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ennin en son icadı 

6 lambalı 17 m • 2000 m 
kadar RADYO SCHAUB 

Oseanik modeli 1936 
Sizi •ğlendirm•i• hazır en ltizumlu ar
kaılaıınızdır. 

Umumi ıatıt dtpoıu: !ıtanbul Sultan· 
hamam. Bnuzlu han No. 1. 
Adana : Hanı Bıy Z. Muharrem HHmi. 
İımir: Pınne&ti n Puiente. 
Trabzon : Atmacıoğlu Hakkı Bakanay. 
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Kullanılan herıeyin 
ömrü kısalır ! 
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Son Posta Matbaaaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, il. Lütfü 
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Radyonuzu 

Eskitmemek 
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TAKViYE ED-INIZ 

Sahf saloolanmıza ziyaret ediniz. 

l&TANBUL: Phiııpı Saloaıa. Galata Vopoda Cad. 17, 
Jıneral Han, 
Orozdl Bak. 

ANKARA ; Philipı Şubeıi, Baıık&lar CaddHf. 
IZMIR : Ptnnettl ve Parien~, İkinci kordon No. 11. 

... 

Ve diğer Aaadolııdaki 10 kadAr rt1mi aoentalanmlL 

Türk PHiliPS L. T. D. Şirketi lstanbul 
Galata - Frenkyan han. Telıraf: PHILIPS Iatanbul -~ 

POKER-PL 
o 

ALiNiZ. 

Dr• ETE.. VASSAF sınır v•"akll ıwa haatahkları müteha•8l" 
Cai•I• .lu a<.eç Ö eıı a arh .ı ua T . 1. 2.'0 JJ Ev. K.ıdı .ısy 8aharlye beri eoiuk TeL 601~ I 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı· yf ze 1gi l etmiıtir. 

5. inci Ketlde 11 Mart 938 dad1r. 

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

( 20.000) liralık bir mllkif at vardır. 

SERVOiN 
Ademi iktidar 
Belgevşekliği e 

En büyük tesirli bir i.l&.çtır. 
İhtiyarlara cençli.k, yorgunlnra dinç -
li.k verir. Kutusu 150 kuruıtur •. Sir • 

keci Merkez eczanesi Ali Rıza 

Doktor Hafız Cemal 
Dahlılye mUtehuaıll f 

Pazardan maada hergün 3 ;98 
Divanyolu (118) No. Telıfoo ı jf 
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20203 

Sui st Maznunları 
·Muhakeme 12 Saat Sürdü, 
Hüküm Gece 9 da Bildirildi 
M:amunlar Kararı Dinlerken Sapsan 
idiler, Neticeyi Anlayınca içlerinde 

Sevinçten Ağlıyanlar Oldu 
Heyeti Hakime Maznunlann iddia Edilen Suçlan işlediklerine Kanaat 

Getiremediği Esbabı Mucibesile Hepsinin Beraatine Karar Verdi 

Dün beraet eden maznunlar bir arada 

- ----·-· 
~· -

idare iflcri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

Beraat Ettiler --....... __ .. ,.. __ , _____________ __....__ ........................................... ___ .. 
Şimalde 6 Gündür Süren 
Kanlı Muharebeler Bitti 

ltalyan Ordusu, Habeş 
Bir Darbe indirerek 

Ordusuna Kahir 
Çok Büyük Ve 

Parlak Bir Zafer Kazandığını Bildiriyor 

İtalya Sevinç İçinde Bayram Yapıyor 

ltalyanların §İmal cephuindeki topçu kuvvetleri laaliyette 

Roma 17 (A. A.) -126 numaralı maktadır. Bu bayrağı «25 mart» siyah 
resmi tebliğ: gömlekli fırkasının İtalyan prcnslcrin-
Mar~l Badoglio bildiriyor: Bu a· den Dük Dö Pasteia'nın kumandaaı al· 

yın 11 inde Makallenin cenubunda tındaki müfrezesi çekmiştir. 
ba;?lıyan ve 15 inde çok şiddetli mu • Muharebelerin Tafsilah 
harebelerle inkişaf eden Enderta mey- Asmara 17 (A.A.- - «D. N. B.» a-
dan muharebesi kazanılmıştır. Birinci jansının husust muhabirinden: 
ve üçüncü kolordular Ras Mulugeta Aradam dağı önünde yapılan mey
ordusunun çok çetin mukavemetini dan muharebesinde İtalyan ağır top -
kırarak kendilerine gösterilen bütün çusu ve hava kuvvetleri mühim bir 

~nkü Muhakemeyi Hulasa 
e Tafsilatlı Olarak Ayn 

_ ........ -............................................. =\ hedefleri elde etmişlerdir. Düşman rol oynamıştır. Bu muharebe günlerce 

istiyoruz müdafaasının kalesi olan Ambasara - sürmüş ve İtalyanların zaferiyle neti -

Ayn Veriyoruz 

dc;nkara, 17 (Hususi Muhabirimiz
~' 1 elefonla) - Suikastçilerin mu· 
~~llıesine bugün öğleden evvel saat 
~li}' başlandı. Evvela ~hitlerden da· 
~ev: tııüsteşan Vehbi, Ankara valisi 
~k .~t, Emniyeti umumiye Müdüril 
~\l dinlendi. Müvac~eleri yapıldı. 
~lı~U~ln~ şahitler hakkındaki ifade • 
n bildırdiler. 

~lıtıdan sonra müddeiumumi esas 
bı~. tıanıesine ilaveten ikinci iddiana• 
ti ltıltıi )Taparak suçluların yine 168 in- M h k ~ dü d' ı ı ~ 'l 
b._ C\dd h"k ·· .. la d l 

1 

u a eme"e n ın enen eruen: 
."'il.'- e u mune gore ceza n ırı - Dah'l"y M'' t v hb' ı..., -tqt1,. • ı r e u• eıarı e ı 

1İtt ·•l ıstcdi. Heyeti hakime karar 1 . .. 
~ 8<\at d'"rtt l 'h fadeler arasındakı mubayenet te mah-

l · emenın anaatmı temın edememış -tttli o e tap antısına nı ayet 1 k . k . . . . 

l't ~inci c 1 t 9'lS t ld H tir. Binaenaleyh mahkemenin ka -
tı t e se san e yapı ı. e· . . d . . ah l d ed'~ · 

bi. "llci-. l . . ld k naatı vıc anıyesı t assu e em ıgın-
-•~ -.ue yer erını a ı tan sonra Ü . 
ıt. tı~nla . 'ld' H . h den suçlulardan Yahya, zeyır, kar -
~ r getın ı. epsı eyecan - d . A 'f h" .. d.. . Şe . 

~~pil .. ~ b" h ld ka dl l ·ı eşı rı , na ıye mu urü msettm, 
~ ı ~a e ran n erı er. İd . Şaba t •1 · 

h. ta.r 8 1 l h"d' . hk rıs, n, ısmaı ve Urfa saylavı 
~~c uç u ann a ısenın ma e • Al' Sa'b" .. I · · be 1 · 
"Q tevd" d b .. k d l ı ı ın cum esının raet erme ve 
~~flqtını 11~ e~ ugune ; k~r ~:n bafka sebeple mevkuf değillerse he .. 
tıl. Ctleri ,: bun a~ınd aradsın]"'I~ 1 

mdud' a· men tahliyelerine karar verilmiftir.» 

~
~:.L •C uyuz en e aı ı ma ıye . . d t"" kab ı d"I . be I . • clenılıyor u. 

Q u e ı ememcsı se p erını .. .. 
~ C<liyord Kararın okunmasını muteakıp he-

ı_ ~ l.ltıdan u. k 150 h"f yeti hakime derhal salondan ayrılmış· 
~"r sonra ararın sa ı e 
tt.i.}Utacağı, ve fakat vaktin kifa - tır. • 

tı .. 1~ği d ı ·ı k d l k Bundan sonra maznunlar ıandar -

~ <\ o ayısı e arar a yazı ı ı- . d k 'd k l 
l'ln ile "d . l .1 ğ" malar nezaretın e orı ora çı arı mı~-

lt'}· n e ayrıca genış otı ece ı l · · el 1 • ı:yor H "l" lar, bu sırada bazı arı sevınçlerın en 
d;/' •krar del .. . u

1
• asatdedn': .

1 
t 'k ağlamışlardır. 

~Cd' aı ı ma ıye ı e evsı e - .. k 'k' 
:'ltr-t ıkre b' k t 1. Dünku muha eme tem on ı ı saat 
~· \ti ;\" ır anaat ev ıt etmez. 
"- -~ t atın ikrarları det maddi delil -
~~lltl::sik edilememiştir. Ve esasen 
\ liltı . ~ruri ahval tahtında ıtı 
\. ~i).bi~ni söylemişler v~ bllnun nksi 
~~ olamamıştır. Bundan b şka 

seyir de suçluların itirafları • 

i.uhakemenin tafsilAtı 
7 VQ 8 inci sayfaları mızdadır 

Çall,an Kedınd•n Yol 
Verglal Ahn•maz 

Çalııan kadınlardan yol 
vergisi alınması dütünülü • 
yor. Bu maksadı lemin için 
bir kanun hazırlanıyor. 

Çalıtan kadınlar kimler - ~;::;IJ 
dir? Bunlar niçin çalııırlar? 

Türk cemiyetinde kadın· 
la erkek arasında kanunen 
bir çok sahalarda müıavat 

vardır, fakat hakikatte bu 
müsavat henüz teessüs el .. 
memİftİr. 

Nitekim, kocası çalıtan, dayanacak 
Bir erkeği olan kadın çalıımu. 

Çalıpn kadın zaruret ilcasilE; haya· 
ta düıen kadındır. Ya aç kalmı§tır, ya 
evde anasına, kardeşine ve çocuğu • 
na bakmak mecburiyetindedir. Bu 
mecburiyetle iı hayahna düımüJtÜr. 

Kazancı elli kuruıla 100 kurut arasın· 
dadır. Kadınlar arasında günde iki lira 
kazanan parmakla gösterilecek kadar 
azdır. 

Beyoflunda 5000 liralık <>ıtomobil 
i9inde!ı 500 liraiık kürküne aarmarak 
gezen, tuvaletine ayda yüzlerce lira 
ıarfeden, ve hayatta hiç bir manası ol· 
mıyan kadın verai vermekten muaf tu

tuluyor. Fakat binbir tehlikeye ve 
güçlüğe 1röfüs gererek beı on kurut ka· 
zanan fakir itçi kadın vergiye tabi tu -
tuluyor. 

Biz bunda bir haks1%1ık, bir adalet
sizlik 1rörüyoruz. Vergi bakı -
mından çalışan kadınla çalıımı • 
yan kadmı birbirinden ayıracaksak, 

bunu çalıımıyan, çalıpnağa ihtiyacı ol
mıyan kadının aleyhine yapmamız Ji. 
zım gelir, diyor ve bunu, 

istiyoruz 

dam üzerine İtalyan bayrağı dalgalan- celenmiştir. ltalyan sol cenahı Anto-
dam üzerinde İtalyan bayrağı dalgalan- [Devamı 6 ıncı yüzde] 

• 
. ltalyanlar bir dağı aldılar, 
gürültünün hülisası bu! 

Askeri Muharririmizin Mütalaalan 

~EM8fyı;~ 
~KALbE 

. _ .... 

I 
' I 

Şİ(naldeki a•lıeri harekatı gösterir harita 

I 

I 

I 

I 

I 

Anadolu ajansının dün gece teb- bi başbyalı beri harekat sahaların • 
liğ ettiği haberler arasında özlü o- dan, dün akıamki kadar tafsilath 
lanları vardır. haberler hiç bir zaman gelmemiıtir. 

Denilebilir ki İtalyan • Habq har• [Devamı 6 ıncı yüzde] 
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Her gün 

6 Ayda 828 Kitap 
• 
Plansız Şehir 

.... -
Altı Ayda 828 Kitap 

B uma yazı ve derleme direktörlüğü 

935 yılının birinci alb ayı zarhnda 
Türkiyede çıkan eserler hakkında bir bib

lografya neşretti. 
Bu eser, bizdeki kültür hareketlerini bir 

bakı§ta göstermeğe hizmet etmek itibari-

le b üyük bir bot1uğu dolduruyor. Derlemr. 
direktörlüğü ·mden sonra her altı ayda 

bir böyle bir kitap çıkararak neşriyatı ta • 
kip edecektir. 

Biblografyaya bir bakışta anlıyoruz ki, 
Türkiyedc 935 senesi ilk ahı ayında 828 
C!ler çıkmıştır. Bunların içinde 1 O sayfa • 
lık küçük büroşürler büyük bir ekseriyet 
teşkil ediyorlar. 

lngilten:dc 93S yılında neşredilen eser 
miktan 26 bin. Almanyada 32 bindir. 

lkinci öğrendiğimiz şey, sosyal m'evzu

lara ait eserlerin diğer mevzulara nisbet • 
le ekseriyeti teşkil ettiğidir. Roman ve 
edebiyata a eserler ildnci saf ta geliyor. 

Harp sonu bütün dünyada içtimai 
mevzular ön safa geçmitt.ir. Bu da istiha
le devrinde bulunan bir cemiyette fertle • 
rin en büyük endİ§esİni cemiyetin alacağı 

tekil teokil ettiğini gösterir. Meraltlannı 
gidermek için roman yerine İçtimai eserle
re sarılmak inkılap içinde bulunan cemiyet 
fertlerinin en büyük ihtiyaçlarıdır. 

Öğrendiğimiz üçüncü hakikat, Türkiye
de mecmua ve gazete bolluğuna muka • 
bil kitap basılaşımn azlığıdır. Hele son 
zamanlarda mecmualann birdenbire 
artması kitap satışlanru büsbütün azalt • 
mıştır. Demek ki memleketin okuyanlan 
mahduttur. Bunlar hareketli eserleri bul -
duldan zaman kitapları ihmal ediyorlar. 

* PUinıız Şehir 

•ı stanbulun plan1 yap1laclunron. Şehir 
hala plansız. dunıyor. 

Dahiliye V e.ka leti Proust isminde bir 

Fransız mütehassısım lstanbul planını yap
mağa memur etti. Bu zat henüz lstanbulıi 
görmemiftir. Bir kaç ay sonra buraya ge
lecek ve ıehrin planım yapmağa başlıya· 

caktn. 

Plansız bir şehrin ne kötü bir yer ol
duğunu anlamak için bugünkü lstanbula 
bakmak kafidir. Planlı şehir nümunesi gör
mek için de Avrupaya kadar gitmeije ih· 
tiyaç yok. Ankara gözümüzün önünde. 

Bu, bu kadar basit bir hakikatken biz is
tanbulda plansız.lığı arttırmak için elimiz -
den geleni yapıyoruz. Dar aokaklara a -
partımanlar yapıyor, park olacak yerleri 
kapatıyor, şehrin büyüyebileceği yerleri 
küçültüyoruz. 

Fakat daha fenası Atatürk köprüsünü fim 
diden Unkapanı köprüsünün yerine yap • 
tarmaia karar vermiş bulunuyoruz. 

Resimli Makale 

Hayat bir makinedir. Doiduiumuz gündan itibaren bu 
çarkların İçİnE' diiferiz. Çarklar arasında ezile ezile bayata 
uyar, ve cemiyetin telikkilerine uyaım bir tabsiyet kazamnz. 

Bir çoldanmız çarldarm tazyılona dayanamaz, bunlar araam
da eriyip sideriz. Hayatta muvaffak olamayanlar, kendilerini 

a Çarklar Arasında a 

cemiyete ve yapdlklan muhite uydarumyanlar, çar:klann içia • 
den selametle çdanağa navaffak olamazlar. 

Çocuğunuzun bayat makinesinin çelik çarkları içinde eriyip 
gitmesini istemiyonanaz, onlan bu çarklann icap\anna ve te -
killerine göre yetiftiriniz. 

r-
Sö zü n 

Buhran, 
Asıl 

Kısası 

O Vakit imiş! 
·------- E. Ekreın--raıu 

Bir .boı;ı zamanınızda hiç, merJ 

edip te, eski defterlerinizi icarlr 

1 

tırdınız mı~ 

Bunu yapmak, mutlaka zuğürt ' 
l lemeğe bağlı bir ~ey değildir. Hayatııı 
her günkü masrafları muntazn~ 
kaydedilen bir evde, eski hesap del• 
terleri ibretle gözden geçirilen co::.nlı bit 
ekonomi tarihi oluyor. 

Ben kendim, hesabımı bilir bir adall' 

değilim. Hem efalimin. hem de patB' 
mm ayni z.amanda muhaecbesini tut· 
I mak bana güç geldiği için ilkinin lehi• 

1 

ne ikincisini feda ettim. 

Fakat evimde. mazi ile hiç bir vakit 
I kesmek İstemediğim irtibah devam et• 
tiren bir çok hatıralar arasındn dede ' 
min ve babamın hesap deherleri }ıili 
durur. 

Geçen gün, bunlardan bir ta n esi eJr 
mc geçti; baktım: Sene 1 :n1 ı R;ıh • 
metli dedem Recai Efendi, meşhur O: 
lan hüsnü hattile, bu defterin a.blldi 
kağıttan sahifelerine her gün'kü e<I 

masraflarına dair rakam1ar ve notlıV 
kaydetmiş. Bu rakamlardan 'e bıJ 
notlardan, devletin kalbur üstüne ge' 
len ricali sırasında bulunan merhlJJI' 
dedemin ne kadar sıkınb içerisinde '11 
ne türlü mahrumiyetlere katlana~ 

Lr s A z A R A s 1 N D A J ya=~no~=~u :ı::~ içecekte' V _ ve yılda birer, ikişer kat elbise ve 0 

~_;;:::;_.,;:::,_==;_-~;;;.,...;;;;;;...;:._.;:=..=_,;;....,;;;;;:;;;;...._~~~~~~-:'""-----_, kadar çift ayakkabıdan ibaret bulun.ıa 
Pariste •--ff-E_R_G.-.N-Bl_R_f-IK_ft_A_ Soğuk Sadan ve lüksü bayramdan bayrama, çoc.~' 
Yırtılan Afişler U Hararet istihsali lannı seyir yerlerine göndemıeğe, ~ 

Londra gazetelerinin anlattıltlanna gö- da bir. iki miaafır ağırlamağa münı,.J: 
Parisin Pa..., mahallesinde cradikal k ı__ L k k b" ad ektİi' -.. lngiliz Müna aşası re ilim adamlarından biri. lapn odaıan ısı- •ır .ııuuan oa oca ır amın ç , 

sosyalist» fırkası bir duvara balkı bu far- b •· f · · · h · b' şeY 
k d b . f. Üç fngilaz' bu·· . .::L b·ır cadde u··stu"n- tacak, istenen her yere mcaklılt verecek ye- zaruret, ugun ne ıımızı ıç ır ı kaya girmiye te§Vl e en muazzam ır a ış yua. d ahru · b~-• -- "b t OT 

B d nl. bir cihaz k-fetmi•tir. Cihaz. istenen bü- en m m etmıyen u.aere ı re yapı§tırtmı_şta. Fakat bu afiş her gece mu - deki gazinoda oturmu§lardı . u sara a ...,, ..., abdı 
halif fırkaya mensup olanlar tıı.rafmdan ya biri caddeden geçen bir otomobili gö.. tün harareti soğuk su ile temin etmektedir. m r. -ı1 

1 Biz hali buhrandan dem vuruY""' yırtılıyor, yahut ta siyaha boyanıyordu. Ni- tererek: Bu cihaz lastikten bir kcsedir. Kesenin İçin- HıJ' 

hayet tesadüfen mi, yahut kasten mi bili - - Sportingl.. diye otomobilin mar • de bir takım tuzlar vardır. Bu kesenin içi- halimizden şikayet ediyoruz. - , 
nemez, geçen gün sok.ağın bu kölCSİne bir kU1m söyledi. Aradan on beş dakika ne ik.i kapk soğuk .u kondu mu listik ke- bugün; <merede eski zamanın bol!~ 
polis memuru dikildi, afif te yırtılmak ve- geçti, ikincisi: senin içinde sıcAklak b

81
tzyor ve farrlhayt ğu~ bir daha o bereketli günleri ~ 

ya boyanmaktan kurtuldu. Yalnız ertesi - Skoc;I. dedi. Aradan gene on beş ölçüsile 120 derece)'e kadar yült.seliyor. miyecck. miyiz}» diye hem kend~ 
günü bdediye meclisinde üyelerden biri dakika geçti, birincisi tekrar: Bir ikesenin içinde tuzlar ISO saat istenen ni, hem de bafka1anru aldatan ga 

meclis baokanına fU suali sordu: - Sportingl. dedi. On bco dakika harareti vermekte devam ediyor. var. _ .. o 
- Bütün millolin verdiği vergi ile bes- sonra üçüncü lngiliz ayağa kalktı: Ustik keseyi iateneniz evde, isteneniz Buhran mı). Buhran asıl o za1P""'" 

1 b . ı · b" f k f. 1 - Ben bu kadar münakap sev - • • 1 Ded J • • • b }oJ,.P enen ar po ııı memuruna ır ır anın a ı· otomobilin, isterseniz cebinizin içinde bu- lDllf e erımız sıneınayı, ~ ..:.,İ 
cıini bekletmek dogv ru mudur} mem 1. deCli, çıkıp gitti. b'll · d k s]eP" 
,.. •-- • lundurunuz, sizi istediğiniz yerde, istedi - otomo ı erı, mo anın aprı ' 

* it.ıranın En O.aç Generali 
Son günlerde ltalyada pek büyük bir • if 

şöhret kazanDUf olan General Gna.ziani 
İtalyan generalllerinin en gencidir. Zira ya· 2 
şı ancak 53 tür. Bu zat gençliğinde asker s 
olmıya heveakir değildi. Hukuk tahaili " 
yapmıjlı. Avukat olacaktı. Fakat asker • ı 6 
}iğini yapmak üzere orduya girdiği zaman 

6 
kendisinde bu meslek için büyük bir heve3 
duydu ve orduda kaldı. Büyük muharebe 
çıktığı zaman yüzbaşı idi, sulh onu yar • 
baylıkta buldu. Şimdi generaldir. Fakat 

BULMACA ğiniz kadar ıaıtıyor. yüksek tahsil masraflarını, mond~.,jıı' * Iik icaplarını, konfor ihtiyacını bıı 11' 
Kalbl Salda Ola11 Çocuk 

F ransanın Beauvai tdırinde oturan bir 
doktor tehir lıallandan on bir yapnda bir 

çocukta o zamana bdar biç kimsenin gö

züne çarpmamıı bir hilkat gan"beai kctfct-

miştir: Bu çocuğun bibi ve midesi eağda, 
kara ciğeri ise eoldadır. Çocuk timdiye 
kadar hiç bir rahatsızlık :ru..etmemİ§tir. Bu 
ııui teşekkül zekisuım dereceıDnde de hiç 
bir tesir göstermemİftİr. 

gibi bilse idiler de, ben o zaman oıı 
rın halini görec idim! . . ı,el 

Ayda üç mecidiyeye hızmetçı#, 
mecidiyeye aşçı kullanıldığı, iki b rl 
liraya bir konak yavrusu kirala~ff' 
bir devirde, iki ucunu bir araya gev, 
miyen zavallıların haline gıpta ed~, 
ğim, ve bugünkü geniş vaziyete bıJ 

ranN:tı:~=·b~~)= ~~aın .. N,.P' 

Bdki tehir mütehassısı !Chrin plinım 

yaparken bu köprüyü bir kilometre ileri 
veya bir kilometre geri yaptırmak iatiye -
cek. Belki de böyle bir köprüye lüzum gös
tenniyecek. Belki de oraya yapılacak köp
rü için büsbütün başka şartlar konacak. 
Oldu olacak daha bir kaç ıenc b ekliyemez 
miyiz? Köprünün inşasını, §ehir planına uy
durmak için mütehall81Sln fikrini almağa 

lüzum görmüyor muyuz? 

§U Ha be§ harbinin sonunda ne olacak i 
Burasını yalnız Allah bilir. Topal Türk hükümdan. 3 - Ne 8lcak ne 

soğulc, yedirmek. '4 - Devlet İfİ. S 
Dört tekerlekli, lflL 6 . - Bayan. 7 
Belli değil, paltolar konur. 6 - Üzerine 
düşmek. 9 - Balkan!arda bir nehir, ra
mazan f'.kmeği. 1 O - Bir vilayetimiz. 
1 1 - Yırtıcı bir hq, ret. 

körlük olur 1 

~ 

Bu plansız şehri bozarken hiç olmazsa 
planım yapacak adamın işini bozmasak 
olmaz mı? 

........ ·~ ·,. 1... . . ....._ .. ·-~ . ----
Özlü Sözler: 

Bayat harptir. Edwar Yoımc 
l larp cehennemdir. 

General Sherman 
Cehennem boştur. Shakespeare 

• * * 
ilham ve kuvvet mcnbaı milletin ken

~isidir. 

Ayine3İ iı.tir kişinin lafa bakılmaz; 
Şahsın görünür rütbei aklı eserinde. 

* • • 
Münferit vasıtai rüyet iken. 
G öremez. kendisini dide bile. 

* *. 
Hakaret reddolunur; mul>ayycrdir. 

• • • 
Beşerin böyle dalaletleri var: 
Putunu kendi yapar, kendi tapatl 

*** 
Selam verdim: rüıvet değildir diye al -

madılar. 

* Bir Heykelin KabulO için Soldan aağa: 
O.mba,ka Bir Usul ı - Hünlerin kumandanı, lüzumlu. 

2 7 ikinci kanun 182 6 tarihinde Pariste 2 - Delilerin tedavi evi. 3 - Sebep, Ü· 

eski bir asker ölmüttü. Tam 1 19 yaşın -
daydı. l 4 üncü Lüinin heykeli yapıldığı 
zaman bu eski asker açılma törenine git
miş, heykelin kaidesine çıkmış, eğilerek 

bakmış : 

- Evet. Ta kendisidir, benziyor, de -
mişti. 

Heykelin açılma ve kabul resmi bun • 
dan sonra yapılmıştı. 

7.iım verir. 4 - Bir erkek ismi. 5 - Bir 
Türk tathst, yıldmm. 6 - Asap. 7 
Müslüman, açıkça. 8 - İşaret. 9 - Ta • 
mmaktan emri haz.tr, 41hişt» gibi birini ça
ğınt'ken kullanınL 1 O - Siitten yapılan 
nedir?. '1 - Zahire konur, bir kadın is
mi. 

Yukarıdan -.ağı: 

1 - Bir ağaç ismi, kaplamak. 2 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Saadet, tazı. 2 - Raf, ham. 3 -
Ya, yeraltı, '4 - Lira, lsa, re. 5 - At, a, 
afife. {> - Ba1. 7 - Etfal, ukde. 9 -

Say, artık. 1 O - Ahen, al, en. 1 1 - Su, 

Okyanus. 

L Ztı~~k 
_, ~ 

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

1 - Bulgaristan Romanyaya ne 

harp ila n etti? ~f' 
2 - Türkiycnin büyük muh•1 

girmesine . sebep olan hadise nedir~ NJı" 
3 - ltalyan edibi Pirandello 

m. ükifatını ne vakit kazandı? ı .. ~ 
• bıJI"' 

4 - Türk.iyede temsili 250 Y1 

tiyatro piyesinin adı nedir~ rıe 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
S - Gülün çiçek dilinde mnıı 51 

'\ dir~ 
rıfl) 

(Cevapları , .ı 

Fransız muharrirlerinden Jacque Bamvill <ıDiktatörleru Biz, onlann dütüniiflerini. görii§lerini tashih için hala kafi 
adlı bir kitap neıretmİf. Muharrir eserinde eski büyük ve bir derecede propqandaya eh~mmiyet vermiyoruz. 
nevi diktatör devlet adamlarmdan bahsettikten sonra, bucün· Bir Amerika propaganda mütebassua, son günlerde «Pro-
kü diktatörlere geçiyor ve Atatürk~n yaptığı inkılaplardan pagandn admda bir kitap neıretti. Propagandanan bugünk" 

bahsediyor. İnsanlar arUJnda para kadar, hatta paradan daha müessir 
Ba zat, masa batanda yaptıiı tetkik ile Türk inkılabım ve olduğunu anlabyor ve memleketler aleyhinde yapılan propa· 

Atatürkü anlamadlğnu ispat ediyor. gayet garip ve gülünç candalara karıı nasal mukabil bir propaganda yapılabt1ec:efini 
mütalealar yürütüyor. izah ediyor. 

Avrupa muharrirleri, ikide bir bizi kötü cönnek ve herkese Matbuat Umum Müdürlüğü de Avrupa ve Arnerikadaki 
kötü göstermek hastalığına tutulmaktan kendilerini kurtara- manuanda propqanda yapmadıkça, Ye c:ibana Türkiyeyi ta

nuyorlar. J mtmadtkça, dİİpnan)arımızın bu galat cöriiJlerini diizeltmeie 
Fakat hbab•ti onlara atıp teselli bulmak safdillik olar. imün bulunduiuaa artık; 

iSTER fNAN 1STER INANMA1 

-- ) 
(Dünkü Suallerin Cevap1 r~,.ı • 

1 - Fransız ordusu Senbcrnnr tıi;' 
800 ıarı )arından ilk defa 1 6 mayıs 1 

geçmiştir. d•' -,,> 
2 - Deniz dibinde şimdiye k 1 eer"tl 

lebilen mesafe 900 metredir. Bu 
1 ~-~ 

22 ağustos 1934 tarihinde bir Arile 

tarafından yapılmıştır. 'f r' 
efl• 

3 - Dünyanın mesahası en S 

paratorluğu İngilteredir. fil_; 
4 - Dünyanın en fazla nüfusıı 

~mleketi Çindir. /, 
ull arı · 

ı 
5 - Radyoyu en fazla it an ~ 

leltet Amerikadır. 1ılemekte ol•11 dıl" "-------.._.._ ____________________________________ _., nelerinin 1ayı.a 20 milyondan ~ 



18 Şubat 

., ... . " 
Ştraset·/ Aleminde 

Akdeniz deki 
l~giliz Ablukası 

B eş ay var ki büyük lngiliz filosu, Ak

denizde, ltalyaya karııı tam bir ablu

ka yapıyormuı gibi hareket etmektedir. Bu 
filo, bir taraftan İtalyanın Trablus ve Bin
sazi ile olan muvasalasını tarassut ahın • 
da bulundurduğu gibi, diğer taraftan da 
Süve>'§ kanalı vasıtasile doğu Afrikasına 
gönderilen İtalyan kıtaatının hareketleri • 

ni kontrol ediyor. 
İngiliz filosunun bu işi yapabilmek için 

ıimdiye kadar elinde iki mühim üs vardı: 
Malta ve Ccbelüttank. 

ltalyan tayyarelerinin tehdidine maruz 
olan Maltanın, bu bakımdan kıymetsizliği 
anla ılmışur. Cebclüttarık ise, şarki Ak
den:ı:den çok uzakta bulunmaktadır. Bi • 
naenaleyh İngiltere için, her şeyden evvel, 
bu mıntakada vaziyeti tahkim etmek la
zımdı. Hayfamn, çok kuvvetli bir «Üssü 
bahriı> haline getirilmesi, işle bu ihtiyaç -

tan doğmuotur. 

* < l lome Fleet» denilen İngiliz ana va • 
tan filosu gibi büyük bir deniz kuvvetinin 
beş ay müddetle, hele böyle bir mevsim
de Akdeniz gibi cereyanları kuvvetli, sa
ğanak ve fırtınaları birdenbire bastıran bir 
denizde mütemadi bir faaliyet halinde 
bulunmasının ifade edebileceği masraf ve 
2ahmeti anlıyabilmelc. için, hem tecrübeli, 
hem de bilfiil böyle bir vazifede bulunmuş 
bir denizci olmak iktiza eder. 

Bir harp gemisi, çok ince bir silahtır. 
Denilebilir ki asrı hazır medeniyetini ifa
de eden bütün fenni inceliklerin enmu • 
2eci olarak gösterilebilecek tek nümune, 
lıte böyle bir gemidir. Onun tatlı ıu ihti· 
)'acı azimdir. Hele bir kısım aksamına la
:ı:ım olan <UDaimukattar» ı şarki Akdenizin 
hangi limanında bulmak kabildir? Gene 
böyle bir filonun mazut ve yiyecek ihti
yacı kolaylıkla mı temin olunur, sanır • 
Bınız) 

Bu vaziyette bulunan bir filonun hali 
harp vaziyetinden ne farkı vardır: Sadece 
tnlihirnmat aarfetmemek farkL Bunun ha

)'İcinde, seferberlik halinin istilzam ettiği 

bütün fedakarlıklar yapılıyor, demektir. 

* Bu azim fedakarlığa katlanan İngilte -
tc için açık bir muharebeye girİ~mek da· 
ha mantıki sayılmaz mı, dersiniz) 

Zahiren, bu mütalea haklıdır. Fakat ln
giltcreyi tanımıyan ve İngilizi bilmiyen 
için. Bir defa, kat'i mecburiyet olmadık -
ça, lngilterc doğrudan doğruya hiç bir 
~arbe atılmaz. Mazinin misalleri. bu hu
susta bizi hali hazır hakkında aydınlatmı
~a kafi gelmek iktiza eder. 

Sonra, İngiltere, böyle bir macera için 
k~ndisini kafi dcreccCle hazırlıklı sayma -
maktadır. Çünkü şarki Akdeniz. Mısır ve 
tarki Afrikada İtalya ile açıktan açığa uğ
raoırken bu mücadelenin neticesinden, mü
cadelt'ye girerken emin bulunmak istediği 
gibi, lngiliz fmparatorlu{:runu teşkil eden 
büyük varlığın her hangi bir noktasında 
çıkacak hadise veya hadiselerç muvaffa -
kiyctle mukabele etmek imkitnlanna da 
tnalik olmak gibi tabii bir istek beslemek
tedir. İngiltere, şimdiden hazırladığı ve 
tatbik etmiye koyulduğu on senelik silah -
lanrna progra rnile, kendisine, işte bu müs
takbel emniyeti temin etmek istiyor. O 
Vakte kadar, biz, İngiltereyi, daima Cc -
tniyeti Akvamın şampiyonu göreceğiz. 
Çünkü kendi kendisine yetişeceği güne ka
dar, lngilterenin elinde en kuvvetli silah, 
itene müşterek emniyet silahıdır. 

Selim Raııp 

SON POSTA 

E a A BABE 
• 

A vusturyanın istiklali Ve 
Küçük Antant 

için 

• 
L 

--, 
Sovget- Rumen 
Andlaşması 
Rumen Dış işleri Bakanı 

Moskovaya Gidiyor 

Sayfa 3 ----

Alaturka 
Hamamlardan 
Bahsedilirken ... Romanya Kralı " Avusturyanın 

Mücadeleye Hazırız ,, 
istiklali 

Diyor Londra 1 7 (AA.) - Röyter a • G azeteler, lstnnbuldaki alaturka ha -
jansının Moskova muhabiri bildiriyor: mamlann ıslah edileceğini yazıyor • 

Londra 17 (A.A.) - Kral Karol Deyli Telegraf gazetesi muhabiri
ne verdiği beyanatta ezcümle demiıtir ki: 

Salahiyetli ecnebi müşahidlerin ifa· lar. Hamamların nesi ıslah edilecek. an • 
desine göre, M. Titüleskonun, bir kar-

lıyamadım: yapısı mı, idaresi mi, temiz • 
fılıklı yardım andlaşması imzalamak lii:ri mi, ahlakı mı"> 
üzere Moskovayı ziyaretini, yakında, Evlerde alafranga banyolar yapılma • 

«- Romanyanın siyaseti mütterek emniyet olmalıdır. Küçük 
antant Avusturyanın istiklali için, Fransa ile bir safta mücadele et
meğe hazırdır. Orta Avrupa devletleri arasında ekonomik bir el bir
liği çok hayati bir zarurettir. Küçük antant hudutlann bir tashih 
muamelesine tabi tutulmasını kabul edemez. Romanya, Macaristanla, 
ekonomik esası üzerinden bir anlaşma yapnbilir.» 

FranSJz - Sovyet andlaşmasmm tas -
ğa başladıktan sonra sokaktaki eski ha • 

diki takip edecektir. Bu ziyaret mart mamlarn rağbet, sanırım ki günden güne 
ayında olacağı tahmin edilmektedir. 
Sovyet - Romanya andlaşması Fransız -

azalmıştır; benim gittiğim yok, bilmi -
yorum. 

Sovyet ve Çekoslovak • Sovyet and - Hamam lafı olunca hatırıma bilhassa 
laşmalannın umumi prensiplerine göre bir kaç vak'a gelir: 

Avusturya Dış Bakanı Italyaya Gitti yapılacaktır. Osmanlı padişahlarından ikinci Selim, 
M. Titüleskonun Sovyet Rusyanın 982 hicri yılında şerefine tertip edilen bir 

Küçük itilafa karşı olan durumunu da hamam eğlencesinde kendisini naza Çl"ken 
-

Viyana 17 (A.A.) - Resmen hil-ıdış hakanı Berger \Valdenegg Tos-
dirildiğine göre dıf bakanı Wal - canada bulunduğu müddet zarfında 

denegg bir haftalık tatil müddetini I bir çok siyasi · rical ile görüşmÜ§tür. 
geçirmek üzere Floransaya gitmi~tir. 1 Mumaileyhin, dıf i~leri müsteırarı Ful-

konuşacağı 7.annolunmaktadır. ------------------= bir genç cariyeyi kovalarken ayağı bur -

Roma 17 (A.A.) - Avusturya ! vio Suviçle gÖrüfmesi muhtemeldir. 

Bulgar Kralı 
Belgratta 

~-~~--------........ 
Belgrad 17 (A.A.) Bulgar 

Uzak Şarkta 
Sükunet Var 

Sovyetler Bir Japon 
Tayyaresini Geri Verdiler 

Moskova 17 (A.A.) - 9 ikinci 
kanunda Sovyet hududunda uçan 
Japon tayyaresi ile içindeki iki tay
yareci bu ayın 13 ünde Grodivoko 
istasyonunda Japonlara iade edil • 
mittir. 

* Moskova 17 (A.A.) - Taas ajan-
&ının aldığı malfunata göre, Vila • 
divuıtok'taki bütün Japonların tar
dedildiğine dair Japon kaynakların· 
dan çıkan haberler hakikat& uygun 
değildir. 

Danzig Meselesi 
Berlin 17 (A.A.) - Danzig ayan 

reisi Arthur Greiser, Volkiıer Beo • 
bahter gazetesinin Varfova muhabi
rine verdiği beyanatta, Lehistanda 
bulunduğu müddet zarfında, Lehis
ten dı§ iıleri bakanı Szembek'le bir
likte, Cenevre kararlarının Danzig 
vaziyeti üzerindeki akislerini tet1'.-ik 
ettiğini söylemit ve demiştir k: 
«- Danzige, yakında, Cenevre ka

rarına, icabeden yasa şeklini vere -
cektir.» 

Eski Rus Başbakanı Öldü 
Paris 17 (A.A.) - Eski Rus baş· 

Suriyede Grev 
Devam Ediyor 

Milliyetperver Şeflerden 
Üçü Daha Tevkif Edildi 

kralı Boris bu sabah buraya gel -
miştir. Burada yirmi dört aaat ka· 
lacağı söyleniyor. Kral Boria, sa • 
bahleyin, kral Alekaandrın mezarı· 
nı ziyaret etmiıtir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Şam ı 7 (A.AJ - Askeri idare, Belgrattan Geçerken 

Suriye nasyonalit şeflerinden üç ki- Belgrad 17 (A.A.) - Türkiye dış 
§İyi daha tevkif etmiıtir. Gerek bun- işleri bakanı doktor RüftÜ Araı, bu 
lar, gerek daha evvel tevkif edil - sal"~h Belgraddan geçerken istas -
miş olan milliyetçiler, umumi grevin yonda batvekil Stoyadinoviç ile 
nihayetlenmesine kadar mevkuf ka- Yugoslav dıı iıleri bakanlığı erkanı 
lacaklardır. Romanya, Yunanistan, Çekoslovak 

F ransanın İngiltereden 
Yapacağı İstikraz 

elçileri tarafından selamlanmıftır. 

Ba§vekil Stoyadinoviç trende dıt İ§· 
leri bakanımıza bir buçuk saat ka
dar refakat ederek görütmüılerdir. 

Paris 17 (A.A.) - Londra pıya· 
sasından 40 milyon sterlinglik bir is- ınkılô.p Konferansları 
tikraz akdi için Franıız maliyesince Milas 17 (A.A.) - Dün ilçemize 
girişilen pazarlıklar bir anlaşma ile gelen Mardin ıaylavı Bay Edip Er. 
neticelenmiştir. gin inkılap ve istiklal mevzuuna 

dair olan ilk konferansını vermif • 

Troçki Lehistanda Mı? tir. 
Oslo 17 (A.A.) _ Troçkinin Le- Aydın 17 (A.A.> - İzmir Parti 

histanda bulunduğuna dair çıkan ri- başkanı ve Yozgat saylavı Avni Do
vayet üzerinde «Norsk T elegra.mhy- ğan bugün akşam Halkevi temsil sa
rna» gazetesi, mumaileybin, elanı lonunda -~üt~n Aydınlı~~ra i.nkılap 
Norveçte bulunduğunu yazmakta • mevzuu uzerınde çok guzel bır kon-
d ır. ferans verdi. 

Danimarka Da Milli 
Müdafaa Bütçesini 

Arthrdı 

Bolu 17 (A.A.) - Kayseri sayla
vı Hilmi dün Göynüğe gelerek in • 
kılap konferansını yeni Parti kura
ğında ve istiklal konferansını da 
bugün uray önünde vermiştir. 

bakanı Guçkof 73 yaşında olduğu Stokholm 17 (A.A.) - Ba§ba -
halde burada ölmüttür. Çar N kola- kanın, Roksdag sosyal demohrat 
yı istifaya davet eden bu başbakan 1 grupuna, hükumetin yakında tevdi 
olmu§tur. edeceği milli müdafaa teşkilatı pro-

Sivas 17 (A.A.) -Tekirdağı say· 
lavı Rahmi Apak tarafından dün 
yeni sinema salonunda verilen in • 
kılap ve istiklal konferansları iki 

hin kitiden fazla dinleyici tarafın
dan alaka ve heyecanla takip edil
miftir. 

je&ine dair tavzihlerde bulunduğu
Kredi F onsiye Tahvilatı nu, gazeteler haber vermektedir. 

Keşidesi Projenin 35,000,000 kuronluk 
Kahire 17 (A.A.) - 1886 da ih • bir tahsiıatı icabettirdiği söyleni • 

raç edilen tahvilattan 96,559 numa. yor. 
raya 50 bin frank isabet etmi§tir. 

1903 te ihraç edilen tahvilattan 
542,694 numaraya 50 bin frank isa
bet etmiftir. 

Son Fırtınadan Çankında 
Da 4 Kişi Dondu 

Ödemit 17 (A.A.) - İstiklal ve 
inkılap mevzuları üzerinde konfe -
rana vermek için Ödemi,e gelen De
nizli aaylavı doktor Hamdi Berk • 
man, dün ve bu aktam Halkevi ıa-

kulup düşmüş, hastalanmış, odasına kal -
dırılmış, bir daha da ayağa katkamnmıı, 
ölmüş. 

Hatırıma gelen bir hamam vak' ası da 
şu: Bundan bir yıl sonra Üçüncü Mura -
dın padişahlığı zamanında l.imgada Ka
tip Kasım ve Şeyh Ferhat mahalleleri a • 

halisi bir mazbata ile hükumete müracaat 
ederek karılarının hamama serbestçe gi -
dcmemclerinden şikayet etmişler; ıebebi 

de o sıralarda yasak olmasına rağmen o 
civarda meyhanelerin çoğalması ve sarhoı· 
ların l..fıngadaki kadınlar hamamına gi -
rerek çırıl çıplak hatuncukları göbek ta· 
şının etrafında k.ovalamaları .. 

Üçüncü Sultan Ahmet zamanında sa • 
daret kaymakamlığı eden Kayserili Kalay. 
lıkoz Ahmet Paşanın bir münasebetsiz em• 
ri de hamamdan bahsederken hatırlanmı· 
yacak gibi değildir. Cahil vezir, türlü saç· 
ma işleri arasında hıristiyan ve yahudilerle 
müslümanların kılık kıyafetçe ayırt edil • 
meleri hususuna da ehemmiyet verirdi; 
kendisinden evvel gelenler sokakta giyi
lecek elbiselerin renklerini ve şekillerini 
ayırmak ,suretile bu tefriki mümkün kıl • 
mışlardı; Kalaylıkoz Ahmet Paşa başka bir 
noktayı düşündü: 

Müslüman olanlarla olmıyanlar hamam
da nasıl belli olacak~ 

Sadaret kaymakamının zihnini günler
ce meşgul eden bu mühim { 1) meseleye 
düşüne düşüne bulduğu çare şudur: 

Reaya ve yahudi taifesi hammama gir
diklerinde ehli islamdnn medarı tefrik 
olmak için nalın giymiyeceklcr ve ayak • 
)arına çan ve çıngırak takacaklar! 

Kal ylıkoz paşanın bu emri tatbik c • 
dilmiş, fakat hezeyan olduğu için çabuk 
müdahale olunarak bu usulden vaz geçil
miştir. 

Bu devrin büyük şairi Nedimin Ham -
mamiyesini hatırlamıyan yoktur; söz ma· 
dcmki edebiyata geçti, biz sadece İkinci 
Beyazıt devrinin neşeli ve laübali ııaırı 
Mehmet Gazalinin Bursada Keşiş dağın
da Geyikli baba tekkesinde Şeyhlik, Siv • 
rihisar medresesinde hocalık ettikten son
ra lstanbula gelip sadrazam Makbul İb • 
rahim Paşadan gördüğü para yardımile 
Be§iktaşta yanyana bir ev, bir cami, bir 
hamam yaptırıp milletin hayrına tahais et
miş olduğunu kaydedelim. Sonralan ha • 
mamı devletçe kapatılınca tövbekar olup 
hacca giden ve orada ölen Gazaliden bah
seden eski bir ouara tezkeresinde §U satırlar 
vardır: 

Yeni Anketimiz 
Memleketimizde otuza yakın esnaf 

\·c meslek cemiyeti vardır. 

191İ de ihraç edilen tahvilattan 
171,~0~ numaraya 50 bin frank isabet 
1 etmııtır. 

Çankırı 17 (A.A.) - Son fırtı - lonunda büyük bir dinleyici kartı • 
nalarda birisi kadın olmak üzere sında konferanıını vermİftİr. Her 
dört kiti donmuıtur. iki merkep, bir iki konferanı ta derin ve anlayıılı 
katır, 2600 de koyun ölmüıtür. bir ilgi uyandırmııtır. 

ufstanbul dilberleri sübcsu ol hamma • 
mm ayağına akdılar ve nice hicr ateşine 
yanmış ii~ıklar varup ol hammamda tev

seni nefsi tünd - gamlann { *) abı oehvete 
yaktılar ve zurefayt havasü avam içeride 
yer bulamayıp dama çıkup camdan bak • 
dılar.ı> 

{ •) Sert iatekli arzu bey&irlerini ,eh • 
vet suyunda suladılar. · Cemiyetlerimiz vazifelerini görmü -

Yorlar mı~ Vazifelerini görüyorlarsa, 
azaları niçin gayri memnundurlar) Va
~İfelerini göremiyorlarsa kabahat kim
dt'dir} Cemiyetlerirnizi daha faydalı 
hale sokmak için neler yapmak la -
~ıındır> 

1 te yeni anketimiz, bu i"tifhamla
tın duğümlerini çözmek maksadile ha
~ırlanmıştır. 

Bu nnketimizde, cemiyet reis-
lerin" "dd" 1 ·ı 1 "kA . ın ı ıa an e aza arının şı ayetle-
rı · nı yan yana neşretmekle fayda ve 
>-e ·I verici bir yenilik te yapmıı ola
Cağ1 ~ ( 1 - Şu İstanbulun havasına 
__ Y_a_n_n_B_aş....;.._Iı.;.y_o_r __ _..ı, ne derıin, Hasan Bey? 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

ı 
. . . Ua gun evvel lipa lipa I 

kar yajıyordu •• 
. . . Dün, sokakta buram bu

r-am terledik.. 

lngiliz Kabinesi Toplandı 
Londra 17 (A.A.) - Kabine saat 

11 de toplanmış, milli müdafaanın 
takviyesine ait planları tetkik et • 
miştir. 

NA Ki L 
Anadolu Sigorta Şirketi, Galata ve 

f stanbul bürolarını birleştirerek Dör -
düncü Vakıf Hanından Yeni Postnha
ne karşısındaki Büyük Kınacıyan Ha-

Hasan Bey - Şükret! Büv- nına nakletmiştir. 
le olmaıa, kömürcülerin elinde ı Telefon: Santral 2429:J - 2-1291 -
u olurduk! Direktör : 205:-n 
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r İR HABERLERİ 
Son Fırtına Birçok Limanları Harap Etti 
Gülcemal işe Yaramaz Halde, 53 Tahlisiye İstasyonu 
Hasara Uğradı, Haydarpaşada Batan Vesait Çıkarılıyor 

Ölçü Ve Tartı 
Suiistimali 

3 Müfettişle 7 Memurun 
Da Malfımabna Müracaat 

Edilecek 

Ölçü ve tartı damgalama sahtekar
lığı tahkikatı derinle{ltirildikçe yeni 
safhalar arzetmektedir. ı 

Dün ifadesi alınan iki ameleden, üç 
kişinin daha sahte damga yaptığı öğ -
renilmiştir. 

lktısat Vekaleti müfettişleri ölçüler 
baş müfettişliği teşkilatında çalı.şan ba
zı memurların da yolsuzluk hakknda 
malumatına müracaat etmeyi lüzum -
lu görmüşlerdir. Damga kontrol iş
leriyle me{lgul bulunan 3 müfettişle, 
7 ayar memuru vardır. 

Bunlardan tartılaın ne şekilde 
kontrol edildiği etrafında malumat iste
necektir. Tahkikatın bir müddet da
ha uzayacağı anla;şılmaktadır. 

Edebiyat Fakültesinin Çayı 
Dün akşam saat 17 de lstanbu1 

Halkevi salonunda edebiyat fakültesi 
talebe cemiyeti tarafından bir danslı 
çay verilmiştir. 

Toplantıda, üniversite profesörle -
rile talebeler hazır bulunmUttJlar ve fel
sefe ordinaryüs' profesörü Reichen -
bach tarafından kayak sporlan hak -
kında güzel bir konferans verilmiştir. 

Konferansta, üniversitelilerin ge -
çen sömestr tatilinde Bursada yaptık -
ları kayak sporlarına ait resimler pro
jeksiyonla gösterilmiştir. 

Toplantı gece geç vakte kadar sür -
müştür. 

TUrkistanlr Hacılar Hala 
Gidemediler 

Şehrimizde bulunan üç yüze yakın 
Türkistanın Hacı dün liman reisliğine 
müracaat ederek tuttukları Adnan va
purunun hareket etmek istemediğin -
den r.ıikayet etmişlerdir. Hacılar kur -
ban bayramının yaklaştığını ileri sü -
rerek bu vaziyette hacca yetişemiye • 
ceklerini bildirmişler, buna bir çare 
bulunmasını istemişlerdir. Liman ida
resi dün vapurun derhal hareket et -
mesini ve yahut hacıların paralarının 
geri verilmesini bildirmiştir. Hacıların 
vapur için verdikleri para on altı bin 
liradır. Hacılar paraları olmadığı için 
başka vapur da tutamamaktadırlar. 

Anlamak 
istiyoruz 

Bakkallar Cemiyeti 
Bundan bir kaç ay evvel Beyoğlu • 

nun kenar mahallelerinden birinde kü
çüle bir bakkal dükkanı açmıı olan bir 
okuyucumuz diyor ki: 

- uBenim dükkanımda ancak 200 
lira sermaye var. Bu dükkanı açalı da
ha iki, üç ay oldu. Bir gün belediye 
memurları dükkanıma geldiler, mua
yene cüzdanımı görmek istediler, 
((yok» cevabını verdim ve böyle bir 

mükellefiyet olduğunu bilmediğimi, en 
kısa zaman zarfında muayene olup 
cüzdan alncağımı bildirdim. Ertesi 
gün de muayene olup cüzdan almak 
üzere belediyeye gittim. Oradan Bak -
kallar Cemiyetine gönderdiler, cemi -
yette benden 3 75 kuruş para aldılar 

ve biri 75, diğeri de 300 kuruşluk iki 
makbuz verdiler. Bu para ne parası
dır bilmiyorum. Çünkü makbuzda ne 
için alındığı, ne parası olduğu yazılı 

değildir, aadece «300 kuruş alınmış -
tır» yazılıdır. Beni ondan sonra bele
diyeye gönderdiler ve doktor da an
cak bundan sonra muayene etti. So -
rup soruşturdum, benim gibi 200 lira 
sermayeli esnaf ta, 200 bin lira ser -
mayeli bakkal da ayni parayı veriyor • 
larmış. Bu auretle evvela arada bir ada
letsizlik gördüm. Sonra da bu cemi -
yetin bu para mukabilinde, esnafa te· 
min ettiği menfaat nedir, anlıyamadım. 

Her bakkal muayene olmıya mecbur 
olduğuna ve şehirde de Bakkallar Ce
miyetine kayda mecbur dört bine ya
kın esnaf bulunduğuna göre yılda 1 5 
bin lira varidat temin ediliyor demek -
tir. Bu para ne oluyor, nereye sarfedi
liyor ~ » 

Okuyucumuz doğru söylüyor. Bele
diye nizamlanmn yet"İ.ne getirilmesi, 
belediye sicillerinin tamamlanması için 
esnafın hwusi bir tqekküle para ver
meğe mecbur tutulmalan doğru değil
dir. Hele böyle 200 bin lira parası o· 
lanla 200 lira parası olanm ayni pa • 
rayı vennui hiç doğru olmaz. Cemi -
yetlere aza kaydedilmek ihtiyari de • 
iil midir? 

Anl•m•k istiyoruz 

Arkadaş 
Böyle Olur! 

Üç Adam Türkistanlı 
Hemşerilerini Yaraladılar 

. Geçenki büyük fırtınada Trabzon Ağvadaki tahlisiye istasyonu gece ya
lım~nında büyük bir tehlike atlatan rısı suların hücumuna maruz kalmıf, 
l~mır vapuru dün limanımıza gelmi;Ş-I efrat vesaiti terkederek kaçmışlardır. 
tır. Bütün tahlisiye istasyonlarındaki 

.:•rtınada en çok hasara ·..ığrıyan bozulan telefon hatları henüz yapıl .. 
Gulcemal vapuru olmuştur. Vapurun mamıştır. Tahlisiye idaresi muhabe .. 
~O anbar kapağı parçalanarak anbar reyi bir an evvel temin için hazırlıkla
ve kamaralarına sular dolmuştur. ra başlamıştır. 

S l h M h Bundan başka vapurun bir filikasını ı' Mersin civarında karaya oturan Al-u tana mette e metpaşa sem -
tindeki Buhara tekkesinde oturan sular almış, lombarlar, filika vardela - man bandıralı Anubis ve Makedonya 
Türkistanlı Hatip, memleketliler! lb- lan ve baş taraftaki yontel demirleri I şileplerinin acentası, İktısat Vekaletine 

· h" A K R 1 dalgalar tarafından parçalanmıs, tır. müracaat ederek vapurlarını kendile-ra ım, zgar asım, acim ad arın-
daki arkadaşları tarafından tekkenin Gemi batmaktan güç kurtularak Si • rinin kurtarmalarına müsaade iste .. 
cümle kapısı önünde sıkıştırılarak 8 noba çıkabilmiştir. miştir. 

I yeriı:d~n bıçakla yaral~~mıştır. j . Limandaki Kazalar Haydarpafada Batan Motörler 
j Hadıseye sebep Hatıbın paralı oldu- Denız Ticaret Müdürlüğüne verilen Haydarpaşa mendireğinde batan 
ğu halde arkadaşlarına yardım ~tme - resmi malumata göre Kuşadasında bir motörler sahipleri tarafından çıkartıl
mesidir . tonluk bir muh_afaza motörü parçalan· maktadır. Bir çok kimseler Deniz Ti-
! Tabibiadli Enver Hatibin muaye - mıştır. jcaret Direktörlüğüne baş vurarak ve .. 
nesini yapmış ve yaralı Cerrahpaşa Bozcaadada iki motörle bes yelken- saitlerini denizden çıkarmak için mü • 
hastahanesine kaldırılmıştır. Suçlular li karaya oturarak parçal~nmıştır. saade almışlardır. Bu suretle batan 

, yakalanmı,şlardır. Mersinde Ilgaz motörile dört sandal deniz vesaitinden bir çoğunun kurtu • 
batmıştır. lacağı ümit edilmektedir. 

Yeni Amerika Ve Bu:g1r Taşucunda sekiz tahmil tahliye ka- • 
Elçileri yığı karaya düşerek parçalanmıştır. Gemlik (Özel) - Fırtına burada 

Eski Bulgar elçisi Pavlof evvelki Karabigada Türkeli adasında :l tonluk ' büyü~ zarar!a~ ~apmıt~ır. 10 tonlu1' 
ikbal motörü ve iki balıkçı kayığı de- Dervıt kayıgı ıçınde hır tayfa oldu

akşam memleketine gitmiştir. Bulga ~ 
ristanm yeni Ankara elçiliğine tayin mirlerini kopararak kaybolmuşlardır. l ğu halde açıklara ıürüklenmittir. 

Silivride 46 tonluk Meset motörü ka- Liman reisi bir Yunan motörü ile 
edilen Kristof bugünlerde şehrimize 
gelecektir. Kristof 1891 de Kızanlıkta raya oturarak parçalanmıştır. birlikte kayığı aramıya çıkmış, fa • 

d w t K d" . l n34 b . B l Ofta liman iskelesi tamamen parça- kat uzun süren bu arama bir netice 
ogmuş ur. en ısı "' ten en e - l 

gratta elçilik yapmaktadır. I anmıştır. . . vermemif, kayık bulunamamııtır. 

1 * A "k . A k 1 ·1· Karadeniz Ereğlısınde Dernek ve 6 tonluk Güvercin motörü de ka• men anın yenı n ara e çı ı - . 
w. t . d'l M M Hıdayet motörleri çarpışmış, Dernek ra•a dü•mÜ•tür. Canbaz lımaı"lı·n 12 
gıne ayın e ı en ec uray yarın sa- J 3' 3' 

hah Avrupadan şehrimize gelecektir. yaralanmış, Hidayet batmıştır. tonluk kayığı denize ıürüklenmitt 
Mec Muray 1907 de hariciyeye inti - Tahlisiye istasyonlarında Tuzla çiftliği önünde kurtarılmııtır. 
sap et~iş, 192~ te Amerika dı,ş bakan-

1 
T erkos gölünden Ereğli sahillerine 

1
3 ufak kayık parça parça olmuttur •. 

lığı musteşarlıgına tayin edilmiştir. kadar 53 tahlisiye istasyonunun hepsi I Yalova yolunda karın yüksekliği bil 
1 ehemmiyetli hasara uğramışlardır. buçuk metredir. 

Liman Han ı Tekrar Satılacak 
Şehir ( ec'isi MUzakereleri Üniversitenin Yeni lV:ezunları Eski liman şirketi umumi heyeti 

dün fevkalade bir toplantı yapmış, bu Şehir meclisinin dünkü toplantısın- Edebiyat fakültesinin şubat dev • 
toplantıya Maliye Vekaleti müsteşarı da zabıtai bele~iye tali.~atna~esi~e I r~si mezuniyet imtihanları dün bitmi~ 
Faik riyaset etmıştır. Toplan - seferden menedılen otobus sahıplerı - tır. Fakültenin tarih zümresinden c~ . 
tıda liman hanının ikinci defa müza - 1 nin keyfiyeti seyrüsefer merkezine mal, Süleyman Sırrı, Bedia Halit, 1 

1 yedeye konulması için evvelki ihale - bildirmeleri için bir madde ilavesine Fahriye Münire isimlerinde dört gen9 
nin feshine karar verilmiştir. Han ya- karar verilmiştir. Bundan başka fırın- mezun olmuştun 
kında yeniden satışa çıkarılacaktır. lardan alınan ekmek nümunelerinin -----
Faik içtimaı müteakıp Ankaraya git- kimyahanede 24 saat içinde tahlil e - lran Halı Ticareti 
miştir. 1 dilmesi işinin de mülkiye ve sıhhat en-

cümenlerinde tetkik edilmesi kararlaş
tırılmı~tır. Mekteplerde Teftiş 

Gazi KöprUsU lstanbul lise ve orta mekteplerinde Himmet Pehlivan Bir Milyonu 
Gazi köprüsünün yapılmasını üs -! umum• teftişe başlannuştır. Kültür 

lran hükumeti, halı ihracatını inhİ"' 
sar altına almayı kararlaştırmıştır. Ku
rulacak büyük bir şirket İran halılari
nın daha sistematik bir şekilde dünya 
piyasalarına ihracını temin edecektir, 

tüne alan grup köprünün kurulma bakanlığının 7 umum müfettişi bu işle Alamıyor 
şeklini belediyenin tesbit edeceği pro- l uğraşmaktadırlar. Bugünlerae kız ve Himmet pehlivan tarafından gayri 
grama uydurmağa mecburdur. Bele _ erkek liseleri ile Çapa kız muallim , fenni bir tedavi neticesinde kolunun 
diye bu programı hazırlamış, şirkete I mektebi ve Pertevniyal lisesi teftiş e- sakat kalmasına sebep olduğu iddia -
vermiştir. Yeni köpiü J>itip seyrüse _ I dilmektedir. sile doktor Orhan Apti aleyhine açılan 
fere açılıncaya kadar eski köprüde bir milyon liralık tazminat davasına 
geliş, gidiş tatil edilmiyecektir. Hukuk FakUltesinde imtihan birinci hukuk mahkemesinde dün de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Talimatnamesi bakdmışvemuhakemeh~ambclmu~ 

Beıedı•ye Y d C • t• K • tur. Mahkeme Himmet pehlivanın id-

Beş Yılhk P .ımuk Programı 
Beş yıllık pamukçuluk programı 

zerindeki çalışmalar bitmiştir. Yü 
kalitede pamuk istihsalini temin ~ 
bu seneden itibaren muayyen mmta " 
kalarda pamuk ekilmesine başlana " 
caktır. ikinci beş senelik programll(" 
da bütün esasları tesbit edilmiştir. ar im emıye 1 OngreSJ Hukuk fakültesi imtihan talimat • diasını yersiz bulmuş ve davanın red-

namesinde talebe lehine olmak üzere 
dine karar vermiştir. 

esaslı bir değişiklik yapılması karar -
lantırılmıştır. Bugünkü halde çok ağır 
görülen maddelerin tadil olunması için 
fakülte profesörler meclisi toplantıya 
çağrılacaktır. 

Kadaıtro Mektebi 
Kadastro mektebi Ankaraya taşın -

mağa başlamıştır. Mektep 25 şubatta 
Ankarada derslere başlıyacaktır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ,uniardır: 

Dünkü kongreden bir intıba K Eminönü: (Mehmet Kizım). üçülı: -
.Bel~diye ~emurları~ın .!ardım ~e- j mıştır. Yine geçen sene azadan yüz pazar: (Hikmet Comil). Alemdar 

mıyetı umumı kongresı dun beledıye dokuzunun akrabaları ölmUf, bu aza- (Ali Rıza). Beyazıt: (Sıtkı). Şehza • 
hukuk müşaviri avukat Eşrefin ~ - lara da 7708 liralık muavenet yapıl - debaıı: (Ünivenite). Fener: (Emil • 
kanlığında ~o~lanmıştır. . . mıştır. Cemiyetin geçen seneki vari -1 yadi). Karagümrük: (Arif). Şchremi· 

Y 1 t h ta belcd ni: (Hamdi). Aksaray: (Ziya Nuri). 
apı an ın ı ap ıye reıs mu- datı 19,129 lira masrafı da 14.081 li-

. · N · "d h · } Samatya: (Teofilos). Bakırköy: (Mer• 
avını urı ı are eyetı reis iğine, mu- radır. 1936 yılına 5045 lira devredı"l • N 1 kez). Galata: (Hidayet). Hasköy: 
hasebeci muavini ail muhasipliğe mi~tir. (Yeni Türkiye). Kasımpaıa: (Yeni Tu-
daimi encümen baş katibi Zühtü ile ran). Bctıiktaıı (Nail). Seyoilu: (Kan-
muhasebecl. Kemal azalıklara serı'l _ Kongrede is'afı mümkiln olmİyan ) Şi 1. :r zük, Güneı, K. Kürkçiyan • ı ı: 
mişlerdir. Okunan raporlara göre ce- üç yardım isteği konuşulmuf, bunlar- (Necdet Ekrem). Üsküdar: (Ömer 
miyet geçen sene (:18) azasını kaybet- dan ikisine yardım edilmesi, diğerinin l<enan). l{adıköy: (Faik lııkender ve 
miştir. Vefat eden bu üyelerin ailele - ' de idare heyetinde tetkiki kararlaıŞtınl- Namık). ~üyükada: (Halit). Heybe • 
rine 5356 lira 57 kuruşluk yardım yap-, mıştır. 1:-1-i:.-<T_a_n_•_ı_>. _________ ....J 

Bir ahkOmivet 
Ali adında bir genç uçuncü 

mahkemesi tarafından (2) sene 
ay hapse mahkum edilmiştir. 

ceza 
(3) 

...•.......................................................... 
Şehzade baş ı 

TURAN tiyatroı11 

Na•lt • Halide 
Bu akşam 20,30 <la 

Obur Yumurcak 

Küdıköy Hale 
Tiyatroıunda 

Halk Opereti 

Bu akıam 20,30 da 

SEYOCLU 
çıçe:Cı 

SAKININIZ •••• 
Dalma ıöıediyor... ve tehdid edi
yor... Kim olduğunu da bu Per· 

ıımbe akıamı 

SARAY 
ıfnemuında anhya.cakaınız. 

Oğlu ile Karısmdan Dayak 
Yiyen Adam 

1'taftht lı"""91 
$ıhirTi&Jatrow 

mın~~m 

t~I 
umnı 

..-
Tepeba,ı Şebil 

T:yatrosunda 
Bu 

akşam &aat 20,30 ~ 

GECiKEN 
CEZA 

Türkçeye çe•ir ... 
M. Ferid~ 
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Tokatta Halk Gece Dershaneleri 

MEMLE ET HABERLERİ 
Son Fırtınanın zmirde 

Yaptığı Zararlar. 
Bir Kuduz Köpek 
Balyede Bir Anne lıe iki 

Çocuğunu Isırdı 

400 Ev Yıkıldı, 100 Bin Dönüm Arazi Su Albnda Balıkesir - Balye kazasında ku • 
Kaldı, Birçok Hayvan Boğuldu durmut bir köpek üç kişiyi 111rmıştır. 

l . A . .., 9 Yatında Refah ve 13 yaşında Be-
Z~ir (Özel) - Fırtınada İzmır den felaket haberlerı gelmege baı • dia adındaki çocuklarile komşuya gi-

1thrııe birlikte Ege bölgesinin ek - ladı. den muhtarın karısı eve dönerken kar
~ tehirleri tamam sekiz saat birbi- Şehitlerde, Sepetçi sokağında 1 'ılanna ağzından köpükler saçan bir 
~den habersiz, büyük bir tehlike numaralı Veli oğlu Sabrinin evi yı: köpek çıkmış ve Refahın üstüne atıl- j 
1~lhd çok heyecanlı saatler geçir· kılmıt ve duvar altında kalan Sabrı j mıştır. Yavrusunu tehlikede gören 

/ . yaralanarak memleket hastaneaine anne büyük bir cesaretle köpeği tut -
.., l Tokat gece der11lerine devam eden talebe 

•ırtına günü saat dörtte ıehre bir kaldırılmı§tı. mut ve agzını e lerile &ıJm.,r,tır. Fa - Tokat, {Özel) - Halkevi tarafından gece halk dershaneleri tesis edil-
"4-gunl k "'k .. t"" T l Kemer caddeainde polis memu - kat kuduz köpek kadının elinden kur- k 1 D 00 I be >"l u ço mu§ u. ramvay ar h 1 rniştir. Dershaneler Cumuriyet ilk o u undadır. ershanelere 1 ta c 

ı." larda kalmış, telgraf, telefon hat· ru Mustafanın evi yıkılmıf, gene bu tulmut ve em Refahı, hem de anne· devam etmektedir. 
~d 1 b k l d ~~Fi~d~b~~ ~~in~b•rm~~~~~&~·=======================~=~==--L. 1_ evri miş ve İr ço yer er e ıu da annesini ve kardP1tini kuıi.annak Ü· 
~11:1n( t b l t alt katlarını sular kaplamı§ ve bu ...,. 

\" a 1 aı amıt ı. . f d zere Bedia da köpeğin üstüne atılmış, 
... •ttni dakika sonra da Ege deni- evlerde oturanlar polıs tara ın an fak k"' k · d y 
.. ~ ı. at ope onu a ısrrmıstır. ara-
1 IC:Udurmuş bir canavar heybeti- kurtarılmııtır. Arap Hasan mahalle- 11 • d" B 1 k . h · . d 
t • ı ar tım ı a ı esır astanesın e te • 

Geliboluda Bir 
İnfilak 

,._ Rtrilerden toplandı ve lzmir Kor- sinde berber Kemalin evi yıkılmıt - d . dı'lmekted' l K·· k k 
'«O avı e ır er. ope açmıt • 
~u ii:zerine yüklendi. Bu o kadar tı. tır, aranmaktadır. Bir Mermi Örs Yerine 
~ le?ilnıez bir vaziyetti ki on da- Yalılar semtinde Karan tine dere-
dt, .. •sinde birinci Kordon boşan - ıi tatarak tramvay caddesini yarım Sivasta Müsttm~re Kullanılırken Patladı 

jSivas Şehir Meclisi 
Uy el eri 

Sivas (Özel) - Şehir meclisi §U• 

bat devresi içtimalarına baılamıt • 

tır. ilk içtimada riyaset divanı ve 
metre yüksekliğinde ıular kapla - Sivas (Özel) - Sivas spor men • Beş Kişi Öldü 

!) · p l" d · d t k · encümenler azaları seçilmif, Ata ~ >l enı:zin taımaıı Konaktan batlı· mı§, 0 ıgon. eresı. ~ A aıara. ~ı • faatine bir müsamere yapılmış, mü- Gelibolu (Özel) - Evre§e na - .. k t 
1 

f k"l · t" ln-
~~.e.k Gümrük önüne kadar vazi • var bahçelerı sular ıstılat etmııtır. h" h lk '"h" b' h" . b ~ k"' .. d b tur e saygı e gra ı çe ı mıt ır. 
ı.,, M . li .1 B dd . d samereye ,e ır a ının mu ım ır ıyesıne aglı Maarız oyun e eı 
do t o kadar kötüleştirdi ki, Kor 11 ersın 1 ıSe l'ho.mokvab ~ kesın e kısmı ittirak etmiştir. Bir çok piramit kişinin ölümü ile neticelenen feci tihapta reis vekilliğine Kamil, kl • 
'· !ıd~- g • inıkA 1 kal dı numara ı a ı m a veaı ıamen k ı · d ·· · ı . . . tı'plı"klere Şakı"r ve Hamdi bütçe 
Yt ..... eçmenm an ma · l A . d d 2 hare et erın en ve spor gosterı§ e-1 hır ınfılak olmuştur. Bu köyde de - ' 
S bu k d ·· k IAt d d yıkı mııı.tır. ynı cad e e 6 nu - . b k l f d . . . k · N · R hm' ş-•-=-~ı.. ısım a muna a a ur u. 1 ~lb h. . . . l . ·ıa rınden af a genç er tara ın an mırcılık eden Hasan oğlu Hüseyin omısyonuna urıye a ı, nAır 
t\tt t binaların alt katlarına hücum mar.a 1 ra. ı~ın evı?ı sku ar ıstıda «Silik Çehreler» adlı piyes te tem- 1 harp sahasında gezerken patlama- Hamdi, Nuri, Tahir, Yusuf, kültiir 

etmış, Mersınlıde denız enarın a .1 d'l · t" k · H • ş k. H 
~ . . . .. f 1 l sı e ı mı§ ır. mı§ bir mermi bulmuş ve bu mer • omısyonune. ayrıye ev ı, am-

lttJna "dd ti d"k l · Kadrıyenın evı dort tara tan su ar a . . . . . . .. 
~ fı e en ı çe ev erın k t 1 k d' . k t l mıyı dükkanında örs dıye kullan - dı, Behçet Yaşar, Alı ve Alı Yurek, 
dt~~~ı, kiremitleri uçuyor, ağaçlar uıa ı mıı ve en ısı ur arı mıı • lzmitta Piyango Talilisi mıya baglamıştır. r.afia komisyonuna Saliha Hikmet, 

~11Yordu. Bilhassa Eırefpafa, tır.U lzmit, (Özel) - Tayyaı:e piyan- Bir gün dükkanda kendisinden Azmi, Hamdi Kocayay, Suphi, Şa-
l lrnanlar Şehitler, Bostanlı ve tücüler çartısında Şerifzadenin b .. k 'k . . b d b O 0 h 1 ınt"al> Lı b d"'kkA k gosunun üyu ı ramiyesını ura a I aşka sman oğlu sman, A met kı"r, dahiliyeye Bedriye Fehmı', Rı-" oasan mevkilerinde yıkılan Of u anı çö müıtür. , 
'4\'arı O d . d R d" Hulusi isminde bir adam kazanmış oğlu Hasan, Halil oğlu Hasan, Os- za, Ru·· ı:tu··, Su""rurı', O•man, sıhhiy-ar ve su baskınına uğrıyan smanza e semtın e ep ıye . b l ~ o ... 
er ""'ktu. ve tam üç bın eş yüz lira a mıştır. J man oğlu Hasan adlı dört kişi daha 

;ı-u sokağında Hafız Cemalin evi ile komi&yonuna Mergube, Belkia, Az~ S l ............................................................. bulunduğu esnada bu mermi üze-
, u ar B h "b b • t"k t' d Bostanlı caddesı'nde ellı' kadar evı"n k t k 1 t. a rı a a ısı ame ın e ev ısmen veya amamen yı ı mıt I · d b' d · d" ··ı·· k 
".'tnları patlatarak tramvay cad - dört tarafından sularla kaplandıg-ı km rın e ır emır parçası ovu ur en 

ve çö üştür. ti b · b" d l l · · 'li · b d 1 k · · d b l l k pa amıs, esı ır en yara anını§ ar ~ •ati A etmış, ura an geçmeyi görü ere ıçın e u unan ar urta- Gediz ve Menderesin taşmasile b" v "'ddv t d kt .. 
1 '4naı b. h 1 k K l b l hl d'l . ve ır mu e yaşa ı an sonra o -

z ır a e oymuştu. ara- rı mıı ve u ev er ta iye e ı mı§ • 100,000 dönümlük arazi sular ~l: mü§lerdir. Hadise köyde, nahiyede 
· t:trrıvay caddesi, Aaansör mev • tir. tında kalmıştır. Bayındırın Hamıdı- ve kas hada teessür uyandırmıştır. 

mi, Melek, Mustafa, ziraat komi1-

yonuna Saime, Halil Ömer, Reıat. 
Tevfik, Yusuf., baytariye komisyo 
nuna Hatice, Mehmet, Abdullah, 
Salih seçilmişlerdir. 

ı.
1 

arantinenin Sanatlar okulu ö- Kar§ıyakada komiser Lutfinin ka- ye köyünü sular istila ettiği gibi :e Köprü mevkii, yukarı mahal- rıaı Bayan Afife bir duvar altında Bayındırla iz mir arasında telefon, arazinin mahvolduğu zannedilmek- da bir çoban, 400 koyun ile birlikh 
.7 ve dağlardan inen sellerin hü- kalarak yaralanmış ve hastaneye telgraf muhaberatı ve her türlü mü- tedir. ufak bir tepenin üzerinde sularııı 

()~ e kötü bir vaziyet almı§tı. kaldırılmı§tır. nakalat kesilmiştir. Torbalının A - Ödemişten İzmire gelmek üzere hücumile mahsur kalmıttır. Kurta 
lı Unpazarı ile Halimağa çarşısı- İkiçe§melikte Rum çıkmazı so • rapçıköyü sular altında kalmıı; bu hareket eden posta treni Bayındır· rılmasına çalışılıyor. 

it~ elediye civarını tamamen sular kağında manifaturacı Hüseyinin e- civardaki halkın kurtarılması için da kalmış ve yol kapanmıştır. De- Kuşadasının Belevi mevkiile şı .. 
~~.ettiği için buralardan da geç- vinden yangın çıkmış, derhal sön - İzmirden 22 sandal gönderilmi§tir. nizli ekspresi Nazilli ile Kuyucuk a • rinceköy civarındaki Yürük çad~ 
~\iıınkanıızdı. dürülmü§tÜr. Manisa ve Menemen ovalarile Sö- rasında kalmıştır. larını sular istila etmiş ve çadırlar, 

•ırada ıehrin ekser yerlerin - Bu fırtınada lzmirde 400 kadar ke ovası sular altındadır. Ekilmiş Bergam nın Kocaömer mer'asın· halkı kurtanlmıftır. 

boşlukta dönüp yanına di.işiiverdi. 1 bir dirsek vurup geçmesine rağmen ağzına lokma komadan dua eden haz-1 

~ERVAN YÜROYOR 

Bu beceriksizlik eski dağ ndamını peşini bırakmadı, onu teskin etmek la- reti piri bile deli divane ettin .. Amma 
büsbütün kızdırdı, şimşek hızı ile ye· zımdı, yetişti, ellerine sarıldı. Melahatçiğim, dünyada bundan daha 
rinden fırladı ve bir kaplan gibi Ço -ı - Yapma aslanım, etme şekerim. , sevaplı iş yoktur. Tanrı seni inandır .. 
lak Hasanın üstüne atıldı. Bu öyle bir Biraz dur, dinle beni canım. sın. Melekler bile seni kıskanmıştırt 
atılı,ştı ki Çolak kaçmağa bile imkan Melahat kendini taşlıpa kadar at - Rabbin öyle hurisıfat bir mahbubu •, 
bulamadı ,iki vücut büyük hir gürültü mıştı. Bir kaç adım ötede sokak ka -1 sun ki ağzından kelimei şahadet eksili 

- Bürhan Cahit 18 - 2- 936 ile hasırların üstüne serildiler. pısı görünüyordu. 1 olmayan, ettafında yedi melaike dev-
\' enbire pirin iki kolu birden a -ı Mukavemeti kesilmi' gibi görünü- Melahat bu dakikayı bekliyordu. Artık tehlikeden kurtulmuntu. reden ermişler sana aşık oluyor. Bu 

\>e e Melahatin kımıldamasına fır - yordu. Bir kuş çevikliği ile sıçradı ve bir Bu emniyetle Laliyar Hanımın ya- 1 ne mübarek tecelli .• 
~ l°ıneden ~nun başını içine ala -1 .İki esr~rkeş, şimdi. gözleri alevlen • tavş~~ ~ibi aralık ~apı~an f~rladı. pış~a~lığın~ ses çıkarm.~dı .. Nakş~ tek- . Melahat ... gibi saz ve söz .m~clisl~ .. 

~lı-i ~ıverdı. mış, ellerı, ayakları tıtriye titriye ken- 1 Lalıyar Hanım ıçerıde hır fırtına 
1 

kesının eskı bacısı tecrubelı. çckırdck- rınde en agır başlı erkeklen cıva gı'bl 
~~ tıefesi bir alev gibi Melahatin 1 di halinde kalan genç kadına bakıyor- koptuğunu hissetmişti. ten yetişme bir teyze talakati ile onu yerinde fıkırdatan bir kadm için böyle 
~~ l'aktı. lardı. ı O böyle vak'aların yabancısı de - yumuşatmağa ç~lışıyordu. . ı ~~etişler ve koltuklayışlar vız ge • 
~~ ~ kuvveti ile silkindi. Bu kir- Şeyh birdenbire Çolak Ha5ana işa- ğildi. Her şeyden once hu vak anın dı - lırdı. . 
~t ~~tan kurtulmak için çabaladı. ret etti: Melahatın soluk soluğa dönlışü o· şarıda dillenmemesi lazımdı. lçeriki - Fakat genç kadın oralı olmadi. 
\ 0j~teti pirin kolları bir kör dü- - Dışarı 1 na içeride bir şeyler olduğunu anlat- 1 ler kıskançlığa düşmüşler, işi falso et- İnanmış görünüyordu. 
~ ~ flıuştu. Emir müthişti. Bediüzzamanın el • rnakla beraber zaten genç kadın da 1 mişlerdi. Halbuki bu tekke ve tarikat ikisi de birbirinin maksadını aezml~ 
. ~tlıan iki elinin bütün gücü ile çisi kapıyı gösteriyordu. Fakat Çolak neden kaçtığını saklamadı. 1 

alemlerinde olagan ~ .. ylerdendi. Me~ ti. 
'l. Şittı f~sına yapıştı ve onu geriye Hasan tae kesilmiş gibi yerinden -kı -ı Kendisini önlemek istiyen Laliyar lahat.i güz~~li~_le e.l.d~ ~tmek g:r~kt~. ı .. Laliyar H~nım o~un ~~ mesele u .. 

tı. dı müthiş bir mücadele baş - mıldamıyordu. . Hanımı kuvvetli bir omuzla sendeletti, İkı aç gozlu murıdın beccrıksızlık - 1 tune gevezelık etmıyeccgıne inan~ 
~% Yusuf Dedenin sesi bir daha gür • bağırıyordu: . lerini La!iy.ar Hanım tecrübesi ile ka- tı. A . 
\~ıt\ at bu mengeneden kurtulamı· ledi: - Firdes Hanım, Fırdes Hanım. patmak ıstıyordu. Melahat kısa kestı: 

1 
kestirince olanca sesile bağır- - Dı)ları t Ortağını çağırıyordu. Kadın ruhunu kavrıyan bir hay - - Firdes Hanı~ nerede> 

'yer • Melahat iki adam arasında kıvıl - Lali yar Hanımın sanki içine doğ • ranlıkla genç kadını sevip okşadıktan - Çağırayım kızım. 
~ ışın 1 cımlanan ateşin alevini bekler gibi sin- 'b" w f l · k 1 sonra: Lali yar Hanım kızına seslendi f 

~eu k muş gı ı ortagı ne es enıp çı ınca B . 1 M ı ~h •w• - Saliha ... Haber ver misafir Ha-
apının aralığından gözünü miş, yan gözle kapıya bakıyrırdu. M l .. h t" b klcmesi irin kızı S?lihayı - enım as anım e a atçıgım, 

~ }'a e a a ı e x .. ll I" M l .. h . v .. d d. k k ~t tı Çolak Hasan içeri daldı. Çolak Hasan başını salladı. yanına katarak yukarı odaya çık~rt _ güze er güze 1 e a atçıgıın, e ı.

1
nıma ızım. Ar adaşı bekliyor. 

~ı bu dalış Melahatin selameti Onun kendisini yalnız bırakmıyaca· Seni görüp ~e aklım oynatmıyan er • Firdes Hanım gelinciye kadar Mo-
llı(ldı. Çolak içeri ·girer girmez "' 1 y f O d · go""zlerı" mıştı. kek mi olur a canım. Bu ne kiışmiri lahat sokak kapısının ynnında beklo-k .. .:ı gını an ıyan usu e enın Zengin karılarına itibar P.tmek la - k l b ·· ı b h · .. l 
"~ın1 bel" d k d w "b' d 8 . d h h k d aş ar, u ne ruya ar a çesı goz er, di 

l }'a ın en avra ıgı gı ı önmüştü. ır a a ay ır ı: zımdı Manifaturacı Hacı S:ıdık şimdi- d b ··ı·· 1 · 
'~''ttıına, rninderin üstüne attı. _ Dışarı diyorum sana! k 1 kl bu ne huri e:o anı, u ne su un er gi- Melahat sükut edeceğini UliyAt 
~ ~'l(lt i i l ki halde tari atin en var ı ı adamı bi yürüyüş. Alimallah şu kadınlığımla 

'Jİi ~ an amıştı. Bu emir de Çolak Hasanı yerinden · d' .. ..1 k" I Hanıma anlatmak için hemen değitl-}'lc ı ı. sana gonu versem ımse ayıp amaz. 1. b" l 
ıı edepsizlikten hoslanmazdı. kıpırdatmadı. Melahat böyle: T kk 1. H f d' . k' 'k veren neşe ı ır tavır a: 
ç İta ' eve e ı acı e en ı senı ımsecı • S k w k k ba . H 'bbi 

t'~ IQ"·dın bu tuzaktan nasıl kur- O zaman Yusuf Dedenin açılan ko- _ Firdes Hanım, Firdes Hanım! lere göstermiyor. Gözünden bile kıs • - 0 aga çı ~ış ~n rı ati 

\~ ~,._~lllkün olacağını da keşfet • lu bir kılıç gibi Çolak Hasanın kafa • Diye ortağını çağıra ça~ıra mahfel- kanıyor. 1 hanı~larınad da ugrasa 1 

l ""\;lttrn d' . d" F k Ç 1 k b b kli w B k . . İ Dıye sor u. llıtl k e. ı. sına ın ı. a at 0 a unu e Y0.!- den geçerken Laliyar Hanım bütün Hakkı var adamcagızın a yınnı ( Arkası var ) 
cndıni bıraktı. muş gibi başını eğdi ve pmn eli tehlikeyi sezdi. Melahatin kendisine dört . saattir aeodei rahmana kapanıp ' 



, 
6 Sayfa .şuhat 

İtalyanlar bir dağı aldılar R?mangada Sahte Şimalde 6 Gündür S ··ren •• ···ı •• •• h••JA b t' Bır Peygamber K J M h b J B ti' guru tunun u asası u . Tür'edi an ı u are e er 
(Baı taralı ı inci yiüde) ve muhtemelen karıılıklı keıif faa- Çoban Lupu Yer Yer Do- 1 , k(~aı ~7r~ı 1. inci yüzde) .. . [ İçinde ihtiyat erzak bulunan Aırı 

Her ne kadar bunların yüzde liyetinden baıka bir ıey olmamııtır. J k Ali h G•• d ••"' •• •• 0 
ya a ar ı er emış ve bu mevkıı ış- Maryam, Barruto ve Kuassa köyl 

ı b 1 d aşara a ı or ugunu gal etmiştir. Duja vadisinin yolu ar - de H be J t f d k ı doksan be•i talyan men a arın an Y•lnız bu son iki aiinlük müddet k ' a Şer ara ın an ya ı mıştır 
:s' ""' •- So""ylu""yor ~ı açıl.mış1.bulunmaktadır, Aradam da- Zayı"at · 

gelmekte ve bu itibarla mübalağalı zarfında Habctlerin 1. ltalyan ko- -
oldukları tabii bulunmakta ise de runun sağ, yani iç cenabına karıı - - gı~ı~ ış~a ı sevkülcen;ı bakımdan çok Asmara, 17 (A.A.) - Muhare 
harekatın cereyan tarzı hakkında 13 §Ubatta yaptıklan bir mukabil ~u~ımdır. Çdünkü bukndan böy~e Ras bede Habeşler mühim zayiat vennif 

u ugeta or usu arb Ras Seyyum lerse de miktarını tesbite imkan y 
- gün ve saat tayini suretile • izahat taarruz kayda değer. İtalyanlar bu ve. Ras Kassa ordulariyle teşriki me _ tur. İtalyanlar bir çok top, mitral{ 
veren telgraflar vaziyeti kavramak hususa §Öylece ipret edip geçiyor- ısaıde bulunamıyacaktır. Ve bunun ne- t".fek 1 . . l d. I 

1 
l 

k f d d k k , Fak l flan l · . I u e e geçırmış er ır. ta yan 
için a i erece e tutama verme - ıar. at te gra n aatır arı ara- tıcesı olarak belki de Seyum ve Kassa zay· t J?9 .. 1.. b. v d 

d b k d 1 1 
ıa ı - o u, ve ır çogu sonra 

tedirler. Elimiz e u tutama mev- aında «kara gömleklilerin Alp kıt'a- or u an Tembien'den çekileceklerdir. hastanede· ölen 275 yaralıdan ibaret 
cut olduktan sonra iıin mübalağalı larile takviyesine lüzum görülmüı- . Habeş ordusunun mevcudu seksen ltir. 
taraflan ortadan kaldırabilir ve tür» cümlesi gözümüzden kaçamaz. bın tahmin edilmektedir. Bu orduya İtalyan Tayyarelerinin Bombarc.h 
Enderta muharebeıinin hakiki kıy- Her halde Habeşler bu mukabil ta- 'kısmen beyaz zabitler kumanda edi - Adisababa, 17 (A. A.) _ Si 
metini ortaya koyacak §ekilde süz - arruzlarile ltalyanlara hayli korku- ~orkdu. Habeşlerin. t?pçus

1
u da vardı. cephesinde, fta1yan tayyarelerini~ 

geçlik vazifemizi yerine getirebili • lu saatler ya§atmı§ olacaklardır. Ni- ~ at bu. to~u ~ür .at~e talyanlar ta- aliyeti gittikçe ziyadeleşmektedir. ~ 
riz. tekim Mareıal Badoglio da Habeı- ~a ından ıs~at edılmıştır. Son yağmur- velki gün altı tayyare, Vallo, Regt 

En evvel turasını kaydedelim ki lerin bu muharebede göıterdikleri ar dolayısıyle toprak bataklık halini medcr mmtakasındaki bütün köY 
daha J 1 ıubat tarihinde bu sütun - kahramanlığı takdir ettiğini bildir • almıştı. ltaly8:11 baş kumandanlığı Ha- üzerine bombalar atmıştır. Ucciali 
larda yazdığımız bir yazı ile; §İmal mektedir. Dikkat nazarımıza çar • beş askerlerinın gösterdiği kahramanlı- takası da bombardımana t"b" tutul 

ğını. ve ölümü is. tihkarını tamamiyle mu~tur. Hak...~Jer, İtalyana tıa~..,_ ... re cephesindeki devamlı tayyare ketif- pan diier bir cihet te Habetlerin bu 1 T ~ _ .J O> 

1 tes ım etmektedır. Je .. ı·nd b. t · · d.. ·· ·· ı r 
lerini büyük mikyaıta bir talyan muharebede Avrupa orduları tarzın- H 1 • en ır anesını uşurmuş e 

abeş askeri, talyan topçusuna ve Bu ta ed k. 1t k. ·d b · ··1ii 
taarruzunun takip edeceğini ıara - da techizatı ve en modern piyade hava kuvvetlerinin attığı bombalara I ak ~7 c ı : 1 1:u:11 cşı~ 0 

hatle söylemiıtik. tüfekleri ile g·"rülmeleridir. De - rağmen fasılasız mukabil taarruzlarda ::;ıdır. u unmuş ur. cısı agır 
Şimdi anlaııhyor ki o yazımız bu mek ki seçen aylar zarfında Habeı- bulunmuşlardır. G 1 N .b k l . 

11
j 

sütunlarda intiıar ettiği gün ltalyan ler ordularına hayli intizam vere • M k J1 17 (A A ) H enera ası u uvvet erı, ye 
. a a e, · · - avas 8 - den İtalyan ileri karakollarına mu 

taarruzu da henüz ba!lamı§ bulu - bilmiılerdir. ıansı muharebeler hakkında şu tafsi - f k. tl" h.. l l F 
ı " k d. a ıye ı ucum ar yapmış ar ve · 

nuyormuf. Ayni yazıda hu taarru - Nihayet İtalyanların 15 •ubatta atı verme te ır: h · b d . I h k 1 r· 
s 14/15 b . R M l ne rı oyun a temız eme are ete 

zun muvaffak olup olmıyacağı hu • Habe,Ierin asıl mevzilerine kar§ı şu at gecesı, as u uget - devam eylemişlerdir. 
susunda ise «halyan ıevk ve idare taarruza ireçtikleri ve • kendi ifa • Çoban Lupu omuzlar üzerinde ta§mıyor ta, on bkin aske:le, mAuhadreh; meyda - Ha~lere Göre 
sanatının tecellisine bağlıdır» me • delerine bakılırsa - ayni günün ak- Geçenlerde Romanyada garip bir ha- nını ter etmiştı~.. ra am ın zaptı, Adisababa, 17 (A. A.) - Mak 

ti 

linde bir cümle kullanmı§tık. tamına doğru bu mevzileri ele ge- dise oldu. Lupu isminde bir çoban or~r,ya mar~l Badoglıo n~n ... ~ihninde, Tem· cenubunda bir muharebe cereyan t4 

f h · d"kl • l f çıkarak Allabı go··rdu··g-u··nu·· 1·dd·a tti" ve --~ bien deki yarı maglubıyetten sonra t'-. d . b d h. b" h b o" ti.cı Şimdi gazetelerdeki telgra a - çır ı erı an afılıyor. §le bu suretle 1 e INU • • • ıgıne aır ura a ıç ır a er Y • " 
balkı pqisıra sürükledi. Habeşleri kahır hır hezımete uğratmak t f 

berlerini okuyacak olan kariler, e • hülasa ve tasvir ettiğimiz ve İtal - Bir Fransız gazetecisi bu çobanla ko - fırsatını verecek oJan Enderta taar - urR Re 
ğer sevkülceyt bakımından husuıi yanların ENDERTA meydan muha- nuıtuklannı fÖyle anlatıyor: ruzunun bir safhasıdır. as Destanın esir edildiği res ke 
bilgi sahibi değillerse, <cltalyanlar rebesi dedikleri muharebe böylece E d h be · · · k d tekzip olunmaktadır. )( .. 

ııl.upu dar bir pantalon, yün yenli bir n erta mu are sıne ıştıra e en So ebl"Vl .. R D r .. 
k d 1 H b d ... ,. b" ·· h b" (2) h n t ıg ere gore as esta, e ~ .. azan ı ar: a eı or usu mag up ır mevzu ar ı ma iyetinde gömlek giyiyor. f.i aiicü Maglavite civa • otuz bin Habe~ ~iddetli bir mukave - _... Q"' 

r ·- y y Sidamo vilayetinde olup Allata civr 'A 
oldun kanaatine dütebileceklerdir. cereyan etmiştir. nnda koyun gütmektir. Kendisile konut - met göstermi!'llerse de, sonunda harp " 

Y rında bulunması muhtemeldir. 
Telgraflar bu derece de mübalağa- İtalyan menbalarının haberleri _ luğumuz zaman bana Allahı gördüğünü bü- meydanını terke mecbur kalmışlardır. Gayri resmi haberler, muharebe 
hdır. Bize nazaran ise vaziyet •un- ne bakılırsa 9000 kadar kuvvetı"le yük bir safiyetle anlattı: Havas muhabiri, düşmanın mevzii G ... 

:s' Ogaden'de ve Hararda general ... 
dan ibarettir: birlikte Ras Mulugeta cenuba doğ - - Bir gün koyunlanmı cüdüyordwn. ve adet itibariyle çokluğu dolayısiyle ziani kuvvetlerile Ras Nasibu ku'\'V 

iki İtalyan kolordusu bir daiı ru, Alagi dağı üzerine, çekilmekte Birdenbire önüme bir ihtiyar çddı. c(Ben bu muharebenin ltalyanlar için fena leri arasında cereyan ettiğini bildit 
· · h b Allahı:°1.'. dedi. Git insanlara söyle: Za • şartlarla başlamw olduğunu haber ve- >.::.:. 

~el 
ha zaptetmiılerdir. Bütün aürültü, pa- ımıı; atta u çekilme daha 14·15 ıu man ıyılık zamanıdır, etraflarını düıün • • d mektedir. • 

tırtmın hülasaıı budur. İtalyan baş- bat gecesi..d>aşlamış... ııürıler. Sen ni~n kiliseye gitmiyorsun ?n. rıyMor hu · b be I l fı k . t• Musolini İtalyan Ba.ı;kumandanııı• ev 

1 H b Ben k ktum k k . k d u are eye ş ta yan r ası ış ı- T b "k E • nac 
kumandanlığının olsun, Romanın o - a etlerin aleyhine gibi bir ifade or • opra evune apan un ve . " e rı ttı 

günlere d ık d B. haf rak etmış fakat hava karargahının on - M r 
sun birbiri arkasına verdikleri tel- ile verilen bu haber hiç te ö'Ule de • e lfft" ç ama un. ır la ııon- k d b l 1 Roma, 1 ı (A. A.) - uso 

.1 ra gene aynı· ihtiyar k•-mıa ,.1ktı dedı·-·-1 kilometre ya inin e u unmasının - A b d f . .. b ·ı 
graflar işte bu dağın nasıl zaptedil- ğildir. Aksine olarak; Habeclerin -,. s , gı l l . •w· f d ka m aara am za en munase etı e, 1' 

:t ni yapmadığım için beni azarladı. «Sana 1 t~ yan ara temın ettıgı ~~ ay:1 mu . - rcşal Badoglioya tebrik telgrafı çeP 
diğini anlatan; Habeılerin zayiab - zamanı gelince, gece çekilmeleri ya- bunu vazife olarak veriyorumı> dedi. Bir bıl Habeşler de kuvvet ıtıbarıyle faık 
nı, mutat veçhile, göklere çıkarıp parak düımandan sıyrılmayı pekii- hafta geçmeden tekrar göründü: j bulunuyor ve bilhassa araziyi ga~et miştir. Ba ram Emri . 
kendi zayiatlarını hiçe indiren pro- la becerebildiklerini ve binaenaleyh - Sen de diğer insanlar gibi imipin!. I iyi tanıyorlardı. İaşeyi güçleştiren şıd- R 1 .... (Ay A ) _ MusO 

d b be 1 "d" b h d k d"l · S d d h km ı d d. oma, / · · pagan a a r erı ır. ey u e yere en ı erıni imha teh- en en e ayır yo U§.. c ı. Fakat det1i yağmurlara rağmen bu muhare- A baa d ff · f d }8)" it 
Bizim bu yazımızla beraber çı • likesine ıokmadıklanm göstermek- ben bu sefer dediğini yaptım, köye in - ı be .. h f l k tl . . m ra am muza enye ı o ıe' 

dün. Allahı gördüğümü söyledim. Her • . ye mun. a.sıran ta yan uvve en ış- siyle yarın bayrak yapılmasını e~l 
kacak olan taslak (1) üzerinde gö - tedir. Zaten Habeşler için yapılacak kes inandı.» tırak etmıştır.. .. miştir. Bu ~kilde bir emir evvelkı 
rülen ok iıaretleri İtalyanlann 11 ıey de budur. Filvaki Romanykalı çoban Lupunun an- Ogadendekı . kum~nda. mevkıınde yan muvaf fakiyeti sırasında da v 
§Ubattan 15 §Ubata kadar devam e- ltalyanlar karıısmda orduları bu- lattıklanna büyük bir safiyetle inanan mareşal Badoglıo gazetecılere: mişti. 
den bu taarruzlarının cereyan tar- lunduğu müddetçe harp, Habeşliler halk, ~m akın Maglavite kırlannı dol • ı 1<B.a~a ~ğu~ ~~tirdiniz. Şu. Aradam 
zmı göstermektedir. Bu taslakta da için fi'len kaybedilmi• degw ·ıd· B" durmasa batlaml§br. Hükfımet bu hücu· j tepesını hır turlu hazmedemıyordum. 

:s' ı ır. ır .. .. k . . w l k · d d · · 
görüldüğü veçhile taarruzu yapan dağ, iki dağ elden çıkabilir. Muha- mun onune geçme ısternıtse de muvaf - , Mideme agır ı verıyor u.>J emı~t~r. 

· · k (k 1 d ) d B b h · · fak olamamı~tır. Erkanı harbiye Enderta zaferının 
kuvvet ıkı or o or u ur. u re e evesının ve maneviyatını bo- Hadiseden sonra ihtiyann, d h d ~ . .. l . l ' d w b·ı w• ka 

"k" k ) d 11 b (D 1 f . a a og- azım sue netıce er ogura ı ecegı -
her ı ı ( or a fU atta og • zu maması; za ere ımanın yaşatıl- rusu Allahın göründüğü yere kocaman naatindedir. Zira ltalyanlar Aradam-
hea) geçidinin §İmalinde hazırlık ması sayesinde mukadder netice bir salip dikilmiıtir. 

dan icabında cenuba ve yahut ki Tem-

SON DAKiKA 

İngilterenin İta1Y8 

hükumetine ceva 
vaziyeti almıtlar; ayni gün 1. (birin- gene mahfuz kalır. Habeşlerin e • Romanya matbllah da bu yüzden ikiye b. . d w ·ı · h k tl · d 

1• d . ıen e ogru ı erı are e erme evrun İ ·ıt 
ci) kor geçitten geç.mi!, ili. (üçün- ın en çıktığı bildirilen bu Jağ ile ı ayrılarak bır kısmı çobanı tutmağa baıla • d b.l ki d. Londra 17 (A.A.) - ngı 

(Ad. b b ı m t H tt• t l d b .. Ali h e e ı ece er ır. .. 
cü) kor bugün yerinde kalmıştır. ısa a a) arasında daha 450 ki- .. "' 1~:-. a a ga~c e.e.r en ırı a ın gö- 1 Havas muhabiri bu Enderta zafe _ misakın 16 ncı maddesinin ÜÇ 

E . .. h "k" (k ) d H b 1 t l"k 1 b ld .. rundugü yere bır kilıse yapılması için bir . . k h kk d k" -rtesı .gun er ı ı or a a eş ome re ı yo ve u yo a yuzlerce . r t . b"l Ç b . . rinden sonra tcıımal cephesınde genış fıkrası tatbi atı a ın a ı ...... 
. . .. _ d "'I d M·· . . . . ıane ıs esı ı e açmı~tır. o an §ımdı yer . rr • • • İ 

mevzılerıne dogru yanaşmaga ça • ag ar var ır. udafaa kabılıyetını yer dolaprak vaazlar vermektedir. ı> ölçüdekı hareketlerm artık bıtmış sa- rasına cevap olarak talyadan 
hımıılardır. kaybetmemek tartile, Habeş or- Fransız gazetecisi yuısma fU satırları yılacağını zira yağmurların bundan notaya olan cevabını RomaYıl 

Bu ıuretle kor 1., kor ili. ten da- dusu ltalyan ordusuna bu me- ili.ve ediyor: 1 sonra yeni yolları geçilmez bir hale denniftir. Bu cevapta, İngili:ı .. 
ha ileride ilerliyor, her iki kor ara- safe dahilinde daha bir kaç Y~pılan lab~a~ göre bu zavalL ço - koyacağını tahmin ediyor. hareketinin evvelki muhtıradalı' 
sında bir yürüyüf mesafesi kadar muharebe mevaımım Habes dağ- ban ırsen frengılidır ve bu yü~den askere 1 Bu defa, çekilmeğe mecbur edilen hata uygun olmakta berdevatı' 

b 1 d 1 d . b"I 8 . de almmamııtır. H ı,~~ k 1 . k" ·ı h"k. lb. b h h b 
kademe hiaıl olmuf u unuyor u. arın a geçırte ı ir. u ciheti .............................................................. 1 a.~ uvvet erı ~ı en ~. ı e ı - lunduğu ve u ususta mu a .~ 
). korun, Deghea geçidinden geçmİ§ böylece tesbit ettikten sonra, • e • 1 d . H b 1.1 d b 1 selı çantalı ve son sıstem tufek ve devamın faydasız olduğu bildı 

arın a, a CJ ı er e u mıntaka- · 1 ·· 1 1 ·· hh 
bulunmasına mukabil, (taslak) tan ğer hakikat ise • bu dağın kaybe - da kat'i neticeli bir muharebe kabul 1 m~ra(~z er~ mu~ I ez m;nta;_am mektedir. 
da anlaıılacaiı veçhile kor ili. bu dilmit olmasının Habe!liler hesabı- · k . . as er er en 1 aret u unuyor u. a - Hükumet, notanın bir sil~~ 

. . . etmıyere çekılmelerınde devaın e- bitlerinin ellerinde haritalar vardı. blN' 
geçıdın garbınden dola§mııtır. Her na hiç te zararsız bir ıey olmadığını d 1 b 1 k . b " Milletler Cemiyeti azasına t~ . .1 

.. .. er erse u yo un ıymetı ır zaman lmparatorluk muhafaza kıt'asının iP"' 
iki kor da düıman mevzilerine yak. söylememiz icap eder. Cunku bu 1 1 1 · · d dilmek üzere, telif komiteıı 

v • •• • - _ sonra ta yan ar ıçın e ortadan tamamı değilse bile büyük bir kısmı bu 
la•ma safhasında ikiter koldan ha- dag, Şelıka uzerınden garba dogru kalkmıt 1 kt 1 h bed h b ) t · kanına göndermi!tir. 

3' • d A l h" k. d' 0 aca ır. , mu are e azır u unmus ur. 
reket ebniılerdir. Daha ertesi günü gı ~n yegane yo a a ım ır. Bu Vaziyeti toparlayıp hüli.sa etmek 1 Mareşal Badog1io·nun erk~nı harbı, Londra 17 (A.A.) 
{yani 13 ıubatta) ileri hareket dur- yol ıse Ras Mulugeta kuvvetleri ile icap ederse ıunu söyliyebiliriz. Habeşlerin cesaret ve dayanıklığını hükumeti, ltalyan notasına ce 
durulmuıtur. İtalyanlar bunun yağ- daha .garptaki b~~ Ha~e~ ku~ - A) İtalyanlar timal cephesinde 1 sena etmiştir. AnS1Z1n yağmağa baş - nı göndermeden evvel, ~.ı 1' 
murdan dolayı olduğunu söylüyor- vetlerı .araımda ırtıbat ~e:ısınc hız- bir muvaffakiyet kazanmışlardır. l lıyan yağmurlar henüz ele geçirilen yardım anlatmasına giren de; 
lar. Bu da müeaıir olmuı buluna • met edıyordu ve Habe,Iıler bundan Fakat bu ne, iddia ettikleri ibi bir yolların bozukluğundan ötürü hare • lerin, yani Fraııaa, Türkiy8t 
bilirse de asıl ıebebin Habeı mev- 20 gün kadar önce yaptıkları Tem - zaferdir; ne de harbi fi'len :on~ er- katı pek ziyade güçleştirmiştir. nistan, Romanya, Çek~ıo;. 
zilerini iyice kqfebnek ve bu mak- hiyen taarruzunda hu yoldan istifa- d iren bir meydan muharebesidir. ı Habeş~er!n gece ~kınları yapın~ - Yugoslavya ve lıpanyanın fi 
satla Habet ileri kıt'alarını tardet- de ederek Tembiyen mıntakasına B) Cenup cephesinde . larına manı olmak ıçın ltalyan erkanı ni almı,tır. 

yem ve h b. · h kA h d b 1 it 
mek lüzumundan doğduğu kabul e- kuvvet kaydırabilmi!lerdi. Şimdi mühim bir şey yoktur. Burada da l ar ıye~ı. are atı sa asıkn d~l ~ unan 1ıv 
d·ı b"I" N" k" 1 b .. .. H b ı b • k" ld k . . . . I ve ahalısı tarafından ter e ı mış olan Maltaya Yenı·den Bir ı e ı ır. ıte ım 4 ıu at gunu de a et er u ım anı e en açırmıı yenı hır taarruza ıntızar olunabilir .. 

1 
. . . . 

k 1 ki 1 .1 · tt d" I L"k" w f I · bazı koy erı ateşe verdırmıstır. A k Ç kanldı / artı ı ı topçu atet erı e geçmiı, vazıye e ır er. a ın eger ta yan Bu akıam gelmesi muhtemel olan ı B" k b" H ı,q,· h. be S er 1 il 
telgrafların yazmamasına rağmen §İmal ordusu cenuba doğru taarruz- Habeı kaynaklarından çıkmıı ha . d ırdçok im al ınl mu ahre mide!- Valleta 17 (A.A.) -Tuıc•" ,J 

( 1 ) Bu ,ekil krokiye askerlikte verilen 
rsim budur. 

- 1 anın a a mış oma arı mu teme ır. ,ıır 

( 2) Fırsat dü~tükçe bu tabirler hakkın- berleri de gördükten sonra tekrar Bununla beraber Habeş ordusunun miıi, lngiltereden bir tabur" 
bu mevzua döneceğiz. C. D. l kısmı küllisi ric'at etmiştir. J tirmiıtir. da okuy"cularımızı aydınlatacağız. 
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Suikast Maznunları Beraat Ettiler 
MU ha k emen ., n letile betonarme ustası ~~nol na - Karakolda laticvap - J görül~ü~clen onları.? da ae~~ • ı köyün~e ~bıı nazarı dik~ati 

mında birinin yanına ıfçı olarak Karakol kwnandanınm yaptığı is • terek ısti~ap olundugunu, clahılı • celbettı. Şoyle muhakeme cttım: 
girdiğini anlatmııtır. 1 ticvapta sevdiği kw almak veailesile ye müstepn Vehbinin yalnız Yah- - Yahya arkadaılarından sui 

Ta f Si• ıa f ı 1 Yahya Ammanda bi~ ~~ k~~v~- ,para·w~a~~~ için ~uriyeye gidip yanın itirafatını tekrar ettiği sırada kast hakkın~~ Ali Saipten bir tal 
1 de otururken tanımadıgı ıkı kıfının g~ldı~ını soylıyerek euıkaet hakkında hazır olup diierlerinde bulunma - mak almak ıçın ayrılmıı olabili 

AnL 
17 

(H .. M hab" . . _ hariçtenl gelmit olduğunu anlama - 1 h.ıç bı~ ~Y söylemediğini, bunun üze - d 0-.nı ve y ahyanın maddi ve ma • Ve eiaaen seldiği gün Ali Saibi 
:ı_ IUlfa, uausı u ınmız l .. . l w ak rıne tabı oldukla k k . 1 

1•-· . . w. . . .. 
"1:11 Tel f la) S "k t .1 . arı uzerme yan arma çagırar sor- A d . rı aza mer ezı o an ev"ı hı"ç bır" tes"ır altında kalmamı& çıftlıgının yakındakı koyde bulu 
L._ı e on - uı asçı erm mu • n rme sevk d"ld"kl · · b"l"k k n :r 
~emesine bugün saat onda haf landı. dukları ıual üzerine Tür}çiyeden d d he. ı ı . er~nı, ? u u- olması itibarile itiraflarının sami • dujundan buna ihitmal de verile 
lh ld•w• . T"" k" d k d man anına a ı aynı ıfadeyı tekrar 1 • b"l' Yab K"' be . . "k ilk önce dahiliye müst,.._n Vehbi De- ge ıgmı, ur ıye e ne a ar as • ı t · d l . . mİ'•et ve sıhhatine itimat ettiğinı ve ı ır. ya um tıre gılti te 
... :.._ -r-· k ld v b"l . ;:l' • e mışse e, evve ce Surıyeden 4 5 kı- 3 k d"l .. Al" S . 
-.el çağrıldı. Usulen maznunlarla bir er o ugunu ı emıyecelr"mı ve 1 sinin geç . ld ~ ah . d'·ı . suclulardan her hanl'İ birinin: ıonra en ı erını ı aıple tema 
L_be Ç k l . .. d" v. . b T mış o ugu t mm e ı mesı 1 ~ . - ki - . 
~ ti olup olmadığı sorulduktan er ea erın eza gorme ıgını e • ve Yahyanm da Suri ede l . l - Bir i9kenceye maruz kaldıklan • ettırmege, sa amaga ve ıa,eye m 
~nra yemin ettirildi. Ve hadise hak- yanla, bu adamın sonradan Çerkes I duğu cihetle, kendiırnd n g~ ~1t 0 

•1_ na ıttıla peyda etseydi derhal bir mur edilen Ozeyirin kendi eleman 
rıda bildiklerini mahkemeye söyle • Etem olduğunu anladığını ve bu a-ıdig'"inden dög~ülmeL etı~I fUtp "knı ı b ta amA iri sıfatile kanuni mua • larından biri olan Yahyayı zabıta 

lbea · . h 11. sure e azyı e- za ı 
1 ıstendi: damın yevmiyesinin azlığından ba • dildiği için: leye tevessül edeceiini ve mab- ya tevdi etmesi nazarı dikkatim 

._y~hbi, maznunlardan yalnız Ali sefinesi üz;erine Yahyayı Hayfaya ı Filan ve filanla be b ld'k kme • "ti"mat .::.-.. ermesini söyle- celbetti. '""'11>1 • _ ·- ra er ge ı .. » emenın ı .~ 
eakıden tanıdıgını ve dıger maz• göndereceğini ye mühim bir is tek- Diye bazı isimler habc rc1·-· · b d" Şülırii Kayaya Bildiriliyor 

"Unl · h""d' d la ·ı dıv - ı r ve ıgmı ve u ı. 
L an ıse a ıse .. 0 yısı _e tanı gını lif edeceğini, bir müddet sonra da defa iaticvabında Ş.unda bulunan Çer- Aoulıatm Bir Saali Şükrü, bundan sonra, kaçakçılı 
~n ederek Ataturke suıkaet yapı - k d" • · .. i b d l-· cemiy t' · · 1 k · · "b" · 1 • d l v ~ .. 

1 
• • klard en ısmı çagıraca ını eyan e e • ~ . _. . ~. ı ıçın para top ama ıçın Müdafaa Vekili Hamit Şey ket gı ı ıt erın e mevcut o dugunu d ·· 

Lı g na dalT muhtelıf kayna an rek, filhakika Hayfada Davit na • geldıgını soylemif... · · hak ·· k Al" S "b" bö l b" be 
""IOerler geldiği cihetle çok müteyak • b" . . _ d" _. . Ankar . ı •Öz alarak Y abya ve Alı Saıp • ıunere 1 aı m Y e ır se 
~ b· . . k" l d ~. mında ınnın yanına gonder ıgını, aya Gelınce.. k dak. ,___ t" · · ___ vaaıtasile le iftiraya maruz kalması ihtimalin 

ır surette ı~ın ta ıp o un u5 ... nu d k d k ld k So M ın ı ..... aa ını rıy ....... 
~ .... h d b" d--'- ba d ora a 6 ay a ar a ı tan aonra nra araş, Seyhan tarikile An - d d dÜfÜnerek bu nokta üzerinde de in 

••l ayet ost ır evıet men m an .. . . . ~. ı sor ur u. '?n suikast hakkında malumat veril- Ete~ tarafından yaz~lan mektup u- karaya .aetirıl~ıni. ve kendisine so - Nevzat ifadeaine devamla, ibti • celemeler yapbğını ve neticede y ab-
'1İiini ve suikastçilerin ya sahilden zerıne Ammana ıelıp Etemle te • rulan bır sual uzerıne hududu geçince tı olmadıjını ve adliyeyi ha • yanın aizından Ali Saibin isminin 
~a cenuptan geçecekleri söylendiği . mas ettiğinde Şamda bulunan Ate' a.rkadatlarmdan eevdiği kızın hasrc - besasad d k b" olmasaJdı çıkmasının kaçakçılık gibi bir se • 
....:-. Mebm Ha d" A . . l k tıne dayanam d .. da l dan r ar e ece ır teY ~"' keyfiyetin bütün vilayetlere tifre et, m ı ve zızm a ınara a ıgın n on ar ay • b d .. t b im •acaimı ve heple de alikadar olmadıjına da 
le k d" . . "im . • .. 1 d"::.I" • rılarak evvelce aö lediğ' . ib" ı u avanın 'YUCU u •:1 k larnim edildiğini anlattı. · en ume •etm esını aoy e ı15;mı l taki et ..... Y •• ~ız g ı ayrı iddia makamının tahrik edi1miye • anaat l'etirerek, bunları o sırada 

Vehbi ifadesine devam ederek ha - ve bir müddet sOllra Rqitle bera • yo P dat~ını kendiıınm bu 10rgu· .. • • bu be anab vazifesini lstanbulda bulunan Şükrü Kayaya 
tİçt 1 k ha 1 h L·· b . ""d"" .. 1 . . au aırasm dôiülmek gibi bir eser ol- C981Dl, ve y en ge ece ya ncı ann er 11.oy er istasyon mu uru zzetın evme d ~ .. leci' t pmlf bir memur safa • arza karar verdiklerini anlattı. 
ltt~ht fı d k kar k la 'd'l--•- .1 --L-l b" .. ma ıgını soy 1 j amamen ya \ea an tara n an en ya ın a o I gı ı cn:a ye91 ~ ı ır masa u • B da · . fi sak" bir kalp ile dermeyan Şükrii, Ali Saibin &zerinde topla-
iıl:_ ~rn edilmesi emrolunduğunu, ken· zerine aptest aldırıldıktan sonra: uJann b~ sonrıa' .. ny~set t~rafmd~n 1tt~ v ~e. "f ınd l d" nan •üpheyi devam ettirmen1ek için 
'lllt 0 ada T k ·· f tt · · soru ır sua uzerme şahıt Vehbı · e ıgını ı a e ey e ı. :r 
.._.1 .... sır . ra ya mu ev 1f1 umu • Vazifenizi ifa edeceğinize, ıayet Ali Saip hakkında hal d b' k ~ MaznanlGTın ltirasları l'ene kendi lehinde bir hareket ol-

ıgı vekaletmde bulundugunu ve bu k 1 k l k b' Al" en e ır anaa ak .. Al" S "b" "f 1· - • . 
'-1.ı· . T L ··f • ya a anaca o ursa , me us ı izhar edemiyeceğini söylemi.stir. Bundan aonra maznunların Nev- m uzere ı aı ın çı t ıgının a-

ırnı aldıktan sonra ra11.ya mu et 

1 
S "b" I • .. . . d • b" . ,... fık l v Şük" Iİfi u . . . . . _ . . aı ı e e vermıy"cesımıze aır ır Silihlar Meselesi zadın ifadelerine bir diyecekleri o- nuunaamın muva o acaıını • 

L. mumıeınm tayını uzenne vazı - . . ·1d·ın Et s·ı~L1 .. Ka b"ld" ·ıd•v• . ş.!.!.I~! •.:&inin h" b ld v l1tanbula yemın ettırı ı -n aonra em ta- ı an ara ve bunların Arif tarafın • lup olmadığı aoruldu. ru yaya ı ırı ııını ve UIU'U 

Nerek ıtam . ; :ü':ü Salihten 1 rafından verilen bir mektupla Şam- dan saklanması keyfiyetine temas e • Maznunlardan bazılan Nevzadın Ka,.anm çiftliğin aranmasına mu • 
~Yfiyeti ::~:;:.e nu ve Salihin de bir da Çerkeı alayında kumandan mua- dilmiştir. Bu hususta müddeiumumi - sözlerine itiraz ettiler. vafakat ettiğini, bundan sonra çift-
~ rün evvel ~ahy,a isminde Suriye-' vini bulunan Recep kaptanın yanı- lik tarafın~an sorulan bir sual üzerine: E . _. U i MiiJürüniin liğin arandıiını söyledi. 
~- . "d"ld" w. • R k V hb mnı)'cd mum ye C?.-L • ..,. --
~ gelmit bir ıpahsın tutulduğunu ve na ıı ı ıgını ve ecep aptanın e ı: Şahad 1 • "ıfWnsı AUnaat 
~1\karaya getirilmif olduğunu haber 1 Hamdiye 1000 Suriye lirası kadar - Yahyadan Ali Saihi tanıyıp ta- e ı . Şükriiden tahsi kanaati aorul • 
'idıiını söylediğini bildirdi. para ile kendilerine birer tabanca, nımadıklaMnı sorduğunu, Y ahyanın NdevzatŞ~~:. e7:~t d~um dulda; böyle bir suiltastin meYcut 

V aliııin E'Yinde otuzar jarjör Ye ikiter bomba ve- ~.li .~i~i ~~nım~~ı~nı v fakat iamini ~ü ü~ .. u . f& ıt sAı ~ ~ ın e~- olduiunu ~ Yahyanın sairin bir ba-
v ·ıd•v• · ·· led" ıfıttıgını soyledıgını Rec~ kaptan ta- dı. Şukru; suikast bidıaesıne att . . . . ... 

ehbi devam ederek; Ankaraya rı ısını aoy ı: fı d H d' ' .
1 

. d l 935 .. tidalarm • v& ıçınde ıtıraflarda bulundugunu 
~ten aonra vali Nevzadın evinde Para Nereden Alınmıs rb~tt~ktan am ıyalare verdaı en ~ranı~ lf duyıuukarmbuld ~ senesı ıpb sebeple ve bu itiraflarda suçlular lehine bir 
,188ta b 1 h b·ı Yah ~ ı ı en sonra ar ın muteaavıyen a v u uıunu ve u ka b I l 

u unması asc ı e yanın Yahy• . bundan sonra bu paranın t k. d·1 ___ -· . .. ld'V' . be f L-ı·d b . t :..a.-ildiamı" · yıt u unmamıı o muma söre ıe-eve 1lÖtürille bul _, a sım ucccgını eoy ıgını yan t- evaa a e ___aM&sıye ı~ ._ . . 
.. v rek bazı beyanatta . u· ltal,.anlardan Kutçubafı Etref ta • ti. M "lba h v d alman bir rek ıtiraflar ve senir Ali Saibe at• 
.. acagı haber "ld'W. d k cliu de arat ı Y sın an f . . . • d w .. leci' 
Draya mttıgı'W• ~aclrı ıgın ~m t" cnumumi. rafından alındığını, ve bir de Mı • İtin içine Meb'aa Kan,ınca telgrafta zaten fÜpheli ıördükleri ın samımıyetıne ınan ıgını soy ı. 

•· • or 8 emnıye 1 sırda bulunan ishak P · • d B 'f deci .. · · O · · · d y h · Miivaceheler tc ınüd"" ·· Şükr" A k Emni et . ap ısmın e u ı a en 80nra müdafaa vekilı zeyirle Arıfın evm e a ya u • 
'-iidüru" ~ .ı. • u, . n. arBea h t" yde bır Çerkeı tarafından gönderildiği- Hamit Şevket te tahit Vehbiye bazı minde birinin yakalanıp getirildi • Bundan aonra müstepr Vehbi, 
L . ~ı. muavmı çe ın • ett' ::.z-1 la il . . . . . fak k 1 hak ' P'.ılunduguw .. led" nı zann •aaua an tmııtır. eua er tevcıh etDllf ve Vehbı b~ı lfC 1~ini, isticvabında Yahyanın dört ar- vah Nevzadm u no ta ar • 

nu soy ı. Ç d w d d w L - d' · · 1 k h · ld v_L ~!!.-J • etenin Şeli ogru an ogruya &.en ısının e oy • kada .. ile beraber Çerkes Taavün kında müvace elen yapı ı. 
• unyanın .;>VMerı ad w A kara · .. d.. .. :r 

Vehbi Yah aöze ba lıyarak Bundan sonra, Halepte Karabet 111 ~g~1' .... n emnıyet . mu uru Cemiyetine para toplamak üzere Müddeiumuminin ikinci 
L_ yanın t • . d b" . . t b"I" .1 K"l' Sadnyı duruat ve namuslu bır memur ld"kl . . .. I d" w. . b tt' /dd' · 
~diıin;- a-::.--. halinden bab _ ısmın e ınnın o .omo ı ı ı e ı ıse I k d w k . . . . 11e ı ennı aoy e ıgını eyan e ı. ıanamesı 
.._. .., ~ı k b" tdikl . . o ara tanı ıgını ve anca lftn •~·")e . fmda ik -..,qlct- .. __ ,_ 1.v __ u_'\_ ya ın ır yere c~ erını ve ora- b" b' . . .. ___ .. . • Doat bır devlet tara n su ut· Nihayet iddia makamından esas 
LI• - ... Te zecrı -.&er ııe ınaaauıu • • • .. • ır me us ısmı AA& .,ması uzerme em- . w . 
...,.,lnıiı b" k k d ·ı beraber dan bırının delaletıle hududu l'eç· . t" . d" kt" 1 .. w.. d çdarın hududu seçtıgı veya hududu hakkındaki iddianamesine ilave e • '- - , ır aç ar a &fi e • • . .. _ • . nıye ı umumıye ıre or ugun en . . w . . • v. .. 
..._•inde t 1 rak be•- altı sene tıklerını ve her koyluye ıkıfer Su- Sadrinin direktif istcdig~ ini b geçeceklen ihbar olundugu cıhetle decek bar dıyecegı olup olmadıgı ao-
••L op ana :r> • I' diki · · b ' unun · f k l'" d h · ' ~rlilc ... l - hakkında rıye ırası ver ennı, undan son- müste~rlıg-a taallUk edecek bir ciheti hadiıenın ev a a e e emmıyetıne ruldu: 
~ ,,apı amıyacagı y &. d•v• k r- 1 y L d bal lbed"I 'rdildeıi kararlar üzerine kaçtık· ra anyanın sev ısı ızın hasretine bulunmadığını, Ali Saibi u.:.m senesin- binaen, a11yanın er ce ı • Bunun üzerine müddeiumumi ilk 
~llı, ke d' · · T usun bir kö- dayanamadığından bahisle, köyüne denberi tanıdığını, kendisinin Atatürk 1 dijini, tahkikatın polisçe yapılma • iddianamesine müzeyyel olan id • 
Mt... D ısının ara . ek b ak ka 1 • "ld - . . b"ld' d" "'""lde ilci a kaldıvını bundan ıoıı- gıtm ve unu aram yıusuna tarafından verilen vazifeleri yapmıf sına emır ven igını ı ır ı. dianameyi okumağa ba,ladı: 
~ laraıne:ar kö ~. : selerek ora- düttiiiünü, çetenin tefi olan Ham • ve onun arkasından yürümüş bir ar -1 Ali Saibin ismi Geçince Çerkea Refidin iki Kartpoıtalı 
l. ~ir .__ yunt d v aonra dinin de buna muvafakat ettiğini, kadaıŞ bildiği için Yahyanın ifadesini Şu""krü ifadesine devamla aün • Büyük bikimlerim, iddianamemin zey• 
"' aaç sene o ur ugunu, . w O . . ' • · · ~kızı. aevi rek, kızı almak iste- Hamdı ve arkadatlannın ldriai gör- hayretle karşıladıgını ve zeyır ıle lerden bir gün vazifesinde bulun • li~ gene vesika takd~e bafbyorum. So? 
~ d "d fC • •• • t dükten aonra Kümbetir köyünde Arifin dahi bazı iff88tta bulundukla .1 . . Ank . t "'d"" .. ıünlerd.e Ammandan iki kartpostal gelda. 
11...:-.-~ e a etlerı uzere para ıs e • O . . . . d .. . k · d d ması ıçın ara emnıye mu uru Kartpostaldaki adrese nazaran sabık Os • 
~ri d . ek • . zeyınn evınde bırlqmek üzere j rını uyması uzerıne anaatın e e • S . . k b hk"k - . 
'- - il en, parayı bulabılm ıçın w. ikl'k k b ld - f k t . . a,.J.rmı narh u ta ı atı yapa • manlı ordusu umerasmdan ve ılk Ankara 
""-'aıt.ki İdrise ıiderek para iste- ayrıldıklarını, bunun üzerine y ah-1 gış k ıt'A vul u k ub. ugundu. vec 'ıya ca w !ı: mıyacaiını beyan ettiğini, sebebini Büyük Millet Meclisi azasından Saruhan 

k"" ·· "d• k" b 1k ne a ı o ara ır teY ıy m e egını de İdrisin. ya oyune il ıp oy a ının yay • . . sordukta çünkü itin içine bir meb ·us meb'usu Çerkes Retil tarafından gönderil • 
ıııı....CCSellİll "b" . . er·ıl lida bulunması dolayısile orada ıfade e:~~-- Val. . . Şebad . ismi karıtba~-ım söylecl .. ·wini bunun diji anlatılmaktadır. Hitap edilen yer Ri-
~ aı ı senenye para • • .. ... .l'Ulm _ısının eü ' . » di

7
e t b - • ese (15) sun kadar kaldıgını ve bu üzerine keyfiyetin valiye arzetme- yaseticumhur sarayıdır. Kartı aynen oku • 

re ceva ı uzerme J' .. dd t .• d eli"'" k bakk Bundan sonra maznunlardan bazı- yorum· eL L.__ • • mu e ıçın e sev ıı ız ın • · · b'ld' d' v · · Al" Sa"b" · · · ~ ııs: uu parayı kazanmak ıçın ... . • .. ları Vehbinin ifadesine cevap verdi • sını ı ır ııını ve 1 1 ın ısmı «Yatadı.fımuı: bidiaah vataniye benim 
seye aitmek üzere Kilisten bu-ı da ma~~mat ~~~~k ıçın yaylaya a • ler. Ve Ankara valisi Nevzadın şaha- geçmesi üzeme 0 sırada basta bu • ölü halimle senin diri halini bir kılmıtbr.n 
~ ~k Halebe Yardığını ve dam .ıonderdııını, fakat kızın ~v • detine geçildi. Nevmt Ali Saibi eski • lunan valiye Sadrinin bu İtle yal • ~tarihi 10 ~hat 93~ dır. 
l.i; )'a t&llımadığı cihetle oturduiu l~nmıt old~u ba.ber -~·~ası ~z~ den tanıdığım söyledi ve: nız bıralubn•m••mı Ye Yabyaam ~ ·~ ~e lstanbuld~ Cumbunyet ga-
' lc-Lvede hariçten geldiğini an- ~~~ t:u Kumbetır koyune ııttı- «Kimseden korkmıyarak, bir te- bir defa daha kendi tarafından din- zetes:.::ıbı Yunua Nadıye yazılmııtır. Ay· 

"'.~-o~ birisinin sualleri üzeri • gını a ttı. • • • sire kapılmıyarak bi~diklerimi ol • lenmesini,. müste.~~- ~abil . olduğu ne:,een..::::U, 
a le· •çııı ıeldiğini anlattığını ve Ouyınn Evınde duğu ıibi söylemege namusum, halde emnıyet muduru Sadrı bulun- SOn suikut etrafındaki maharetkirane 

lln&eııbı: Orada Arifin bir dere kenarında vicdanım üzerine yemin ederim» duğu halde Yabyanın vali konağı- rnefP)eniz ilmia öaiiDde eliz çöktü. Daha 
liolepte Bir Kahvede köy delikanlılarile iskambil oyna - dedikten aonra Yahyanın Ankara- na getirildiğini anlattı. da çökecek. ller Ulcle laak, hukuku berta-

~~ .... il bu kahv d .. .. tim dıklannı, biraz sonra Arifin Yah • I ya getirilmesi üzerine Andrinde Burada Yahya: raf e™:k. bile Yatadıiunm hidisab vataniye 
~i Uzen e .• .. gorukabte >> yayı alarak Üzeyirin evine gittik - vennit olduğu ifade nazarı dikkati ((Bir sırrım var. Mezara sötüre • kıymetini kaybelma. Nafile yoruluyorsu-

t":_. ne ertesı l"lll veye 1 • • y h o . lb •v• d d k d" . . k d w•ı· s·· leci" .. ı· naz. Kahraman orduma yazdığım arizei 
1111, bir .. ık· d erını ve a yanın zeyıre: ce ettıgın en o sıra a en ısının ce eıı ım. oy ım ve soy ıye • ikuum oku Cebal . • • . 1 __ _ 

~ dia· sun evye 1 a amın k b 1 w• d" rek • t ""d" ı·· yunuz. etiniz mana o~-
llle 125 k d•w• . - Arkadaılar nerede? rahatsız bulunup yatma ta u un • ceaım» ıye emnıye mu uru • sa bir ..... soran11US.ıt 

L. 'd uruı Ter ııını ve .. dd' w .. d l "f d · · k r--

'
~ .,_ -..ıı tanımadığını söyliyerek, Diye sorması üzerine: duğundan ~ahyaylbeı mduteka d~t 1 ~~ .. ıu~v•e _zaptAol-:ınS~bı' a _esı?ı. tekrar Ariui Jluu 

"-ile Şa . .... . Ş d - Çok ııkı arıyorlar Ormanda falar nezdıne ce ere ın dııı- ettıgını ve ı aı ın ısmını te rar· .,_ ''Lı· kartın mevzuuL-L- ettı"gı·· a-·-
ı aL Dla 11tt1gın1, am & ' • • w .. }ed" Pli r.4 uuu • .._. 

1.:. ~. ~•balan ld .. l ıizliyorum. Kayde barmdıranıadım nı aöyledı. ladıgını soy 1• ikaz da elimizdedir. Size fot~fisini su • 
~i o ugunu evve ce · ., ••• 
~ .. ~ ~lduiundan, onların yanına Hep birlikte ıidip Ali Saipten ta • lıticvaplar Karanlık Bir Nokta nuyorum. 
~~ttwi, derdini anlatınca, kendi- limat alacaiız demif.. Ne'\zaf, YahJ'anın itiraflannı Şükrü devamla: <(Burada karan- Müsaade edeneniz bazı parçaJannı oku-
l..... l'l ••1..a•ı 1 k k d O d y yacağun. Çünkü hepsini okvmaia velev ld ~ -.qı e noilız" tarafını ı"ltı" • Bundan sonra yemek yemi .. ler. kendi yanında da te rar ettiğini, lık bir no ta var ır, a ahya • •. ,~ ett.ı.ı _ • • :s- nakil sıfatile olsa dahi ne benim nezaba • 
~l ~ cihetle zarara ujra • Yemekten sonra Üzeyir Yahyayı a- tahkikatı~ poli~ y~pıl~ıiını ve nın köye gelirv gelmez sevdiği ~ızın tim, ne de sizin dinlemete tabammüliuıU. 
~~ Yl!' byaya yardım ede~ lıp köy mu!ltarma, oradan da ka • Yabyanıa ıfadesmde ısmı seçen O- orada olmadıgını anlayınca koyde miilait deiildir. Çinldi binlıt Türlöyenin 

'tı li . ~Ylemeleri üzerine a • rakol kumandanına teslim ettiğini, zeyir Arif, Şem1eddin, idris, Şa - kalmakta ısrar etmesidir. Yahyanm kendİIİ olduta asıl iddianamemde anet • 

&ııııt ısmiııde birinia ~li- söyledi. b._a, lamailin dahi celplerine lüzum bu suretle 20, 25 ıün «Karamezar» (Dnanu 8 inci~· 
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Suikast Manzunlan Beraat Ettiler 
(Bat tarah 7 nci yüzde) ler. Franaıscada canalyea rejim" mo- «....,_ mlcldehaMMntlilde J..i yok 

titirn Atatürke, cleTlet teflerine brp bir dem rejim» taWrleri Yudll'. ma h ~ haıbdl. 

çok ~lerle do~•·." ··· ··· ··· 1 H~sa Jiiluek ~ fU kar• itin.in Sözleri 

7 ( 

Bir Alman Bloku Mu? 
~u Bloka ftaıya, Macaristan, Lehistan, Avusturya, 

Bulgaristan Ve Japonya Gireceklermİf 1 
Müddeiumumi 8rDeJ1 oknmaia batla • ııdaki adamlann 188 mcı maddeye sö- En IODJ Nil, nwmunlara 90D hir diye- J 

c1ı: lre cezaıandınımaıaruu iaterim. ç0nldl celderi 0 1ap olmadaiuu IOl'd•= ngi~ler "Orta Avrupa 
uHediyei llıa:z» bunlan beraet ettirirseniz, bundan ldrta - Ben ba yattan sonra ...ali mi o- Eski Balkanlara Döndit_ 

«Yer, sök, deniz kuvvetleri kahraman aonra hariçten selecek auikaatçileri lac:aPn, kaymakam mı, diye heyeti hi • -n 
Türk Cumhurluk orcluauna bediyei ika • mükif atlandırmq olacabınıu diye • kime,e bitap etti. Diyorlar 
mm. (Yazan: Sabık Ounanb ordusu üme- roek iddianamesini bltİrmİflir. Nahiye müdiirii Şemaecldin de kmcliaini «Eski Balkanlar, Avusturya • Ma _ 
rMm~ ve ilk Ankara Büyük Millet Aoaiat Telrrar Sll:s Aldi müdafaa etti. caristan İmparatorluğu ile Çarlık R 
~ azeamclan Saruhan meh'ma Çerkea Bundan 80DJ'a Hbôt Şevket tekrar Bet Saat Oa Bet Dalıiia ltlmoltcre yasınm mücadele sahnesi idi. Bu ; 
RepL) aöz aldı. Ve m&cldei ... umiıain Am • Nihayet aaat oa albcla laqeti bikime ka- bü·.::L _.__Jet n_n ___ .__ L .. üJc.• d 

ccMalat.em lalri, ....._ aabif • bna rU& uev UIUIUIJlJBl'm &UÇ ev• a 81'1 u mandan selen iki kart poatah meYZ1111 Iran hamrlamak ._. mink.. oda...,. letlerini birb· · 1.-- h. _..ı_ 
bakarak yaumasclwn. Emer ,........ ı L-L t.:.ıı.:..· L--L- Çerk R ·u -...: it- aaat L-- ~-._ .. __ ..... ınne acu,ı ımaye CUCll' · · · _ .. .._ ... a, .._..... ea 9f1 en • ..,,-~ ve oa ~ ...... aoara ve en....:L_L_!ı _ ı.. __ ı_Lı_ ..ı_ 

Geçen barhi ......ide feliketleri katmerli imi lmua ihtimAI. • n- yeti ~ Mlrime ...r· -1...1: reia uuuumue, acu,ıww propaganall'" .__ı_ .. • • se t o mm m- • Y lelW •-" larile --•-..:ı_ b·· .. Belir la Macar Bati>-bm A--
o..-.. sörmek iltemiyen ber valandat bu kün olabileceiini de aö,.temit ve Ver- fU c&nleı..le --... oJr caima Wlclir- • .-.....-ne utünan n fı.. . GömJJI: ·-ı• ısaa.,....:• 
1~ ordaya alattumak YUifei mü- kea Refit denen herifin hali aleyhimhı· di: br fıkır bynabrlardı. Nihayet bu r6 _, muaY1nı 
lurnmeaile karplapr... de çalaıbiı noktumda müddeiumumi Karar bbet yüzünden büyük harp koptu ve · .. Starla.,,,,,_,_ 

Bahadir ord~ fU ariaei ilrunn ve se- ile birl91tijini söyledikten aonra ı «Mlıhk.... .Ain ..;.;;.,eyi ..- .. on ~ilyon adam, mahvoldu. liıdı~. ~ te ~ete uiradıM: 
• vataııpery•lilden en dakik noktadan /1t• H"'lr" V Miirld • .. mandan~ Wal eden bu taribl•daftJ'• Şimdi de Avrupanm ortasında eski dan uçuncu hareketi ltalya yapb. 
~ ve miikerreren iabat etmekle misal ~d ~ 1

:,...: ....,.:m~ ait kararau huarladL Banan •laaba md • Balkanlann bpkıın, çılr.b. Yeni Balkan- Avueturyada bir IÜrÜ mücadelel 
=~e ~~ old~m Maaoliniyi. ........, -:.-. bmaan doira olmada • cibeai çok mun oldajundan bafka bir.- devletleri Avusturya ile Macaristan.'°~!~ !8tiat bit hükOmet İf bllf!!W 
tw ki• ba ~ tidcçeai • bdu ~: ima, bir tarafta. miatanfiii yerin dibine ı...rlanarak karara ilive edilecektir. dır. ikisi ele fakir ve iltiai de zayıftırlar. ~ gıbi Macariatanda da yan lf 
••'=lama L&...., =--~ ~- iateclllL ili IEOJİııirken, öWir taraft.n Fedtiyi a,.,aka B6tün wniin ve mamaftlar a,..lda din- lkiai de ikbtadi yardam için barice el fiatl hır hük.timet teeaüa ~tir. 

_,. ma ...... _. -- l'Ölltel aen &yece1ı1erc1• ak tal T devı_ ... ı_ • • Tralshııuba 11it nktile lai • mso cin- çakarclajuu ve iddia makannnda oturan ba ... uzatnı mecburiyetindedirler. Oa • ya, una 1CU9nDm ll81!1t"m 

lelin ....._ IAuncle akcl~ aalba adamm lı:illwi ......... ki 'bir meılekda- ICaniln dl •• 41 ....,._ .._... ~ biri de rejimini konımak içia han. ...... ~ buralara hulUI 
rtmea aiWa ............... ıelimetine ve flll aleyhinde " ..,......._ 1üç te doira ol- * " man-"'• IMtaet ........... an yardımından müstaini kaLmuye>r • .meıneamı ıazerme alımt, ve bu v 
prbm haWı ~ hiinnetle.... ...,... Wr ..,..ur. Mananlar Serbetf Bunlarla tneflUI oLm büy{ik dev • ~ koiıfenmmmn temeli Q]m 

Daim ordanta taftiye ederim.• Himil Şe.bt aoa aöa olarak: Kmwclan IOlll'lt ......,.a• nwll lla- letJer de var.Şimaldeki Almanya Tunal F.ıiat Ma801inin A&ikacla harp 
Jl-u..q. iltica «Ataliirk a-larmden teminat ala • .......,.. siltler. Or.da ~ isi- vadisile 81lka&nhr. Çünkü ırk dil ve DiMi ~ yıkb " t:ranaa ite 

itte ıöriiyonanas. 8a aalaplmuı '-!.' ~emeniıa adaletini ~ tirilclilden aoma eerbelt llıralalcfdmr. tarih bakımlann&n Avusı'uryaya niden airifti.. Bu eeferki .iyaeetin 
s1iç olan beyannamede Wr ... ldiflir • micldeiamambe ~ ... teminata kar- Ali Saip. lrmcliaiai bıllrlı eden cbtlMa bailıdır. Sonra Tuna havzası onun en defi, küçük itilifı. yeni &ikanın 
a.ct.n aonra Refidin Maao..._ Dtica fU8 aktıtam .,.,_ etliden aoma: .......... nme döndü. belli '--h alı · · dı miei ve ikb.lcadi yardımcıaı va eHliini öat • .._, f Verıf pıyasası r. ,, .p 

Yi • • .... ,,... 7 T . .. .. Cenupta ayni saha ile alikadar 0 • Fakat bu plan da yürüyemiyor. 
meMan~ -~~~ k~ ~te ... ısnang a 1 evfık Ruştü Arasın lan bir devlet daha vardır: İtalya! o ela. Çünkü Rusya. hamilerin himilİ 

ra1an USOUDI ....,...lenm affedıyor da '/" Be b -L ' ' 
amciae iddia eden bizim (bwada bir y • v yanab u sahada kendi nüfuzunu yayarak mayı ~ te istemı>:or. Sonra A. 
ldiflir var o1nun..,.,.um) hili carih ine nQ7lllYOT Belgrat 17 (A.A.) - Doktor Tev-ıAlman hululüne kartı gelmek, Al • ~~ Habebu~lan iade etmeme)'I 
mecruh sörmeuiaia idamlann .... . . .. . • fik Riiftü Ana Belgrattan seçerken manyanm eski Balkan devletlerine abhu~ edem~.. v~ Stramberg 

1:akdim ettitim veNJrenm &çlncG Örfi idare bin Edildi, komtu olmasına mani olmak ve Ama- ~bgı ~~u Vıyananm talelil 
sahıfeai f~ Şahuaa hitap edİlnaİftİr. vutluk ile Bulgaristan hakkındaki dü- zenn~. ~ e!~· :. uaoa~vya m 
Ç.Okea Ret•t ondan medet mnu)'OI' •• Çarpışmalar Oluyor f~ncelerine Ahnanyan\ın müdahale • ~utlen kafi ~ı:medı. " . . '.j 

7alv,~a utr~~or:» - Madrid 17 (A.A.) - Amele te- ıme kal'fl gelmek istiyor. ~~yet Musolini. ele h~m ~ 
.ıwd Halnmın• HDt:am kküll . . • .. mahlriiml Öte taraftan küçük itiW devletleri yetini feda etmek ıatemedi. 1 

Müddeiumumi hundan aoma iatin • ted L:-I erfıfnm, .•ıyaıık üz ~nn bir yanm daire aibi dizilmlf. lerdir n_L_ diplomasisi Viyana ile Buda 
tak hakimi Hikmetin ·f del • • eraa a mı 11teme ere, yırm •· · IAlllll 1 a enm mın • • • .. • • ötede F ranaa göze çarpar Onun en ça}ıfmıt ve nihayet doktor ŞufD 
mu balıaeclerek bunlan dört noktada dCSrt aaatlik umumı bır ırev ılin e- belli L--b 1. AL..-- • L. M Kanyas orta A · le · ·11 t pi d ki • •• 

1 
-L • ~ eme ı, ,...._yanın &UY.Yel· • vrupa ıf rını 

0 Uj'orı ece en ıoy enmcatedll'. 1 · • k" ı.. yuız düzelmi ece .. . · ·· 1 m· 
1 - Maanunlann ifa•elerini taQik Sa t birci b. ka b. W- enmesme un an vermeme~. garp ta- • Y gmı soy e 

...................... W Arlfia a on e, ır ç m .. ., rafında Almanyadan Jtorktuğu için dir. 
kanleti Alimin lnalafından kan alttı • C-tro Ca-mo. mahallea~ ~ prkta ya,..tma...a .. ani olmaktır. Bu ıuretle yeni ıiyut aİltem · 
iım, fakat bunun aebebini bilmedi.ini lanmıtlar, «Jataıın cumhunyet» dı Bu yüzden Tuna vadisinde haklın meden yıkıhyor . 
ai,.lii)'OI'. s ye baiırarak Ye enternuyonal mar olmak için, Avueturyanın istilr.lili, Av· Ve timdi meselenin ikbsadi bit 

Miatantik Hikmet bunlan beyan et- tmı aöyliyerek tehrin ortuma doina rupanın emniyeti, ve buna benzer aöZO! kikle halli, Avusturya, Macarjstall 
-ide •azifeaini ,.apmadıt- 8411ıca yüriimiiflerdir. ler arkasında, mütemadt bir savat de- küçük itilaf arasında daha ııkı • 
ifa .. ebnİf ola,.or. ÇGnldi eter .. • Alayın önünde aosyaliat aiyu vam ediyor ve bu tavaf, tam eaki 8aJ. eli, ve bunun neticeai olarak ıi,_I 
slfe.inl yapmq olsaydı kulainaclaa bn mahktmlarm hep.inin affını iati kanlarda olduğu gibi hareket mub- nuebetler vücude getirilmsi d:·;·, d!Jlll"lrw 

akmakta obm Aliml WatiD .....tamıala yen ciml•ler JUW lrihalar bulunu- bil hareket, entrika, mukabil' entrika liiyor. · 
veya do~claa doiruJ'• ır...11 muaye. yordu. Alaym pçtiii yol üzerinde teklinde sürüp gidiyor.» Bu da, 1932 de olduğu gibi. 
neye tibı tutabilirdi.. Lo drada ıkan Dey · H rald ..ıt hakikati rd fazla · i 

IC, Oniiıwle.. bir çok İKİier, ellerindeki iti bıra n ç li e gaze. . e en .... . •~yas 
.,,.._ kıp kalabahı .. a i)a:L_ı_ etmı"ılerd;• tesinin muharriri Mister W. N. Ewer lere ehemmıyet verdigı ıçın mu 

2 - Masnunlarm d • ıL uuaa .. • L!. · ı· .. .. cak auna po... ta • E" -- b L- L L.!~L- Madrid Avrupanm göbeğ~de eaki Balkan - uyetaız ıge ugnya , ve oyun 
rafmdan takip edildi&.:-: v ha .. b" .::..aaen u aauaa uun111 _..ı __ L • • . ..... • tti ar d b ..::L b" • lara rahmet okutturan yeni bir Balbn cucce&tır · 
masnunu uticvap ederken kapınm a. e Ü;rua ır heyecan hüküm ıGr t•• ed ... . · b kild l ttık Fransa Almanya ve ltalya T 
Dı1-.d k • n____ örcl .. an- ur ıgını u şe e an a tan son- ' 

un e omuer v-.u s 616nli mut~..... · d · b' BaJk · laallauki aifeainin k • Zab ___ L. • • • ra yeni Balkan yüzünden bafhyan, -zenn e yenı ıran ıcat e 
Ya JMDuer Om.anı o- itaya, t~ürat teblikelı bır d ed ka bklı bar · manasızlı.. ı anlamadıkça orta 

radan uzaklaftmnata katlir olduiu tekil almadık •• dabal ed"lm evam en rtı eketlen de ~ .. .. .. 
ve bunu •apauuh~d L~· • • ça mu e ı e fU şekilde anlatıyor: rupa, emnıyet ve refah yuzu 

,, . •- an ._JUDın ta- meai lau1U1uncla • ·ıd.... k · acc6p ettitini söyledi. emll' ven ııı zan «Bugünkü vaziyet bet sene önce ce tir.» r. 
3 - Arif loplormızı olmUfo ffadeai nolunmaktadlJ'. bafladı. O zaman Avusturya, müthif '!'eni Bir Alman~_. 

alınırken ataltetiai Oze)'İrin yüzüne * darlık içinde idi. Almanya az çok kal- Parıste çıkan Le Petıt Journal 
ltalmuJOl'lllUJ.. Suçlaclar da endan baka Madrid 17 (A.A..> - ldarei ar kınıyordu. iki hükumet gütnrük itti· • teainin sureti mahsusada Berli.,. 
auyor ... Yoka iatintak hikirninin .c;,.. fiye ilin edilmiftir. hadı yaptıklarını ilan ettiler. derdiii muhabiri, AJmanyaıııll 
lediji sibi batb bir aebepten deiil. * F ranta b1J hareketten btcldetlendi hadiseler müvaceheai~ ta 

4 - Müatantik Hikmet ifadeainde Madrid 17 (A.A..) - Şebr· ve nıetele Cenevre ile LAhiyi boyla • 'fUiyet haklonda pze_..e 
fÖJ'le aöyl&,.orduı · Binde bir ihtimal .. • ID or. dıaa da F L:..-1. Ja v· brlan yazmaktadır· 
ile bile oba ben heyeti hikimece de taama doıru ılerliyen alay askerler . . ran~ ~"::nnJa.. ~ · 
mahkUmi,..t karan verilirdi b • • tarafından daiıtılmııtır. Bir çok el uzenncle yaptığı teaır lfl teevıye ettı. «A vrupanm merked de-v 
nunlar hakkında .._,i mah:~ :z. ıilib atılmıf, bir k.iti ölm .. ik" • Avusturya, gümrük ittihadmdan den bazılan tarafından bir Al 

Uf, 1• 1 aa- · Al il ba .. lan L kil edil • • ·· · ran veremedim.» kerler aru ela lmak .. 
6 

k" vaz geçmıf, ve manya e g a. &unun t~ ecegı umıt 
Yükaek ükimlerim, bu ifade ,..... çok yaralamn.,;: 0 uzere 11' rak iktısadt kalkınmasını temin etmek tedir. Bu arzu bilhasea M.11...-ı•~·. 

fecidir. Ben bunun manaauu anlamayo- 1 •ter • b" .. .. . halk fikrini bir tarafa bıralmufb. çok kuvvetlidir. Macarlar, 
nan. Anlamak ta iatemi)ow um. b ~1• •1uımma_ !" 111 Ye • cep. Paris, oyunun birinci ravndını ka •

1 

ltalya, MaGaıütan, Lehiatan, A 
Slll Hüimi F.ılti eaı: ·~~ere. aükinet tavııye eden zanmıf bulunuyordu. Fakat bu ka • ya, Bulgariataıa, Fenlandiya ~ 

Sullıı hAkimi Fetlainia ifMııine al- ve lf pçlerıle meııul olmalarını zanç, Hitlerin iktidar mevkiine gelme- yaya kadar uzanan bir ittifakııa 
........ ua1ara itls- ,.. ........ fbr; emredea beyannameler çıkarmıt • ıini kolaylattırda ve çabulda,tırdı. ı c1e aetirilebileceğine inanmı·lal~::.d 
tli,.. micl.tehma..S ..U. ww...ı Fet- br. Daha eonra TBrdiyö mukabil taar• nunla beraber benim gördü 
hiain •uifeaini kanun au..w. •ı . ruza geÇti ve Avuaturya ile Macari8-

1 
zann Alinanya, hlç • 

1aaklnn yapbinu ifade etti .. .az1er1. imroz Ve Bozcaadada tan ve küçük itilaf devletleri arumda 1936 senesi içinde, kencliaini 
m fiyle btirdiı ff.uhasıbı İfl&ri gümrük ittihadına benz.iyen bir an - bir maceraya atmak niyeti~ 
~·~-~~~~inı::..~ .. · "BenbU- İmroz (Özel) _İmroz ve Boz. latma yapmağa çahfb. Bu yüzdendir. Hitler ve arkadatJan -7- 1932 de Tuna konferan• toplandı ve muvaffakiyetinden emin 
ltanlar a.-inde thumayacatnn. Çla • caadacla huauai muhasebe tqkilib muvaffak olamadı. ÇünkU Avustur • ltalyan milletinin a4ert 
idi ,.tiluek mahbmeaia lhnn selen liivedilmif, bu kazalann muame • ya ve Çekoslovakyanın aanayi aiıha • pvenleri yoktur. 
sualleri ....tu ve onaplaruu aldı. lib umumi bütçeye dewolunmut • lan, bütün Tuna vadiainin ziraat mah- j Alman diktatörü, ..... .alllll'ı'"' 

Delillerimiai, emmarelerimiai, phit. tur 
lerimisin her 

19
,.uu .rmledinlz. Ve de- • aullerini ietihlak ve buna mukabil aa .. daha durbindir. F afİzmİD 

lilin ilmi noktai nazardan ne oldutunu nayi ihtiyacını tatmin edememi. Bu - bir muvaffakiyetsizliğine ., ... ~ı:.. 
da dinledinis artık a,.ıe zannedij'orwn, lneglHde Sucuk imalathanesi ralannın refaha DVUflDMI için Al • ve milletini de it tirak e tt'i·· ...-~ı 
ki Himit Şnket benden delil ve ı.m-. lnegöl (Özel) - Belediye bura- manya ve İtalya ile alıt verit etmeleri yor. Muıolininin muhtemel 
han iateml,..cek. d b" uk • I" than • JAzımdı. T ardiyö iee Ahnanyayı hariç- •·- hıç· değilse manen k"°" a ır ıuc ıma a eaı yaptır • _... 

R•i im Daouı Haiiuwla Bir 1-11 mıttır. lmalithanecle ""lacak te bırakmak noktası i,izerinde unr de örseliyeceğinden, o "'1 
I• ~emde ba ........ bir • Yllr~ au- ediyordu. ftalya ile Almanya ODUlt en uzak "blmak ~ 

njim dawaılr demifti-. Buna bura- ;::;ara ııbbiye n;:~!~ tara ~ pllnl8rlna muhalefet ettikleri için me- Macarların diledikleri ha 
M ........ aaaa. llahteem ,_. • &D muayene e 1 llUl l&teren .de IU~ d~. wn fU ııraJarda meydalla 

flırn11a lltıı b'eWlir . lbir etiket ~clsr. ~ 80Dra Fnmanm ,,.._ jiDO ih~verileme&.• 

gazetecilere beyanatta bulunarak de • 
mittir ki: 

cc Y ua-oelavya kral naibi prens Pau • 
lun Londra ve Pariai ziyareti, yabuz 
Yugo.Javya için deiil fakat bütün 

i Bellcan devletleri için çok büyik bir 
ehemmiyeti haiz buhmaJauttur. Bütiba 
s-ıa. dewletleri, aldıiı aeticelerden . dolayı prem Paule medyunu tük -

1 
nndarlar.)) 
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18 Şubat SON ~OSTA 

• 

ltalyanlann Ballila adım tapyan bir gençlik teşekkülü vardır. uüenç taşııt hRreketi» manasında olan Ballili. mekteplilere 
askeri terbiye veriyor. Bu çocuklar pazar günleri yürüyüşler yaparlar. Resimde görüldüğü gibi çocuklann hepsi de gaz 
maskeleri taşıyorlar. Hepsi de bu maskeleri kullanmayı öğrenmişlerdir. 

Arnerikadaki §İddetli 90iuJtlar yüzünden Niyağra ~elalelcri donmuştur. Şelalenin 
donınuı hali, ağzının bir V hariioe benze diaini çok açık gösteriyor. Bunun sebebi 
•kan suların şelaleyi mütemadiyen a~ndırması ve kayaları törpülemesidir. 

Gc.çen pazar günü lnsiliz Holivudu sa
yılan i.lıtreede müthiş bir yanıın çıkmış, 

Mısır fırkalarının anlqmaaı ÜZMİD,, ıeçenlerde Muıırda yeni bir kabine tqekkül yüz binlerce liralık ha11ar yapmıştır. 
~tti. Resimde kabiao ua1ann.ı aörüyonunuz. 

tf,. ~~l"rıcrika Cumhurreisi boş vakit buldukça balığa çıkar. Yukarıda re11mım sör
.. ~Un" 

uz balık ta Miatcr Ruzvelt tarafından tutulmut ve kurutulmu§tur. 

Yılan zehirindcn yapılan 
çok hastalıklara yaradığı anlaşıldıktan 

sonra muhtelif yerlerde yılan tarlaları ya
pıldı. Bu tarlaların en mühimlerinden biri 
Kapta Port Elizabettedir. 

Sayfa 9 

Alman oanciıca1ı Makedonya vapuru son fırtınalarda Mersinde karaya oturmu§'" 
tur. Resmimiz bunu scösteriyor. 

Almanyada Garmigte yapılan kıg olimpiyatlarından bir intıba 1 Kanadalılar Heı 

Hitlerin önünden geçerken, Naziler tarzında selam vermişler ve Almanlar tarafın

dan hararetle alkışlanmışlardır. 

Amerika muhterllerind n M. J. W. Ohriatie tankLm tayyarelerle taoımak igin yera 
bir ıiatem ke§fetmiıtir. Tanrarelor, tanklan tafIYor. ve düşmana knrvı nerede kulla• 
rulmaııı 18.zımsa orada indirerek launlann harekete ıeçmcaini temin ediyor. 

• .,., 

- . ._-.J • . " ,; 

J 
ltalynnlnrın Habeşistan<laki İsveç Kızılhaçını bombardıman etmeden once t ... j'ya.', 

relerle attıkları arnpça beyanname.. Beyannamede ıttayynrecilcrden esir düşcm birini 
öldürdünüz ve kafasını kestiniz. Böylece insanlık kanunlarına ve beyneln~ilcl ka
nunlara kar§ı geldiniz. Buna mukabil müstahak olduğunuza nail olacaksınız» y.ı· 

zıaı ve Grnzyani imzaBJ vardır. 



SON POSTA 
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Yer Yüzünde Olup Bi~ ~~-;------------,----~-~-----i---,--;-;-~--~;-~-----~---~-;~~-

Bir menkh oa 
bla çeflt kele· 
bek teplamıthr 

adaeıad• al· 
raatl aahYe· 
dea bir hu. 
t.lık çıkını ı 

Orıa 

1<ııeya Vlld 
Vottok llm•· 
nında Joal 
ia9•ala bat· 

lam19tır 

ral1• çiftçileri 
kuraklıktan ti· 

k&yetçl dlrler 

Aleyhinde Toplanan Bfitiln Delillere Rağmen 
Suçsuz Olduğunu Söyllyen Adam 

Kuien On Yedi Sene Hapishanede 
Yattıktan Sonra Tah iye Edildi 

Haslanede Öldü! 
Alman imparatorunu En Çok Kızdıran 

Adam Bir Rus Asılzadesidir 
"; vrupa gazeteleri Aleksandr Zoub- 1 kabul ederek karnını doyurmaya ça -

kof un sabırsızlıkla beklediği on mil - lıştı. Tam o sırada da kendisine Al
yon . frank servete kavuşmadan, ka - manyadan bir telgraf geldi, bunu sa
~~. ~~r sefalet içinde, veremden öldü- bık Alman imparatorunun ihtiyar kız 
gunu yazıyorlar, ve onun ölümü ile kardcti yazıyordu: 
s~n Y~!ların en büyük serserisinin de - Gel, artık evlenebiliriz 1 diyor .. 
sonmuş olduğunu söylüyorlar. du. Zoubkof gitti. Evlendiler ve kadı-

Aleksandr Zoubkof çok zengin bir nın milyonları ile debdebeli bir bayat 
R.~s ailesine mensuptu. Binlerce dö- 1 yaşamıya koyuldular. Alman impara
~u~ toprağa ~ali~ti. : akat Rusyada I toru haklı olarak kızdı. Kederinden 
ıhtılal çıkınca çı~lıklerınden kovuldu. ! hastalandı. Bereket versin ihtiyar ka
Almanyaya geçtı. O zaman Almanya dında para çabuk tükendi. Esasen iki
da karışıktı. Aleksandr Zoubkof İf bu- si de yekdiğerinden bıkmı~lardı . Ay -
lamadı, aç kaldı ve nihayet uzak akra- rıldılar ve ondan sonra Zoubkof tek
basından birisinin yıllarca evvel, bü- rar eski hayatına döndü, sinemacılık, 
tün parasiyle Almanyaya geçerek aktörlük, şarkıcılık etti. Fakat iktidarı 
Bonne şehrine yerleşmiş olduğunu yoktu, hiç birinde muvaffak olamadı, 
hatırladı, onun yanma gitti. Böylece; tekrar garsonluğa döndü ve bu arada 
bir müddet için sığınacak bir yer bul- da eski Alman imparatoru aleyhine, 
du. izdivacını bozduğu için bir on mil-

Aleksandr Zoubkof u tarihe geçe - yonluk zarar ve ziyan davası açtı. 
cek m~hur bir sima yapan işte bu Bu parayı tamamen değil, fakat hi~ 
Bonne ,ehrine gitmiş_ olmasıdır. Zira olmazsa kısmen · alabilecekti. Fnkat 
orada sabık Alman imparatorunun ecel bırakmadı. -----
kızkardqşine rast geldi, ona kur yap -
tı. Kadın, zahiren çevik ve dinç gö- Kafası işllyen 

Fransız gazeteleri 17 yıl fasıla ile 
Kuien adını tekrar anarlarken, buna 
vesile veren yeni hadiseyi fU satırlar

rünmesine rağmen ihtiyardı, yuzune Adamların Çokluğu 
layarak ba111 boa bırakmaları, sonra k Al gülen genç erkeği sevmiye koyuldu. lngilterede neşredilen bir istatisti "" 

T T tan sonra te rar man işgalinde bu-
dütünülüncc hayret uyandırdı. Her ne lunan (B ··k 1) d'" d'" Eğer Aleksandr Zoubkof biraz sahre- ğe göre 1935 yılı içinde (36.000) ta· ru se e on u ve tam o sı- . .. 
olursa olsun Kuicn serbest kalınca rada Mia Edith Cavel, Buach adı· ~e~ek vazıyettc ol~ydı bu munasebe- ne ihtira beratı alınmıştır. Bu miktar 

la anlatıyorlar: Pren• ve prensca Croy'un Bellingnie nı taşıyan diğer bir casus ile birlikte t~ı yaygarayı ~uc.ıp olmadan meşru bir yıl evvelkine göre bin tane eksik • 
-t d M' Ed"th Ca ı·· d B .. k lele geçt" K d' 'ld" bır şekle sokabılırdı. Fakat akrabası- tir. Bunun sebebi, kafaların daha az - Yedi katlı yüksele bir binanın 

önünde muhtctem bir otomobil dw
du, içinden çok uzun bo,.lu, fakat o 
nlsbette de zayıf bir adam· çaktı. C.,.. 
çekten temiz, zarif, zengbı ~
Üzerinde servet sahfplerine m~ı 

r- osun a ıs ı ve ın e ru • ı . urışuna ızı ı. . . . . . . . ... ·1 d ... · ı f k 

ı'd "d t "kl · b k . · I nın evmde ıkametını temdıt edemı- ışlemege b<wlaması ı e egı , a at 
ee e ı are e tı erı casus şe e esını lf Al ı· · k ·n · · ı · 

vekarlı bir eda vardı. 
Kapının çıngıratıni wekti, ~e 

girdi ve o zaman öğrea(Uk kt ı 
«Kuien tam on yedi yd hapiahue

(le yattıktan eonra tahliye edilmif, a
radan geçen müddet ~fında 6len 
zengin bir amcasından miraa yediği i
çin servete kavufmUf, uzak köylerden 
birinde aile kuran kızqun yanına git· 
miş, bir mliddet torunlarını se~ 
rek dinlenmiş ve şimdi Pariee gelmif
tir. Maksadı kendisini 18 yıl evvel 
müdafaa etmiş olan avukatını görmek. 
Muhakemesinin yeniden g&rlilmesi i
çin teşebbüslere girifmektir, zira Kui
en haksız olarak mahk<mı eC!lldi~. 
suçsuz olduğu halde tam 17 yıl hapis
hanede yattıiı lddiasındadıı. 

... .. - -.. -
ile temasa gclmeğe muvaffak oldu. Bu 
sayede bir yolunu bularak Holandaya 

Büyük muharebe bitince Fransız
lar Kuien'i tutarak divanı harbe verdi
ler. Vatan aleyhinde hareket etmiş ol
makla itham ettiler: 
-Almanların seni hapiıhaneden çı

kınca serbest bırakmalarının sebebi 
onlarla anlaşmış olmaklığındır, dedi
ler. 

- Hayır! 
- Bir defa Holandaya geçmeğe 

muvaffak olunca tekrar geri dönmek
liğin bunu gösterir 1 

- Hayır. Benim tekrar Belçikaya 
dönmekliğimin sebebi Holandadaki 
Fransız ataşemiliterinin isteği üzerine, 
sırf Fransa lehine malumat toplamak 
için olmuştur. 

- Sonra Belçikaya döndükten son
ra bir çok zamanlar seni Alınan zabit
leriyle konuşurken görenler olmuştur. 

- Hayır. Alman zabitleriye konu
tan bana çok benzer diğer bir F ranıız
dır. 

- Son iki iddianı ispat et 1 

yordu, parası da yoktu, manyayı bazılarının uzumsuz eşı en ı ıtıra 
bırakarak Parise geldi, garsonlukla bir beratına bağlamaktan vaz geçmiş ol .. 
lokantaya girdi, en küçük işleri bile malan ile izah edilmektedir. 
c 

Bir ingiliz Şehri Sokakla-
rına Çelik Kaplanıyor! 

Bu iddiasını iapat edeblleceli mi) 
~dı üzerine sürülen lekeyi silmeJ lçi'n 
lazım gelen yeni delillari bulabllocek 
mi~ Bunu bize istikbal alSıterecektlr. * geçti. Mantıkan artık orada kalması, 

veya deniz yolu ile lngiltereye, oradan 
- Mümkün değil, eşhas ölmüş veya ~ 

kaybolmuştur. 

* Okuyucularimız K'.ulaiı1 taniınu- da Fıansaya dönmesi lazımdı. Fakat 
"1r·. Kendisini bir iki eatula takdim • Kuien bir müclclet Holandada kaldık· 
t\slım: _ • .:.................................................... Divanı harp zaferin verdiği sarhoş 

Kuien bUyUlt muharebenin ~ ay• bir hava ile muhattı, Kuien 'i idama 
Lınnda Alman ordu1U. Belçlkayı lt8a1 Af mangada mahkfun etti, fakat bu cezayı sonra 20 
ettiği zaman orada C88UI oldup için yıl hapse çevirdiler, ve Kuien de kanu-

tytulup kurşuna dizilen lngiliz km Mi• Hükumetin Ka _ nun uslu duran mahkumlara balı,etti-
Edith Kavel'i Alman memurlarina ha· ti haktan iıtifade ederek ancak 17 yıl 
her vermiş olduğu idd14 edilen adam· d T V hapis yattıktan sonra geçenlerde ser-
Qır. rışma ığı l.Ş .1 ok. best bırakıldı. 

• • 
K . bü·-"1i liarelie kk..: :Almanyada (içtimai basiret) bakan- Kuien gençlig"'ini fırtınalar içinde 
uıen ru. mu çt ~~· za· lığının hazırlamakta olduğu bir kanun 

man hafif bir dolandıncdık ıuçu ile l& ih .. b d .. d geçirmiş, doğru yoldan ayrılmış, ha-
mahkum olarak Fransanm Seint-Kuen· d ~ asın~} gore, fun dan sbo?~a muf - pishanelere girip çıkmış bir adamdır, 
. . h . eıuınumı er tara eyn en ırı tara ın-tın hapıs anesındc yatıyordu. Bu şehir ed"l b"l b" k böyle olduğu halde vatan aleyhine ha-

' A 1 l 1" • ahkO. i dan talep ı meae ı e ır arı koca k . . . f kah l .MJman arın e ıne geç.mu m m - . . . . re et etmış hır canı sı atını u et-
yet müddeti bitinceye kadar yine ha- arasmdakı nıkAhın feshlm ıstemek se- memektedir. Lekeyi üzerinden ıilmeğe 
pishanede kaldı. Müddetini doldurun· lahiy~tine mali~ ~lacak~r: ~ü~de~u ~ çalışmaktadır. Milliyeti tamamen haz· el" 
ca Al~anlar onu serbest ~ır~ktılar. mumıler bu selahıyetlerı~ı hır ızdıvaç rn~t~iş bü~ük m!lletlerin en adt fer~- Londra gazetelerinin yazdı.klanna aöre lelingtau ,dıri sok.aklarmdan b~e~ 

Kuıen o zaman genç, güçlu kuvvet- bağının devamında Nazı mefkfiresi lerının dahı bu hıste olmalarıdır ki, l neme mabadı ile üzeri tırtıllı çelik lovhal ar kaplanmı§tır. Dayanma ve otoıno ~ 
,ıi bir delikanlıydı. Binaenaleyh Alman- için fayda kalmadığını gördükleri za- ~öz.e çarpn:ıağ~, ~ze~inde durmağa de- kaymalarının .önüne ge~~e nokta~ından bu deneme iyi aonuç verirse bütürı ' 

lara bu adamı üsera karargahına yol· man kullanacaklardır. gerı olan bır hadısedır. aokaldan aynı hale getınleceklcrdır. 
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Devri Geri Geliyor Çocukların ı~ 
Gözlerini 1 

Yeni Gece Elbiseleri, Şapkalar, Sokak Elbiseleri ~ 
Ve ilkbahar Kıyafetleri orugunuz 

Çocukların gözlerinin bozulmama
sı için ilk dikkat edilecek şey uyurken 
gözlerine IıŞığın doğrudan doğruya gel
memesidir. Zira tabakai şebekiye çok 
hassastır. Göz kapalı olduğu halde ı
şıktan müteessir olabilir. 
' Çocuğu araba ile gezmeğe çıkardı

ğınız zamanlarda güneş ışığının doğ
rudan doğruya gözlerine girmemesine 
dikkat ediniz. Filvaki günqş çocuğa 
çok hem de pek çok faydalıdır. Fakat 
gözlerine değil .. Çocuğunuzu, balkon
larda parkta ve yahut bahçede uyuttu
ğunuz zaman güneşin çocuğun uyu
duğu müddet zarhnda alacağı istika
meti dütünerek ona göre bir yere yer· 

1 leştiriniz ki, uyurken gözlerine güneş 
vurmasın. 

Eğer hava rüzgarlı ve sisli ise ço· 
cuk sokaktan gelince gözlerini Boraks 
losyonu ile yıkayınız. Bu suretle hem 
çocuğun gözleri rahatlafU, hem de 
gözlerine mikrop falan gelmişse temiz· 
lenmiş olur. 

Eğer gözü oldukça sert bir ye
re çarparsa bir bez ve yahut pamuk 
parçasını soğuk su ile ıslatıp vuruğun 
üstüne koyunuz. Eğer bu pamuğu Bo-

Resimlerin bazılarına bakıp ta aize dan biri olan Madolen Viyonenin uıo- raksla ıslatırsanız daha iyi olur. Bu 
nıüzedeki e)biselerin fotoğraflarını delidir. Elbise baştan aşağı siyah tül • vuruk yere biç bir tazyik yapmayınız. 
gösteriyoruz zannetmeyiniz. On altın· den yapılmıştır. işlemeleri ayni renk- Ve çocuğu karanlıkça bir odaya götü· 
a Lui zamanında giyilen elbiselere te lcadife kordeladandır. Keza önün • rüp yatınnız. Başının altına da yük
benziyen şu Mari Antuanet vari deki fiyongalar da kadife kordeladan sekçe yastıklar koyunuz. 

,. yapılabilir. Fakat daha gösterişli olma· Çocuğun gözlerine. d~~unacağınız 
sı için bunları taştan da yaptırabilir • zaman muhakkak ellerınızı yıkayınız. 
siniz. Eğer gözü rahatsızsa ilacını değiştir· 

Pek yakında kar yağmasına rağmen dikten sonra yine ellerinizi yıkayınız. 
ilk bahardan uzak değiliz. Onun için Çocuklar ders çalışırlarken ışığın 
mevsimlik kıy af etinizi şimdiden ha • gözleri yormayacak kadar bol olma· 
zırlamalısınız. Siyah etek üzerine gi- masına ve gözlerine değil kitaplarına 
yilen beyaz çizgili siyah ceket hari _ çarpmasına dikkat ediniz. 
kul8.de bir bahar elbisesidir. Resimden ..................... ••••••••••········-····-··· .. ·•••• .. =• 

bütün çizgilerini biçimsiz görmemek 1 Yün işleri 1 
mümkün olduğu için fazla tafsilata 
lüzum yoktur. 
Şapka siyah kadifedendir. Bu da 

Parisin yine en büyük moda yaratıcı
larından biri olan W ortle modelidir. 
Fevkalade şık bir şapkadır. İğnesi 
mercandır. 

Diğer resimde hem kışlık hem de 
mevsimlik kıyafeti birleştiren gayet 
pratik bir sokak elbisesi görüyorsu • 
nuz. Bu elbiseyi hem tayyör gibi, hem 
truvakar gibi kullandıktan başka 

elbise bu sene de gece elbiseleri içinde daha soğuk havalarda ceketin üstüne 
eıı çok beğenilen kıyafetlerden biridir. tuvakan giyerek - resimde görüldü -
l>ansin en büyük moda yaratıcıların· ğü gibi • palto ihtiyacınızı da kaışıla-
-- ... . - . .,,. .. • ·- mış olursunuz. Ceketin tek düğme ile 

[ N Y k Y ? 1 
iliklenişi ne kadar şıktır. Bütün bu şık-

- e eme apsam - lığa rağmen yegane süs arkadan ev • 
y vela yaka kadar dar olan önde genitl • 

umurtah Makarna liyerek jile halini alan kürktür. Bu iğ-
Makamayı bildiğiniz gibi pitirin yiyece· reti olduğu için her üç kıyafetle de 
~ makarnanın miktarına göre bir kullanılabilir. Bunu bilhassa hem ik • 
~ >i&Diiltayı da kab pifiıin. KabtlkJarını tısadi hem de şıklığı seven ikarilerimi-
'°~Yunuz. Uzunlamasına sekize bölünüz. Ma- d 

yı bir tepsiye bopltınaz. Aral.nna 
~urtaları yerlqtiriniz. Yukarıda tarif et· 
~ gibi sütlü bir salça hazırlayınız. Ta· 
. bu defa için de yumurta beyazlan ye
~ rendelenmit katar peyniri koyunuz, 
~ bir kaç yumurta kırıp iyice b
~blZ. Bir müddet pifirip tepside ma • 
._ ve yumurtaların üzerine dökünüa, 

~ fu.ına sokup üstü kızarıncaya kadar ba-
llnz. Sıcak sıcak yiyiniz. 

* Ev böreği 
)~ fincan un, üç çay kqığma 
a, paodir (bakkaldan kutu ile alınır) 
a, 1 ~y kaıığı tuz, dört çorba katıiı yağ, 

~fincan süt ve yahut yan süt yan su. 
' u.,_ §eyler bir araya karıtbrılacak. Yai 
'-Ulacak. Sütle su ile yumu§&k bir ha· 

' tutulacak. Bir İnce yufka açılacak bi
lb.... ~Çil ile kanttınhmt et bu ,afkanm 
~~ Yayılacak. Y ufkanm önünüzdeki 

~- bathyarak öteki uca doiru yu • 
...-;_~ aarum. Kız&'ID bir fırmda yirmi 
--.._ bdar pifİrİDİs.. 

ze tavsiye e eriz. 

Örme Elbise 

Bu gördüğünüz güzel ropmanto ta • 
mamen el örgüsüdür. Kemerle yakası, 
ve beresine varıncıya kadar, örgüsü 
düz örgüdür. Fakat siz istediğiniz 
takdirde fantazi örgü de yapabilirsi • 
niz. Sonra eğer örgüyü fazla külfetli 
buluyorsanız tıpkısını makinede de 
yaptırabilirsiniz. 

Biçimi eteklere doğru hafif kloştur. 
ilikler kendinden açılmıştır. Diiğme • 
leri isterseniz örgü, isterseniz deriden 
yapabilirsiniz. Kemerin kol kapaklan· 
nın ve yak.anın örgüsü fantazidir. 
Bundan bafka kemerin arkası dar, önü 
1ıeniftir. 

Mister Dupon ayıp değil mi} 

Mister Dupon ayıp değil mi~ 
Şikagoda çıkan Esquireden 

- Fakat bu bir saygısızlıktır. Tahkir 
demektir. Yukarıda gene suvare var. 
Halbuki bizi davet etmediler! 

New-York Americain'den 

Hoca - Büyük Katcrin kimdi? 

Talebe - Crcta Carbol 
(Enrybody'a) dan 

- Oh sen mi.in Jorjl Bu sisli havada 
duml 

Kadın - Ben senin için iki erkekten ~ 
vaz aeçtiml 

fakek - Ben de aiaara içmekten vaz 

ıeçtiml 

- Karıcığım sana 
Biiro nrkudaşlnrımdan 
getiTdim. 

iyi bir sürpriz~ 
birini ) cmei9_ 

Kadın - Geçen hafta ezdığimWJ\ 

kardeşi olacak, çok benziyor. 
Erkek - Bu aileden buralarda otu .. 

Yan pek çok insan vaT, sanının. 
Sidneyde çıkan Smitb'a Weekleyden 

- Kocam bu sandalyeyi berberden 
aatm almış, başlcu türlü uyuyamıyor. 

Amerikain Newıparıersten 

ihtimali ile ne üzülüyor~ 

The Humoristten 

. 
- Evinizde yangın çıktığını telefonla 

aöyliyen siz uWıiniz} 
Daily Mirrordaa 
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Akdeniz incisi 
Yol Vergisi 
Kanunu 
p;ojesi ~Yazan: Kadircan Kallı ~ 18/2/936 ~ 

ipekli el-

kaçırdığı 

gelini ... 
- Kim aldı? 
- Bir esir gemisi... Venedik ge-

miai . .. 
Karayel tarafını gösterdi: 
- Bu tarafa gidiyordu. Gene ... 

Oraya ... Gitmiıtir. Ona yetiıin! •• 
incinin 
Elbi•e•i 
Durmuı reis te, arkadaıları da 

bu habere tatmıılardı. 
- Bu nasıl olur? Bizi aldatmak 

mı istiyorsun? 

Bayındırlık Bakanlığının şose ve 
köprüler kanununa eklenmek üzere 
hazırladığı yeni kanun layihasına gö
re yol vergisinin asgari haddi senede 
4 ve azami 12 liraya çıkarılacaktır. 
Mükelleflerin ne nisbette yol vergisi 
verecekleri mali vaziyetlerinin tetki • 
kinden sonra vilayet encümenleri ta -

yecan ve merakla çarpı~ordu. .. rafından tayin olunacak ve yol vergi -
Biraz sonra Durmuı reıslc Tekgoz si para ile ödenecektir. Aksi halde <le 

Ali ve Levent Süleyman da oraya bedeni mükellefiyet usulü tatbik olu
gelmiılerdi. Levent Süley~a~, ~ e- nacaktır. Kazanç vergisine tabi olan 
nedikli Marçello kendi gemısıle hır· 18 - 60 yaşındaki kadınlarda yol ver -
likte Durmuf reisin gemisini de ha- gisi vereceklerdir. Taksit zamanların
rutları ateıliyerek uçuracağı sırada da çalı;?tırdıkları şahısların yol vergi -
haber veren ve onları kurtaran de- sini kesmiyen mü~s~eseler b~ parayı 
likanlı idi. Venedik gemisinde forsa yüzde beş za~la odıyeceklerdır v: bu 

ld "' d it lyancayı oldukça zammı mukelleflerden nlamı -0 ugu sıra a a y 
1 

. . h ·ı" 
.. - · · D eis bu cesur ve yacaklardır. o vergısı ta sı atının ogrenmııtı. urmuı r .. N f• V k"l . f d 

d rk l k .. niyor yüzde ellısı a ıa e a etı tara tn an 
açıkgöz e 

1 a~ ı:a dço kgu"v~ ' yol ve köprü inşaatına sar folu nacak -
onun dil bilmesının e ço ıııne ya-

l d tır. 
rıyacağını an ıyor u. 

DurmUf reis Pulata: Balıklar Bu Yıl 
- Henüz yaran kapanmadı. Bu-

rada hem ÜfÜyecek, hem de yoru - Mar1naradan 
lacakaın. İyi değil bu .. . Sen kama-

Ayrz/m ıgor /ar . ' raya ın ••• 

Şubat 18 

Kır Koşularına Karşı 
Alaka Hergün Artıyor 

Koşucular Üç Hafta Sonraki Müsabakaya Şimdiden 
Hazırlanıyorlar, Futbolcuların Kulakları Çınlasın! 

Yaz'9n: Ömer Besim 

Son günlerde kır koıularına kar- hazırlanmak mecburiyetini bilir ve 
şı klüplerimizde ciddi ve büyük bir ona göre büyük bir dikkat ve ibti • 
alaka uyandı. marn ile çahıır, durur •• 

Bu arada 1936 kıt mevsimi ıçın İ§te Güneş klübünün kroı timi de 
hazırlanan Kros kant~iler her gün bu ıekilde pazar günü Veliefen· 
bir parça daha rağbet görmekte ve di çayırında tam yol üzerinde bata 
gün geçtikçe alaka uyandırmakta- çıka idmanlarını yaptı. 
dır. Yarı§ yerini, atletlerinin nefesle· 

23 ıubatta Veliefendide, 8 mart- rini sahanın müıkül taraflarını y~ • 
ta Heybeliadada yapılacalc kroslar rinde görmek imkanını veren bu ıd· 
için ali.kadar kulüpler §İmdiden ha- man her bakımdan faydalı bir ha • 

1 ki b 1 1 d reket ve kayda değer bir hidiıedir. zır ı ara aı amıı ar ır. . .. 
F b 1 b .... k ·· b k Üç hafta sonra Heybelıadada dor • ut o cu en uyu musa a a- . • 

h l k · . b d. düncü Kros kantrıyı kopcak olan 
ya azır anma ıçın umunun ı- B "kta . . d bah 

· d "d 1 eıı § tımı e pazar sa ı hın e olan sahaya ve ı man sa on- b l"d 1 •. · d "lk 
ı k k b. k h ft Hey e ı e yarıt yo u uzenn e ı arına çı amaz en ır aç a a 

Leonidi onunla birlikte Alanya • 
ya gitmek için denize çıktıklarını 
kııaca anlattı. Yeniden avucundaki 
ipek parçasını göstererek: 

Diyordu. 
Fakat bunu dinletemiyordu. 
Pulat cevap verdi: 

idmanını yaptı. sonra yapacağı koşu yerini görmek 
Bir taraftan Veliefendiye, diğer Son zamanlarda havaların müsa - ve sahaya alıtabilmek ıçın çivili 

taraftan Heybeliye idmana giden adesizligw i yüzünden balık az çıkmış, 1 pabuçları omuzlayıp dere tepe a-

- Zorlama, reis: Ben orada du
ramam. Burada kalmayı esirgeme 
benden ... 

k atletler kar§ısında oturduklan yer· bunun neticesi olarak ta. fiatlar !Ü - ll&n atletler karıtısında saygı göster-
ı 1 - ~ ~ den spor yaptıklarına İnanan fut • selmeğe başlamıştır. T orık oa ıgının mek lazımdır. Bu hadise bizde 

- İste... Bu onun elbisesinden 
avucu~da kaldı .•• Vakit kaybet • 
meyin ... Yoksa .. . 

24 k k d ··k bolcuların kulakları çınlaıınl. çifti 12 kuruştan ' uruşa a ar yu - spor telakkı0sı"nin hakiki manasını 

8Clfka Gemilerle 

U ğraımayalım!. 

Hakem Kuraunun ikinci selmiştir. anlatır. 
Balık almak üzere limanımıza 8 F b l T oplant .. ı 

Veli bu bez parçasını kaptı: ·f · ut o cu kendisinin çok yüksek f b l 1 • h t" t f Yunan motörü gelmiştir. Bunlar çı tı atan u at etızm eye ı ara ın • 
15 kuruşa kadar torik almaktadırlar. kıymette bir oyuncu olduğuna kani- dan açılan atletik aporlar hikem - Pulata göstereyim. O, tanır ... 

Dedi. Kamaraya indi. 
Pulat hemen tanıdı. Yerinden 

kalktı ve yukarıya koftu. Elbise 
parçasını avuçlarında sıkıyor, du • 
daklanna götürüyordu. 

Süleyman dedi ki: Her sene bu mevsimde Akdenize dir. kursu bugün ikinci toplantısını 
- Şu Leonidi çabuk iyi olaydı akın etmekte olan balıklar bu yıl fırtı- Onun nazarında idman yapmak mıntaka merkezinde yapacaktır. 

da buraya çıkaraydık. nalara rağmen hala Marmarada yat • için, biraz sıkıntıya gelmek lüzum • Toplantıya 6 da baılanacaktır. 
- Neden? maktadırlar. BalıJsçılar bu vaziyetin suz bir iştir. O nasıl olsa töhret sahi- l•kosya. Almanya Futbol Maçı 
_ Göreceğimiz gemilerden han- yıllardanberi görülmediğini söylemek· bir bir sporcudur. Alman futbol federaıyonu, Is • 

Leonidinin dediklerini o da öğ -
renince: 

giıinin aradığımız gemi olduğunu tedirler. Alakadarlar bu vaziyetten is- Buna mukabil bir atlet elinde koçyanın yaptığı daveti kabul et • 
bize söylerdi. tifade çareleri aramaktadırlar. Balık - bulundurduğu kronometre ile saha- mittir. 

- Reis, bu adam yalan söylemi- Pulat buna hak verdi: • • ların bu yıl fevkalade olarak kışkı Mdar- daki yerinin neresi olduğunu kolay- İskoç.ya • Almanya arumda ya • 
marada geçirecekleri anlaşılma ta ır. 

_ Doğru ... Baıkalarile uğrat • ca bildiği için imkan dahilinde iyi pılacak maç gelecek mevıim Gla1-yor .. . Oraya gidelim ... Çabuk!. .. 
Diye bağırdı. 
DurmU§ reis yaralıyı gösterdi: 
- Bunu kaldırın. Kabak Mah 

mazdık ... 

Durmuı reis te buna hak verdi. 
- Doiru... Batkalarile uğra§ -

mazdık ... 
muda söyle, iyi baksın!.. 

Leonidi kanlı yüzünü 
yor ve inliyordu. 

Durmuf reiı te buna hak verdi. 
elile sili • 

Ramazana dönerek emir verdi: 

Vardiyan, 
Vur Tokmağı 
Durmuı reisin sesi denizin ve 

rüzgarın sesleri üstünde yükseliyor· 
du: 

- Haydi yiğitim, git Kabak Mah
muttan havadis getir! 

Üç dört dakika sonra döndüğü 
zaman §U haberi verdi: 

- İyi değil... Sayıklayıp duru • 
. yor. Yarası epeyce derin imi§. Ka-

- Deh Mustafa, provayı kara ye- b k M h t kılıcın beynine kadar 
1 l H ' y lk ·ı B·· a a mu e a .. . eey ..• e encı er. . . u - . 

1 
d·-· . .. ı·· 

d . ı§ e ıgını aoy uyor. tün yelkenler fora ... Var ıyan, vur- S k .. 
1 

· ı 
- a ın o mesın. 

tokmağı ... Haydi bakalım leventler, k M h ğ k I ... 
b - Kaba a mut sa a acagı-siz de kürek batına ... Hep eraber .. 

Kendisi de kürekçilerden birinin 
yanına oturmuı, kürek çekmeğe 

baılamııtı. 

Gür sesler geceki fırtınadan da
ha baskın bir uğultu halinde bir 
türküye batlamıılardı: 

na güvenemiyor .• 

Ortalıkta bir ka~ saniye seaaizlik 
hüküm ıürdü. Durmuı reis kendiıi
ni toparladı: 

- Adam sen de... Biz de tasala
nacak ıey bulduk. Ölürse nidelim? 
Tüccar gemiıi ile harp gemisini bir
birinden ayırmak pek kolay... Her 

Bir Kadın Kendisine LAf Atan 
ŞoförU Yaraladı 

Ihsan adında bir şoför Unkapanın
da Hayriye adında bir kadına laf at -
rnış, Hayriye de ihsanı çakıirile yara -
lamıştır. ,, 

Zabıta hem ihsanı, hem de Hayri -
yeyi yakalamıştır. 
91!! ... ' 1 ......... 1 •• ' • t .... . .. 1 1 • 

Salı 

(*) 

Aybaşı intizamsızlık/arı 
Zayıf yüzlü, sarı benizli bir genç kız 
bana son zamanlarda sık sık gelen si -
nir buhranlarından şikayet ediyordu.. 
Eskiden sıtma çekmi~ ve tifodan bir 
ay yatmış, 22 yaşında 1,62 boy ve 48 
kiloluk bir ııiklet i olan bu genç kızn 

muayenesinde: 
Reelerinde. 
Kalbinde, 

Denizin Ü.tünele ıeuriz, 
Rüz.garelan haber sezeriz. 

Düımanın baıın ez.eriz., 
Bize Türk leveneli elerler ... 

Ve hazım "Yollarında bir gayri tabiilik 
ve marazi bir vaziyet bulmadım, yal
nız adet zamanlannın hazan on iki gün

aördüiümüz harp semiıine timd • de başlıyarak bir hafta devam etmesi 

Jik «geç yiğitim geç!u denir ve tüc- ve renksiz ve pek az gelen kan za -

Küreklerin topaçları da, palaları 
da alabildiğine esniyor, ıskarmozlar 
gıcırdıyordu. 

Türk gemisi gittikçe ualanmıya 

car gemilerine çullanırız. manlarında baş ağrılarının, ağlama ve 
1 hırçınlaşma arzulannın artmakta ol • 

Süleyman da fikrini ıöy edi: duğunu tesbit ettim. Bu adetler hazan 

- Zaten fU ııralarda bu denizde üç ay fasıla veriyor ve hiç te gelme -

Venedik tüccar gemilerinin iti ne? diği oluyormuş. O zaman mide bu -

Ben bahıederim ki ilk raatlıyacağı - lantıları fazlalaşıyor ve baş dönmele-
batlıyan denizin üat~nde ~e ~ze~ mız gemi aradıjımız gemidir. ri, kesiklik ve yorgunluktan kurtula • 
bir rüzgar altında, bır denız eJderı ( A k ) mıyormuş. 

"kı·-·1 ·ı ·ı· · · l k r ası var lk h" · d f zla bir has çevı ıgı e ı erı ıyor, aıvrı ve a ça Yumurta ı na ıyesın e a • 

·k· t f b k.. sasiyet vardı. Ef ali in'ikasiyeleri müş-provaaının 1 1 
ara ına eya~ 0 

- Vera')'. ıl.ılere Yardım Edenlere 
pükler ıaçıyordu. i l teddi, tansiyonu düşüktü. 

kk Dahili guddeler ifrazatından (hipofiz), 
Murat ile Veli direklerin en uç - TB,8 Ur ve (Over) tabletleri (agomenzin) 

larına tırmanmıılar, ufku battan V d. · ba t b. ı·w · 'den draı"eler'ıne b"ır mu""ddet devam etti. Da· erem ıspanserı ş a ıp ıgın 

baıa keskin bakıılarile tarıyorlar • yoksul veremlilere dağıtılmak üzere hilen (fitin) kullandı. Bir ay kadar da 

dı. ' 172 şişe balık yağı hediye eden öğret· kan seromları yaptım. 
Leventlerin men Servetle farmakoloğlar birliğine, Buhran yavaş yavaş geçti ve adetler 
K lb . h ·b· d d hali tabiiye geldi. Dört ayda (6) kilo a ı makama, reçel, tar ana gı ı gı a ma -

k d 1 d kazandı . Pulat ile diğer ar a at arı a deleri gönderen gümrükler satış mü - L--~-~:---:--:-~:u::::::-:::-1 
bat kasara üstünde bulunuyorlardı. dürlüğüne, giyecek eşya teberrü eden ( *) Bu notları kesip aaklayınız, ya. 

d k hut bir albüme yapıttırıp kolleksiyoa Onlar da Akdenizin engin ve sonsuz merhum albay Şükrü ailesine, o tor bu •--
lc.k yapmn. ~ıkıntı zamanınızda • not~ aibj görünen mavi ufuklarına ba • .AC1i Vasfi ile eczacı Hamdiye teşe ür bir doktor sibi imcladuma yetifebilir. 

lnyorlnrdı. Hepainin de kalpleri he- edilmektedir. 

bir mevkie yükselmek kaygusuna kovda 14 birinci teırin çal'f&ID • 

dü§cr ve hiç §a§mıyan bir ıaat gibi ha günü oynanacaktır. 

Oksfort - Kembriç Kayık Yarışları 

Okuortlu kürelcçila ~· 

4 nisan cumarteıi gunu Taymia 

nehri üzerinde yapılacak olan Okı-
Okıfort ekibi tam yol merind• 

cumarteıi günü tecrübesini ~apa • 

fort, • Kembriç üniverıiteleri kü • caktır • 
Son senelerde üat üate majlip r 

rek müsabakaları için iki taraf ta lan Okafortlular bu seneki yanflat"' 

büyük bir f aali~tte bulunmakta • da kazanacaklarını ummalrtadd"' 
dır. lar. 

Eski Evkaf Kayıtları Otomobil Ve Tramvay Kazaıarı 
Evkafın İstanbul mahzenlerinde Şoför Saminin 3117 sayılı otoırıO"' 

bulunan eski kayıtlarının Ankaraya b'l' .1 127 l ş· ı· T·· 1 aın~" 
. . l K 1 ı ı ı e sayı ı ış ı • une tr gönderılme~ıne baş anmıştır. ayıt - . .. .. 

1 

rxı•f• 
lar, orada mütehassıs bir heyet tara - yı Etuval sıneması onundeoçarp f 
fından tasnif olunarak yeni yaptırılan otomobilin çamurlukları ezilmiştir· 
evkaf umum müdürlüğü mahzenle * 

334
h l b.l ·1 697 .... 

·rinde saklanacaktır. ·> sayı ı otomo 1 1 e · .. 

yılı Y edikule tramvayı Beyazıtta çat 
Karahan Yoldaş Geliyor pışmwlardır. Otomobilin benzin de : 

Sovyet Rusyanın Ankara büyük el- ı .1 . t bildeki rxıiiştetl 
. k posu ezı mış, o omo 

1 
-~ 

çisi Karahan Yoldaş bu sabahkı e s - . . M d ba dan yarauu-·· 
h . . d'" k aaatçı urat a şın presle Avrupadan fe rımıze onme - , 

tedir. jtır. 
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~iizgarda; Boz Renk Bir Gölge Bir De 
Kır Sakal Sallanıyordu 

Marth Dissak Metresi 
Olduğu Eski Rus Zabiti 
Tarafından Öldürüldü 
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Ercümend Ekrem Talu 

GÜMÜŞ \/ AZO 

dine sahip olan hissedarlar heyeti umu • 

miye içtimaında hazır bulunmak hakkını 

haizdirler. 

Umumi heyet içtimaında asaleten veya 

vekaleten hazır bulunmak istiycn hiue ı 

darların hamil olduktan hisse aenetlerinJ 

içitma gününe takaddüm eden 1 O gü~ 

zarfında idare merkezine ve yahut lstanı 

budaki bankalardan her hangi birine te") 

di etmeleri mecburidir. 

Müzakerat Ruznamesi 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şube&I 

Merkezi: Bedin 

Tiirklyedeki ıubeleri: 

Galata • latanbul • lzmlr 
Depoıu: lat. lütüı:ı Gümrügü 

.,. Her türlü 6anka iıl ..,. 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- OksürücünQz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bron .. te mi tutuldunuz? 

Pektorin' den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
ltUTUSU U k\JltUŞ 

lfSh IEllt-111111 mu ECZIUSI sim et 

. •. 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 4 Yazan: A. R. 

Sana, onu söy emPı.: i unuttum. O köş
kü 1b~i1 tarbnşmm kardeşi geçen sene 
satın c- 1 Jı. Gi:ioahı boynuna .. Bu adam 
için m:"thiş bir h~fiye diyorlar. Şer -
rindcn emin olmc k için, köşkün ö -
nündPn geçenler, başlarını çe,·irirler. 
Aman ynvrum, ,.• ·ı 1 at et .. Şayet o a
dama rf'. tgelirsen, lıemen şöyle bir se
lam ' ... ~eç. N .. 1 -dar oLc;::ı \ komşu. 
l abi , L .. l'ın1 ç ' · p geçemezsin. Hem 

- Geçen yaz, oraya Asmaaltı t üc
carlarından biri taşınmıştı. Genç bir 

Mü sahabe. 
oğulları vardı. Amma görsen, daha MOSKOV A 
çocuk. Ağzı süt kokuyor. 19: Konser, 20: Yabancı dillerle mü -

Hınzır kaltaklar .. Buradan gelip ge- sahabe. 

çerken ne yapıp yaptılar .. Zavallı yav- LONDRA 
rucag"' ı baştan rıkardılar. C ocukcag· ız 16 "5 Ork 1 7 1 5 ç· ·· Y _ , .., : est ra, , : ıngene mu .. 
üç aşağı, beş yukarı buralarda dolaş - ziği, J 8,45 : Plak, 19, 15: Orkestra, 20.45: 
mıya başladı . Vay efendim, sen misin Şarlcılar, 21.5 : Piyano havalan, 21,35 : 
dolaşan? .. Bir sabah erkenden vez -jQuecn's Halldım nakil, 23,50: Şarkılar. 

emle ı 
o 

ı 

T .. rk Dü man ar 
Yahya:" - Çerkes Etemin Verdiği Paralardan lstif8 

Edecek, Sevdiğim Kızla Evlenerek Suikast 
işine Kanşmıyacakbm L. ,, Diyor 

J 
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BEYAZLANAN CİLD 

Mes'ud bir tesadUf 
neticesi b1r klmyag rln 

ket fi 

Slhlrll 

yeni bir cevherin 
temaslle 

Pariııli bir kimynger, kazaen çıplak koluna biraz «beyaz oksijen dökülmesi 
İizerine cildi beyazlatmak ve naziklcştirmek için ani ve şayanı hayret bir keşfin 
kneydann geleceğini tasavvur edemezdi. Bir lahzada cilddeki kırışıklıklar, leke ve 
iayrisaf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve taze bir beşere kaim oldu. 

Bunu, bir çok kadınların yüzünde tecrübe ederek cildlerini 3 ila 5 levin daha 
bcyazlatıp yumuşattı. lşte hususi bir imtiyaz olarak bu ııbeyaz oksijen» sair 
ltıymettar cevherle beraber yeni Tokalon kremine karıştınlmışt.ır. Beyaz renkteki 
(yağsız) Tokalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gayrisaf mnddelcri hal 
Ve siyah benleri izale eder ve açık mesamntı kapatarak tene o ana kadar kullanıl
mış her hangi bir tU'lrnlet ve güzellık müstahzarımn veremediği yumuşaklık ve 

tazeliği temin eder. 
Beyaz renkteki Toknlon kremine ilave edilen hu «Beyaz Oksijenıı e rağmen 

fiati artırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin ve seri 

l'leticcsini görünüz. 
MECCANEN. - fstanbul 622 posta kutusu adresine (T. S. ı 5) rümuzile 12 kuruş· 

hık bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TOKALON 
ltterrıi, bir tüp gece Tokalon kremi ve (arzu edilen renkte) bir kutu Tokalon 
Pudrasını havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

Hamiş: Nümunelik talebinde bulunan zevatın lfıtfcn adreslerini vazih ve mufassal 
olarak yazmnlarını ve adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümuneliklerini al· 
l'rlarnış olanların da yeniden nçık adreslerini göndermeleri rica olunur. 
..... 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
1 - İşletmemizin Kadıköy İıkelesl UstUndeki Gazino bir ıt:ne 

itin açık arttırmaya konulm· ştur. 
2 - Arttırma 24/Şubat/936 Pazertesi gUnU ıHt 15 te idare Mer· 

kez.inde tefler enclimeninde yapılacaktır. 

3 - Arttırmay girecek:er Ek teklif edilecek bedel il:zeriııden 
yllzde 7,S niıbetinde muvakkat teminat verecek'er ve arttırmada 
yapılacak 11on teklife göre bu tem:oat yüzde on beı nisbetinde 
çıkarılacaktır. 

4 - ihale, idare hakk nda ancak lkisat Vekaleti in tasdikiyle 
hlUnlm ifade edecektir. 

S - Bu Gazinonun 2rltırmaya konulması, ihale keıbi kat'iyet 
•tıneden menut kar akcll in şimdiden feshi mannaını tazammum 
•tmeyecektJr. 

6 - Şartname ve mütemmim ma'fünat 1çln lnuım şef:tğioe 
lllfiracaat edilmeai. " 831 11 

İstanbul Milli Emlak Müdürlü2-ünden: 

GALATA . . 
ÜSKODAR 

Muhammen değer 
Lira 

Kemenkeş mahallesi Topçular cadc.' esi eıki 
28 Yeni 26 Sayılı oda'.ı dükbinın 1 /4 payı. 2000 
Ba ğlarbaıı T opaoell oğlu ıokağı eski 37 
}e. i 31 Sa) ıh 7217 metre murabbaı arıa 

ve tarlanın tamamı. 2000 
Yukarıda yaz.lı maı;ar 21/2/936 Cumn günil mat 14 de P-§İn 

'Para ve açık arttırma ı:e satılacaktır. lıteklilerin % de yedi buçuk 
Pey nkçeJerinJ v; kh muayyeııinden evvel yabrar k Jdaremizde 
~llteıekkli Sat11 KomisyonLoa müracaatları. (M) (658) --

~ . . 
O '"'Y <t L. v c ""'<- ChO' •. ,. ue 

il> l ... 11-1 C..ı>lO t 

SON POSTA 

FENNİN S N 
KEŞFİYATI 

Güzelliğin bütün sırrını terkibinde 
saklıyan ve genç hayvanlardan istih
sal edilen bir maddei bayatiyeyi ihti
va etmesinden cildinize taze bir ba
yat veren VENÜS KREMİ, mesamatı 
bptımaz, derilerin teneffüz ve ifraza
tını teshil eder. Fennin en son bir ha
rikasıdır. En değerli Türk, Alman, 
Fransız cildiye mütehassıslan ve par
fümeri fabrikalan Venü& formülünü 
ve laemini tebrik ve takdir etmişler • 
dir. Avrupa ıergilerinde daima birin • 
ciliği kazanmış en büyük mükifat ve 
altın madalyalar almı,tır. Şimdi bü -
tün Türk bayanları VENÜS kremi 
kullanıyorlar. 

Evliyazade Nureddin Erep Eczayı 
kimyeviye alat ve ıtrıyat deposu, ls
tanbul. 

KANZUK 

Ö ÜRÜKŞURUBU 

En muannit ökııürüklerlt! bronşit, 

aatım, ve lıoğmaca ökaürüğünün kati 
ilAl!ıdır. Oöğüıı!eri uyıf olanlara 
vikaye eılici tesiri ıayaoı dikkattir. 

l~GtLlZ KA~ZUK ECZAı ESl 
'9 .Beyoğlu, 1sta.ııbul 

~L t İ" ~ ô p r.l. .! y C -..la.~ o 1 

..-4 t2 Ş• 0• M .. "lfC""'A~ VAA O• 

Sayfıı 15 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhamme·1 luymet 

Lira 
BEYOGLU ı Hüıeyin ağa mahalleı;I bekar ıokağı eıki 

20 M. Yeni 22 sayıla e•İn tamamı. 7000 
Yukarıda yaııL mal 21/2/936 Cuma günü saa~ on dörtte peşin 

para ve kapalı zarf ı.sulile satılacaktır. Istek ilerin % de yedi 
buçuk pey akçelerini Yakti muayyeninden evvel yatırarak haDrla
yacaklan mUhürlU ıar'ları artırma saatiodon bir saat evveiine 
k•dar idaremizde müteşekkil &atıf komiayoou başkanlığına tevdi 
eylemelerf. . "M,, "660,, 

Istanbu! 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandı~ına 
310 lira mukabilinde bir.nci derecede ipotekli olup paraya çevril· 
mesine karar verilen ve tamamına 1030 lira kıymet takdir 
edilen Yenibahçede Kaptan Sinan mahallesinde Haıtane cad. so
kağında eski 23 m. yeni numerotaj il numaralarla murakkam }&n 

kAgir hane'lin tamamı açık artbrmaya vazedl:miflir. 
Arttırma peşindir. Artbrmaya ftUrak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin % 7,5 nisbetlııde pey akçesi veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müte-
rakim vergi, tanzifat, teoviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arthrma şartnamesi 2/3/936 tarihine mUsadif Pazartesi 
gUnil dairede mllhalli mahsuıuna talik edilecektir. Birinci arttır· 
maaı 19/3/936 tarihine mftsadif Perşembe gUnU dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arthrmada bedel, kıy• 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde U.tte bırcıktlır. 

Aksi takdirde son artbrmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş glin daha temdit edilerek 3/4/936 tarihine mUsadif 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artbrma neticesinde en çok artbramn 6&ttinde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfi· 
kan hakları tapa ıicillerile 11abit o1mıyan ipotekli alacaklarla diğer 
ali.kadaranın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını Ye hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gUn zarfında evrakı müsbitelerUe birlikte Dairemize bildirmeleri 
laZJmdır. Akıi takdirde hakları tapu aicillerile sabit olmıyanlar 
satıı bedelinin paylaşmaımdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriyo ve tanzifiyeden .ibaret olan Belediye riiıumu 
ve Vakıf icaresi bede'I müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak isteyenle· in 35/661 numaralı dosyada mevcut 

evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu ırörUp 
anlayacaklan ilan o;unur. (910) 

Denizyolları İşletme İdaresi 
Muhtelit Komisyonundan: 

1 - Almaoyaya tahsile gönderilecek talebe ve stajiyerlerin mU• 
racaat istidaları Şubat 20 nci Perşembe günU akş ımına 
kadar kabul olunacak Ye bu tarihten sonra yapılacak mi.irs· 
caatlar nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 

2 - Şimdiye kadar mtlraca at etmlı, ve edecek olan talipler iki 
kıt'a fotoiraf, nufuı bU.-iyet c:tizdanı, mektep ve tahs ı.erine 
aid Yesikaları beraber:erfnde oldukları halde Şubatın ~ 1 vo 
22 ncl glin'eri Tophanede Denlzyolları idaresindeki K<..mİa• 
yonumuıa bizzat müracaat edeceklerdir, 

3 - Eunlardaıı. aranılan enafı ha.iz olanlar mezkur gtlalerde ıe
çilecek ve imtihana aevkolunacaklardır. 

4 - imtihan, Şubatın 23 Ye 24 Dncn günlerinde aaat 9 da Orta
köyde Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde icra olunacalctır. 

( b 8) 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
latanbulda: Balı'kpazarı Caddesinde 39 numaralı dnkkin )ıllık 

muhammen lkiyüı: ktrk lira bedeli üzerinden açık arttırma ile ve 
ve yılbk kira bedeli d6rt mflBavi taksitte ödenmek 0Hre bir sene 
için kiraya verilecektir. late1dilerln 'J.' de yedibuçuk pey akç lerinf 
vakti muayyenlnden evvel yabrarak 21/2/936 Cuma glıı i\ saat 
14 do idaremizde müteşekkil aab.ş ve icar komisyonuna m Jra· 
caatlan. '" F. ,. " 766 ,, . 
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OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON.M ŞiRKEll 

TESiS TAR1Hl : 1868 

Sermayeai: 10.000,000 İngiliı lirası 

Türkiyenio başhoa ~ehirleril 

Pe.riı, Mnrailye, Nis,Londra ve 

M.anceeter'de. Mıaır, Kıbrıs, Irak, 

İran, Filistin ve Yunanistau'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romırnya, 

Surıy• ve Yunanistan'da FıJyalleri 
vardır. 

Har turlu bankı mu~malel 3ri 
yapar 
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