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kuru, nefis, sıhhidir. 
Hasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyahndan ve Hasan kremipden yapılmıt çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar güzel sabun yoktur. En nazik cildli kadmlarla 
çocuklar ve bebekler mutlaka Hasan ıabumı ile yıkanmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çefitleri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU. 

Çaresi varken ıstırap çekmek ... 

• • 
En şiddetli baı ve diı 
atrılarını, romatiıma 
ıancı ve ıızılarını 

keser 

Ne acınacak hal! 

GRiPiN: 
Oıütmekten mütevellid 
bütün ııhrabları, adale, 

bel, ainir ağrılarını 

dindirir 
Grlpe, nezleye ve emıali hastalıklara kartı bl!ha11a mlleasirdir. 

-

Radyolio dit macunu fabrU,aııom mUteha1111 kimyaıerlerl 
tarafından yapıl maktadır. 

Türk Hlilva Kurumu Satınalma Ko
misyonundan : 
200 top illüstrasyon kağıdı alınacağından 14/2/936 saat 15 te münaka

ıl yapılacaktır. istekli olanlar fartnamesini her gün Piyango Direktör • 
lüğünde görebilirler. u767n 

l lcr yerde arayınız. Van acentamız Cumhuriyet MektcpJilcr Pazandır. 

Fena boyanmış, fena 
pudralanmıt, fena tun· 
lat yapılmı' yUzler, sizi 
laöyle &ilik gösterir. 

BGtUn varllğınızla, •P· 
açık, apaydınhk görU· 
nebllmek için elz de 
herkes gibi "PERT!.V 
PUDRASI,, "Pertev ltrl· 
yata,, va "Krem Pertev,, 

kullanınız. ,.. __ r 

/ 

V~RIR 

ADEMi İKT DAR 
ve BELGEVŞEKLIGl~E kartı 

HORMOBI 
Tafsilat: Galata P. K. 1255- Iformebin 

Kayıp: Deniz Ticaret Müdürlüğünden 

almış olduğum reislik ıehadctnamemi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. • 

306 doğumlu Yalovalı 
Ahmet o~lu Ali ( 5 71 ) 

Son Posta M&Jbaaaı 
Neıriyat Müdilrü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Raııp, H. Lüt~ 

Belediyelerin 
ve hava hücumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dikkatine: 
Zevaıi ve tehi keyl bıldiı mek için fabrikamızda m11iatelıf beygir kuvvetinde 

Canavar düdükleri 
l111al olunmaktad1r. 

Verilecek ıipari~ göre: dtia 11 .. ıı. otomatik ve yala.ut 
da ayarlı ıaatla iıler, sadalan yükaelir, aloahr va 4-
düğün "1aaetine göre uzak mesafelerden iıi411illr 
t•kilde 8 ~oy yerli mamulltı olan ve Avrupa dudük
leriıae her eUıı.ıtoe faik bulunan düdükler hakkuula 

fabrlkamızdaa hemen tafıilai is&eyiııiz. 

ZüMRE ZADE A. SAKiR 
TUrk Sanayii Harblre ve Madeniye Fabrikası 

İstanbul. Haliç· Karaağaç, Telefon: 4,3214 41 __ .,,,, 

• 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

Ham manyazit nakliyatmdan ton ve kilometre batma: 1 - 133 kilomet• 
relik mesafelerde 1,50 kurut ve daha fazla meeafelerde, alınacak ücrel 
ton batma 200 kuru,tan az olmamak fUtİyle, bütün mesafe üzerinden 1 
kuru., ücret alınacaktır. 

. Yeni tarife 15/2/936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsi • 
li.t için istaıyonlara müracaat edebilir. <c319» c<784» 

• 

Meıhur R ıaatlerinln 
en son modelleri sıelmietir. 

Dakik, ıa(tlam, bassas, zarlL 
15 sene teminatlıd ı r. 

lstaallul mflçterllerlaa mljde ı 
Kısa bir mUddet için 
oata9ta kolayhk yapıhr. 

s İ N G E R mağazası Eminönü, lıtanbul 

!--=-======--==~~~~----_ -_: ___ 'ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Y avıan tuzlasındaki 48878 lira 79 kurut ketif bedelli mevcut .,e 

natamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ısli.hat ile ikİ 
ab!•P köprü intaıı kapalı zarfla ekailtmeai talik olunmuıtur. 

2- Proje, keıif, fenni fartnameleri mukavele projesi ve münaka,
prtnameıi 245 kurut mukabilinde inhisarlar Tuz Fen Şube" 
aincien alınacaktır. 

3 - Eksiltme 15 ıubat 936 cumartesi günü saat 11 de Kabatatta Lr 
vazım ve Mübayaat Müdürlüğü binaamdaki Komisyonda yapı" 
lacaktır • 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3665 lira 90 kuruıtur. 
5 - İstekliler ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar Tuz f_. 

Şubesine gelerek: En az 3 kilometrelik demir yol teıviyei tii " 
rabiycıi, ray ferıiyatı ve köprü itleri yapmıı diplomalı müheodİI 
olduklarına veya bu ıeraiti haiz diplomalı bir mühendisi İll,. " 
atın bitimine kadar daimi olarak it batında bulundurulacai•O
dair resmi ve muteber vesaik gösterip münakasaya İftİrak ede "' 
bileceklerine dair ehliyet vesikaıı almaları lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile aair kanuni vesikaları havi kapıi11 

zarflar ihale günü saat tam ona kadar Kabatatta ismi ,~., 
Komiıyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (744) - ~~~--~~~,---~~--~~~~~~------"" 

J [_E_m_ıa_k_v_e_E_y_ta_m_e_a_n_k_a_•_ı_n_ı_n_ıa_r_•..,..._.~ 

Satılık Arazi 
Esas No. Mevkii ve Ne-v'i 

497 Beylerbeyinde Bostancıbat! Abdullahağa mahallesinde 
Hacı Ömer efendi istavroz sokağında eski 5 yeni 7 

62 
f..it' 

No. lı 3097 metre murabbaı tarla 
499 Beylerbeyinde Boıtancıbatı Abdullahağa mahallesinde 

Rasim ağa sokağında eıki 6 yeni 4 No. lı 1 hektar ıJt' 
7870 metre mıirabaaı tarla 72 J1" 

Nevileri yukarıda yazılı tarlalar ~in para ile satılmak ve 24 f f' 
1936 pazartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere açık arttıt"" 
konulmuttur. Taliplerin tubemize gelmeleri. (307) ---/ 

Dr• ETEM v ASSAF bati•~~~= '.:u~;:' 
Cai•lethı ~l Oru apartamaaı Tel. lıOU Ew. Kac1&.aı llaharlı• lJerı .. ;ull TeL 
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Fırtınariın Zararları Çok Büyük! 
52Kayık VeMavnaBattı, lOOOAğaç Yıkıldı, Birçok 
Evlei-Hasara Uğradı, Unkapanı Köprüsü Parçalandı 
liariçle Her Türlü Muvasalası Kesilen 

Şehir Dün Ölü Halde idi 
Vapurlar işleyemedi, Yollar Kapalı İdi, Telefon, Telgraf 
liatlan Bozuktu, Et Pahalılaşh, Firınlarda Ekmek Kalmadı 

.............................................................. 

\r Kasırga Ve Dolu İzmire' 
Korkunç Saatler Geçirtti 
Ödemiş Treni, Denizli Ekspresi 
Yollarda Kaldı, Münakalat Durdu 

Fırtınanın camilerden yaphğı tahribat: Ortada Ayasofyft, kenarlarda Sultanahmet ve Alipaıa minarelerinin hali 

Fırtınanın 
Ptançosu 
l>ENIZDE:ı -- 52 kayık, motör, salapurya, 

rnavna batmıf, 4 vapur parça
lannıı., bir yelkenli ve bir şilep 
batnuf, iki vapur çarpıtmıf, iki 
kifi boğuhnut «Adnan» Tapuru 
dOIJıiriıı.i taramıf, Şirketi Hayri
Yc 'Ve Akay aefcrleri dunnuş, 

Haliçte ele bir çok mavnalar bat
rnw. Unbpenı köprüsü iki ba9 • 
tan koparak daitlmıfbt. 

~RADAı 
1000 9erTI ve ağa9 yıkılmlf, 
~ aemtlerde hemen bütün ev .. 
lcr az çok ha.ara uiramıf, bazı 
biirik binalar çatlamıf, bir çok 
~erin küli.hları ve kubbe 
~Utfunlan oçmuf, tehir dahi
lı, tehir harici otobüa seferleri 
Yawaa1amamlf, tramvay aeferleri 
~öl7_ri. 11ıuntazam olmuftUr. Şehir 
b ill'1ci bütün yollar kapanmıf, I 
k U 1Üzden tehre et ıelemem~ ve 

Parçalananan Unlcapam köp rüıü ve parçalan 

b :'-Plar et fiyatına 20 kurut 
1rden zam yapmıf lardır. Ak~

rna doğru bazı fırınlarda elemek 
t~eıun~tir. Mülhakatta da va
~1Yet aynidir. 

Tesadüf Mü, 
Yeni Bir 
Hakikat Mı? 

, de öğrendik ki hrtınanın zararları ma
~ alcsef evvelki gece dar zamanda öğ-
1 renip okuyucularımıza bi~irdiğimiz 

hadiselerden ibaret kalmarnıcıtır. 

Çatalca müddeiumumisi va- J 
~ifc dönü~ü tipiye tutularak don- Bize Kışın Şiddet i 
rnuftur. Şehir harici telgraf ve Olacağını Haber Veren 
telefon nıuhahcratı hatların bo - Avcı Haklı Çıktı 
~Ukluğundan yapılamamaktatır. Dün başlayan şiddetli kı!J bize, bun· BU •• K y k dan kırk gün kadar evvel, 2 ikincika· gun ar o nun perşembe tarihli gazetemizde ver-

b tVvelki 10 ~o d ... dig-imiz bir haberi hatırlattı. «Bu yıl 
İtc:l b" gece saat ,•> a ogru 

\>e ,.enh· ıre bütün ~iddetiyle başhyan 1 kı ıf çok şiddetli olacak. 65 yaşında bir 
ı ,.e ır h Ik (Devamı 7 nci yüzde) 
~ •• h . a ını uykuda bastıran kara -------------
\te 1 :Plıni:ze korkulu saatler yaşattı , .. ' · " · · .. · · ' · · ' · • · ·"" · ' · ·~ ' · ' ' ~ .... 
t~ 8 

.anbullulann mühim bir kısmı denizde yaptığı tahribatı dünkü nüs
.ti. Yı hclecan içinde uykusuz geçir- hamızda okuyucularımıza bildirmiş -

liu lln" ka ltik. . w tahk"ka . • 
ı r fırtınasının ,chirde ve Dün yaptıgımız ı t netıceam• 

Bilhassa ah~p evlerle dolu semt • 
lerde hemen hemen fırtınanın zararı
na uğrarnam111, tek köşe kalmamıştı. 

(Devamı 1 nci yiizde) 
• • • ••• 1 • 1 ' • 1 • • • "'' 1 • • 1 ..... ... . , ....... .... , -

Bugün 
ltalya .. Habeş Harbı 

Ve Askeri Muharririmizin 
Mütaleaları 

6 mcı sahifemizde 

l.1ci 
Ercüment Ekremin Çok güzel 

Bir Hikayesi 
9 uncu sahifemizde 

lzmir, 12 (Hususi muhabirimizden - Telsiz telgraf) - Anadolu içle· 
riyle lzmir arasında münakalat tamamen durmuş, muhabere imkanları a· ı 
nlmışhr. Yağmur ve fırtınadan ~ka kasırga da l~miri alt üst etmiş, a
ğaçları, telefon, telgraf direklerini devirmi~tir. Ödem~ treni ile De
nizli ekspresi yollarda kalmış, bu dakikaya kadar İzmire gelememişlerdir. 

İzmirde vaziyet şudur: (Devcmı 8 inci yiide) 

Fırtınanın Altüst Ettiği 
• 
Istanbulda Neler Gördüm? 
Dün Fırtına Duasına Çıkanlar Da Vardı: Köpra 
A'ltındaki Yersiz/er... Çünkll Batan Mavnalardan 

4 - 5 Günlük Nafakalarını Çıkardılar 

Y em.İf İ•kelen .ahillerinde, batan luaclılt dolu mavnaların •ahilc varan 
muhteoiyatım ltapıf«nlar 

Şu anda bir plaj kenarında terliyor zeteyi ele alacağınız zamana kadar, f11 
muıunuz, yok.sa bir mangal başında dünya ıiyaseti gibi bir anı bir anına uy• 
titriyor musunuz, bilmiyorum. Çünkü mayan İıtanbul havası yüz defa yüa 
benim bu satırlan yazışımdan sizin ga- değiftirebilirl [Devamı -4 üncü yüzde] 

lstanbulun Tarihte 
Meşhur Kışları 

1030 da Kar Fırtınası Tam On Altı Gün Sürmilş, 
Deniz Donmuş, Halk ÜslciiJ11.rdan Istanbula 

Yaga Ve Arabalarla Geçmig• Başlamıştı 

{Yazısı beşinci yijzdedir) 
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r H gun " Resimli Makale a Biz Ve Başkaları a 

Londradan Sonra ••• 

ı------- Yas..aı F. R. At•J' 
inci Jorj'un ölüm töreninde bulu-

nan hükümdarlarla devlet adam • 5 
lımndan çoğu, Londra ve Paris'te, bu acı 
fırsattan Avrupa milletlerinin güvenliği 
lehine faydalanmak istemişlerdir. Gün • 
lerdenberi gnzcteler iki büyük şehirdeki 
konuşma ve temaslar hakkında havadis 
alıp vermektedirler. 

Bir kısmı hemen tekzip olunan o kadar 
çok kombinezonlardan bahsedilmiştir ki 
bu konuşma ve temasların ancak umumi 
havası hakkında fikir edinilmek imkanı 

vardır. Umumi hava, Avrupa milletleri • 
nin, uzak yakın, harp tehlikelerinin önüne 
geçmek hususundaki azimlerinden ibaret· 
tir. Zihinler, Akdeniz" den daha az bulanık 
değildir. Hakiki tehlike hissesi, menfaat · 
leri barış aleyhinde arıyanlarla, bir takım 
şantajcılar tarafından alabildiğine büyü • 
tülmü.,tür. 

Herkeııi memnun eden nokta, büyük 
çoğunluğun yalnız barış safında olması de
ğildir: Ümitler Milletler Cemiyeti prensip
lerine uygun güvenlik usullerine bağlı kal
makta devam etmektedir. 

Hararetin, ıııiın, bUhar lrUYYetinin velhasıl bütün ha

yatın kaynakı, fU gördüğünüz baaık tavanlı, karanlık ma

den ocağı galeriaidir. Sıhhatleri pahasına orada kazma 

aallıyanların vaziyetini dütünerek kendi halimizi beğen-

memezlik yapmıyalım: Onlar, yalnız sıhhatlerini değil, 
su baskını, gaz patlaması neticesinde çok defa hayatları
m da bizim için kaybederler. Bu itibarla munsıf olalım 
ve cemiyet içindeki mevkiimizi bu noktadan daha iyi an
layalım. 

[sOz " ARASINDA J 
Bir Macar 
Kontesi 
ı"~fahkemede 

·~~~------------~---· 
HERGüN BiR FIKRA 
Üşümemek için 

heri yonun 
Tituleskoya 
Taktığı isim 

Şubat 

•• •• ozun 
- - --

Kar, Sojuk 
Ve RomGntizm. 

._ _____ E. Ekrem•Ta•u 

- Erkence yatayım da başımı dinle" 
yeyim 1 demitıtim .. 

Gece yarısına doğru, pencerelcri

min dışında bir cürültü, bir hengame" 

dir koptu 1 Camlar sallanıyor, bina sar· 

sılıyor, kom~u damlardan kiremitler, 

bitişik taraçalardan çinko )eğenler uçll" 

yor; limandan acı acı düdük sesleri ıze· 
Jiyor; rüzgarın uğultusu ise biitiin 

bunların arasında sanki tempo t utU" 
yor. 

Kalktım, perdeleri aralayıp dl~ı.trl• 
ya baktım: Sabahki ılık sonbaha r man• 
zarası yerini koyu bir kış havasına 

ter ketmiş; buram buram kar yağıyor. 
Tekrar yattım. Sabahleyin gözlerimi 

açtığım vakit, ortalık bembeyazdı. Htı· 
la dinmek bilmeyen kar, lstanbulun 

semasına beyaz tenteneli kurşu:ıi bir 

perde çekmiş, kalın bir pamuk tnbakn

sile sokakların ayıbını örtmüştü. 

Rahmetli Samih Rifatın: cıÇaJış, 
meşakkat öldürür .. Çalışma, derdi ihtİ" 

yaç 1 » mısraının her gii.Qkü kaillerin" 

den olduğum için, giyinip, evden dışa" 
rıya fırladım ve doğruca işime geldim· 

Fakat yolda, neler çektiğimi ben bili

rim 1 Her adımda kayıp, sendeledikçe, 

Bu münasebetle Balkanlar vaziyeti de 
bütün gazetelerde, sık sık, münakaşa olun
muştur. Bize bilhassa sevinç veren, sene
lerdenberi, sulh meydanında dövüşen 

Türkiye ile dostlannın enternasyonal sü
Jc\ın ve güvenliğe ne kadar unutulmaz hiz
mette bulunmuş olduklarının takdir edil • 
miş olmasıdır. Türkiye ile hiç te başı hoş 

olmıyan Joumal gazetesinin dış · politika 
muharriri Saint - Brice diyor ki: «iyice 

clele veren bir Romanya, bir Yunanistan, 
bir Yugoslavya ve bir Türkiye için, Bul-

Bir tarihte, lstanbulda gene böyle 
çok §İddetli bir kış olmuştu. O kadar 
ki Üsküdarla şehir arasında deniz don-

donan ellerimi ısıtmak için avuçlarımfl 
hohladıkça, kışı, kan, tipiyi nazımla" Geçen çarşanba günü Parisin uRiçı> o- . . .. 

telinde verilen resmi bir ziyafet esnasında rında, nesırlermde medhede ede bıtıre" 

garistan'ın teklikte kalıp gitmesinin veya 
antanta girmeııinin büyük ehemmiyeti yok-

tur. Güvenlik, istatükoyu devam ettirmek 
istiyenldrin anlaşt~h ve kuvV"etlerinin 

muş. kayıklar, gemiler Mannaradan 
Boğaza geçememişlerdi. 

Bir gün, İstanbulun karlı halini ya
kından görmek üzere. zamanın padi
phı tebdili kıyafetle sokağa çıktı. 

1 ,. 0 d . be 'd b t• ... Romnnyanın tanınmış devlet adamı Ti •
1 
meyen, puşı eı yza an er ı sı 

tulcsko adının Fransada uzun bulunma • minden bahseden, kar Pi!!_çalarını ca" 
aından, yanlış telaffuz edilmesinden şika- mm kelebeklere, kırlarda açan papat" 

yet ediliyordu: yalara, yırtılmış aşk mektuplarına, 
_ Anlaşılan bunun için olacak ki bana d h b"l l be ,.. ·r .. 

• A • ve a a ı mem ne ere nzeten şaı Tutu dıye bir de lakap takmışlar, dıyor • 

üstünlüğü ile sağlanmıştır. Eğer aynı usulü 

tatbik etmek zahmetine katlanılmıı ol ·J 
eaydı.., merkez Avrupasında da barış çoktan 

temin edilmiş olurdu.n 

Saint Brice, Balkanlıı.nn, eski şöhretini 

beklenilmez bir tarzda tekzip etmiş oldu -

ğunu ve bir düzen organizasyonu örneği 
haline gelmek üzere bulunduğunu yaz • 

Yol da giderken, tiril tiril, incecik, 
eski, bir sof cübbeye bürünmiiş bir 
Bektaşi fıkarasına rastladı. Kendisini 
durdurup sordu: 

- E.renler1 Üşümüyor musun) 
- Hayır! 

- NaSJl olur) Ben. sırtımda bu 
bu 

dıı, bir de baktım ki sağdan soldan herkes lere öfkelendikçe öfkeleniyordum. 

beni Tutu diye çağırmaktadır. Bu işi kim Belki onlar, bir zaman haklı idilet• 
yaptı) Aradım, taradım, bir türlü anlıya • Karın, kışın ve soğuğun hayata engel 

madıml olmadığı, bir, iki günlük zoraki bir ta" 
Tituleskunun bulamadığı şeyi bir Fran-

sız gazetesi bulmuştur. Ona bu adı takan ti1in, evde mahpus kalmanın, maişeti 
aksatmadığı devirlerde, romantik duY" 

gulara kapılarak yazmış oldukları b~ 
mısralar, n~ideler bu günkü hal kat" 
şısında gülüne oluyor. maktadır. Bu son sözlerin, ilk zamanlar o 

kadar ıüphe ile karşılanan ve o kadar ba-

p.rwzlığa uğratılmak istenen Balkan pak
tı konuımalannın baıılangıçtan beri yaz
dıklanmıza ne kadar uygun olduğunu ha
tırlamaktan kendimizi alamadık. Balkan 

paktı. aon senenin en kanşık günlerinde, 
Milletler Cemiyeti davasının en sağlam 

dayanç.Parvıdan biri olduğunu göstermiş
tir. Bütün dalgalar, Balkan bloku samimi-

yetinin etek.lerinde köpürüp sönmüştür. 

Bir bölge güvenliğinin, hiç kimseye karp 

koskocaman kürk ile, ayağımdaki 
~uha çakşnla donuyorum d"a. sen bu 
kıyafetle üşümez olur musun) 

Bektaşi güldü. 

- Eğer siz de, benim gibi, elbise 
Sabık Macar barelcilinin zevcesi kon • · b.. 1 k · 

namına ncnız varsa, oy e ar anıza gıy-
tea Koroli bir kaç baftadanberi Paristcdir · 1 · d ·· ·· d. · 

1 
ded" 

mış o sanız, sız e uşumez ınız . ı. 
ve bu fırsattan istifade ederek di~lerini te- p d. h B kt · · b b d a ışa e aşının u ceva ın an 
davi ettirmek istemiftir. Gittiği dişçi Ame-

0 
kada h 1 d ı_· b. '- t lb" 

rikalıdır ve tabi' Pariste oturma.sına rağ • ile bir de kürk verdirdi. 
1 

r oş an ı &.ı, ona ır &.a e ıae 

men Fransızca bilmez. fngilizce konu~r. * « 
Madamın fngilizce.i iac zayıf mı, zayıftır. 
Buna rağmen anla~r'lar. Tedavi başlar. 

Bittiği zaman da kadma tam (5000) li -
ralık bir fatura gcliT. Hadise şimdi mah -
kemedcdir. 1 

1 

BULMACA 

2.345678 

Fransız meslektaşı Heriyodur. 

* Havanın Naall Olac•I• Aylarca 
Evvel Anıa,dabillr mi? 

Eski devirlerde yaşamış bir müneccim 
değil. Fakat modem bir Astrologue bütün 
bir ay, hatta bütün bir sene içinde havanın 
nasıl gideceğinin hemen hemen kat'iyetle 
tahmin edilebileceğini söylemektedir. Bu 
zat diyor ki: 

Dioçi: Ben (5000) lira dedim, demekte, 
hiç bir taarruz kasti olmamak ve Milletler Kadın ise: Ben (500) lira anladım ce-
Cemiyeti azalığı vazifelerinden ayrılmamak vahım vermektedir. 

- Kameri ayın ilk üç gününde, ve mü
teakip ayın da gene ilk üç gününde hava -
nın nasıl gittiğini kaydediniz. T eaküp eden 
30 gün içinde bu suretle kaydettiğiniz ha -
vanın tekerrür ettiğini görürsünüz. Bütün 
bir yıl içinde havanın nasıl gideceğini an -
lamıya gelince, ikinciteşrin ayı kış mevsi • 
minin, mart ayı da yaz mevsiminin nasıl ge
çeceğini gösterir 1 

p.rb ile, uzak yakın, enternasyonal banş 
meselelerinde ne esaıı:\ bir hizmet unsuru 
olduğu görülmüftür. 

Son konuşma ve temasların belirttiği 

ikinci bir nokta da: dost Sovyetler Birli • 

ğinin Avrupa ve cihan banşı için değeri ne 
olduğu ve barıı davasına bağlılığının söz 
götürmez samimiyeti her tarafta daha iyi 
anlaşılıp kavranması olmuştur. 

Banş azmini kuvvetlendirmek ve harp 
azmini kırmak hususundaki bütün teşeb-

büsler, şimdi her zamandan fazla yerin · 
dedir: Herkesin bahsettiği harp sonrası 

inkılaplarının, baılıcası ve hele insancası, 
milletlerin barış ve sükun hakları hususun
daki eski fikirlerin değişmesi olduğu an
laşılmalıdır. 

Haldun en büyük zayıflığı, kuvvete 
muhtaç olmandır: Asrımız ona, enter -

nasyonal hanı enerjisi ve organizasyonlan 
ile, bu kuvveti temin edecek olursa. ha • 
kikaten bir inkılap aan olmak gururunu 
duyabilir. 

~~--~-------~---------- ·----~---
Ô z l ü Sözler: -Manasız insan hiç değişmeyen 

dir. 
kimse-

T eceasüs, kıskançlıktan 

Bilgi kuvvettir 

Ba.rthelemy 
doğar. 

Mollier 

Bacon 
Hatalanmızdan istifade etmek için öm

rümüz kafi değildir. 

* Tilkiler Anıa1nd• Harp 
Moakova gazeteleri Sovyct toprakların -

dan ~imaldeki Kola yanm adasında hakiki 
bir harbin başıamı~ olduğunu söylüyorlar. 
Fakat müsterih olua• ~ Savaşanlar İnsan 

değillerclir. Cephenin bir tarahnda kızıl til
kiler, öte tarafında da ınavi tilkiler vardır. 
Kızıl tilkiler (Golf Strcam) a yakın oldu-

Görüyorsunuz ya usul basittir. Fakat 
Astrologue bu usulün pşmaz bir kanun ol
duğunu iddia etmemekte. sadece ekseriyetle 
doğru çıktığını söylemektedir. 

Ne zararı var ;isterseniz bir defa dene • 
yinizl 

ğu için iklim itibarile nMheten sıcak ve yi - Soldan sağa: Soldan sağa: 

yecek itibarile de ı:enciu olan bu havaliy:i 1 - istihza. 2 - Karda belli olur, 1 - Gaye, Ankara. 2 - Asap. 3 -

Dünkü bulmacanın halli: 

i gal etmişler, buzla örtüJü bir muhitte nç mah. 3 - Fikir. 4 - Gökte. bir musiki 7 ara, Etiler. 4 - İbadet, meşe. 5 _ 
kalan mavi tilkiler İec ')'İJreceğin bol olduğu sesi. 5 - Mağara, geçer. 6 - Bir musiki Ait, Is. 6 - Mal. 7 - Abaza. 8 _ En· 
öbür tarafa göz dikmişler, hücuma kalkı~ - sesi, gene bir musH·i sesi. 7 - Zannet • kaz, taka. 9 - Pi, iadeli. 1 O - İmtihan. 
mı~lar. mek. 8 - Hayvanlar yer. 1 1 - Ait, aşı, ar. 

Bunlar cüsse itibarile daha büyüktürler, Yukandan aıağıya: Yukarıdan &fağıya: 
ilk hamlede galebeyi lcaEanJnışlar. Fakat kı- 1 - Köle. 2 - Zaman. 3 - Kırım- l - Ga:.ı:iantcp. 2 - Asabi, nisa. 3 _ 
zıl tilkilerin derileri dana kıymetlidir. Sov- da bir kale, bir arap memleketi. 4 - Çı- Yaratmak. 4 - E~"at, aba, it. 5 - La • 
yet hükumeti hadiseyi haber alınca kwl le.arsa yaşamayız. 5 - Geniş saha, ökü - zım. 6 - Afet, ata. 7 - Ara, di~. 8 _ 
tilki soyunun sönmemesi için bunlara bir zün sesi. 6 - Okun kardeşi, beygir, 7 - Kaim, tehi. 9 - Aile, Yala. 1 O _ qit, 
imdat kuvveti yollamıya karar vermiştir. Canbazhaııe, İstifham edatı. kına, res. 

r 
İSTER İNAN İSTER 

• 

iNANMA! 
Ulus guetesinde aFııkra» baflığı ile yazı yaJ'.an arkada,ımız 

bir kaç gün evvel et K.-acözn serlevhalı bir yazı YllDDlf. Bu 

yazı Ankara erkek lisesinde okuma deni veren muallimi ala

kadar etmi, ve talebelerine olnımuf. 

Bu arada yumm içinde divan dili sözü geçtiği için munliim 

bunu İzllhl\ çabptuf Ye bir örnek olmak üzere Bakinin meıhur 
meniyesinden fU llİ be7ti o&nımut: 

Ey pôybendi- diımgelıi - haydi - namü - nenk 
T cikey hevôyi - mefgalei - Jehri - bi - Jrenk 

Muallim fıkra muharririne yazdığı uf ak bir tezkerede di 
yor ki: 

e1Aıap nlfabesindcn bir tek harf bile bilmiyen çocuklar, bizi 
ve bilhassa bizden Öncekileri o kadar acındıran bu mersiye 
karşısında hep bir ağızdan güldüler. Bu haklı kahkahaya da
rılnıağa lüzum da görmedim.>> 

iSTER 1NAN lSTER iNANMA! 

Dün, benim gibi, bin me~akkato 
katlanarak, dona dona, kaya kaya, 
gündelik ekmek parasının peşinde kof' 
mak zaruretinde kalan yüzlerce insa• 

nı göri.incedir ki.romantizmin iflfısınl 
artık eyiden eyiye hükmettim. 

od 

Biliyor Musunuz? 
1 - T efazuli termometreyi icat edeO 

kimdir~ 

2 - Bugün kullanılan efrenci tı:ıkvirıl 

ne vakit son §eltlini almıştır~ 

3 - Büyük muharebeden az evvel, 3 I 
temmu:ı: 19 14 tarihinde F ransada ö)dİi
rülen parti tefi kimdir) 

4 - Osmanlı hanedanını Anadolud• 

iskan eden Türk hükümdarı Alaeddill 

Keykubat Selçuk ailesinin kaçıncı padipfi' 
idi) ., 

5 - Son Alman İmparatoru ne vllk.i 
istifa etti} 

(Cevapları Y ann} 

Dünltü Suallerin Cevapları 

- End~run mektebi Fatih Sult ... 

Mehmet nmanında tesis edilmişti. ~ .... ... 
devirlerde devletin Harbiye mektebi ••· 

kamında bir müeaaueydi. 

2 - 3 1 mart İsyanında en büyük ro

oynıyan softanın adı Derviş Vahdeti ;.ıJ. 
3 - Samsun • Sivas yolunun uzunlıll'I 

395 lc.ilometretl.ir. 

4 - İran ile Habcşistanın ni.ıfusl,d 
yckdiğerine müsavidir. İkisinde de oı>fl 
milyon halk yapr. 

5 - Fransız cumhur başkanlıit~ 
Puankareyi (Döpnel) iatihlaf et~ 
(Döşanel) ayni sene içinde kazaen ö]d 

La Bruyere 
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------_) ğünden yerine (Mileran} seçmift~. 



SON POST~ Sayfa 3 

• 
Ozak ~ark 
Davası k d J 1 
b;, müddcıtenbe~- -J•ponyamn ~~~· Ameri a a - aponyaya Üç Ustaşı Şakka 

TELGRAF BABEBLBBI 

Q Sarkta ihdas ettıgı vazıyet butun 

•nın göz.lerini üzerine çevirtmiştir. Karşı Hu·· cumlar Başladı Hiz1!1etine _Ma. h- Gençlik Vıle 
•fih Japonyayn karşı Avrupa ve ~ Güzellik nsana 

L ~anın gösterdiği bu alaka, yalnız • • . kum Edıldı Neler Kazandırır? 
~·n dolayı değildir. Bir müddetten : 1 ·ı 1 J K a· M 
""' Orada cereyan eden hadi.elerdir kı ngı tere se aponyaya arşı ır ace- Aix- En - Provence, 12 (A.A.) ı· ngiltere Dış işleri Bakanı Bay 

tey•kltuzu doğuruyor. Bunları, şöy~ T ft Jüri. suallere müsbet cevap vermit ve Eden, son aylar içinde dünya 
~Yllbiliriz: raya Ahlmıya Hiç ara ar Değil hafifletici sebepleri kabul etmiş, ağır diplomatları arasında bakışları en çok 

1 - Yüksek Japon mekteplerinde in- ceza mahkemesi üç Ustaşiyi müebbet Üstünde toplayan adamdır;· zekası ve 
~tnin iıgal ettiği mcvkie kartı ya • , ,Londra, 12 (Hususi) - Amerika inin Japonya tarafından reddedilmesi- ta.il• hizmetine mahkum etmiıtir. liyakati, kendisine siyaset adamlarını 
·-uya .,•ılıyan mücadele. ayan meclisinde Japonyaya karşı ya- ne karşı İngiltere bir itirazda hulun - B / T 7 çevresinde ehemmiyetli bir yer kazan. 
~ - Yabancı filimleri Japonyaya sok- pılan hücumlara resmi lngiliz mahafi· mamıştı. U garİSf Qn Y 8 dırıyor, güzel giyinişi ve zarif pozları 

3 it için earfedilen gayretler. 
1 

'- . . li bir kıymet vermemekte ve hunların Amerika parlamentosundaki hü - bir çok takdir nazarlarını üstüne çeki-
~ - Garbın tesirinden kurtu mu. JÇln 1 ı s l d .. h 0 

• • Balkan Mı.sakı h ·~ sözden ibaret kalıp şiddetli ve fiili ted- cum ar ya nız ovyet er e ıyı ır ıntı· yor ve ni ayet yakışıklı ve genç bir a· 
Çarpan büyük istek. ha b k t J d .. d 1 k 

t'.ı ~ k b. l · k. ,. -· • h kk k ıra mış ır. aponya a umumı se- am oması adınlar arasında sempati 
~ ~ Japon milliyetperverliiinin uv - u erı ta ıp etmıyecegın~ mu a a . l k .. d. B kl Parı·ı Gazetca.lerı· Fransanın ·ı L l 'etli dd ı b k d çım yapıma uzere ır. u nutu a ,,.. ı e &.arşı anmasını temin ettikten haA. 
L -. 'le irticai bir tezahürü a.. o .. un. an u sayma ta ır. A .k 1 l h .k. l k T 
~ '- merı a ı ar er ı ı mem e et mün • 1 k. U.. d ğ d ka, İ•te aörüyorsunuz ki gazete sütun· '-o et, ayni zamanda, bucuna.u ımpa - Londradaki iyi malumat sahibi ma- t h. leri üzerine t . ak n ıaara gra 1 ın an T 

aıı.. l'\an ~üyük babası olan m.eıftu. r Meiji • h f1 .. 1 .1 . . k ed"k e ıp esır yapın iste- B hs d• l larında da kendisinden diplomasi ha-
~.~ey.dana gctirdiii me§rutıyeti ~e yık • a ı e gore ngı tere ıştıra etm ı çe mişlerdir. a e ıyor ar yatı dışında bile sık sık bahsedilmesi-
~ ~en bir cereyandır. MeJrutı Japon Japonyaya karşı müessir bir tazyik Japonya hükumeti Çin limanlarını p • _1_ __ J l . ne sebep oluyor. 
~-Rllıni f l f . • kuran yapılmıyae&ktır. İngiltere ise Japon - Amerikanın ticaretine kapatacagı-na arııte Çl&&ll uma gazeteıı son c·· ıı·k . ı·ı·k ff- ''-! ~ . n ideolojisini ve e ee C9ln

1 
• _ •• hal d b •• d B I . ta uze ı ve sevım ı ı , muva wu• 

~ llnı>aratorun ba.,müşaviri olan profe • yaya karşı hır maceraya atılmaga ta - dair Amerika ayan meclisinde ileri sü- nua ann an ırm e u ga~ıı ~ yetin yarı sırrıdır; zira güzel, allahtan 
"llt .... L - b k 11ında ft d ~ ·ıd· Zat L dr d · ··ı "dd. 1 k t'" edded nın Balkan antlaıma11na 0ırmeaı . ı·d· 1 . . iL.. "'llnouc dahi, u cereyan _art . ra ar egı ır. en on a enız ru en ı ıa an a ı surette r e - • . • tavııye ı ır. nsanların tavsıyelenyle 
~tnlyarak Hu meclis azalıcından ~ .. konferans'ından Japonyanın çekilme- rek Mister Piltman'n başlıca delili - meeeleaı .ı~. meııul olmaktadır. Bu nice olmaz işlerin görüldüğü bir de-
~- tnech lmuıtur Çünkü o meclıs- . v· . d • hed . . h··k·· .. h km 0 azetewe sore· . d il h .., .. ur 0 

• • sıne ve aşıngton enız mua esı - nı u umsuz ıra ıştır. • J • vır e a a tan tavsiye getiren adamın 
k_ ~e karşı. mütekaıt bir ıeneral Fransa Bulgariıtana kartı bü • daima iyi karşılanacağında fÜphe e-
~dut profesör» diye baiırmaktan çe • F s A • k o J J 1 fak k ~enüttir. Bilahare, bir çok ısrarlara raDSIZ • 0vyet merl a eV et eri yük ümit er beılemit ve at ço dilmesin! 
~e~ Profesör Minobe mahke':"eye ve- A · büyük inkisarlara maruz kalmııtır. İkinci Sultan Mahmudun sadrazamı 
~ lRJr cezaya çarptınlmamıı ııe •. ~u - Muahedesi rasında Birlik Kral Boriı çok mütkül tartlar için - Rauf paşa, bir kere hünkarın gazabına 

tehchi, imparatorun müdahaleııdır. de kral olmuıtur. uğramış, fırsat bekleyen rakipleri he-* Müzakereler Fransız Par- Bir Nevi Amerjka Milletler Fena bir töhret sahibi olan Bal. men tezvire baışlamışlar, Rauf pap 
~l)etnittirn ki Japonyanı~ _ç~ne k~rşı t~t- limen tosunda Birkaç Cemiyeti Kurulmak kanlar nizam ve müaalemet teıki • azledilerek cellada teslim edilmişti. 

"bnckte olduğu istılakar ınyasdtın Gu-n Sur .. ccek J t . libnm bir modeli olmak üzeredir. Bıçaklar bilenir, ipler hazırlanır ve 
ı · d.. ı enıyor ı ı k s ı S . aaiki caki Japon an'ane. enne on· Bu eser Titüleskonun aayeıinde rakiplerin 1ıö:z! eri pan dar en utan 

l filtridir. Avrupa ve Amerikanın hat· Pariı, 12 (A.A.) - Franıız-Sov- Vatington, 12 (Hususi) - Ame • Mahmut: 
lll llh · ·f d ı ki d ı ika · ehi h::•-~-- meytlana aelmiıtir. ~ alarda meşgul olmasından ıstı• e yet kartı ı ı yar ım ant aımaıının r mütt t qiimetleri Amerika b ... 

1 
- Rauf paşa genç ve güzel adem· 

..._ "'. Jaı>onya, bu cereyanın teairi albnda müzakereıine dün ıaat 14 te mec - kıtaumm haricindeki ıiyaai ıt" )erden Sıkı sıkıya birbirine ag amnıt d. ı.~a d k" kall" .. d ke dusuna 
" i}L Türk" • y I y . ır, ~ın a ı avı e n 
~ 11: hamlede Mançuriyi yutmuı. ona, liste batlanmıJhr. büıbütün feragat ederek bütün gay • ıye, ugoı avya, unanı~tan pek yaraşır; katli reva değildir; sadece 
htatta rnüıtakil bir ,ekil vermi~ ve Ja • Müzakerelerin bir kaç gün ıüre- retini bu lataya ve Amerika milletle • ve Romanya karıııında Bulgarııta- nefyedilmekle iktifa olunsun! 
L.. hnın müttefiki mfatile mukaddet-a • · • d l ti • • b" l • h B ikan ti · · ' Ö 
11111 k ceı~ i tahmin edilmektedir. nnı ve eve erını ır qtinneğe aa- nın a an aımaıına gırlP gır • Dedi. lümden kurtulan vezir, ge-

endi mukadderatına bailamıttır. ~ ka '" •---- • • h • f k E 
Jap h ı · 1935 Sol cenah ••ylavlanndan Henry Tor· retmege t 1 •arar vermİf bulunu •• memeıının e emmıye 1 yo tur. • ni• bir soluk alarak menfa yolunu ~l onyanın ikinci am eaı, seçen - A T 

~ın aon aylarında söze çarpmı§tır .. Bu er söz almıt ve antlatmayı müdafaa yor. • ier orta YrUpada dahi tenezzülen boyladı; fakat gel zaman git zaman 
~ 'Ma.nçuriye civar mıntakalann gayrı as- ederek bunun Uzak Şarkta bir harp Amerika devleti yalnız Amerika Balkan de..-letlerinin tatbik ettik • af folundu; İstanhula geldi; günün hi-
~ hale ifrağı gibi bir vaziyet ihdas et· k u halinde Franıaya ittirak kıt'aımdaki menfaatlerini müdafaa leri ıulhü tatbik etseydi Orta Av • rinde tekrar sadrazam oldu. İşler ya· 

8\ıretile tezahür etmiıtir. vu ub • t" ....::LI ed'V' • - ı etmek istiyor. Çünkü Japon)& aon za. rupacla aulh çok_ tanberi temin edil- va• yürüyor, şikayetler artıyordu; 
~ deki mec urıye ı TUA em ısını soy e • nlard b.. Amerikada T 

~nin Şahar ve Hopey villyetlerin . mittir. mabir k a ortaf v
1
e cenu.' • • mit olurdu. dostları Rauf paf8yı ikaz ettiler: 

~ et, iıte bundan doimaktadır. Haki- Fl d • I h ço men aat er temın etmiftir. - Haklusunuz; diye cevap verdi. 
~ Japonyanın yapmak iltediii, kendi • an enın za atı Japonyanm Amerikaya aokulmaaı, Sovyet ·Rumen flua~edesi De şebabet kalmadı; kallavi de iptal olun-
"- etlerini Çin kuvvetlerinin yerine ika- • Parıs: 12 .<A.A~J - ~landen, mec- Vatingtonda kongre azalan arumda imza Edi!iyor du; hu sefer vartayı atlatmak müteae-
lto~tınck "f'e bu mıntakalarda fili kon • hı dı~ ıtlerı enc~~nıne uzun uza- derin endifeler uyandumıftı. Londra, 12 (A.A.) _ Londradaki sirdir. 

O .~ teais eylemektir. . . . dıya ızahat vermııtır. Flanden ez- Amerika hükümeti hem bu enc:Iİfe- So-et mahafili So et • Rumen Rauf paşa bu sözü genitş bir kalple 
" Çıulcij safha İle, Japonyamn bu ikı vı- •• 1 F S t ti 1 lmak h d Am rika d • J ' vy 1 ~'ti cum e, ranıız • ovye an atmaıı- 1 erin önü a em e e • ev· an.D--.... ··mın pek yakında ımza· edi- söylemiııti. Çünkü veziriazamın yaşı e -~ e beraber Çinin Şanzi, Sinyan ve L k h d • l k b T U-t.._ T 

~tuna eyaletlerini yutmayı hedef tut • nı~ 0 amo ~ua e. e~~y e a 1 1 Jetler~ Amerikan .kıt'aa~ı. müdafaa- ı lecejini açıktan açığa ihau etmekle liyi geçmiş olmasına rağmen, kavuk 
~ ~ kendini eösteriyor ki Avrupa ve telıf olmayan fUpheh goren Alman da hır cepheye getırmek ıçm pan A- beraber bunun hangi tarihte vuku bu- 1 yerine fes giyilmeğe başlanılmıştı. 
""'likayı endiıeye düfiiren de, itte bu muhtırasının ileri ıürdüğü delilleri ~erikan konferans~ top~ğa ~e lac:ajuu tasrih eylememiflerdir. 

harekettir. çürüterek beyanatta bulunmuf, Al - bır muahede taalaguu teklif etmege Sovyd MareıaJının Pariate 
~Po~Yanın bu t~cavüzünü mazu~ cö~- manyanın, aıkerlikten tecrit edilmit karar vermittir. T et'lıikatı 
~ ek ıçin ileri sürdüğü esbabı mucıbenın mıntakaya iddia ettiği gibi tahkime ~u mu~~~ pro~eainde ~erika Pariı, 12 (A.A.) - Mareşal Tuha-
~ hin samimi değildir. Bir rnüd- hiçbir salahiyeti olmadığını ıöyle • kıt ~mdaki cu~unyet devi~~ (A· çeviaki, uçak fabrikalannı gezmİftİr. 
~ '<>nra yapılmaıı mukarrer iken, • • merika AmerikaWanndır) dusturu • M __ 1 M k dö •. .. Ü b 
L~-~anda. tacilini icap eden. veaile d_e mıttır. ··daf ed ktir Amerika ••tt ar~ oı ovaya DUfUn u 
~ --------------- nu mu a ece • mu e- hafta aonuna tehir ..-.;•tir. L~ maliye rnütehau .. ısı Sır Frecln.k h"t hük. .. ) • M kan da ...... ~ 
~ B icap ettirdiği mali kudrete, Japonyanın ı umet en onreo unun 

..,. O&aun Çine yaptıgı ıon seyahattir. da __ ı ___ d .. d.. du 1 J d Ek k 
i...~l.ı ıat !U maksatla bu seyahati ihtiyar sahip olmaktan çok uzak bulunmasıdır. ayni llUUUCI 1 gu UyOr • ta ya a onomı· 
-""lltti· uu Japonya, Aksayi Şark davasının bir k19 - Fakat bu kanun bir taraflı olup eli • 

1 • 1 mını hallederken, kendisine Sovyet Rus • öer Amerikalı devletler resmen bunu Dı.ktato•·rıu••k ~. - Çin hükumetine (50) milyon n· • 
~ lir ]·'- _ı_1 f k yayı ilk hedef olarak almış, ona kar§ı, itti- kabul etmemıt' lercli. Amerika mütte • . . 

2 a <.: bir istikraz t~ i etme · h R 12 (A A T k l ed l 
' - Çin maliyesinin ıslahı için Nan- fakına güveneceği bir Çinle beraber are- hit hükiımetleri timdi Monreo kanu • oma, . . - ef ı ı -

l\eıclin 1 k ket etmeyi düşünüyordu. Davasına Çini nu erine umum Amerikalı milletle • 
1 
mekte olan kambiyo ve döviz dairesi 

~ de teıebbüıte bu unma · kazanamayınca mücadele cepheai bütün • Y. • h • bir muahede yeni aenel aekretcrliği tam bir ekono-alı... -.il~er, bu istikraz iıini inhisar altına k k ih . L •• • ıed· rm rıza ve unzumı avı ·L d:L I k d . k 
w~ak d . . k uza pr 1 tiva etme~ uzere genış 1• ik k . . lar Daha ···-- mı~ u.tatör Ü vücu a getırece tir~ .. ~ için buna, Japonyanın a ıftıra k .1 So R d h d ~ ame etme ıatiyor • aç~- , 
a._, -~ arsıulusal bir mahiyet .ver • Mançu uo Rı c vyet .u.syal ad a b olg- ıı bir nevi Amerika milletler cemiye- Bu yeni tefkilatın takriben 2,000 
a:t llt Ç rusu Sovyet usyanın teaan a un a u u- . • • memuru olacaktır. 
"'t L~Yerlardı. Fakat J~pon?'~ inı ·~ : nan dıı Mongoliatan arasında bir tampon tı kurulmak ııtenıyor. Han Bakan'·~ Büt esi 
~ ~":"llltnaemiye ba,ladıgı ıçın bu gıbı f 

1 
ugı Ç 

~~l I hükumeti yaratmak için aar ettiği gayret er, B l . d lk" T Ç • ., R 12 (AA) H bak l w e •re tahammülü yoktu. b 
1 

b. . M 1. 1 . . a garıatan a ı ren arp~ı oma, . . ava an ıgı· 
öy ece, ır ıç ongo ıatan mese esını fk• 

J * me dana akardı. Sofya, 12 (A. A. )- ı trençar- nın 1936/37 bütçe tahsisatı, geçen 

1 Yeni Tefrikamız 1 
Bir romandan ziyade, bir haki
kattir. Saray koridorlarında ge
çen hadiselerin en meraklısı ve 

en heyecanlısıdır • 

Mülazim Cemil 
gibi genç, toy tecrübesiz bir 
delikanlı}U felaketten · felakete 

sürüklemiştir. 

j Ölüm Mangası 1 
size bu acı hakikati öğretecek: 
hem acı acı güldürecek, hem 
de göz yatları döktürecektir. 

(Pek Yakında ) ~, ~onyarun gemi azıya almıı görünen ~ütün ~u esbaptan dolayı Japonya, as- pıfmlf, on üç kiti ölmüttür. seneden 140 milyon fazla olmak üze-
~ ~~tiflenb·~in tesiri ~ltın:; t~tbi~ e- keri şeflerinin ihdu ettikleri bir siyaset feb~~sı~a, -;;;ü;.;i;~zam-;:nda tomi:: reah990 milyhondu~. Afrikflaa hsefherine .._ ___ f_r_l_R_S_l_Z_O_r_d~u-:-la_r_ı_n_ln __ _ 
;~~·· • ıraz seç 0 ma a era er, icabı olarak bir çıkmaza doğru gider gö- tan etmezse, hali haraptır diyebiliriz. m aus ve ususı masra r U esa-s "Yor ki, ıimdi, İn~ltere, Amerika ve rünüyor. Yanlıı hesap Bağdattan döner Selim Rqıp ha dahil deaildir. 1936 flilO&Vraları 
~ R.tuyada akaülimeJler doğurmıya 
A. lftlr. 
~'ltı~nıta 

:_ ~Q blft Japonyaya kartı duyduiu gay 
l°ttlt~•ne hi.ei yeni deiildir. Avusturalya 
~:7°"'1nun atisi noktai nazarından 
~~ kuşkulanması da yerinde bir 
~ ~r. $erki Çin ıimendiferini Japon -
~ • l'Sına feda ederek bir kısım men· 
Se~";_en aynlmıya muvafakat eden 
~. Q·· ~ dahi. için için diı bilemek · '"d lltun bu sebeplerden ötürü, son 'e il Sovyet Rusya ile Amerika ve ln
~liirllraıında bir yaklnşma siyasetinin 
~d,_ etrnekto olduğu rivayetlerinin 
~ h~ll çıkması, İşte bu umumi rahatsız-

t.t_ ır ll\evlududur. 
~-~•fih Japonya ne kadar kuvvetli 
~ .;11-~ Çin davaaınm kolayca bir çır
l.;~ edılrneai mümkün değildir. Bunun 

lebebi. hu muazzam teşebbüaün 

Pazar Ola Hasan 8. Diyor Ki: 

-=:..ca-----ı 

, Paris, 12 (Hususi) - Fransacla 
1936 yılında üç mühim manevra ya· 
pılacağı sü bakanlıiından bildirilmek
! tedir. Bunlardan birincisi N8' dağla • 
nnda ağustosta, ikincisi Alp dağlann• 
! da eylulde, üçüncüsü de Kastr ile T u
lus arasında yapılacaktır. 

~ · k'lslovık Başbakammn 
P ,rislıki Temasları 

Pariı, 12 (A.A.) - Hodza bu ... 
bah ayan reisi Julea Y eanneumay ve 

L!::~:::=:=::==~====~====~=::::!====~~=========~==~=======~ 1 meclis reisi Bouiason ile görütmiiftür. 
Flanden yarın al<tam Hodza terefİne, H Minarelenn· k"'"L'--- Vay, ana ... a ... m, a • UUUU&n 

B ' Dünk. ·· fırtınada ne- • .....,.Uf ••• tan ey.. u _,,... 
ler olmamıı 71 

. . . Unkapanı köprü.Ü par· Hasan Bey - Buna sen de 
çalanmq.. Parçalardan hiri ltenimle beraber tükret ! Böy-

1~ y emİf iakelesiae - - le olmasa idi, eski köprünün 
yanmql JeMenmeM mah.-. kadar 

eiinntil 

dlf itleri balonhjmda bir akfam zi. 
yafeti ..-erecektir. 

Y arm öileden evvel, Çeka.lonk 
........ _ (! __ ile .. •. -·~ .. ,......... ....... l<>nlteCalml'• 



4 ' Sayh. 

lhracatıınız 
Hakkında 
Yeni Kararlar 
Gönderdi~imiz Malların 
Kontrolü Sıkıştırılacak 

Ekonomi Bakanlığı Türk malları • 
nın Avrupaya Türk ismi kadar temiz 
ve terefli gitmeaini temin için yeni 
tedbirler almıf, bu arada ali.kadar da- 1 

irelere de tamimler yapmıttır. j 
Dlf pazarlara gönderdiğimiz malla- ı 

ların kontrolü ııkl8'tırılacak, Türk 
mallarının dlf pazarlarda kazandığı 
ferefli rağbetin devamı temin edile • 
cektir. 

Barsal<çı Feldman'm 
Anadoludaki Emlaki 

Ar. ş ı:ıhyor 
Büyük bir vergi kaçakçılığı yüzün

den mahkemeye verilen mqhur bar • 
aakçı F eldman'm Anadoluda.ki emla
ki arattırılmağa batla.nmıttır. 

Kendiaine tarhedilen 425 bin Jira. 
lık vergiden aonra bu paranın tahsili 
için emlikine haciz konulmak iaten -
mİf, fakat Feldman'm latanbulda talı· 
sına ait bir mal bulunmadığı anlatıl -
m1ftır. 

Bunun üzerine Anadoluda malları 
bulunup bulunmadığı ve eğer varsa 
bunların teabit olunması için diğer vi
liyetlerin mal müdürlüklerile temasa 
bqlanmıttar. 

Uzun Söze 
Ne Hacet? 

Takip Fikrine 
Malik Değiliz 1 

Dün lstanbulu kasıp kavuran fırtı · 
nadan sonra şehir dışında trenler İş -

lernez, şehir için.le de bir kısım sokak
lar geçilmez oldu. 

Telefonla sorduk: 
- Telgraf hadan bozulmuştur, 

trenin nerede kaldığını bilmiyoruz, 
dediler. 

Kumpanyaya hatırlattık: 

- Altı yedi yıl evvel de ayni dere
cede şiddetli bir kış olmuştu. lstanbul 
yine bu şek.ilde mahsur kalmışb. O za
man tren yolunu açmak için bir kar sÜ· 
püren makinesinin getirtileceği söy -
lenmişti. Kara saplanan trenin çıkanlıp 
getirtilmesi için bu makine neden kul
lanılmayor) 

Sualimiz cevapsız kaldı. Düşündük 
ki, yine o şiddetli laştan dere alınarak 
şeh ir sokaklarının açılması için bir sü
pürme makinesi ısmarlanmışb, getir • 
tilmişti. Ve ıehir dahilinde ite yara • 
ması İçin kann fazla yükselmesi lizım 
geldiği anlaşılmıştı. Az kalınlıkta lı:an 
toplamak kudretine malik bir diğerinin 
getirtilmesi düşünülmiiıtü. 

Kış geçti, yaz geldi, müteakip kıı· 
lar da fazla ıiddetli olmayınca bütün 
lrnsurlar unutulup gitti. 

Yani bizde taldp fikri maalesef pek 
kuvvetli değildir, demek istiyoruz. 

Uzun Söze Ne Hacet 
itte, Mlaal Meydanda 

Feldman'm mahkemesine birinci --------------...; 

Şahat ·~ 

1 Fırtınanın Altüst Ettiği 
Ista n buldaN elerGördüın1 •• 

O/çü Ve Damga - (B .. tara1.1 inci y/Wle) hakikaten çıkanlar vardı: Hem •' 

Sahtekar/ıiiı 1 . Nite~im, evvelki gün plajlara git - inanılmıyacak tarafı , bu duayı k~ .. 
. O mıye nıyetleniyor, \lıkır tıkır terliyor, ferli apartımanlarda oturan zengiıJ' 

F abr,ka Ustabaıısı Mühim kışı karsız geçiren kömürcülerle odun- rin değil, köprü altında titreşen yer' 
lftaatta Bulundu culara acıyorduk. sizlerin edişiydi: 

Öl .. Ve dün, kapılarında titreşe titreşe Çünkü onlardan çoğu, batan sal1, 
çu ve tartılar üzerinde yapılan nöbet beki d'W• . k" .. ..1 od dalla d d" t be ·· ı··k f kaı.t' d ht k" 1 w ahk'k .1 l e ıgımız omurcu er, un· r an, or \1 gun u na a 

I ~nıga aa e .ar ıgı t 1 atı 1 er e -
1 
cular bize acıdılar 1 nı çıkardılar 1 

1 dıkçe ehemmıyet kesbetmektedir. Bu I Hal' · l d w ·ı hl b' w 
sah d .. .. . ımız e, egı seyya ar, ta ıat -r 

1 
te amgalı olçu ve tartıları pıyasa· bile egw len' 1 N tuh ftı E Ik" ·· 1 ' _.ı 

k f b 'k ··ı 1 ıyor · e a r: vve ı gun stant>'P ya çı aran a rı anın usta başısı Mu • 1 l B. · o· · · ~ 
J b · t Ek · Bak f · h * u ar . ınbır ırek mahzenlerının et~ 

1

~~aH " ~~omı f danı. t: tış ey- lstanbul içinde bile fstanbulun dün· ı likede oluşunu dert edinmişlerdi. ı...1 
e 1 reısı usnu tara ın an ıstıcvap e- k " h ı· . .. ı k B. . . . ~ 
d·ı · k d'kk .f b u a mı gormeyen er ço tur : ınbır Dırek mahzenı, çatlam~ 

J mış Ve ÇO Şayanı 1 at l şaatta U• Ç" k•• d" h · k kl h · · d' w• w fı J 
lunmuştur. 1 .. un ~ .. un Ş~ rın so a arı: ~a rırı I ~regıne ragmen, rtınayı duyl11 

B ·r .. . d" 'd .k. nufus gunundekı kadar tenha ıdı. bıle .. Fakat İstanbul, iskambilden "ı 
u ı şaat uzerıne un yem en ı ı E ı · d ah k l l d" h 1 l · h. · · w k I! · · · •f d . lı . . 1 v erın e m pus a an ar un ta • pı mış hır rJe ır aıbı darına dagını ışçının ı a esı a nmış, yem yem r1ey - rı·r1• .. f .. .. d ld w 'b ' d ı 

1 .. w ·ı . . Ö . . nu us gunun e o ugu gı ı pen • u 
er ogrenı mıştır. lçü ve tartı işlen ıle ed · · · 1 --~ 

d 1 · I ı~'- d ] b k' I cer en pencereye de sohbet edeme - Şu ıskambılden stanbulun, ta~!j 
o ayısıy e a axa ar o an azı ımse e- jd'l ç·· k·· k w k · · ki eY 
· d b · t kl ld w ] 

1 er: un u ar ve sogu ınsana dıre ere acımasına bakın 1 Ber . 
nn e u ış e panna arı o ugu an a· d w ·ı .. b'l d 1 d' ki · dili · k y k h l ' -"' lmakt d j pencere egı , goz ı e açtırmıyor u. I ıre erın en yo : 0 sa a ıw:ı 
şı T h;.k ır. d b . . l lstanbulun, dünkü halini en kısa le edecekleri haklı alaydan bin bir J" 
L_._1~ dı adt ~l ebce u ~şı. yalpan ar yoldan ve en belağatli kelimelerle tas- kurtulamazdık! 
rnuuun a egı , una manı o unucu · · · · d'· l k b' 1 
- .1b· J • • • al dıw k ı vır ıçın sıze ort satır ı ır o muşu * tc:cı ır erın ne ıçm ınma gı no ta - , l t · 
sından da yapılmaktadır. Tahkikatın anFa ay~m:f d h . d'· k'' h 

1
. . Bizim şoförler, fırsat bulduk~ 

kı b . . w• otogra Ç1 an, şe rın un u a mı bal be . k . JI" pek sa ır zamanda bıtecegı ve pek .. . I . . . . . . . . ara arının « ygır uvvetı» 
1 •• • • gosteren resım ennın en ıyısını ıste - .. .. .. ] d lar D 
mu hım netıceler elde edileceği söylen· d' K lık od .d. ld'k ovun ur er urur . uyarsınız: 

1 k d . ım. aran aya gı ıp ge ı ten _ Benim araba 40 be · ku" me te ır. .. .. b b h be b. ygır 
sonra onume om O!!, em yaz ır ti. d d. 1 H T hl· k · K T ve n e ır ava 8 .ı 8SIR8 arşı fotoğraf kağıdı koydu ve: B · k. 60! 

- enım ı • Korunma Kursu - işte ı dedi. o·· k .. fırtı ·b .. t.. b be .·,ı.' 
Y la wild' J b l Ik un u na, u un u yg - A 

H teblik . 1__ k a n da deg ı. stan u dün i · k tt d .. ·· d" y (400) ,p ava eaıne IUU'fl orunma bak .. . . k'l . b' n uvve en Ufur u. e 
ku .. .. ::-~eki rt . .. .. ışta, uzerme resım çe ı memış ır be . k t. d k" t b.ll -' rıu onumU.«J pa7.8 esı gunu f w f k"w d 'b' be be d ygır uvve ın e ı o omo ı er, 
Etibba odasında açılacak ve derslere 

0~~a agı~ r hı d ~k ~az b ı ~ I lanıp kaldıklan karlardan kurtula~ ' 
bqlıyacaktır. b abet etral v a. ~ dı ati e a 1 ıdn • mek için iki cılız eşeğin himme~ 

K _ 1___ _ n!_ 1 d ca, u yaz ıgın ıçın e an atmaya e· ht ld lar ursa Yll.llla mua.ıwwer evam e • v 1. . mu aç o u . ..1 
d _Lı dir ger karaltılar be ırıyordu . y . d " cd . t b' <<let-9 ece&ıer • . . . . anı un, «m enıye », ır 

Şımdı sıze, bu noktaların benım ·b· w · k w bawla d ı .. .. . . . .. .. gı ı eşegın uyruıuna g n ı r l gozume belırenlerını, ve gozume be • 
'A 'o .. b etçı· liren noktaların bana düşündürdükle· . • ~ Garip Bir l Y4 rini anlatacağım. Dıyorum ya: Şu bembeyaz kar, Is 

Eczaneler y azacaldarımın soğuk düşenlerini, bula kapkara bir afet gibi indi: c.rt.; 
hukuk ticaret mahkemesinde devam 
edilmektedir. 

DoJandırıcıJık onları ilham eden havaya bağışlayın ı. lı hemcinsleri gibi oynaşıp gülüşl1l~ GUnırUk Memurlarının Haklı Bu ,..,u; nöbetçi eczaneler ,...Wd .. , * l~ri l&zım gelen çocuklar biribirl~ 
Bir lstaği Eminönü: (Minasyan). Küçükpazar: Benim ilk tuhafıma giden 1ey, vah- b~r tek "ı: t?~u. atmadılar. ~u Ol 

Bundan bir müddet evvel güm - Bir Pastırma Tüccarı Bir (Hasan Hulusi). Alemdar: (Ali Rı - şi memleketler de bile tabii sayılan egl:nme bılgısmın de top attıgını S 

rükte çalrıan memurların mühim Kalay Tüccarı nı Faka za). Beyazıt: (Belkia). Şchzadebaıı: «kar» ın 'bir <csemavt afet» gibi bizi terır. . . et*' 
bir kıımı Ekonomi Bakanlığına mü- (Üniversite). Fener: (Vitali) . Eyüp: alt üst edişiydi: Vakıa şchır aokaldannda, skyl 
racaat ederek meıai haricinde ça • Bastırdı (Hikmet). Karagümrük: (Suat). Şeb- Avrupalıların bayram gibi bekle - le dolaşanlar bile görüldü. ti, 

remini: (Nftzım). Aksaray: (Ali Rı - yip, bayram gibi karşıladıklan kar Fakat bu Uludağı ayaklarına ge , lıtıldığı .~akdirte ücret. yeri~~ n: - · Polis dün Yusuf isminde açık göz :za). Sanycr: (Osman). Hasköy: lstanbulu çorba kazanı gibi allak bul- ren açık aöz kayakçılar, dünkü fırtı, 
bet uıulu konu masını ıstemıt er ır. bir dolandırıcı yakalamıtbr. Yusuf (Halk). Kasımpaşa: (Merkez). Gala - lak etti: nada kayıp kazaya uğramayanlar 1" 

Bu müracaat yapılalı bir hayli Hüseyin İlminde Upldı bir tü ~ ta (Asri ittihat). Beyoğlu: (Garih, Tramvaylar otomobiller, otobüs - dar azdı. ı 
zaman old~ğ~ ha~de henüz müsbet landırm•ıtır. Kendi.mi bu u;:' tüc- Llmonciyan). ş;,ı;, (Dllni.,i). Ü•kii - ler, arabalar • iıleyemedi. Vapurlar, Ve uz~n bir hasretten •onra ağıt,.. 
veya menfı hıç hır cevap alamıyan cara zengin bir ftA•brm tü' la c!ar: (İttihat). Kadıköy : (Faik İsken- sandallar battı, köprüler seyahate çık- lan hakkıyle kulaklarına varanlar, . ' 

1 b d f k ile· · b · r- a ccuı 0 • k h '1 
memur ar u e a te rar ıncı ır rak tanıtan Yuıuf 1atanbul fın der, Namık). Büyu"kada: (Merkez). tı, minareler külahsız kaldı, çatılar uç- de oduncular, kömürcüler, a "~ 

w k . , eana ın h 
1 

d 
müracaat yapmaga arar vennıt • ne kadar hileci ve deaau oldukların - Heybeli: {Yusuf). tu, binalar çöktü, insanlar dondu. ler, sinemacılar ve mey aneci er ı. 
ler ve hazırladıkları bir istidayı dan tutturarak kendia·mın· bı·r k A _ ---------------= dükkanlar, yolJar, kapılar ve.... gö - 1r • _.. 

ÇO t."""'9 ld"1-' Tepehaıı .Şehir 1 11 .a-'r g~ndermitlerdir. Ekonomi Bakan • nadolu tüccarlara yaptığı iyilikleri ~ .. h Tı t nüller kapandı. Hülasa dün tabiat, stanbu \l 

hgının bu defa memurların bu hak- anlabmf ve Hüaeyini kandırma ~ İl' Üja l'IMI Tiyatrosunda Maamafih ben, arkadaşların yaz • aylardanberi çektiği bulunmaz ıif' 
lı isteklerini nazarı itibara alacağı vaffak olmuttur. ya mu- llfflllmlfl Bugün dıklan «tahribat)) listelerine gö:z fetin acısını bir ıünde çıkardı. ·~ 
umulmaktadır. Hüseyin ile beraber muhtelif tica • akşam sant 20,30 da gezdirince, bu kopan fırtınanın Uzun bir gezintiden sonra, tı ~ 

I~ ~I A rşuurluluğuna hükmettim: titriye matbaaya dönerken, tes3 , Maliye Tahakkuk MUdUr Vekili r~tha~ele~~ d~l8fan Yuauf, Hüaeyi • ... ynaroz Mesela şu Unkapanı köprüsünün karşıma, bu fırtınam en biçare kot 
ı . nm bır dükkandan 50 kilo kalay mü Kadısı ı d"kk... bel"I ba l d ile. • · k d ıtanbul Malıye tahakkuk müdür ve- ba u•w• . .. _ • parça anışına ve u an ta a arının 1 narın an · ııını çı ar ı: , 

kili maliye müfettİfİ Hakkı Kimil yaa e ıguu gorunce: Yazan: Müınblp uçuşuna ne dersiniz~ Bir kClf:ıe bafında konuşuyor~~ 
il-! •• d •t•ba ---!~ • - Bunlar burada dunun, biz bir llllJfll zarle Ce nı Şu fırtına, bizim senelerdenberi l dı·. ikisinin de ceketleri yoktu. 8aŞ ~k evvemı gun en ı ı ren VauI"eame • • fP'" 

baflamıttır. yemek yıyelim, sonra gelir alırız de- ş hıtldeb&lııı kopardığımız sayısız fırtınalarla bir açık, ayaldan çıplaktı. Kar, Y1• 
1 mit ve Hüseyini beraberine alarak bir türlü 'biçime sokturamadığımız Un • l gömleklerinden, donmuş ciğerleriıJ At R F 1 G d, l k TURAN tiyatro• ı i ana abrika arı ez 1 o anlaya götürmüttür. kapanı köprüsünün tamirini emri va- yağıyordu. Birisi: _, 

Lok da Naşlt • H allde ı - P" Şehrimizde bulunan inhisarlar Ve- anta yemekler yenilmif, İf ki haline getirmiş değil mi? - Hasan be 1 dedi, böyle gider-
lin lu ı.k~aru 20,30 ıl11 ka k b ık kili AJi Rana evvelki aün inlıiaar fab- para vermeye ge · ce Y uauf keseye Gene şu fırtına; rgacı urgac yapacağız? ~ 

rikalarını gezmittir. davranmı,, Hüseyin bu kadar dost - Yumurcak yazılı, acar!~ dükk~n .ta~ela~r~~ı . u- ı Diğeri tıai e~ini sol koltuğuna. ,.f' 
luk gösteren bir adamın yemek para· çurmakla hızım ezelı şıkayetımızı dm- elini sai koltuıuna sokmuş sıtJ11 G d k Bcyuğ:u Fraoııa Londraya i en Tor ıını ödemeaine razı olmaınıt, nihayet Tıyutıoıuoda lemi~ olmuyor mu) tutulmu~ ailti titriyordu: " 

Heyeti Dönüyor cebinden bi~ ~ liralık çıkarıp lokan· Halk OpereU Bunlara bakılırsa, lstanbulun bu ı _ A be, d..li, l.ir yangın çıkstt 
u eve a uıguq; &ra rJ un ce- Loka B k no 80 d fı d M ·•t ff f _ __!I!_ '-lı Jo ., tacıya VCl'ID.lftir. kabil müzmin dertlerden kurtula - , gidip ısınsakl 

· • de L-- bul k il ntacı parayı bozaınallllf, Yu • u 8 f&m ' • a bilmsi için, ikide birde <c rtına» ua • ... 
1
._J naze meraıımm lllUOll" unma_ • f 

1 
otr 

ıu • ÇARDAŞ sına çıkasımız gelecek! Onun bunu cmükte» o sun JI zere Londraya ıiden Türk heyeti a • • . • 1 befl 
zalanndan. bir kummm bugün tehri· --: Ben gıdıp bozdurayım demit. FÜRSTiN Şaka bertaraf, dün fırtına duasına söylemediğini sörmeseydim, 

· elmeleri beki ktedir bq lirayı alıp ııvıfmıttır. ' 1 sizin gibi gülecektim. /1 mıze 1 
enme • Hüıeyın· lokantada doıtunu bekle • k b.. · k t 11 · Naci Sadıılla [ lr k,ı sporları mer ezinde karlarla uyu o e erın 

'

irksti Hayriye Umumi Heye- ye dunun, o dojru kalay aabn alınan lUkıi arası ı da 
• dükkina gİlmİf. 

tmln F~vk~IAde ... ~ongreıl . - Demin al~ımız kalaylan verin 
idare meclıainm verdiği kararla Şır- dem" nla da ..::1.1 • k d • • • ıf> o n 3 ...... cnıp ıırra a em 

keti Haynye umumi beyetı 27 martta bumıttır 
fevkalide bir toplanb yapaeübr. Hüae,lı. bir müddet bekleyip de 

Viyana Sergisi Ve TDccarlarımız do·~~~un ıelmediiini anlayınca batı· 
• • na orulen çorabm farkına varmıf, so-

Vıyana beynelmilel sergisi bu yıl ' l ... _...:1:_ üd .. ı··" ·· de im t 
8 martta açılacak ve 1 15 gün devam 1 yuıu fyuua m •• urf ~ . • lf ır. 
-~--ekt· B • bizd d • . k uıu ıuçunu ıtıra etmıftir. ea«: ır. u aergıye en e iftira 
edecekler varchr. Almanya Kuru Erik Alıyor 

Ş• k • M k • Almanya Türkiye için yeniden 85 
Ergani ır etı er ezı bin kental kuru erik kontenjanı ver -

Ergani Bakır tlrketi merkezi tehri- miştir. 
mizden Ankara ya naklcdilmif tir. 

MAGDA SCHNEiDER 
ve zevci wo· FF AL ACH REl"l Y 

BiR KIŞ CECESiNiN RüYASI 
filmi .c!e i Üzel 

Bu 
bir a~k roma n ı y .ış atac-~c .. rd.r. 

ak,amdan itibaren 

SARAY Sinemasında 

S:ı-nual Ho ır lleniz 
f &ka ,, Mı Oluror? # 

Londra, 12 (A.A.) - B.111
10 ' 

ile Hoar aruıada vuku bulan bır .. ~ 
rü•me neticesinde, deniz bakanlığl~ıe' 

T ı • Ctl' 
yakında Sir Sa.aıuel Hoar'a tevcı ·Je' 
ceğine dair olan rivayetler ; "111 

ortaya çıkmıflır. fe' 
Yeni müdafaa plim, bunun , ;_ı,d' 

rüatını izah eden bir bey~z ~J-' 
hükUmet tarafmdan netııne . ~ 

ilaveten: Paramouut Jurmal, bUt in diinyanm yeni havadisleri parlamentoda müzakere ediln •Y ,l ............ ._ ........................... _,,tir. 



13 Şubat SON POSTA Sa...L. -===================-==-=-==-====ıı:-====----~-----------==--~==-;,,,.,,.=-=-=-==---==-ıı:-=ıı---=---=-=ıı=:::ıo:~-==-=-=:ıı=============::_ yıa-==5==~ 

MEMLEKET 
lnegölde 
Türkçeden Baıka 
Dil Yasak 

Kırkağaçta 
Bir Çocuk Tabanca ile 

HABERLERİ 

Kastamonuya Kar Yağıyor 
Kastamonu (Özel) - Çoktan • 

beri iyi giden havalar birdenbire 
bozmuf> her tarafa kar yağmıya 
baılamıştır. -----



6 Sayfa 

İtalyanlar Şimal Ve Cenupta · İstanbulun Dünkü Hali 

Taarruza Hazırlanıyorlar 
Şimalde Havadan, Cenupta Karadan 
Esaslı Keşif Hareketlerine Giriştiler 

Askeri Muharririmizin Mütaleaları 
/ 

Dün gece gelen telgraflar vazi • noktasına dönmüt olmasıdır. Bu İtalyanların her iki cephede birden 
yet hakkında bizi aydınlatacak hiç ketfin neticesi hakkında dikkate umumi bir taarruza giritmeleri 
bir haber getirmediler. Habeılerin değecek ıey İtalyanların Daua Par- kuvvetle beklenebilir. 
Makalleye tekrar bir taarruz yap • ma nehri boyunda 30 kanunusani • Bizzat İtalyanların bu taarruz • 
cıklan hakkında Londranın verdi • de <Cmuntazam Habet kuvvetleri» lardan hakikaten kat'i bir netice 
i!i malumatı ne İtalyan menbalan, ne tesadüf ettiklerini bildirmeleri • ümit edip etmediklerini bilemeyiz. 
ne de Habeı kaynakları teyit etme- dir. Fakat bir taraftan bu ıiddetli ve u
diler. Londranın verdiği bu haberin Ayni veçhile, 2 ıubatta da Raı mumi taarruzlara hazırlanırken di· 
nereden çıkarıldığı ve ne gibi bir Desta ordusunun 500 kitilik bir ğer taraftan da kendilerini bu çık • 
maksat güttüğü anlatılamıyor. , Şu kuvvetine rasgeldikleri bildirildi • maz bataktan çıkaracak ve İtalyan 
halde bir kaç günlük faaliyet na • ğine göre, daha geri~erde, İtalyan· ana vatan ordusunu tehdit eden 
mına, timal cephesinde yalnız ltal- ları cenup cephesinde de çetin mu • kıf, yağmur, sel ve nihayet.. bel • 
ıanların sevkülceyı ı hava keıifleri harebelere mecbur edecek kuvvet- ki de, açlık ve felaketten kurtara • 
ve Habeı imparatorunun harp ka - Ier toplanıyor demektir. lıte bu ke- cak siyasi bir anlatma teklifini can 
rargahı olan De11ie üzerine icra et· ıif kıt'ası nasıl Daua Parma suyunu ve gönülden beklediklerine hiç fÜP· 
tikleri tayyare bombardımanından takip ederek Sidamo (yahut göller) hemiz yoktur: 
baıka bir ıey olmamıı demektir. mıntakası denilen istikametinde lhtiyai ·e~kinı harp 

Bin batısı 

Celal 

Cenup cephesindeki fa"aliyet ise dün ilerlemiıse: muhtemeldir ki~ diğer 
yazdığımız ehemmiyetsiz müsade • bir (ketif kıt'ası) da Kanale Dorya 
mclerden ibaret kalmııtır. nehri istikametinde §İmali garbiye 

Dün Anadolu ajansının (Gurak} doğru keıif yapmağa memur edil -
ismile bildirdiği ve elde mevcut en mit ve (Gura} da Habeılilerle bir 

Cephelerden Dün Ge?en 
Haberler 

tafsilatlı haritalara nazaran {Kanale müsademe yaptıktan sonra, diğer Negelli, 12 (A. A.) _ Stefani a
Doria) nehri boyunda olup (Dolo) keıif kıt'ası gibi, geriye çekilmiı o- jansından: Fevkalade seri, hafif 
dan 200 kilometre kadar ıimali gar· lacaktır. fıte bu hareketi Habeıli· kuvvetlerin hareketleri Negel . 
bide: (Ginir) den de 150 kilometre llerin bir muvaffakiyet gibi göstermeğe linin etrafında 200 kilometrelik ka
kadar cenupta bulunan (Gura) çalııtıkları anlaıılıyor. Esasen bir dar bir muhit içerisinde inkiıaf et
mevkiinde ltalyanlarla Habeıler a- kaç gündenberi alınan haberlere na- mektedir. 
rasında cereyan eden ve HabetlE" • zaran İtalyanlar, Gestro nehri bo • 
rin, «ltalyanlara zayiat verdirerek yunca, ıimale doğru ve Ginir isti -
tekrar bu mevkii zaptettik» dedikle- kametinde ilerleyen kollarını tak • 
ri müaademenin mahiyeti bugün viye etmiı olduklarına göre; hem 
daha iyi anlatılıyor: 12 ıubat ta • bu mühim kolun harekatını garbe 
rihile (Negelli) den İstifani ajan • kartı temin etmek, hem de Kanale 
sının tebliğ ettiği bir telgraf; Daua Darya ve Daua Parma suları boyun
Parma nehri boyunca, 29 kanunu- ca ve hatta bu ıular arasındaki sa • 
aani ile 4 §Ubat arasında, ltalyan • hada keıif yapmak mecburiyetin • 
lar tarafından yapılmıt olan keıfin dedirler. Bu mülahazaya nazaran 
tafsili.tını bildirmektedir. Bu uzun İtalyanların, timal cephesinde tay. 
tafsili.tın hülasası; tank ve topçu yarelerle havadan; cenup cephe • 
ile takviye edilmit kuvvetli bir (ke- sinde de (keıif kıt'aları) ile kara _ 
ıif kıt'aıı) nın [t] bir kaç günlük dan esaslı bir keıif faaliyetine gi • 
keıiften sonra tekrar ilk hareket riımit oldukları meydana çıkıyor. 

[ 1 ] İleride bir k~if kıt' asının ne ol • Bu faaliyet ise yeni bir İtalyan taar-
duğu hakkında da malumat vereceğiz. ruzunun habercisidir. Hem bu defa 

Erkek 
Niçin 
Kabadır? 

« 16 yaşında bir kızım. 4 eene~nbe- ...,,.,......~ 

ri akrabamdan bir gençle sevişiyorum. 
:>on zamanlarda bu ıevgimiz arttı. Fa
kat geçen gün bu gencin fahişelerle dü
fÜp kalktığını öi",rrendim. Çok mütees • I~ 
ıir oldum. Kendisine sordum. inkar• 
etmedi, bilakis benim kendisine kan • 
ıamıyacağımı söyledi. Bu genç nesine 
güvenerek. bunu yapıyor~ 

Ankara: Cavidan 
Erkekliğine güveniyor, kızım, sadece 

erkekliiine. Sen erkeklerin bakim oldu
iu bir cemiyette YlafJYOnun. Biz bdm· 
lara, baıka memleketlerde bile 1ıörül • 
miyen, haklar taıiımJfudır. Bana fÜp

lıe yok. 
Fakat Süleymanm mührü kimde ise 

töz ondadll'. Evin mıurafmı temin eden 
ertıstir. Kadın yqıamak için erkeiin 
eline bakar. Evin direii evin efendisidir. 
Parayı o kazanır, o 1ıetirir. Binaenaleyh 
:iJede erkek iınirdir. 

İt hayatına gİren kadınlar bile henüz 
latiklillerini tam kazanmıı değiUerdir. 
Kadın istiklalini kavonmadıkça erkeiin 
esaretinden kurtulamaz. 

Edebiyahmıza bakınız. Mevzular 
hep erkeklere göre seçilmif tir. Şürleri

tniz, prkılanmız bile hep erkek ağzın • 
dan söylenir. Bu, yalnız bizde değil, 

bütün cemiyetlerde böyledir. 

Erkek bu hakimiyeti her vakit, her 
vesile ile izhar etmekten zevk duyar. Ka
dın bile erkeğin kendisine üetün olmau-

bı ister. 

EvlenmemİJ bir erkek, ancak sevgisi
ne hünnet edene, kadına aaymaiı göıte
rir. Sizin sevdiğiniz ıençte bu da ek • 
aikmif, onun İçin aize kartı bu kaba ha
reketi ihtiyardan çekinmemif. 

Fakat onun bu hareketi sizin lebiniz
dedir. Çünkü henüz evli deiilainiz. Bu 
erkeii bugÜnden tanımıı olmak Iİzİn 

İçin bir kazançtır. Bu itibarla müteessir 
olmayınız, eevininiz. 

* Ankarada Fikret: 

Niıanhnız Avrupada iken ıiz burada 
mümkün olduğu kadar çekingen bir 
hayat yaıarnağa çalı§malısınız. Kıska • 
hanlar sizi ona jurnal edebilirler. İstik

balinizi berbat ederler. Nişanlınızın u· 
takta oluşu, size serbest hareket hak • 
kını vermez. Amma o orada uslu otu -
rur mu? Bu suali sormağıı bile dilimiz 
varmamalıdır. Çünkü o vakit İfİn için • 
den çıkamazsınız. 

TEYZE 

,, 

1 

29 ilk kanunda mitralyözlü tank
lar, Aoste mızraklı süvariler, Soma· 
lili askerlerden bir bölük zırhlı 
otomobil ve dört topluk bir 
bataryadan mürekkep bir kıt'a 
Negelli' den hareketle, Göller yolu 
adını taııyan yolu takiben, yine Ne
gelli' den 85 kilometre ve Malet 
Murri' den de 200 kilometre ötede 
bulunan Malka Gubaya vasıl olmuı 
ve Malet Murri de bulunan orman 
milisi ile telsiz telgrafla muhabe • 
reye girmiıti. 

Sabahleyin, nehrin yakınında 

muntazam Habet kuvvetleriyle mu
harebeye tutuıuldu ve Habeıler yer- ' 
de bir çok ölü bırakarak çekildiler. 

Ertesi sabah, kıt'a keıif hareke -
tine devam etti ve nehrin 4 kilomet
re ötesinde, çalılann arasına giz -
lenmit olan Habeılilerle yeniden 
savaıa tutuıtu. 

Öğleden sonra, yine ayni kıt'a 
Negelli'den 140 kilometre kadar 
ileride bulunan Uaçille kuyusuna 
varıp burasını iıgal ve bir miktar 
esir almakla beraber bir hayli de 
mevaıi iğtinam etti. 

Daha ertesi günü, kıt'a tekrar ha • 
rekete geçip Uaçilleden 15 kilomet
re ötede Ueba kuyusuna vasıl oldu 
ve burada da yine bazı esirler aldı. 

2 ıubat öğleden sonra, kıt'a, Raa 
Destanın ordusuna mensup 500 ki
tilik bir Habet çeteıile karırlaıh. 
Bunlar önemli zayiata uiradılar ve 
büyük miktarda e§ya ve levazım 
terkederek, çekildiler. 

4 ıubatta kıt'a, İtalyan nüfuzu al
tındaki geniı bir sahayı eyice te 
mizledikten sonra NegeDi'ye dön • 
d .. u. 

Ayni zamanda, diğer bir kol da, 
Negelli' den 70 ve Daua Parma' dan 
da 50 kilometre ötede bir keıif ha - · 
reketi yapmakta idi. 

Mahalle Ônünde 20 Bin 
ltalyan Ôlmü§ 

Adisababa, 12 (A. A.) - Habe§ 
hükUmeti, 20 kanunusani ile 30 ka
nunusani arasında Makalle önünde 

l ölen İtalyan askerlerinin yirmi bin
den fazla olduiwıu bildirmektedir. 

Sirkecide bir otomobüin radyatörüne toplanan kar 

Sahilde kömür toplıyan kadınlar 

ÇenberlitQfta devrilen bir ağaçtan kapanan sokak 

3ir Tramvay Araba.ı Karları Kar Ve Çoculılar 
Süpürürken 

Limanda batan motör ve kayıkların enkuı 

• 
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' • Fırtınanın Zararları Çok Büyü 
(BOf tarJı l inci yiUde) ler eamektedir. Batta Yenicami ol :. 

mak üzere böyle kUT§UDU aökülen 
Şehrin Sa,,ah M an zar mı 

G kubbe, camları kınlan cami, kapı • 
lcr eceyi endi~ ile uykusuz geçiren- lan kopan, külabı sakatlanan mina· 

sabah olup da sokağa çıktıkları za· 
in:.... "lk k la kl k"" re badaiz heıapıızdır. l!ıo;-'a ı arşı şb an manzara u -
~lan uçmuş minareler, saçakları Yıkılan Ağaçlar 

Rasathane Ne Diyor? 
Müdür Fatine Göre Kış Büyük Bir Kış Değildir. 

Ya:nız Eheınmiyef ini Arttırm ıştır 

-, r hal haykırmağa baılamıılardır. 
j Nihayet tesadüfün aevkile vapur 
dalgalar tarafından Haydarpap 
mendireğinin içine doğru aevkedil
mi§ ve bu ıuretle büyük bir facianın 
önüne geçilmiıtir. 

L0Pnıuş damlar, yıkılmış tahta perde- Yalnız belediye malı olarak 700 
ııcr d la b. Rasathanenin verdiği malumata göre evvelki geceki fırtına esnasın-, uvarlar, kopmuş sopa boru rı, J aelvi aiacı yıkılmıtbr. Bunlar §C ır 

Şirketi Hayriye Ve Akay 
idarelerinde 

l()Lk 1 da rüzgar saniyede 30 metre sür'atle esmiştir. Yağan karın kalınlığı 
q lan dolduran kiremitler o muş- bariciDtle Te mezarlıklarda olan a • ş· k t• H · Ak l'1 beş santimdir. Fakat bu normal yağışa ve kar düşen sathın bütün genif· ır e ı aynye ve ay 'Vapur • 
r. iaçlardır. Şehir dahilindeki ağaç- liğine göre ölçülmüştür. Yani bu sah~da eğer kar düz bir çarşaf gibi olsaydı lannm aeyriiseferleri gayri munta • 

~~erin çab aralan karla dolmuş, lana aayıaı da bunlara katılınca her yerde kalınlığı ancak ~ santim olacaktı. zam bir tekilde cereyan etmiftir. 
" r kırılmıştı. yekiinu bini atmaktadır. Dün hararet nakıs beş dereceye kadar düşmüş, en fazla sıcaklık ela Bir çok Boğaz iskeleleri hasara ui• 
1 er yer ağaçlar devrilmif, t.ram- Y-LıJaa telaraf, telefon dı"-kleri 1 k 1 

'- 1& o· .... nakıs bir dereceyi geçmemiftir. Bugün rüzgar mutedi esece , yağış oma- ramııtır. 
y telleri kopmuf, yalnız tchır dı- de badaiz beaapaıztlır. Bu yüzdea yacaktır. U%ak Yerlere lıliyen Vapurlar 

llılcla deiil tehir dahilinde de· mü- bir çok yellar kapanmııtır. Dün geç vakit rasathane müdürü Fatin ile de görüştük, bize dedi ki: Uzak yerlere iıliyen vapurlardan 
~lit keaibni§ti. K y Uar · - Bu kıtıı fevkalade bir hale getiren fırtınadır. Fırtınanın yaptığı tah- h ·· h. b. k h · DQ A d k apanflll o · T I enuz ıç ır aza aberi gelme • 
~ ıa~~~. hila devam e en ar y eniköytle aabil yolu, Sarıyer, ribat yüzünden karın ehemmiyeti artmış . ve halka bu kışı <q~i~det~» mittir. Gülcemal Ereğli limanına 

it aı yuzunden en fazl~ ııkıntı Kemerburpz yolu, Kazlıçeıme, §<>- bir hale getirmiştir. Ben bundan bir gayri tabiilik bulmıyorum. Nıtekım aığınmııtır ve limanda beklenen Ka-
~ enler mektep çocuktan ıle mu • I M I h · clarma kara ı kar bugün yağmıyacaktır. Bir kaç gün sonraki vaziyet hakkında claj d . Ka d . d I 
•lli11ıler ve erkenden itlerine yetiı • ae yo u,l Çaaı a 1' J&ns·ı· . il • kat'i bir şey söyleyemem ra e~ız. vapuru ~a enız en ge • 
~ı- . . d b l l kolu yo u, ta ca, ı ıvrı yo an, · memııtır. Saadet vapuru Bandır • 

" mecbunyetın e u unan ar B I 1 L · 
al-__ h .. -L..:.. hi tamamen kapalıdır. ura arın açı· maya gıtmek üzere limanımızclaa 
t:"""lftur! Hemen emen FM.... ç · · d'. b••t•· ·· l im 1 k b · · · · d 40 b. 1 · ·· ·· d k" 6 1 k 11- d · · · Qir . d . 1. • t• maıı ıçın un u un gun ça l!I ıtt ece ve unun ta mırı ıçın e ın 1 f un arı uçmu!, camı onun e ı ae • aUUDlfl& a tıpmın tiddetinden 

Yerın e tramvay ıf ıyememıı ır. . . . . . . "'lbak . h · k l · ·· ·· ·· be I d k 1 tr I hır ikı yol açılabılmııtır. Mu at hra para arcanacaktır. vı yı ı mııtır. gerıye donmuıtür. Po ar an çı arı an amvay ar 
>ollarda karlara aaplanıp kalmıtlar • ile münakale tam•':"en ~urmUf~· Polisin T esbit Denizde Kaybolan Motörler 
dır. Otobüs aerviıleri yapılamamıt- Telefon, telgraf dıreklerı kırıldıgı • Liman idaresinin üç motörü A • 
lıt. Her gün on kuruta adam taıı • için muhabere de yapılamamakta • Ettıği Kazalar Kir~burnunda 4 kayık, Sarıyer- zapkapıda iplerini kopararak Hali9' 
"'-k için yalvaran toförler takıi ile dır. .. de 3 çıfte ıandal, 3 te kayık parça- te kaybolmuılardır. 
Li) w 1 1 d Şehir Et•i~ Kaldı Yalnız Üskudarda 150 fırtına ka- lanmııtır. Yine Sarıyerde 15 balık- . y 1 d b 

1 
· 

e yolcu almaga naz anmıı ar ır~ b.t d.l . . B 1 apı an araıtırma a un arm 
BelediyeJen Se• Yok Mezbaha yolu da kapanmııtır, z~~ı. teı .•. ~ ı ~ııtır. un arın en çı kayığı yaralanmış, bir kömür batukları anlaıılmııtır. 

Şehirde belediye vezaifinin ya • Bu yüzden dün tebre et getirilem~ muh~mmı. ıkı evı.~ çatı~ı~ın yıkılma- yüklü kayık karaya oturmuf, Pata- T elgral Ve Pa.ta ldarelerind(! 
Pıldığına dair bir hareket görül • mİf, fınab ganimet bilen kasaplar aı, bır evın de ço~meııdır. Çatıı~ .:· limanında kum yüklü bir aandal 1 lıtanbul ile Avrupa ve Anadolu 
'-etniıtir. En mühim ve en iılek da etin kilosuna yirmi kUl'Uf birden çan evler Hayrettın ça~f aokag • batmıttır. telgraf ve telefon muhabereıi dur • 
'-ddelerde bile karlann kaldırıl • zam yapmıılardır, kiloıu 50 kuru • dadır, K~ramanh. aokagında Yer : yakacık Vapuru Parçalandı muıtur. Yalnız latanbul Ankara tel-
"'-aı, enkaz ile dolan sokakların 1 f& aatılan et birden 70. 80 kuruta ~antm evı ta~a~ıle yıkılmııt~r. Dı- Çubukluda dört motör batmııtır. aiz ile konupbilmiıtir. 
'çı•~ • . I im b fırlamııtır Belediyenin meıhur kar ger kazalar dukkan kepenklerı kop- Akay idaresinin Beykozla Pata • T nl 

11111aaı ıçın ça ıJ&D o amıı ve u · v d .1 . k 1 w re er : "-1 b.. .. .. d . . makinesi dün buraya götürülmüt maıı, agaç evrı meıı, cam ırı ma- bahçe arasında baglı duran Yaka • Ankara trenleri muntazam gidip 
't-- utün .ıruknt. devam .. etmkııltır: ve mezbaha yolunu aktUlm saat 16 ıı gibi hidiıelerdir. cık vapuru tamamen parçalanmıtt 
:• ... vay ıır e ı e muna a eyı w :r- K d .. .. gelmit iıe de Haydarpaf&ya vapur 

"ir'atle temin edememiıtir. da açmaıa muvaffak olmuıtur. artal a lhıan vapuru da karaya duımuı • iılemediğinden poıtalar iki saat 
kar, o kadar fazla olmamasına Sarıyer ve Kemerburgazda da Zeyti~likte Fiıek caddeı~d~ 62 tür. Fenerbahçe vapuru da kaptan teehhür ile ıevkolunabilmiıtir. 

l'l~rn h. d ... h t d bir çok ağaçlar yıkılmı• telefon ve sayılı evın çatııı uçmut ve ır u • köıküne.kadar batmııtır. Şerk demiryolları banıı·yo·· hatla-
~ en fC ır e umumı aya ı ur- :r' k l y· A · k • 

d11..___ F d .. telcrraf "telleri kopmu•tur varı yı ı mııtır. ıne ynıye ao a- Balaban iıkeleıınde bir balıkçı rı gayrı" muntazam ı·ılemı·· ve sabah. -•11uıtur. ırtınanın evamı yu • t.o· :r • ... • f v ı v • • • • • :I' 

~den limandaki nakil vesaiti İ§ • Köyler ve karakollarla telefon g~.nda .. 1~. numaralı evın de m~;~gı kayıgı, Ka.~dıllı .ıskele~ınde bır ka : leyin beklenen Avrupa ekıpreai ge-
bYemed.... • • d . 1 d muhaberesi yapılamamııtır. Kemer çokmuıtur. Ev de çatlamıf, te e- yıkla Üıkudar ıskeleıınde yelkenlı ce ancak 8'5 te aelebilmı·ıtir. 

ıgı ıçın enız atırı yer er e 1. ld v • • • • d k" ·ı k ı . .. .. . . 0 

M.- 1 .. -L- • I • ·• k.. burıaz jandarma karakolunun da • ı o ugu ıçın ıçın e 1 aı e çı arı ve kum yuklu hır gemı batmıfbr. v ------ Da Kar v .. -·qqn arın ~uç ınme en mum un .. .. . .. naa-AU1111111 1 agıyor 
~ .. tır. Remıi dairelerde bu mı uçmuıtur. Köylerle kasaba ara- mııtır. .~e:kozda yukl.u bır .~otor de • Karaman, (Özel) - Sabehtanberi 
~den bariz bir tenhalık göze çarp· ! smda gelit gidit tamamen durmu! • Kartal elektrik telleri de kopmu,- ~~rını. tara~ıı, .~•r motor Kanlıca ~ehrimize kar yağmaktadır. Maama • 
'-•ıtır. Şehir dahilindeki vesait te tur. tur. korfezın~ duşmuş ve orad~ batmıt • fih yerler kar tutmamakta. hafif bir 
~~ yukan öğleye kadar itliyeme- Otobüa Münaltaltitı Durdu latanbul Cihetinde tır. Servıbumunda da hır aandal güneş yağan karı mütemadiyen erit • 
11111, öğleden aonra da gayri munta- Şehir dahil ve haricinde otobüa Şehzade camii avlusunda 6 aelvi batmııtır. mektedir. 
~ seferlerle tramvay münakale • münakalatı tamamen durmuıtur. yıkılmıı, tramvay telleri kopmuıtur. Çubukluda gaz depoları önünde Kayseri De latanbul Gibi 
11tıin teminine çahıılmıftlJ'. Bakırköy yolunda 10 otobüsün ao - Süleymaniye minaresinin alemi, bulunan Neft Sendikatın lıtanbul Kayseri, (Özel) _ Burada 8 gün· 

Her Yerde Temir Ve Tedbir iuktan motörleri donmuı ve patla • Beyazıt camii minaresinin külahı tilebi batmııtır. Anadolukavağın - •denberi şiddetli bir fırtına hüküm sür• 
Dün her yerde bütün çalıımalar mııtır. Sarıyerle ıehir arasında ve tamamen yerinden kopmut ve ol • da balıkçı lbrahimin sandalı par - mektedir. Bütün binalar yerlerinden 
t~ zararlannı tamire ve melhuz Kemerburıazla Eyüp arasındaki o- duğu yerde takılı kalmıttır. çalanmıttır. Büyükderede de 3 san- sarsılmakta, fırtına esnasında adete\ 
~İt fırtınaya kartı tedbir almaya tobüı seferleri yapılamamııtır. Si - Kumkapıda Daltaban camiinin dal batmııtır. zelz~le oluyor sanılmaktadır. Tavuk .. 
"'hiaa.r etmittir. Devlet daireleri livri, Çatalca ve civar mülhakat& it- kubbeı~ ~ıkılmıf, Kumkapı ~~ia Heybeliadada ç~ mahallsinde bir ev yıkılma~: ~ ki· 
~t fırtınadan zarar görmüıler, cam- liyen otobüsler de yollar kapandıiı merkezının 11 can:-•. ~ırıl~ı~ ~~ • Heybeliadada iki dört çifte balık şı enkaz altında kal~ış, fakat uçu de, 
""' kınlmıı, kiremitler uçmuı, doa- için iıliyememiıtir. çükayaıofya bekçıaının evmm u • kayığı ile bir de iki çifte balık ka - ı halkın yardı~ı ~yesınde yaralı ola • 
>'l d · · ç l M··dd · · · D d · d k k v kim t w b H b . . k rak kurtanlabılmıf ve memleket has .. L olapları defterler ıcen dolan ata ca u eıumumısı on a zerıne e ava agacı yı ı •! ır. yıgı atmı§tır. ey eh vapur ıa e- . 
~ 1 ' - ç 1 ·· · · H ç· ·1· ·· · kubb · . k taneaıne kaldırılmışlardır. Fırtına sıra-

t &r altında kalmııtır. Sabahleyin ata ca muddeıumumıı ayret • ını ı camımın eıı uçmut, leıı ıımen parçalanmııtır. d k k w k 
1 

b. 1~ ille ' • • • • d k• ••k •• ru· Sın a pe ÇO agaç yı ı mış, lr ÇOK 
lf olarak bunlar temizlenmi• her tın kara kııın en fecı kurbanı ol • camıın yanın a 1 ev ço muı r. 8 tonluk Gülizar vapuru ile 4 ton- l . d 1 k l ŞeL--

....._ ~' d d G d. ev erın e cam an ın mıştır. , ... 

... , )erli yerine konulmut ve bun • muttur. Bu genç müddeiumumi bir Kumkapıda, Alem ar a, . e ıkpa- luk Çamlimanı motörü parçalanmıf, mütemadiyen kar yağmaktadır. 
~il IOnra günün normal çalıpaıı keıif için gittiği latrancadan döner- tada, Şehzadebaıında polıa nokta • bir büyük motör de karaya dütmüt- T tay v 

~flıyabilmiıtir. ken kar tipiıine tutulmuı ve dona - ları ve kulübeleri yere yuvarlanmJ.f• tür. (anuÖ la) agmD ur l 
0 ı..... k f . . s· lık 1 t B. . l k d'"' . Tarsus, ze - evam ı yai .. la;üdarda mal müdürlüğü bina- ra ve at etmııtır. ır ara atan • ır. ırı 4 tonu ıgerı 3 tonluk kö. 

1 
'f . . ..t . t kt dir 

it ktlamıt. üçe bölünmüıtür Bu bi- bulda da müddeiumumi muavinliği Anadolukavağında mür yüklü kayıklar parçalanDUf, bir ele Çm~rka.~ çı ~çıyı m~. c:ssdır ~ ,1::e ye pı.; 
'-' . N · · • · 8 luk . h. k il im un u yagmur yuzun en CJUm a • • tehlikede olduğu için oturmak yapmıı olan Hayrettinin bu feci ö - Macar sokağında urının evının ton motör ıç u anı ıyacak 1 akt d 
~lıııız görülmüıtür. Defterdarlık lümü lıtanbul adliyesinde de du - duvan yıkılmııtır. lıkele yanındaki bir hale gelmiıtir. iki tonluk bir ka- am1:ıeg:..;;· De Havalar Bozdu 
'ında tahakkuk müfettiıleriniiı yulmut ve büyük teeuür uyandır • deponun ve rıhtımın bir kıamı ha • yık ta batmııtır. I .. 

1 
(Öz l) _ ş· di kadar 

'd "' im Dol k "' d .. H I' d Li ' k · · nego ' e ım ye ~ utu odanın bir kıamımn aıva- mııtır. rap o uıtur. ap ao agm a u • a ıçte e man ıır etme aıt k . . ·tmekte olan havalar birden• 
9'a ~ö!Wimüttür. Divanyolu tahsil Hal~ç • .l'nlta~ Yığınlar~• ~ çüncü _komiıer Nec~.bin .. ~nin ~İr bet ~lapurya il~ bir motör, bir au ~~e 1Cz!u,, AJİddetli soğuklar hafla • 
... ~ll1ın üat katı kısmen yıkılmıt- Halıcm atbı enkaz yıgmlarile do. cephesı tamamen çökmuftiir. Bü • kayıgı balmıf7 bır ~ andal,. ~v- mıttır. Civar dağlara mütemadiyeq 
~· ledikule tubeıinin üat kıamında lud~. Bir çok mavnalar battığı için ~n evlerin camlan. kın~ıtbr. Vak· n~. kay~ ~~•t.. bır çok ıemı bır • kar yağmaktadır. 
ı.., Ocl-.un camlan kimilen kırılmıt- Halıç vapurlarınm bunların Jetle - fiye aokaiıncla hır kulube yıkıl • bırıne bındınnııtır. 
~.; _liüliaa her tarafta büyük veya rine çarparak kazaya uirarnamaıı mııtır. Çubukluda da Tahain kap • Boğulanlar 
~ ınikyaata zarar tesbit edil • İ~İD dün ı~e saat 11 de~~~ Ha· tanm evinin ça~ıaı çökmÜftür. Haliçte bir ıu gemisinin adam • 
~. lıçte aeyruaefer menedılmıttir. BetılılGfla lanndan Salih ve Temel iıminde iki 
.. Camiler Ve Minareler Unluıpanı Köpriiaii Parçalandı Ihlamurda bir ağaç bir evin üze- kiti denize dütmüıler, kurtarıla • 

._.u:_~ına_dan en çok zarar gören Havuzlarda yeni yaptırı4makta rine yaalanmıt. tahrip etmittir. Bir mamıılar boğulmuılardır. Cesetleri 
8-i-.eaeıerden birisi de evkaftır. olan Kadıköy iıkeleıinin dubaları çok ağaçlar da yıkılmııtır. Kuru • de bulunamamııtır. Kabataı önün •

1 ~,t&nalunedin minarelerinden bi • yerlerinden kopmuı Unkapam köp- Çetme boya fabrikaamın önündeki de iki gemi birbirile çarpıımıt. 6 
~'il külahı uçmuı, biri yerinden rüıünün üzerine dütmüttür. Bu yüz- çam ağaçları yıkılmıt. tramvay tel- tayfa denize dökülmüı, altııı da ö-
~ ltrtıut ve minarenin gövdesine ta- den dün Unkapanı köprüıü iki ba- lerini kopannıttır. lüm halinde kurtarılmıtlardır. 

: lcalnıııtır. tından kopmuıtur. Büyülıderede Adnan Vapurunun Baf1na Gelenler 
~,)·~~anın tuğla minaresinin Diğer bir çok merakip te Unka • Büyükderede Maltız çarııaında Beıiktaı önünde demirli bulunan 1 
~••ııı kulahı uçmuı, hem de gövdesi panı köprüsünün üzerine yaslanmıf, kasap Sadığın dükkanının çatııı ve bugün Ciddeye hareket edecek 
'illi en Y•kılmı§tır. Öbür 111tinare • bu yüke dayanamıyan köprü yürü - çatlamıı, bir de kulübe yıkılmı§tır. olan Adnan vapuru fırtınanın deh
~İt ~de külahı kopmuştur. Daha müttür. Köprünün dubalarından biri Sarıyerde bir kötkün çatısı çökmüı, ıetinden ıeasizce demirini taramıı 1 

>,)),..;.Yıl evvel 50 bin lira ı:ırfile ıebze halinin önünde diğeri de da- 4 elektrik direği devrilmiı, bir de ve Marmara.ya doğru açılmııtır. Va
~ ~ubbeainin kurıunlarından ha ileride oldukları yerde teıpit e- kulübe yıkılmııtır. purda Hacce eitmek üzere bulunan 

hır kıunının yerlerinde yel- dilmiıtir. Köprü derhal tamir edi • Valide camii medreaelerinin kur· Hacılar bu vaziyet kar11amda der· 

Tesadüf MÜ, Yeni Hir 
Hakikat Mı? 

(Battarolı 1 inci yibde) 
avcının kehaneti11 başlığı altında çı • 
kan bu yazıda Kara Dayı ismindeki bir 
avcı bize demiştir ki: 

- « Kıım tiddetli olup olmıyacail 
dommlann dalaklarmdan anlephr. Ben 
bunu elli senedenberi tecrübe ediyo • 
rum. Dalaldann alt taraflan dar, Ön 
tarafları eenit ve tifkindir. Arkalarda
ki darlık geçen günleri gösterir. İlk kı
sımlardaki büyük fişkinlik te önümüz
deki günleri gösterir ki biz timdi av • 
ladığımız hayvanlann dalaklarmdan 
çok büyük kıt olacağını anlıyoruz. >l 

Kara Dayı bu hususta arkadqlan 
ile bahse inle gİrifnÜftİ. ihtiyar avcı 
bu mretle bahsi kazanmq oluyor. 

·--------------------------~--
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eT Atletizm 

Hakem Kur İ c· in Türk Sularına 
Geçi ilmesi İçin Her İş 
Tamamlanmıştı 

u 

Yirmi Üç Hakemin iştirak 
Ettiği Kura Açıldı 

D · ·? İstanbul atletizm heyeti tarafından - urmuş reıse mı ••. 
_ Evet ... Korkuyor musun? tertip olunan atletizm hakem kursu 
_ Hayır... Neden korkayım? 0-1 bir atlas keseden bir avuç irili ~f ~k- mm taka merkezinde, atletizm fede -

na iki defa açık denizde rastlamıı- lı Venedik altını çıkardı, Leonıdı • rasyonu başkanı Bürhanın riyaseti al-
. tım da benden balık satın aldı, pa-ınin avucuna saydı. tında toplanmıştır. Hakem kursuna, 

L 'd" Adil Giray, Rauf, Şinasi Reşit, Yu -rasını da iki misli olarak verdi. Dü§- eonı ı: suf, Ihsan, Fuat, Tevfik, Suat, Meh -
manımızdır amma yiğit bir adam- - Saymayın, lüzum yok . . . Size 

inanmıyor muyum sanıyorsunuz? met Nuri, Cehdi Reşit, Talat, Sait, 
dır. Naili, Talat, Füruzan, Halit, Yusuf 

G .. d"' ·· ? Diye mırıldanıyor, ayni zaman - k 
- or un mu ya··· Ziya, Recep, Musa Kazım, Küçü 
Barba Leonidinin bakıtlarındaki da sevinçten elleri azıcık titriyor :.. Besim, Melih, Mufahham iştirak et-

son şüphe ve korku da ailinmİ§tİ. <&u. mişlerdir. 
Lu .. kreaya ona dedi ki: Hayır ... Tam olmalı... Ben B k B' h l k 

~ an ür an top anlının ma sa-
- Anlaştık değil mi? sözümü tam yaparsam sen de tam dını izah etmiş, atletizm hakemliğinin 
- Evet... yaparsın ... Öyle değil mi?. . . büyük bir bilgiye istinat ettiğini, 
- Ver elini... - O kadar iyisiniz ki .. · Hıç hır Türkiyecle bir çok muvaffakıyet ka • 
El sıkıştılar. şey vermeseniz de bu İ§İ yapar - zanmış, rekor yapmış olan hakemle -
Baba Lconidinin dım, §İmdi.·· rin bu toplantıda daha ziyade teknik 
Safiyeti .Leonidi paraları koyacak yer bu- münakaşalarla atletizmin incelikleri-
Lükresya sordu: lamıyordu. Çünkü şalvarının iki ce- ni görüşeceklerini söylemiştir. 
- Senin kayık büyük müdür. Bu binin de delik olduğunu görmÜ§tÜ. Beynelmilel atletizm kavaidini bil-

yolculuğu rahat ve çabuk yapabilir En sonra belindeki geniş kuşağın a- diren nizamname üzerinde görüşme
mi? rasına sıkıştırdı. Lükresyanın ve in- ler yapılmış, bundan sonra gelecek 

- Pek büyük değildir. Biraz da cinin eteklerini öperek salondan hafta toplanmak üzere içtimaa niha -
eskidir amma, bu geceden yelkeni çıktı. yet verilmiştir. 
iyice tamir eder, kürekleri de... inci bu İyi kalpli, sevimli İtalyan Atletik sporlar hakem kursu 8 

Lükresya gülümsedi ve onun sesi- kızını şimdi bir abladan farksız bu- ı hafta devam edecektir. 
ni kesti: luyordu. Ona karşı büyük bir bağ - Hakem kursundan lisans alanların 

-Anlatıldı. Bunun da kolayı var. lılığı vardı. Buralarda böyle bir in- bütün spor sahalarına serbest girebil
Sen gene bildiğin gibi yap ve yarın sanın bulunabileceğini hiç umma • meleri için atletizm federasyonu umu
sabah erkenden denize açıl. Biz mıştı. Bunu dü§ündükçe §İmdi yüzü mi merkez nezdinde teşebbüsata gi -
bugünden limandaki kayıklardan en kızarıyordu. 

rişmiştir. 

Galatasaray Boks Takımı 
sağlam ve hızlıımı satın alırız, ka - Lükreaya bir tercüman buldura -
dirganın yedeğine bağlıyarak senin rak onunla konuımu§ ve §Öyle de -

Ankaraya Gidiyor arkandan yola çıkarız. Enginde bir- miıti: 
• Galatasaray klübü bok şubesi An -le§İrİz ve ıen yolcumuzla birlikte bi- - Şimdi iki devlet harp halin • .. . b 

zim yedeğimizdeki kayığa geçersin. dedir. Denizler korkuludur. Gel ae- karada maç yapmak uzere hır t~ -
- Benim kayık ne olacak? Sizin ni Venediğe kadar götüreyim ve 

1 
büse girişmişti. Ankara gücüne yapı -

kayığı dönüıte kime vereceğim? harp bittiği zaman çok emin bir 1 lan bu teklif kabul edildiğinden Gala -
Lükreıya gene ıülümaedi ve ih - yoldan, batta elçi gemisile İstanbula tasaraylı boksörler iki maç yapmak ü-

tiyann sakalını oktadı. göndereyim. Baban ve niıanlın o- zere Ankaraya gideceklerdir. 
- Sen sahiden melek gibiıin Bar- raya gelir ve alırlar... 6 boksör, bir menecer ve bir idare-

ba Leonidi. Düıündüğün ıeye bak.. Körpe Ve ciden teşekkül eden boks takımı kur -

Senin kayığı biz alınz, bizimkini Sevimli Kuza ban bayramında Ankaraya gidecektir. 
sana veririz. Buna ne dersin? - -· -

- Çok cömert ve iyi kalplisiniz. Bunda haksız değildi. inci buna ('-

Bütün ömrümce U§ağınız olmak is- bile razı olabilirdi. Fakat babası 1 a·r Do torun 
teıdim. kim bilir ne halde idi. Niıanlısı ne Günlü Perşembe 

- Sağ ol. .. Her ıey anla§ıldı ya? olmuıtu? Şu sırada onlara haber 
- Evet Sinyorita ... Yolda bu gü- göndermek te hemen hemen müm • 

zel kızın canı da sıkılmaz. Ben biraz kün değildi. Zaten inci daha uzun · 
türkçe de bilirim. zaman dönmeyince veya haber gel

~ - Daha iyi. •. Biraz dur, timdi ge- meyince kim bilir ne olacaklardı. 
liyorum. Babası hiç ~üphesiz ölürdü. Pulat ta I 

incinin bir delilik yapabilirdi. Bundan bll!-ı 
Ablası ka ileride ne olacağını kim biliyor-
Lükresya yatak odaıına geçti. Bir du? Harp kim bilir kaç yıl sürerdi. ! 

iki dakika sonra döndü ve elindeki (Arkası var) 

• z 
er 
[Baş tarafı 1 İnci yüzde] 

Şiddetli yağmur ve kasırgadan dolayı şehirde umumi hayat durmuş, 
tramvay ve otobüsler işleyememiş, denizin suları taşarak birinci ve ikin
ci kordonlar görülmez olmuşlardır. Halk sığınacak yer aramak 
derdine düşmüştür. 

Evlerine dönmek istiyenler büyük zorluklar karşısında kalmwlardır . 
Geceleyin vaziyet büsbütün fenalaşmıştır. Şehrin bir çok taraflarından 
imdat sesleri yükselmeğe, evler yıkılmağa başlamıştır. Evleri yıkılanlar 
derhal kurtarılıyor, ilk tedavileri yapılmak üzere muhtelif yerlere kal
dırılıyorlardı. 

Şimdiye kadar yüzden fazla evin duvarları yıkılmış, bazıları da tama
men çökerek, sakinleri komşu evlere yerleştirilmişlerdir. Bu arada Eş
refpaşa, Kahramanlar, Bostanlı, Araphasan mahalleleri çok zarar gör
müştür. Bu kısımda suyun hücumuna uğrayan evler fazladır. 

Dilmlacık deresinden inen sular Bahribaba önündeki lağımları pat
latmış, sular tramvay caddesini tamamen kaplayarak buradan geçmeği 
imkansız hale koynmt~tur. Karataş tramvay caddesindeki evlerin alt 
katları sularla dolmuştur. Asansördeki saha ile San 'atler mektebi, Ka
ran tine ve köprü mevkileri geçilmez bir hale gelmiştir. Çarşı içleri 
daha çok zarar görmüştür. 
Diğer taraftan lkiçeşmelikte lzmirli sokağında manifaturacı Mustafa

nın evi yıkıldığı sırada devrilen mangaldan yangın çıkmış, derhal söndü-
rülmüştür.. Adnan Bilget 

(*) 

Kulak Zarı iltihabı 
Muayene ettiğim çocuk henüz bir kı -
zıl hastalığı geçirmişti. Başında nğn 

ve devam eden ateşten şikayet edi -
yordu. 
Vücut munyenesinde sıra boğaz ve bu
run ve kulaklara gelmi§ti. Du arada 
s ğ kulağının aıknı:ındaki kızartı ve şİi
lik basınca duyduğu ağn nazan dik • 
kııtimi celbetti. 
Kulağın iç kısmını da muayene ettim . 
Kulak z.an soluk ve temas edildiği za
man çocuk şiddetle bağırıyordu. Kızıl 

hastalığından sonra husu le gelen üznü 
dahili ve kulak znn iltihabı karşısın -
da bulunduğumuzu aileye hatırlattım. 

Lllzım gelen tedbirleri aldık. Ilık pan -
tııman yaptık. Boğaz ve burunda da 
nezle mevcuttu. 
Okalisol ve gomenol damlalarilc sı · 
cak {su içinde sıcak buğu kok
latmasını yaptırttım.. Muayyen -23-
derecei hararetli odnda kat'i bir isti -
rahatten çocuk fotifade etti. Ağrıları 

da kısmen asprirıle durdurınağa çalış -
tık. İki gün sonra apse nçıldı ve dışa • 
rıya aktı, fakat kulak zarı dn patla -
nııştı. O oksijene ve iyice istrilize edil. 
mi:; bikarbonlu sularla ve temiz gnz 
ve pamukla pansımanlannıı bir ny 

müddetle devam ettik. Akıntı tama -
men durdu. Hastalık geçti. Fakat so
ğuk hava cereynnlnnndan bu kulağı 
bir kulaklıkla daimi muhafaza altına 

aldık. işitmesinde yarı yarıya noksan
lık kaldı. Fakat büyük bir menenjit 
tehlikesini de atlatmış oldu. 

( * ) Bu notları lıesip saklayınu:, ya· 
but bir albüme yapııtırıp kolleks.iyou 
yapın1%. ~ıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

J::v sahibi - Eğer pol•s yanm saat daha gelmiyecek olursa muhakkak uyuyacaid" 
Hırsız - Nafile beklemeyum ! Gidip y atağuııza giriniz., yarım saat evvel uyumlll 

olursunuz. (Sidney) Smith's Veekly 

ihtiyar aerseri - Elbıscferi biraz yırt

malı! Zira biizim medeğimizdc tuvaletin 
ehemmiyeti çoktur 1 

(Sidney) 

havuzun suyu donmuıtu, diyor. 

AMERiKA 
- Bu küçük kızcağız oe de cici! İn

pllah büyüsün de benim oğlum ile taliık 
• • 1 ' için mnbkemcye gıtsın er. 

(Roma) İl. Travasa 

Kız - Saat üç, annem beni ~ 
ırakarak kapıyı kilitlcmİ§ 1 

Erkek - Ne yapacaksınız? 
Kız - Hiç 1 Gittiği yerden gelmetiJ 

bekliyeceğim ! (Sidney) Smith's Veekl1 

fakat talihi vaJ1illf' 
(Londra) J lumorits 

- Kocam senede ancak 
kalabiliyor 1 

- Vah! Vah! Sizin için ne fena! /J 
- Evet amma, ne yaparsınız? t 4til',-

çabuk geçer. (Kopcnhng) pol 
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Cüce Zerkon Kralın Deri Göğüslüğü: 
nün Kayışlarını Sıkıştırıyordu 

k .Attila gözlerini piskoposa dikti. Şu 
elırne1er zorla ağzından çıkabildi: 

Allah Ne l•terae •.• 

-«Ordu mu? Ordu mu ded" 1? Bu
tt\~a Katalaumun ovasında Attila, A
ttıüa'e karşı harp ediyor ve Attila galip 
~eliyor. Git istirahat et de aklın başına 
~elsin.>> 

Valamir de oradaydı. Her zamanki 
gibi keyifli ve savaşa hazırdı. Kral At· 
tilaya dönerek: 

- «Bir saate kadar ortalık aydınla· 
nacak. Emirlerin nedir, Kral Attila?» 
dedi. 

Düfiinmek Vazileai 

Kral ikisine de bakmadı. Çünkü 
Piskopos eğildi ve oradan uzak]as-rt\ak • gözleri çadırının üzerine asılı duran 

SON POSTli. 

CİNSİ CAZİBE 

L İ!tedi. O esnada sarfedeceği her-
~~tıgi bir sözün talihi değiştiremiyece- ve ~urş~n~ ~amıtları?ı aç~W olan ölü Kadınlard~, cinsi cazibe vardır. Cana 
Rine h tt" k d" · . . h b"] ~ahıne dıkıldı. O phın, hır Romalı ta· yakınlık denilen bu cazibe kadtmn llfk . ' a a en ısıne ınşıra ı e vere- .. . . . v• .. 

J egıne anı ı. omanın cu.ı e ı . • . • . 

Sayfa 9 

BiK.liYE 
____________________ Ercümeııd Ekrem• Talu __ _ 

İNCİ 

l'tıı"ec v · k "d' R <!!L b t' rafından okla vurulalıdan beri Attila ı ve gw:ellık hayabnda rollermı degıştınr. 
ttte · ·· ·· d k · A ordusunun harp alameti olarak kul1a- Cuıın cazthe fıtrt ve tabıi olmakla bera - .. . . . . . l 
..,. s.ı gun taayyun e ece tı. man ya- ı lı d K I . . d . . ber fen ve sanat bunu t zyid çarelerini bul- Peturke1ı Haso ı]e Şebınkara t ısarlı rını uzatıp, Hasoyu bileğinden ka~,. 
•qbbı l · t ·· 1 l · nı yor u. ra ~mı ora an ındır· e 1 .1 . "'dd k"" t • nası ıs ersen oy e yap, nası ıs- . l ' .. .. muştur. Zeki bir kadı ··z ilik san'atmın smaı aynı semtte uzun mu et o- radı. 
erae ( sın er ve harp ederken onumde taşı· . . . . . n gu e h 11 v · ı d" B h ·· D 

n · · · l di d'" .. ..J!! F- ı_ inceliklermı bilir. Çirkin ve cinsi cazibe - şe ama ıgı etmış er ı. u ran, gu· - ur! 
Pisk b"" 1 d'" .. k. kal sın ar, ye ununuu. aiat yanında ahrum im .... k . . ah .. N ld N opos oy e uşunere • r ın den m o adığı halde fetaneti ve cunu uvvetını ve sırtının t ammu- - e o u? e istiysin? 

~~ndan uzaklaşmaktayken karşısı- du~an iki krala dönerek şunlan söy- bilgisi sayesinde güzelleşir ve erkeği teshir lünü sermaye edinenlere de iş koma- - lrahiyi ikram eden kim} Bu zi .. 
~ bırdenbire Zer kon çıktı. Piskopos, ledi: eder. İtte bu incelik Hasan kremleri saye- dığı için, lsmail hamallığı bırakmış, yafah sana ben çekiyim. Seni buraya 
C~c.cyi görünce hatırına bir şey gelmiş - «Vazifelerinizi biliyorsunuz.» •inde. elde edilir. Gündüz yağsız Hasan kar Sirkecide bir karpuz sergisi açmıştı. ben getürdüm .. İstirityayi, neyi ben 
~:bı geri döndü. Kral Attila sabırsız- Ardarih elini kırmızımtrak saçları- kre~~· gece pembe yarım yağlı Hasan iki eski arkadaş yine sık sık görü;;ü- ısmarladum.. Değıl mi? 
"ltla 0 d . kremını veya acı badem yağlı Hasan kre· 1 dı B' 'b' l . . h' b" .. · · E N 1 h na sor u · na götürdü. Dudaklarını ısırdı ve kor· . . ._ ilana 

1 
.. • • yor ar . ırı ır erını ıç ır gun ıncıt- - vet, sensün. o uca ? 

_ Dah . t' "\ nunı .. u nar buruımuı yuzlermı, leke- · l d .1 . . k b" .. N 1 « a ne ıs ıyorsunr» ku içinde sordu: . kiri . . • . memış, ara arın a ı erı gen te ır aoz - e mü olucah? ncü benüm! 
- B b" h 1 d"Jd" T lenmJf, enllllf, çillenmlf çehrelen te • . ] . K"' h il h « ana ır şey ava e e ı ı, an- <<M h be . be Val . • . 1 b 1 t d"" .. 1 . . ffaf etmemış erdı. ose ama arının uy- - Hedi, get işine 1 Ben dişümü, n~ 

}'\i A _ k I B - u are yı n ve aınır mı mız er, eyaz a ır, uzgun eıtirar ve ıe , • 
• r-\2: a sın unutuyordum. urgon· 'd d v. "\ lak tatlı k b' 'ld fis • larını, adetlerini yakından bilenler bu yi gırdum onunla. 

)alı k d . ] k k d" .. ı are e ecegızr» par , ve aıca ır cı e ve ne 
a ın senın e onuşma iste ığını ı V l . d .. 

1 
k l . ve cana yakn\ bir t hi d Ve 0 hususiyeti çok eyi takdir edeceklerdir. - Neyime? Dişünü sahla; seni11 ean... •. • . . . a amır e gu ere şun arı ılave . ene sa p e er. . .. .. .. . 

'4 soylememı rıca etmıştı. . . güzel tenı, o latif çehreyi öpen &§ık veya Bır bayram gunu, akşam uzen ser· ossun 1 Ziyafatın parasını viren benüm. 
- B d · . "\ ettı • . b 1 H Ulan Se b kr ed « en en ne ıstıyorr» . ,.. . . . koca mestolur, kendinden geçer ve çaldt- gıye, ayram aşmağa gelen asoya, - 1 n ağa, i am eyim,, 
- «Bilmiyorum.» - «Attılal, ben her zamankı gıbı rasıya sever ve ona tapınır. · İsmail şöyle bir teklifte bulundu: dedün. Dimek ki burada, bu masada 

Attila elleri_ni yavaş yavaş kaldır- harp etmekten çe~~n~iyeceğim .. Fa~a~ Beyaz, Raşel, Pembe, Natürel Hasan - Arnavut köyün oraya varıp gı- ne varsa, bana bağışladun. Hepisi de 
~ı. Deriden mamul elbisesinin kollan harp ederken duşunmek vazıfesını pudraları aıkın, inceliğin, güzelliğin, ve .dek .. Bir iki ırahı içek mi?. benim malım. Bu incü benüm ağzım• 
~ğıya doğru kaydı. Kralın bilekleri çoktan beri sana bıraktım.» &an'mm yaraltı.ğJ barJkalardandır. Pudra - Olur! dan çıhtı. Gısmet benümmüş. 
~e sıska denilecek kadar ince olan kol- Attila: alı~k.en mutlak Hasan markasına dikkat Tramvaya atladıkları gibi soluğu Patron, garsonlar, aşık çift, hatta 
'&.,., d k B . .. l . d d" d d edınız. Hasan deposu, Ankara - İstanbul - Ak b d ]dl C b d d d ] l f"" l ••mey ana çı tı: - « enım soz erıme.... e ı, ur u. vl ıntı urnun a a ı ar. azino er- ışarı a o aşan otarıyacı, şo or er .• 

S ·· l · · k "'h · d' Beyoc u. h d' Y l k k f d l · "k' k d fı k · - «Yıldızlar, bu gece yıldızlar pa- onra. goz erını ararga a çevır ı. Hami : A p . ik tli mutat ten a i ı. anız, i i a a arın ıepsı, ı ı ar a aşın etra nı uşatmış. 
tıJd h · ·· ·· d Beli 1 § vnıpa veya arıs et e d k] k b .. ak ki k'b d' ıyor. Aetiüsün ölümüne tekaddüm er şeyı goruyor u. enot ar yavaş kremler vardır ki bunlar hakikatte yerli ya- geçip otur u arı masanın ta arşısın- u mun aşayı zev e ta ı e ıyor-
tden gecen il\ karanlık olması lazım ı harek.et. e~~rler amma, savaşta ~ir şe!.- 1 pıhyor. O zerinde biç türkçe yazıları bu • da, oraya aşıkdaşlık etmeğe gelmiş, lardı. 
~clrnez mi}» tan gıbı duşmana saldırırlar.» dıye du- l 1ururuyan bu nevi kremleri herkes Avrupa genç bir çift oturuyordu. Bir aralık, içlerinden bazıları Haso• 

Ellerini 8~ağıya indirdi, çadırının şündü ve sözüne devam etti: mamulih diye zanneder. Halbuki hüku - İsmail garsona bir şişe rakı ısmar- nun idaiasını haklı bulunca, lsmail çi-
llerdelerini yakaladı ve u>irürken arka-I B . .. l . 1... L ld v d metin kat'i emirlerinden Avrupanın ıtriyah ladıktan sonra, ~ıkların masasını işa· leden çıktı. İnci ile beraber, mendili 
11 

J ·~ enım soz erıme ayıK o ugu e- .. . . .. .. . ı 
tadan çekti. Piskopos bir kaç saniye d h . .1 . ilk d Türkıyeye gıremez. Çunkü ancak ellı kurut ret ederek, sordu: tekrar cebine indirmeğe davranan ar-

Lk 1rece e e emmıyet ven mıyor. e- kı _ ... d ' b" ._ .. k Ah O ] .d .. v.. d" ki k d ··v ·· b" k d ~ Jedi. Fakat hiç bir hareket görül- . . ym'C'l.m e o an D" Krem yuz uruşa veya - an l n arın yı ugu ne ır ? a aşının gogsune ır yumru vur u. 
ltıcdi. fa T~e~aya gıderken yıne bu ovadan 1 daha ziyade satılabilmesini men içindir. O- _ lstridya. O da sol eliyle ötekinin suratına bir 

Hır•ız Bagotlar geçmıştık. O zaman ben herkesin vazi- zerinde hiç türkçe bulunmıyan bu nevi _ Buraya da getürl. şamar aşketti. 
Ek fesini tayin etmedim mi?» ~eml~r ya taklittir veya yerlidir. Bunun Ne olduğunu bilmedikleri bu acip Oracıkta nokta bekleyen polis koş-

l r enden, daha ortalık ağarmağa H M ~ tçın dikkat t k ı~ d 
~şlamadan çadırlar söküldü; ayak al- arp eyuanr e me azım ır. nesnenin ilkini biraz tiksinerek, fa. tu, geldi, ikisini de alıp karakola gö-
brıda k ı b'l k h le t Ostrogotlu hayretle Attilamn yü- .............................................................. kat ondan sonrakileri rakının teshil ey- türdü. lsmail, avaz avaz haykırıyordu: 

a a ı ece ne varsa ep ar a a- .. . 1 
tafa. n kl d"]d' b la ··1cı d' A züne baktı. Du11ündü. Sonra birdenbi- ledig~i bir alıs,kanlıkla yediler. Bitince, - Davaciyim bu doğuzdan !. ncÜ• 
taba.ıa .. k tl b. b h ı· d b' re hatırlayarak bagırdı: OD O S a • lsmail bir tabak daha getirtti. Şuradan, mü ça1duı 
.ı_. r, uç a ı ır çen er a ın e ır ~ 

a e ı ı, ara a ra yu en ı. - v 1 S p t 
~•re teşkil ediyordu. Burası kendine - «Attila, sol cenahı hen idare e· ır İLAN FIATLARI buradan konuşurlarken, birdenbire Haso da boyuna söyleniyordu: 
~ahsu8 küçük bir istihkamdı. Araba- deceğim. Evet, sen öyle söylemiştin. Haso öfke iJe yerinden fırladı ve elini - Çalmadum. İncü benüm ağzım .. 
~dan mürekkep istihkamla düşman Hayret, o zaman bu ovada harp edece- 1 - Gazetenin esas yazısile çenesine götürüp bir de küfür savur- dan çıhtu ( Benüm gısmetim. 
Basında Hün ordusu bulunuyordu. iimizi nasıl biliyordun~ Doğrusu bu bir ~ütünun iki satın bir du. Merkezde, komiser, davalı inciyi is .. 
• \1 Vaziyet sayesinde kadınlar ve gana- bir sihirbazlıktan başka bir şey deği111) (santim) sayılır. Bilmem kaçıncı istridyeyi çiğner- teyip, aldı, baktı .. Civarda mücevher 
ı..... A "l" l · · k k 2 - Sayfasına göre bir san - f h ld 1 'l l l b" ""'l her türlü tehlikeden masundu. ttı a göz ennı yarı apayara ce- ken bir dişini kırmış, canı ena a e a ım satımı ı e rneşgu , çarşı ı ır erme-

tim ilan fiatı şunlardır: d O h be ll d 
l Bununla beraber hırsızlara, Bagot- vap verdi: . yanmıştı. Bu kırılan dişi mendilinin i- ~i otu~uy.o~ u:. na. a r yo a 

1
' ça• 

'<ita, k hl b l d v d - «Ü zaman burası bır harp mey- çine tükürdügw Ü zaman, yanı basına gırttı, mcıy. ı go.sterdı .. 
ı aq:ıı ara arın u un ugu yer e uy T Er b d b 
(Ürük b: .. fr b ak I . t danı olur demistim. Va1amir sol ce- 1 I k ff f f k b' . . d h 1 • menı ce ın en ır pertevsuz çı· 
• l' ır mu eze ır ı ması ıcap e - · topar a , se a , u acı ır cısını a a k . 

ti. Ban ti f h ed" ] __ ._ nahta Ostroıotları idare edecek. Yar- ' k 1 arıp onu muayene ettı. 
L ~o ar ena arp ıyor ar, anei\A . . . I 40 düştü. Haso canının acısını unutara : H d d" İ . 1 · ·a· 
ı.liişka b. k . . b l dımcı kuvvetler mı ıstıyorsun ~ O hal~ 1 - e ! e ı.. ncı o masına ıncı ır .• 
~dıkI ır ~ey dya~1:}a ç~esını u a- de Skir1eri yanına al. Ardarih'in sağ .,._, -Allah, alla~! dedi .. Bu da ne ola? Haso ile lsmail, bir ağızdan sordu-
~tdı F: ;~ e d u~tm~ ;rpıııy~r- cenahta Gepidleri idare edecek. Sen de 1 lsmail eğildi, baktı .. Hükmünü ver- ]ar : 
bf · a em os , em uşman a- . dı L t . t' ... H , di: _ Ne ı'der? 
... ıtıd h 1 kt · k 1 la mı yar mcı -.uvve ıs ıyorsunr ayır. I 

.ı an ırsız ı an gen a mıyor r- - ncü. E . ba 11 d .. 1.. d""" 
\il. C ed k l , l l h .. Geri kalan bütün kuvvetler merkezde rmenı şını sa a ı, gu umse ı: 

ec en a an meş a e er enuz . - Ne incüsü? b d' A1 
~t\nı"o I 1... l "l"'h] kt kalacaktır. Onu da ben ıdare edece- l - Hiç! diye ceva ver ı. tmış, 
L .J r ve a e ace e sı a anma a o- _ İncü, be!. Cevahir. ncü nedür l k b' d v • d d · 
'ili) h 1 d d S · ğim.» yetmiş para ı ır egen var ır er ı· 
ll} krnu arip eri tenvir e iyor u. on- (Arkası var) bilmiy misin? sem, ona da inanmayın. 
,}! Üzere olan ateşlerin üzerinde ma- p id · k' "\ 
v b - ara er mı ınr iki ahpap bakıştılar. Komiser ken .. 1 İr duman tabakası görünüyordu. H lb t 1 d" Ka - e e · dilerine nasihat edip, sa ıver ı. ra .. 

ll'izigotlann Savaı Borusu Haso durmuş, düşünüyordu. T o- kolun kapısı önünde, İsmail, Hasonun 
ll} Ciice Zerkon kemikli örümcek par· parlağı a,vucunun içinde evirdi, çevir- koluna yapışarak: 
~ llklariyle kralının deri göğüslüğünün di, baktı. Tavandan s~rk~n renkli ~- ı _ Ulan l dedi; irahı şüsesi yarı gal-
~Yışlarını sıloştırmağa çalıştı; fakat pullerin ışığı altında, ıncı parlak akıs- dı .. Varah ta tükedek !. 
k Cerernedi. Attila sabırsızlandı, başka ler neşrediyordu. 
dır U~k çağırdı ve cüceyi ayağıyla ça- Haso yine sordu: 
ıtırı b· k"' . . . B k . di~· ır oşesıne ıttı. u te menın ver _ Beyle bir incü, ne ider aceb? 

Hicaz~a İlk Polis 
Mektebi Açıldı 

t\ ~ı_ acıya rağmen Zerkon ağzını bile _ Ne mi ider?. Ne bi1em?. On li-
Çtnadı Za b v d Att"l"' Hı"cazdan gelen haberlere göre 
~ · ten agırsa a ı a onun- re .. on iki lire ider genem 1 
Q ber;gul olabilecek bir halde değildi. O aralık arkalarına sokulup muha- Hicazda bir polis mektebi açılmif" 
bile~~ hazırlanırken gözlerini bir an SıaJU/ı verelerine kulak misafiri olan garson, tır. Bu mektebe bilhassa Hicaz ti• 
du uşrnan karargahından ayırmıyor- alay ederek lafa kar~tı: biiyetinde olanlar alınmaktadırlar. 
ela ·,::'teşler artık düşman karargahın- _Ne on lira? Elli lira eder .. Belkim -· ·•· ... ·- -- · ''"" · · · · --

h>tlaonrnüştü. Acaba onlar daha uyu- de fazla! DIRIK DİLLERi 
r d H b k talihe komanda etmek ve insanın kendi gemisini istediğ( hedefe yüı'Utcl"1· 'L -~ n11y ı? ar i er en uyanan _ Dını" e.,. 

~ mcktir. Sağlam sinirler müthiş hayat mücadelesinde muvaffakiyeün eo r~ ' BE R L 1 T Z' d8 ö~grıniniz. 
l'l) nır. Acaba onlar hala uyuyorlar teminatıdır. Binacnalcylt sinirlerinizi _ Mato teol 

1Ydı? 
l; Bromural ·Knoll• İfadesini teyid için de, garson ya· 

1 - Çabuk ve esaslı yeti~tirir. 

2 Her öğrenilen dil için bitirme difı. 
~t\ afif, boğuk ihtizazlı bir ses sabah landan bir istavroz çıkardı. 
"e;da?ı·.lığını yırttı. Attila eğilerek kulak ne kuvvctlcndfrinfı, bunun müsekkin ve mukavvi tes{rl lıer (tte glSrtltO'ı. _ Ulan, gısmete bah be, İsmail! 

3 Hiç bir ıaran yoktur ve alışıklık vermez. 
Y ~ Haso, inciyi de, dişini de mendilinin 

loması verir. 
Her sene müsabaka sonunda 
sada 3 sene bedava okutur. 

anında duran birisi: 10 •• ıo komprfmcyr havi uı~ k l d b" . d" ..._ v lcrdeccıan~lcrdc rcçdeiluatılı" içerisine koyup, at a ı, ce ıne ın ır-
dcq· <( izigotların savaş borusu h> meğe hazırlandı. Fakat tam bu esnada, 
ıiati~t~unu söyleyen Cepid kralı Ar- Knoll A..·G .• kimyevi maddeler fabrlkalarr, Ludwfgshafen •/Rhfn. lamail, kalın, kıllı ve nasırlı parmakla-

.. Kayıtlar açıktır. 

İstanbul. istiklal caddesi 3 7l 
Ankara. Konya caddeai 



10 Sa,& 
-=:::::::. 

Bir Sarar 
Faciası 

13 • 2 - 936 -62 -

' ,., . ,) 

Yazan: .... Ş. 

Beşir; Bir Kumandanı Nasıl Ölümden 

Kurtardığını Hararetle Anlatıyordu 

SON POSTA: 

Suriyede Galeyan 
Devam Ediyor 

Fran sızl..1r l~i Naıyonaliat 
Lideri Tevkif Etti1er 

Berut, 12 (A.A.) - Fransız yük-: 
ıek komiseri De Martel, baf lıca iki 
nasyonalist lideri olan Nesim Bahri ile 
Cemil Mardanın tevkifini emretmit • 
tir. Bu tevkifin ıebebi, bu iki liderin 

- Ali. . . . Geç fU bizim kahve o· l Zabit, atını ıürmüı; hüku~de «gayri ıiyufo bir cinayet kurbanının 
cağının batma. Burada bedava ya- ko§U§anların önüne geçmitti. cenaze merasiminde gösteri tertibine 
tanın. Yemen içmen de benden. Betir, daha hali. bir rüya içinde tCfebbüs etmit olmalarıdır. 

13 

Kış Bütün Dünyayı Sardı 

Fırtınanın Ankara, Trakya 
Ve Mudanya da Tahribatı 
Ankarada 105 Ahşap Ev, Mudanya• 
da Da 12 Ev Yıkılmış, Trakyada 6 

Kiıi Ve 1690 Koyun Ölmüştür 
- Buraıı lıtanbuldan uzak mi - gibi dalgın ve aeraemdi. Artık mey- Talebe, bugün yeniden g&teri yap- Fırtınanın fstanb l "Ih k .1 ... çahf da affak lama u ve mu a atı ı e Bir çok yerlerde, denizin yüSii 

dır?.. danda, yerde yatan kanlı ceıetler - map mlfS& muv 0 • bazı Anadolu ~ehir ve kasabalarında 
ı DUftır rr buz kütleleriyle kaplıdır. 

- stanbul nereıiiii.. . Burası, ne- den hatka görülecek bir ıey kalma- P • lar hal'· ka yaptığı tahribatı birinci ve altıncı sa _ 
reıi . Arada bir yıllık yol var. yınca Betir de içeri ginniı, kahve azar~ d aA k~d/ırd. falarımızda bildirmiştik. Bu sabah al~- Bulgariatanda 

PekAlA K 1 c·· k h ~ b . • . ~am a • en are b'ld'v • . ı Sofya, 12 (A. A.) - Bulgariıta" 
- a a.. a ırım. oster, a • ocagının atına geçmııtı. B t 12 (A A) .. 1 ıgımız te graflarda da Ankara, 

ve ocağını . .. Şimdi; kahveden dağdan mÜ§te· 'fb eru 'Ş 'd · · .-. Bu~nden Trakya ve Mudanyadaki tahribat bildi- nın her tarafında hüküm süren zor-
Artık Beıir, orada yerletmiftİ. riler birer birer toplanmıya batla - ı ı aren .. ;m ~ aaayı§ın muhafa - rilmektedir. Ankaradan aldığımız tel- lu kar fırtınaları timendifer mün•" 
Aradan, ne kadar zaman geçti? .. mıılardı. Hepsi de Beıire bakıyor- z~s~nad~ue ma amlar memur edil - graf şudur: kalelerini keımiıtir. 

Beıir, onu da kestiremiyordu. lar. mıı ~r ar. Anluırada Lehiıtancla 
Bir gün, ocak batında kahve pi - - Aıkolsun, araba... Yiğitlik, frak _ Hı.caz Ankara, 12 - Sabahın ikisine ka- Vartova, 12 (A. A.) - Soğuk o 

tirirken, birdenbire silahlar patla - bir cevher gibidir. Kimde olduğu dar bütün şiddetiyle devam eden lo- kadar tiddetlidir ki, Polonyanın ti-
mıya batlamıt; hanın önündeki belli olmaz. DostJug"" U dos fırtınası karışık yağıfa çevirdi. Sa- mal bölgeıinde derece sıfırdan a " 
meydan, bir mahter halini almıştı. Diyorlar; onun sırtını ııvayorlar- bahtan beri fasılalı kar yağdı. Fırtına- taiı 30 a kadar dütmüıtür. Kar, ti-

Herkeı kaçıııyor; herkes bağırıp dı. dakkldenar ~ahallelerde ıo5 ahşap ev mendifer münakali.tma enael ol• Hicaz Matbuab Yapılan yı ı ı Dıvanı Muh babn kla • r_.öırıyor; her sili.b sesini bir fer - Birdenbire kapı açılmıt·, içeri iki h · ase saça n maktadır :r-• Mü k l B ·· ·· · arap oldu. Binanın damının orta kıs- • 
yat takip ediyor; ve bütün bunlar ıili.hlı girmit: za ere ere uyuk l Mısırda 
Be 1 

. b' B d b Al" k G •• • mı açı dı. Çatılar saç ve teneke ile ör-
tire, seçi emıyen ır rüya gibi - ura a, ir arap vardı. Nere - .~ 8 osterıyor tüldü bir çok evlerin, depoların, garaj- İıkenderiye, 12 (A. A.) - Bu " 

ıeliyordu. de? .• Kumandan iıtiyor. Son gunlerde Hicazla Irak ara • ların çatıları uçtu, bazı evlerin duvarla- rada tiddetli bir fırtına büküm .~ 
Kapının önüne çıkmı§ : ellerini Demiılerdi. sında yapılmakta olan dostça gö - rı zedelendi, kiremit ve camları kırıl- mekte ve bir çok zararlar yapmak-

kalçalarına dayamıı; baıının üze - Beıir, melul melul iki tarafına rüımeler her iki memlekette de a _ dı. Muhtelif yerlerde elektrik telleri tadır. 
rinde vızıldıyan kurtunlara kartı bakmıı: li.ka ile kartılanmııtır. Hicazda çı- kopmuştur.. İnsanca yegane kaza 
pervaıız; gözlerinin önünde geçen - Arap, benim ... Fakat, onu öl- kan Ummul. Kura gazetesi bu damlardan uçan saçaklardan birinin 
bu boğuımayı seyrediyordu. dürdüiüm için beni hapse ıötür • dostluk hakkında yazdığı bir bat yed.i ya!ındaki Hüseyine iaabetidir. Hü 

Koyu doru keıtane renıi at üı • miyeceklerini söylemiılerdi. makalede diyor ki: seyın agır yaralanmış, hastaneye kal-
tünde bir zabit, atının üıtünden e- Diye cevap venniıti «- Yakında aktedilecek Hicaz • dırılmıttır ·· Yağı_ııurlardan hasıl olan 
iilmi§; eıkiya kıyafetli bir adamın O iki ıilihh, birbirlerinin yüzüne Irak dostluk ve ad • t .. seller bazı evlerın bodrumlanna gir-emı ecavuz mua- . t' 0 b" .d . bodru 
elinden ıili.hını almıya uğraııyor • bakmıılar: hedeıi iki memleket i in b ·· ··k mış ır. to ua ı aresı mu bu a-

. ç uyu se- radadır. 
du .. . Bu adamın arkadaıı birden - - Arap, galiba kaçık... mereler verecektır. Irak kardeı bir M d J 
bire olduiu yerden ııçramıf, iki üç - Tevekkeli değil .• Çünkü Deli memlekettir. Kral lbnissuud, her u anya a 
adım geri çekilmiıti. O zabite, an- Bekiri öldürmek, her akıllının karı zaman Irak ulusuna b·· ··k • Mudanya, 12 - Fırtına burada 

? •• t · t" K l lb ~yu dseb~~a .. tı müthiş tahribat yapmıAtır. AkAam üs-
lamadığı bir lisanla küfürler edi - mı··· gos ermıt ır. ra nıasuu utun .. ha l k T • T. • 

wordu. Bu adam bı"rdenbı"re yere dı"z Diye mınldanmıılardı. 1 lA 1 k 1 · b" 1 • • tu şayan arayel gece tıddetını art-, ı am meme et erın ır eımeıını t l sah']' ak · · · 
-ı:.L-·· ı· d ki ••f -· Be • b d"lm" .... . .. l . k I ırmış ve au ar ı ı 8'8r ıçerı gır-
,,-uaaQf, e ın e tü eaın ucunu za- ııre apae ı ıyeceaını soy e • ııteme tedir. ttihattan daima kuv- · · 12 kılm .. 
b

• . d. s· . 1 k l . mıştır. ev tamamen yı ış ıçın-
ıte çevır ı. ır an ıonra zabitin mıt er, ve ıonra o una"' gırerek hü- vet doğar. Bu muahedeyi itmam e- d k 'l k ı a· .. ' 

h 
. · '-"'-- d . • e ı er urtarı mıştır. ır muessese-

ayatı, tıddetle üflenen bir mum gi· KUmet aıresıne götürmütlerdi decek Hicaz mümessili üstat y aıin · k d d . d" .. .. H 
bi sönüverecekti. Büyük bir odanın ortasında dik Bağdada vasıl olmu•tur Üstat Ya nın lasasZiı. a eBnızek ~şlmıwth~lr.h lak-

d
.k d b" • :ı • - rap o an raat an asıy e sa 1 a ı 

Fakat .. Sönmemit ti. Çünkü, o an· ı uran ır zabıt ona elini uzat • sin Irakta büyük sempati ile kar•ı • · . 1 d H Ik 
d b

. . . :ı ıçerı taşınmış ar ır. a arasında te-
a ır mucıze, hıç beklenilmiyen mıt: lanmııtır.» lA h f l d Zar k 

harikulade bir mucize zuhur etmi•· - Gel oğlum! •• Sana, iki kere te- Faşkvte hey~cank ~alır. b' ar çdo.
1
tur. 

:ıı k .. . . a a enuz atıyet e tea ıt e ı me-
atın üıtündeki zabitin hayatı, kur- f~ kure b~rçl~y~. Bırı; memleke- Bayan Afet Cenevreye Gitti miştir. İnsanca zayiat yoktur. 109 

Verıay Muahedeıl ihlal 
Edilirıe lngiltere Ne 

Yacak? 
Londra, 12 (A. A.) - Avam ka" 

maraaında liberal bir meb'ua Ed• 
ne Veraay muahedesinin askerlik "' 
ten tecrit edilmit olan mın~ 
hakkındaki 42 nci veya 432 ncl 
maddelerinin ıarih bir ıuret ,. 
te ihlali halinde, ln~ltereniıl 
Franaaya veya Almanyaya der"' 
hal yardıma ko!UP koımıyacağllll 

sormuıtur. 

Eden, İngiltere bükUmetinin ta "' 
ahhütleri Lokamo muahedesinde 
tasrih edilmit olduğunu ve hükO ., 
metin taahhütlerine daİIDa riayet 
edeceğini söylemittir. 

tulu;ennitti. • tı, en t~hl~~elı hır a.damd~n_ kurtar- Türk Tarih Kurumu As Başkanı yıldan beri böyle fırtınanın olmadığı 
Bır kaç ıes bırden: dın. lkıncısı de benı Azraılın elin - Bayan Afet dün akşamki ekspresle söyleniyor. Deniz Konferansı, Rusya 
- Atkolsun, araba... den al~ın: Adın ne senin?.. Cenevreye gitmiştir. Trakya Ve Edirnede Ve Almanya 
Diye bağırmııtı. Ve sonra, bir Demııtı. . . Bu suale, cılız bir ses -········· .. •• ............................. - ........ __ ... Edirne 1 '> T' . k "dd ti' 1 L d (A A.) B . . . . , • - - ıpı ço fi e ı o - on ra, 12 . - ir mu•• 

kaç kol birden Beıirin boynuna do- tıtrıye tıt.rıye cevap vermiıti: ı B A D y O ı muştur. Umumi müfettişlik ve vila- ahede aktine yardım etmek üzetf 
lanmııtı. - Betır !·.. - . yet emrile otomobiller mütemadiyen Ruıya ile Almanyanın deniz konfr 

Beıir, bir adım ileride kafası iki- - Beıir mi?.. Bu Akf&mkl Program mekteplerde kalan talebeyi evlerine ransına ittirake davet edilmeleri iio 
..., 1 k J • • d - Evet t t T ' "d d ··1 1 ,e ayrı an ve an ar ıçın e çırpınan ··· ISTANBUL aşım~ş ır. ıpı e onup 0 en er var- midi kalmamıf gibidir. 
vücuda bakmıt: - Sen gelıene buraya bakayım.. dır .Şımdiye kadar Havsada iki, Musul- --- -·--·-------

Şöyle .• Şöyle ... biraz daha aydınlı- 1.8: Tokatli)'andan nakil. Çay saati. beylide bir, Lalapa~da, Tatarlarda bı'- 8 o T U" N o o N YA - Acaba, bunun için de beni T ı 19 H b ı 9 1"' M h T-aa e sız caz. : a er er, 1 . :>: u te • Ed' d d . 
L d 1 . ., • . . . rer ve ırne e e b ı..: .. • "I .. t" apıe er er mı... lif plaklar veya Retransmission, 20: Sıhhi . ır Alfi'ı 0 muş ur. 

Demitti .. . Buna bir çok aes, hep Tuhaf ıey ... Adın; Betir, haa. konferans. Dr. İbrahim Zati. 20,30: Stüd- Bılhaasa hayvan telefatı çoktur. Edir-

birden cevap verınitlerdi. - Evet... yo caz, tango ve orkestra gruplan, 21,30: nede yalnız İmaret mahallesinde 100 MATBUATI e·ın ARADA 
H 

- Sen buraya nereden ıeldin?. Son haberler. koyun ölmüştür. Tarlalarda 1,500 ko-
- ayır... - lıtanbuldan. S 22 d A 1 

K k , aat en aonra nado u ajansının yun ve tavukların hemen hepsinı'n o"l-
- or ma... A . y b ' S 1 d 1 _ Hapsolmak d ... 'I ••kA f t .. - cayıp. a u .•• en, §eye ne gakze.tc ere mahsus hava is servili veri e - düğü haber verilmektedir. Bugün çıktı 

. eıı' mu a a go- kadar benziyorsun? •• Hani bı"z' cc tır. T ' 'd Ed ' 1 
receksın ' ım BERLIN ıpı e, ırne ile stanbul arasın-

. ... lstanbuldaki Beıire. . . d d 1 J 
- Vay canına yandııımın arabı.. 8 . . d b" d b" . a ve iğer yer erle olan telefon ve f d kil 

K d 1 k'• """b" . eıırın fUUrun a, ır en ıre bır 16: Çinmusikisi, 16,40:Münihten, 17 : telgrafmuhabcratıdurmu•bulunuyor- ç n e er: 
apıya aya 1 uregı ırdenbıre ka- nu d ... · t• S nk' k Hayzelbergden, 18,45: Ak""'m haberleri, d ö - İ T 

h 
. . r oguvermıı ı. a ı, aranlık • ,... - leci b il ı f 

pıp erıfın baıına keskinliğjne öyle ta karıılattığı b" d b. 19,10: Şarkı, 21 : Müsahabe, 21,20 : O - u.h g e.n sonra ~tan.u a tegra 
bir indirdi ki.. . k . k d bır ~I a~~ ır an ça- limpiyat oyunlan, 21,45: Dans muıikiıi. mu abereaı, akf8m uzerı de kaza ve 

A .. .. . • • an t ım~ ar esı e gormüı ve ta- k.. 1 1 t 1 f h be 1 · ba ) tın ustündekı zabıt, bırdenbire 'b". ViYANA oy er e e gra mu a re erı ş a-
b w d nımıı gı ı. Yal t b agır ı: s· d . 18.40: Askeri müzik, 19,50: Skeç, mıştır. nız atan ulla Edirne ara-

- Çocuklar! O d t I - ız e .. . Nurı Beye ne kadar 21,10 : Vagner festivali, 22,25: Dancing. sındaki telefon hattı hala tamir edile-
•. ra a ne op an- benziyorsunuz. 

mıt, duruyorsunuz. H"kA t k BUDAPEŞTE memi,tir. Fırtınanın ve karın ,iddetin-
u ume e o • Demit ve ·· ı·· . . 

h ··k.'\ 8'U umsemıttL 19 : Radyofonik piyes, 21 : Piyano na- den gece evlerine gidemeyip otellerde 
ıun, u umete ••• 

(Arkam var} killeri, 22: Plak. kalanlar olmuftur. Bilhassa, dün ak-
~~~=~=~~~==================~= ~RŞOVA pm~~t~~~gd~b~~~t~ 

0SK0DAR BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN -. · d k 1 1 nın e i yo cu ar, şehre gelmekte bii-K 1 1 5, 5 O: Hafif müzik, 16, 15 : Konser. 
uzguncukta cadiye caddesinde eski 1 yeni 2 No. DUDU 16,45: Halk prkıları, 21, 5 5: Haydnden yük müşkülata uğramışlardır. 
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» 
Mazalto 
Lea 

• » » » » ıı ıı ,, Vida 
Ural ile p yian ve m" t k h · 'I b' ı ·k . . . uş ere en azme ı e ır ı te mutasarrıf olduğunuz Kuzguncukta 

atıl .. Çar ı ccdıt lcadıye caddesinde kain atik 127 d 't b ' ) · cc ı ır numara ı ve yıne mez-
kur mahalde kfiln eski bir yeni 3 numaralı iki bap dükkanın Uralın talebile izalei 
fÜyu davasının hazine vekilinin icabında ve sizin i lfıncn yapılan tebligat üzerine 
gıyabınızda cereyan eden muhakemesi neticesinde mezkur dükkanların kabili tak-

parçalar. 

BÜKREŞ 
1 6 : Öğle sonu konseri, 1 8, 1 5 : Plak, 

19, 15: Senfonik konser, 21,45: Konu • 
şan gazete, 2 1, 5 5: Son haberler. 

PRAG 

lngilter•de 
Soğuklan 
14 Kişi Öldü 

16,1 5: Piyano havalan, 18,30: Halk Londra, 12 (A. A.) - lngiltere-
konseri, 19, 1 O: Çek ofun piyesi, 2 ı , 30: nin her tarafında dündenberi hü -

•aıollal'ala ra, ... 
we ltaıru aaarlarbdJI 
pabaçlan, Bara 16•
leldllır dbJUI, maer 
•• yapacak? Bapısaar 
,ı ceaaet bllaa lald .. 
ıar llkellllde- Aft'll .. 
pada cuuıapa tarl-
111, 111r baltalık poutl
lla, Edebl1at, lllllAJ8' 
Bomaa, Modern ati 
balıl11n da bir mtlll•" 
kaıa. llarlkatlrlar, r•,1zm barb lsUyor. 

sim olmadığı keşfcn anlaşılması iizerine usulen açık arttı rma ile satılarak bedellerinin 
hisseler niGbctinde taksimine temyizi kabil olmak üzere 10/ 2/ 936 tarihinde hazine 
vekilinin vicahında ve sizin gıyabınızda karar verilmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 
eekiz ı::ün zarfında temyizi dava etmediğiniz takdirde mezkiu karar heyet kesbede-

Orkestra. küm ıüren fırtına ve tiddetli ıoğuk- -

___ ___..,,,,,._ . 
Doktor Hafız Cemal 

l>ahl.lye mil •luuıaı• 
Pasardan maada herg&in :J .. I 

Divan7elu (US) No. Telefoo ı dJ" 

MOSKOV A lar, yalnız bet taneıi Northampton 

ceği :!.'inen tebli~ olunur. ( 199 76) 
19: Konser, 20: Yabancı dillerle mü- ıehrinde olmak üzere, 14 kitinin 

eahabe. J ölümüne sebep olmuıtur. 
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Hıııkati dünyaca 
luanmış muhterem 
llf"lf&sörDm, bana: 
Sıhhatimi iyi gıda 

ile kazandırdı 
Çabuk kuvvetlenmek için lliç değil, Sana 

ÇAPAJ\JIN EKSTRA EKSTRA MARKASINI 
ta vslye e4erim. 

lnhiıarlar U. Müdürlütünden: 
1- Y avpn tuzlasındaki 48878 lira 79 kurut keıif bedelli mevcut ve 

natamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ye ıslihat ile iki 

2 
ahpp köprü inpsı kapalı zarfla ekailtmeai talik olU1UDuttur. 

- Proje, ketif, fenni prtnameleri mukavele projesi ve münakasa 
tartnamesi 245 kurut mukaltilincle lnhiu.rlar Tuz Fen Şube • 
ıinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 15 ıubat 936 cumartesi pnü saat l 1 de Kabataıta Le
vazım ve Mübayaat Müdürlüiü binaıındaki Komisyonda yapı • 
lacaktır • 

4 - Muvakkat teminat miktan 3MS lira 90 kuruıtur. 
1- lıtekliler ihale tarihinden en az üç rün enel lnhiıarlar Tuz Fen 

Şubesine gelerek: En az 3 kilo•etrelik llemir yol teaviyei tü • 
rabiyesi', ray ferıiyatı ve köprü iıleri yap•ıt diplomalı mühendis 
olduklarına veya bu ıeraiti haiz diplomalı bir mühendisi inp • 
atın bitimine kadar daimi olarak İf baııacla bulundurulacağına 
dair reımi ve muteber vesaik ıösterip müaakuaya ittirak ede • 

e bileceklerine dair ehliyet veıikaıı almalan lizımdır. 
- Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuai vaikaları havi kapalı 

zarflar ihale günü saat tam ona kadar Ll.tqta ismi geçen 
Komisyon Reisliğine maki.uz mukaililiıule verilecektir. (744) 

* * 1- Çamaltı tuzlası için ıartnam•i muciltiace satın alınacak 450 
ton kok kömürünün pazarlıiı 14/2/936 tarihine raslıyan cuma · 

a IÜDÜ saat 11 de yapılacaktır. 
- istekliler kömürleri ya lstanltulda mavnaya teslim veyahut 

3 
Çamaltına teılim suretiyle teklif edeltilirler. 

.._isteklilerin pazarlık için tayin olunan sin Ye aaatte %. 7,5 mu. 
vakkat aüvenme paralariyle lıteraher KalN.taıta alım sabm ko-

'--misyonuna ıelmeleri. u755» 

latanbul 4 üncü icra Memurlujııadan: 

_ Emniyet Sandığı 
~ birinci clerec:ede ipotekli olup yewinli üç elııli ~ larafmdım tama
~ 1204 lira kıymet takdir etlilen Oıkütlartla TaY&fİ Hasan ağa 
'1 it lleıinde Selimpap Taıı aokaiıntla eeki 21 yeni 16 Nol.lu· bahçeli 
~•ınıdan ibaret bir evin tamamı açık arttınaaya Yu:edilmit ol
~ dan 26/3/936 tarihine müsatlif perıembe cünü eaat 14 ten 16 ya 
~ dairede birinci arttırması icra etlilecektir. Artbraa ltedeli kıy -
~ ııuıhammenenin % 75 ini bulduiu tak.lir.le miift.-ili 6zerinde 
'lacaktır. Aksi takdirde en aon artbranm taabhfWi baki kalmak 
' . arttırma 15 gün müddetle tenulit edilerek 10/4/931 tarihine 
~ .~f cuma cünü saat 14 ten Ui ya kadar keza dai.raai..tle yapıla -
~ ~ınci arttırmasında arttırma lıtedeli kıymeti muhammen-in % 75 
~ lınadıiı takdirde ıatıt 22IO No. lu kanun ahkiıaıaa tevfikan 
~· Lırakılır. Satı§ peıindir. Arttırmaya iıtirak etmek UtiJenlerin kıy
,. llıubammenenin % 7 ,5 nisltetinde pey akçesi YeJa milli bir ban
~~ tenıinat mektubunu himil ltulunmaları lizmıdır. Haldan tapu 
~~· ile aabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer .. alikadaranın ve ir
' .lı.kkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve manrife dair 
' •ddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihin.len itibaren 
~!et 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
'ltde haklan tapu ıicilli ile aabit olmıyanlar aatıı bedelinin paylat-
~ lııdan h · k 1 1 M·· k" · · · 'f" d ·· ~~il· arıç a ır ar. utera ım vergı, tenvınye, tanı.:ı ıye en mu-
~i ıt, belediye rüsumu ve vakıf icaresi ve 20 senelik Yakıf icaresi ta
'~iitteriye ait olup onun tarafından verilecektir. 8aha fazla ma -
~i . ~lnıak iıtiyenler 16/3/936 tarihinden itiltaren laerkesin ıörebil
~ ~ın dairede açık bulımdurulacak arttırma f&l'blameıi ile 934/ 

0 • lu doıyaya müracaatla mezkfır dosyada •evcut vesaiki ıö • 
leleri ilin olunur. (811) 

• Boa Poıta • 
latanbul Gelir ve Pua 

BORSASI 
u. 2·1938 

Türk Devlet Borçlan 
Llra Ura 

% 'T,S T. B. l ,4,525 % 5 Hazine B . .51 
o/o 7,5 T. B. D 22,~0 Dab1l1 laUkr&U.J,OG 
'ro 7,5 T. B. W2ı.80 

Dnlet Demiryollan BorçJ.n 
Llra Ura 

Ergani Yl,SO il Anadolu I'felI43,IO 
sına ıı:mırum9l,OJ Anadolu iL 41,6'J 

Soa7eteler Ea.bamı 
Llra 

İ.f. B. Mt1. 
•• Hl. 

91.1,00 1st. Tramn1 
9,so BomonU 

Llra 
22,IJ 
8,0J 

14,7) 
10,25 

V,60 Terkos • • Name 
Merkez B. D. 62,llO A. Çimento 

ÇEKLER 
Kr4. 

lsterln 6lt, >O \\ Liret 
r. Frangı 12,06 Dolar 

L T. L. lçtn 
l0,t257 
0,8Na 

11 

35 yaşında bir kadın 
19 Yaşında Bir Sarışın Kızın 

Nişanhsını kaçırıyor 
Mahirane Hiylesl 
35 yaşlarında bulunan Ba
yan Sacide. 19 yaolanntla 
l>ir •11flll kmn zencin. lıtu 
tüccar olan nifanI.mı a -
~ Ye atlana Tak.ip 
olmağı kurmuftu. Bayan 
Sacide zeki ve de.aa Mli. 
Mabadına nail oldu. Çün
kü. o da rakil>e.i katlar 
tenç ve .. yanı arzu 8ÖrÜD

meğe muvaffak olmuttu. 
O, Biocel tabir edilen 

her beşereye gençlik ve güzellik veren 
kıymettar bir cevherin Viyanada keşfe -
dildiği hakkında yazılan makaleleri oku-NAKlT 

Kro. 
167,00 l 1 ~t 
124,00 20 Drahmi 

Kq. muştu. Cilt için elzem bir unsur olan ifbu 
St cevherin T okalon kremi terkibinde bu - Viyana Üniversitesi proteaörü dolı::toı. 20 F. Frangı 

ı ooıar 
1 isterlln 

20 ı.ıret 
623 ! 20 Leva 
us ı 20 Ley 

24,0J lunduğunu öğrenince hemen her gün mun- K. StejakaJ. bu kıymettar cevheri dikkat• 

le leÇİ]mİf genç bayvanlann cildinden ia • 

tihsale muvaffak. olmuttur. Her aktam 

yatrtıazdan evvel cild için elzem bir un .. 

aur olan Biocel T olı::alon kremi kullanıldık· 

ta her kadın. bu çizgi ve buruşukluklarda11 

kolayca kurtula"bilir. Solmuş cildini genç • 

leştircbilir ve 1 O - 20 yaş daha genç gö .. 

)-1 tazamen T okalon kremini kullanmağa 
ıs.o:ı 

-----=-------_:__ı batladı. Bir ay zarfında burupılı::lulı::lan ta-

~ O.,mda L. K. mamen zail olduğu ve cildi her genç kızın 
Kredl Fonslye il Mübadil Bon. 73 cildi kadar taze ve açılı:: bir hal alda. 
188~ seneai 107100 Gayrl • • 18,25 Cilt, Biocel cevherini kaybedince yü • 
lll03 • 18;50 ıl Altın "° 11111 8 84,00 Mecidiye 00,00 zün adaleleri uyıflar ve buruşulı::luklarla 

_,J çizgiler meydana çıkar ve cilde bu cevheri 

O.L.!!.Jar HaL L H~L· z·.x.• el iade edince bunlar tamamen :zaı"l olur. 
'"'11 "'u"' atreım ı5m en: rünebilir. 

Kuzguncukta Simitçi Tahir aoka • 
jında 19 No. lı hanede mukim Yaaef 
Eakinazi vekili Avukat Ural Dilek ta • 
rafından Alluf ve oğlu kumpanyuı na• 
mına izafetle Kuzguncukta Tahtalı • 
boatan aokaiında 18 No. b hanede mu
kim Elyezer aleyhine açdaıa fekki ha· 
cİz davaaı üzerine müddeialeyhin ika
metl'ihınm meçhuliyeti huebiyle ila
nen tebligat İcraaına karar verilerek 
ba baptaki dava arzuhali ile davetiye 
mahkeme divanhaneaine uıldığı gibi 
tahkikat günü olarak tayin kılman 

18/3/936 çartamba aaat 10 da mah -
kemeye gelmek ve dava arzuhaline 
kartı tarihi ilandan ibbareıı 20 sün 
.zarfında cevap vermek üzere keyfi -
yet ayrıca gazete ile de ilin olunur. 

(19975) 

Beyofla Dördüncü Salh Hultuk mah
kemesinden: 

Emniyet Sandıiı bat muhammini 
Raat oilu Kitif Franaız Lape haata -
laaneainde tahtı tedavide bulunduiu •· 
lal baatalığandan dolayı mahkemenin 
12/2/936 tarihli karariyle hacreclile -
rek kendi.aine en yakın akrabalarından 
olan Galata it Bankaaı direktör6 Şa • 
kir ile Saphi Necibin miifterek Ta,i ta
Jin edilmit olduklan ilin olunur. 

Ceza muhake
meleri usultt 

Ceza muhakemeleri uaulü kanununun 
birinci kitabının içine aldığı hükümlere 
dair Ankara Hukuk Fakültesi Ceza Hu -
lwku Profeaörü Bay Baha tarafından ya • 
Eılmış olan bu eaer Ankara ltitapçılann -
da ve lstanbulda Beyoğlunda Ubreri 
naondiyal yani Hatet kitaphanesinde aa -
tılmaktadır. Fiatı 160 kuruştur 

~----------...... ~ 
Ankarada : A K B A 1 

Her dilde sazeteo mecmua '" 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtaaiyeyi. Telefoa: 3377 

Meccanen I.sbnbul 622 posta kutuıu adıeıi•• T S/1 rumu.ıilt 12 

kurutluk bir po•&a pulu gönderildiği takdirde denmun4ia Lir tllp rttndüs TOKA

LON kremi, bir tttp gece Tokalon kremi n (arzu edilen renkte) bir .kutu !'uJ. 

kalon pudruı havi lüks bir kutu meccanen heıilye edilecektir. 

HAKiKATEN PEK HOŞTUR 

Istan bul 7 inci lcra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namına bir~nci derecede ipotekli olup yeminli iç ehli wkuf tara• 
fmdan tamamına 1338 lir.. kıymet takdir ecl:lea Erenköyllnde 
lçerenk6y mahalleıinde Egri •olıakta e•ki 13, 14 yeni 6, 8 Nu
marataj 2, 4 No lu Bahçeli bw alapp evin t•••mı açık art .rmaya 
vazedılmif oldupndan 23/3/936 tarihiae müHdif Pazarteai 1608 
ıaıi: 14 ten 16 )'• kadar dairede b:rincl artbr•ası icra ediıecektir • 
Ar.t rma bedeli kıymeti muhammeaeain % 75 ini bulduğu 
takdirde mU9teriai üzerinde bırakılacaktır. Akil takdirde 
en ao.ı arttıranın taahbüdtı baki kalmak llzere arttırma lS 
ııUn müddetle temdit edilerek 7 /~/936 tarihine m isadlf 
Salı günü ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemııde 
yapılacak ikinci açık arttırmuında arttırma bedeli kıymeti muhamme
nen n % 75 nl bulmadaiı takdirde aatış 2280 N•. lı kanun ahk mına 
tevfikan ıeri bırakıhr. Satıf pefindir. Arttırmaya lftirik etmek iste• 
yenlerin kıymeti muhammenenfo % 7,5 nial.etiade p•J akçeai •eya 
m:lli b r bankanın tem:nat mektubunu him:l buluamaları li;.z · mclır. 
Hakları Tapu Iİcilli Ue aabit olmıyan ipetekli alacaklarda diğer 
alakadarinın 'e irlfak hakkı sahlpler;n!n bu haklarını ye bu ulle 
faiz Ye m .. sar fe dair olan iddialarım evrakı mlisblteleri ile b:r :ide 
ilin tarihi tlea itibaren ı ihaj et 20 l'ÜD zarh11.la birlikte da re111he 
bi!dirmeleri liu•tlır. Aksi tak~rde h kları Tapu aicilli le •. 1bit 
olmıyadar • -lf Hdelialn pay:aımı:a 'ldan hariç kalırlar. Mit .ıkim 
\9'Iİ1 te lYİriy e, tan riyeden ır.ft .eye:lit reJecliye ruSUIDQ 

ve Vakıf icareıi ile 20 senehk Yakıf icarul tam be
deli mtlzayededen te· z.l olu'lur. Daha fazla ma16m t al
mak isteyenler 3 - 3 • 936 tarib~nd"n ;tiltaren herkesin gj:- ·bll
meıl için clairetie açık bulundurul. cak arttırma fUlD 1muile 
935/1973 No. hı ioeya3 a mllracaatla mukür tiHyada mevcut •eıa
lki görebilecekleri l'An ol tınur. ''814,, 

Tü:k Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

4 tane banıar çadın ile muhtelif eb'atta çelik ıaç, pirinç ve çelik 
çubuk ve boru ve çelik tel ve tel çivi, örme çelik tel, 160 kilo soiuk 
tutkal, 160 kilo flatin vernik, zımpara kiiıdı, yağlı boya, 2300 metre 
patU bez makara tire, 23 kilo pamuk, 2400 metre terit, ainir dikit 
ipliji Atın almacakbr. 17 /2/936 saat 15 de münakasa yapıl caim
dan iateldi olanlar prtnameaini Piyango Direktörlüjfinde her IÜll 
ıörebilirler. u713» 


