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Tuva pudrası 
Yüze gençlik ve güzellik, cilde in -

celik ve letafet verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapılın~ 

olup ihtiyar kadınlan gençleştirir. 

genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incdik verir. Kndın -

lar için daimi ve zan.iri bir ihti -
yaçtır. Cilde katiyyen zararı do • 

T R 

Tıra pudrası 
Tıraş pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güzelleştirir. Kokulu en iyi 

tıraş pudrasıdır. Tıraşın ateşini ve 

hararetini keser. 

SON POSTA 

Talk pudrası 
Bilkimya saf olup mükemmel 

ambalaj edilmiş kutular derunun -

da bulunur ve gayet ucuz, güzel 

kokuludur. 
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Çocuk pudrası Şık Bayanlar Mağaz&11 
Vücutta, koltuk altlarında, kasık • 
larda, ayaklarda vukua gelen ter 
ve fena kokularda pişiklik ve si • 
vilceletcie ve bilhassa yeni doğan 
ve küçiik çocukluda vaki pişik -
liklerdc ve aivilcderdc en nafi ve 
sıhhi bir pudradır. 

ÇAMAŞIB 
. 

YUk•ek kalite 
Modern Biçki 
Elverlşll flyatlar 

İatlklll caddesi 272 - 4 

Voronot aeımıa yoktur ... 

Biz, alelide ampuller gençleımeie 
lüzum hissediyoruz, fakat içimize ye • 
ni spiralleri kim koyabilecek? 

Yerimizi. fazla cereyan aarfetmeden 
daha iyi lfık veren ÇiFT SPİRALLl 
YENi TUNGSRAM ampulüne terk et· 
meie mecburuz. 

ÇiFT SPIRALLI 

GUnUn AmpulUdUr. 

Qnhiaar:ar U. Müdürlüğünden: 
1 - lzmirde Çamalta tuzlasında yapılacak 34797 lira 68 kanıt k• • 

ıif bedelli 6 tane ev, bir mektep ve bir revir binaları topluca ka,,ıı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

;? - Eksiltme 21 ıubat 936 cuma •ünü saat 11 de Kabatqta tabi • 
sarlar binaıınclaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2609 lira82 kuruıtur. 
4 - lıtekliler ihaleden en az bet aün evvel inhisarlar infaat ıubl ' 

ıine celerek diplomalı mimar veya mühendis olduklannı ve evvel" 
en az 20,000 liralık bina iti yaptıklarını mukavele ve kabul raporu~ 
retleriyle iıbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra l 
kurut mukabilinde eksiltme evrakını iıtiyebilirler. ı.ı 

5 - Bu veaaiki havi kapalı zarflar ihale günü saat tam 10 na pr" 
Komiıyon Reisliiine makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. "5~ 

-

BOZKURTv·E HALK 
TR~Ş 131~~1<.L~RI 

Milyonlarca Türkün kullaı : ~·ıgı yegane öı/a1rdeş mahdtr 

Her yerde arayınız. Van acentamız Cumhuriyet Mektepliler Pazand~ 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 1 
Muhammea kı1111' 

Ur• 
FEltlKÔY : Bilezikçi •• Eıref ıokakları Eıkl 37 ili 47 

ye 40 lll 48 ıayıh -4700 metre ve 26 deai- OO 
metre murabbaı araanm tamamı. 141 ~ 

Yukar .. yazılı mal 21/2/936 Cuma· gUoU saat 14 de Atlf b• Is 
Unln yanaı p•ıln •e dli•r yar111 bir 1en• sonra tediye edilıP•dl 
ıartlle •• kapalı zarf uaulile aablaeaktır. lıteklilerin % d• 1~,.. 
~uçuk pey akçeleriol vakti muayyentnden enel yabrarak baıı~ıo• 
yacakları mUhürlU zarfları arttırma aaatinden bir ıaat ev•e ,dl 
kadar ldaHmizde mtıteiekkil aatıı komi•! o.ıu Başkaohtıo• t• 

eylemeleri. "M,, "659,, ~ 

8 ANZOPiRiN -,~ Kaı~leri: -:. ·ttE11 veRoE 40.~~~ ... 
'.IF.rE s RC" ~l l tlUNt TEMİZLER. BA\.G · SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ ~E~E-.:, · 
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İtalyanların İleri Hareketi Durdu 
• 

! 
............................................................................................. . 

JiabeşJer "pek az zayiatla .Çalııan Kadından Yol Vergisi Alınamaz! 

geri çekildik,, diyorlar işçi Kadınlarla Görüştük 
İtalyan Ordusunun Şimalde Yeni Bir 

Taarruza Geçmesi Bekleniyor 
Aksi Halde Kazanılan Muvaffakiyet Bu Ordu için 

Hepsi " Hükumet Ne Derse 
Amma Büsbütün Aç 

Yapar Ne İsterse Veririz 
Kalırız! ,, Diyorlar 

Bir Felaket Sebebi Olabilir 

Ce~etlfltl )'arah fOf!Yall Haf>•f Kıadhaç lramyonlan 
Çallf'l'I lraclınlflJ'l•n «Son Poda• ya /iltrini anlatan iküi iı baffntla 

·-.. ············-···················-·······-·-......... . Y .ı 11er,.Uinin ç.lııan kadınlara da Askeri Muharirimizin ı 1 - Alagi dağına doğru geri çe • 
Mütalaaları kilmekte olan Ha~leri yalnız ltal -

D.. l h . yan tayyareleri, bomba hücumlariyle, 

istiyoruz: terifi clÜfÜnülüyor. Dünkü nü.ham~ 
cl11 hu mev:zuu ele alarak ll8acle çalı-

, un gece ae en aberlenn arasın - . . . 1 • · 
~ .... 't'b · l b' · . . . takıp etmışlerdır. talyan kıt alannın 

•uevzuuınuz ı ı arıy e, ızım ışımı-

~ Yarayanları. hülasaten fÖylece sıra- takiplerine delalet eden bir haber yok-
~ak mümkündür: tur. 

..:._ - londradan gelen haberler: (Devamı 6 ncı yü:zcle) 

''. T rablustan Gelecekler 
Mısın Asla Alamazlar!,, 
>.ı1 ~sırdaki f ngiliz Generalı Bu Sözlere Şu Cümleyi De 
!ave Ediyor : " Bilhassa Şu Noktayı Kaydedelim: 
l\.arşımızdaki Ne Jül Sezardır, Ne De Napolyonl,, 

lf c•r • Li•Y• lt•JtHlmul•lti lruvvetlere kumanda eclen lngili:z 
~ ,,.,ı,itlerneJen bir IP'UP 

~~, 18tr41a bir tetkik eeyahatine çıkan yük istilacıların iştihasını celbetmiş • 
'.'itrl\a~ ıazetecilerinden Jules S.uer- tir. Asuriler, İraniler, sonraları İsken
"i~P-ria Soir ga_Eetesine yazdığı ma- der, Jül Sezar ve Napolyon bu tecrü-

Artık Bu ZUppellkten 
Vazgeçelim 1 

l 1 Ş 'bat ta.ıh~ l..e Jour ~azeteainde 
Almanyanın Garmit ıeh· 
rinde yapılan olimpiyat 
kayak müsabakaları mü 
nasebetiyle şu fıkra gö -
zümüze ilişti: 

«I fiyatlarını ho:z • 
mamak a:zmiyle Türk
ler, bu clela da •onun
cu 6elcliler. l,tirak et
tikleri her midabaka
yı, •onuncu ela oı.a, 

bitirmek İ•femek hu•ıı•undaki gay
retlerini takdir etmekten nel•imi:zi 
meneclemiyoru%. » 

Bu fıkrayı, her Avrupa spor müsa-
r bakasına i~tirak etmek istemek ille -

tiyle malul olanların nazarı dikkatin~ 

koyuyoruz. Hiç bir derece alamıyaca
ğımızdan emin bulunduğumuz bir spor 
için müşahit yerine müsabık gönderir
sek, bu nevi tenkitler hafif bile telak

ki edilmelidir. 
Ve bu münasebetle şu, peşinen ka

bul olunmalıdır ki, bizde, ne latan -
bulda, ne de Bursada esaslı bir suretle 
kayakçılık ·meydana getirilemez. Onun 
tatbik sahası, bizde. Sankamıf ve ha· 
valisidir. Müstakbel kayakçalanmın, 

o mıntaka halkından seçmeli ve ora 
halkından yetiıtirmeliyiz. İstanbulaan 
zoraki olarak bir Çoban Mehmet çı · 
kanlamıyacağı gibi, i,leri, güçleri, 
memleketin şehir ve köyleri ar._.ntla 
senenin hemen her mevsiminde kızak
la eşya nakletmek olan lsveç, Ncarveç 
ve F enlandiyalılar gibi kayakçı yetiı -
tiremeyiz. İş yapmak istiyorsak ve car
tada bir dava varsa züppelikten vaz 
geçerek davaya icap eden ehemmiyeti 
verelim diyor ve bunu 

istiyoruz lı~~ diyor ki: . . . . . beye kalkışmışlardır. Bu münbit top-
"11 

1 
•tr aekerlerının talımlerını ve rakları kim istemez. Buralara ancak --------------

~~ıı·' tardanna gördüm. Mısırlılarla denizden ve Asyadan gelmek müın - Zecri T~dbirler 
~fıl\~er araıındaki ihtilaf, fikir ihti - kündür. Mısır için Trablus tarafından Durdurulmıyacak 
~~· b"n ile gitmiyor. Mısırlılar, kuv - her hangi bir istila mevzuu bahsola - Lordlar Ka1R11resınd• 
~le' ır orduya malik olmak ve İngi • maz. Ha bilhassa ı:ıu noktayı kayde • 
tı. t t fı 1 • T MUnak•t•lar Oldu 
:~ı . iilra ndan müsavi muame e aıör- . k' J"l S d 
d. ~laf l B l be b l delım: Kar;;ıımızda ı ne u ezar ır, Dıt bakanlık müıtefQl'ı diyor 
.~ ,.:ı_ IYor ar. unun a ra er on ar- d N l 
~ ~ l k f''--· d d x.·11 d. ne e apon yon.» ki: «Milletler Cemiyeti ya zecri 
~eti~~: ı:;ifa~:ıı:g~lte~=~ee~~; : -;:.·-··-··-··-··-··-··-··-··-··_ .. _ .. _ •• _ •• _ •• _ .. _ .. _ •• _ .. _ •• _ .. _ .. _ .. _."_._ ... _........... tedbirleJ1i tatbik edecek veyahut 

~~~kendi menfaatleri icabı olarak ZaYalh Ay Yıldız l ta aczini itiral etmİf olacalıtır •.•• 
I,.. ~ktedirler. Keza tecaviiziin hiç bir menlaat 

L "ttil' Bu çok güzel yazıyı bugiin betinci 
"l:ta.ı L!~ :ı:abitleriyle konuştum. Ge- temin etmiyecefini dünyaya l• • 

"I q sahifemizde okuyunuzf 
, ovard bana dedi ki: bat edeHfimia de dalaa •Öyllye-

~ıaır, tarihin her devrinde bü .. ~------------..,. mey~» [Tahilü 6 DCı yiizde] 

ıan ltaclın %ff1'uret ilca•iyle hayata clü

ıen kadınJır. Ya aç kalmııtrr, ya evci• 

an•ana, lr•rclefine, çocufuna 6alcmd 
mec:luıriyetinJeflir. Bu mecburiyetle İf 

hayatına clüpnüffür. Ka%Gncı 50 ile 

100 kurUf ara111nılaclır. Vergi bakımın

dan çalı~n lraclınla, çalıpnıyan kadı • 

nı biribirinJen ayıracaluak bunu ça • 

lıfmıyan, lroca•ı oe hcimi•i olan ltaclın 

aleyhine yapmamız lazımdır» demİf -

tik. • 
Dün bu mühim meHle Ü%erincle tel«-

r•r durclulr ve çalııan kadının hüviyeti
le oa:ziyeti etrafında kı•a bir tetkik yap

tılt. Baltını:& çalıfan kadın ne eliyor: 

Kurtulut iplik mensucat fabrika • 
sınc:la çahp.n ve Pangaltı Bilezikçi so

l kajmda 48 numarada oturan Ayte 
Altdi. ( 42 Yatında) : 

- 1 O senedir dulum. İki çocuğum 
var. Onları lstanbul lisesinde oku -
tuyorum. Gündeliiim belli olmaz. Bi::ı 
metre hesabı çalwırız «50 - 1 OOn ara
aıntla Çalı,.n kadınlardan yol vergisi 
alınmaaı dütünülüyormuf. Ben mille • 
tim için her şeyi yapmak isterim, 'fil -
kat oluna.. Vaziyetim meydanda .. 
Çecuklarım ekser ıünler mektebe ye- -
meksiz iİ.ıerler. Artık düşünün. 

(IJe'tlıuru 11 inci yü:ccle) 
cSen I'•«•>• muh...-irlerinin dün 

••iiffiilrı.ri ~ ltaclmlar 

Yugoslav Meclisinde Dünkü Hadiseler 

Yugo.Iau parltlmentoıunun clrf görünÜfÜ 

Londra, 18 (Son Posta) - Belgrattan verilen malumata göre Yugos· 
lavya parlamentosunun bugünkü toplantısında hadiseler olmuştur. A
n arasında çıkan münaka,alar birdenbire alevlenmiş, bazı meb'uslar yum• 
ruk yumruğa ıelmitlerdir. Rei. celseyi kapatmıştır. Parlamento bir hafta 
müddetle tatil edilmi9tir. 
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r ' Resimli Makale a Evlenme a 

işçi. Kadından 
Yol Vergisi 
Niçin Alınamaz 

Erkek mantığı 

Ve erlıelı aaltanatı 

E rkeğin hakim olduğu cemiyette ya• 

11}'0fUL 

Kanun yaparken erkek gibi düşünür, 
erkeğin menfaatine göre hareket ederiz. 

Şiir yazarken, kadın pir bile, erkek 
ağzından hislerini ifadeye çalışır. 

Romanlarda hakiın tipler hep erkek • 

lerdir. 
Bugünkü hayatın nazımı 

• için, bütün hadiseleri erkek 
erkek ıözile hallederiz. 

* 

erkek olduğu 
gözile görür, 

Çalışan kadınlardan yol vergisi almak 
kararı da erkek hakimiyetinin bit ifadesi· 
dir. Yol vergisini çalışan kadından almak 
istiyoruz da. tufeyli kadını bu vergiden 

muaf tutmayı d\jfÜnÜyoruL 

Niçin'? 
Çünkü kanunu yapan erkeklerin evle • 

rinde bir sürü tufeyli kadın vardır. Bütün 
kadınlardan vergi almağa kalkmak. çalıı· 
mayan kadının da verpini erkeie yükle • 

mek demek olur. 
HalbUki zavallı ifçi kadının böyle bir 

erk.ek hami8i yoktur. 
O ekmeğini kendi sıhhati ve hayatı pa· 

hauna kazanıyor. Bet on kuru§ için ço • 

cuklannı 80kak.lara emanet ediyor. On -
dan vergi almak, erkekleri zarara soka -

rnaz. 

* Son olduğunu iddia eden Vila Nuret • 

tin üstadımmn da mantığı budur. Dün bi· 
ze cevap olarak yazdığı yazıda, zengin 
kadınlann kürk ve tuvaletleri için lüks eş

ya vef'Sİ8İ verdiklerini .öylüyor ve çalıı • 
mayan bdınlann vergiye tibi tutulmasını 
onlan himaye eden erkekleri mutazarrır 

edeceğini iddia ediyor. 
Vali Nurettin kazanç vergisi ile yol 

versmm birbirine k.anttınyor. Çalıpn ka
dından kazanç vergiai almak doğnı ola • 

bilir. ÇaJıpn erkek nasıl kazanç vergisi ve
riyorsa. çalı,an kadın da kaz.ancının bir 
kısmmı devlete verebilir. Yol verıiai ka • 
zançtan alınan bir vergi değildir. Bütün 
vatandqlardan ahnmasa liznn gelen bir 

vereidir. 
O halde neden yol vergisi alırken çalıı· 

mayan kadınlara imtiyaz veriyoruz. Sebe
bi basit. Çünkü onlann yol vergileri, on • 
lan evde besliyen erkeklerin sırtına yük
lenecektir. Evinde tufeylt kadın besliycn 
erkeği himaye için :ıengİn kadınlan ver • 
giden muaf tutmak, her halde mantıki ve 

adilane bir iı olmasa ıerektir. 

* Versi tarhederken naal vatandqlar •· 
rasmda sınıflar ihdu etmek doiru değil
se, kadınlar aruanda da imtiyazlı bir sınıf 
yaratmak hatadır. 

Kadın için f!Vlenmek en iyi meslelc:tir, derler. Her lozm emeli 

ev sahibi ohnuhr. H• ana babama en büyük dütünceai kız

larını evlendinnektir. Seaderce kızımızı yetİftİrmek İçin didi

nir, üzülür, binbir mihnet ve mahrumiyete katlanm'lE. Sonra 

aü.leyip bir arabaya bindirir, yeni evine l'öndeririz. Bununla 

vazifemizi yaplıf.ımıZ1 sanırız. Fakat ona yeni gireceği hayatın 

altın anahtanm verip ymmedijimiD hiç diifiinmeyiz. 

Evlilik bir genç kız için yeni ve meçhullerle dolu bir hayatın 
ba,Jangıcıdır. Bu yeni hayatta muvaffak ve mes'ut olmak için 
wım olan bilgİle-rin hiç biriü onda yoklar. O bütün bunlan 
batını IUlkikatlere çarpa çarpa öğrenecektir. Erkek çocuğumu·. 
zun istikbalini temin için onu okutur, yetiflirir, bayata hazırlıklı 
atarız. Fakat kızlarımıza evlilik bayatı bakkmda hiç bir feY 

öğretmeyiz. Onun için evlilik bizim nuarunızda bir piyanıo 
olmaktan çıkamaz. 

Vodvil Mi, 
Mülakat Mı? 
Tagin Edin I 

Muharrir N. Sadullah, foto Ali ile bir

likte, Abdülhak 
Himitle bir mü
lakat yapmaya 

gitmiıler. 

Konufl!Ul e8 • 

naaında muharrir 
N. Sadullah. du
varda asılı re • 
eimlerden birini 
İ•temit. Abdül -
hak Haınidin 

zevcesi: 
- Bizi mazur görün 1 demi,, çünkü çok 

kıymetli ve eşini edinemiyeceğimiz bir ha
tıradır! 

Resmi yazısına le.atmak isteğinden vaz 

geçemiyen Naci Sadullah: 

- Efendim, demİf, aizi eısiz hatırala • 
rınızdan edecek değilim. Fotoğrafı, klişe

sini yaptırır yaptırmaz iade ederim t 

Lü.yen Abdülhak. Hi.mit bu tarta da 
razı olmamış: 

- Benim gazetecilere itimadım yok. 
Gcç\:nlerde Sipahi ocağında genç, sevimli 

bir zat resimlerimizi çekrnif, bize de birer 

tane vereceğini vadetmifti. 

Halbuki bir daha görünmedi. 

ARASINDA ) 
----------------------------· HERGüN BiR FIKRA 

On Altı Koca 
Değiştiren 

Kadın 
Bahtiyar Adem Zannedildiği gibi bopnma rekoru, At • 

Geçeıderde, Ercümend Ekrem, bir lantilt Okyanusunun. öte yanındaki 8İne· 
çay ziyafetinde bulunuyordu. Orada. ma yı)dızlanna ha. bir fCY değildir. 
•f yüzlü. zengince bir adamla tanıfb. itte misali: Geçenlerde 60 Y&flllda ol-

Bu zat, bir aralık, Ercümende: duğu halde ölen Yugoslavyalı Sofia Ni -
- Ü.tad 1 dedi. Ben gıoyet filozof çeviç isminde, bir kadm tam on alb defa 

bir adamım. Her ne zaman bir buda· ) : .. ; ( t) ev enm"11'~r ... 
lalık ~tsem, bir pot kınam, kendi ken• Sofianın 16 kocasından beti ölmiif, di-
düne güler, geçerim. ğer on birile geçimsizlik yüzünden bo -

Ercümend, kemali cidd.iyetlc cevap şanmıştır. 
verdi: 

Kadının on albncı kocası olmak vazi-
- Yal öyle mi, efendim~ O halde, fesini üzerine alan adam için, babayiğit, la-

l sizin hayatınız hep kahkaha ile, neşe 
kabından baıkası bulunamamıı ve her • 

ile geçiyor ohnalı 1 
..----------------· kes onun cesaretini ta.dik etmiıtir. 

'o il. 
ıı 

BULMACA 
.. 1 .'.>. 4. 1 b. 1 

.. 8. 
•). il ·~ 
ıo. 

* Ed•n Ffllmde 1 
Holivutta, İngiliz hariciye nazırı yüz -

başı Anthony Eden'in hayatını tasvir eden 

bir filmin projeleri yapılmaktadır. Bu filmin 
senaryosunu ıinema meraklılarının tanı • 

dıkları Charles Kenyon hazırlamaktadır. 

Britanya hükumeti bu teıebbüsü hiç be • 

ğenmemiş ve bilhasea, hariciye nezareti l· 
deta hasım bir vaziyet takınmı~tır. 

Bu cevap. o arada resim almakla uğ • 
• !> 

raıan foto Aliyi güldürmüt- Mütecessis 

Bu meYzu üzerine söylenecek söz tu· 
dur. Genç diplomat Edenin siyasal haya
tı daha yeni baılamlftır. Bu itibarla bu fi
lim biraz mevsimsiz ve eriten yapılmak • 
tadır. 

* Loko111otlflerln 6mrU 
Bayan, ondan gülüşünün sebebini öğren -

mek iatemit. Foto Ali: 
- Efendim, deınif. o genç, •evimli fo

toğrafçı bendim 1 

Abdülhak Hamit zevce.inin gazeteciler
den ıikayetine hak vererek: 

Soldan aaia: 

1 - Uzak prkta ıimdi gürültüleri ko • 
pan bir memleket. 2 - Bükmekten emri • 
hazır. 3 - Bir erkek ismi, doğru değil. 
S - Ceylin. 6 - Sovyet ihtilalinin şefi, 
Minha ile kullanılır. 8 - KaTtaca hü • 

Am~rikahlllJ'da her ,eyin istatistiğini 

yapmak illeti vardır. Lokomotiflerin ömrü 

hakkında yaptıklan istat:Dtiği de gözden 
geçirelim. 

Yol vergUi ya bütün kadınlardan ah • 
nır, yahut hepm i.tisna edilir. Tufeyli zen· 
gin kadının otomobilile rahat gidebilmesi 
için yapılacak uf alt yollann parası fak.irin 
çanaiından alınamaz. 

- Geçenlerde, demi .. bir gün Serkldor
yanda oturmuı batımı dinliyordum. Gar -
•On bir gazeteci tarafından arandığımı 

----------------- söyledi. cı Yok I» dedirtmeie vakit kalma

kümdarı, yazı. 1 O - Her attığını vurana 
derler, su. 12 - Padi~hların tahta çıkma· 
sı. 13 - Gece eğlenilen yerler. 

Y abrıclan &f&iıya: 

Amerika birlefik devletleri hudutlan 
içinde yapılan lokomotiflekrin vasati ömrü 

yirmi buçuk sene imiş. Şimdi en çok kul
lanılan Far-West makinesi 168,000 kilo -
metre katetmiıtir. Hadiseler Karşısında: 

Arabala Hamallar 
Eminönü kaymakamı belediye medi • 

sine müracaat etmİf, demiı ki: 

dan kar~ımda uzun boylu bir genç peyda 

oldu. 

Ve: 

- Efendim, dedi, genç olmak istemez 
miydiniz'? 

Şu münamebet.izin 11Ualine bakın hele? 
Durup dururken böyle insanın en hassas 

1 - Afrika burnunun ismi. 2 - Mek
tuba yapıştmlır. 3 - Kırlarda yetİ§Cn çi • 

çek. 4 - lnegin suyu. S - Yumurtalı tatlı, 
asmaktan emri hazır. 1 - Para ile vermek, 
inek yavrusu. 1 O - İbrahimin yahudicesi, 
bir musiki sesi. 1 1 - Sayı. J 2 - Bir ku-
mar oyunu. 

Lokomotiflerin en pyanı dikkat ola • 
nı ve elyevm ortadan çekilmemekle bera· 

ber arada sırada arf kendisini göstermek 
İçin ortaya çıkan bir tanesi vamıış. O da 
tam yetmit 8Cnelik imit-

• yaruana basılır mı~ 
götürüp getir -

Bu hikayeye gülmekten kendini ala • 

- Hamallann, arkalık veya küfe ile 

eşya tapmalan menedilmelidir. Lastik 
tekerlekli ufak arabalar yapılsın, hamal 
lar, CJY&ları bu arabalarla 
sinler. 

Dünkü Bulmacanın Halli: * 
Soldan aaja: Renkll Tel9r11tlar 

• • 
Deeenize bundan böyle küfelik olrnı • 

yacajız; arabalık olacağız. 

• * 
Kendime bir arka bulamazam, bir ar· 

kalık bulurum. derdim. Bu ümit te .uya 
diifüyor. 

• • 
Hamalın ka1181, hamalın kanana m.bet 

verecek. 

rmyan N.ci Sadullah: 

- Efendim. demit, o münuebeuiz 
bendenizdim 1 

Abdülhak Hlmit merakla eormut: 
- Peki. 8İze benim o mrada orada bu

lunacağımı haber vermek müna8ebet8iz • 

iini kim yapb? 
Bu sorguya pirin ltabkabuıru tutama· 

yan zevCe9İ cevap vennİf: 
- O münuebeuizliii de ben yaprnıJ· 

tınıl 

1 - Attila, iktiza. 2 - Tiınarhanc. 3 -
Saik, asma. 4 - Rahmi. 5 - AJUre, saika. 
6 - Sinir. 7 - lslam, aleni. i.' - işmar. 
9 - Tanı, piıt. 1 O - Kaymaktır. 11 -
Ambar, Selma. 

Yukarıdan afaiıya: 

1 - Akasya, istila. 2 - Timürlenk. 
3 - Uık, İafe. 4 - Resmi. ; - Araba, 
Şam"a. 6 - H~. 1 - Jpham, askı. 8 -
lnar. 9 - Tuna, pide. 1 O - E..kitchir. 
1 1 - Akbaba, imtina. 

Telgraf müvezzii insanın üzerinde dai -
ma heyecan uyandınr, getirdiği iyi haber 

midir, fena haber midir, zarfı açıncıya ka· 
dar içinizde bir ürperme hissedersiniz. Ce· 

nubi Amerika hükUınetlerinden birinin 
posta idaresi bu ürpermenin önüne geç -

mek için gayet kolay bir usul bulmuştur. 

Bundan sonra muhteviyatı iyi olan ha • 
herler anavi renkte kağıda yazılacaktır. 

Fena haberde kullanılacak kağtdın rengi 
ise sarıdır. 

- Benim kocamın arahaaı, ııenin ko - -::;::::::::::::::::::=::::=:=:::=:=::=::;:;:;::::::;~;::::::=:::::::=:~~;;;:;~;;;:;;;:::::::;::;;;:;;:;;::::;:::;::;::;:;;:::::::;~~==::::::::::::::::;:::=:;~ 

canınki gibi demode deiil; en 80n ıelen 
36 modellerinden! 

* * 
Dönmek kolaylaştı hiç kimse sırtında 

yumurta küfesi tatnnıyacak 1 

• • 
Ş.k bir hamal, IUtik tekerlekli fJk ara• 

buıaa 'flk bir "aliz kDJ'UP aötürecek; ama 
hanci M bldanmdaJ 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Ereiliden M. Aziz imzaaile bir okuyucu yazıyor: 
<ı Ereilinin dört yüz evli Horto köyünde S6Dü Mehmet 

oğlu Ahmet -.-.. biri bir mıiiddet evvel bir adam öldürü
yor. Mahlıı:....c:e, oa ilet .-eye mabkUm ...,._._ Hapi.lıane-

de middetiai bitir-* ~- " kö:rüne döaii7or. 

uFakat ba adam köyün ileri ıelenlerine me.......,tur. intiha 
lii:ıum ıörmedea onu kö,.e muhtar ya~lar. 

On bet Mneye malıkUın bir adam hukuku medeniyeden 
mahrum olur. Binaenaleyh devlet iflerinde kuRanılamaz. 

Halbuki bu adam timdi devlet mmm8Ci•. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

r 
Kısası 

insaf 

._ _____ E. E.,.rem·Ta'u 

Ailesiyle nicedir dost Lulundu-

ğum bu delikanlı beni görme
ğe gelmişti. Çehresinde hiddet ve he
yecan okunuyordu. Gösterdiğim is-
kemleye ilişir iliı;Jrnez co~tu: • 

- Re7.alet! dedi. Artık hiç kimse
de utanma kalmadı!. 

- Hayrola? Bu isyana eebep ne, 
böyle? 

- Nasıl isyan etmiyeyiın, amcacı· 
ğım? Çal~tığım ticarethanede, aylı " 
ğımdan elli lira birden kesti!er 1. 

- Evvelce ne alıyordun? 
- Yüz elli liral 

- Demek ki bundan böyle yüz lira 
alacaksın. 

- Evet ama, aylığımın üçte biri 
gidince ben ne yaparım? Bu haksız • 
lığa nasıl razı olurum?. 

- F arzet ki razı olmadın. l~tib e' 

dip çıkacaksın; ve başka bir iş arama"' 
ğa koyulacaksın. Bu zamanda, iş bul
manın ne kadar güç olduğu, elin~ 
çarf(lf kadar diplomalar taşıyan kıy " 

hııı l 

'° 2 ~ 
3 

metli gençlerin bile bir yere kapılana"' ' 
ma<!ıkları malum. Buna rağmen, bit ~ A 
çok uğraştıktan ve bir hayli de ht" ~ 11 

lecan ve endişe geçirdikten sonra, d". ~~r 
na yüz lira aylıkla bir İf teklif cdec~ il. d 
olurlarsa, ne yaparsın?. 

D 
- Kabul ederim, tabi ! ~lld 

lı. a - O halde, eski mevkiinin ne suçd ~ 
var? Hiç değilse bu, elde biri Beoi ~t'i}' 
dinlersen, şimdilik yerinden bile ~ ~ilJ 
mıldama. tleride, Allah kerim 1 '~in 

- Evet ama, şerefim.. Hasiye - ~ 
ita 

tim.. • 'thu 
- Bu büyük sözlerin, burası yeri r 

değil. Maddi endişelere, zaruretler' · 
onlan asla karıttırma.. Aylığının a' 
zalması senin şeref ve hasiyetiıı' 
kat'iyen halel getirmez. Siz gençlef
henüz Hanyayı, Konyayı öğrenme ' 
mişsiniz. Böyle hadiseler karşısınd' 
muhakemenizi itletmiyor, fevri harf" 
ket ediyorsunuz. 

• t ' Düşün bir kere oğlum! Sizin pa 
ronunuz, her halde sevdiği ve tak~ . ' ettiği memurlarına, müstahdemle~ 
ne karşı böyle bir tedbir almak iç•"' 
mutlaka hüsnü niyetine galebe ~ 
maddi bir zaruret öni.inde kalınıf~ 
Eğer siz de bugün o zarureti tak 

d k .. . : ... ~ " eder e, azaya rıza gosterıraenu-• ~ '"itt 

min olun ki kalben, vicdanen, o rt' ~ 
minnettar olur ve ilk müsait fırsıt "-' a 
zararınızı telafi eder. ~~ 

__ Jit• ~.at 
lanaf, faziletlerin en 00,ında F" ":· 

Fazilet ise mükafatsız kalmaz. "' ~ 
luml .. , ~ 

Çocuk çıktı, gitti: Bil~~~ bu söf> t to 
lerim onu ikna ctmış mı ıdi?. ~ · 

~ 

L ~~7.~ 
--

Biliyor Musanıız? I 
1 - Bütün dünyada en çok satıh'fl 

zetenin adı nedir) 1" 
2 - 30 mayıs 1-4 31 tarihinin efl 

him vak'ası nedir) J 
· 3 - İ•panyada cümhuri.yet oe ~ 
ilan edilmiştir. JI' l.'' 

l hu .. kJ11iiJI" ~ 
,4 - tiyat ikinci bir tabiat .~ 

dir diyen kimdir} ' Lı ~~ ' 
d 1 tıl' ~ 

S - Dünyada lakenderiye a 111 
\ 

yan kaç ıehir vardır? ... -~ "'' .~. Cevapları Yat \ 

~ 
( Dünltü Sualinin Cdopltd'~ ,t ' 1 

191 .• ~· 1) 
1 - Bulgaristan RomanyaY" p il"' 'tti 

nesi eylulünün H üncü günü hıı' . ,A4 , ~ l" 

etmiıtir. h•' ı ~ 
2 - Türkiyenin büyült ıcıu ;,; ~~ 

girmesine sebep olan hidi.e do~fldit• _# I..~ 
zın Karadenizde yaptığı bir 8t: e;b.,ı tf1' ~ 

3 - ltalyan edibi Pirandello :ar. t ~el 
kafatını 1932 yılında k~ _ı;ı.'. ~ 

-4 - Türkiyede en çok tema• .J 
yatro piyesi Leble'bici Horhorda;.. ti" , 

.S - Gülün çiçek. dilin d• .. 
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tMJHfJf4,,Jlıf.t~J 
laponganın 
Çin Siyasasına 
Hücumlar 
A merikan iiyanının hariciye encümeni 

""reisi Pittman tarafından Japonyaya 

~fi bir kaç gün evvel söylenen nutuk, U 
~k Şark davası münasebetiyle Japonya 
l Ci'hinde nadir olarak snrfolunmuş sert 
ı;;~lerdcn biri sayılabilir. 
t) Japonynnın Çinde ve alelumum büyük 

~:~nus sulariyle yıka~~~ Asyn sa~ille~i 
tınde iddia cdegeldıgı Empcryalıst sı

t'ıcti izah eden bu zat, Japonyayı, bilhas· 
'-, §lı. üç ihtirasla itham etmektedir: 
h 1 - Amerikan ticaretine Çin kapıla· 

Ilı kapamak. 

t 2 - Denizlerin serbestisi esaslarını 
ıı~lllak. 

3 - Taarruzi yeni bir harp hazırlamak. .. 
b Arnerikalı Pittman tarafından söyle • 
~ bu nutuk, Amerikan ordu ve donan· 
fııı •nın kuvvetlendirilmesi lüzumu etra
~ da. yükselen münakaşanın bir neticesi· 
~{· F'akat bir Amerikan siyaset adamı, da· 
~ bir mevzudan bahsederken ender ah· 
~ harici politikaya intikal eder ve bil
~ böyle şiddetli bir lisana baş vurur. 
ı.ılld d l d k" p· . .. l . ,, d • an o ayı ır ı ıttman ın soz en 

~ , ~ bir tesir husule getirmiştir. Çünkü: 

t ~ Ayan hariciye encümeni reisi. Japon· 
~ llltı Çin kapılarını Amerikanın yüzüne 
tt~·arken, ical:ında bir mücadeleden bile 

' ~' 11\tniyeceiini iddia etmiş, bu hususta el· 
• delil bulunduğunu söylemiştir. 

~ Denizlerin serbestisini tanımamak hak
~a Japonyada tebellür eden fikir mü
~. betiyle de, Amerikanın böyle bir şey 

~ ~.iYen kabul etmiyeccğini, devlete ait 
~ •• 

1 ~lerj çerçeveleyen üç millik mesafeden 
-.:aın· ~ ın. tamamen serbest sayılmakta de· 

" d edıleceğini kaydettikten sonra Japon 
~~nrnası baş kumandanı T akaha§inin 
hı t Uatta çıkan bazı sözlerini tekrarla· 
• 
11tır. Japon amiralı, bu sözleriyle Ame· 

~k·Yı tehdit ediyor ve Amerika, bugün 
tkıp cttiai deniz siyasetinden vazgeçmiye· 

tn 
olursa, Japonyanın Bosneo, Selep, Yenı 

• e "b' U gı 1 zak Şark hudutlarına kadar 
~nanmasının hareket kabiliyetini genişle

eğinj söylüyordu P· . 
'-ıcı ıttrnan bu iddiaya göyle mukabele et· 

ıttedir: 

' ~tt (,(Asrı hazır tarihi, şimdiye kadar bu 
~ Ccc Yüksek mevki i~gal eden bir adam 

ı ~~ ndan, bu derece az diplomatça, bu 
Cce rna" b k'ld ·· · 1 ' • grurane ve u şe ı e mutecavı-

~t~ hır söz daha kaydetmediiini söyle· 
\it, suretiyle düşüncelerini hulasa etmiş-

* l>· 
\ıt ı~trnan'ın nutku, ileride büyük te· 

~~.; RÖrülecc.k siyasi, mühim bir hadise· 
~ 11 ınün"'-sebetle fikri sorulduğu za-

• '~ Amerika hariciye nazın Cordell Hull 
stıc~r. bir sükunetle suallere mukabele 
~o Rıbı Japonyanın Amerika Sefiri 
)'ılı da bu nutuk hakkında mütalea be' ;~an ietinkaf eylemiştir. Her iki tara 
~t .()•terdiği bu ihtiyat, vaziyetin nezake
~ '4t11aret ve onu kuvvetlendirmekten baş· 

l'e delalet edebilir? - Selim Ragıp 

b•rıiz 
1\011/eransı 
~tansa Yeni Ve Nih~i 
l eklifler Hazırlıyor 

~-~' . ·'f tiı, 18 (A. A.) - Londra deniz 
,, ~"1•nıındaki Fransız heyeti a . 
l,' ' .. k ~li.Jc • adar bakanlıklar erkaniyle 
;c)~ ~e dün toplanarak, tim • 
~il •dar yapılan tekliflerin red • 
\ llıesi .. . F f" 'it) uzerıne, ranıa mena ıı-

~~'~J ~n. diğer teklifler yapılması 
'\~tı) ~••nı tetkik etmişlerdir. Top
~İtti..' deniz bakam başkanlık et • 
~ . 

,. ~"t' 
~d~ •na.kı'ın Eko Dö Pari gazete-
~~l~t}"~dığına göre zırhlı kruva -

. •n t . h 't\ lll"onaJı akkındaki madde-
~ dd Uıtıkün olduğu kadar az 
' l tt it) ,. k Qit er ıyette alması hakkın-

tekJif yapılacaktır. 

SON POSTA 
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Yunanistanda Yeniden 1 
İntihap Mı Yapılacak? .. 

Avusturya Ve Krallık 

Otto Viyanaya 
Avdete Hazır lngilterede ilk 

Türk Elçisi 
Partiler Aralarında Anlaşamadılar. Belçikada Macar Kralcı

lannın Bir Konferansı 
Açılıyor Parlamento Toplantıya Çağırılıyor K ralların tahta çıkışlarını belü başlı 

devlet reislerine resmen haber ver• 

Atina, 18 (Hususi) - Ahali ve 
hürriyetperver partilerinin bir itti
hat kabinesi kurmaları hakkındaki 
tcıebbüslere tamamile suya düş -
müş denilebilir. Çaldaris, askeri ve 
iç bakanlığından maada baı bakan
lığın kendisine dış bakanlığının da 
Maksimosa verilmesinde ve parla
mento başkanlığına ahali partisin -
den birinin getirilmesinde ısrar et • 
mektedir. 

Sofulis Çaldarise göndereceği bir 
mektupta uzla§manın kabil olamı • 
yacağını bildirecektir. 

Baıbakan saraya giderek krala 
vaziyeti anlatmıştır. Söylendiğine 

göre parlamentonun ayın 27 nci 

Amerika 
Ve Harp 

Bitaraflık Kanunu Yeniden 
Tahdit Edildi 

Nevyork, 18 (A. A.) - Meclisin 
kabul ettiği bitaraflık projesi, hali 
hazırdaki bitaraflık kanununun, 
muharip devletlere gönderilecek o
lan harp malzemesini ambargo 
vaz'ına dair olan ahkamını 1/5/937 
tarihine kadar temdit, muharip dev
letlere ikrazatta bulunmağı yasak 
krediler tahdidt ve normal devre • 
deki miktarlara tenzil etmektedir. 
Bu proje yabancı memleketlerin A
merika kıt'asına vaki olacak taar • 
ruzlarına hedef teıkil eden latin 
Amerika memleketlerine tatbik edil
miyecektir. 

Başbakanımız 
İstanbula G~liyor 

Başbakan J,met İnönünün Ka • 
mutay tatilinden istifade ederek bir 
kaç gün dinlenmek üzere şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Alman Matbuat 
Reisi Pariste 
Tevkif Edildi 
Paris, 18 (A. A.) - Alman mat

buat reisi Richard, dün Fransız po
lisi .. tarafından tevkif edilmiı ve üç 
saat mevkuf tutulduktan sonra Al • 
man elçiliğinin teıebbüsü üzerine 
serbest bırakılmışsa da hemen F ran
sadan ayrılmak emrini almıştır. 

Büyük Arap Şairinin 
Bininci Y ıldönümü 

Kahire, 17 (Huıusi) - Şubatın 
21 inci cuma günü büyük Arap ıairi 
Mütenebbinin bininci yıldönümü • 
dür. Bu münaıebetle Mıaır ıehirle • 
rini:le merasim yapılacaktır. 

_ _ mek için heyetler gönderilmesi eski bir ane 
gelecek perıembe gunu içtimaa anedir. Gazeteler yazdılar: İngiliz kralı se-

l k Viyana, 18 (A. A.) - Kralcılar 
çağırı ması ararlattırılmıttır. kizinci Edvard'ın cülusunu haber vermek i· 

Parlamento açıldıktan sonra kral lideri Von Viesner dün akşam, kral- çin ünya siyasetinde ehemmiyetli aayılaıa 
yeni kabinenin kurulmasına Sofu • cıların yaptığı bir toplantıda Paris· devletlerin merkezlerine gönderilecek hey• 

lisi memur edecektir. Muvaffak o • teki ikameti ve Artidük Otto ile ic- etlerin reis ve azalan bu günlerde Londra-
da seçiliyor; Ankaraya gelecek hey'ete de 

lamadığı takdirde Çaldarisin ka • ra ettiği görü§meler hakkında iza • İngilterenin eski bahriye nazın Sir Vinstoıa 
bineyi kurması teklif edilecektir. O hat verdiği sırada: Çorçil başkanlık edecekmiş. 
da muvaffak olamazsa, kral eylul- «Vatani cephe ile kralcılar ara • İngiltere ile Türkiye uzun zaman dost 

de yeni bir seçim yapılmak üzere sında tahakkuk etmiş olan anlat • geçinmiş iki devlettir; on sekizinci asra 

Yeni kabineyi kurmag-a Demircisi kadar Türkiye, dış memleketlere gönder-
ma, kralcıların, te§ekküllerinin da- b ld k memur edecektir. diği elçileri o devlet reislerin~ i ircce 
bilinde ve haricinde maksatlarını bir iş çıktıkça gönderir, elçi işini bitirince 

Otomobilcilerin Grevi serbestçe tatbik etmelerine, artık dönüp gelirdi: halbuki Türkiyedeki ecnebi 

Atina, 18 (Hususi) - Hükfunete müıaittir» demittir. elçileri böyle değildi; Devamlı olarak İs· 
t ki rı b t kı'fl • k b I tanbulda bulunurlar, tebaalarının ticaret yap ı a azı e ı erın a u e- Von Viesner: «- Otto, ilk çag" • 

l · •• · işlerini gözönünde tutarlar, siyasi münase-
di memesı uzerıne otomobilciler bu- rılışında Avusturyaya avdete hazır betleri de idare ederlerdi. 

gün Yunanistanda grev ilin ede • olmakla beraber, arsıulusal duru • Türkiyede harice devamlı elçi gönder· 

ceklerdir. mun güçlüklerinden dolayı ıabır • meği ilk defa padi,ah üçüncü Sultan Se

Uzak Şarkta Harp 
Korkusu Var ... 

Mançuko Hükumeti 
Sovyetlere Şiddetli Bir 

Nota Verdi 
Tokyo, 18 (A. A.) - Röyter a • 

jansı bildiriyor: 
Yarı resmi ~apam Timeı gazetesi 

son hudut hadiselerini tefsir eden 
bir yazısında diyor ki: 

Ne Japonya ne de Sovyet Rusya 
harp iıtiyor. Fakat bugünkü hadise
ler ve baıka hadi.elerin zuhuru ihti
mali nazarı dikkate alınırsa, silahlı 
bir ihtilaf korkusu tamamen bir 
tarafa atılmış telakki olunamaz. 

Harbin, 18 (A. A.) - Mançuko 
dı§ ba§kanı Sovyet konsolosu Sla • 
vutski'ye şiddetli bir nota vermiıtir. 
Bu notada Sovyetler Mançuko' da -
ki şakavet hareketlerine müzaheret 
göstermekle ittiham olunmaktadır. 
Ruaya M ançurideki Konaolosluk • 

larını Kapatıyor 

Tokyo, 18 (A .A.) - Dıt bakanı 
Harbin bat konsolosluğunun, Man
çu hükiimetine yaptığı tebliğde, 

Sovyetlerin Mançukodaki beş kon
soluklardan dördünü kapayacak • 
larını bildirdiğini teyit etmi§lir. 
Sovyet hükiimeti, aynı zamanda, 
Sovyet Ruayadaki Mançuri konso • 

losluklarmdan yarısının kapanma -
sını istemektedir. 

sızlıiını yenmekte ve vazifesini e- lim düşünmüştür; Elçinin gideceği mem• 

meline tercih etmektedir.» demiıtir. lekette üç yıl kalması, müddet bitince ge-
ri çağnlıp değiştirilmesi kararlaştırılmıştı; * yabancı memleketlerde ticaretle meşgul o--

Brüksel, 18 (A. A.) - Arşidük lan Türkler yoktu amma elçilerin siyasi 

Otto'nun ikamet etmekte olduğu münasebeti idareye hizmet edecekleri u• 

Steenocker • Zeel §&tosunda, bugün 
Macar kralcıları arasında bir kon • 

ferans aktedileceği haberi ne yalan
lanmakta ne de teyit olunmaktadır. 

Kont Sigry ile Baron Berg ve say • 
lav Racovıki'nin Brüksel'de bulun

dukları haberi karı ısında da aynı 
vaziyet muhafaza edilmektedir. 

Buna mukabil Macar mahafili, 
konferans haberini kat'i ıurette ya
lanlamaktadır. 

fzmirde Verem Sanator ... 
yomu Açılıyor 

lzmir, 18 (Telefonla) - Verem 
mücadele cemiyeti bugün toplandı. 
lzmirde modem bir verem sanator
yomu açılmasına karar verildi. 

Romanya Kralı Bükreşe 
Döndü 

muluyor, bilhassa bu suretle dünya siyase• 
tini yakından görerek yetişmiş Türk dip. 
lomatlar elde edilmesi düşünülüyordu. 

İlk elçi de İngiltereye gönderildi; bu 
zat eski Kalyonlar katibi Giridli Yusuf A. 
gah efendidir. Kendisine yıllık elli bin ku
ruş maaş, bir defa için de on beş bin ku
ruş harcirah verildi. Maiyetine bir baı U
tip, biri müslümnn, biri hıristiyan iki ata• 
şc, Fenerli rum beyzadelerinden iki tere Ü· 

man tayin edildi. Baş katip muhtelif ecne
bi dilleri bilen Raif Mahmut efendidir; o-
nun da yı1lık on bin kuruş maaşı vardı, bir 
defalık ta dört bin kuruş harcirah verildi; 
tabii ötekilere de derecelerine göre mü
nasip maaş ve harcirah •.• 

Sefaret hey' eti hicri 120 7 yılı sonlarına 
doğru İstanbuldan Londraya kara yolu il• 
Balkanları ve Avrupayı dolaşıp gitmek Ü• 

zere hareket etti; hey' et Londraya ancak 
dört ayda gidebildi. 

Üçüncü Sultan Selim, İngiliz kralı Ha-
novra hanedanından üçüncü Corc ile kra· 
liçeye, Gal prensine, diğer hanedan azası· 
na ve başvekile verilmek üzere değerli he-
diyeler hazırlanmış, bunlar hususi bir ge

mi ile yola çıkanlmıştı; hediye gemisi, se
faret hey' etinden çok önce Londraya var· 
mış, bekliyordu. 

Nis, 18 (A. A.) - Romanya kra
lı Karol, 48 saat burada kaldıktan 

ıonra, bu sabah Bükreşe hareket et
mittir. 

Yusuf Agah efendi, hünkarın bir mek• 
tubu ile birlikte İngiltere payitahtına va• 
rınca kendisine büyük merasim yapıldL 

Bük- Huzura kabul edileceği gün Taymis neh· 
rinden alayla geçilmek üzere büyük ka· 

, yıklar hazırlanmıştı, fakat mevsim kıştı. 

soğuk görülmemiş derecede §İddetli ol
muş, nehir donmuştu, onun için yalnız ka-

Titüleıko da dün Pariıten 
reşe hareket etmiştir. 

Ormanlarımız için 
Y"ni T"dbirler 

Mançuri-Mogol Hududundaki 
Çarpıtma • ~ra, 18 - Orman. kaçakçılığı 

M k 18 (A A) Ul b ile mucadele aahaıı gemtletilecektir. 

rada merasim yapılmasına müsaade etme· 
si Türk elçisinden rica edildi. 

İngiliz saraylannda merasim ve an'a· 
neye riayet ne kadar külfetli, debdebeli, 
muhteşem ise Yusuf Agah efendinin kral 

os ova, . . - an a- Orman kan 
t d T · b.ld' ·ı· unu bu hususta askeri ma-ur an as ajansına ı ırı ıyor: h' b' uhaf . A 

M I k 12 b ıyette ır m aza tqkilab ihdas ve kraliçe taraflarından ayn ayn odalarda 
ogo ma amalı fU atta t kted' K ul h f ,_ b 1 d·ı· · · ı d d d · M . M I k eme ır. oruc arm mu a aza • ~a u e ı ışını an atışı a o erece e samı· 

_ançurı • oro. ıtaatının ça~ıt • ya mecbur oldukları sahalar pek genİf 1 mi ve kıymetlidir. 
tıgı yerde, yanı huduttan 8 kılo • olacaiı için korucu adedinin arttırıl • Kırmızı kadife ile örtülü bir taht üs· 
metre içeride bulunan Mogol top • muı İcap etmektedir. Bu suretle or • tünde oturan üçüncü Corc, Türk elçisiyle 

raklarında, Japonlara ait bir çok man yanaınlarmın azalmasına da ça • baş katibi odaya girince getirdikleri padi
ıüel eşya bulmuştur. bfılınıt olacaktır. şah mektubuna saygı olmak üzere derhal 

şapkasını başından çıkarmış, elçi ile baı 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: katip odanın ortasına geldikleri zaman da 
kral ayağa kalkmış, hey' eti böylece kabul 
etmiş; Yusuf Agah efendinin söylediği 
nutuk pt':k parlak, divan edebiyatı nesrinin 
haşmetli, debdebeli, tantanalı bir örnetl 
8ayılacak müsecca sözlerle doludur; bu 
nutku lngilizceye çeviren tercümanın kaç 
kova ter döktüğünü allah bilir! 

- Bak Hasan Beyciğim! ... Telsiz telgraf tan.. Atsız 

arabadan ıonra .. 
Şimdi bir de motörsüz Hasan Bey - Ne diyece • 

tayyare yapıldı. Fennin bu te • ğirn? Hele bir de dertsiz a • 
rakkisine ne dersin~ dam yaratsınlar da, fennin 

ilerlediiine o zaman İman e • 
deyimi 

Leh;c:tanda Gizli Bir Alman 
Teşekkülü Lağvedildi 
Varşova, 18 (A. A.) - Lehistan 

resmi makarnalı, yukarı Silezyada
ki «Alman nasyonal sosyalist hare
keti», isirııli gizli Alman teşekkü • 
lünün lağvına te§ebbüı etmi§lerdlr. 
Otuz iki Alman tevkif edilmiıtiı'. 
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Fırtına 
Yüzünden 

Deniz Ticaret Müdürlüğü 
ile Belediye Mahkemeye 

Gidiyorlar 
Son fırtına Deniz Ticaret direktör

lüğü ile belediyenin arasında bir ihti -
laf çıkmasına sebep olmuştur. Deniz 
ticaret direktörlüğü, fırtına esnasın -
da yerinden ayrılan Unkapanı köp -
rüsü dubalanndan birinin, HaHÇte 
bağlı duran üç motörünü bahrdığını 

ileri sürerek belediye meclisine bir pro
testo çekmiş ve on beş bin lira zarar 
ziyan istemiştir. Diğer taraftan bele
diye ise bunun bir kaza olduğunu id
dia ederek bu parayı veremiyeceğini 

bildirmiştir. 
İhtilafın mahkemeye düşeceği zan

n~ilmektedir. 

Olçu Ve Tartı Suiistimali 
Tahkikatı Bitiyor 

Sahte ölçü ve tartı yolsuzluğu hak
kındaki tahkikatın dört güne kadar 
sonu alınacaktır. lktıaat Vekaleti tef· 
tiş heyeti reisi Hüsnünün yarın şeh • 
rimize gelmesi beklenmektedir. Polis 
tahkikatı da bittikten sonra İktısat Ve
kaleti müfettiıtılerinin bu husustaki a
raştırmalan polis tahkikatiyle karşı -
laştırılacaktır. Bir müddetten beri şeh
rimizde bulunan ölçü ve ayarlar mü
dürü Bekir Sıtkı dün akşam Ankara
ya gitmiştir. -----
' Bir Hoca Buyu Yaparken 

Yakalandı 
Edirnekapıda (58) sayılı evde otu

ran Mehmet hocanın falcılık ve biiyü
cülük yaptığı haber alınmış ve Meh -
met hoca iki kadına büyü yaparken 
cürmümeşhut halinde tutulmuştur. 

Kahataşta 
Toprak 
Kayıyor 
Bir Ev Yıkıldı, 9 Ev De 

Tehlikede Olduğu 

Hakkımız 
Yok Mu? 

Bandırma Seferinin 
Uğradığı Sekte! 

SON POSTA: 

Sevgilisini 
Öldüren Adam 

Avukatların Cenazeleri 
Meydanda Kalıyormuş! 

Avukatlar Bir Birlik Yapmayı Ve Diğer Memleketler 
Olduğu Gibi Bir Yardım Pulu İhdasını Düşünüyorlat 

15 Yıl Hapis Yatacak, 500 
Lira Da Diyet lıtanbulda 650 - 700 kadar avu • avukatlar da vardır. Bu avukat) 

Verecek kat vardır. Son zamanlarda avukaa.- içinde vaktile 15. 20 ıene hikidl 
. ların buhrandan müteeuir olduk • lik yapanlar mevcuttur. Bunlar d 

«Denizyolları idaresinin haftalık ta - Hatıce adlı bir kadını öldürmek • 1 b vuk tJ • 1 h . I arı ve azı a a arın geçınme H· et azinesine tekaüdiye de ve 
rifesinde ayın 1 7 nci günü Bandırma- 1 ten suçu Yusuf oğlu Mehmet ağır ce- k . . • . . .... 
ya bir vapurun gideceği yazılıydı. A _ za mahkemesinde dün 0 5) sene hap- b ıntısı geçırdıklerı ılerı surulerek lerdir. İstifa. yahut serbest çalı 
yın 16 ncı günü akpmı ihtiyaten se mahkuAm dil "st" M h t b aronun yardım sandığının kuvvet- arzusile meslekten ayrılanların e mı, u. e me un - l 
acentaya uğnyarak sordum. Teyit et- ldan altı ay önce Haticeyle birlikte ya- endirilmeıi ve yeni varidat menba- tekaüdiyeleri hazineye kalID 
tiler. Fakat ertesi gün bavullarımı aut- şarken aralarında geçimsizlik çıkmış- ları aranılması için tetebbüıler ya- ATI"Upada avukatlara yardım 
lıyarak rıhtıma gittiğim :zaman vapu -

1 
tır. Hatice ayrılmak isteyince Mehmet pılmağa batlanmııtır. Dün bir avu- hususi pullar kabul edilmiıtir. 

run kalkmıyacağını öğrendim. Progra· '- b h d b d razı olmamı~ ve Mahmutpasa, daki A- &at u usuata tunları aöylemiıtir: manya a aronun yardım sarı 
mını mutat üzere intizamla tatbik eden T 

idarenin sözüne güvenerek benim gibi but hanında bıçağını çekerek Hatice· «- Avukatların içinde cenazesi için de bir pul usulü vardır. fi 
oraya gelmiş olanlar bir hayli kalaba- yi öldürmüştür. ortada kalanlar ve sandığın yardı· pullarile beraber muayyen bir rıit 
lık bir it.file tctk.il ediyordu. Birlikte Mehmet bundan evvelki duruşma - mile kaldırılanlar bile vardır. Baro- bette bu pullar da kullanılıyor. J' 
idareye aittik. Kapısında vapurun lar~ kendisinin akıl zafiyetine oüp • nun bir teavün sandığı vardır. Bu d~ de bir pul usulünün kabulü li 
kalkmıyacağını anlatan bir tek satnlık te~~ bulunduğunu idd~a ~tmiş, .. f~t sandığa girenler bir defaya mahıuı zımdır. Bizim baromuzun da bÖ 
ilan bile yoktu.» mu~ahede b dd t b T raporu u 1 ıayı çuru • ol k .. r d""h r . ir yardım pulu olmalıdır Bu da 

ı m~tür. Mehmet maktul Hatice vere- ma uzere on ıra u u ıye venr· k .. d. B . · . . ti 

Aldığımız bu mektup üzerine sorup 
soruşturduk: 

- Ahvali fevkaladedendir. Vapur
da küçük bir arıza çıktı. tamir etme
den göndermek istemedik, cevabını 
verdiler. 

Son deniz kazalarından sonra ida -
renin azami ihtiyatla hareket etmek is
teğini takdir etmeliyiz. Arızalı bir va
puru elbette yola çıkarmıyacaktı. Ni • 
tekim de çıkarmaıruştır. 

Fakat bu gibi fevkalade vak'alarda 
en küçük bir vapur kumpanyasının bi
le programım deği~rdiğini gazeteler· 
le ilan etmesi, eğer buna vakit bula -
mazsa bütün acentalarının kapılarına 

ilan olarak astırması ötedenberi adet
tir ve.. halka karşı bir vazifodir. İşte 

yapılmıyan şeyi de bu son kısımdır, 

diyoruz. 

Hakkımız 

Yok Mu? 

Üniversitede 
Ecnebi Profesörler Türkçe 

Derslere Başladılar 

1 
· 

500 
. . v ler. Ondan sonraki yardımlar için anun •!• ır. unu temın ıçın a 

sesıne lıra da tazmınat vermege mızda konuımal 
mahkum edilmiştir. bir mecburiyet yoktur. Sandık ya • l l akar yapıil!oruzf • I 

Adliye Veklletinin HAkimlerden 
Sorduğu Bir Sual 

Adliye Vekaleti adliye te11ki1Atı o
lan yerlerdeki belediye sınırlan için .. 
de ve panayırlarda işlenip ağır ceza 
mahkemelerinin vazifeleri haricinde 
olan m~hut cürümlerin takip ve du
ruşmaları hakkında yeni bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

Bu proje hakkında bütün ha -
kimlerle müddeiumumilerin, hususi 
müesseselerin ve hukuk miıntesiple -
rinin mütaleaları sorulmakta ve ce • 
vaplar için de bir aylık mühlet veril .. 
mektcdir. 

Denizyolları Umum MUdOr 
Muavini 

Denizyollan idaresinde ihdas edi -
len umum müdür muavinliğine yük "! 

sek ticaret mektebi müdürü Nihat ta· 
yin edilmwtir. ----...... 

Üç Aylıklar 
·Bagraından 

Evvel Verilecek 

P 1 t b ··ı 1 k d ıuret e top anac para e aa 
ı an e erru er e yafama ta ır. ki __ .__ 

yattan uza aıan aYUIUltlar& 
Buna mukabil baro taahhütlerini · t k ··d· d t • k:.. nevı e au ıye e emın etme " 
muntazaman ödiyen bir üyesi ölür· tiyoruz. Memlek~tte hakimlik 
se ailesine derhal bet yüz lira ver • kiine kadar yükselenlerin cenas' 
mektedir. Son zamanlardaki ka • ferinin ortada kalması her halde 

zançsızlık yüzünden verıi borcu cmacak ve üstünde durulacak 
için yazıhaneleri haczedilen bir çok hadisedir.» 

Dış İşleri Bakanı Şehrimizde 

Üniversitede ecnebi profesörler 
Türkçe olarak ders vermeğe başlamış
lardır. İlk defa. dün sabah hukuk fa
kültesinde Ticaret hukuku profesö _ 
rü Ernest Hiraeh Türkçe ders vermiş-

için Boşalbldı tir. Gelecek seneden itibaren bütün 
Kabataşta, İzzet paşa sokağında bir profesörler Türkçe ders verecekler - Kadınlar y ann Ve Cumar-

T eolik Rü1tü Ara• ve kendi•ini kartılayanlar ıf 

Avrupa merkezlerinde mühim siyasi temaslarda bulunmut olan ~. 
itleri bakanımız Tevfik Rü9tü Aras dünkü ekspresle Jehrimize gel,.,;f 

toprak kayması hadisesi olmuş, hu so- dir. tesi, Erkekler de Cuma Ve ve Perabalaı oteline inmiıtir. 

kaktaki muallim Vehabın evi çökmüş- Pazartesiye Aylık Alacak 
tür. l(açak Eşya Getiren Alman Vilayet Muhasebeciliğinden: i Ki BOR ONUN TEV H i O i 

Belediye Fen heyetinin yaptığı tet- Avrupa ekspresi yolcularından 
b

. Al Aylıklarını bankadnn alacak olan zat Anadolu Sigorta Sirketinin latan • 
kikler neticesinde bu evin sırasındaki ır manın vaziyeti şüpheli görül • 1 h" 1 · • h · ~ maaş nrı sa ıp ennın azıran, temmuz ve bul ve Galata Büroları birl,.ı:ıtirilmiA-

daha dokuz evı·n de çökme tehlikesine müş ve trende bulunan gümrük mu - l kl b d 1 .,. T ağustos üç ayı arının ayram an cvve . ş· k · b"" t 
maruz bulunduğu anlaşılmış, bu evler· hafaza ve muayene memurları Alma- verilmesi kararla~tırılmıştır. Maaş sahip - ~r. ır ;t ;.~~~k ~rosunu rs a~e 
de oturanlar çıkartılmış ve evlerin ka- nın eşyalarını aramak istemişlerdir.~ )erinin aşağıda yazılı günlerde mensup arşısın a . uyu macıyan anın a 
pı1arı mühürlenmiştir. Bu sokakta po- Alman, kansının yanmda bulumm oldukları malsandıklanna müracaat t:de • açarak faalıyete başlamıştır. 
}isler nöbet beklemekte ve pek muh- bir paketi muayene ettirmek isteme • rek vize edilmek üzCJe cüzdanlarını ver- Telefon Santralı: 24293 • 242n4. 
temel bir tehlikenin önüne geçmekte- mişse de tTen istasyona gelince lazım melcri lüzımdır. Direktör: 20531. • 
dirler. gelen arama yapılmış ve bu pakette ~O tubat perıembe ve 22 ıubat cumar· ,. . --.. . --··-. 

Yeni çıktı · -

Bahar 
Çiçeği 

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi romııP1 

Yıkılan evin ankazından istifade ~l kilo ağırlığında kadın çantası eti • tesı kadınlar. Ölüm - Kolonyalı merhum Reşit Paşa 
edilerek toprak kaymasının önüne ge- ketleri ve çanta levazımı bulunmuş • 21 tubat cuma ve 24 tubat pazartesi oğlu İnhisarlar lstanbul Başmüdür munvi- -------------

Al h kk d k ha b erkekler ni Yusuf Kenan dün gece ö)mü§tÜr. mazı kılındıktan sonTa 
çilmeğe çalışılmaktadır. tur. man a m a ta i ta a,şlan- r . aile makberesine gömülecektir. 

mıştır. 1' T b • Cenazesi bugün öğleyin Dizdariyedeki ,# 
Usan Ve Alfabe Dersleri ı vÖ etçı evinden kaldırılarak Beyazıt camünde na· Allah rahmet e>"

1 

Kuvvetlendiriliyor Kız Lisesindeki Zehirlanme 
Maarif Vekaleti orta mektep ve li 

selerdeki lisan derslerinin kuvvetlen -
dirilmesine karar vermiştir. Bunun 
için hususi bir talimatname hazırlan -
maktadır. 

Bundan başka ilk mekteplerin alfa
be tedrisatı için de daha pratik bir u
sul aranmaktadır. -----

HAdisesi Eczaneler 
Veznecilerde Kemer caddesinde 

<18) numaralı evde oturan yüzbaşı 
Aziz müddeiumumiliğe bir istida ile 
müracaat ederek İstanbul l(ız Lisesi 
Mektebi bakkalı aleyhine bir dava aç
mıştı. Azizin kızı bu bakkaldan bir 
pasta almış ve ondan sonra <la zehir
lenerek hayatı tehlikeye düşmüştür . 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler pınlardır: 

T aoıomı' mildlıif 
GER... in bayatı, 

l!keli mevcudiyeti ••• 

baydud DlLLIN
maceralı ve teh
lhtiraa!ı tarihçesini 

1 No LU HALK OUŞMANI 
Fransızca sözlü filmini yarın 

akşamdan itibaren 

TUrk - lsveç Ticaret Muahedesi Tabibiadli Salih Haşim kızı muayene 
ettiği zaman Ülviyenin zehirlenmedi-

Eminönü: (Mina&yan). Küçükpazar: 
(Necati). Alemdar: (Esat). BeyaZJt: 
(Asador). Şehzadebaşı: (Hamdi). 
Fener: (Arif). Karagümrük: (A. Ke
mal). Şehremini: (Nazım). Aksaray: 
(Şeref). Samatya: (Rıdvan). Bakır -
köy: (İstepan). Galata: (Karaköy). 
Huköy: (Halk). Kasımpaşa: (Mer -
kez). Beşiktaş: (Ali Rıza). Sarıyer: 
(Osman). Beyoğlu: (Dellii Suda, Er-

SARA y Sinemasında 
Türk - İsveç ticaret anlaşması 29 11ubat 
936 dan itibaren bir ay müddetle uza
tıbnış ve lsveç hükumeti (),fi ton olan 
senelik kontenjan miktarını 8 tona çı
karmıştır. 

Karahan Yoldaf 

ğini, ve rahatsızlığının zehirlenme ile 
alakası bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bunun için mektep bakkalı hakkın
da kanuni takibata lüzum görülme • 

tuğrul, Barunakyan). Şiııli: (Nargile -
ciyan). Üsküdar: (İttihat). Kadıköy: 
( Çubukçıyan, Huliısi). Büyükada: 
(Merkez). Heybeli: (Yusuf). 

göreceksiniz. ilaveten: MIKEY, JOKEY ve 
P ARAMOUNT JURNAL 

miştir. 

oıuıikill filmi I 
BENJAMiNO GiGL 

VE 
MAGDA SCHNEIDEfl 

Geçın hafta havanın muhalefeti yUılinden tehir edilen ıenenlıı en bUyUk 

UNUTMA BENİ Başrollerde 
Avrupada bulunan Sovyetlerin An

kara sefiri Karahan yoldaş dünkü eks
P"esle şehrimize gelmiştir. Karahan 
yold&R Kızılordunun on sekizinci yıl-. 
dönümü merasiminde bulunmak üze- , _______ _. Yarın akıam MELEK SİNEMA S / N DA ıi~~::al~a~~:~t1t:rdır ~----.....-
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··, Hergün Bir Malca le: • 
MEMLEKET HABERLERi Zavallı Ay Yıldız! . • 
Fırtınadan Sonra lzmir 1 
Dağlarda Bannamıyan Yabani Hayvanlar insanlar 

Arasında Barınmıya Çalışıyorlar 

Yedi Buçuk 
Kuruş İçin 

(Ay - yıldız) bizim bayrağımızııı seı:n· J attığınızın (ay - yıldız) ı ayağınızın altında 
bolüdür. Onları bir arada, iç içe, görünce eziliyorn dedi ... Gence hak Vt"rdim. Sımdi 

haura Türk bayrağı gelir. Bu iki nur çr.h - sigaralanmı hep ay - yJldıziı tarafından 

~eni~ kucaklaştıklan zemin iste: beya: klı-ı yakıyorum... Güz~! (ay. - y~ldız) .1 h~r 
Antalyada Bir Kasap Bir gıt, ıster kırmızı kumaş olsun~ IJu, boyte- yerde. her zaman gormek ısteyış temız bır 

Ô 
dir. jsevginin delilidir. Buna ıüphe yok 

Berberi ldürdÜ Geçende bi .. hadiseye şahit oldum. lki Fakat (ay - yıldızlı) semboliimüzün a-
( Antalya (Özel) - Şrampol ma- ahbap, -vakit geçirmek için, kağıt oynu • yaklar altında çiğnenmemesini sir.ar<ı tir
balle.inden kaaap Ahmet yedi bu- yorlardı. Birisi pnınna kızdı. K:'ığtttan yakisinin insaf ve iz"anına terketmek b11 
çuk kuru,lUk bir alacak yüzünden yırttı: desteden elinde kalan1arı yere fır - sevginin yanhş bir tezahüriidür. 
Hasan isminde bir berheri bıçakla L.tb ve ayaiınm altında çiğned'. Za1raU1 (ay • yıldız) l 
·k' · d k -ıd- - .. insanlık hissiyatı bi7..İ, hak.sır. yere dö . * 
ı ı yerın en vurara o urmuftur. .., ·· b" ~ b k lk"ı gu .. n evvel gazetede bir resım aör • vu muı, masum ıc çocugun a nı o şa - ~ 

Ahmet kahvede otururken Hasan • mağa sevkeıder... EJim maa11 üzerinde: düm: K:ıı olimpiyatlannda en son'l kal -
dan bu yedi buçuk kuru§U istemi§, kalmış kağıtlardan birin" gitti «Özüm~ fi • dığımız.ı ilin eden bir resim. On be, mil • 
Hasan da alacaklısına barit mua • !icran tarzında i,lcnmiş bir .ıty - yıldız iliş- fetin bayrağı içinde bizimki en ahta. lçım 

mele etmiıtir. Cinayetin sebebi bu- ti. Buc'larm yüıl~esi yerde, çamurlu a - burkuldu ... 
dur. y.aklar altında yatıy.ordu... Geçecektim, ifÖZÜm bu l'c•imden •Y • 

Merak ettim ve öğrendim: Bunlar ( Kı- rılamadı: (Ay) ın uçları bir tiru•alı ağzı-
Ç&ft& kk& leda su~k AYI zılay) ın verdiği hususi siparişlt'Tle yapılan na benziyordu. Biçare (yıldız) da sanki 

Ö 
oyun kağıtları imiş ... Güzel (ay - yJldız) ı bu ejc.~J"n avı idi. Bu bayrak Almanyada 

Çanakkale ( zel) - Çanakkale . .. _ • . her yerde, her :zaman görmek isteyi'I temiz reami ,.e beynelmilel bir müaaoakacl'.l teş• 
ve Ezine koylulen Pınaroba cıvarında lb" · • d-'''lid" Bu - h •- F nir edilrııi .. i. Burkulan yerime yr-ni bir • •• ır aevgıntn eu 11". na l'JP e yo~. a· !r• 

hır surek avı yapmıılardır. Ava 300 kat bütün varlıiımızı temsil eden bir aem· 5&11Cl çöktü. 
ki§i İ§tirak etmiı, 11 yaban domuzu, holü ayaklar alunda çiğnenecek bir nes • Düşündüm: Bizde de böyle e\•de di • 

bir kurt, bir karaca vurulmuıtur. Av nenin üstüne nak.,etınek bu temiz sevgi . kilmiş bayrak kullananlar var. 
eanasında fen memuru Alieddin nio yanlış bir tezahürüdür. CeoCe yarısından sonra gramofon çalan 

Z il ( ld ) 1 eve polis gelip ı yasakh diyor. bir domuzun hücumuna uğramı§, bü- ava ı ay - .Y1 ız 
- Niçin) 

yük bir tehlike atlatını§tır. * 
... ·- • • . • • ·-- , • • ' • • • • • ·-- Geçende bir tanıdığım anlattı: Gürültü, hallan istirehatinde ve uyku-
det edinciye kadar bu yardım de • _ Son zamanda çok sigara içiyorum. suna mini .olduiu içini 

leı%ılay·ın lelôltetze- vam edecektir. Açıkta kalan bütün Dün 'bir yerde, ibirini söndürüp attım, öte _ - Gözümüze batan, bissimide alay e-
delere yardımı. Yu- ko"'ylüler iska·n m1ntakas1 ı"U.:haz e- k" . . kı d .o· kl . den timsah ağızlı bayrak bir gramofon ı.u tstnı ya yor um. :oır genç ya a tı; sı • _ . . . 
ltarıda: Eu.ak teu- dilen Subaıı köyünde yerleştirilme- garamı elimden alarak ay • yıldızlı tarafı- plakı kadar da mı hızı rahatsız etmıyor"I. 
~, a~aüıda.· •••rı"l•n l k"b . d v • d' Aff d . ZnvaHı (ay - yıldız) l, zavallı Sembol 1 

o ...... ... ğe bat anmı§tır. Bu sebepten Subaşı nı ·ı rıte ogru çe:ırır ı ve: « e ersintz. 
çadırlar köyü mektebi bir ay müddetle tatil bunu bu tarafından yakınız .. Demin yere 

lzmir 18 (Hu • edilmiıtir. • ... ________ _ 

•uai Muhabirimiz.ı Gediz Bölgeainde: lzmirde Yakalanan Morfin 1zmilte Zehirli Gaz 

C. D. 

den) - Garbi A- Gediz bölgesindeki Musabeyli, Kaçakçıları Konferaosları 
lladolu bölgesi Kesikköy ve Scyrekköy yolile Ba • lzmir, t8 _Burada iki morfin ka- Jzmit, (Özel) - Halkevinde yüz. 
lbüıtahsilinin uğ - naz dağında mcthur su aetle.ri au - çakçıaı ıyakalanclı. Muiz ıve Yaşar ad- batı Halid tarafından zehirli pz· 
tadığı ağır fellke- ların hücum.ile yıkılınıı we bu köy- larmı tafıyan bu kaçakçılann bir fC • lardan korunma hakkında acri ha· 
tin acıları henüz u- ler su baskınına uğraml§tır. Lekeyle münasebetleri olup olmadığı linde kQnferanılar verilmektedir. 
llutulmadı. Köylü, Bu köyler ahalisinin en mühim etrafında tahkikat yapdmaktadll'. 
ltö1üne döneceii aünlerin hasretini lar. Havanın eoiukluiu ve fırtuıa te- kısmı Kızılca meYkiine, kalan kıs -
Çekiyor. Küçük Mendereı bölgesin- sirile hastalananlar artmlf gibidir. mı da ((Bağ araırn na yer1eıtirilmiş- Smdırgıda Yaka1anan Kaçakçılar 
de, au baskınına uğrıyan köylerde On bet kadar köylü zatülcenbe tu- tir. Sındırgı (Özel) _ A~ıktar kö • 

~:~~ hayabn avdeti için verimli tul111Ufhır. Maltepe mevkiinde 40 hane hal- yünden Sadik ile Halil lbrahim oilu 
,ıkı Yıl aeçmi§ bulunması ıarttır. Kızılay dünden iböaren genit kı, su baskınını gördükleri zaman Abdullah •e Mehmet oğlu Osman 

Buralarda ıu baskınının insanlara mikyasta faaliyete aeçmiıtir. ilk bile köylerini terketmek istememiı- kaçakçıhk auçundan dolayt Bahke
>'•Ptıiı zarardan baıka hayvanla • İ§ olarak Subaıı köyü iıkan merke- lerdir. air ihtisas ınalılkemesine tevdi edil

: bile rahatlan bozulmuftur. Ça- zi haline getirilmit ve burada Kı - Gedizin ıulan çekilmektedir. Kı- mitlerdir. Bunlarda (57) kilo ka • 
llar, sansarlar, yaban domuzları zılayca bir revir teais edilmiıtir. zılay genel merkezi Menemen köy- çak tütün yakalannu!br. :e taTfanlar yersiz ve yurtsuz kal- Hastalananlar Kuılay doktoru ta • leri için 100 ~adır aöndermiıtir. Ge-

• ~ları için köylere sokulmağa, ken- rafından muayene edilerek revirde niı bir ova aahası henüz sular altın- KızıJcahamaatda Kar Yağıyır 
Clderine sıiınacak yerler aramaia tedavi edilmektedirler. dadır. Burada DıOl'Dl&l hayabn avde- Kızılcahamam, (Özel) _ Kazaya 
Ja.ıiaınıılardır. Sansarlar insanla - Kızılay felaketzedelere erzak ve ti için 15, ZO .W ıeçmeai icap et- ve 1.ütün civar yerlse kar yağmakta-
~ Yanına kadar sokulmaktadır • para dajıtmııtır. Normal hayat av- 111ektedir. dar. 

s 

izmit Çamlanıyor 
İzmit, (Özel) - Belediye halka 

çam fidanları dajıtmağa baılamıt
lll'. Bahçeai olan her ev aahibi ltu fi
danlardan iki üç tane almakta ve 
bahçesini süslemektedir. 

Tekirdağında Fakir Çocuklara 
Vardım 

Bir yandan kendilerine karşı hiçi Lisenin genç kadın muallimlerinelğıom kıvılc.ımlandığuu aezemiyodar· 
bir harekette bulunulmamaaı da cesa- de ahftlmıfb. dı. 
retlerini arttınyordu. Hakikat kasaba- Şimdi daha ileri gidiyor; rnüslü- Mühim işler yapılayordu. 
nın bir kenarında eski nakti tekkesi manlıktan, ~riatten bahısediyor, rızayıl Kasabanın elektrik işi yoluaa gir-
haftanm belli bir akşamında dolup taş· ilahiye aykırı işler yapıldığını iddia e- mişti. 
tığı, yeni tarikat mensupları kadınlı diyorlardı. - Yuz1erce yıl botbo~una akıp giden 
erkekli türeyip çoğaldıklan halde bir Kaeabanın havasında bir gerginlik. sulardan ietifade edil:yordu. 

- 60 - - Biirluua Calıit 19 -i • 9SG yandan patlak vermemifti. belirmifti. Bdediye ealti .kale haTabelerinin 
~ F'irdes Hanım genç ortağmın halin- Artık ban~m1'1ardı.. Zabıta kimseden şüphe etmiyordu. lspartcıda .;mı kuran Bediüzza· yerini düzleftirip yerine yeni binalar 
en hiç şüphelenmedi: 1JI. 1JI. Bu iıŞlerde en açık göz görünen ev- manın biraderi muskalar dağıtmakta yaptırmak, T opane ve Klfraoğlu bah-

Clik Olur. Hacı efeııdiye söyleme • fspartada Bcdiüzzaman Molla Sa-! kaf müdürü bile işin hala farkında ile- kaduı göğü8'erine dualar y:ızmakta, j çelerini ıüzelleştirmeğe, Y enikapı 
anıma 1 idi Kürdinin biraderi Hazreti Muham- ğildi. Acianadan• lzraire kadar yayılan ,00- caddesini genifletmeie çalışıyordu. 

Diyordu. medülbediinin fevkalade mürahhas ve 1 Bu gidişle tekkenin mühürlii kapı- retine güvenerek her tarafa elçiler 1 Hükumet buraya ayn bir ehem· 
~~liYar Hanım ikisini de etekleyip elçisi Yusuf dede hazretleri kasaba-

1 
sı açılacak, mensuplar gürül gürül a- göndermekte devam ediyordu. rniyet -.reıriyordu . _ 

ltıL. lllctledi. Sonra içeride olan biteni dan giderken oldukça dünyalık topla- yin yapacaklardı. Tekke •e tarikatlar yasağı olduiu 1 Yukarıdan gele:o dcmiryolu Akdeni• 
I ~ için mahfele doğru koştu. mıştı. . w• • 1 Hele.Yusuf dede gibi yerli olma- ha1de i~adet behanesiyle büyük cami- zin b~ ılık ve yeşilkıyıaını tiKaradeni-
~ı esrarket ilk hanılede kıyasıya Hacı Sadık gidecegı yaylıyı kırala- yan, halı ve şanı her surede kuşku u- de büyuk toplantılar da yapılıyordu. ze Jb.ilayacelctı 
~ Şurlarken bir anda Melahatin or· mış, Hafız Mustafa, evkafça Süley- 1 yandıracak bir adamın kasabaya gelip Bir kaç siyasi devrin döküntüsü, l Liman iışleri gün geçtjkçe artıyor· 
~ • n kaybolduğunu görünce kendi - man, tapucu Kan:ıil topladıkları lira- gidişinin göze çarpmamas.ı da şayanı 1 

tortu.u, mütekaitleri, hozi"'DCuları bu ııiu. 
t~e geldiler. ları dağarcığına yerlcttirınifler, diğer- hayretti. 1 kalabalığın temel taşlan olmuşlardı. J Kasaba~ .ağa ıve ~la, Alanyaya, 
V uş uçmuştu. leri de yağından balına, ifekerinden Bu vaziyetten cesaret alan Hatip Yarısı alil, çoğu sa'kat ve hepsi kap- F.enikey.e bağlayan yollar Flıİf f01C 
'\' e artık boğuşmak manaıızdı. kahve1ine kadar bol kumanyasını ha-

1 
Ak Osman banclise işi meydana vura- kara cahil olan bu kalabalık içinde is- haline getiriliyor. kuabada y.eni yeni 

~ ere yuvarlanan külahını alırken zırlamıflardı. caktı. tediii i' verilmediği, çekemediği a- hep bir sistemde ilk mektepler yapÜı· 
"-.ıf Dede aöylıendi: Belli olmasın için onu kuaba dlfı· Fakat Hazreti Pırin ilk emri emirdi. damlar it .bafına geçtiği içın küsüp ay· yordu . 
.._ Kurbanı kaçırttın be sersem. na kadar geçirmeğe yalnız Müderris O işaret etmeyince hareket edilmi-

1 
km çeken kaytaklar da N'.aJ Jı. 1 Belediye ve hükumet kasabanın ti-

Çoiak Hasan homurdandı: Hafız Nuri memur edildi. · yecckti: . . . .. 1 Hükumet kapısından ekmek yediği c.aret, -~i~as:t bakımından olan mühim 
'>~ Acesnilik ettin. O posta oturan O niçin gelmişti. Eskı nakşı ~ekkesını~ kapısın~ ro~-, halde oraya nankörlük edenler de ek- mevkıım rgoze atarak çalışıyorlardı. 
h'" lllarifet gösterir ki kadın kendi a· Ne apmıştı} hür vurulan sımahanesınde. Jı:e.nı tarı· eik değildi. . ~ Bu hümmalı uğra'111n arasmda 
r.;:. l1

1
:.la __ ttpış tıpış gelir, gönül rızasile y I d .. l 'katın müridleri toplandıkça ılk zaman-1 Ne ietiyorlardı} .1ı bütün hu o\an biten ıi~leri baltalayacak 

~"il u Bunu ne ge en, ne e onu goren er k" 1. . . d k 1 l ' 
it\" nu alır, sen hazreti pirden öyle I t d l ların korkusu, çe ıngen ıgı e a maz Ne için çalışıyorlardı} ıinsanlar olacağını kim1e aklına getirc-

ı der ld an ayamamış ar ı. l 8 a ın} kla b be ... dl o muştu. 

1 

Ne olacaktı? meuli. 
q Dünlcü tekke meydancısı Bediüz- Böyle olm~ .. ~~~ b~ mu~ı er a-1 Hele evkaf mukayyidi Süleymanla 'Bunu kestiren, kavrayan yoktu. Memleket iki büyük düfltlandan 
~!nanın elçisine meydan okuyor, rasında bu geliş huyu ır tesır yap- T.apucu _Kamil artık iş_i azıtmışlardı. Dileklerinin madde halinde ne oldu- kurtulml.lıflu. Esaret cehalet. 

rı Veriyordu. mıştı. . . . . Onlar yıne evkafın. eskı memurları~· gunu hiç biri ortaya J)ltaruıyordu. Ha- Artık herkee Türküm diyebiliyordu 
ta :tnnıa artık çene çalmak neye ya-ı Demek ıfın arkası dcrmdı. dan Hafız Mustafa ıle açıktan açıga Nayı bulandıran bir takım kirli kayna- b .derken hafı dikiliyor aöiıii. 

t ı. Önlerinde her tarafa elçiler gönde- yapılan ~leri kötülüyor, mektepler,! vt$11ar vardı ve . ul~u d So d"d v' etmı·,. Y · · · la "--r · genış ıyor u. nra ye ı en _ 
...._ Usuf dede hiddetle: l ren bır pır vardı. .. I ~-uallımlcr, açık saçık ,gezen kadın r· Kasabadaki çalı~ar. yiı"\se~ mem~r: kadar herkes okuyor, öğreniyordu. 

tıl'~ d~e~ bir sigara, dedi. Söyle ba- Bu emniyet onlara adeta gurur ver-1 ıçın atıp .tutuyorlasdı. Lır 0 ıkadar • -dalmttlarcL kı bu g2lı 1 ( Arkası var ) 
bırcr kahve yııpsın. mişti. Artık Gülten unutulmuftU. gizli tütea eeki pider ıre mürid!er oca-1 

KERVAN YÜRÜYOR 
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SON DAKİKA 
• 
ltalyaya Karşı Zecri 
Tedbirler Durmayacak 
Dün Lordlar Kamarasında 

Münakaşalar Oldu 
Şiddetli 

SON POIT~ Şubat 19 

İtalyanların heri Hareketi Durdu 
---~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

Habeşler "Pek Az Zayiatla 
Geri Çekildik,, Diyorlar 

(Bat taralı 1 inci yüzde) 
2 - İtalyanların, «küçük bir Ha - . 

beş müfrezesi» ismini verdikleri bir 
Ha~ kuvveti, I. İtalyan Kor'unun 
sağ (~ark) cenahına karşı bir muka -

Dış Bakanlık Müsteşan Diyor Ki " Tecavüzün Hiçbir bil taarruz yapmıştır. Bunun akim 

Menfaat Temin Etmeyeceğini Dünyaya ispat kaldığı bildiriyor. 
3 - Habeş Sübaylarınm {zabitle-

Edeceğimİzİ De Daha Söyleyemeyiz ,, rinin) ellerinde muharebe edilen mın-
Londra, 18 (A. A.) Bugün nikbinim. Öyle zannediyorum ki, takanın haritaları olduğu görülmüş -

d ı 1 H 
tür. 

Lordlar kamaruın a ta yan - a- Milletler Cemiyeti, mesaisinin mu -
B - Romadan gelen haberler: 

bet ihtilafı hakkındaki müzakere vaffakiyetle tetevvüc ettiğini göı - (129 numarah resmi İtalyan tebliği) : 
ler Phillimore tarafından açılmıJ • terecektir. 1 _Habeşler 5 _ 6 bin ölü; 12. 13 
tır. Ameriltanın Vaziyeti bin yaralı; bir çok ( 1 ~) esir vermiş -

Phillimore herkes tarafından ka- Zecri tedbirler hususunda tunu ler. İtalyanların zayiatı ise, top yekun, 
bul edilebilecek bir sureti tesviye - kaydetmek isterim ki bu tedbirler, 206, ölü, 606 yaralıdan ibaretmiş. 

ltalyanların fİmal cephe•İndeki topçu kuvvetlerinden bir müfreze 
nin kolaylattırılması ve lngiltere • /ancak müe11ir olabilecekleri tak - 2 - Tayyareler düsmana aman 

hl'k / d· d t tb•k d'l I'd' p 1 · ] ' henu'"z Tembı0en mıntakasında bulun- tan ibaret olmalıdır. nin bir harbe sürüklenmeıi te ı e- 1 ır e a ı e ı me ı ır. etro am- vermıyor armış. 14 
C (Ad b h makt d ı B k tı b 1 d k Bu itibarla haJyanların cıimdi Ant• 

•·ıne nı'hayet ven"lmesı· ı·çı"n ı"cap e - baraosunun müeaair olup olmıyaca- - İsa aba) dan gelen a - · a ır ar. u uvve er u un u • " • 1 k Jd ki A~ mıntaka!:ından garbe doğru taarruza g~e' 
den tedbirleri alıp almadığını hü - ğını ve hatta Amerikanın Milletler herler: arı mıntakada a ı arı mü~etçe rek T embiendcki Habeş ordusu aksa~ 
kfımetten ıormuıtur. Cemiyeti ile tetriki mesai etmiyece- 1 - Ras Mulugetta kuvvetlerinin Makalleyi garptan tehdit edecek bir nın gerilerine düomeğe çalışmnlan bekli' 

b . k b · 1 d A ai farzedilse bile bu ambaraonun çekilmeğe mecbur kaJdık]arı ve İtal - vaziyettedirler. nebilir. Çünkü bu safhada en doğru tat' 
Diğer ır ço atıp er e zecrı • 0 1 A ı k d ·ı 1 · l Onların bu tehdidi İtalyan cephe • 

1 · · · nk' · l müessir olacag"' ı hususunda bir ka • yan arın nta oya a ar ı er emış 0 • • zı hareket budur. 
tedbir er ııyaıetını te ıt etmı§ er d ki "t" f d"l· F k R M sinin sag- cenahına karı::ı ,· İtalyanların il' k M'll ti C . t' u arı ı ıra e ı ıyor. a at as u- ,. Yukarıya hülasa ettiğimiz haberlere 
ve bilhassa Nettistone, hükumetin r~;t' ve.~e A 1 e er 1 ~mdıye ıne lugetta kendi zayiatını 75 ölü ve 1 no son yaptıkları taarruz da Habeş cep - tinaden söylenecek daha bazı mütaleaJll" 
bu siyaseti tamamiyle bırakacağı alı ·~·. f e. yega7nehm~se e u ur. yaralı olarak bildiriyor. hesinin keza sağ cenahına karşıdır. mevcut ise de yazımızın hacmi hayli ge' 

ümidini izhar etmİ§tir. Buna muka- ngılız Fıonık e ~ıtler. Dolayıaile 2 - Bu kuvvetlerin Amlu Alagiye Bu vaziyeti; mütenazir oklarının nişlediğinden bu mütalealara, bunlara b~ 
bil Lord Sesil, petrol ambargosunu are ete eçmıı kadar çekilmeğe mecbur kalmadan iki ucuna birer at koşulmuş bir dön - yazılar yazıldıktan sonra gelecek haberle 
koymak için Amerikanın keyfinin İngiliz_ filos~nu. halyaya kartı Dessiye _ Makalle yoluna hakim olan me dolap değirmenine benzetmek de aldıktan sonra, yarın tekrar devam e ' 
gelmesi beklenmiyeceğini .öyle .. kullandıgımız ıddıası yalandır. İtal- tepelerde tutunmak imkanını elde e - mümkündür. deceğiz. C. p. 
mi•tir. yaya kartı hiç bir veçhile münferit decekleri kanaati besleniyor. Şimdiki halde bu okların ltalyanlar Habeılerden Dün Gelen Haberler ~ 

:r h k b l k k l l Londra, 16 (A. A.) - Röyter aja 
Dıı bakanlık müstetan Stanhope, arc ette u unmayı a hmızdan 3 - Ras Mulugetta kuvvetleri ile tarafındaki ucuna oşu muti o an at muhabirlerinin harp raporlarından: 

bile geçirmiyoruz. Tehditler dola - bunların garbinde bulunan Ras Sey • kuvvetli çıkmış, okunu itiraz i1erlet • i .... ıı istizahlara cevap vererek demittir tnlyanlar. Makallenin cenubunda, .,.. 
ki: yııile İngiliz filosunun harekete ge- yum kuvvetleri arasındaki irtiLatın miştir. Bu vaziyetin meydana getir- mu:zafferiyetlerinden istifade ed'erek çe ' 

«Bugün için İtalyanlar veya Ha
betler tarafından yapılmtt bir talep 
yoktur. Hepimiz bu harbin bir in 
evvel bitmesini arzu ediyoruz. Fa
kat İtalyayı harbe devam buauaun
da teıvik edecek olan her hangi bir 

teklifte bulunmak sulhun nef'ine 

çirilmesi muvafık görülmüttür ve İtalyanlar tarafından kesilmiş olduğu diği netice şimdi şu olacaktır: kilmekte olan, Ras Mulugetta oıdusu ıııil• 
ancak müvazene tesis edilecek nis- söyleniyor. Eskiden bu mıntakadaki İtalyan - him zayiat verdirmektedir. Habeşler aid 
bette takviye edilmittir.» 4 - Habe.1 başkumandanlığının, Habeş cephesi u~um~yet itib~riyle, zayiatlnrını ve İtalyan ordusunun cenubi 

St h b t So·'zlerle ltalyanların bu taarruzlarından, vakit şark - garp hattı uzerınde, yanı İtal doğru ilerlediklerini teslim etmektediılet• 
an ope, eyana ına §U . .. .. b H be l · ·· R' · J ı ı d ]ati "h t . t" ve zamanıyle haberdar oldukları ve yanların yuzu cenu e, a ş erın yu- öyter a1ansının ta yan ıima or u 

nı aye vermıt ır: ' 'h 'k · d. b d" d k" h b. · ı· t 1 -'- •-rinİ' 
M·ı ti C · t" · b .. h ona göre tedbir aldıkları ileri sürülü • zü şimale müteveccı ı en şım ı u nez ın e 1 mu a ırı, a yan aıtAeuc 

« ı e er emıye ının ugun ar- h k 'be . 1 p hattına Ara.lam dağının tepesinde 25 kilomeıff 
b . d d yor. cep e ta rı n ~ıma - cenu t 

ı ur urmaya kadir oldugu-nu kim · · H be murabbaı bir saha içinde muntazam a,. 
. . - Hatta İtalyanların •İmal ve doğru yaklaşmış olacak yani, a ş- d 

se ıddıa edemez. Fakat bizim ni • h l . . T cenup l . .. .. k. . r it 1 a !arın brmalar yaptıklarını bildiriyor. Bura ' 
olamaz. h .. .h . .. . . cep e erınde aynı zamanda taarruza erın yuzu şar ı şıma ıye, ay n mevcut pek çok mağara ve yarıklarda rıı~ 

it 1 d .. t h d . 1 ayetünnı aye ıspat etmek umıdın- geçmeğe karar verdiklerinden haber- yüzü de garbi cenubiye bakacaktır. himmat, tüfek, mitralyöz, yiyecek, iç~"' 
aya, .or ~ua e. eyı ~rça a • de olduğumuz ,ey, Milletler Cemi- lerı· oldug- u ve haAlen ·ık'ı ltalvan fırka_ Böyle olunca İtalyanlar Makalleden ce- ... te 

L t l l b t l J ve küçük seyyar bir hastane bulunmv'•" max sure ıy e oy e ır va.zıye a - yetinin bütün mı'lletlere t " ·· S ı· h ' · · k b · yol ile T embienden cenuba inen ~ • . . • ecavuzun sının, oma ı cep esme gıtme üzere, nu a men . . . . .. Bundan başka Ras Mulugettaya ait olduı· 
mııtır iti, Mılletler Cemıyetı ya .zec- hiç bir menfaat temı·n etmedı'g"'ı'nı· ld ld kl "]A ed"l" yol arasında irtıbat vazıfesını goren Ga - d 1 Jı • d b. l . b "Jı d it h . yo a o u arı ı ave ı ıyor. k k k zanne i en bir ni~n kolleksiyonu arasın&' 
rı te ır erı tat ı e ece . veya ut göstermeye muktedir olduandur. D - y· d l b" haber bat - Şelikot yolunun anca şar ısmını kra1lıgvın zafer ni""'nı da bulunmucıtur. 

. . . . I . l ltt Z . •- ıyana an ge en ır b lf"l l . . 1 akl b olun garp . r- ~ t.J ' ta ac.zını ıtıra etmıı o aca ır. ec- İtte o zaman artık b 1 k . N·· y· . . 1· . i ıı e e gec;ırmış o ac ar; u Y ltalyan uçakları çekilmekte olan n' . . . .. d. arp o mı yaca - ıse, oye ıener ısım ı gazetenın; k R S . k t' alan elinde kalmıı .1 n teJbırlerın mutema ıyen artan tır.» ·k· H be d · 1 ısmı as e)yum 1 beşleri şiddetle bombardıman etrrıiştı' . . 1 .. . . • • .. m ı a f or usunun ıa~e yo unun bulunacaktır. Bu netice ise İtalyanların bu 1 
ta.zyıkı talya uzerınde te~nnı gos- L d d B B' x· f J l f d k · ıd·- · . · Habeşlerin maneviyatı bozuk görü~ü>:0j 

d
. on ra a eyaz ır ıtap Çıkarıldı ta yan ar tara ın an esı ıgını ve yoldan istifade ederek şark ve garp ce • Çu""nku··, g"ızlen•eg-e lu""zum go·· rmedı"klt"' 

termekte ır L d (A b d ı · · f · ( !) b. d h d v • , . • • . . on ra, 18 . A.) - Cenevre u or u ar ıçm ecı ır urum a- nahları aruında kuvvet kay ırma~a ım • gibi tayyarelere ateş açmak için durııı" 
Mılletler Cemı~tınJn ne derece petrol ambargosu eksperler komı· _ zırlandığını yazdığınrn bildiriyor. kan bulamıyacaklarını ifade eder. iş böy- tf yorlar. Maka1leden yüzden fazla tay>''., 

muvallalı olacağını veya ne derece tesinin raporu bugün Londrada bir Buraya kadar olan haberler hep şi- le olunca ; Makallenin yalnız §ark taraftan uçarak Habeşleri Ambalaagiye kad., 
rabuk harbe nı·hayet verdı"r•bı·l·c·- b k't h ı· d l mal cephesine aittir. Cenup cephesine vaki olacak bir Habeş taarruzuna karşı ar- b b B 1 H b dı1' , .... .... ... eyaz ı ap a ın e netro unmuı _ . hl"k d k 1 1 k om aya tutmuştur. ozu an a eş or 
-ini •Ö lemek zamanı de "ildir K' . . . . ait olarak yalnız Harrardan Royter a- tık te ı e en urtu muş omasına mu a - aunun ilk kıt'aları Ambaalagiye vartnıtW' 
I Y g • tur. ıtapta yem hıç bır noktaı na - . b.ld" .1 b. h be d k" bil garp taraftan hala böyle bir tehlikeye 1 ,. 

K .. .. h" b" I k ]ansına ı ırı en ır a r var ır ı Küçük bir Habeş müfrezesi topar afi 
eza, tecavuzun ıç ır men aat zar yo tur. d d f I l . . (D maruz bulunduğu görülür. Her ne kadar l ııl' - . . d Ek l _ on a a ta yan tayyare ermın ag- l rak birinci talya kolordusunun sağ ce 1• 

temin etmiyecegını ünyayıı i•bat sper er Amavutlugun petrol b ) b b d "kl . Habeş ordusunun hazırlanmış talyan mev- hına hücum etmek ı"stem"ıq "ısc de eür'•'" . . A ga ur u om ar ıman ettı erı ya - 1 " ., 
edeceğimizi de daha aöyliyemeyiz.» ıstıhsalatının vaziyet Üzerinde mü _ l zilerine karşı yapacakları taarruz arın mu - tardedilmi .. tir . 

ıdır. f k 1 • "h · l' d · k "k ·· " J " Hidiıeleri beklemek mecburi • eaair olacak derecede mühim olma- Bu vaf a 0 ma 1 tıma 1 
• aıma te nı yu- Muharebeye iştirak etmiş olan bir r-' 

• haberleri yukarıya hiilasa etmiş :zünden _ az ise de böyle bir taarruzun mu- b" . . H b .. ' f 
1 

1'e" 
yetindeyiz. Fakat İstikbal hakkında dıiı mütaleasındadırlar- olmamızın sebebı· ı"kı'dı·r. Bı·rı·nc"ısı· .· yan za ıtının, a eş unı orma arının .. vaffak olması halinde, kuvvetli şark (sol) r 

k 
dilerinkinden daha güze) olduğunu 

1 Mütaleamızı serdetme için İstinat e- cenahile (MakaHe) den otuz kilometre ce- · 11 
Habeş zabitlerinin ellerinde bölge har11 

decegw imiz esasları, bu mevzula alaka- nuba ilerlemi" olan halyan ordusu için l b 1 ... arı u unduğunu söylemiştir. 
dar okuyucularımızın da gözleri önii- pek kötü bir vaziyet hasıl olabilir. Çiinkü Röytcr ajansının Adisababadaki Jll" 
ne koymuş olmak; böyle bir taarruz ltalyanların yegane geri habiri bildiriyor: . 

1 

• 
Cenubi Amerikada ihtilal 

Paraguay Hükumet 
İhtilalciler İdareyi 

Reisi Kaçtı, 
Ele Aldılar 

ikincisi ise ; Dağınık telgraf haber - muvasala yolları olan (Maka He ~ Dessie) İtalyanların Habeş kıtaatma ağır -ı.a1:, 
lerini okumak zahmetinden bütün o - yolunu kesebilir. Bu takdirde İtalyan şimal verdirmcğe muvaffak oldukları zanrıedı> ,ı 
kuyucuları kurtararak hem en yeni ordusunun büyük kısmı ya dağlarda peri - mektedir. Bu kıtaat çok mühim bir k0 "'°, 
haberleri derli toplu bir halde onların şan, yahut ta Habeşlere teslim olmağa halinde Makallenin cenup ve batı cenıl ı. 

mecbur kalır. b d 1 · f"f ~"' da gözleri önüne sermek; hem de, bil- un a top anmııtı. Keza ltalyan ha 1 f1"' 
Nevyork, 18 (A. A.) - Buenoa • 

Ayresden Auociated Prea' e •elen 
telgraflara söre Aasomption' da tid
detli bir ıokak harbi vuku bulmak-

tadır. 

ihtilal hareketi büyümektedir. 

Paraguay hükiımetinde bir deiitik
liie intizar edilmektedir. 

Hükiimet Kuvvetleri T eal:m Oldu 

Buenos - Ayres, 18 {A.A.) - Aa
somption' dan bildirildiğine göre 
devlet kuvvetleri ihtilalci kuvvet -

lere teslim olmuılardır. Devlet bat
kanı Ayala bir top çekere iltica et-

miıtir. Dıt bakanı Riara tevkif e -
dilmit ve harbiye mektebinde ne -
zaret altına alınmıttır. 

Buenos - Ayres, 18 (A. A.) - Pa
raguay cumur bafkanı Ayala Aı • 

ıomptionu terketmiıtir. fhtililciler vesile, onları da bu mevzula. alakadar Ancak bu dediğimiz ihtimali şu iki şar· !arının Makalleye otuz kilometre kadar Jf 
ta bağlamak mecburiyetin~eyiz : aafedeki Antaloya varmıt olmaları 

timdi vaziyete tamamen hakim bu

lunmaktadırlar. 

Son gelen haberlere söre yakın -

da bir teblii netredilecek ve bu teb

liğ yeni hükiimetin iktidar mevkii

ne geldiğini ilin edecektir. 

Hükumet merkezi timdi aü -

kunete kavufmUf bulunmaktadır. 

sükunete kavutmut bulunmaktadır. 

Miralay Smith ihtilal hareketlerinin 

lideri olan miralay Franco'nun e -

mirlerini beklemektedir. 

etmeğe çalışmaktır. * 1 - Habeş sol cenahı, Tembien mm - mümkün görülmektedir. / 

b k H 
k-n takaaında kalır ve Şellikot - Gabat yo]u - İtalyanlar Antalodan, Adisababa '1" JI 

Dünkü yazımızı itirir en; a'-'9? ~ nun garp kısmını elinde bulunduracak şe- luna hakim olan Ambaalaginin cenub" . .,, 
kaynaklarından gelecek haberleri de B il,-k 'kilde cenubu ıarkiye doğru bir cephe ve 1 O kilometre kadar mesafede 11 

, 

gördükten sonra bugün te rar ayni alırsa; doğru ilerliyebileccklerdir. Habeş Jllırh;e" 
mevzuua döneceğimizi söylemiştik. 2 - Bu sol cenah, kuvvetli bulundura- fili, İtalyan ileri hareketinin ArrıbaaJ.g (/ 
Binaenaleyh bu yazıya dünkünün de- cağı münteha cenahile (Makalle) ve şi - çok evvel ve belki de sarp Fingalet v~ ~· 
vamı olarak başlayabiliriz: mali üzerine yapacağı bir taarruzda mu - rajiam tepeleri arasında durdurulacagıb,. • 

İtalyanların kazanmış oldukları vaffak olabilirse. naatindedir. Bu iki tepe arasında AJ11dıt· 
muvaffakıyetin sadece bir tabiye halyanların bugünkü durumuna gelince: alagi yolunu kesen bir dağ silııileııi "81 set' 
muvaffakıyetinden ibaret kaldığı; T embien mıntakasındaki Habeş eol cena- İtalyanların Ras Mulugetta ile R~~,j' 
şimdilik, hiç bir sevkülceyşi netice te- hı yerinde kaldığ ı ve cenuba doğru çe - yumu ordularının orduları arasına gı 
min etmediği anlaşılıyor. Çünkü {İ • kilm<"diği müddetçe, ltalyanların fark ce- muHvafbfak olduklarınıyalanlamakbtad 1j;,. 1 11 ,ı 

k ı nahlar"ıle, durmaksı:zın, Dessie istikame - a eş ha• kumandanının u 1ı•' mal cephesinde geri çe i en Habe., "' · " 
1 tinde ilerlemeleri ne mümkün, ne de doğ- taarruzunun hazırlandığından pek ifl ,.I· 

kuvvetleri bu cephenin ya nız sağ ce- tedbirlt' rudur. Aksi halde yukarıda İşaret ettiği - berdar olduğu ve buna göre 
A · h k nahını teskil eden kıt'alardan ibaret - ı. rJantin ü umeti, Parama neh- • miz teh1ike artar. Onların en önce yapma- diğı bildiriliyor. jıır 

rindeki top çekerleriyle hududa ka- tir. lan lazım gelen şey : Tcmbiendeki Habe§ Adisababada zannedildiğine göre• ,.;~ 
. . . Cephenin merkez ve sol cenah aksamı- sol cenahının da cenupla irtibatını kesme- yanlar şimal ve cenup cephelerinde~ 

dar aıderek her ıhtimale kar!ı hazır nı teşkil eden ve daha büyük mikyasta ğe çalışmalc üzere, evvela T embienden :zamanda taarruza gec;meğe karar ve 
bulunmalannı emretmİ!tİr. ku~-,·ptJeri ihtiva eden Habeş kıt'alan j cenuba inen yolu ele geçirmeğe çalışmak- (Devamı 9 uncu yüzde:) 
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Hauptman Masum Mu? 
• 
idam Hükmünü Tehir Eden Vali 

Dünyada Ne Kadar Altın 
Var, Biliyor Musunuz? 

85.000 Tebrik Mektubu Aldı 
İhraç Bankalarının Bütün Altınlarını Eritip Bir Araya 

Getirsek Alelade Bir Kübik Apartıman Kadar Tutmaz 
Dünyada ne kadar altın var} Yer 1 

yüzündeki bütün ihraç bankaları aI- ı 

Lindbergin Çocuğunu Öldürmek Suçu İle ·idama Mahkum Olan Adamın tınlarını bir araya getirseler 20.000 1 
ton altın toplanır. Altının kesafeti 

Bulunduğu Hapishaneye Giden Bir Gazeteci N~ler Anlatıyor? 19,:3 olduğuna nazaran bu hacmin 

Nevyork, şubat - Hauptman aca- ı pek büyük bir şey olmaması lfızım 
bq kurtulacak mı? Hakikaten masum · gelir. Bütün bu altınları eritsek ve 
lltu ~ Dünya hukukçularının dikkat 1 tek bir blok yapsak, kutru 6 metre 
tıaıarlarmı kendi üstüne çeken bu me- olan bir küre vücuda gelir. 
~leyi bir de mahallinCle tahkik etmek Bunu mik'ap şeklinde ö lçmek is -

• ~.t:dim . Tren ton hapishanesine ken - tersek bu sefer de dılıları on metrelik ' 
ısıni görmek üzere gittim. Kurunu - bir mik'ap olur. 73 ı'Ul'Rt 
~sta şatolarile, Mısır mabetlerine işte bütün dünyanın alt&nı bundan ' 
. nziyen acayip ve halitalı bir mima- ibarettir. Alelade bir aparlımanın bo-
tıye malik olan binaya bir gardiyanın yu kadar bile olmuyor. 
tcfakatinde girdim. Muhtelif Memleketlerde Mevcut 

iki demir parmaklığı geçtikten son- Altın Miktarı 
ta beni geniş bir salona aldılar. Elyevm Fransada 65 milyarlık altın 

Orada biraz bekledikten sonra ha- vardır. Bunlar nakit ve külçe halin-
lliahanenin göbeğine gömülmüş, ölüm ~ dedir. Siklet itibariyle 4.000 ton ka • 
llıahkumlarmın hücrelerine indim. dar tutmaktadır. Küre ve nıik'ap ölçü-

Buraya kimsenin girmesine müsa - ~ leriyle ölçersek 4 metre kuturlu bir 
'<le edilmiyor, ortalıkta bir mabet ha- mik'ap olur. 
haaı esiyor. Sükunet, huzur ve hatta 1fl:: Bu altın bütün Fransızlara dağıtı -
Uşu var. lacak olsa adam başına 100 gram ka-

lı işte beş ölüm mahkumiyle beraber dar düşer. Dünya ihraç bankaları altın mevcudunu 

'l<luptman da burada beşeri adaletin lsviçrede altın stoku yüksek olmama- ! Beyaz.ıt kuleai~le ":ukaye•c eden 

~tarını bekliyor. İdam odasiyle Ha- ~ sına rağmen nüfusunun azlığı nazarı bır reaım 
\ıı>trnanın hücresini ince bir duvar a - dikkate alınırsa orada da adam b~ı - smı kabul etmiştir. istihsal edilen altın 
l'lrıyor. Aralarında üç adımlık bir me- na hemen hemen bu kadar altın dtlŞ - ekseriyetle nakit olarak kullanılmak·, 

·hfe var. 17 kanunusanide, Hauptman ., .,,ti'i!iııı. tüğü hesap edilir. Almanyada adam tadır. 
Ctnen hemen bu üç adımı yürüyüve- başına bu mifttar bir gramdan aşağıya Yapılan bir hesaba na:Zaran harp-

t~ekti.. Talihi varmış hala bekliyor. kadar düser. ten sonra çıkan altının yüzde ymnı 
lia.piahane Müdürü Ne Diyor? Dünya~m senelik altın istihsali, beşi kuyumculukta kullanılmış, yiiz-

- Hauptmanın haleti ruhiycsi na • , mevcut stokun yüzde 3 ünden fazla 1 de on biri biriktirmek için piyasadan 
•ı)~ diye sordum. değildir. İstihsal yüzde 52,fiO ı bulursa çekilmiş, ve yüzde elli sekizi de nakit 

- iyi cevabını aldım. Günden gü • iktısadi hareketler normal bir vaziyet- olarak tedavüle çıkmıştır. 
~~ de itimatınefsi artıyor. Affedilece• te bulunur. Bu miktardan az olursa Beynelmilel tediye vasıtası olan al .. 
:•ne dair olan kanaati fByanı hayret iflere ağırlık ve buhran girer. Artarsa tın ayni zamanda evraki nakdiyenin 
~recede kuvvetli. Kendisini her gün i~lerde de inkişaf görülür. Nitekim istinatgahı olması hasebiyle dünyada-

~Yarct ediyorum. Beni arkad•tça ka- 19 uncu asırda Kaliforniya, Klondyke ki iktısadi hareketleri intizama koyan 
le u] ediyor. Bütün muhaverelerimiz altın damarlarının işletilmesi üzerine, bir unsurdur. Ancak son seneler zar-

Cndi vaziyetine inhisar e<liyor. Va· yer yüzündeki faaliyet çok genişlemiş fmda fngiliz lirasiyle beraber ve <liğer 
;tın çok. fevkinde zeki bir adam, ken· bulunuyordu. ' bazı paraların altın esasını 'tcrketrnct>İ, 
kıne tarrı rrıanas\Yle hakim ve bilhassa Altın Saklama Merakı arsıulusal bazı teşevvüşlere yol aç -

uvvetli bir iradeye sahip. Ben onun 1 Bilhassa şarkta servet yaP._mak isti-
1 
mı~tır. 

~asurrı olabileceğine ihtimal veren • Hauptman laücreainclen ölüm bekliyor yenler altın sa1damaktadırlar. Son Altın mevcudunu kaçırmak isteme-
rdenirrı. Vaziyet Ne olacak? kararı veren vali 90 bin m~ktup al • zamanlarda bu merak Avrupalılara 1 yen devletler gümrük du,,.arlarını 
Aramızda ufak bir sükut geçtikten Son tecil ve tehir kararı vali Hoff - rnıp, ve bunun 8f> bini kendisini tebrik da geçmiştir. Çin ve Hindistanda bu yükseltmişler, arsıulusal ticarete ma· 

'<>nra direktör Kimberling ıözüne de- man tarafından verilmiştir. Bir müd- etmektedir. suretle ve şahısların elinde :~5 milyar nialar çıkarmışlardır. Londra konfe .. 
"'rn etti: det evvel 15 şubatta nihayete ermi;Ş - Esrar hala çözülmemistir. Bazıları altmın kapatıldığı tahmin edilmekte~ ransının verdiği mühim kararlar me • 

- Hauptmannın müdafaasını bili- tir. Fakat hakim :30 günlük yeni bir onun mucrım olduğun~ kanidirler. dir. yanında, bütün devletlerin ::ıltın 
:Yorsun uz. Paraları kapalı bir kutu ile . mühlet verdiği için hüküm, eğer yeni Bir takımları e<mücrimdir, fakat cü • Altın lıtihaal Eden Devletler esasına rücu etmeleri hakkında da bir 
'~kadaşı Fiışin kendisine verdiğini bir hadise çıkmazsa, martın 18 inde rüm ortakları vardın> demektedirler. Hangileridir ? temenni vardır. 
~:Ylernişti. Fiş hadiseden iki ay son - infaz edilecektir. Ve ekseriyet te masum olduğuna e- Müstahsil devletler arasında cenu -
~ .. Alınanyaya dönmÜf ve orada öl - Hauptmanının masumiyetini an - mindir. Muhakemenin hitam bulmus bt Amerika birinci mevkii tutmakta - Haliç Vapurları Tamir Ediliyor 
d\ı~ş. ':~uptmanın Fişten alacağı ~l - ca~ hakim ~Trenchard) ın toplaya - olmasına rağmen ortada çözi.ilmiye~ ! dır. Umumi harbin akebinde yalnız 
k gu ıçın kendisine emaneten verılen caııı delıller meydana çıkara - bir sürü sual vardır. Elektrik iskem • 1 ba;;;ına dünya ihtiyacının yarısından Belediye tarafından tamire soku • 
~tunun içinde verdiği paraya karşı· . cak ve iadei muhakemeyi an - lesinden üç adım ötede Hauptman ve fazlaı:ıını karşılayabiliyordu . Son sene- lan 1 O numaralı Haliç vapuru bugün-
~ bir şey bulunup bulunmadığını an- 1 cak o yapabilecektir. Bununla beraber Kardif şehrinde Lindberg vak'anın iki lerde bu miktar çok arttırılmıştır. Bil- lerde işlemeğe başlıyacaktır. Bundan 
~ l'tıak üzere kutuyu açmış, paralan 

1 
vali Hoffmann şahsan, Hauptmanın kahramanı neticeyi beklemektedirler. hassa, Rusya ve Kanadanın da müe - sonra diğer bir vapurun tamirine ge • 

~ ~Örünce onlara temellük etmiş ... masum olduğu kanaatindedir. ı Aralarını insan ruhu gibi karışık ve 1 tahsiller meyanına dahil olmasını mü- çilece:K, böylelikle bütün vapurlar bir 
~a~ın membaını da bu suretle bil - 1 .Amerika efkarı umum iyesi tama - fırtınalı olan ummanlar ayırmaktadır. J te.akip işler değişmiştir. Sovyet Rus- senede sağlamlaştırılacaktır .. Geı:enki 
i)i trı~f ~labilir. Hauptman lngi~ceyi mıyle Hauptmanın lehindedir. Tecil Bakalım netice ne olacak?. n ya rn;34 senesinde .ıJ224 milyon ons -1 fırti~~da hasar~ uğraya~ ~ş iskel_enin 
~b"bılınıyor. Müstalah adliye lısanını luk altın istihsal etmiştir. V e bunun tamın de bugunlerde bıtırılerek ışlet-
~ •a.tiyle hiç anlamamış, bu yüzden Ankaradakl FakOUeye Yenice ikramiye'.e;ini Aşırtma- için de Moskova hükumeti altın esa- . meğe açılacaktır. 
~ .. bır takım saçma cevaplar vermi~. Giden Talebeler T db. 
tU~dafaası gayet kötü yapılmış .. Bü - . . . ma~ İÇİ~ . 8 .'r . 
~ bunlar iş işten geçtikten sonra an- Ankarada kurulan Dıl, Tarıh ve 1 . lnhısarlar ıdaresı ıkramıyclı Yenice I 

ılıyor. Coğrafya Fakültesine talebe olarak sıgaralarının müşterilerden evvel açıl-
Di k d ~ ·· kb ·· 1 

~ .. re tör sustu, sonra sözüne nem - muallim mektebi mezunlarından dün ıgını gorere unun onunc geçıcı 
to~Icrle şöyle devam etti: l 80 kişilik bir kafile gitmiştir. tedbirler almıştır. idare bir kaç güne 

~·:-h.Af talebi reddedildiği zaman, bu • Gidecek ikinci bir grup da istidala- kadar selloloid bantlar hazırlatacak, 
\it l• h be . k d" . ebl"~ be 1 

' Y a rı en ısme t ıgc n rının cevabını beklemektedirler. ve bunları paketlere yapıştıracaklır. 
1'\i . ~r cdilmi~im. Bir cumartC9İ aü- Yapılan tecrübede, bu şekildeki bir 
~kidı: Bir hafta sonra cuma günü de Tutun Komisyonu Dun Toplandı paketin kat'iyen açılamıyacağı anla • 

t•l:.-trıJdi iskemleye oturması lazım şılmıJıtır . 
"'""Yordu... Tütün komisyonu dün toplanmış ' Y 

~.._Artık ölümden kurtulmanın im- tır. Toplantıda eski raporda tadili icap Pedagnji Enstitüsü MUdUrlUgU 
l'ıtı, l b~a •. lrrıadı, dedim. Cürüm ortakla - ' eden noktalar tesbit edilmiştir. Ko - Edebiyat fakültesine bağlı olmak 
"'r 1 •Yorsan, affedilmek ihtimalin misyon bir kaç toplantı daha yaparak üzere kurulacak olan pedagoji ensti • 

~ ~ tütün mahsulü ve ticareti etrafında tüsü için lsviçreden beynelmilel bir 
•U~lı~llptınan sapsarı oldu, uzun bir yeniden büyük bir rapor hazırlayarak 1 şöhret olan profesör Pezaş'ın getiril -

.._ ~n sonra mırıldandı: lktısat Vekaletine vermesi kararlaş mesi muhtemeldir. 
~:y· U ölümden kurtulmak için her Profesör üniversitede hizmet etme-

ı :Ya d fak . le mıştır. "-tn Par ım, at tamamıy ma • ı . .. .. ği kabul ettiği takdirde enstitünün 
\q~I Ve bigünahım .. Size cürüm or~ 1 Raporun ıhzarından evvel tutun e müdürlüğü kendisine verilecektir. 

l ar~ını nasıl bildirebilirdim?. kim sahasının daha ziyade gcnişletil 
~crılb kişinin idamını göıdüm. He - ,meainin lüzumlu olup olmadığı araştı- Veni Amerika Elçisi Bu 
~ hepsi iskemleye gitmeden gün - rılacaktır. Yakında Ankarada umumi Sabah Ge~di 
~tc CVvel itiraflarda bulundular .. bir toplantı yapılacak ve belli başlı tü
tıı \ıp .. trnan bu cevabiyle ölüm kararı- tün tacirlerinin de bulunacağı bu top
İtı"'~Rlarnlamış bulunuyordu... Bir lantıda, gerek tütün mahsulü ve ge· 

Amerikanın Ankara elçiliğıne ta -
yin edilen Mec Murey ailesiyle birlik
te bugünkü ekspresle ~ehrimize gel -'tıdan bu kadar metanet beklene • rekse tütün ticaretinin ıslah ve inki -

·· l şafı için bazı kararlar alınacaktır. miştir. 

Hayatta GördOklerimiz 
• 
Biri, uzun boylu iri vücutlu, koc1' -

man bıyıklı Karamanlı bir bakkal. 
Öteki, bir lcanş boylu. karma karı • 

şık suratlı palyaço gibi bir adam. 

Bakkal anlatıyor: 
- Usandım be beyim. Bir yaptı ney• 

ıe, iki yaptı neyse, üçüncüde, e artık 

yeter değil mi}. 
Bab~sının kasası değil ya bu. Her 

hafta, ver 1<2 5 ıı ver, <ı 5 On ver, ıc 1 ıı lira. 
Zaten ne kazanıyoruz ki.. Durmadan 
ver. Bir günah ettikse dinden mi ol • 
duk be yahu} .• 

Şunun urasında " 5 ıı lira verir kur

tulurum. Ona da budala g ibi dolandı-

rılmam. 

H akim sordu: 

- Davan nedir} . 
- Bir İftir oldu be heğim. Bir daha 

eder miyim hiç. Bu benim başıma Alla· 
hın gönderdiği bir ceza mıdır}. 

- Ne İş oldu, doğru anlat. 
- Ne olacak, pazal' günleri öte, he· 

ri sattım. Bu bir kan, kötü fey heni 
görmü,, her akpm gelir, para ister: •Ya 

Şantaj 

venrsın, ya polise söy)iyeceğim. ıı Ha)• 
di bakalım aç kesenin ağzını. C..'lnıma 

tak dedi be beyim, gittim polise ben 
haber verdim. <Ô ıı lira ceza kestiler. 

Oldu, bitti. 
O da şimdi benim paraları versin. 

Halt im suçluya sordu: 
- Ne diyorsun bunlara}. 
- Ben böyle bir 9ey yapmadım, ya-

fan. 
Karamanlı bakkal birden köpürdüı 

- Behey dinsiz utanmaz mısın, du-
rurken kendini cezaya kim çarptırır} . 

- Ne kadar istiyorsun bu adamdan), 

- Yalnız 11 1 3 » lira dden verdim. 
u8 ıı şişe şarap, ı< 151> kutu da sard alye 

balığı aldı. Francalalar da caba. 

Suç aşikardı, hem aldıklarının be -
delini iade edecek, hem mahkum ola

caktı. 

Kocaman ağzını çenesinın yanlarına 
kadar yayan bir yüzsüzlük 

- Ne olur, sanki, d edi. 
zar bundan çoğunu kazanıyor. 

b r pa -
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Akdeniz incisi 

SOM POST,. 

Kayıp veznedardan 
Hala Haber Yok 

,...t it -# 

l ngilterenin 
Silahlanması 

)'az.an : Kadircan Kallı~ 19/2/936~ 
Remzinin Bir Cinayete 
Kurban Gitmiş •Olması 

İhtimah De Var 

Yeniden 20 Kruvazör 
Tezgaha Konacak 

Nimet Vahit - Nurullah 
Şevket Konseri 

Evvelisi gece, Konservatuvar mu -

Geçen perıembe günü yanındaki allimlerinden Nimet Vahitle Nurullah 
Şevket, Şehir Tiyatrosunda bir şan 

1588,38 lira para ile ortada~ kay • konseri verdiler. 

bolan Beyoğl~ .rüs~u Ab~nye vez- Tiyat
0

ro umulduğu ve beklendiği 
nedarı Remzının ızı hala bul~a • kadar kalabalık değildi. Fakat garp 

baıka bir ıey kalmamııtı. Du- K d k den 
mamııtır. ayıp vezne ar es 1 musikisini hakkiyle seven ve maale • 

manlar aittikçe dağılıyor, görünmez ı· d l k ·k 1933 se f 1 • ma ıye e ça ııma ta ı en • se , stanbulda bunu sık sıkı bulamı -
oluyordu. nesinde açıkta kalmıı, nihayet 1934 yan seçkin bir halk zümresi, bilhassa 

Son dakikaya kadar gemiyi göz- senesinde bu vazifeye tayin edil • Bayan Nimetin, ötedenberi aşina ol
. den ayırmayan Pulat merakla •ÖY· mittir. Zabıta memurları dün Deniz duğu güzel sesini ve yüksek san·ati-

i l lendi: Ticaret direktörlüğüne giderek ni özliyerek gelmişti. 

Londra, 18 (A. A.) - İngiliz 1<•' 
binesinin yeni silahlanma progra1111 

hakkındaki müzakereleri mart ayı ~· 
şına kadar devam edecektir. Oiit0' 

nülen tedbirler çok ıeniıtir. Kabi11eı 
bundan sonraki müzakereleriodeı 
silah imali meselesinin bütün tef~ 
ruatile geniı mikyasla yapılacak ~ , 
pariılere lazım amele iıile ve ~ 
edilecek usul meıeleaile meıgul o&-· 

Bir Duman 

Saatler sanki hiç ~eçmiyordu. 

Hatta ileri gitmiyorlar gibiydi. Çün-
kü geminin denizi yaran provasına 
ve sularda kayan teknesine bakmı
yanlar ufkun hiç deiitmediğini gö
rüyorlardı. 

Öğleye doğru idi. 
Durmuş reis ile arkadaıları tim· 

di kıç kasarada toplanmıtlardı. Hep
si de dündenberi ellerine hiç bir §ey 
geçmediği ve aradıklarının izini bu
lamadıkları için üzülüyorlardı. Bu 

. yüzden kimse konuşmuyordu. Yal
mz forsaların mırıldandıkları bir 

- korsan türküsü küreklerin gıcırtı • 
(arına, ipler ve yelkenler arasında 

rüzgarın çaldığı ıslıklara karıııyor

du. Bütün bunlara vardiyan batı • 
nın geminin ortasındaki kocaman 
kütüğe vurduğu tokmağın müsavi a
ralıklı ve tok sesi tempo tutuyor -
du. 

Bu sırada grandi direğinin tepe
sine tırmanmıf olan Ramazan gür 
seıiJe kıç kasaraya doğru bağırdı: 

- Bu bir tüccar gemisiydi. Remzinin daire arkadaılannı sor • Bu zevat burada hoş bir sfoprizle 
Veli tasdik etti: guya çekmitlerdir. de karşılaştılar. Türkler içerisinde ilk 

- Bana d • ;yle göründü. Şimdiye kadar yapılan tahkikat- defa yetişen «baaı> Nurullah Şevketin 
Soluk.soluğa ta, Remzinin kasa hesabında bin li- sıcak ve pürüzsüz sesi, o geceki mu • 
Yüzenler raya yakın bir açık verdiği ve bunu siki ziyafetine ayrı bir kıymet verdi. 
Sessiz Ali saatlerden beri her na- kapatamayınca kaçtığı anlaıılmıt Proğrarn zengindi ve çok alkı§lan • 

sılıa yine bir iki lif aöylemitti: gibidir. Maamafih kasa anahtarları dı. Önce, Nimet Vahit Haydn'ın bir 
- Bo!i yere yorulmayın. Şimdi kayıp veznedarın üstünde olduğu aria'sını okudu. Bu hem güç. hem de 

anlatılar... için bunun ne dereceye kadar doğ- ağır parça ile programa başlanmış oJ-
Onun da hakkı vardı. nı olduğu meydana çıkarılamamıt· ması belki de hata idi. Zira Haydn'ın 
Durmu.. Reis oraya yaklaatıg-ı t R · · b k atıra musikisini anlamak. onun zevkine 

: :r ır. emzının an aya para Y • ak kl. "k ·· ·~ · ld k 
zaman V enedikli oldukları besbelli cağı gün çok dütünceli olduğu tea - varın k f, bgarlp a~ı bam~lzıdıgıne Ho u .. -

k k . · T"" k · · d ~ b' d'l · . V d 1. d k" ça va ı u unmaga g ır. cnuz se iz on ı§ı ur gemısıne ogru ıt e ı mııtır. ezne arın, e ın e ı .k. b" . 1• ·k· 1 • ··ı 
O 1 musı ı ter ıyesı ayı ıy e teKemmu 

soluksoluğa yüzüyorlardı. n arı eksik para ile bankaya gidince açı- . b 
1 

b" k ..ı · 
1 

.. 
· b" k" d" etmemış u unan ır ısım "'ın eyıcı-yukarı aldılar. Hepıı de ıt ın ı- ğmm meydana çıkacağını anlıya • l b b" .. ld" 

• 1 • d b" · ·· d"l ere u ıraz agır ge ı. ler. Hatta ıç erın en ırı guverteye r k ortadan kaybolduğu zanne ı · N llah Şe k . b d 
ıkın 1 b be ··ı·· dl k d' Ar . · uru v etın un an sonra o-ç uıy a era r o uver • me te ır. kadaıları, Remzının k d .. K . . . H d 1 •. R . s··1 d •. d.. k u ugu arıssımı ve en e m par -
Durmuş eıs u eymana on u: namuslu bir adam olduğunu ve a- l d • tkA kab"l" · · 

b . . ça an a, san a ann ı ıyetını ta • 
- Sor bunlara ... Bu yanan ve a- sa açığını kapatmak ve bunun ıçın · l ·· t k eh · tt d . . . . .. mamıy e gos erece emmıye e e-

lan gemı kımındır? ... de para tedarikinde bulunmak uze- ğildi. Muhiddin Sadığın viyolonsel, 
Süleyman en az yor~un ve ken· re ortadan kaybolduğuna ihtimal Ferdi Ştatzer·in de piyano ile refakat 

diıine en yakın olana sordu: vermektedirler. Çok onurlu bir a • ettikleri bu parçalar, Nurullalıın şan 
Şu cevabı aldı: dam olan veznedarın bir cinayete kudretini, sesinin derinliğini ve sıcak-

- Kulaksız Alberto'nun... kurban gitmiş · olması ihtimali de lığını layikiyle gösteremedi. 
Geriye döndü. Arkadaılarmdan gö3önünde buludurulmaktadır. Fakat ondan sonra, gerek Nimet 

birine: ................................ - ... ·····-·••••• .. •••••••• .. Vahidin ı,re gerek Nurullah Şevketin 
Franko, bizim patron nerede r- Don Juan operasından, figaro·nun 

kaldı? Bir direk parçasına yapış- Bir Doktorun düğününden ve Sihirli Flüt'ten birlik-

mı§tı. Günlük Çaroamba te okudukları düo'lar dinleyicileri ger· 

caktır. 

Niyöz Kronikl gazetesine ıöt'ı 
yeni silihlanma programı yenici" 
20 kruvazörün tezgaha konulma"'' 
ve 10 kruvazörün de eskiyenleri dl' 
ğiştirmek için inşasını derpiş ed~ ' 
cektir. Bakanlar bu tedbirde nıütl' 
fiktirler. Fakat dritnotlar inşaı111df 
fikirler henüz farklıdır. 

Londra, 18 (A.A.) - Hükuıne~ 
yeni silahlanma programı mesele" 
bugün Downing Strcet'de topla~~ 
cak olan bankalar kurulunda tetv 
edilmeğe baılanmııtır. 

* Londra, 18 (A .A.) - Hava fi' 
losu, bu kıt mevsiminde ilk def• ' 
larak Londra bölgesinde büyük _,. 
nevralar yapmaktadır. Bugün öil" 
den sonra baıhyacak olan maJl4'f ' 
ralar 24 saat devam edecek ve nı,; 
telif neviden 150 uçak manev!111' 
iştirak edecektir. 

ltalganların 

ileri Hareketi 
Durdu 

- Reis, ufukta bir duman ... 
Durmu§ reis te, arkada§ları 

doğruldular. 

- Allah belasını versin ... Geber- çekten gaşyetti. 

da mittir. Notlarından (*) Hele, kıymetli san·atkarlarımız bir 

(Baş tarafı 6 ın~ı yüzde~ ıa' 
lerdir. Buraya gelen malumata gore, en 
2 İtalyan fı~asr şimdi Somaliyc dol"' 
yolda bulunmaktadır. ~ . . . . ,,ı 

-Duman mı? .. 
Ufukta bir dumanın görünmesi 

bir sav&§ olduğunu anlatırdı. Çün
kü henüz hiç bir adaya yaklatmıf 
değillerdi. Zaten yaklaımıt olsalar 
bile adadan önce dumanı görecek de
ğillerdi ya ... 

En yakan direklere doğru geril
miJ olan ip merdivenlere t•rmandı
lar ve baktılar. 

Bir Gemi 
Yanıyor!. 

Ufuktaki duman gittikçe azalı
yordu. Bu dumanın orta11nda kızıl 
bir alevin parıltıları da görünmeğe 
baıladı ve Ramazan bağırdı: 

- Bir gemi yanıyor ... 
Durmuı Reis elini sözlerinin üs

tüne siper ederek dikkatle baktı ve 
mırıldandı: 

- Evet, bir gemi yanıyor ••• 

O dokuz canlıdır. Burada olma- Birinci Devre yenilik daha yaparak, <lfigaro·nun 
.sı lazımdı. düğünü» operasından okudukları duö- Röyterin Harrardakı muhabırı, ikı ~ 

yan uçağının dün Daggaburu bonı 
tuttuğunu bildiriyor. Bu, şehir üz.erine 1'. 
pılan 65 inci bombardimandır. Hiç bir lı' 
ıar yoktur. 

Sıraıklam ve yaralı idiler. Ölüm- Verem Hastalığı iie Nimet Vehidin Toska ve Madam 
den kurtulduklarına seviniyorlardı, Yirmi yaşlarında bir delikRnlı her ak· Batterflay'dan, Nurullah Şevketin de 
fakat yıllarca, belki ölünceye kadar tam üzeri yüzünün ve avuç içlerinin Faust'tan okudukları aria'ları Türk· 

ı ki . . yanmasile beraber gelen bir La~agw rısın- ey r,.vı"rmı· alerdi kürek baılarına zincir enece erını Ç e ~ ,.. · 
dan ve gündüzleri el ve ayRklarda le · G ek bu k N ll h Sev İtalyan Tebliği Jı de dütünerek derin bir tasa çekiyor- er , ve gere uru a ~ - ,,.. 

lardı. siklik ten ve umumi iştihasızlıktan ıika- ketin kendi C9Crleri olan, garp tekni • Roma, 18 (A. A.) _ 129 nunı• 
yet ediyor. ğine göre bcatelenmi,, fakat mahalli resmi harp tebliği: ~ 

Uğursuz Gelen Annesi, babası ölmüş. Sebebini bilmi - mahiyetini k.aybetmemif halk şarkı _ E.oderta muharebesinde düşmanın V 
Kız. yor. O çok küçük imiş. Sanat hayatına l d" l l . .. . d k .. l atı çok fazladır. Düımen her nerede ,..,. 

S arı, ın eyen erm uzerın e ço guzc . . A • • d" . fY" 
Pulat Süleymana aokulmuttu: atılmıı. demirci çıraklığı yapıyor. ıt - . . . b k harcketımıze manı olmak ıste ı ıse, çıt ti 

rna geçirmcmif. Tifo ve sair sari has- ve ç~k denn ~1~ tesır A ıra tı. ma meydanını ölü ile örtülü olarak ter~ 
- Ne diyor? Ne diyor? 

Diye sordu. 
Süleyman anlattı: 
Pulat dedi ki: 

- inciyi sor ..• Bilirler ... 
Süleyman sordu: 

- Kirinya açıklarında bir bahk
çı kayığına rastladınız mı? 

- Rastladık. 

- Oradan bir kız aldınız mı? 

talılcJar da görmemiı .. Arada sırada Nımet V~hidin malum ve mef~Ur ·miştir. Düşmanın zayiatı, bet altı biıı. 
burnu kanarmış. Bir seneye yakın bir olan kıymetı hakkında burad_a ?: soy- en aşağı iki misli yaralı ve bir çok ~ 
zamandanberi günden güne hiaeedile- lesek tekrar olur. Memleketımızın bu mürekkeptir. 
cck derecede zayıflaması, arasıra nezle bir tek tan san' atkarı arbk ne takdi • Bizim zayiatımız fUdur: ıJ 
ve öksürük gelmesi, bilhassa baoağrıla- re, ne de alkışa müftekirdir. Onun yıl- Ana vatan ordusundan zabit o~~:.~,'9 
rı kendi!Jini bana müracaata mecbur et- da bir defa vermekte olduğu konse- 1 2" ı k J k 122 lu. ö ü, .,. yara ı, as er o ara o ,Jtl 
mİ§ .. Dinledim, muayene ettim, ciger · 
leri çok zayıf, sağ ree zirvesinde bir ih
tikan var. Röntgen muayenesi bu nok· 

rin, sık sık tekerrür etmesini dile- yaralı, Haile Selasiye, Guba kıt"alarl , 
mekten baışka bir şey demeyeceğim. 54 ölü, 76 yaralı, Aiba Eritre rnüfıe" 

Nurullah Şevkete gelince, dediğim ferinden 8 ölü, 7 yaralı. ,V 
tada beni tasdik etti. Yeni baılıyan bir gibi, onu dinlemek dün akşam hepi • Muharebelere iştirak eden tayyare~ ' 
verem hastalığı olduğunu teşhis ettik. miz için bir revelation (bir keşif) ol- Propardima tayyaresi ününe dönın 

Durmuı Reis ilave etti: 
- Bizimkilerdir. Bir 

haklamıılardır. 

Buna haıka birisi homurtu ile ce

düşmanı vap verdi: 

Derhal vazifesini bıraktı. Güneş gö - du. N~ruHahın sesi, meşhur Şalya - tir. ~ 
ren çam kokulu bir evde tedavi altına pininki gibi bas şantant (namekar ha- Tayyarelerimiz, cenuba doğru kaÇ ~ 
ld k Her gu··n bol tereyag-ı gu""nde 8 d k ta olan Hııbe .. lilere aman vermemekle 

a 1 
• ' 80 ) dedikleri neviden ir: ııca ve se- " 

Süleyman hunun tersini söyledi: 
- Düıman bizimkilerden birini 

haklamı§ olmasın!... 

Tek göz Ali yarı alyh söze karış· 
tı: .. 

- Bunu hiç ummam. · Düıman 
§İmdi bizimkileri avlamak değil, 

kaçacak sıçan deliği anyor ... 
Durmuş Reiı güverteye doğru 

bağırdı: 

- Yelkenleri ger!... Vardi yan, 
daha hızlı ... 

O hel' iki ihtimali de gözönünde 
tutuyordu. 

Henüz yanan gemiye epeyce u
zakta idiler. Bu sırada gemi büsbü
tün yanmııtı. Önce kıç kasarası de
nize girdi ve bumu havftya kalktı. 

Sonra da denizin ortaaında köpüklü 
bir an"ll for bırakarak sulara gömül
dü. N. "'v<landa bir kaç ağaç parça
sıyla sularda çırpınan bir kaç inıan-

- Meryem üzerine yemin olsun 
ki o bize uğursuz geldi. O kadar gü-

tane yumurta, süt, meyva ve ıekerli ve hildir. En pey notalarda bile asla zah
etli gıdalarla besledik. Cıda, hava, üı • 

zelden insana eyilik ••• 
ı 

tirahat ateşi düşürdü. Ba,ağrıları dur· met çekmiyor. Okuduğu parçaları iyi
ce ezber edip de, elinde kağıtla sahne· 

Süleyman onun sözünü kesti: 

- Adı inci midir? 

du, bu istirahat altı ay devam etti ve ki-
losu da arttJ. Şimdi daha muntazam bir ye çıkmaktan ve biraz da Almanca te

laffuzunu düzelttikten sonra çok mü-
- Bilmiyoruz. 

Pulat durmadan Süleymanın 
lunu çekiyor: 

- Ne diyor, ne diyor? 

Diye sıkıthrıyordu. 

ko-

program içinde yaııyor. 

( *) Bu notlan kesip saklayınız, ya. 
but bir aJbüme yaplfbnp kollekıiyo1e 

7apınız. ~akıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetiJebilir. 

Süleyman cevap vermeğe korku- - , 
yordu. inciyi alan geminin bu gemi ( Topl•ntll•r, O•vetler J 
olduğu besbelliydi. Fakat o ne ol- Eminönü Aı. Ş. Reisliğinden: 
muıtu? Gemi ile birlikte yanmı§ ve- Emekli yarbay 321-32 4 Mehmet Nuri· 

nin ikramiyesini a1mak üzere ıubemize ya denize mi gömülmüttü? 
gelmesi ilin olunur. 

- O ne oldu? Kızılay Kadıköy Kaza Koncreai 
Diye merakla sordu. , Kızılay Kurumu Kadıköy kaza şubesi 
Denizde Çırpınan yıllık toplantısının, ıubatın (23) üncü pa· 
Adam zar günü saat ( 1 O) da yapılacağı üyelere 

Ayni zamanda vardiyaya haber 
verdi: 

( Arkası var } 

bildirilir. 
Darüttafaka mezunlan kurumundan: 
2 3 §Ubat 9 36 pazar günü Darü§§afaka

da yapılacak «Darünafakanm 63 iincü 

lcemmel olacak. 
E. E. Talu 

Çek Dış Bakanı Belgrata 
Gidiyor 

Belgrat, 18 (A. A.) - Çekoılo • 
vakya dıt bakanı Hozda 21 Jubatta 
Belgr~da gelecek ve iki gün kala • 

caktır. . ..... ..._ .... ,......,_ 

yıldönümünü kutlulama töreniıı için ad · 
reslerini bilmediğimiz Darüşşafaka mezu· 
nu arkadaşlara davetiye göndermediği -
mizden davetiye almıyan arkadaolımn 
çarpnba ve perıcmbe günleri saat 1 7 den 
19 a kadar davetiyelerini Çenberlitaş Oa
manbey matbaumdaki idare merkezinden 
gelip almalannı l'İca ederi.&. 

Habeılere Göre tt'. 
Adisababa, 18 (A.A.) - Ru Se ( 

ordusunun prkındaki orduya kuın•ııd-
den Raa Mulugetta bildiriyor: ~ 

1 2 ıubatta bazı italyan nıü il#' 
kuvvetlerimizin karargihlan yakınİ,.e fi ,, 
dar bazı hücumlar yapmıılardır. J ), ol ' 
1 5 şubatta bazı mühim muhuebelet ili 

1 rı"' muş ise de bunlar piştar çarpışma il ,,-· 

hisar eylemiştir. İtalyanlar bir miklllr 11'' 
. çe" 

zi kazanmışlar İse de Makallenın .3 O' 
htve 

içinden kurtarılmasını teşkil eden ı'' 

1 1 Jıal'l" rine vasıl olamamışlardır. ta yan . ~ıJ'' 
• ")ıfl"'" 

yiatı mühimdir. Bizden 75 kişı 0 

130 da yaralı vardır. 

Bir Viyana Gazeteıine Göre. ,;1ııt' 
(A A ) Stefıan• a.' Viyana, 18 . . - .,.-1 ır 

sından: Nöyea Viner gazetesi. ın•r f" ' 

doglionun iki Habct ordusunun iıt~~jjl 
lunu keameğe muvaffak olması 111 

!Jl' # 
ve muhtemel olduğunu ve bu ord~d....,,. 
feci bir durum bazırlarunakt.a 0 

yazıyor. 



,. 

SON POSTA 

lOWAKAPllARIN· ' .n Yol 
Çeviren: Arif Cemil ' 

Romalı Birdenbire Olduğu Yerde maz • 
\' ~n: Gerhart Ellert -97- 19 / 2/!)36 

Durdu, Etrafında Birşeyler Araştırdı ~bakıyorum. Gündeliğim «00» ku-
·uş. «4» lira ev kirası veriyorum. Ver
ıiden sonra hafta «fü> lira elime geçi-

- «Attila, Attila!» ~~n ~ralının gözü hile karanhkta eyi r.or. Bu, bizi yalnız aç kalmıyacak ka-
ICaranlığa bürünen savaş meydanı- goremıyor 11 • d" · 

Ilı d · ,.a geçın ırıyor .. Itri olduran bu «Attila, Attilan ses • Fakat, işte ortalık yine aydınlandı. 
Yaşıyan insanların ağzından çık - işte o Romalı da yaklaşıyor. Omuzlan 

~ gibi ifitilmiyordu. Bu sesler, bir biraz ileriye doğru düfük bir halde, 
"4ltlnanın derinden derine gelen inil- fakat dümdüz yürüyor. Tıpkı Aetiüs 
tiai gibi çıkıyordu ; bu sesler hem ha- 'b" 

* Ayni fabrikada çahpn ve F eriköy
Okmeydanı caddesinde 42 numara
oturan .Eda Şaban. (20 YaJmda) : 1 hJ __ • gı ı ... 

·-.raan, hem yerin altından aksedi - Bu Adam Kim? - Günde «h> lira aLyorum. 8 lira 

)~~dı. Romalı epeyce yaklaştı. Şimdi At- :. kirası v~riyoruz Annem, babam, 
L '!le ancak o zaman Romalılar, mu· t'lA .. d'" ~ .. . . il~ı. ld E . rt kardeşım var. Babam da çalıfıyor. 
~ 1 · la . . . k ı ı ayı gor ugu ıçın s anına sarı ı. ..yı 
• P erme top nma ışaretını verme t .. k'' k d' . ..d f akat ne kazanır ki Arabacı Kı· 
için harp borularını çaldılar. yap hın, çlaun ku eş~ ındiı mu a na~la ıkıtına geçiniyoruz .. . * mec ur o ca sın. un ay tamamı e · 

Bir Ağada• Böceği onun üzerine döndü. Şimdi Romalı ı * 
l . başını kaldırdı. Ayni fabrikada çalıf8D Ye Feriköy-

.a. oplanma boruları ne vakıt çalın- _ A ... ! Kilite On .-.L.!::-..L 41 numara -
~> Çok 1 B. k 1 « etıus .. » -..gıuaa 

o uyor.. ır ço saat evve.. a oturan Zekiye la. (23 Y&fmda) • 
Maktul düfenlerin ruhları havada Romalı birdenbire olduğu yerde .. ·~· • 

.._ __ de ·1 ''\ H · durdu gözlerini kıpırdatarak karanlık- - Gundelıgım «70» kuruş. Kocam 
_; .. Clfil vam etti er mı,.. ayır, şım- • t 1 fi d b. -
~ onla kıh la 11 · d b ak la ta etrafını araftırdı tereddütle bir a- <>Ş a. « • n Y<wın a ır çocugum var. 

\'arai.ıa ç. r~l ; e~ı~ e; ır ) tı H r: dım ilerledi, kılıcın'ın kabzasını elin- lir de ihtiyar kaynanam. Aldığımız 
)it -. kaldınn ılnı tı·~..;:uldr .. u mu ahat den bıraktı Yavaı:ırA inanmadıg-ına ıara ile zor zor geçiniyoruz. Ne üstü• 
.. • .1u. n ıp gou.u u u ve y u · Tr-• üzcl var n L_ ızda G 
'ldii;"ld" delalet eden bir tavırla: n e • e oaşım ·· eçen 

Ç .. u .~· . .. .. . . ;ün duydum .. Bizden yol parası ala • 
unku her tarafta hır ıssızlık hukum - «Aman yarahbı, dedı, kar;nmda- akl N - b'l '1irij · armış. e yapacagız ı mem. 1\ Yo~. Her taraf ıssız ve ~yd~~lı~ .. ki hakikaten Attila mı?» 

.. " dogdu, &aV8fa devam edılebılırdı; Attila hiç yerinden kımıldamadı. * 
~kü ortalık kAfi derecede berrak.. Sanki tunçtan bir heykel gibiydi. Ni- Ayni fabrikada çahf8D ve Feriköy· 
~ Fakat kiı:nse harp etmiy~r; ruhlar hayet kısık bir sesle: le Yalvaç aokaiında ul85» numarada 

harp etmıyor. Yaz gecesı ıssız ve ı _ «Bunda hayret edilecek bir ~y .turan Fatma AbmeL (23 Pfinda). 
::,n. T ~penin yamacın~a, . .atlıların yok. dedi. Savaş çok zorlu idi. Mak- - 9~ kuruş gündelik ahyorum. Jh
" ını surerken ancak hır ıkı yapra- 1 il . hl h .. . t" ah t ed . 'yar bır annem, bir de üvey babam 
ll!ıı k . ~ tu erın ru arı enuz ıs ır a c.mı· 
•- opardıklan fundalıkta, hır agus- h d b k r. O, ancak kendini doyurabiliT'or. 
~ böc V• ld yor, arp mey anını ıra amıyor.» be ı._k Y ~ 

egı vızı ıyor. I ... . . .. .. .. ve n oa ıyorum. an açız, yan 
. Alçak tepeleri gökten ayıran çiz- Aetıus elını alnına goturerek du- ok. 

Sayfa il 

Asipin Benan 
.. ., sotuk algınltla-.a, nezlede"' grtpt.., 11a, 
ve dlıt atnlan11de11 kon17ecak ew ı,ı ilaç bttdur. 

ismine dikkat buyurulma11 

Tarsus Şarbaylığından: 
«500» lira kqif bedelli, üç muhtelif mevkide yapılacak elektrik A8'

1 

tral ile tehir ,ebekesi plan ve projeleri 2490 sayılı arttırma ve ekıilt-1 
me kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık ekıiltnıeye; 
konulmuıtur. 1baleıi 936 ıeneıi martının ikinci pazartesi günü aa"' 
15 te Encümen önünde yapılacaklll'. Şartname örneklerinin parasm 
olarak Belediyemizden aranılmaaa ilin ohmm. «930>, 

[,_E_m_•_•_v_•_E_vta_ .. _ .. _nk_ ... __ ..... __ .. _" _ _.I 
Kiralık Aparbman 

Ev VeDükkin 
Eaaa No. ıı 

Mekaube 10 
Mevkii ve NeT'i Depozltq 

Beyoğlun' da Bedrettin mahallesinde Şimal 
sokağında 5 •e 7 No. h apartmıanın 1 No. 
lı dairesi. 
Aynı Apartımanın 2 No. h Daireıi. 

)) )) 3 )) » 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

4 
5 
6 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 7 )) )) 
)) )) 8 )) )) 
)) )) 9 )) )) 
)) )) 10 )) )) 

Beyoilun'da Bedrettin mahallesinde Şimal 
ıokağmda eski 5 yeni 2 No. h ev. 

8 Beyoğlu C.lataaaray Y eai Çupla Z No. li 

36 L~ 
40 l>. 

45 ». 
47 » 
45 )) 

63 )) 

47 )) 

60 )) 

54 )) 

60 » 

25 )) 

diikkin 47 » '11er apaşikar görülebiliyor. Sağda ve şündü; bir saniye için hakikatle haya
~da ~k z~ya nokt~ları gibi düşm~.n- ; li bir.ibirinden ayıramadı. Nihayet kı-

n nobetçı ateş1erı yanıyor. Duş- sık bır sesle: . 
~ • • - - - · -.1-d 1 Meftileri ;rubnda yazılı ~ n Ye dA\la bir Ye)'a •an ;. Aetıus, sonsuz bır yeıs ı e o u o- ı koaui -~ 

lan sesin ahengine kulak verip ve ga- sene müddetle kiralamnak imm'e açmk artla 9 .Ja ~. 
llıaıı bugün dünkünden daha uzakla- ı - ,, Ben yaşıyorum, Kral Attila, 
~ Ye~l~mİf. Neden acaba. Kendileri- dedi.» Sen de yaşıyorsun. Burada ö-
l'ti ern ·· ·· 1 Y k l_ı .. 

rip bir surette sarsıldı. Sonra: i Taliplerin ihaleye miaadif 29 .. bu 1931 cmaaıteai .-a aaat ond8' 
- «Beni mi aramağa çıktın) Sua- l§ubemize aehneleri. (309) 

le ın gormuyor ar mı, 0 sa -ıun- lüler arasında ne arıyorsun~» 
l!e .. zahiren emniyet getirtmek için mi K' . d' 

lini ~krar etti. ÖlliAetiüsü ne yap~ i~~~-~----~------·--~---~~~~~~~ 

uuyıe ya . . . h 1 - « ımı arıyorum ıye sorarsan 
de· Att'l!'Yorlar? Her 1~~sı de be~ u- daha eyi edersin. Çünkü seni arıyo- caktın?» ,ı 1 lstmnbul Vak.n.r DIN~.aja llAnlan j 

( Arkası var ) • _ 

k
, ı a artık onlara hucum etmıye-

te tir. a:c::::============================= 1 1 - ........ v ...... Bat 1&1iııi)eli .. 1 
... ,· ....... k ~ 

Aetiü• Ôldü Mü? 

Ilı ~nupta harp meydanında tek tük 
ti! '1

1 
.. alelerin serseriyane dolaştığı gö-
'1Yor. 

Olii ~caba maktul düşen kumandanın 
,•Unü mü arıyorlar? Onu henüz bu
d\i &mıf olmaları ve Aetiüs'ün maktul 
lb..ferek harp meydanında yatmakta ol 
~ muhtemeldir. 
"'- ~iki, kendisi, Attila o tarafa doğ
~iıderse maktül baş kumandanı o-

bulabilir. Muhakkak bulur. 

) .~ral Attila çiğden nemlenen düz 
~lık üzerinde ihtiyatlı adımlarla te-

n aşağıya doğru indi. 

~Urada Burgonyalılara karşı bizim 
~ --..uotlar harp ettiler. Acaba Kral 
~ikar maktiıller arasında mı? 
~rada, kollar, bacaklar biribirine 
~il~ lf bir hald~. Rugiyahlar ve A· 
~Yatıyorlar. Olülerden biri yemin 
~ ~larını göğe doğru kaldırmış. 
~ ~ tehdide benziyor. Yoksa göğü 

ı0eteriyor? 
~İmdi karşı tarafta, Vizigotların 
\ ettikleri yerde meş • aleler göarün
._ Sudalalar, Aetiüs'ün öliisü o taraf-

1\e arar) 

Y oralılar Arasında 

~-ıtat, o tarafta arasanız daha iyi; 
~· il beni rahat bırakmış olursunuz. 
,~~eye de ne lüzum var) Yıldızlar 
~.l) lf1 kafi derecede aydınlatmıyor
.ı_ b Aetiüa'ü binlerce maktul arasm
)'t 1.ılup çıkaracak kadar aydınlatmı-

ll'ıu) 

~~k, birisi de harp meydanının bu 
~b:1 araştırmağı aklına getirmiş. 
' b· .bir Romalı. Herhalde zabitler
~~ •tısi olacak, çünkü techizatı meh-

(} S>atı~dıyor. 
~ . ~nı daha görmedi; önüne çık
~~ tı •çın Yan tarafa çekilebilirim. Fa
~I e~~eıı? Harp meydanında bir mak· 
~ı) •ılrniş, o da bu Romalı olamaz 

\' 
~ iti bir bulut, ayı örttü; timdi 

Senin için çıldırıyorum, 
seni çok seviyorum .• 

fl2 lira uli - ....... 'iıenla llir lmlip ........... . 

" 2 - ···-- ...... aelg için .......... _ ... ~ -~ 
~inde yazdı .....o.n 1111iz W 1 ... liı++Jır. 

3 - Al.,....lr 11i1ip altı aydtm id M11eJ9 ...._ nu ellik devres~ 
uıeçirec•ı«. 
ri 4 - MU hcb • ·-· ....... 26 na çarpıı+4• siaü aat an bet ı 
l\e 1.tanbul eftaf '-t müdiıiyeliirade ıe,ekldil edecek ...,,eti münce~ 

-. \\inde bılıriıen yapW eLıw. 
b 5 - Bu imtihan y-. lu r, ...li dlıftmi, •;. & at, • ' ıehei umumi
ye ka'MlllUDdan yap ...... lw. 

c 6 - Talip olanl.nn -..a n aiaine .__. Wır iıtida ile ......... •~ 
sn.pona, himyet c;iiwha, ili e 1 ......... •ıldep t h"zhwmeıi ve" 
lltutilre--i 'ft 1 

•• 'l'L 
1 Mjle ç lwlh"fb' ........... v~ 

Bq Midiiıi)«i;w' P wt .. ,.hi lie .w. ( u74h 
k....:.~~~~~--~----~------~~--~---
b Doklar llllllz Ce•el l IC.a,ıp: Remli miilariimü kayhettUn: 

o.1ı111,.. -a • Hübnii olau.Jwaiı illa Olanur. (S 7 S) 
v Pawdu mwla ı..11a 3 • 6 llllanW: l 0. impekteri 
g Divanyohı (118- No. Telefon ı 11198 S&l.ı,man 

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

b 
zı 

n 
g 

İstikbali parlak ltir ıenç fÜpbe yok ki ıüel bir arbdqla tepiki bayab dütünür. tı J l k 
Hayalinde daiına süzel. füaunkir parlak ve beyaz tenli. nuik ve J1DDUfÜ pürüzsüz 

Siyasi Gazete 
cildli 'bir ka.im Tardır. Ve bu onun gayesidir. Bu ıüzel ve çıldll'bcı cazıöeye malik o~ayan....E ~· Drp g Rr ki cf ljjlr 

olan kadınlar, Hasan kr9mlerini ve pudralmau kullananlardır. Yaisız Hasan kar il(azde bo)uada 7inDi _.... oJ.cek Ye 

kremini ıece pembe Huan kremini ve acı badem kremini kullanan kadınlar, o ralnız OD kUIUf9 Atılacak. 
daima ve daima ııüzel kalırlar. Taravetleri, nefuetleri daima devam eder. Ve bu '• * * 
suretle ıüzel bir izdivaç yaparlar. Ve karttlannda bayatmm devamı ınüddctince yı 
qk ve sevsi ıörürler. Kocalan ve sevgilileri daima seni seviyorum, senin için çd • dı Bu hacmi ve bu fiatı günlük gazete 
dınyorum .özidür. Huan kremi dünyada misli halannuyan bir pheserdir. Terki- a.,.ilçüaile ölçmeyiniz. Günlik ıuete q • 

binde, güzellik ve incelik cevherleri vardD'. Tabiatin ve ıençliiüı ve qloo bütün -ı. otuz. defa çık.ar. Umami mara& ota
derinliklerini ve özünü havidir. lıatiyer kadmlan ıençleıtiren, tazeJeıtiren ve onlara • taksim olur, haftalık paetede nıae
ebedi bir taravet veren Hasan kremi ıençleri de giDel)qtirir. Çilleri, .iph Wıeleri 'Ye rafın ~z dört ayıya bimneai lazun. 
çirkinlikleri mutlak surette ıiclerir. Ve hiç bir kremde bulunm17-. ....ideler sayesin- llaır. Demek ki ölçüler batbc:lır. 
de beyazlıkları ve yunıupkhklan temin t:der. Beyaz, Ratel, Pembe, Natürel Hasan dı • • * 

. eı· ~ · , t tt w b" L __ .. __ .ı H .ı_,___ ııı 
pudralan, afkm ve mc ıgın ve san• an yara 1111 ır ....-.-... aaan puurllNlnlll (K k) . . ıı:_ı__ b" d f 

pud -'-'- H '--lim · d!'-'--.. _.ı!.-.!_ H ye ayna sw arıyor, llUUlt ır e a unutmayınız ve mutlaka ra a.uraen asan ıuı esme ..w ~ 111811 de- k . d (Ka k) 
vl anıfb tan •Onra SJZ e yna ı ara-

poau: Ankara. f stanbul, Beyog u. k B • · ı.. __ d- ·· . . . . . d.raca sın.ız. il aazete azı ncıu utun-
Hamit• Avrupa veya Par11 etiketlı kremler vardır ki bunlar, bakilsette yerli ya- ıı·· x.... h t bih tm v h d • urme•~ em en e ege. em e 

pılıyor. Ozerinde hiç Türkçe yazılara bulunmayan ba nevi kremleri herkes Avrupa linlendirmeğe ve eiJ.eadirmeie ça}lfa-
mamulatı diye zanneder. Halbuki hükumetin kat'i emirlerinden Avrupanın ıhİyab zaaktır. Size arkadaı, yoJdq olacak. et

Türkiyeye giremez. Çünkü ancak elli kurut kıymetinde olan bir krem 7ÜS kuruta kBafınızda inprahh, ferahlı bir hava ya • 

veya daha ziyade ~~bihneaini ~e~ içindir. ~~· biç T~ ı...ı..,,,,,yua bu bi,acakbr. Buna ihtiyacınız vardır. Çün· 
nevi kremi• 1a takliddir "feya 1erlidir. Bunun ıçm dikkat etmek lizunthr. 

••• 
Zihninize. 

defterinize k~decliniz: 

29 Ş.batta ya.,..-aiım bir it: 
Gwte ı.,iııı ira (Ka,.ô) • illl 

_,_ istiJeaiim. 

Dijer bir lı:.öteye de .. kayda timdi • 
den düşünüz: 

Beinmaeua -~ ab)tu...-..u ola • 
cağım, evde devamla bir okuma kaynajı 
a.ı._ diye koDeluiyonunu da yapa· 
caima. 

İdare yeri : Ankara Caddesi 4 7 

Telefon 22349. Posta Kutusu S 12. 

T elaraf adresi. Kaurnak, İstanbul; 

Baımuharriri: Ahmet Emin Yalmaa 
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Akdeniz incisi 
Kayıp veznedardan 
Hala Haber Yok 

Amerikada Yeni İspanyol 
Haydutlar Ceki Kabinesi 

)'azan : 

Ufukta Alevler İçinde 
Yanan Bir Gemi Vardı. Bu, 

Remzinin Bir Cinayete 
Kurban Gitmiş •Olması 

lhtimalı De Var 

KoganıDaSoydular Kabineyi Cümhuriyetçilet 

Gangsterler Artistin Ve 
Nişanlısının 7 5.000 
Frangını Aldılar 1. d Geçen pertembe cünü yanındaki 

V enedik Gemisi i il':'"" : ;;:>:~~· 1588,38 lira para ae ortadan kay ı 
• · ""'."1111 a Şarlonun fakir bir aileden bulup 

- bolan Beyoğlu rüsumu bahriye vez 
Pulat mırıldandı: · j çıkarttığı ve çocuk olarak filimler -

nedarı Remzinin izi hala buluna ı 11 h b .. l d'r k im t D de muvaffakiyet kazanan Ceki - nıa a oy e 1 
• ı dan baıka bir fCY a amıı 1• u- mamıştır. Kayıp veznedar eski der: 

Ve bir kaç dakika için arkada! - manlar gittikçe dağılıyor, görünmez 
3 

Kogan genç ve güzel bir sinema 
· ld - h maliyede çalıımakta iken 193 se artı'stı' ı·le nitanlanmı•tır. Ni..anlısı, larına ve reise çevirmıt o uıu as- oluyordu. ık k im 'h J 934 3' ~ 

retli gözlerini ıene en'.rin ufka çe • Son dakı'kaya kadar gemiyi aöz- nesinde aç ta 8 ıf, nı ayet d'l henüz 19 yaıında olduğu halde Ho-
~ senesinde bu vazifeye tayin e ı 

virdi. cien ayırmayan Pulat merakla ıöy- D • livut semasında parlayan yıldızlar-
miıtir. Zabıta memurları dün enu dan sevimli Franas Deardır. Sev -Akşam oldu. lendi: Ticaret direktörlüğüne ıiderek 

Güne• battı. ı _ Bu bir tüccar ge-misiydi. gili ni§&nlısı ile ıehirden uzak bir :- Remzinin dcire arkadaılannı ıor 
Sabah oldu ve günq doidu. Veli tasdik etti: otelde yemek yiyen Ceki Kogan 

guya çekmitlerdir. kendi otomobiline binmi• ve ni•an-Ulukta - Bana d •jyle göründü. Simdiye kadar yapılan tahkikat :r :r 

Bir Duman Soluksoluğa - h b d b. r lısını da yanına alarak Şikagoya 
ta, Remzinin kasa esa ın a ın ı doğru yola çıkmııtır. Bir müddet 

Saatler sanki hiç geçmiyordu. Yüzenler raya yakın bir açık verdiği ve bum: 
Ç aonra, arkadan esrarengiz bir oto -Hatta ileri gitmiyorlar gibiydi. ün- Seasiz Ali saatlerden beri her na- kapatamayınca kaçtığı anlaıılmıt 

l
mobilin sür'atle kendilerine doğru kü geminin denizi yaran provasına ıı\sa yine bir iki laf aöylemitti: gibidir. Maamafib kasa anahtarlar 

bakm yaklaıtığını görmüıtür. ve sularda kayan teknesine ı- - Boş yere yorulmayın. Şimdi kayıp veznedarın üstünde olduğı 
• d' - · • ·· d .. Arkadaki otomobil çok geçme • yanlar ufkun hiç değııme ıgını go- anlatılır... için bunun ne dereceye kadar og 

den yetitmit, tabancalı haydutlar rüyorlardı. Onun da hakkı vardı. ru olduğu meydana çıkarılamamıf 
çamurluk üzerinden Cekinin oto -Öğleye doğru idi. Durmuş Reis oraya yaklaftığı tır. Remzinin bankaya para yatıra mobiline atlamıtlardır. Haydutlar 

Durmuf reis ile arkadatları tim- zaman Venedikli olduklar• besbelli cağı gün çok düşünceli olduğu tes son derece soğuk kanlılıkla Cekinin 
di kıç kasarada toplanmıf1ardı. Hep- sekiz on kiti Türk gemisine doğru bit edilmiıtir. Veznedarın, elindek 

cebindeki yedi yüz frangı ve nitansi de dündenberi ellerine hiç bir §ey soluksoluğa yüzüyorlardı. Onları eksik para ile bankaya gidince açı 
lısının üzerinde bulunan 75000 geçmediği ve aradıklarının izini bu- yukarı aldılar. Hepsi de bitkindi- ğının meydana çıkacağını anlıya 
frank kıymetinde mücevherleri al -lamadıkları için üzülüyorlardı. Bu ler. Hatta içlerinden biri güverteye r k ortadan kaybolduğu zannedil 
dıktan sonra savuımuılardır . • yüzden kimse konuşmuyordu. Yal- çıkmasıyla beraber ölüverdi. mektedir. Arkadaıları, Remzinir 

nız forsaların mırıldandıkları bir Durmuş Reis Süleymana döndü: l b' d ld k Şikago polisi bu soygunculuk Ü· 

- korsan türküsü küreklerin gıcırtı • 
larma, ipler ve yelkenler arasında 

ı·üzgarın çaldığı ıslıklara karıııyor

du. Bütün bunlara vardiyan ba!ı -
nın geminin ortasındaki kocaman 
kütüğe vurduğu tokmağın müsavi a
ralıklı ve tok ıeai tempo tutuyor • 
du. 

Bu sırada grandi direğinin tepe
ıine tırmanmış olan Ramazan gür 
sesile kıç kasaraya doğru bağırdı: 

- Reis, ufukta bir duman ... 
Durmu§ reis te, arkadatları da 

doğruldular. 

namus u ır a am 0 uğunu ve 111 zerinde hiç bir iz elde edememi•, 
- Sor bunlara ... Bu yanan ve ha- - k tın k b n ı'çiıı 3' sa açıgını apa a ve unu I k b' ·· t • t' muta ır acz gos ermıı ır. tan gemi kimindir? .•. 

Süleyman en az yoraıun ve ken
disine en yakın olana sordu: 

Şu cevabı aldı: 

- Kulaksız Alberto'nun ... 
Geriye döndü. Arkada§larından 

de para tedarikinde bulunmak üze 
re ortadan kaybolduğuna ihtimal 
vermektedirler. Çok onurlu bir a _ Bir Hamal Yük Artında Ezildi 
dam olan veznedarın bir cinayete Tütün gümrüğü hamallarından Os
kurban gitmif · olması ihtimali de-nan 150 kiloluk bir kağıt balyasını 
göaönünde buludurulmaktadır. taşırken balyanın sikletine tahammül 

birine: 
Franko, bizim patron 

kaldı? Bir direk parçasına 

--, .!demiyerek, yere yıkılmış, balyanın, 
nered• 1 B A D Y O altında kalmış ve ağır surette yaralan

mıştır . 
yapı!Bu Aktamki Program A,,-~===~~~-=--.~ 

lsTANBUL 
mı§tı. 

- Allalı be\isını versin ... Gebeı 
• f 1 7: Üniversiteden nakil. İnkılap dersi. 

mıf ır. B d l (Y. Kemal Tengirşenk), 18: Muhtelif 

Posta lon • • 
İstanbul Gelir ve Para 

Liderinin Kurması 

Bekleniyor 
Londra, 18 (Hususi) - ispanya• 

da yapılan umumi seçimde, ıol 
cümhuriyetçiler partisi tek ba§ııt11 

bir hükumet teıkil edecek derecede 
ekseriyet kazanmıt ve çıkardığı JJlt' 

busların sayısı 265 i geçmiıtir. sol 
cümhuriyetçilerin lideri Azan'' 
1931 de cümhuriyet inkıli.bında1' 
sonra harbiye nezaretinde b,,. 
lunmuı, baı vekillik yap011f 
ve inkılabı korumak için çahf 
mı ıtır. Aza nanın yeniden hükumeti 
teıkile davet olunması bekleniyor• 

Şimdiki hükiimet merkeze men • 
suytur. Yeni hükiimet baıka bir fır
kanın yardımına lüzum görmeden İf 
baıına geçecektir. Seçimde katoli~ 
sağ ile cümhuriyetçi sol arasınd• 
mücadele azami ıiddeti bulınutı 

sağlar, solların muvaffakiyetin6 
imkan vermemek için karıııklıklat 
çıkarmağa uğraımıı, buna karf1 

hükUmet, muhtelif yerlerde örfi id•• 
reyi ilana mecbur olmuıtur. 

Troçki 
Ağır Hasta! 

Doktorlar Hayabndan 

Ümit Kesmişler 
Varıova, 15 - Uzun müddetteıt' 

beri hasta olan ve Lehistanda bit 
klinikte tedavi altında bulunan Le
on Troçkinin hastalığı birdenbire 
artmıı ve tehlikeli bir hal arzetnıit• 
tir. 

Bazı rivayetlere göre doktorlatr 
Troçkinin hayatından nevmittirlet• 

,., ____ _ 
- Duman mı? .• 
Ufukta bir dumanın görünmesi 

bir sava§ olduğunu anlatırdı. Çün
kü henüz hiç bir adaya yaklaımı! 
değillerdi. Zaten yaklatmıt olsalar 
bile adadan önce dumanı görecek de
ğillerdi ya ... 

O dokuz canlıdır. ura a 0 maplaklar, 19: Haberler, 19,15: Operet par- B O R S A S 1 
sı lazımdı. çalan (plak), 19,45: Siğan musikisi Al 1 f "it Na~i 

Öl man ar ngı ereye 6' Sırsıklam ve yaralı idiler. üm (plak), 20.30: Stüdyo orkestraları. 21: 18 ~ 2 • 1936 

En yakın direklere doğru geril
mit olan ip merdivenlere t•rmandı
lar ve baktılar. 

Bir Gemi 
Yanıyor!. 

Ufuktaki duman gittikçe azalı
yordu. Bu dumanın ortasında kızıl 
bir alevin parıltıları da görünmeğe 
baıladı ve Ramazan bağırdı: 

- Bir gemi yanıyor •.• 
Durmuı Reis elini sözlerinin üs

tüne siper ederek dikkatle baktı ve 
mırıldandı: 

- E vct, bir gemi yanıyor ... 
Durmuı Reis ilave etti: 

- Bizimkilerdir. Bir düımanı 
haklamıflardır. 

Süleyman bunun tersini söyledi: 
- Düıman bizimkilerden birini 

haklamış olmasın! ... 
Tek göz Ali yarı alylı söze karı§

tı: . 

- Bunu hiç ummam. ·Düşman 
şimdi bizimkileri avlamak değil, 
kaçacak ııçan deliği anyor ... 

Durmuı Reis güverteye doğru 

bağırdı: 

- Yelkenleri ger!... Vardiyım, 
daha hızlı ... 

O her iki ihtimali de gözönünde 
tutuyordu. 

Henüz yanan gemiye epeyce u
zakta idiler. Bu sırada gemi büsbü
tün yanmıftı. Önce kıç kaaaraaı de
nize girdi ve burnu havıtya kalktı. 

Sonra da denizin ortasında köpüklü 
bir nn"' for bırakarak sulara gömül
dü. l'l <>vdanda bir kaç ağaç parça
sıyla sularda çırpınan bir kaç insan-

den kurtulduklarına ıeviniyorlard Neşir esnasında ilan edilecektir. 1---------------tı Propaganda Beyannamelerl 
Türk Devlet Borçlan 

fakat yıllarca, belki ölünceye kada Saat 22 den sonra Anadolu ajansının Lira Lira T l 
kürek ba,larına zincirlenecekleriD gazetelere mahsus havadis servisi verile % 7,IJ T. B. I ,4,47~ % 5 Hazine B. ~7, 75 aşıyor arınış 
d d .. .. k d . b' ta k' cektir. o/o 7,5 T. B. II 23,0~ Dah111 1.stlkraz9J,00 Londra, 18 (A. A.) - Alman ,,e e uıunere erın ır sa çe ıyo O EŞ 

lardı. B KR % 7
•
5 

T. B. m 22
"
80 İtalyan gemilerinin, lngiltereYe 

12. 30: Plak ve haberler. 18. 15: Plak. ı,ı Devlet D~miryollan Borçlan dıkl • f • t arıdl 
U ğurıu% Gelen 
Kız 

ı tlUlı arı nazı ve qıs propag 19: Romen dansları. 21 : Sözler. 21.20: 
1 

Lira Lira -. d 
ı ı beyannameleri hakkında, yakın '' Solist konseri (piyano - şarkı). 23.45: Ercan! VT,SO il Anadolu IveII44 ıs bit 

Pulat Süleymana aokUlmuftU: 

- Ne diyor? Ne diyor? 

Yabancılara haberler. 24: Konser nakli. 1
1 ahu ı:rzurum15,0t> Anadolu M. 47,5~ . avam kamarasından bükiimete 

BERLIN Sosyeteler Eahaım sual sorulacaktır. 

Diye sordu. 
Süleyman anlattı: 

17.45: Şarkılı konser. 19: Şarkı, dans, 
1

1 Lira Lira 
hafif müzik. 20.45: Aktüalite, haberler. l f.t. B. Mü. 911,0a İst. Tramvay Amerika Yine Borçlar 

Meselesile Meşgul 
21.15: Milli program. 21.45: Eski .nii • : • • Hl. 9,SO Bomontt 
zik. 23: Haberler. 23.30: Gece müziği ve 1 • • Name P,&O Terkos 

22,lıl ,· 
7,6j ,. 

Pulat dedi ki: 
dans. 

- .. inciyi ıor ... Bilirler... BUDAPEŞTE 
Suleyman sordu: 1 8: Piyano - viyolonsel konseri. 

- Kirinya açıklarında bir balı•Şiir. 19: Plak. 20.30: Operadan 
çı kayığına rastladınız mı? Puccini"nin «La BOHEMEıı 

- Rastladık. MOSKOV A 

18.30: 
nakil. 

operası, 

- Oradan bir kız aldınız mı? 19. l 5: Sesli konser ( Kızılordu ar ti~ -
. , , . leri). 20: Mikrofon tiyatrosu. 21.15: Ar-

Buna baıka bırısı homurtu ıle Ctzuya göre konser. 22: Yabancı dillerle 
vap verdi: konferanslar. 

- Meryem üzerine yemin olsu V ARŞOV A 
ki o bize uğursuz geldi. O kadar gi. 18.20: Salon müziği. 19: Keman sonat-
zelden insana eyilik... ' lan. 19. 30: Sözler. 2 1 : Yeni film plakları. 

21.45: Haberler. 21.55: Şopen kon~eri. 
Süleyman onun sözünü kesti: PRAG 

Merkeı B. D. '2,lS A. Çimento 

ÇEKLER 

14,7~ 

10,25 

1 

Krı. 
119,7.J 

11,N 

I. T. L. lçhı ! 
Vaıinaıton, 18 (A. A.) - CuınıJf' 

cu partiye mensup Darbour sen• • 
toya bir kanun projesi tevdi edere" 
borçların tediyesi hakkında borÇ!~ 

İlterln 
I'. Franıı 

-
10 F. Franll 

1 Dolar 
ı iaterlln 

ıo Llret 

NAKİT 
Krı. 

1,T,00 1 MJ&i'k 
124,00 20 Drahmi 
'19 20 Leva 
1'3 20 Ley 

Jloraa Dıımcla 

IO,t344 
0,8955 

f milletlerle müzakereye ciriımek ~ 
Kr1- zere bir genel harp borçlan ko1111f' 

33 
24,oJ yonu teıkilini teklif eylemiıtir • 
t4 -· ..._ . .. .. ........ , _____ _.,,,.,_~ 
15,00 

L.K. L.K. 
ICredl !'onsiye lj Mübadil Bon. 71 
111;. senesi lt7;Dt1 Gayri • • 16,25 

Her k•dın merakl• 
Öjrenaek iııtediii bilgileri 

Dr. CEMAL ZEKi ONAL'ın 
- Adı İnci midir? 

1103 • tt,03 ıl Altın t5J 
1111 ı ~.Gt Mecidiye oo,o:> 

17.10: Hafif müzik. 18: Muhtelif. 20. ~ • ~ 
- Bilmiyoruz. 

Kıymetli eserlerinde biltUıı incıY 

liklerile bulur. 
Çocuk diiJürmek: 200 L 100 kt· 

Nedir, nasıl olur, her kadın bu yold• 
neler bilmeli>. 

00 

Pulat durmadan Süleymanın 
lunu çekiyor: 

- Ne diyor, ne diyor? 

Diye sıkııtırıyordu. 

2 5 : Trompetleri koro. 2 1. O 5: Sözler. 2 1. 
kc 20: Kadınlar korosu; 2 1. 5 O: Edebiyat. 

ViYANA 
17.50: Ev müziği. 19.45: Haberler. 

19.55: Salmhoverin «Rusyada kadın11 ad
lı operası (Büyük operadan nakil). 23.10: 

Süleyman cevap vermeğe korkıSesli film müziği. 24.15: Caz. 

yordu. inciyi alan geminin bu gem 20 Şubat Perfembe latanbul 
olduğu besbelliydi. Fakat o ne o1 Programı 
muıtu? Gemi ile birlikte yanını§ vt 

1 8: T okatliyandan nakil. Telsiz caz. 
19: Haberler. 19. 1 5: Piyano konserlosu 
{List) plak. 19.35: Sıhhi konferatıs. Ope
ratör Kazım İsmail tarafından. 20: Ke • 

ya denize mi gömülmüttü? 

- O ne oldu? 
Diye merakla sordu. 

Denizde Çırpınan 
Adam 

man solo. Stüdyo san· atkarları tarafından 
20.30: Stüdyo orkestraları. 21.30: Son 
haberler. 

Ayni zamanda 
verdi: 

vardiyaya habc Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 

( Arkası var ) • cektir. 

TAKViM 

Rınat HDt 
ıssı -Ka11m 
ıo• 

SABAH 

S. D. 
1 04 
6 54: 

ŞUBAT 

19 
Araht ıene 

Rumi sene 
1936 

ÇARŞAMBA 

Zilkade 
25 

1354 -Şubat 
6 

İMSAK 

B. D. 
11 26 
s 12 

Öğle ikindi 1 Aktam Yatsı 
S. D. S. D. 8. D. S. D. 

E, 6 ~1 9 38 12 - 1 31 
~ 12 28 15 25 17 47 19 17 

Kadın rahatsWıklan : 300 s. 1 
lc.r. Nedir) Neden olur). Ay halin ' 

deki rahatsızlıklar ve korunma çar9 • 

leri. ı.r 
Gebelik, aağlı.k bilciai : 1 00 • : 

Bu ara görülen hastalık ve ölUınlef 
den korunma yollan (250 s.) k 

Bebek beslemek : 400 a. 1 OO r. . ıı•· Süt çocukları, ne yolda bes}enır, 
sıl bakılır, nasıl büyütülür)· kt 

Çocuk hastalıkları: 300 s. 1 OO tar: 
Çocuğun hastalığını ana nasıl arı • 

anlayınca ne yapmalı, nasıl kofUP 

malı, sağlı~ına kavuşturmalı. <le 

YENİ KİT ABCI: Sipariş alır; 
gönderir. Ankara caddesi No. 8 ~ 
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Çalışan Kadından Yol 
Vergisi~ Alınamaz! 

r•• (Baf taralı 1 inci yüzde) ı Bir sene evveline kadar o bana bak - Ben bakıyorum. Gündeliğim «00» ku-
~ 4.11ıi fabrikada ça}lf&D ve Mecidi • mıştl da onun için .. Unutacak mıyım} ruş. «4» lira ev kirası veriyorum. Yer-
il' ~. ~yünde, Mecidiye caddesinde Biz burada haftada «fi» gün ça4şıyo - ı giden sonra hafta «5>> lira elime geçi
~' ~~ IO~da 3 numarada o- ruz. Dört haftadır da işsizim. Tramvay yor. B~, ~~i yalnız aç 1calmıyacalt ka
~e- ~ Emine Suleyman. ( 34 }'Bfm- paruı da var. Elimizde kalanla çok lda geçındırıyor .. 
tol ) : 1 sıkıntı çekiyoruz. Yol parası alınırsa * 
1,, a:- Benim hiç kimsem yok. Kocam bize çok yazı kolur. A · fab 'k da 1 F ile" 
I :"'ti ~ 8' - 1 ynı n a ça lf8n ve er OY• P' LI -_ •> sene oluyor. ır çocugum \'ar. . * ele Okme danı cadd • d 

42 
• 

~''" ~diye köyü ilk mektebinde oku - Aynı fabrikada çalLfan ve Feriköy- da t y Eda Şaba ea(2~ n;;:;• 1 
~ıf ~· Gündeliğim 60 kuruş. :J lira oda de Kqfiefendi 10kağmda 3 numara- ı 0 ~ d l .n. yafm : _,. d:"1 veriyorum. iş olmadığı günler da oturan Fehriye Ömer. (16 ya,ın • -. un e .« )) lira alıyorum. 8 lıra 
~ti \Par. Kazanç, tayyare vergisi veri - da) : 

1 
e:. kirası v~rıyoruz Annem, baham, 

~- Nasıl yaşadığımızı hesap edin. ı - Benim bir annemden ba,ka kim- dört kard= var. ~m da çalıfly~r. " * sem yok .. Buradan günde «70,, kuruş Fakat ne . . nır kı.. ArabacL I• 

• L.~ fabrikada çal1f8D ve Pangalbda alıyorum. Yergileri verdikten sonra tıkıtına geçmıyoruz. 
~ mezarlı.iı sokağında 14 numa- ~ bize kalanla ancak ekmek parasını çı- * 
"4.: oturan Naciye Ömer. ı karabiliyoruz. «2» lira da ev kirası . Ayni fabrikada çallf&D Te Feriköy-
~ .._ Bazan 50, hazan GO alıyorum. Gazetelerde, çalışan kadınlardan yol de Kilise Ön sobjmda 41 numara .. 
~~ık.arsa... Bir annem bir de erkek vergisi alınmasının düşünüldüğünü o- 1 da oturan Zekiye La. (23 yafmda): 
~im var .. A~nem de hizmetçilik k~yoruz. Nasıl veririz. Aç kalırsak bel- - Gündcliğim «70» kuruş. Kocam 
~?r· _K~rd~ımı okutuyoruz. !'e~ • kı.. ~şta. <~15;> Y<ı§ında bir çocuğum var. 
_ -.. lll)'al lısesı 1 O uncu sınıfta. / lıra '* Bır de ıhtıyar kaynanam. Aldığımız 
~ kirası veriyoruz. Geçimimiz çok Feriköy çikolata fabrikaamda çalı - para ile zor zor geçiniyoruz. Ne üstü. 
~. Allah beterinden saklasın. f&ll ve Feriköy Kilise aokağmda otu • müzde var, ne başımızda.. Geçen 

1f.. ran Sabure lbnbim. (24 Yatında) : gün duydum .. Bizden yol parası ala -
fal...ltorrıonti fabrikuı, rakı c:laireainc:le - Gündeliğim cıl 05» kurUıŞ. İhti - caklarmış. Ne yapacağız bilmem. 
;~ ve Feriköyde Avukat soka - yar bir büyük annemle amcam var . 
~ 18 numarada oturan Emine Onlara ben bakıyorum. «!h lira ev ki- * 
~ (37 yqmda): . rası veriyoruz. Yergilerden çıktıktan Ayni fabrikada çabf&D ve Ferilcöy-

.._ ((17» yatında bir oğlum, «14)> sonra elimizde kalan bizi idare etmiyor. de Yalvaç aokaimda u18Sn numarada 
~nda bir lazım var. Kocam «2,5,, * oturan Fatma Ahmet. (23 Y.lf'nda). 
~ evvel öldü. Çocuklanmı benden Ayni fabrikada çalı,.an ve Feriköy- - 95 kuruş gündelik alıyorum. lh-
""tka bakacak kimsemiz yok. Günde ele Evkaf cadde.inde «52» numarada tiyar bir annem, bir de üvey baham 
11
9()» kunw alıyorum. «:l» lira ev ki- oturan Nuh Mehmet. (36 yatında). var. O, ancak kendini doyurabili~·or. 
~ veriyorum. Vergiler çıktıktan - Benim hiç kimsem yok. Kocam iki Eve ben bakıyorum. Yan açız, yan 
'otıı. elimde bJanla zor geçiniyoruz. eene evvel öldü. Biri «10», biri ,el :l» tok. 
~ gün duydum. Bizden yol yaşında iki oğlum var. Gündcliğim 
~~ alınmaaını dütünenler varmış. cc85» kuru~ çocuklarımın mektep fsviçrede Nasyonal Sos • 

tf liiik6met ne derse ona tabiim ama, masrafı, beş lira oda kirası.. Elimizde 
t~_~giai verinek biz o vakit büa • kalanla geçinemiyoruz. Yol parası da yalizm Aleyhtarlığı 
""\lt1iJı aç blınz. ahnıraa öldük demektir. Bren, 18 (A. A.) - Federal kon-

' * , * sey, federal müddeiumuminin ra -
de 4::' ~ çafıtan ve F~y- AYDi f~ Phtuı Ye Feriköy- ponı adliye •e polis dairelerinin ta-
"--ı urelctep IObimda oturan F.mine de Ortanca~ C<l2n numara lebi üzerine, bundan böyle İsviçre 

(40 yafmda): da oturan Feride Feyzullah. (32 ya • de her hanıi nam altında olursa 
i ~ - 7~ Yatında bir kocam, dört ta - fUDda): olaun nasyonal sosyalist partisinin 

)\i'"ç·~ugum var. Çocuklarımın en bü- - Kocam öleli 6 sene oluyor. Üç be h..na· bir tqkilibna müsaade 
"-~ 13 yaşında kız. Küçüğü 3 ya - çocuğum var. En büyüğü 10 yasında. r w 

1 
._____ • tir' 

'"'1\1& .. • • etmemege &arar vermıt • C .: Onları mektebe gonderıyorum. Ama, 
~undeliğim 90 kuruf. «5,> lira ev yalın ayale, başı açık gidiyorlar. Ne ya· İaeaöl icra memurlağundaa: 
~~: çıkınca elimizde ~lanla zor ~yım? ~ündeliğ~":1 .«85.» ku:.U~· .~<:i» Osmaniye mahallesinden orman fen 
~ ruz. ~ ~~n~ gcçmmek d~- lıra ev kırası. Gerısını sız duşunun . memurluğundan mütekait Ahmede borçlu 
~ ~ ·· Çektıgımızı bır Allahla hır Çok geceler çocuklarım yarı aç yatı - keresteci ölü RB.§it vereaeeinden olup ma-
dllt bi~iriz. Çok defalar öleyim diye yorlar. Geçinmemizden aciziz. halli ikameti meçhul bulunan oğlu Vahi • 

ederım. * din babalarından müntekil boTÇlanndan 

* Ayni falarilm.ıla çal..-n •e Feriköy- dola)'I Osmaniye mahallesindeki biY bap 
iL ~)lai fahrilrada çabfan ve Mctru- de p mah lleainde ekt k • ruaaf haneye 600 ve Bedre köyünde vaki 
"1et lnahelJMinde Güllük .-1-::..._...1-. ;;:_,,ı_ &f&l03 a _____ .L.m ~- SIOdak 4 kıt'a tarlaya da cem'an 190 lira yeminli 
""" -.~ •- (< ,, DUlllanllla llAUll- ı ı a .. ehli __ ._ f1 .1 .1 L -Ld· 

Sayfa il 

Asipin Benan 
Sizi soluk algınlltanclaa, nezlede~ Fpt-, be' 
ve dl• atnlanıula11 kOl'8'•cak e11 iri I~ INldur. 

ismine dikkat buyurulmaıı 

Tarsus Şarbaylığından: 
«500» lira kqif bedelli, üç muhtelif mevkide yapılacak elektrik a&9'

1 

tral ile tehir ıebekeai plan ve projeleri 2490 sayılı arttırma ve eksilt-! 
me kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık eksiltnıeJ8: 
konulmuıtur. ihalesi 936 senesi martının ikinci pazartesi günü saat 
15 te Encümen öniincle yapılacaktır. Şartname örneklerinin parasm 
olarak Belediyemizden a~anılmuı ili.o ohmm. «930>, 

[ Emllk ve Eyblm a.nkw 116nlan 1 

Kiralık Aparbman 
Ev VeDükkin 

Eaas No. sı 
Meksube 10 

Mevkii ve NeT'i Depozitq 

8 

Beyoğlun' da Bedrettin maballeainde Şimal 
sokağında 5 Te 7 No. lı apartmıanın 1 No. 
\ı dairesi. 
Aynı Apartımanıo 2 No. lı Daireıi. 

n >> 3 n » 
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)) )) 7 )) )) 

)) )) 8 )) )) 

)) )) 9 )) )) 

)) )) 10 )) )) 

Beyoğlun'da Bedrettin mahalleıinde Şimal 
aokağmda esiri 5 yeni 2 No. 1ı ev. 
Be,oila Galatuaray yeni Çarpla z No. li 

36 L~ 
40 >J. 

45 )) 

47 » 
45 )) 

63 )) 

47 )) 

60 )) 

54 )) 

60 )) 

25 )) 

diikkin 47 )) 
Mmmeri yUkanda yazılı ~ e. •e dilı\in hir Yeya ug 

aene müddetle kiralamnak 1inre açmk artta eya kaaalwnqtur. 
Taliplerin ihaleye miiaaclif 29 1111-t 1936 cmaaıteai ciiDii ... t ond~ 

ıubemize ,elmeleri. (309) 

1 lstllnbul Vakdl•r Dl- uana.nl 
1 - &.ta-W Vm&er Bat lıliirlili>eli M 1 ela ......... üz~ 

12 lira uli ........ w • Sanla llir llilip ......... . 
2 - l••ihuw. pdıiL aek için memwin ............. d&dBucü 

sinde yu:alı YWa1an '-iz bı•\H••M liwıwlw. 
3 - Alnw:ak llilip altı aydm iki MDeJe bdar M""P'1ik 

geçirecels:tir. 
4 - Mir bnb • 'hm ....... 26 DCl çaqeıanl• Paü aat an bet ı 

te lm.nbul nkaf '-t müdiaiıtôade te,ekldil edecek t.y'eti münce~ 
sinde t.lırftn yapıl.aılrtw. 

5 - Bu imtihan 7a1, beı "' .ali deftsi, WtaLet, ...,....,. umumi
ye lamaıııandan yapMr .. ıw. 

6 - T.ıip olanlann iaa41 r ıiaire ..._ Wr iltilla ile ....... sıhhat 
rapora, hhiyet CÜHh•, hii 3 1 ~ • ltep phtlr1aameli veyw, 

· ..._. , · •- ç • i•• ..._..._. v-•-ft--ıaatik-IDMll n •c - MJE• ---·- 111un111: {;!» llUIJlanda oturan Hanife Halil • H...__. (l6 .,..mda): uç TIU(;U ar man etı e gtymet tıu; ır 'IQ,.. -7~ "~ edilmit olduğundan icra ve iflis kanunu· 
....._ ın~ :. w.. .. - «85)> kuruf gündelik alıyorum. nun ı O 3 üncü maddea hükmüne tevfikan 1 ~: Rami mülariimü kaybettim. 
~ En büyugu 15 Y<ıfın~ d~rt ço- 3 çocuğum var. ikisi kız. biri oğlan .. takdiri lcıymet zabıt varaltaanın borçlu IWlll,. _. • Hükmü ~ ilıb olunur. (S75) 
~ v~: ~ocam hamald~, ~ıze ba- En büyüğü «l()) yaşında. Kocam bqş- kayıp Vahide tebliğ makamma kaim ol • Pazardan ID&llda ....... 3. ' 11.tanbul: l O. iupekteri 
~·· Turkııtana kaçtı, gıttı. ta, İf bulamıyor. Bir de ihtiyar annem malt üzere keyfiyet ilin olunur. Divanyohı (tUQ No. Telefon ı 11198 Siileyman 

~ Unde «40» kuruıf alıyorum. «5» var. Hepsine ben bakıyorum. Biz -----------------------------------------~ 

Bat Miidiiıli)«iw milacaet cliMhi 5e .... ( cc74h 

'oda kirası veriyorum. Elimizde Bulgaristan muhaciriyiz. «{)H lira ev 
~il ~.arnımız d~yrnüyor. Hesap kirası veriyoruz. Çocuklarunı m ekte· 
~!it ' dort çocuk, bır. y~rden on para be gönderiyorum. Düşünün gayri. 
\. l'ok. Hemen halımıze Allah acı~ Halimizi aiz, bizden iyi anlarsınız .. 

* ~ . * Feriköycle ..... fabrikasında ça • 
\~fabrikada çahtan ve Ferilcöy- 1ıfU1 ve Feriköycle Kimilbey so • 

~ ep aobiında «49) numarada ka;uıda 3 numarada oturan Mürvet 
\): Fatma Abdullah. (35 Y8f1ll • o.m.n. (19 yqmc:la): 

....._ - ihtiyar bir annem var. Ona ha -
~" l<0cam şofördü. Ayrıldık. lkı k.ıyorum. Gündeliiim ((8(hı kuruş, 
~~ ~· Kız 8 yaşında, oğlan 4. vergiler çıkınca haftada elime 4 lira 
~·· hıç kımsem yok. 46 kuruş geçiyor. Çok sıkıntı çekiyo • 

' 'inde «90» kurut alıyorum. <e!h ruz. 
~ .... ~ kirası. Geçinmek için neler * 
'~i ben bilirim. Bizden yol pa- Ayni fahribda platan •e Feriköy-
' ~eJdermiş, deniyor ama, inan- .Je Evkaf caddetmde «7» numarada o-

turuı Hikmet ltifat. (24 ,.....da.) 
~ . * - Gündeliğim «l » lira. Bir annem 
~~ faLribda çahtan ve latan • bir de kardeşim v~. ? da çalışıyor. 
~~litqta Boyacı Ahmet ao- Ama haftada (2) lıra ahyor. Nasıl 

k...ı-- 3 numarada oturan Feriha yClfCldığımızı bir biz ~~liriz, ~ir de Al -
~ ( 17 yqmda): leh bilir. Ba,ka ne so.yleyelım. 

~~. A. ır teyzemden başka kimsem . * . .. 
\ 7o lctınerni, babamı tanımam. Gün- Ayni fabrikada çahtan ve Fenkoy-
~i .uruş alıyorum . Onunla hem de Ortanca aOkakta 98 numarada otu
' l'tıı, hem teyzemi geçindiriyo • ran FıkriY.e Salih. (18 y&fmda). 

l' e~cmc niçin mi bakıyorum: - «60)> yatında bir annem var .. 

Haftalık Siyasi Gazete 
29 Şubatta bir feY olacaltb,, fak.at ne 

idi) 

C.zetelerde vakit Yakit sördüiinüz 
bir haber .izde 29 Şahatta bir ~ 
olacaja dunmmua müphem bir tekilde 
bırakmıtm. Fakat banun ne olcluiuna 
birdenbire lr.eetiremiyonwıaz. 

••• 
Söyliyelim: 29 Şubatta (Ka,.U) ga· 

zeteeinin ilk aayıa çlkacak. Bqka mem
leketlerde sittikçe ç.oialan halt.alık ga

zete tipi ile ilk defa karıılapcak., tam-
tacalr.aımz. 

••• 
(Kaynak} eizi UIJ'Or. Mükerrer sue· 

te nefriyatile, duvar illnlarile, n..le -
ciklerle sözünüze çarpmak. Iİzİ ob • 
yucu diye kazanmak ilti)"or. Çüak6 
böyle bir cazete ancak çok Gbyucu~ 

dayanaıM ~- Or[ fi 5• ki Pıııalik 
gaze&e bo)wwwıla ~ ..... oı.c.k w 
yalnız OD k1llUfil satılacak 

•••• 
Bu hacmi ve bu fiatı günlük gazete 

ölçüaile ölçmeyiniz. Günlü su.ete q -
ela otuz defa çıkar. Umumi murafa ota

• takaiaı olur. hahablt auetede mas
rafın ~z dört •YI)'& binmesi lizım· 
du. Demek ki ölçüler batkadar. 

• •• 
(Kaynak) sizi anyor, fakat bir d efa 

tanışbktan sonra siz de (Kaynak) ı ara

:Jllcakaınız.. Ba aazete ü hem diifün
dürmeie, hem tenbih etmeğe. hem de 
clinlendinneğe ve eile.dirmeie çalıp

caktır. Size arkadaş. yoJdat olacak, et
rafınızda inıirahb, ferahlı bir hava ya • 
yacakbr. Buna ihtiyacınız vardır. Çün-

••• 
Zihninize. çok mmtkan iaeniz 11o& 

defterinize kaydediniz: 

29 Ş.batta ya.-caiım bir İf: 

Gaete lw)in l ~• (Kay.ak) m W. 
-~ iatiyecııiim. 

Diier bir köteye de .. kaydı Pındi -
den düşünüz: 

Bei-1e1a 41enmh olmyucmu ola • 
cağım, evde devamla bir okuma kaynaiJ 
t.1.- diye koDeluiyonunu da yapa· 
caima. 

İdare yeri : Ankara Caddesi 47 

Telefon 22349. Posta Kutusu 5 l.Z. 

T eiKraf adresi. Kaynak, lstanbuh 

Baımuhaniri: Ahmet Emin Yalman 


