapılacak, olan ikinci arttırmasında arttırma bedeli 
~il ~~~n kıymetin yüzde yetmi§ bet ini bulmazsa 2280 No. lu ka • 
~ll!tı Ukuınlerine tevfikan satıı geri bırakılacaktır. Satı§ bedeli pefin 
'\tı ?tek lazımdır. icra ve iflaı kanununun 126 ıncı maddesine tevfi • 
·~d.c~~tek aahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üze
~ t 1 haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddiaları -
~'tıt~rakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemie bildirmeleri 
~litıi •r. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satıı be • 
'dd tl. Payla§masından hariç kalırlar. Alakadarların İ§bu kanun 
'I"' ~. tıın f l . 
b;ıcı.~ . e ınuva ık surette hareket etme erı ve daha fazla malumat 
~ol ıstiyenlerin 934/1860 No. lu dosya ile dairemize müracaatları 
~~nur. (305) 
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iLAN FlA TLAR1 r 
1 - Gazetenin esas Yaz:ıaile 

bir aütünü.n iki aabn bir 
(eantim) sayılır. 

2 - Sayfasına eöre bir aan -
tim ilan fiatı tunlardır: 

~ ™-aayfa aayt. aayf• sayfa IDlfcr Soa-
1 2 3 s rt•rler •1ı7fa 

400 250 200 100 60 -30 
Kr1o Kr,. Krt- ıc,... Kr1o K,.. 

3 - Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kaLn J'&Zllar 
tutacaklan. yere aöre 
santimle ölçülür. 

Sayfa 11 
• 

Inhiıarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - lzmirde Çamaltı tuzlasında yapılacak 34797 lira 68 kuruı ke. 

tif bedelli 6 tane ev, bir mektep ve bir revir binalan topluca kapali 
zarf usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme 21 fubat 936 cuma günü saat 11 de Kabataıta lnhi • 
sarlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2609 lira82 kuruıtur. 
4 - lıtekliler ihaleden en az bet gün evvel inhisarlar inpat ıube ~ 

sine gelerek diplomalı mimar veya mühendis olduklannı ve evvelce 
en az 20,000 liralık bina İ§İ yaptıklarını mukavele ve kabul raporu su
retleriyle isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 173 
kurut mukabilinde eksiltme evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü saat tam 10 na kadar 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. «572» 

** 1 --- Şartnamesi mucibince 6603 lira muhammen bedelli 140 adet va. 
gonet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme ıartnameleri parasız olarak Kabataıta Levazım ve Mü
bayaat şubesinden verilmektedir. 

3 - Eksiltme, 12/2/936 tarihine rastlıyan sah günü saat 16 da Ka· 
bataşta levazım ve mübayaat §Uhesinde yapılackktır . 

4 - Arzu ednler, tetkik olunmak üzere fiyatsız tekliflerini eksiltme 
gününden on gün evveline kadar Tuz Fen ıubeai Müdürlüğüne 
vermiı olmalıdırlar. 

5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 495 lira ile 
birlikte kapalı zarfları eksiltme için tayin olunan aaattan bil' 
ıaat evvel komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde teslim et J 

melri ilan olunur. (52) 

* * 
1 -Yav§8.n tuzlasındaki 48878 lira 79 kurut keıif bedelli mevcut ve 

natamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ıslahat ile iki 
ahşap köprü inıası kapalı zarfla eksiltmesi talik olunmuştur. 

2 - Proje, keşif, fenni §artnameleri mukavele projesi ve münakasa 
ıartnamesi 245 kurut mukabilinde inhisarlar Tuz Fen Şube • 
sinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 15 ıubat 936 cumarteıi günü aaat 11 de Kabata§ta Le· 
vazım ve Mübayaat Müdürlüğü binaıındaki Komiayonda yapı • 
lacaktır • 

4 - Muvakkat teminat miktan 3665 lira 90 kuruıtur. 
5- istekliler ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar Tuz Fen 

Şubesine gelerek: En az 3 kilometrelik demir yol tesviyei tü • 
rabiyesi', ray ferfiyatı ve köprü işleri yapmı§ diplomalı mühendis 
olduklarına veya bu teraiti haiz diplomalı bir mühendisi inıa • 
atın bitimine kadar daimi olarak i§ batında bulundurulacağına 
dair resmi ve muteber vesaik göıterip münakasaya iıtirak ede -
bileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikaları havi kapalı 
zarflar ihale günü ıaat tam ona kadar Kabatafta ismi geçen 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (744) 

** 1 - Çamaltı tuzlası için §artnamesi mucibince satın alınacak 450 
ton kok kömürünün pazarlığı 14/2/936 tarihine raılıyan cuma 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - istekliler kömürleri ya Jstanbulda mavnaya teslim veyahut 
Çamaltına teslim suretiyle teklif edebilirler. 

3 - lıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 mu • 
vak.kat güvenme paralariyle beraber Kabataıta alım satım ko-
misyonuna gelmeleri. «755» 

Istanbul 4 üncü fcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
birinci derecede f pot ekil olup yemlnll Uç ehli nkuf tara
fından tamamına 2977 lira kıymet takdir edilen Beıiktaı, Yeni• 
mahallle, Ihlamur caddul eakl 69 yeni 73 •• arka ıokaktakl ara
balık tarafıoda 1enl 16 No su bulanan maa bahçe ve 
müıtemillt bir ahıap •Y açık arttırmaya vuedilmit oldu-
tuodan 16/3/936 tarihine müaadif Pazartesi gllnü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammeoeniıı % 75 ini bulduğu 
takdirde mUtterisl ilzerlnde bırakılacaktır. Abl takdirde 
en aon arttıranm taabhndu baki kalmak Uzero arttırma IS 
gUn müddetle temdit edilerek 31/3/936 tarihlııe müaadlf 
Salı gUnQ ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık artbrmaamda artbrma bedeli kıymeti mubamme
nenin % 75 nl bulmadıiı takdirde aatış 2280 No. h kanun ahkamını 
tevfikan geri bırakılır. Sabt peıindir. Arttırmaya lftirik etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin 4'ô 7,5 niabetinde pey akçe.i veya 
milli b:r bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lii:ıımdır. 

Hakları Tapu aicllli Ue aabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
alikadArAnın "• irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını Ye hususile 
fal:ı •• masar~fe dair olan iddialarını evrakı mUsbitelerl llo birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glln zarfında birlikte da romiıe 
bildirmeleri lAnmdır. Aksi takdirde hakları Tapu ıicilli ile sabit 
olmıyanlar Hlıf bedelinin paylaımaaıodan hariç kalırlar. Müterakim 
verırl, tenvirlye, tanzlflyedeo mUhrrellit Belediye rusumu 
ye Vakıf lcarul ve 20 senelik vakıf lcareal tavizi be· 
deli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al· 
mak isteyenler 16 • 2 • 936 tarihlnd.-n itibaren herkesin gör.::bll· 
mesl için dairede açık bulundurukcak arttırma ıartn ' ue i:le 
934/958 No. lu dosya) a mllracaatla mczkür dosyada meV\:Ut vesa• 
iki ıörebllecolderl UlD olunur. "775., 


