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Ç A P A M A R K A Müstahzaratı 
Kuvvet Kaynağıdır 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

Soğuk algınlığı toblikeıine kartı kendinizi GRIPIN kaıeleri ile 
koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Baı, c:1iı, t,el 
kulak airılarma aebep olur. 
ORIPJN bütün ainları dindirir. 
BOCUK ALGINLICI: Nezle, Grip 
~ bir çok tehlikeli haıtabldar 

doğurur. 

GRIPIN ütütmeden mütevellit 
haıtalıklara mi.ni olur. 
SOCiUK ALGINLICil: Kırıklık, 

1 net'eıizlik tevlit eder. 
GRIPIN: Kırıklığı reçirir, neı'e • 

nizi iade eder. 

Radyolin Dit Macunu fabrikaaıaın mütehaHı• kimyagerleri tarafından 
imal edilmektedir. 

( 

Ahenk ve Mandolin 
Bu iki çalgı n diğer musiki ihtl
yaçlarıoır; için müracaat ediniz. 
Eakl,ehlr : Ahenk çıkaran S. Suat 

Doktor Hafız Cemal 
Dahllf1e mGlebaaaı .. 

Pazardaıı maada herıü• 3 • 6 

Asliye mahkemeleri yenileme büro .. 
sundan: 

Davacı Musa oğlu Halit tarafından Be -

ıiktaşta Uı:uncaovada Orta sokak 6 No. 

da mukim Hüsniye aleyhine yangından 

evvel asliye üçüncü hukuk mahkemesin -

de açtığı tescili tala k davasının yenilenme 

muamelesi sırasında: 

Hüseyinin ikaqıetgahının meçhul bu -

lunmasına mebni büroca hakkında bir ay 
müddetle ilanen tebliğat yapılmaııına ka -
rar verilmiş bulunduğundan tetkikatın ya-

pılacağı 24/ 3/ 9 36 saat 1 O da büroda ha
zır bulunması lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (5 76) 

latan bul İkinci fAia Memurluğundan: 

Müflis Mehmet Kadriye ait ve birinci 

arttırmada kanuni kiymeti bulmadığından 

satılamıyan koğa ve kürek ve çivi ve ka-

sa ve sairenin ikinci arttırması 24/ 2/ 9 36 

Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 

yapılacaktır. latiyenlerin Nalburcularda 

365/ 367 No. lu mağazada hazır bulun • 
malan ilan olunur. (20297) 

........................................ _ ............. _ ... 
&oa Posta llatbauı 

Nctriy:at Müdüıü: Seliıa Ragıp 
. : A. FJu--. s. a.... H. ı.w. 

SON POST,._ Şubat 

Istanbul, Tahmis sokak, Kurukahvecl hanı altında 

Daima kahvenin halis ve nefisini 

E cuz SATAR 
Perakendet 20 -Esnafat t 5 Kurut 

le i • 
1 a e: 

Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira 
ikramiye tevzi ~den iş Bankasının ikinci tertip 
10,000 lira mükafatlı 936 kumbara keşidele

nnın birincisi 1 nisan 936 da ANKARA da 
noter huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya 

iştirak edebilmek için kumbara sahiplerinin 
1 mart 936 tarihine, yani şubat sonuna kadar 
Bankaya en aşağı 25 lira yahnnış olmalan 
lazımdır. 

Sabık KAbil Verem Sanatoryomu Batt• 

I 

"'"' Paris Faknltesinden Diplomalı Doktor 

F erhan 'iicet 
latan bul: Ayasofya Yere batan addeal No. 43 / 

ASiPiN KENAN 
Hali. ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 

aoiUktan ve bütün ainlardan korur 

lemln• dikkat 

~~---~ 
latanbul Beledlye•I lllnları 

latanbul Bolodlyoıılnden : Üıklldar kaza11n1D Kı•kb ? 
dahilinde bulunan (Namazglb) aemtlnla müstakil bir ........ 

•• idareli karar altaaa ahnmıılır. hlD olunm. (B) (993) 
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Avru a Vaziyet Biisbiitiin Karışıyor 
Fransız- Sovyet paktı 

tasdik edilirken •• 
Alınanlar, pakb suya düşürmek için 

tehdide döktüler • • 
ışı 

:ailizıer, Almanya Ren mmtakasım tahkim edene 
......_,. müzaheret edeceklerini bildirdiler, ltalya 

da bu taraftan istifadeye çalışıyor 

ı·~~~~~;~·····················~···~;i:.:~·:;,;,:;;,:.~~;;,:;.::·;,:;;;;;·::;;;;:~~~······ 

Vapurunun Antolojiye alınmıyan 
Ankazı Bulundu d• J • • J •• •• ..k 
Anbar içinden bir genç e ıp enmız e goruştü 
kızın cesedi çıkanldı • 111- .,. 
lmıir. 22 <Özel> _ lnebotu vapu- Hüseyin Cahit "Eserin Türk edebiyab hakkında 

runun enkazı bulunmUf ve vapurdan iyi bir örnek teşkil etmediği meydandadır. Bu 
efY81ann kurtarılmasına batlanmıttır. noksanı dalgınlık diye tefsir etmek isterim. 
Bu İf için letanbuldan gelen Muhar • 
rem Denizaltı iki motör ile vapurun Şahsi zevkin, ülfetin bunda müessir olabilmesi 
battığı yerde tam bir ay uirBfDUf; in- ihtimali çok fecidir n diyor 
giliz bandıralı Polo vapuru tarafından 
tayin edilen yerde vapurun enkazını Matbuat Umum Müdürlüğü Avn>-
bulamamıfbr. Nihayet bundan ü .. paya Türk muharrirlerini ve bunların 

ç iUD 1 .. tan -'- .. b' 1 .. önce enk•z, vapurun batbğı eanılan eaer e~ı ıtma& uzere ır anto oıı 
yerden 300 metrelik bir mesafede bu· nqtrettı. 
lunmuttur. Bu antolojide mukaddeme olarak 

[Devamı 4 üncü yüzde] zamanlarının en iyileri sayılan ve p 
ne zamanlarının fikir ve hiı temayül. 
lerini en iyi temsil eden Türk yazıcı· 
larının en güzel sayfalannı toplamak 

Bulgaristanın 
Gizli Diktatörü 
Divanıharp tarafından 
idama mahkum edildi 

istendiği . ileri sürülüyordu. 
Halbuki bu eserde ismi geçen edip

ler ne zamanlarının en iyi yazıcdan 
idiler, ne de zamanlannm fikir ve hit 
temayüllerini en iyi ifade edenlerdi. 

· Buna mukabil kendilerinden bahse • Hüıeyin Cahı* 
-.. ..... __ Sofya, 22 (Huıuıt) - 1935 yılı- dilmiye lüzum görülmeyenler arasın b " b"--o:L ha bü .. tb 

-.na tUklm etmekte olda.kları iddia edile1a Ren •ıntabaındaa bh manzara ilk t · · d b' hiikQm darbe- _ • yap gı u,.u-. ta tun ma uatta 
~ nın etrınm e ır et da mektep yapmıt uatatlar vardı. tenkit mevzuu oldu 
~=·~· Franıız • Sovyet pakb - manya, yeni paktm kendisini iki atet ıi yaparak it batına aeçmek iatiyen Matbuat Umum Müdürlüğünün (0.r>amı ıı ·. · 7'iM) 
r-u&me .kartı plmek için bu arasında bırakmamdan korkmakta Albay Velçef ile arkadatlarmm mu • ıncı • 

lokarnoya uygun olmadılUıı ve bu yüzden bu pakb bozmak İlte • hakemeai bugün intaç edilmiftir. Vel-
liİraaGt ve bu yüzden Avrupanın mektodir. çel daha önce Mugmıofu dütürerek Bir dilencinin 1500 

lirasını çalmışlatl 
..aıı..a1. 'iır lwnbire WlfDllfbı. Al- (,,_.,_ il iıtci J#ÜtM) Coraiyefi it batma aetinııit ve ukeri 

Habeşler şimale yeni 
kuvvetler gönderdiler 

lt.ıyan tayyareleri bomba yağdırıyorlar, Habeılere 
göre ltalyan ordusu iaşe miişkülibndan 

dolayı kısmen geri çekildi 

• 

bir blok t.il ederek Bulpr rejimi • 
ni değittirmek için tef8bbüalerde bu • 
lunmuf, bilhaaaa krala ait aelAhiyetle
ri llZlllllt derecede kısmak için uğraf • 
llllfb. 

Adliyece evinde dün yaphnlan araşhrma neticesinde 
para ile dolu 20 konserve kutusu bulundu 

Gorgiyefin ıukutundan sonra da 
bu çahfDl&larma devam eden Velçef Dün, biz de hayli hayret uyandıran kikatm neticelerini okuyacabınız : 
nihayet yakayı ele vemıit ve divanı • bir hadiseden haberdar olduk . .Afağı • Taksimde, Y enitchirde, Boetaa 
harp tarafından muhakemeye çekil • da sizde de ayni duyguyu uyandıra • mahallesinde Tevfik sokağında 1 nu
miftl. cağını sandığımız bu garip hadise hak· maralı hanede, Marika adında bir ka

Divanıharp Velçef ile arkadatı bin- kında bir muharririmizin yaptığl tah • dın oturur. (DerHımı il inci 7'iaf•) 

baıfı Dançef i idama mahk\lın etmİf, B ı· ı· • ti • ti• ak ı· • f 
suçlulardan sekiz kitiyi onar aene, iki er ın o ımpıya anna ış r etmeme ıyız 
kifiyi sekiz seneye, bir kifiyi tecil e • 
dilmek üzere bir sene hapse mahkum 

ebn!J!,_ir_· ---------- ·~~~~ 
ANLAMAK. iSTiYORUM: 

Eski Eserlere Böyle Mi 
Bakacağız? 

Şu seyahat hastalığına 
son verelim arhk ! 

Berline bayrağımızın şerefini 
gitmemeliyiz ! düşünerek 

Yum 10D aylarmda)'IL 5lcak bir P•• 
H• taraf yanıyor. Fakat Eclirmkapıdaki 
Mihrimah aımHnin avlusu, c:amiin aölse-
sile dola, lot '" terin, pclarvanm öniinde Her olimpiyat "&ırrrrrııı•;:s--..~~ .... ~1fül!ml 
'bir çocuk ellerini yıkı)'OI'. Ve Sinamn taı, mevsimi geldiği za. I ·• 
tat ydalan bu pbeserine, avluyu a&qiin man A vrupaya se • 
ed•mlarile bir aman aüal.mif olan ve yahat etmek hasta -
timdi 'birw iWa öltiaii sibi devrilip yerde lığımız şaşmaz bir 
toa1arm ......ta yatmakta olan mer - ıttırad ile nüksedi • 
mer aitualarma içim yanarak baluyonan 1 yor veaselim. 
ve kendi kendime soruyorum. Bunun neticeei o-

- Bu camii aeclen tamir etmiyorlar.· · · larak, bütün tef ki • 

* y· r..a=-.-1-.- Iatta bir faaliyettir 
Şahat aymdaya... me --..• • "d' 

da Mihrimah caminin avluaundaJDD. Av· gı ıyor. 
· • lu d • bir • rac • inci y-•--- dır Boks federasyo -t...ı. . Blı Hahet ılftft mlfrHNI enn wın ı ıç e... - p • . . . 

~ • • • ftlUD 'bo:mk musluğunun durmadan a • nu gıbi ne ışle met· 
~ 

111 
dün ıea• ıelen tel • 1 ıuntleclar iri Habe, ordaauaua fi • kan IUJ'U hafif 'bir telle 'bir ..,.._ .ayleai- gul olduğu belirsiz S laabut Eaıderta muhare • maide İtalyanlara kartı bir cephe yor. faaliyet şubeleri da • 

~ ht 1lalab haberlerlndea bqka teıiıiae mbi olunabilirdi. Bis, da- Mllarimala camii yum ..,.. aylarından hi, bu aezintiden 
~ letinnediler. Bu haberler ha o ııralarda yazıp neıretmiı oldu- dalaa fasla ......., olmuf. Ş.-... daha mahrum edilme
' 4ildcate dei• yerlere ipret iumuz bir yazı ile, eıasea ltalyan - çökm6f kapılan ~ .~. d~varlan mek için bat vur • 

t) ~: larıa tanare kuvvetlerini i..: Mvk clalaa)'lkdnut ... GöalerimeeldlMrifiaaarar madık kapı bırak · 
I&_ • -• • T • ıiW dnrilmİf ardiiim 
~....,_.. tanarel.iaia pae Ye•' idare edememiı oldukl&J'lllı .a,. ... ::::..:" anror. 1 ....... mıyorl~. ... .... ii.ıiiiıiiiillııı..ıliıiilililiii~M•m•-W.._-.ıiiiiiiıiiAl!!ılıiiliiiiltril 

'-.~· ita. Muluıetta kıt'alarını lemiıtik. HatD'latabm ki Habefler Fakat o..ı.n • eeld yerlerinde, ne da- .. Peki amma, Ki - Berıinde ayni acı laaltilıatle bir daha lıarfllOfGeafuı. H• 
--~ _..:ueri H L- ka (D•HnU 10"'""' 7'1me) •' nrlana dillimle L.t. Wr ___._ x-:...,_ 11thanecle çerke kur- 6ir derec:emis IHSyle 6ir iddia meydanma 

~"~ a_, J• -·-.. • ·- - ·- - ._. 1 -ti , __ , _ _. .. ,, mut kıpti dü(ıünü cııtdmamısa müacıit de;ildir. 

l.U. Irat bıldinliyormut- Çok Yine Mihut Antoloji.. Aeaba ....._. cemHnjn • ...._....ld müdür, bu gidilecek mübarek yeri di- çit seyreder gibi bir alay memleket 
dılar. Bu it daha ban • ......._. .._...,. l,idiyorlar? yebilirainiz. seyretmek var. Ve 10nra, her ,eyia 

~-.. •nel• Habet orcla111 Yamı Erci md r.a.... • t r ...... ._. _, A ı * 11 • Değil. Fakat ifin içinde bedava bea üetüııde ~ lreziyye wr: 
...... cıı'-iae clolru U.... Busün Sılziin K- Ilı• .,yahatl."ftl. Mim sörilhnemit mem- BeyrıeblüW .... 

~'-•kb.. A..-k .. Sltaa ............ aZ ... Sı ... ....... ... ek. ...... nemi .. • (DH•• ,, .... ,...., 
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-, 'Resimli Makale a Radgo a , ____________________________________________ _._ __________________________ __ -u Her 
lstanbul kadınlarına müjde 

• Umumi kütüphane 

• Şehir planı .... 
lstanbul 

Kadınlarına müjde 

C ihan harbinden sonra bütün dünya 

kadınlnnnı bir telaş almıştı. Harp 
yıllnız Avnıpadan 1 O milyondan fazla er

kek alıp götürdü. 
Şehirlerde ve evlerinde kalan kadınlar 

ve kazlar kendilerine koca bulamaz oldu • 
lar. Erkek azlığı, fazla olarak harp sonu 
buhranları evlenmeleri azalttı. Kadınlar 

evlenemez oldular. 

1 

Radyo ıünün en kuvvetli propaganda vasıtasıdl1'. 
Bu vasıtadan en iyi istifade etmesini bilen Sovyetlerdir. 

Sovyet ilinde köylere kadar teımil edilen radyo sayesinde, köy
lüler, yalnız Sovyet propagandasım değil, bütün dünyayı din
lemeğe muvaffak oluyorlar. Yukarıdaki resimler, Sibiryada 

köylülerin radyo dinleyİfini gösteriyor. 
Radyo, yer yüzünden mesafeleri silip ıüpünnÜftür. En ücra 

köfellİzden, dünyanın dört tarafını dinliyebilirıiniz. 
Fennin bu harikası ıanki bizim için yapılınlf gibidir. Fakat 

biz ondan istifade etmeği hali öğrenememiJizdir. 

i3u dert Türkiyede de vardı. Harp, sa
ri hastalık, fena çalışma şartları hep er • 
keklere musallattır. Bu yüzden erkek nü -
fusu kadın nüfusuna nisbetle faLla zayiat 
verir. Tabiat doğumda erkek nisbetini 
fazlalaştırmak suretile bu tahribatı kısmen 
tamir eder. Fakat harbin tahribatı erkekle 
kadın nisbeti arasında bir kaç yıl içinde ta
mir edilcmiyecck kadar bir uçurum açmışa 
tı. Bu sebeple bir erkeğe bir kaç kadın 

düşüyordu. 

Fakat dün lstanbul nüfusuna ait neşre
dilen bir istatistik ıehrimizde bu uçurumun 
çoktan kapandığını gösteriyor. Bilakis 1s
tanbulda erkeklerin kadınlardan fazla ol
duğu anlaşılıyor. 

( ___ s....;....._O ___ Z_A_R,_A_S_l_N_D_A_) 

Kadınlara müjde, artık evlenememek

ten korkmayınız. 

"' . 
Umumi kütüphane 

I
• stanbul a11rlarca Türkiyeye hükumet 

merke:ı.liği etmiş, Osmanlı saltanatının 

bütün kültür eserleri de burada toplanmış-

• tır. 

Öyle olduğu halde bütün dünya hü • 
kumet merkezlerinde muazzam kütüpha -
neler bulunmasına rağmen İstanbulda tam 
ırıanasile umumi bir kütüphane teeasüs e-
dememiştir. 

A vrupalıla~manın 
Eskimolara 
Yaptığı Zararlar 

Eskimolar eskiden verem nedir bilmez• 
lerken, beyazlarla münasebete giriştikten 

aonra, hayli kurban vermişlerdir. Bu has
talık Eskimolar arasında mütemadiyen 
artmıştır. Sakinlerinin, şeker veya kanser 
gibi hastalıklara maruz kaldıklan da şim
diye kadar görülmemiştir. Bununla bera
ber kendilerinde sebze yiyemedilderinden 
dolayı damar sertliği pek erken başlamak
tadır. Şurası muhakkak ki an"anevi kıya • 
fetlerini ve yaşayışlarını değiştirip de Av
rupalılaşmağa başladıkları andan itibaren 

Jt----~--------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 
Yaş meselesi 

Tıbbiye nazırıyken ölen meşhur 

doktor Marko paşaya bir gün ııormuş· 

lar: 
- Paşa, kaç yaşındasınız? 
- Elli .. Elli beş .. Belki de altmış! 
- Nasın Yaşınızı bilmiyor musu-

nuz} Olur mu bu? 

- Ben, demiş, paramı, malımı, ge
lirimi sayan~; çünkü bunların çalın
mak. kaybolmak ihtimali vardır. Fakat 
senelerime kimııenin dokunmayacağını 
bildiğim için, onlan saymak külfetini 

Sun 'i tene/ f üs 
ile dört sene 
Yaşanır mı? 

İngilterede 65 yaşına gelen bir adam 

1 

dört sene sun"i teneffüs ile yaşatılmıştır. 

1932 senesinde nefes almak için göğsüne 
taz.yik yapmak lüzumu hasıl olmuş, 19 33 
senesinde aile dostlarından biri su tazyiki 

ile işliyen ve göğsüne tazyik eden iki fut

bol topu lastiğinden müteşekkil bir 

körük ihtira etmiştir. Lastiğin biri gogse 

dayanmakta, diğeri de fasılalı surette iki 

tahta arasında ezilmektedir. Bu suretle 

göğüste tazyik hasıl olmaktadır. 

Değil yalnız lstanbulun, fakat 
Eskimolar arasındaki ölüm nisbeti artmış

bütün tır. 
Türkiycnin kültür sahasında en büyük nok
sanı böyle umumi bir kütüphaneden mah- * 

ihtiyar etmedim 1 Bu kadar müşkül şartlar altında yaşa -
•-·--------------• mak için hayatını ne kadar sevmeli 1 

Posta Memurlenne 
1um oluıudur. Nezaket Dersi 

Beyazıt kütüphanesi, bir kütüphane de- Fransız posta ve telgraf idaresi, gişe -

ğil, bir kıraathanedir. Oraya yalnız dersle· lerdeki memurların sigara içmelerini me -
rini aükun içinde okumak iıtiyen mektep ta- netmiştir. Buna halkın işlerini gördükleri 
lcbesi. yahut kediler gibi aoba karşısında sırada memurun ağzında sigara bulundur
bedava ısınmak istiycn ihtiyarlar gider. masının lakıydi ve nezaketsizlik hissini 
Bu kütüphanede yalnız eski kitaplardan tevlit etmeai sebep gösterilmektedir. 
bazıları bulunabilir. Fakat muasır mede - * 
niyetin neşriyatından hiç birine tesadüf Kendlll§lnden Yazılan 
mümkün değildir. Mektuplar 

Maarif Vekaleti ile belediyenin birleşe- Amerikalılar vakit kazanmak için her 
rek Beyazıtta büyük ve modern bir kü • zaman kullanılan mektupları, kendiliğin -
tüphane yaptırmağa karar verdiklerini işi· den yazan makineler keşfetmişlerdir. Dak
tince doğrusu çok •evindik. Bu tasavvurun tilolar, artık mektupların Üzerine yalnız 

bir hayal halinde kalmaması en aamimi adres koymakla iktifa etmektedirler. 

te.mennilcrimizden biridir. --··•••••••••••••••••••••••••• ..... ••••••••••••••••••••••••• 

• • Biliyor Musunuz? 
Şehir planı 1 - Sıvastopol muharebesi ne vakit ol-
N a•ıl yapılır? muştur? 

M emleket baştan başa yeniden ya • 
2 - Bir ecnebi niııanını kabul eden ilk pılmağa muhtaç. Bir çok şehirler ve 

Osmanlı padişahı kimdir? 
belediyeler bütçelerine göre imar faali -

3 - Osmanlı devletinin ilk harici is -

tikrazı ne vakit aktedilmiıtir? 

~·~ ............ ·----··--.... ..__....._ 

6 

1 

J 
9 

BULMACA 

Soldan aaia: 

1 - Bugünkü devlet idaremiz. :ı. -
Üye, akıl. 3 - At ayakkabısı, ekmek ya

pılır. 4 - Ağa, kokulu şek.er. 5 - Bir 
musiki sesi. 6 - Birleşik değil. 7 - Sebep, 
hıristiyanların peygamberi. 8 - bir musi
ki sesi, Ege şehirlerinden biri. 9 - Vakti 
gösterir, bal yapan hayvan. 1 O - Adam, 

yetlerine girişmiş bulunuyorlar. Bunlardan 
baz.ılan planlarını mütehassıslara yaptı -
racak kadar ileri gidiyorlar. Fakat bütün 
bu gayretler boşa gidiyor. 

4 - Memleketimizde en yüksek maaş ilave. 

Çünkü bir tehrin imarı bir plan dahilin· 
de olmadıkça sarfedilen para sokaia atıl • 
mış sayılır. 

Şehirde imar faaliyetine geçmeden. be
lediyenin bütçesine göre şehrin umumi bir 
planını yaptırmak ve sonra bu plana göre 
kısım kısım faaliyete geçmek lazımdır. 

nedir} 

5 - Gökte ne kadar yıldız vardır} 

(Cevapları yarın) 

Dünkü ..,allerin cevapları 
- Rusya ile aktettiğimiz ilk ittifak 

muahedesinin adı Hünkar iskelesidir. 
Halbuki bizde şehir belediyeleri ne ya-

pıyorlar? Kendilerince şehrin muvafık 2 - 21 birinci tcşin 1805 tarihinde 
·· d""kl · k h · f ngiliz amiralı Nclsonun ölümü ile netice-gor u en ısmına e emmıyet veriyor, 

diğer yerlerini ihmal ediyorlar. Bu kıımi lenen Tırafalgar muharebesi vukun gel • 

faaliyeti yaparken hareket noktaları ta • miştir. 
mamcn keyfidir. 3 - Neptün yıldızını Fransız müneccimi 

Mesela Jstanbul belediye reisi, imar fa- Leverries ( 181 1 • 1877) de keşfetmiştir. 
aliyetini İstanbul tarafında teksif etmeğe 4 - Zürih şehrinden geçen nehrin adı 

Yukarıdan llf&iıya: 

1 - Sevgili, eski Hopalılara verilen 
isim. 2 - Yakın değil, çoban paltosu. 
3 - Kötü bir hastalık, bir musiki sesi. 
4 - Sovyet Ermenistanın merkezi. 5 -
Kısa değil, sahip, asmaktan emri hazır. 

6 - Bir meyva, vermek. 7 - Karda belli 
olur. 8 - Elbise tcferrüatından, cinas. 
9 - İlave, cariye. 1 O - Ziraat, su yolu. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Tarla, imkan. 3 - Fa, damar, 

il, 5 - Nice, akın. 7 - Orak dede. 
9 - Ma, tahta, em. 11 - Nekes, ihdas. 

Yukarıdan aşağıya: 
çalışıyor. Tiyatroları, stadyomu, umumi 
kütüphaneyi İstanbul tarafında kurmak is
tiyor. Unkapanı köprüsü yerine yeni bir 
köprü yaptırmağa teoebbüs ediyor. 

Llmmattır. 

5 - Otomobil icat edileli 
muştur. 

1 - Tufan, orman. 3 - Re, inkar, 
42 yıl ol • ok. 5 - Adam, naks. 7 - iz'an, atkı. 

9 - Ko, ekser, ad. 1 1 - Nalın, elmas. 

* 
lngiltere Krahnın Tahsisat. 

Sekizinci Edvarın tahsisatını parlamen· 
to tesbit edecektir ve ağlebi ihtimal ha -
basına verdiğini oğlundan da esirgemiye
cek tir. Bu miktar 500.000 lngiliz lirasıdır. 

Sekizinci Edvar veliaht iken bunun an
cak yarısını alabiliyordu. Bu meblağ dün-

yadaki kralların aldıkları tahııisatm hep -

sinin fevkindedir. 
Harpten evvel Büyük Britanya kralın 

dan fazla tahsisat alan iki mevcuttu. Çar 
ve Avusturya kralı .. 
........................... _ ............................ .-
Hadiseler Karşısında: 

Antalojl için 
Maliye müfettişleri ölçüler ıuüstimalini 

tahkik ediyorlarmış. Bir kere de Matbulat 
Müdürlüğünün ediplerimizin kıymetlerini 

ölçtüğü ölçüyü gözden geçirseler fena ol -
maz. 

* Dostum, Antolojiyi kanştmyordu; sor-
dum: 

- Kendi adını mı anyorsun? 
- Hayır, dedi. oğlumun adını 
- Senin oğlun var mı? 
- Var ya, bu aene ilk mektebi bitire-

cek! 

Kadro harici kalmak yalnız memurların 
başlarına gelmezmif.. Bazan da ediplerin 
baılarına geliyor. 

* Şairi azamın kıymetini inkar edenlerin 
hakları varmı§.. Adı antolojide bile yokl 

• • 
Bir ecnebi sorarak: 
- Filan edip hakkındaki fikriniz? 
Cevap veremiyeceğiz, çünkü bu edibin 

ne adını duyduk ,ne de eserini okuduk. 
- O nereden biliyor?. 
Diyeceksiniz, bilir ya.. Antolojiyi oku-

muştur. İmset 

Sebebi nedir? Şehrin umumi planı ya
pılmış ve bu planda lstanbul tarafının va • 
ziyeti tesbit edilmiş midir} Hayır. Belediye 
reisi öyle lüzum görmüştür ve öyle ya • 
pılacaktır. 

r·-----------------------------------------------------
İ STER İNAN İSTER İNANMA! 

fzmitte de şehrin yalnız dl"niz boyu 
planı yapılmış, diğer kısmı ihmal edilmiş • 
tir. 

Şehrin umumi planı yapılmadıkça, bu 
miinf erit çalışmalar boşuna yorulmak ve 
para sarfetmekten baıka bir §ey değildir. 

Belediyenin hazıiladıfı 1936 bütçesi yakında tehir mecli
sinde müzakere edilecektir. Gözden aıeçinneleri için azaya tev· 
zi edilmipir. Bu bütçede tehir planı ve imar projesi için 1 lira, 
Tatdelen suyunun Osküdara isaleai için 1 lira, Gazi Mustafa 
Kemal köprüsü irlfaah masrafı olarak 1 lira, konservatuvar 

İni& ve istimlak masrafı olarak 1 lira, bir mart ıehitlerine ya

pılacak abide inşaab için 1 lira, stadyom inşası için bir lira, 

mezarlıklar için 1 lira, Büyükadada Yörük Ali mevkiinde yapı· 

lacak plij için 1 lira tahsisat aynlmıftır. 
\ 

İSTER İNAN İSTER İNANMA 1 

Sözün 
Yine 
Mahut 
Antoloji 

Kısası 

------ E. Ekrem-Tal11 

S özün Kısası bugün sözün 

nu olacak. Fakat bu 
mevzuu bahsedeceğim meseleyj 
gerek çok saydığım, çok sevdi 
ğim bazı yüksek ve hakiki edebİY 
üstatları namına ve gerek, otı.ıı 
kadar yıldır edebiyat aleminde sar 

tiğim emeklerden dolayi kendi nll 

ma sükfü ile geçiştiremiyorum. 'ti 
Matbuat Umum Müdürlüğii, bı 

yorsunuz, bir antoloji neşretti. Bo 
tabın, göz göre tarafgirliğini, eşe, d 
ta hasredilmesini, yanlış ve fena 1 

tip edilmiş olmasını tenkit eden 
yukarı bütün matbuata, Matb 
Umum Müdürü cevap verdi. . 

Bu cevapta, kitabın <<mükemrııeli 
yet ve tamlık iddasında olmadığ 
itiraf ettikten ve onu «Üzerinde ne 
şeyler bulunmıyabilen iyi bir çe 
sofrasına» benzettikten sonra: cı 

kesi tatmin edebilecek bir antoloji 
bili tasavvur değildir; çünkü hu •. 
seçme işidir l Zevkler ve renkler J1l

11 

nakaşa götürmez!» diyor. 
Burada duracağız: Küçük Laro~ 

lugati, antoloji kelimesini şöyle 1 

etmektedir: «Şairlerin, nasirlerin 
müzisyenlerin eserleri arasından ~ 
miş parçaları havi mecmua». BurDfş 
dikkat buyurulursa, {seçilmiş) sı 
şairlere. nasirlere ve müzisyenlere 
~·1 l l . "d" 'fııt\ gı , on arın eser erme racı ır. 

antoloji tertip edenler, bir devirde. 
memlekette az çok rağbet bulın~ 
şöhret alının kalem erbabının h~P51 

zikreder, fakat onların eserlerın 
ancak beğendikleri bir iki parçayı şe 
çip alırlar, demektir. Yoksa, eseri ~ 
tip eden, hele bitaraf olması gere 
resmi bir makam olunca, zati, seırı el 
ve antipati duygulariyle hareket. ) 
de, memleketin edebi şöhret sahıP e 
rinden bir kaçını hotbehod daraY8 

karmak hakkına malik değild_i~: ,se# 
Resmi bir makam, neşrettıgı l:. r' 

üzerine de bir resmiyet damgası 'u e 
yor, verdiği isimlerin değerine ve .; e' 
mediklerinin de değersizliğine restt ı 
şehadet ediyor sayılır ki, bu de" eıJ' 
çi]ik noktai nazarından her hfl 
makbul olmıyan bir fiildir. ç 

Şimdi gene cevabı tahlile devaf11 

diyoruz: .· 11i~ 
Matbuat Müdürlüğü antoloJI if" 

tertibini Zeyde, Amire havale c~f11 bİ' 
Bu, bizi ilgilendirmez. Her hansı Jile' & 
resmi daire tarafından havai~ e b" ~ 
bir işin, ancak talimat dairesındej\1'11~ ~~ 
şanldığını biliriz. Zeyd veya 17i' ~ 
kendi başına har~ket edem~; et:~ ~ 
le bunun avakibınden o degıl. 
dar olan makam mes'uldür. bi' ~-

Antoloji 1008 den sonra_k~ cd~ ~ 
yata ait olacakmış. Onun ıçın ,,r ~ 
Abdülhakhamit, Cenab, Rauf ve if lb:. 

re gibi 1908 den evvelki nesle ve "! .,t l._'lllt. 
h hsıY"'. L' teplere mensup mu terem şa ~ ' ' 

}erden, antolojinin mahrum kalrıJ 
nı tabii görmeli imiş 1 ı~' ~ı 

Bu iddiayı çürüten, gene Jl'\ıııı » ~ 1 

. d Zi or'1r l, ~ 
kitabın muhtevıyatı ır. ra eıf "!~ 

1908 den evvelki nesle mensup ~JJ" ' 
IA Ziya Gökalp'a rasladığımız h diıt' l ~ 
1908 tarihinden çok sonra ~e;~el' ~~ 
töhret yapmış ve yahut ki eskı, Je' 11 

ses ~öhretini hala bugüne kad~r . ....,Je' i tJ 
. k" d" l . ıöll'" :ı1 .. vam ettirmış, seç ın e ıp erın iddır ~ 

rine tesadüf edeme~i~. Ve bu \' 
da böylece güme gıttı. r· diif3 ' 1 

Bundan sonra, Matbuat 1\ ti '
1 

sözüne şöyle devam ediyor: -ııfldl "11ı1t. 
B ·· k"" d" l · "z ıır~· ı1' ~: _ ugun u e ıp erımı . ı;1ıı ."'il 

antoloı"iye girmemiş ve girmesı .. rd•'' ' 
k" """' ~ lu gelen şahsiyetler şüphesiz 1 

• bit ıfl ~";1 
Burada müsaadenizle meseleyı htere~ ~ ~ 
salle arzedeyim: Bir çok ırıll k 111~ ~ 
-.hsiyetleri yemeğe davet etnıc -Av ı 
y- h "bi t•\:ı" • 
buriyetinde olan bir ev sa 1 • d:ırd•'' 
vur ediniz ki evi veya bütçesık ~"ıi ' 
ve hepsini bırden çağıramanıah"bİ """"' 

O k. b sa ı yetindedir. va ıt, u ev 'c#' 
yapar~ Misafirlerini iki. üç ve ı 

(Devamı 5 nci yüzde) 



lngiliz Tasavvuru, 
rgar Talırikatına 
Nümune Daha 
~ zamanda göze çarpan bazı ha· 
lliaelerden anlaşılıyor ki, lngiltere, 
• İtalyan harbinde daha faal bir rol 

emelindedir. lngiltereyi bu kara· 
en &mil. iaşe ve harp malzemesi 

dan Habeş ordusunu techiz etmek 
a Habeşlilerin çektikleri mÜf • 

• lnailtere. Habeıiatanı bu zorluk • 
nnak için, Cemiyeti Akvam na • 

liabq ordusuna yardım etmeyi dü
bunun için, Cenevrede yeni bir 

'-zırlamaktadır. ltalyanın böyle bir 
~mda nasıl bir vaziyet alaca· 

'ayetle kestirilemezse de, bunu, her 
doatane bir hareket telakki etmiye· 

"-hakkaktır. Hatta, petrol ambar • 
~vvurlannın hasıl ettiği ıiddetli 
ona bakarsak, bu yeni tasavvurun, 

lı:.dar aksi tesir hasıl etmesini bekli· 
Hele bu maksatla İngilterenin 9 

~kubulacak olan Cemiyeti Akvam 
nı biraz daha ta' cil ettirip 2 mar

iatemesi, bir hayli gürültüye se

,,,,_~;";... benziyor. 

&il fikayetciyiz. Bulgarlar, bunun 
İddia ederler. Bugün, eski nazır • 
Burof Atana• imzaaile Mir gazete• 
'-aladıiımız fU yazı, bu tahriki.tın 

ve kurnazca tertip edilmit şek· 
'1 bir misaldir. Enine boyuna mü· 
~e etmeden, ben, bu yazıyı aynen 

e iktifa ediyorum: 
rce evvel Cenevrede o zamanki 

hariciye vekili Auaten Chamberlain 
bir gün öğle yemeğine davet 

bulunuyordum. Genel konular 
e lllrnimt haabıhallerde bulunu • 

1._..,~ .ıc.:_ ~mberlain bir aralık bana ıun· 
.:.-.,.aecıı: 

~or muaunuz ki ben sizin memle· 
"-~" l~rdüm ve Sofyada bulundum. 
~ iirkİye ile muharebeye baılamak üze· 

Qyordunuz. Şarki Avrupayı dolaıı· 
Böylelikle Sofyadaki elçiliğimizde 

tiiQ ıniaafir kalmıştım. Londraya 
en bir kaç gün sonra 
ile l.arbe başladınız. O za• 

L. azası bulunduğum, k.lüpteki umu· 
~t, •İzin mağlup olacağınız mer -

idi. Klüp azası meyanında eski 
• eaki generaller ve eski diplo -
Yardı. Bunlardan her biri kendi 

LL :-dalti bilgilerine göre inhizamı -
~da kehanette bulunuyorlardı. 

• 8İzİn deniz fololarınızın olma· 
"-•raller Türkiyenin bitmez tü -

~ihtiyat kuvvetler teıkil eden 
lllıt Jnatik bulunduğunu ve sebat • 

diplllillet olduğunu; diplomatlar· da 
-.!Olllaainin iktidarını ileri sürüyor• 

llldece ausuyor ve dinliyordum. 
~ de eöyledim. Ve bu fikirlerin 
'"'"'lla ettim. 

TELGRAF BABEBLBRİ 
• • 
Italya, lngiltereye sulh 

teklifinde bulunmuş 
Cenevrede 

çelik 
balyaya karşı petrol, demir, 
ambargolan konuşulacak 

lııgllizler 
Hab111lere 
Para Veriyorlar 

Londra. 22 (A A) - Haber ve -
rildiiine göre bir ]nailiz finans grupa. 
halen Habet imparatoriyle. 6.000.000 

Cenevre 22 (Hu•ual) - Zecri Buna dair gittikçe çotalan all• isterlins liralık bir istikraz müzakere.i-
tedbirler komitesi reisi komite1i metler Yar. ltalya secrl tedbirler ne giripniıtir. Bu mebJAiuı yana 
2 Martta toplanmaya daYet et- meaeleal konutuldakça Ren me- Adiaababa'da. yanaı da harp levazım 
mittir. Marbn iki•:nde toplana• selesi için •çalacak mO&akerelere bedelinin ödenmesi için Londrada 
cak 18 ler komiteai ltalyaya g6n- yahut Lokarno mllzakerelerlne tesviye olunacaktır. 
deriJecek petrol. yağ, k6mllr, lttirak etmlyacektir., diyor. Zecri tedbir taraftan mahafil, Ha • 
demir ve çelik üzerine konacak Diler taraftan ltal1anan befiatan'a finanaal ve ekonomik yar • 
ambargo meseleainl letkik ed.. Streaa c•pheslni mtlmknn mertebe dımda bulunulmasına. d11 bakanbğı 
cektir. Kararlaıtırılan zecri ted- ıDr'atle ihyaya taraftar olduğu eksperlerinin muhalefetine raimen. 
bir:erin tatbikini kontrol eden bildirilmektedir. Siya•t mahafil, var kuvvetleriyle ç8lı,maktadırlar. 
komitenin raporu da tetkik olu- ltalyanın harp ıahnellndeki IOD Ayni mahafil, Milletler Cemiyetinin 
nacaktır. lngiltere 011 Bakanı ~uyaffakl~etlerinden ıonra Duç.. haysiyetini korumak matlup ise. pet • 
Mi•ter Eden CeneYreye gelmiye D1D yeni bır barıt teklifine mu- rol ambargosundan filen vaz geçilmİt 
karar Yerdiği takdirde Franaa halefet etmlyeceğine kanidir. olmasına kartılık. hiç değilse Habetia-
Dıt Bakanı M. Flanden de ıe- ta L !L b-L d d 
1 k 

ltalya Salh T elcliliıade Bulanmaı na e11.onomuı. a&un an yar mı edil-
ece tir. Akıi takdirde -yalnız mesi lazım geleceği fikrindedirler. 

Habeşlerin 
Duası 

B ütün dünyanın gözleri Habet dai• 
lanna çevrili: İtalyanlar mı kazana• 

cak, Habeıler mi? Bu heyecanlı ve kanla 
maçın neticesi merakla bekleniyor. Daha 
pek neticeye işaret eden bir hareket yok 
amma son günlerde İtalyanların kazan. 
dıkları bir zafer bazı taraflarda bayii e
hemmiyetli sayıldı, bazı taraflarda da de
ieri azımaandı. 

Habeılerin mağlubiyetini bildiren tel
grafların gazetelerde çıktığı gün bir doe
tum: 

- Onlar geçenlerde kiliselerde topla· 
narak muzafferiyet için büyük bir duada 
bulunmuılardı; allah duayı kabul etti am· 
ma galiba ten tarafından ... 

Dedi. Böyle ters tarafından kabul edil
mit nuaret ve muzafferiyet dualarına bi
zim tarihimizde de tümen tümen rutgeli-
nir. 

Pol Bonkur'un Fruıavı temail Diier taraftan Berlinden selen Parlimanter mahafiL kabinenin. 
etmesi bekleniyor. " ve laenüz teeyyüt etmiyen haberlere hattı hareketini. pazarte.i aünü Avam Osman oğullarının saltanat sürdükleri 

Londra, 22 - Bu aabahki söre İtalya yeniden sulh müzakere- kamarasında tezahür edecek efkara çaida devlet. komtulanndan birine harp 
lnıiltere gazeteleri zecri tedbir- lamak göre taayyün edeceği zannında bulu • ilan ettiği, yahut bunlardan biri tarafın. 
ler dolayııile yazılar yazmakta• lerine bat için tekliflerde bu- nuyorlar. dan tecavüze uğradığı, hulisa bir euretle 
dırlar. .. Deyll Telaraf,, ltalya lunmuıtur• Ayni haberlere göre İn· --------------..J harbe tutuıtuğu zaman camilerde ordunun 
zecri tedbirleri kaldartmak için ıilterenin bu teklifleri reddettiği Bir haftada yakalanan muvaffakiyet ve muzafferiyeti için dua .., 
elinden ne ıelebilırae yapacaktır. bildirilmektedir. dilirdi; büyük camilerde hafızlar tarafın. 

---------..~-------- kaçak ve kaçakçılar dan devamlı olarak hergün kur'anı kerim-

D 
• V "./. B J t Ankara, 22 (A.A.) - Geçen den «Fetihıı suresi okutturulurdu. 

enız n.ORJ er_ ansı e r_gra hafta içinde gtımrnk muhafaza üçüncü Sultan Sellinin padioabhiı sıra· 
6!g(ldD, albnlf yedi kaçakçı 3893 anda hicri 1201 seferinde yine camilerde 
kilo gilmrnk kaçağı, 68 kilo la- aurei fetih okutturuluyordu; fakat muhaişleri De 

Sarpa Sarıyor 
Londra 22 (Hn8U81) - Deniz 

konferansının itleri yeni ıorluk• 
lara uğramııtır. Sebebi A vrupaya 
alt llyaal itlerin konferanı itle
rine karıımaııdar. Japonya, Al· 
manya, Ru•ya gibi devletlerin 
d•nlz muahedesine alt protokolu 
imzalamaları bir meıele tefkil 
etmektedir. 

Franaa, bir ha•a anlaıma•ının 
mnıakerulni Ye Stresa cephe•!· 
nin ih1a11na ait bir formllllla de 
muabedeye ill•eslnl istiyor. 

ltalyanlara ıe!lnce zecri ted· 
birlerin kaldarılmaa meaelealnln 
diplomasi kanalilt1 görtltlllmeainl 
temin edecek bir formliltln aJDI 
muahedeye iliveılne tabidirler. 

Amerikalılar da yalnıı mua
hedenin lmzuını lıtemektedlrler. 

Deniz konferan•ındald Ame
rikaa Deleıa•yonu blyllk zırhlı
-lana en az 35 bin ton olmaaı 
talebinde ı•ar etmektedir. 

Aero ekspres tesisatı alındı 
Ankara 23 - Aero Ekspres baYa 

tirketi teaiaabnm ve sa)'l'İ menkul

lerinin hükümet tarafından 200 bin 

liraya aatm almmasına dair mu • 

bvele Nafia Bakanlıimda imza e
dildi. 

o, kendisine olan inanını ve güvenini boz· 

Görüşmel~ri 
llüsaitbir safhada 

Belgrat 22 (Huıuıl) - Tuna 
deYletlerl ara•ında e1asla bir an• 
laımanan temellerini kurmak için 
Pariıte bqlayan konuımalara 
neticelendirmek •e Tuna hana• 
ıının ekonomik teıkillb itini ta• 
mamlamak tızere seyahat ettiği 
anlaplan ÇekoıloYakya Baıbakaaı 
Hodza bugtın latadyonovlç ile 
gllfmllf , daha Hara Naip Prena 
Pol tarafından kabul edilerek 
6lle yemetüae abkonulmuttur. 
Bay Hodza tarafandu izah edi
len pllnlana mllsalt bir •urettı 
karıılaadığı anlaııhyor. Bu pllıı• 
lann hedefi Avuıtuıya Ye Maca
ristan ile Kllçllk ltlllf deYletleri 
ara11ndakl ıertlnlllderl bertaraf 
etmek Ye mllfterek bir çahıma 
zemini balmaktar. 

insan kılığında bir canavar 
Schwerin, 22 (A.A.) - 1934 

Y• 1935 ıenelerinde oa iki genç 
çocuğu 6ldllrmekle ıuçlu olup 
"Meklenburg canavara,, diye f6h
ret bulm111 olan Adelf Seefeld 
idama mahkim olmuıtur. 

Sabah köprüde bir 
ceset bulundu 

hiıar kaçağı, iki dikit makinem, rebe uzaınıt. bir türlü muzafferiyet kaza. 
on bir albn lira, 229 ıtlmllt me- nılamamıştL 
cldiye, bet tllfek, 38 mermi, 2256 Sure kıraatine devam edilme.i için ele 
defter aiaara kAjıda De kırk b.. ulemaya ücret verilmekte devam olunma 
kaçakçı hayYanı ele geçlrmiıt1r. sı lazımdı . 

Bu it için yeniden tahaişat kabul o-

Mısırda tayyare lunmaaı zımnında bir telhis yazılarak hün
klra arzedildi. Üçüncü Selimin bu tezko-

manevraJan renin kenarına kendi el yazısıyla yazdıit 
Kahire, 22 (A. A.) - lnglllz mütalea ve cevap pek enteresandır. Aynea 

orduıu dna, lakenderiyede ıenlı naklediyorum: 
ha•• ekzerslılerl yapmıthr. Ek- «Bilmem hulôa ile mi kıraat olunmuyor: 
ıeralaleria devama mllddetiace yoksa erbabına mı tesadüf ohm~os ki 
tehir karanhkta barakalllllf Ye bir aemere mütabede olunamıyor. Hot im
mllnakalAt kemlmiftir. di P.. .akı mala lar.t oıu....... akçmi 

darphaneden verilsin. Akçe ile olan dua 

ı 1 d 
böyle olurb 

ta ya a yüksek askeri Habeılerin dualan da bizim e.Jti dua 
şôra toplanıyor lar gibi para ile mi okutuluyor, bilmiyo-

Roma, 22 (A. A.) _ Yllbek rum; fakat medeni ltalyanlarm tankları, 
aıkerl ıira paıartemi gllnll tekrar tayyareleri kafllSlnda geri Afrikahlararı. 
V enedik aaraymda toplanacakbr. yurt sevgisiyle zırhlanmıt göğüsleri kolay 

kolay delinip parçalanmayacak. sırtlan 

ltal k 
pek çabuk yere gelmeyecek Kibi sörünü-

ya as er terhis etmiyor yor. 

Roma, 22 (A.A.) - Anupa 
•azlyetlain dlzelm..ı lzerlne 
ltalyanın 500 bin ukeri terhia 
etmlı olduğuna dair çakan ha
berler reımın tekzip olunmak
tadır. 

Yunan meclisi 4 martta 
toplanacak 

Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, 
ıayıavlar kurulunun 4 Martta 
to.fanacapnı bildiriyorlar. 

İngiltere yeniden 
hazırlanıyor 

Hükômet 217 milyon 
liralık tahsisat istedi 

madı. Bu sabah saat sekize dojra köp- Bir petrol aemisi vanıyor 
Bu millete kar11 hepimiz sevgi, avcn ve rünün Ad !-'- 1 • il O k dar o ~ . . .. •. a .... e eaı e s ü is • Ne··yorlc, 22 (A.A.) _ AtL--1. 

Londra 23 (A.A.) - Hüldimet 
yeniden 217 milyon sterli.;lik mua 
zam tahıiaat iatemittir. Bunun bir 
kısmı Habet harbi dolayııile Ken • 
ya, İnailiz Somaliıi, Aden •e Mal • 
tada alınmasına lüzum görülen ted
birler içindir. 

ınan aunmağa mecburuz. Bu milleti de • k 1 ~ uwn 
magojilerle aldatmak ve onu. herkesin ia- e eai arasmda denizden hüYiyeti Hull adındaki Amer.kan petrol 
tediii şekle sokmak için yapılmıı bir par· meçhul bir erkek cesedi çıkanlmıt • gemi•i cenubi Karolia sabillerin-
tizanhk hamuru telakki etmek cinayettir. tar. C~din aon fırtmalarda boiu • den 200 mil kt b" • tiaJ 
Onun h

"L lanlard b" • • ima açı a r ıı 
üaUınet klareainden uzakta tutul- an anne aıt 0 sı ve yahut net:cealnde at-• a' .ı M·-~ b t 

b"" "'k b" h d bi k kurba . - .mırır. .... ..... a muı, uyu ır ata ır. Ve susan, aua • r azaya n ııtmeai muhte • ateıl a6 clDrmek içi ir kt 
mayı seven bu millete artık eöz hakkı ver- meldir. Müddeiumumilik tahkikata dırlar Vap rl · 

8
; da 8fmak a 

mek zamanı gelmiftir. » _ Selim Rapp ba l • u ar ım a na ot-
' amıttır. muşlardır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

-=aJa Wr MI olda.. fll'ch.. 
- Huaa Beyciiiml Bizim 1 . . . U&nnm ~ .. · j . . . Hareketlerinin ölçüsünü 

b,betti.. Ac:Ua hekime ıöe
W- mi 7 

Hasan Be,. - Ha,... 1 Ba
... kalına ölçü .-....... 
tetkik ecl• müfettıitlere ıll • 
teri 

Benes Kral Karolu 
ziyaret edecek 

Blkref, 22 (A.A.)- B. Bene
ıfn, atlebl lhti mal sıelecek Ma
yısta, Kral Karola ziyaret edecetl 
te•n Gd eder gibi g6r6amektedir. 

Beneae, Baıbakan Hocba ref a
kat edecektir. 

Aiaaaöıa •Piti'iır11et1 
Anadolu Sigorta Şirketi, tqkilAtı • 

nı genifleterek bürolarım en asri bir 
tekilde lstanbulda Yeni Postane karfı
sında Büyük Kınacıyan hanına nak • 
letmiştir. Sigortacılığın bilumum et
kili hakkında malumat ve izahat aJ. 
mak ve en müsait ve yeni ,erail 
dahilinde sigorta akdetmek ve bu va
dide bütün mütküllerini hallettinnek 
isteyen sayın halkımıza aitcleriııi da
ima aiak ve mepturlanoı emirlerine 
amade bulundunnalcıadır. 

Telefon: 24293 



... Sayfa SON POSTA ~ Şubat 23/ 

1 /fnebolu vapurunun ~nka 
·B~~ir~C~e-se~tsmllll~~, ~~~-=-----,~A~l-tn .. ıı-şı_n_d-an _ _. bathğı yerden 300 e ~r 

Siz De Böyle J k b } 
Mezardan Düşünmüyor Musunuz? Sonra Evlenen uza ta u undu 

r===--

Çıkarıldı Maaş Cüzdanlarının Denizciler / 
Üç kişiden hangisinin Muayenesi Meselesi .. 

Görülen vaziyet vapur kaptanının iddialarının aksiıı~ 
meydana çıkarıyor, iş henüz mahkemeye aksetınedı 

vapurun anbanndan bir genç kız cesedi çıkarıldı 
blçağiıe O 

.. ldu·· gv u"" Altı, bir çok kadın, ve erkek imzaşı 
ile dolu bir mektup aldık. Diyorlar ki: 

Çocuklanna eytam maaşı 
verilmiyecek 

Deniz müesseseleri memurlarının tesbit edilecek «Gazetenizde vil8yet muhaaebecili • 
ğinin bir ilaruru okuduk. Maa§lannı ban· 

Beş gün evvel kadan alan eytam, eramil ve mütekai • 
T ophancde Hü - dini maq cüzdanlarmı vize ettirmek 
seyin, Arif, Ali a· üzere mensup olduktan mal müdürlük· 
dında 3 kişi lsma- lerine müracaat etmeye davet ediyordu. 
il adında bir ada • Biz Beyoğlu mal müdürlüğüne men • 

' yüzde 30 dan başhyan tekaüt maaş· 
ları otuz beşe çıkarılmıştır. Otuz se -
neden fazla çalışanların tekaüt maaş· 
ları da derece derece arttırılacaktır. 

(Ba1 taralı 1 inci yüzde) ı yakla:ı<ı~ı balıkların yediği görii]Jll~ 
İnebolu vapuru 26 kulaç suda bat - tür. 

~ış~ır·.~J?algaların vapurun yerini de- Vapurun enkazını tamamen fi\t1 

gıştırdıgı sanılmaktadır. Çünkü va - dana çıkarmak mevzuu bahis değ1~ 
purun battığı yerle sahil arasında bir Çünkü enkaz t hl' fı kofll b k ·ıı·k b. • a ıs masra nı 

uçu mı ı ır mesafe vardır. Vapur yamıyacak bir duru d d 

auptuk. Toplanarak gittik. Bir katip e
mı öldürmüşler - limizden maat cüzdanlarını aldı ve mu-
di. kabilinde birer numara vererek: 

lsmailin ölü -

Ceıedi me:uırdan münü bunlardan 

çıkarılan Hü .. yin hangisi tara· 
hndan vurulan bıçakla vukua gel • 
eliğini tesbit ıçın cesedin me
zardan çıkanlrnasına lüzum görülmüş, 
ceset morga nakledilmiştir. 

icra memurlarına verilecek 
harcırah 

icra memurlarının hacze gittikleri za
m.an aldıkları harcırahlar hakkında bir 
karar verilmi' ve bu kararın tatbikine 
başlanılmıştır. 

Şimdiye kadar boçlular hakkında 
bir haciz kararı tatbik edileceği za -
man alacaklı tarafından bilahare borç
ludan alınmak üzere icra memuruna 
kanunun tayin ettiği bir harcırah ve
rilirdi. 

icra dairelerinde tetkikat yapan 

1 müfettişler bu usulün kanuna uyma • 
dığını görmüşlerdir. 

Bunun üzerine divanı muhasebat 
bu usulün kaldırılmasına ve memurla
ra verilecek masrafın da icra vezne • 
]erine yatırılmasına karar vermiştir. 

Verilecek para saat başına 50 ku -
ruştur. Bir memur haciz i11ini en çok 
4 saatte bitirmeğe mecburdur. J~ dört 
saatten fazla bile devam etse memur 
ancak dört saatlik ücret alacaktır. 

Camide hırsızlık yapan adam 
Beyazıt camiinden f&pka ve şemsi· 

ye çalmaktan suçlu Muammer adlı 
yaşlı bir adam dün tevkif edilmiştir. 

Muammer: 
- Ben şapkamla çantamı buraya 

koymuştum. Benimkileri çalmışlar. 

- Martın birinci günü ııelirsiniz ! 
dedi. 

Halbuki ıonra anlachk: Martm biri 
pazara teşadüf ediyonnuf. Bundan bq
ka Fatih ve Eminönü mal müdürlükle -
rinde cüzdanlanru yabranlara bunları 

geri almaları için tubabn 26 ve 27 inci 
ıünleri ıelmeleri söylerunq. 

Düıündük ki, Eminönü ve Fatih mal 
müdürlüklerine mensup olan maaf aa • 
hiplerinin sayısı her halde Beyoğluna 

mensup olanlarınkinden eksik değildir, 
buna rajnıen bu iki daire ifi daha ça • 
buk bitirmektedir. Canımız sıkıldı ve 
ıize müracaata karar verdik.» 

* 
Maaş sahiplerine martın birinci günü 

gelmelerini tenbih eden katip tarihte 
ıaşınnış olabilir. Nitekim maaş sahiple· 
ri de bu tarihi işittikleri zaman yanlııı -
Jığa anlamışlardır. Müracaat edilecek ta· 
rih 2 mart olacaktır. Kontrolün daha kı
sa bir zaman içinde yapılmasına gelince 
Beyoğlu mal müdürlüğünün bu sahada 
iııi az olmasına mukabil umumi vazifesi 
itibarile Fatih ve Eminönü mal müdür
lüklerinden daha yüklü olacağım sanı -
yoruz. Bununla beraber bu gibi maaıı 
sahiplerine azami kolaylığın gösteril
mesi icap ettiği muhakkaktır. Düşü -
nülmeli ki, bugün bu mütekaitlerin mu· 
amelclerini yapmakta olanlar yann 
onlann yerine geçecek olanlardır ve 
görecekleri muamele de elbette bugün 
yaptıklannan ayni olacaktır. Biz bu fi. 
kirdeyiz. 
sı~ De eayıe 

DUtUnmUyor Muaunuz? 

Yolcu 
Gemilerine 
Kolaylık 

Çok yıprandıkları için denizcilerin 
j bir senelik mesaileri tekaütlüklerinde 
14 ay olarak hesap edilecek ve ayrıca 
ikramiye verilecektir. Fakat altmış 
yaşını doldurduktan veya tekaüt edil
dikten sonra evlenenlerin ailelerine 
ve çocuklarına eytam maSıŞı verilmi -
yecektir. 

ulçU ve tartı yolsuzluğu 
'.1kikall 

k ·· t"" m a ır. 
ıç us u oturmuştur ve sancağa doğ- Birinci sorgu hakimli~ inece istiıl' 

ru yaslanmıştır b · J g · ·~ · e suretıy e alınmakta olan şahıt 1 

Ya.p~lan araştırmada geminin pa~a- deleri tamamlanmıstır. Ancak sor1 
ketesı ıle bazı halatlar, cankurtaran hakimligw i evrakı ı:ı'' d"l'k 1ııiİJ · · 1 · b' . . yım ı ı esas .4 
sımıt en ır tahlısıye filikası çıkarıl - aya vermiyecektir B b p vaır 

t F
·1·k d" . una se e , -"' 

mış ır. ı ı a ve ığer eşyalar limanı· run batnı · ı· · u"nh~" . . . . a vazıye ının ve ın r 

mıza getırılmılltır. noktala t b't"d· B · · ...... ah V rın es ı ı ır. u ışın .. . 
apur enkazının bulunmasiyle or - meye intikali için en az daha bir 

taya bazı hakikatler çıkmaktadır· geçmes· · d kt. 
1 

· ı ıca pe ece ır. 

- Vapurdan çıkarılan filikanın 

içinde yüzlerce tahlisiye gömleği bu - Mütehassıs dan·ızc·ııer 1·ş 
Ölçü ve tartı yolsuzlug~ u tahkika - ] V unmuştur. apur süvarisi Mehmet 

tının ikinci safhasına dün ~lanmış - Ali kaptan, hadise esnasında can kur· başına çagrıhyorlar 
tır. Dün son defa olarak fabrikatör 1 1 ~ taran simit erinin denize atıldığını Uzun yıllar deniz işlerinde ça 1• 

Benbasat ile ölçüler baş müfettişliği söylem~ti. Bulunan tahlisiye simitleri rak tecrübe sahibi olmuş müteh0 

teşkilatında çalışan bazı memurların bu ı'ddı'ayı çu··ru··tmektedı'r. d · ·ı · D · e enızcı erın enizyollar idaresıfl 
malUmatına müracaat edilmiştir. '> D · il · ) 1 il - - enızyo arı ış etme idaresi, ınmak suretiyle idare kadrosl.l 

1 
Tahkikatın ikinci safhasının ay so- 1 · T' ahk htı zrnır ıcaret m emesinden «Prova takviyesi kararlat?tırılmıştır. Müte J 

nuna kadar bitirilmesine çalışılacak - di F urtuna» raporu istediği zaman sıs denizciler idarenin teknik kısrll 
tır. Mehmet Ali kaptan mahkeme huzu - idare edeceklerdir. 

Yeni ölçüler baş müfettişi Mahmut runda. • 
bir kaç gün şeh~~mizde .kalacak, te~ • - ((lnebolu» nun fena vaziyette 
rar .~nkara:a donecektır.. B~ş mu • seyrettiğini gören «istikbal» vapuru Bir adam delirdi 
fettışm vekaletten bazı dırektıfler al- imdadımıza koştu. Halat attı. Tuta _ Şişlide Çifteservilerde 21 sayılı e' 
d~ktan sonra tekrar şehrimize dönece- madık. Buna yolcular mani oluyordu. de oturan Nevşehirli Y orgi cinllet 
ğı anlaşılmaktadır. Bu sırada istikbal vapuru «lnebolu)) _ seri göstererek ev içinde karısıııtı ~ 

k ya Çare yaptı Bu yüzden batmamız , kızlarına saldırmağa başlamış, ya~•~j 
Bey ozda yeni bir telgraf en az on dakika evvel oldu. istikbal narak hastanaye kaldırılmıştır. ~ 

merkezi açılacak vapuru üzerimize bindirmeseydi da - -···· · . . . • . ~ . . ·-ş"' ebif 
Beykoz telgrafhanesi her gün saat ha on dakika kazanır, yolcuları kurta· İ . Tepebaıı 

rırdık>> demı·~tı·. ~ ıhtil~b~ 8. ele!ıyesı Tiyatrosunda 
on dokuzda kapanmaktadır. Posta ve T , 11 11 
telgraf umum müdürlüğü Beykozun Dalgıçların şimdiye kadar yaptık - e rr ıya rOSU Bugiio d' 
son zamanda açılan fabrikalarla aldı • lan araştırmalar, lneboluda bir çarpıl- 111111111111111 tl~F::M~~~i&.~-
ğı ehemmiyeti göz önüne alarak ge- ma eseri meydana çıkarmamıştır. KAADEY ~ 
celeri de çalışan bir telgraf merkezi incelemeler devam edecek, bu nok- 11111 Türkçeye çe".ıre 

k 
· · ta da aydınlanacaktır. İddı'aya go"re, Regat N u1rr.ı J.'ı 

açmıya arar ~ıştır. ı " batmayı on dakika tacil edecek bir nı gündüz aaat Sa d' 

8
. ki k f'f' d akşam saat 20, 
ır me 8p 00p8r8 1 tn 8R çarpmanın her halde izleri bulunması 111111111 Bliyük operel 

,ıkavet icap etmektedir. M 1 AN Aa"Ac~ 
Bugün lnebolu vapurunun ambarı /'l w Haydarpaşa lisesinde okuyan tale- Yazan: Afif Obay Beıteleyen: · ./ 

be l
'l · d b 1 k··ı •. d" k na girilmiş, ambar içindeki parmaklık- .- ... , . . . . •..... _ 

ve ı erın en azı arı u tur ıre • -- ~ .. 
1 
.. _ .. k l b . lar arasında bir genç kız cesedi bu • Şeh•ad"'baıı \\ı· tl 

tor ugune, me tepte ta e enın ver - .. • u 

d·~· .
1 

k l k .f f lunmuştur. Bu cesed dı'8fıya çıkanl - TURAN tiyatroıu 1 
ıgı para ı e uru an ooperatı te ena mış, bir motörle Kilizmana götürül - Na,ıt • Hallde 

gıdalar satıldığından şikayet etmi.<ıler- d ı b ır müştür. Bugün 14,30 a ta • eye 
dir. Kültür müfettişleri bu kooperati • HUllecl Cesedin gözlerini, göğsünü ve a: 
fin işini ve çocuklara sattığı gıda .......................................................... - 1•1kkşaru6ö2zOa,~r~!ı \ \1 ,. ~ 
maddelerini tetkik edeceklerdir. Ye • kt 111 

li "' nı çı ı ... . . - --··--·---· / 
~ ~ 

Tapu ve kadastro mektebi 

ben de yanlışlıkla bunları aldım, de- Hudut ve sahiller sıhhat umum 
miştir. Fakat müezzin Mustafa, Mu - müdürlüğü gemilerin Sıhhi muaye -
ammerin camie ~apkasız ve şemsiye· neleri için lüzumsuz yere bekleme • 
siz geldiğini söylemiştir. Muammer melerini temin maksadiyle alakadar 
müddeiumumilikte sorguya çekilince dairelere bir tamim göndermiştir. Bu 
de: tamime göre limanlarımıza geceleri Ankaraya nakli kararlaştırılan tapu 

- Bende akıl hastalığı vardır. Ti- gelen muntazam posta gemilerimiz ve kadastro mektebi için Ankara jan
marhanede bir müddet kaldım. O işi aıhhi vaziyetlerinin ıyı olduğunu 1 darına mektebi binası kiralanmıştır . 
yaptığım da aklım hanımda değildi. 

1 
beynelmilel işaretle sahil sıhhiye mer- Yatak hane için de eski bahriye veka

cevabmı vermişti~. Muammerin bir I kezlerine b~ld!r~cekler ve ayni şekilde leti binası tutulmu~tur. Yatakhane 72 
kaç sabıkası oldugu da anlaşılmıştır . alacakları hır ızınden sonra kara ile ihti yataklıdır. Mektebın mevcudu 120 

B h 
Beyoğlu frtlıı a ar Tiyatroıuud11 

ti 

Çl
·çegv 1• Halk o~:':6 41 

Muammer müşahede altına alın - ]at edebileceklerdir. kişidir. 
mak üzere tıbbıadliye gönderilmiştir. Bundan sonra gemi doktoru gemi· r-------------., 

nin sıhhi vaziyeti, hasta, ölü olup ol- Nöbetçi 
Bir yaralama vak'asmın madığı hakkında bir rapor hazırlıya _ 

duru~ması caktır. . Eczaneler 
T Gece pratıkasına mahsus olan bu 

Bundan bir müddet evvel Samatya· kolaylık, ecnebi limanlarına Bu geceki nöbetçi eczaneler ıun • uğra • )ardır: 
Cla Davutpaşa caddesinde berber Meh· maksızın yalnız sahillerimize kabo - Eminönü: Beşir Kemal). Küçükpa • 
medin dükkanında Hakkı ve Nihat taj seferleri yapan muntazam posta zar: (Necati). Alemdar: (Ali Rıza). 
adlarında iki delikanlı otururlarken vapurlarımıza ait bulunacaktır. Gün • Beyazıt: (Asador). Şehzade başı: 
dükkana arkadaşlarından Haydar a· düz gelen gemilerin pratika muamele- (Üniversite). Fener: (Arif). Kara -
dında bir genç sarhoş olarak girmiş, sinde bir değişiklik yapılmamıştır. Ye- gümrük: (A. Kemal). Şehremini: 
Nihadi iki kurfunla yaralamıştı. ni usule bir marttan itibaren başlana • (Nazım). Aksaray: (Şeref). Samatya: 

Bu vak'anın ilk duruşması dün Ü - caktır. (Ercfilos). Beşiktaş: (Recep). Ba • 
çüncü cezada görülmüştür. Davacı kırköy: (Hilal). Sarıyer: (Nuri). Haı· 

Bugün matın 

akıam 20,nO dl 

BEYOCLU ôl 
çıçe 

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi romanı 

--~---~~~~~~--~~~~--~~---____../' 
SİNEMA 

Sekoya - Kaplan Kız 
harikalar filmi göıtermeldedir. ilaveten: KİBAR HlRSIZ, 

FERAH 

dünya ha•adillerl 

, .. -----~~ Bugün, en fazla betendiğiniz artiltl•r 
&IMONE SIMON ve JEAN PIERRE AUMONT 'u 

Gençliğe ittihaf edilen hi11t Ye pek nazik 

GöLO KADINLAR 
mevkiinde bulunan Nihat hadisenin Bafbykan Sipahi Ocag"'ına gitti köy: (Halk). Kasımpaşa: (Merkez). Şayanı bayrtıt filminde görmek üzere muhakkak 

kazaen vuku bulduğunu söylemi§, Şehrimizde bulunan banvekil gene· Galata: (Hilal). Beyoğlu: (Galata - •• N ~ 
suçlu Haydar da: ral ismet lnönü dün öğleye kadar Pe- '"'"'· Vinkopulo). Şişli' (A0>m). o,. S U ME R S İ N E M A S l ~1,,, 

küdar: (Merkez). Kadıköy: (Çubuk- f d · l · e e) 
- Sarhoştum, duvara çarpmışım, ra~sta istirahat etmiş ve öğleden cıyan, Hul,.-sı·). Bu··yu··kada: (Merkez). Gidiniz. MUdüriyeh Bu llmi, aayıo mü Hım erine hauateo tavsıy u Yerlerinizi enelden aldırınıı. Telefonı 42851 

tabancam patlamış, kasten yapma - sonra Sipahi ocağına giderek manej b~~~Y~~~ı·~·· ~(~~u~~f~)~. ==~=====JJ~~~!!~~!!~i~~j~~~d~j!~·~~~==~!.:~~!.'l!~~~~ Bugiln aaat 11 e t•nzı at ı matine 

dun! iddiasında bulunmuştur. yapmıştır • 
Fakat suçlunun ilk tahkikattaki ve 

sulh mahkemesindeki ifadeleri başka 
ve cürmünü itiraf eder mahiyettedir. 
Suçlu buna karşı da: 

- Bana, böyle söylersen kurtulur· 
!Un, dediler, demiştir. Duruşma (2) 
mayısa kalmıştır • 

Arazi tahrir mUdUrlUgU 
1936 malt yılı başında yapılacak o

lan arazinin acele tahriri işlerinde meş· 
gul olmak üzere Ankarada bir arazi 
tahrir müdürlüğü ihdas edilmiştir. Bu 
~ube direktör muavinliğine Suat ta -
yin edilmiştir. 

T ögii K ~~!~~N l•~~~ı~?n:~~~~ ç i N G E N E B A R o N 
ıinemasında operetinden Jıl~l-

Menimin en gUzel Fran11zca opereti, Tuna .ahillerinde, Oynıyanlu: ADOLF WOHOLBRUCK • GÔ~ı.f~e 
Macar ovalarında en gilzel Macar ve Zlgan müziği. Bat- GABRIO • JO&B NOGUERO • JACO 

tan başa rakı, Çardaş, Ztgao, Macar müziği.. FRANCELL • OANIEL PAROL• '1-----------• Bugüo 1aat 11 de tenzilatla matine ~----------ı-



iTA 

Yine Mihut Antoloji HABERLERİ 
Sö .. K 

zunısası 

İzmitte fırhnadan 3 ev 
bir dükkin yıkıldı 

Bir kişi boğuldu, sekiz kişi su içinde 
kaldı, kağıt fabrikası civarile Kilez 

ovasını su basb 

Adanada Bir Kaza a.. tarah ı nci yüzde) lbeaine . . biitüiı mUhanrirl. lerdllJ 

Gar Deposunda Bir Maki- ıöre dört. bet parçaya aymr ve betim kıa ıma~ •lmak aımetilYI 
nistin Kaf K tu batka zamanlarda çağım. Birinci zi- hep.ini tanltmaja çah,,,,.lrtana m 

ası op yafette bulunamıyanlar biç bir vakit him brakt.-iatik baza mahdut müel 
~~ (Özel) - Gar. depoMmda ahnmazlar.. liflerden iktibaJ 

~-bır kaza ollnat, elld bir maki • Güzeli ~abt . bu itele ben. bir tek cih eyledi~-: :zı~th• 
naatin tren altmcla kafaaı kopmUf • aakatlıkB •. bır tetrifat nok•nı görüyo - cfiierleri çok tamnm•t ve sene . 
tar. rum. ır kere. Allah daraltınamı leri de bir elitin -:.L-.:-.: 

• nwlciniet s.Mııw. s.w.1eJin Matbuat Müdürlüğünün evi de büt : w • • ·~..-wu 
itinin a.,,_ aelir, MWllÜidlP pim çesi de zannoluncluğu bdar dar değil- değerli m~lerini aeçmif büm 
trenin öniinden ıeçsek depoya si· dir. Binaenaleyh ziyafet ao&uuu pek- maktan emmnn I» 
rerken ayaiı takılarak dfipniı ve A~ genİf tutabilirdi. Ukin, her hangi Bir Avrapalmm bu ı.w-anü .. 
kalkmcıya kadar ela tren olduju ye- b~r ~hepten ötürü, haydi, tutamech Matbuat Umum Müdürlüiiinün tak 
re Y~~lfhr Trenin makiniati diy~: O za~ ela davetliler lieteai- diriyle karfdattuuıc:a. reemt 
makme11 derhal durdurmut iae de emm ıçmden once en habrhJanıu ae- aaında .• • . b L 

çip h akraba do da -- mUHHll mmn -IMUIDll 
lokomotifin önünde bulunan ve do- . ve l81m, • et ve ata : duymamak elden ae)miyor 
muz demın• • d •

1 
d . Sad ... ((Sız kusura bakmayın .. Evden sayı- • em • emll' ıım Y ubndaki lieten · :...:....L. _ .... 

kaf ·· d • yıhraanız. En aon sofraya buyurun h>'" ya-.- -
umı lrO'Y eamden ayırmlfhr. Sa- diy k f _,_ L 1 rd çen, fakat reemt antolojiye ..... uwk d ... . .. ere , ga yapma1ttan a.urtu u u. -

ısın cenazeaı törenle kaldırdmıı • Bunu -yet ke eli ta . ed . yakati kendilerinden nez'edilm 
tır Devlet d • ilan iki" .. rr- n ym emıyona, 

• • em~ çocup edebiyat itlerine de pek çoklannc:lan diplerimizin içinde, hali 
DU hunaye ebneie, kanama da lllUf daha vabf oldujanu biJdiiim Harici- canhlığma mubafan eden Himid. 
...,amıya karar vermiftir. yenin Protokol müdGrilnclen pek&IA eeyin RMıni, Halid Zi,a. 

Y •• sorabilirdi. Köprülü ade Faad'clma 1mt•ı 
ozgatta Atatürk ee~ ~u mahut .. antolojinin <<Zi- yazı yazma1a 1903 den aoma -. 

G •• •• yafet haricm bırabgı edebi töbretle- mıt ve edebi ..::L--ı~·: unu re: .,......ç...._.. ... o 

• afd ,....,._ ._ •• -4.U. ....,_. Yozpt (Özel) - Atatürlriin Yoz. Mösyö Albert Cabriel'in Klareai
0 

al- t~n aonra teei8 ~ Süleyman 
~ 22 .<Ozel)-~~la ~ .... 11111,. Pim Ak11 ıt• ...... korucu • pclı tereflendirclikleri IÜDiD ,..Idö- hn~. lstanbulda. FraD81Z Arkeloji zıf. Ömer ~. Fazıl ADl
lelretm bir pil Jerlermı aca bir fell • 111 atiyle audm ~ cffitmüt " aimü büyük meruimle btlulandı. enatıtüaü tarafmdan geçen aene ne,- Hamdullah Sapbi sibi ba-
- airflldiyea &tma lppjte ...... , botalmuttur. Bltün Yozaat1ı1ar Halkninde top- redilen ve bu emtitünün anamdan bınm nicin ....._ 
il diye eevinirbn tehııimia de iMi D: '-+d!-a ~enler ... 111 bir lanmıılarda. l.tildil 1 ile bqlı. Mösyö Edmoncl Sauaey'in ewi olan kimee mıll ••••I 
tleie bntnut bulmamektwflr. ~ halde buJmutlanhr. Dermiııa fe,eanı JaD meruimde w.li, ~ et tbaa «Bugünkü Türk na.irleri» adh kitaba Mad>mıt Umum 
il~ ficWede Pim ,..,.. •• ~ cle•am e1...-...... • mücliirii, liae u.- vı 1

1 
~ fU Türk ediplerinden muhtelif parça· çJmdığl mmlo;i en hafif tahinle 

..- tehirde '" ..... mi11w1mtta .-.retmen en, pnç- 1ar ahnDUfbr: Tamir edihnm bir pftan ...... bir ...... ,..,...Yfbr. Ba cfhnlecle ota.. * ı.. ~lı hitabelerde bulundu- Abdülhakbamid. Sami P.,. .de değildir! 
!-" Gam ..... .,._invl- Wr n, Km&- lzmit, zz (A.A.) _ Bir kaç ıGn- lar. Hali:evı baadoau muhtelif ha • Sem. H" . Rahmi Halid Ziya. l"""t 
......... ıııhlde Wr dllWrln, o.-.. dmberi Nua J8im'fl'lar JftziiDden Yalar çaldı. Atatirk için içten .. - Ahmed;::: Ahmed Hikmet. Ce- L -~~ -· 7. ~ t nwhdooiade lıir cllllılıln, öniera l.mit - oa ........... Sular lıosa len ımahiirler :rapddl, •Fil ft -· mıb ~. Sille w Nezif • ~ •dıllr. 

-"'Deinde bir evin ,....., Veliala • lamnkrda yollan da örtmüftilr. Bu ıi tezahürleri içiacle m_...ime Di • Hüeeyin Cahid. MehmJ Rauf, Ah: • !> 
illet _.._inde de bir n pnlmp. :rfbda JQ1umı....,... lair nahiye poe- laa)'et wırilcli. med Refik, Ömer Seyfeddin, Halide ---~----------..iiii 

ilalma ..--.. eteri tewllf o1a • taaal, aliyle ..._ .. 11w1e1e ,. • Bigad 111 F.dib. Ab,ündGz. FmI Ahmed. iki Kurt 
BMttı•-. w........... ....a.-rü baialm.,.... . a r av 1Hza11 HamduDah Suphi. Ercümend Ekrem. 

Şelainle Wr tak wlillM •=l=n .. • Bip (Ozel) - Malh lsaılnclen Refik Halid. Yakub Kadri. Ahmet 
......, aiaçlar dnrilmif, .... .-. w. Sivas vaUsi yaralandı ~-._~ H...,. bir a1n1ı: ...... Hatim. Yuauf ZiJa. Abdillbak Şinui. 

1 • • llililllı. dfflrii....,..., • aa &Ul1RI 'fanmia ......... at- Köptjilü zade Fuad. Repd Nuri. Ru-

1:_ Mnl11ef fellket ,d.is tıuw11da ~~ ı:::. ı:-..: :. ~~~ ~•ı-ha ........ ,_ itNf, F .. -..,. .... " .. Yı 
........ 4 1Ci1es del.mla tafD99' 8- ..,. 1 ~YlllJhr. ri Peyami Safa. Nazım Hikmet, • 

.·.-ııa· .. -::. Oft ıu içinde hlnntbr. km IMılden-...k Wr llm olamt, ilim ajlr ~' Ç--Mmie hrtzne. c~ Fazıl. Mat (o.t) ...,. e ---· 
....... ldiıt hbrikumm 111 depo- Ham laJYWim dit_. •Nmdan line n•kWihniftir. Matbuat Mtldlrlüiü ba ,.hsiyetle- mea~ K'!'- lliJiiıılllla ll\ ,,.._. 

,.ı:111'"!'1•- da IU ı._., v• 8 amele IU isin-~. Ça kkal dl b• la 1 rin arumdan ancak on bir tane.mi lamail acla llir .... h•....... Vali derhal IMY!lleht ... taanine na L!ı.. k ır 1 anın kendi intihabma layık aörmüftiir. Ni- koJUD .... ld lmit •• ,. 
0.W .... ~· n ...... •kWihniftir· T-.--. bir iki ıün •un1 optu •.. çin) Bunlann klymetleri ıni yoktu). ~ldiçük.~-dlnbılr•ı • 

~--~ •• polia i..mduma Jmt • içinde neticeleneceil ==• ham. Bu Çuylrlra .. (Osel) - Şahiqiri Bu aualin cevabmı aen• Möayö Sa- kütemewıiıfbr. 
• " baialYmk izere Wtm bu .._ hltiiD ..., Whm kmdit.in- mot&il ta,falarmclan RU.ll Safer uaey'in kitabnvWd fU fıkra ile vere- U,lillr J ıılılc..,. .... ili 

1iaftl.l.r kwllıfflı111J11' •.• , dea pek MIJlll Wr hhm79 alna pnç- kolunu mot&re bptırmq, kolu eli· ceiiın: iki koJUD PMI LMf, 30 kut il 
kle. clerıı • whs ...... _ ...... liii m8teeuir etmiftir. binden kopamptr. uE.terimde, •tok bir,._ mme- lmJrai- ................ 
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arbin Önünü Nasıl Almalı? 

Büyük Mütefekkirler 
Milletleri biribirlerile dövüşmige sürükligen sebep
leri ve b11na karşı gelmenin çarelerini anlatıyorlar 

D ünyanın her tarafında konu.§ululan 

düıünülen bir mesele var: Harp! 
Herkes harp istemiyor ve sulhün bü • 

küm sürmesini candan diliyor, fakat harp 
korkusu bütün dünyayı kaplaml.J bulunu • 
yor. 

Bunun neden ileri ıeldiği, neden dolayı 
ıulbün kuvvetlenmediği sünün en mühim 
meselesidir. 

Bir İngiliz. gazetesi bu m·eseleyi dünya· 
nın en büyük mütefekkirlerine, muharrir • 
lerine, iktIMtçılanna aonnu~, onlar da dü
ıüncelerini kısaca anlatmıılardır. 

Bu cevaplan biz de iki ayn parçada nak
ledeceiix: 

JOHN. M. KEYNES 
lngili~ ilıtı.satçuı 

Dünya ıulhü iki tarla bailıdır. Haldkt 
n devamlı sullt içinde yapmak istiyen 
milletler, aullaü korumak için el ele ver • 
melidir. Bunların birlqik hareketi, harp 
tehlikesini ancak bir kumarbaz veya bir 
ç:ılpı tarafmdan ıöz.e alınacak derecede 
büyültülmelidir. Milletler Cemiyeti, bütün 
dünya milletlerinin hep birden sulbe ve 

adalete miiJtak oldukları iddiasına daya
nıyordu ki bu iddia yalandD". Milletler Ce
miyeti bu iddiaya clayaadıjı için dünya 
milletlerini kucaklamak iatemif, ve yalnız 
ıulhü hakikaten ıeven milletlerle iktifa et· 
memiftir. 

Y alon umana kadar bütün milletler, 
aulh için çalıttıklanıu, biç olmaua iddia 
ediyorlardı. Bugiin bazı milletler açıktan 
açsia harp iatedikleriai, harp için uir8f • 
taklarını aöyliyorlar. Bunclan dolayı, Mil
letler Cemiyeti tedrict bir tekimül 1reçiri-
1or ve 1alnız sulbü iatiyen milletleri top • 
luyor. Bu tekamül, Milletler Cemiyetini 
Mıyıflatmıyacak, bilikis sailamlatacaklll'. 

Buıün silahlan az.altmadan bahsetmekte 
faide yoktur. Bilüia Milletler Cemiyeti 
daha büyük askeri ve ikhaadi kuvvetlere 
muhtaçtır. Hatta bu kuvvetler, kanuna 
kartı celenlerin kuvvetinden daha çok bü
Jük olmak cerektir. Ne yazık ki bu bir ha· 

Geçen 
umumi 
harpten 

bir 
manzare 

yalden ibarettir. Çünkü, sulbü seven ve İs• 
tiyen milletlerden müteıekkil bir cemiyet 
arasına Amerikayı da almadıkça zayıf kal· 
mağa mahk\ımdur. 

Halbuki Amerikanın bu Milletler Cemi· 
yetine girmesinin imkansız olduğu söylenİ• 
yor. Çünkü Amerikanın memleket dıtın • 
daki karıtık itlere takılmaktan korktuğu, 

dünyanın ve medeniyetin mukadderatı ile 
aıakadar olamıyacak ·derecede kendisile 
meı&'1JI olduiu ve bu yüzden biç bir taah • 
büde girmek iıtemediii anlatalıyor. 

ANDRE MAUROIS 
Fran•ız muhaniri 

İnsanların hiç bir iti daimi bir mahiyeti 
haiz veya mükemmel değildir. Mahkeme • 
ler, cezalar, hapishaneler cinayetleri orta· 
dan büsbütün kaldırmaz, sayılarını azalt • 
mağa hizmet eder ve böylece insanları Dİs• 
bi bir emniyet içinde Y&flllll'. BuPnkü 
korkunç harp vasıtalan da öyle müthiı bir 
tehlike teıkil edecektir ki, insanlar, insan· 
lıfı imha etmemek için, hukuku düveli tat
bik etmek üzere çare arayıp bulacaklardır. 

Milletler Cemiyeti, bütün medeni millet• 
lerin kayıtsız, fartsız müuheretini kazan • 
mıt olsaydı, belki de bu adaleti tatbik ede
cek vuıta olurdu. Halbuki bu müessese, 
hiç bir vakit, bu fırsatı ele geçiremedi. A
merika bu cemiyete gİrmemekie, onu dün
yanın en büyük kuvvetlerinin birinden 
mahrum etti. İngiltere, on bet yıl, Milletler 
Cemiyetini z.aafa uğrattıktan sonra buıün, 
Framanın ayni heyecanı gösteremediii bir 
sırada, bütün kuvvetile Milletler Cemiye· 
tini aailamlamağa çallfıyor. 

Geçen tecrübelerden sonra Milletler 
Cmiyti istatükosunun iyi huırlanmadı • 
iuu ve hükümlerinde kat'iyet bulunmadı
ğını anlıyonuı. 

Buna kartı çare ne olabilir? 
Milletler Cemiyetini, Amerikanın da il

tihakını temin edecek tek.ilde ıslah etmek, 
yahut buna imkan yok.sa bir Avrupa fede
rasyonu vücude getirmek. 

Fakat bir mahkemenin fert üzerinde yap
lıiını milletler üzerinde yapacak disipline 
erİfmek için, insanların daha bir çok acı 
denler alacaklarını sanıyonun.11 

MADAM FRANK.LEN ROOSEVELT 
Dünya sulbünü daimlettinnek milm • 

kündür. Bunun için bütün dünya milletle • 
rinin, kendilerini korumak için harp de • 
iil, fakat sulh teıkilitı yapmaları lizım 
geldiğini anlamaları lazımdır. 

Deiifmiyecek muahedeler yapmayı 
beklemek, manasız bir feydir. Yapılacak 
fey, milletleri temsil eden İnsanları bir a
raya getirecek ve dünyad.ju değİfiklilderi 
düıünmelerini, bunlardan doğan yeni ib • 
tiyaçlara göre çareler bulmalarını temin 
edecek esası bulmaktır. 

İnsanların deiittikleri, İktısadi prtların 
tabavvülJere uğradıjı fÜphe götünnn. 

Bir millete veya bir ferde gelecek mu • 
nkbt bir iyilijin umum için daha çok iati
fadell olacak bir iyilik yolunda feda edil • 

ın•İ lbım ıeldiii anlafdıraa ortaya çaka
~ bütün meseleleri karttlamak n hepıi
n.ı aailam n makul bir surette halletmek 
mümkün olur. 

Şubat 23 ~ 

Bir tayyare şirketi 
maaşla elli dolgun 

genç kız arıyor 
Şartlar: Güzel olmak, yolculara arkadaşlık 

. edebilmek ve onların isteklerini yapmak imkanı 
olmasa dahi " Hayır ,, dememek 

terini taahhüt etmeleri lizundır. 
5 - Huylan yıımuıak ve nazik olacaliı' 

Amerikada (T. W. A.) tayyare nakliyat br. 

tirketi, ıöklerde 300 kilometre hızla iri • Müessesenin direktörü bu ıerefleri b~ 
den tayyarelerin içinde hizmet edecek elli olmak üzere istediği kadar genç kız. bu ' 
cüzel ve cesur genç kız arıyor. 1ac:ağı kanaatindedir. 

Sema gemilerindeki yolculara hoıça va- Bu genç kızlar tayyarede ne it görecelt" 
kit geçirtmek, nazik aıiller yüzlü kamarot- lerdir? • 
lar tarafmdan hizmet ıördürmek.... Fikir Kızlann ıöklere yükseldikleri zaınadl 
güzel, değil mi? f ıte tirket bunun için elli vazifeleri yolcuların istirahatini temin et J ~tr 
genç ve güzel kız arıyor. Arıyor aınına bü- mek, yalnız olanlara arkadaılık etmek, ti-, ~l 
tün uiratmalanna raimen bulamıyor. Bu- kiyetlerini teabit ederek dertlerine dennad. tı\ı 
nun üzerine düıünüp taıınıyor ve bunlan bulmak gibi ,eylerdir. Hayır kelimesİıd 
yelİftİrmek üzere bir mektep açmağa karar kullanmasuo bilmhreceklerdir. Y olcul_,-·ı lııt 
veriyor. A Karaas City'de bir kolej açılıyor, cojrafi izahat verecekler, bunlardan b~ ~ 
propaganda yapılıyor ve iki bin kadar ta- tanesi randevü bile iatese, <<evel>J diyec~ ,. 
lip bulunuyor. Ancak bu iki bin ıenç ve ler, yalnız gitmiyeceklerdir. ~ 
ırüzel kızdan 42 ıi hntibanın fİddetine da· Bu genç kızlar samimi olmak için yol ~ ttt· 
yanarak muvaffak olabiliyorlar. Neticede c:aları isimlerile çağıracaklar, yolcuları hefl 
yirmi ikisi kabule liyık görülüyorlar. yİnnİ dakikada bir ziyaret eyliyecek)el\ı 

2000 cenç kız.dan yalnız. 22 ai muvaf • bava hakkında malumat vereceklerdb'-: 
fak olunca maksat yine biııl olmayor. Ye- Tayyare salonunu bir nevi monden saloıt 
ni yeni propagandalarla yeni talebe aran· haline ifrai ehneie ıayret edeceklerdir. 
mıyor. Daha henilz bulunduiu yok ama Genç kızlar yan askeri bir üniforma ~ 
bulunacaiı ümit ediliyor. yeceklerdir. KUl'fUDi bir eteklik, kınnııs 

Bu vuifeye kabul edilmek için fU tarl· ipekten bir bluz ve askeri bir ceket. EJJf 
lar aranmaktadır: kiloyu biç bir zaman geçmiyecek sened~ 

1 - En qağı basta bakıcı diploması. 6ç defa yapılan muayenelerde daima bd 
2 - 18 yqından ataiı 26 dan yukan ııkleti muhafaz.a edeceklerdir. 

olmamak. Bunların hediye almaları her ne kadaıl 
3 - Boy 1.50 ili 1.65. memnu ise de, ekserisi zenain olan ıı.-.• 

4 - Sıklet 50 kilodur. yolcuların hediye vermelerinin önüne ıe -
Evli veya bekar olmasının ehemmiyeti çilemiyeceii anlqılmıt ve bu memnuniyel 

yok. Ancak bekar olanlann ite bqladık • te fazla ısrar edilmemesi kararlaıtırılınlf ; 
tan sonra bir sene z.arfında evlenmiyecek- br. 

1 Tahsil aşkı 
Evlenmeye 
Manimidir? 

uBen ıimdiye ka'dar hiç bir kıza aşık 
olmadım. Beni yakacak her yüzden, 
gönlümü çalacak her gözden uzak kaç
tım. Hatta bir defa beni kuş gibi kafese 
koymasa muvaffak oldular. Fakat bu 
sevinçleri uzun sürmedi. Bir gün kafe-J.. 
sin kapısını açık buldum ve kanatlanıp 
uçtum. 

<<Ben kadına değil tahsile aııkım. ilim 
denilen peri kızı ile orta mektep oehadet
namesini alıncaya kadar aeviıtim, sonra 
fakirleıtim. Kimaezirnim. T ahıili takip 
edemedim. ilim perisinin arkasından ko
şuyorum, fakat cebim delik olduğu için 
yetiıcmiyorum . Bazan ilim perlıi yerine 
karııma çıkan kızlar bana evlenmeii 
teklif ediyorlar 1. Beni okutun, ıize da-

a faydalı olurum.. diyorum. Bu ıarta 

da kimse razı olmadıiı için evlenemiyo
rum. Siz söyleyiniz. ne yapayım~ 

Edremit, Zeytinlik 
köyü C. Güne~ 

Tahail atkı evlenmeie mani midir? 
Büyük insanlar hep tahsillerini mek· 

epte mi yaprmtlardır? 
Ediaon bir mektep m~ detil-

ir. Ford ünivenite taluili ıannemit • 
• • Size bunlar ıibi bir çok miaaller zik. 

ebiliriz. Okumağa bu kadar çok be
eainiz olduktan sonra evlenmek veya 

A kalmak sizi yolunmd.a alakôya. 

T absilinizi tamamlamak için mektC"' 
he gitmeğe ihtiyaç yoktur. Kendi k~ 
diniz.e okuyup yetifebilirıiniz. Hatta pa• 

raaızlık bile okumağa ve ilerl~mege. bit 
mani tefkil etmez. 

Hatta bence lap'ada evliİik muntaz.aıil 
bir hayat temin edeceii için okumağa d.
ha müsaittir. Yalnız isterseniz ki parab 

bir üdm çıktın, size yüluek tahsil idi" 
kinını venin, bu hayalin biç bir gün ı.
hakkuk edemiyeceiine ıimdiden eınİO 
olabilirsiniz. 

Ankarada B. Ş. S 

Bir erkeğin sevip sevmediğini anla' 
mak için, sizinle beraber bulund~ 
meclislerde ve zamanlardaki hareketi_, 
rine dikkat ediniz. Alaka duyan ~ 
bu alik•aım aizley~mez. 

TEYZE 

( 

tı1t 
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L
Musiaf a Paşaya bağırdı: '!Bu saat ikinizi dahi 

_ katledip mührü Yeniçeri Ağasına veririm!,, 
Yazan: Mehmet Zeki 

Sayfa 7 

Kocasını öldüren genç 
• 

ve güzel lngiliz kadını 
Ölümden üç ay sonraya kadar herşey hali tabiisinde 
gitti, fakat bir tesadüfle mezar açılınca bütün 

Londrayı hayrete düşüren sır da meydana çıkh 
Bugünlerde Lon- -

drada fazla alaka 
celbeden bir dava
ya baflanıyor. 
· Bu <lavanın maz-
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Kadircan Kallı 

asa ağa kendikendine 
düş·· ndü: Saraya layık 

bir kız!. 
Gemideki 
E 'rler 
Lala Mustafa 'Paşa bunu söyler- şehzadelerin hizmetine verilir, ya

ken donanma ~:umandanı Piyale but padi§ah tarafından vezirlere ar-
Paşnya bakmı§tı. mağan edilirdi. Çocuklar ise Ende-

Piyale Paıa cevap verdi: nında okutulur, terbiye edilir, bü-

k yu··ru·ıu··rdu··, Padi-hın hususi hiz • - Bunun için tedbirler aldı • r-

Lala Mustafa Paşa Şoluk Meh • metlerini görmekle ite başlarlar ve 
mede döndü ve sordu: vezirliklere kadar yükıelirlerdi. 

k ? Başını sağa çevirince yan kar~n-- Baş a .... 
- Ba§ka bir şey yok. Vurduğu • lık köşeden ona doğru bir genç kı-

muz Venedik gemisinden yüz kadar zın koştuğunu gördü. 
forsa ve kırk elli kadar eıir aldık. Hasan Ağanın 
Bunlar için emirlerinizi dileriz. Gözleri 

- Esirler araaında, kadın, kız ve Bu genç kız ba§gardiyana koşa-
~ocuk var mıdır? rak önünde diz çöktü: 

V d ı ti,. " - Allah aıı.kına beni dinleyin ... - ar eve um. -:ı 

- Onları yarın sabah yola çıka - Ben kafir değilim ... Ben Demir Be-
. cak olan Muhsin Ağanın kalyonuna yin kızıyım. Benim nipnlım v~r. 

D · · · · d l ttır kaldırsınlar. Forsalan da sana ha • urmuş reısın gemısm e evea • 
ğışlıyorum, Gemilerinde alakoyar~ Ona götürün beni. Yahut haber yol-
sın yedek olur. layın, hemen gelir ... 

:_ Başüstüne devletlum. Baş gardiyan ağır ve kalın sesile: 
_Biz yarın Finikeye gitmeyi ka· - Artık biz karıtmayız sana ... 

tarlaştırdık. Sen kalırsın. (Memi Bu ağaya aöyle. · · 
~is) neredeyse (Suda) dan döner. Dedi. 

leraber yola çıkarsınız ve ardımız- Hasan Ağanın gözlen parıamı!tı· 
dan yetişirsiniz. Zaten yorgunsu • inci, kavrulmuf kahve rengin • 

nuz. deki bu adamın parlak bakışların • 
Şoluk Mehmet gülümsedi ve sert da biç bir korkunçluk bulmadı. 

bir ıesle cevap verdi: Hatta sevimli idi. 
- Yorulmak bizim için değildir, 

devletlum. Emrediniz, hemen §İm
di dünyanın ucuna gidelim. 

Hemen ona döndü ve ayni sözleri 
tekrarlamağa başladı. 

- Biliyorum. Lakin dinlenmek Genç kız, yüzünün ağzından yu· 
gene hayırlıdır. Yiğitlere benden se- karısını baJÖrtüaünün kenarile ka· 
lam et. Hasnn Ağa esirlerin taıın - padığı halde ona dikkatle bakan en 
masında bulunsun... Nerede o?.. duygusuz gönülleri titretecek ka -

Vezir başçavuşu hemen Hasan a- dar güzel görünüyordu. Yanağın -
ğaya adam koşturdu. daki kapkara ve güzel ben, çakır 

Hasan Ağa, Habeşli bir hadımdı. gözler ve oradan penbe yanaklara 
Sevimli bir yüzü vardı ve bakışla • doğru damlıyan inci gibi göz yaşla
rında zeka okunuyordu. Lala Mus· rı, fildişinden yapılmıJ gibi elleri, 
tafa Paşa kendi işlerini hep ona gör- düzgün ve ince boyu, kumral kakül
dürüyordu. Hatta bu yüzden Kıbrıs lerine kadar alımlı idi. Söz söyle 
seferine giderken bile ayırmamış, yişi ise bütün bu güzeliklere bir kat 
herketöten çok ona güvendiğini gös- daha güzellik katıyordu. 
termişti. 

Saraya Layık 
Bir Kız 

SON POST~ 

Bir Doktorun 
Günlük pazar 

otlar ndan (*) 

Veremli/ere ilaç 
Vermeli Midir? 

, 

Leysen ennatoryomunun yüksek 

ilim adamı ve sahibi meslektapm Rul· 
ye bana kovu§larını gezdirirken hasta
larını takdim ediyor ve hastalıklan 
hakkında tafsilat veriyordu. 

Bu hastaların içlerinde on beş sene
denberi ayni köyde ayni bina içinde 
oturan, yaşayan ve sıhhatini kazanan 
nc:ış' eli ümitli hastalarla karşılaştığım 
zaman bizdeki veremden ölenlerin sa
yısına kalben acımıştım. Haatnlarin 
odaları çok sade bir yatak takımı ve 
bir küçük dolaptan ibaretti, ne kolon
ya şişesi ve ne de ilaç şişesine ve kutu• 
suna tesadüf etmedim. O zaman göz
lerimi profesöre çevirerek sual sorma· 
ğa hazırlanırken o derhal intikal etti. 

Ve «İliiç mı anyorsunuz doktor» 
dedi ve ilave etti 

- Biz hastalanmıza ilaç hiç vermi
yoruz. Ve bu gördükleriniz ili~ te -
davi edilmişlerdir. Dikkatimizin, güzel 
havamızın, güneşin ve iyi gıdanın bize 
birer hediyesidir. İlaç hastaların mu • 
kavcmctini kırar. ilaç zehirdir. Fakat 
biz onlara burada en iyi ilacı ümit ve 
yaşamağa inanmalarında buluyoruz 
dedi. 

Ayni sözü karilerime tekrar ederim. 

( *) Bu notlnn kesip saklayınız, Y•· 
hut bir albüme yapı§lırıp kolleksiyon 
yapınız. Sıkınh zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetişebilir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Fener stadında F enerbah

çe - Galatasaray maçı yapılacaktır. 

Taksim stadında da lstanbulspor
la Güneı karşıla§acaktır. 

Galatasaray - Fener bahçe B 
takımları 

Dün K.adıköyde yapılacağı ilan 
edilen Galatasaray - F enerbahçe B 
takımları arasındaki müsabaka sa
hanın fenalığından dolayı tehir e
dilmiştir. 

lstanbulspor • Güneş 
İstanbulspor - Güneş B takımları 

arasındaki müsabakada Güneş klü
bü nizamsız oyuncularla iştirak et -
tiğinden hükmen mağlup olmuştur. 

Bugün Yeniden 
33 Halkevi 

""san Ağa da Paşanın huylarını 
çok iyi biliyor, o (lep ... ) demeden 
leblebiyi hemen anlıyordu, 

Saraya Konulacak 
Cariyeler 

Hasan ağa kendi kendine §Öyle 

düşündü: Açılıyor 
- İ§te saraya layık bir kız ... Böy- Bugün Halkevlerinin kurulllr'} yıl -

lesini yıllardan beri görmemişler-
Hasan Ağa Şoluk Mebmedin ar- dönümü kutlulanacak, gene bugün 

dmda sandala İnerken Lala Musta- dir. muhtelif ~ehir ve kasabalanmızda ye-
fa Paşn seslendi: 

- Hasan ... Buraya gel... 
Ayni zamanda kıç kaaaranm ke

narına doğru çekildi. Hasan Ağa o
nun önünde yerlere kadar iğillerek 
selam verdi ve: 

- Buyurunuz devletliim. 
Diye mırıldandı. 

- Saraya sunulabilecek bir esir 
olursa iyi bir yere yerleştir. Muh
sin Ağaya da söyle. Seni asıl bu iş 
için yolluyorum. 

Ayni zamanda genç kızın kolu- niden :i3 Halkevi açılacaktır. Bu yeni 
nu tutarak tatlı bir seıle dedi ki: Halkevleri ile yurttaki Halkevlerinin 

- Kalk, kızım, ağlama ... Güzel sayısı 136 ya çıkmış olacaktır. 
gözlerin bozulacak. Senin adın ne- Bu münasebetle Cümhuriyct Halk 

dir? Partisi genel sekreteri Recep Peker 
- inci... Ankara radyosunda bir söylev vere -
- Nerelisin? Bu Demir Bey kiın- cek ve bu söylev her taraftan dinlene-

dir? bilecektir. 
- İçelliyim. İçelli Demir Beyin 

kızıyım. Babamı oralarda herkes 
tanır. 

- Yaaiia ..• 

Ankara Halkevinden koro, orkestra, 
film ve Rondlardan mürekkep bir mü
samere verilecektir. Radyo bu müsa • 
mereyi de yayacaktır. 

- Ba§Üstüne efendimiz... Baş gardiyan bir an önce i§ini bi· 
Hnsan Ağa gitti. tirmek için sabırsızlanıyordu. Kı- Denizyollarrnın yeni 
Şolu!!;: Mehmet gemisine vardığı zın güzelliğine hayran olarak dal· yaptıracağı vapurlar 

zaman başeardiyanına emir verdi: mı§ bulunan Hasan ağanın omuzu. Denizyollan İdaresinin yeni alaca-
- Esirleri Hasan Ağanın göate - na elini dokundu: ğı vapurlar için Avrupa tezgahların • 

receği yere gönderin. - Hey, ağe, topunu birden gö- dan gelecek teklif mektuplarına verilen 
Hasen Ağa esirlerin bulundukları türelim de gittikleri yerde konuşur- mühlet ay sonuna kadar uzatılmıştır. 

yere girdiği zaman etrafa §Öyle ge- sun. Belki hemen bize yol görünür. Martta bir komisyon toplanarak ya -
lişi güzel bir göz attı. İlk bakışta Erenlerin sağı solu olmaz. pılan bütün teklifleri t~tkik edecek ve 
göze ç rpnnlar arasında saraya la- Hasan ağa ona bakarak: mart içinde vapurların ihalesi yapıla· 
yık b; .. şey sezemedi. - Peki yiğitim ... Peki ... Hakkın caktır. 

Havagazı ile zehirlenme 
Saraya. layık olan esirler yedi se- var. Haydi, çocuklarla kızları ve 

kiz ya.smdan on beş yaşına kadarı kadınları Muhsin ağanın kalyonu

güzef kızla..Ia on yasından aşağı ol- na götürün. Erkekler sizin olsun. Yenicami kemeri altındaki 8/2 sa
mıyıın güzel çocuHardı. Bunlardan Baş nerdiyan iki gardiyan ile bir yıh odada yatan Hüseyin dört, beş 
birincileri hareme kap~tılır ve ora- kaç levent daha çağırdı. Esirleri gündenberi meydanda görülmeyince 
da tenübdi kalfaların ellerinde sa- çözdüler ve bir dizi halinde gemi· odası aranmış ve ölüsü bulunmuş_tur. 
l ay adetlerine göre terbiye edilir, den çıkarmağa batladılar. Ölümün havagazı ile zehirlenmek 
zamanı gelince de padişahın, yahut ( Arkası var ) suretiyle vukun geldiği anlaşılmıştır. 

1 

ispanya 

Madritte intihap günündeki 

Madrit, 20 (Hususi} - Bu ııa
tırları okuduğunuz dakikada, mek· 

tuba nazaran daha çabuk gelen tel· 
graf haberleri eğer ispanyada sükütun 

tamamen avdet etmiş olduğunu 
söyJerlerse bu iddiaya inanmama-
nızı tavsiye ederim: Mutlaka 
yalan olmasa bile mllbalagalıdır. 

Buna mukabil şiddetli, az 
çok kan!ı bir ihtilal çıktığmı 
ıöyler'erse bu haberin hakikate 
yakan olması ihtimctli çok kuv· 
vetlldir. 

Bu ihtilali kim çıkarabilir? 
Ortada tezepzüp amili olmak 

üzere belli başlı iki kuvvet vardır, 
birincisine kraliyet taraftarları, 

ikin iı'ne de komilniıt derler. 
Daha birkaç saat evvel bu 

iki kuvvetten biri ıc;sinin şimdi

den faaliyete ğeçtiği söyleniyordu: 
General Frankö ile Goddet'in 

başta olduk:arı iddia ediliyordu, 
bir sürll de tafsilat ~er.liyordu : 

- Piyade, si.vari ve topçudan 
mUrekkep kuvvetli iki kıta Cuatro 
t.ıyyare meydanmda toplandı, 
şimdi şehre yürüyecek, başlıca 

hlikfımet binalar.nı işgal edecek 
deniliyordu. 

Siz lspanyollan bilmezsiniz 
belki, Avrupanın en serillltesir 
insan!arıdır. Bir dakikn içinde 
bütün sakaklar boşaldı, dükkan· 
lar kapanC:ı, ve içinde yaşadığı• 
ınız otelin gar~onhm bile görün· 
mez oldular. t:Sereket versin rad· 
yo; a: Zira biraz. sonra Madrit is· 
tasyonuuda çalışan Spiker hlikfı

metin kısa bir tebliğini okudu. 
Bu tebliğde; 

- Askeri bir hareketin baş
ladığına dair kulaktan kulağa 
devran eden rlvayetler mUbaliiga-
1.dır, deniliyordu. 

Dikkat etmiısin :zdir; tebliğde 

r:vayetin yalan o duğu degil, mü
ba!agalı olduğu söyleniyordu. 
Fi bakika kraliyet rejimine sadık 
kalan zabitlerin toplandıklara, 
muvaff akıytst ihlimıılini tetkik 
etlikleri, en küçi.ık b.r fırsattan 

bile istifadeye hazır oldukları 
muhakkaktı. Y ahıız şimdi.Ik ha• 
rekete geçmem:şlerdi. Ne olursa 
olsu ı evlerinden çıkamıyan halka 
bu kıia tebliğ kifayet etti. lspdn-

yollaran birer birer olduklnrrnı söy• 
lemiştim ya, radyonun bu tebliği 
okuması ile sokakların dolması 
bir oldu. Hatta bizim otelin gar-
sonları bile arı.ı endam ettiler ve 
hiç bir şey o'mamış gibi mUşteri
lerin önlerinde iğilerek; 

- Bir şey mi emretmiştiniz 
efendim? Di; e Enrmaya başladılar. 

* ispanyayı iğtişaşa ıevkedecek 
olan ikinci Amil komünistlerdir, 
demiştim. Bunlara daha doğru 
bir tabir:e .. Anarşist - Sosyalist,. 
da denilmektedir. Mahalli komite-

ve 

kaTıflklıklardan bir görünüı 

lerJ çok sakin bir sokakta, 
dan çok sakin görünen bir e 
çalışmakta dır. 

Kendilerini yakmdan taoıııı 
lıtedim, derhal kabul e 
Karbmı yollamaklağım ile ô .. 
ıekreterJn odaıina glrmekl• 
arasında bet dakika bile ge 
dl. Bu çok genç ve gözleri • 
fışkıran bir adamdı; el 

- intihabatın Yerdiği oed f 
den sonra aldığımız Yazlyet S~ 
sarihtir; TabiaHyle ne kr• 
taraftarlarını &everlz, no de 1 

yalistleri. Hatta bir itibarla 
ıonunculardan nefret de ed Jıl 
Zira bizim gözümüzde reP 
seciyesiz adamlardır. Ve bir d 
iktidar mevkiine geçecek olurl 
tıpkı kralcılar gibi bizi yer• 
varJamıya çalışacaklardır. tl•Jil. 
hayır, lspanyol amelesinin fgte ~ 
bir t k oey ver'dır, o da •01 
ihtilaldir. 0-( 

Genç sekreter masasının ~,I 
rine yumruk indirerek söyler~ 
yalnız değildi, odada idare bd -
Uyelerinden yarım dUztıne a ~. 
daha vardı, mırıltı ile fşar'~ 
ıöze karıtarak mUtema diyen 
te 'yld ediyorlardı. 

* Sokağa çıktığım zaman ,o~ 
elan de\ am ediyordu, fakat d&' 
bu sükunda fırtınaya taka~ 
edecek bir durgun havası 

gibiydim, içimden; dt 
- Kim kazanacak? OJy• ,,ti 

şünüyorum, bir tUrlU do ~ ıı
veremiyordum. Muhakkak ~ 
dakikada yumruk olarak ku•1,, 
yine askerlerdedir, eltserfyet ~ti 
müfrit sosyaJ;ıtlerde görUI::,oı 
dlr. Yalnız arnlarmda te b-' 

b'lh . ' bit . program, ı aısa I§ıeyen f,İ~ 

yoktur, bunun lçinir ki adet ıl 
yellerinden istifade d~bllaıJ;,Ji' 
imkanı azdır. Ve bana öylo ti' 

yor ki bu defa da partiyi ııı&1~ 
dll ıosyalistler:e sola rııOf ,~t 
Borjuvalar kazanoıcaklardır. Jılı'' 
muhakkak bu kazanç nıu"~ .,,, 
olacak, iki mll.atehada bul;~ 
fırkaların mUdahnleai ile 
yine kopacaktır. ~ , 

Çekirdekte 1 yetişiyor 3 ı 
Küçükpazarda Dolap sokaktı' j\1e~· 

dcı 1' yılı evde oturan (10) yapın ·oi çtJ 
met kiracılara ait 3 çift iskarP

1 

mıştır. 

Rum Patriğinin elbisesi 0~ıı1 
. tO J• 

Rum patriği seçilen HırJS 1,~ııi ~"' 
d , ll \' 

Benyaminin mabet dışın a 
1 

·Ji>'e ·" k' l)tı 11 .,,... 
bise giymesi hakkında ı HeYet• 
kaletinin teklifi Baknnlar 
kabul edilmiştir. 
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Attila, çadırın perdesini araladı: 
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BiKAYE Adliyesinde 

Kim/er Terfi Elti? L ___________ Ercümf'!n.d Ekrem - Talu 

Adliye terfi listeai nep-edilmiştir. Bu lis S E B A T K A R A Ş 1 K 
tede terfie müstahak görülenler arasın 

da İıtanbuldan ticaret reisi Memduh, A 
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l 
Kararğahı bozunuz, dönüyoruz dedi ğır ceza reisi Suat, müstantik Ramazan Suadiyedeki bu mor salkımlar arasm- - Al, bak! Bunu dünyada bekle--

ikinci ceza reisi Kemal, azadan Nazım: da kaybolmuş gibi duran modt::rn köş- mezdim ! 

. - Kaçmışlar!.. Kaçmışlar!. At- mişti. Demek ki diyordu, ric'at, tasav- un pencere erın en ışarıya ış ıran e tu u ar adaşına uzattı . O da ı 
Ahmet Kemaleddin; birinci hukuk reisı k.. I · d d f k M k b k 

tılaı Supbi, aza Murat, birinci ceza reisi Sa - kahkahalar, bahçede, temmuz gu"neşi- yüksek sesle ve hayretle okudu . 
.. )) vur edildiğinden daha çabuk olup bittL dettin Avni, dördüncü hukuk reisi irfan, 

Attila saatlerden beri seme_r yığını-1 Evet., hatta Attila işitilen rivayetler- azadan Sakıp, Hüseyin, Fazıl, Salih Zeki nin kızdırmakta olduğu toprağa serin - Hüviyetini gizleyen bir kadın, 
il~ dayanarak nasıl durduysa yıne o va- j den evvel yüz~( eri dönmüştü. Payitaht~ Nazif, ikinci ticaret reisi Turban, ikinci sularını serpen fıskiyenin fışılt1sına seninle görüşmek istiyormuş.. Müla
~Yetini bozmadı. Çıkarılan feryatları ta dış kordonu muhafaza eden bekçı- hukuk reisi Zeki, befind hukuk reis Ah - karışıyordu. kat için zaman ve yer tayin edivor. Fe-
•titiyor, fakat ~itmek istemiyordu. t ler, sabah karanlığında Kral Attila ile ınet Kuım, müstantik Hüseyin Cemal, Hergün, öğleden sonra buraya mi- na mı?· Durma. git 1 dedi. -
1-fer türlü ihtima1leri gözönüne getirip ! I maiyetinin şehirden içeri girdiklerinı Üsküdar ceza hakimi Emin, üçüncü ceza safirler gelirdi. Bayan Leman için ge- Remzinin ne;;'esi birdenbire zail 
tartan ve ölmeğe karar veren Lir kim- görmüşlerdi. reisi Necip Nadir, aza Bürhaneddin, len başka, kızları Nevin, Güzin ve Şer- olmuştu. Kekeliyerek cevap verdi: 
8e artık hayata geri dönemezdi. Onun Üsküdar müstantiği Osman Ayni, Üsküdar min için gelenler başka, oğulları Said - Ben, yalnız, nasıl giderim? Uta-
İçin. hukuk hakimi İrfan, ihtisas bakimi Refik, ve Vedid için gelenler yine başkaydı. nırım. Kim bilir ne azametli bir kadın· 

· S l . J • • 
1 

Em . . Ordu çabucak Tuna ovalarına yer- müstantik Münif, sulh hikimi Halit, aza Kö..c;ke en sık devam eden, Saidin dır! İstersen sen de benimle gel.. ..~ 
- <( emer en ateş eymız .» rını ] . d lar k Id H" l . ki Mebm ı: -ır "'"" \rerdi. ! eştı, ça ır uru u. un erm es Hakka, et Fuıl, müstantik Adil, a· mektep arkadaşı Remzi idi. Daima e- kağın köşesine kadar olsun. Fakat, ön-

d h k · h 1 d n za Bürhaneddin, sulh hiıkimi Celaleddin, 
F k 

"Ik d f l k b urgun, are etsız ayat arı yeni e linde küçük bir demet çiçekle gelir ve ce bana yemin et ki, Guzın" · haılıma 
a at ı e a o ara onun u em- b l A .1... ... .. .. _ aza Ertuğrul 4':-~ Tahir Hilmi, sulh biki-tin "t edilıned" '- ,. ·· led"kl · as amıstı. ttı anın yegane duıjunce- ~ bunları, mahçup bir tavırla, daima Gu" - hiç bir ~y duyurmıyacaksın ı. 

e ı aat ı, natta soy ı en- . ' . ' · O Şak" Abd'" hm Ş ref .-ni · "t b'l l dı sı yemden Romaya, yalnız kendi Hün- mı sman, D", WTa an e ' zine takdim ederdi. Said bu teklifi kabul ettı' ve 
ışı en ı e o ma . l . l ull . müstantik Suut, aza Adil, sulh lı&kimi Ali, 

K l 1 D
.. _ 1 __ k erıy e ç anmaktı. Ne sarayı yakınin- Rem · G'" · l ... ıkt arkadaı:.ına b'r .. ·· 'h l d' - « açmış ar uşmallJal" açmış, aza Osman Şükrü, Reıat, Üsküdar sulh zı, uzıne çı gıncasına aş ı, T ı suru nası at er ver ı. 

l\raı Attila! » ide oturan Burgonyalı kadını, ne de hakimi Mazhaır Yqar, icra ren muavini fakat aşkını bildirmeğe bir türlü dili Remzinin cesareti yerine gelmi~ti. Ma 
Bütün o~du bu feryadı göklere çı- ~r~liçe Kerka"yı düşünüyordu. Yalnız Zeki, ıulb bakimi lsmaa1, İbrahim Tevfik, varmıyordu. Her gelişinde, salonun dem ki Güzinden hiç bir ümidi yoktu. 

tararak ter ter tepiniyordu. sı1ah1amyordu. Bu hareket ta ftalya- Sait, Şakir, ihtisas müstantiği Saffet, sulh bir köşesine büzülür, meftun nazarları- böyle bir fırsatı ne diye reddedecekti? 
Atları Getirini%!. ya kadar duyulmu~tu .• Halk endişe ı- hikimi Niyazi ,aza Haha Şakir, sulh hakimi nı Güzinden ayırmayarak, öylece otu- Bahusus böyle bir maceranın , kendi-

Hıristiyanlar: çindeydi. Abdülkerim Behçet, AIBedc:lin, Münir, rur, başkalarının söylediklerini dinler- sini, Güzinin nazarında kıymetlendir-
- ccAllahın bir mucizesi!» diycrlar- Nihayet şubat ayında Hünler Okar Ni:zameddio...! Kadri, Cevat, Tahsin, Ce - di. mek ihtimali de vardı. 

<h. tepderini aşarak Aki1eya•ya doğru 
1
• vat, Avni, Adil, Tevfik, Reıit, Recai, Naz- Kendisiyle alay edildiğinin farkın- ... 

p l · 1 1 mi, R6§8t, Nuırat, Niyazi, Celaleddin, da olmıyarak, Remzi, kemali Tatlı bir yaz akşamı idi. Ay, bulut• 
- u:r;~e:ı:;irn ı:~~iri !.» diye bagr"' ı- ger ~kmekğel batşladKılarl. 'k~ay~tah"'tlta EDlel nk- Mustafa Asım, Hasan, ihtisas müstantiği safiyetle hayaller kurmaktaydı: Güzin larm arkasında gizlenerek, caddeye es-

ezı a mış ı. ra ı mcı og u a Hakkı, aza mülizimi Beyhan, Ali, Meli -}'orlardı. ile beraberdi. ha, bakim Emine Suat, ıulb hakimi Tah- ile evlenip, bal ayını, babasının Milas- rarengiz bir çeşni veriyordu. 
- ((Kral Attila, başımıza geç!. Bize Akil Iİn, aza mülizimi Feridun Ekrem, Nured- taki çiftliğinde geçirecekti. Kendini Remzi, bu gizli mülakat için t.-ıyin 

t d · eya P.,ehri muhasara edilmi~ti 1 k Jk 1 b l d edilen bo t 1 d ., h I l l:UJnan a eti.» r. -r • din, Attı1i, M. Zeki, Mefharet, Murat, onuna o o a ağ ar a, tütün tarla- Ş ar aya ogru e ecan a j. 

Y 
., l ] da d w k l fakat marta kadar hiç bir netice elde S ih larında gezerken go··zo"nu··ne getı'rı'yor lerlemekte idi. 
ıgı an semer er rma agını o - fabna em a, icra memurları Gülüzar, 

d H 
edilemedi. Çünkü orduya Attila deg"'il k d k C b' k"' k" k U. erkes bağıra bağıra kendi seme- . .. ' Ekrem, Mehmet Arif, Ziya Nuri, Muhtar ve en i endine heyecanlanıyordu. . ıvar ır O,Ş un açı pencerele-

tİnj arayıp buldu. Atları getiriniz. Ge- E!.lak kum~nda edıyordu. ~u.nler bu Nail, tbrahim Halim, M. Turgut, aza mü - Fakat, nazarları, Güzinin müstehzi rınden fırlayan radyo nağmeleri ak.şa-
tiriniz atları!. Y8uzdendhaBgırarak Kralı ıstıyorlardı li.zimi Meliha, Necati Fevzi, ihtisas müd- bakışlariyle karşılaşınca bütün bu ha- ı mm tabii güzelliğine aynca musiki~in 

H ı bal 
,_ 

1 
E u sıra a izansın bir ordu ile Roma- deiumumisi Re•it, Mehmet, Mehmet Hik- 11 b' d ·1· · · d O de heyecanını ı'laA ed. d ayvan arı ara ara :KOsunuz v- :ı: ye er ır en sı ımverıyor u. zaman, ve ıyor u. 

Vela yağma edilen ganaimi: soma ka- yda yardıma gelmekte olduğu şayi ol- met, müddeimnumi b~uavini Salih E- düşünceli bir hal alıyor ve salonu Remzi, Saidi bir kaç adım geride 

dl 1 kl B k 
::r_ u sat, muavin Şefik, H&lil Kam.il, Celaleddin, k d k d ., S eli d J bırakmıstı G'" l ' 1 ala k t_L narı yü eyinizi ize umancı.a et, · ter e ere , ogruca ai 'n o asına j ti- . · oz erıy e, ca aranUK-

Attilal. Nihayet şehir düştü ve Hünlerin tah Ahmet Nureddin, Sabri, Ki.ıif, Remzi, ca ediyordu. Orada, açık pencerenin ta, hüviyeti meçhul kadının şeklim 
K 1 

- Hikmet, Nazif, Sadun, Hikmet, Cevdet, d k k seçmeg"'e çal d 
ra t b

. d' t 'b' ., dı Od " " d M d o"nün e sı'garasını ı'çere , ar adaşına ışıyor u. a ına ın ı ve yavaş yava~ e- n ıne ugra . r u yuruyor u. e ı- Feridun, Oıküdardan Orhan da vardır. 
Peden a~ğıya inmeğe ba,ladı. Araba- olanem,Mantua ve Pavia şehirleri de .............................................................. derd döküyordu. Ah! sevginin, sevilmenin tadını ar-
~rın önünden geçti, düz ovaya doğru zaptedildi. Büyük bir Hün dalgası Ro- rı SOD p Ol ta - Kusurumu, kabahatimi bilmiyo· tık tatmak üzereydi. Lakin kadın gö-
rlerledi. Bir kere ~ "cenuba doğru 1 maya kadar akıp gidiyordu. Fakat or- İLAN FİA TLARI ı-tl rum azizim amma, her nedense ka- rünmüyordu. Yalan mı söylemişti~ A-
haJw. Romalılar aynı yerde karargah duda büyük bir hastalık baş göstermiş- dınlar benden hoşlanmıyorlar .. diyor- caba tayin ettiği yer başkaydı da, Rem--
kunnu-1ardı, tabii muharebeden bir ti. Bütün Hünler kırılıyordu. du: zi mi eyi anlayamamıştı, yoksa? Ge--

\M 1 - Gazetenin esas yazısile · · · d k iec:ıe evvel oldugu.. aibi. fakat... B ad k Said ona cesaret vermeg~ e çalışıyor- rısın gerıye önme üzereyken, ora-
e· ~L R d bir sütünün iki satın bir - k k 

l.aferi Gennanlar çaldılar, Aetiüs, u sır a arargwıa oma an ge- (santim) sayılır. du. cı ta, alın bir akasya ağacının dibin-
haldon var. Ben ise 17imdi mağlup Ger- len iki papaz Attila ile konuşmak is- 2 - Sayfasına göre bir aan . - Biraz kendini topla. Benim gibı de bir gölge gözüne ilişti. Yüreği çar~ 
ın ı tediler. Attila onları kabul etti ve Ae- o)! pa çarpa, Remzi o tarafa dog~ ru ..... _ 

an an şarka doğru geri götürüyo- tim ilan fiab ıunlardır: ""' l'tJın. tiüs ile mutlaka harp edeceğini söy- _ Senin gibi mi} Bunu söylemesı ğirtti. O anda, iki kuvvetli el, boynu-

Attila atını yavaş yava~ Şark yolu- liyerekBkendiblerine bir yüzük uz~~~: aayfa ıa,fa uyta 1ayfa Dtğ , Son kolaydır. Sen yakı,şıklısın. Oysa kı na sarıldı. Çetrefil bir ses: 
b~ ~~~ .. "'tt'" Ark b") bak - unu aş kumandan Aetıuse __ 1_

11 
__ 2_~1--3 __ 

11 
5 tyftr r UJfa be - Ayo kuçuk hey San hanı sevı 

"""K'u yuru · u. asına ı e - .. .. k . . Hed" n.. ' " · • inadı. Emir bile vermedi. golturece.dsınkız. ıye değildir. Ka- 400 250 200 100 60 30 - Sen bir kere bana şunu söyle: yormuşun, öyla mı? 
H

- l • S · A l ta onum ay en ben, hayatta kalan a- Krt. IMto Krf. K,.. Kr1o K H · · k d l d h l Diye bagvırınca, zavallı dc1ikanlı, un erın evınç vcu arı ,,, angı çeşıt a ın ar an oş anıyor-
&, kumandan Aetiüs daha safak dam, bu yüzüğü bir ölüye vermek iste- sun? bayan Lemanın evindeki arab bacıyı 

aöJcıneden evvel bir tepede nöbet• ~k- dirn. Halbuki iş değişti. Şimdi bu yü- 3 - Bir santimde vasati \8) Remzi kızarıyor, bozarıyordu. Ar~ tanıdı. 
leycn askerlerin yanında duruyor ve züğü bir ölü bir diriye gönderiyor!.. kelime vardır. kadaşını katıla katıla güldürmeden, o- Ayni zamanda, arkasında gevrek 
ti.. dedi 4 - İnce ve kalın yazılar b' k hk h 

ı ..-.ah tetkik ediyordu. Bu aralık Hün- · ., nun kız kardeşine gönül bağladığını ır a a a çınladı. Belli etmeden pe-
Sonr k lk k tutacaklara yere ııöre · k b d '.tın karargahından gelen meserret a ay. aga a .ara. . : . nasıl itiraf edebilirdi~ Onun için şu ce- şıni ta İ e en ve esasen bu muziplı-

H d k d B 
santimle ölçülür. 

llidalan işitti. - ay ı, artı gı ınız. ır saat vahı veriyordu: ğin, ağabeyiyle beraber mürttibi bu-
Başmı çevirerek cenuba doğru bak- zarhnda karargahımı terketmiş ola- ~~ - __ ~ I - Nasıl olursa olsun. Ben zayıf lunan Güzin hem katıla katıla gülüyor, 

tı. Roma ordusundan da bazı kıt'alar caksınızl. dedi. '{' SOD Posta -~~ olsa da, tombul olsa da beğenirim. hem de: 
'Yrılarak tepecikler arasından nehre Yalnız kalınca dışarıda hastalıktan + + - O halde, kıtlığı yok a? Bir tane- - Ne o, bacı? Bizim Remzi beyden 
doğru gidiyordu. Aetiüs bunu göstere- kırılan Hünlerin iniltilerini duydu ve İstanbul Gelir ve Para sini seç! ne istiyorsun? 
ttk: koltuğuna gömülerek gözlerini kapa- B O ~ diye g\ıya araba çıkışıyordu. 

d R ~ A S ] 1 Remzi içini çekiyor ve ümitsizliğini 
b - ((işte Vizigotlar gidiyorlar. Attila ı. işrab eder bir tavırla başını sallıyor- O gece, bu hadiseden biraz müte 
l ~.nu bilmiş olsaydı, bize ikinci defa Faydaaız Bir Hücum 22 - 2 - 1936 d A k d l d essir ve mahçub olan zavallı genç, ne fi '· u. r a aşı onu omuz arın an tutup. 
~uın etmek için geri dönerdi. Du se- Türk Devl~t Bo-r-çları ' dersiniz? yine de mütenebbih olmadı 

f~t halim yaman olurdu!.)) d' ~n~gdes kertesi sahbah büyük bir en- Llr"' sarsıyor ve: Yine eskisi gibi bayan Lemanın k<_)_qku·· 
A d l h } "' Lira - Üzülme, dostum! diyordu. Daha • 

- ccHalbukı" Atb')aA bunu bı'!mı'yor!. w. e ıçın e. ararga ı 0 aştJ, asta arı tN 7 T B I 4 il 01 15 H 1 B ne gelı'yor, Gu"zı'ne bakarakta11 ı'çı"n " zı ret ett l d d bah 1 -ıo '5 · · ~ '" -ıo azme · 68
•
50 çok vaktin var. Baksana, henüz bıyı-

v "-ı_ l ık ld ~ .. .. ı ya ı, on ara yar ım an set- o/c 7 ~ T B ll r3 o~ Dahili istıkra:ı 9S oo k" d S "d od h ,,cuoız yo un aç o ugunu goruyor. . A o "' · · • ' • g"' ın bile yok. çe ıyor, sonra a aı in asına iltica 
Qu ...... d d ti he he d.. d lı. mma o yardım nereden gelecek- % 7,5 T. B. m~r.so ederek .. 
t """ye e, os a ra r u~man a . y • R · · b · h Q~ 1 l K I T od tı? unanlı, bütün ikna kuvvetini bir Devlet Demiryolları Borç1arı emzının u vazıyeti, ayatı biraz 
. , en ayn mı' o uyor. ra e o- l k .. . d h .. h d · l tik in ··ı·· .. k f ld 

1 
araya top ayara Kralı Roma uzerıne Lira Llra a a muspet cep e en gôrmeğe a ış-

o umu ço ena o u .. ı> .. .. k . '.·H s'.) il l y d'd'' d k l k d Şı. d" b k d .. 
1 

K l T d yurume ten vazgeçırtmeğe karar ver~ Erganı · • Anadolu Ivell 4,00 , mış o an e ı m e u ağına a se in-
. m ı eş ar eş, o en ra eo o-ı . . .. k" R .. . .. .. 1 E 19 · ı ı A d 1 M tik'in . 

1 
k . . b' 'b" mıştı; çun u oma uzerme yurumek- B vns rzurnn ' na 0 u · 47,S) ce, o, zavallı dostunun derdine derman 

1 mırasını pay cwma ıçın ırı ır~ f d h - b 1 h ıtıi"l akl T . D l ten ne ay a asıl olabilirdi? Şüphe- Soıyetele' Eahamı u mağa a tetti. 
1 " e çarpışac ar. orısmunt, c< ev- . . .. . Lira ıtti-d ki d . d'V. h sız, Aetıus sehrı muhafazaya mukte- Bir ak:;;aın Güzin piyanoda şen bir 

... en uza ar a geçır ıgım er saat . . . .' t B MU 911,0J jl İst. Tramvay ~t...... hl.k d" .. dır olabılırdı. Romayı zapt ve yağma •· · · SD B parça çalıyorken, Remzi yine Saidin 
... uı te ı eye uşuyor, )> sozunu . . . 1 , • Ht\. 9, omontı 

tckr .. ~ t . .. ) d' cdebılırlerdı. Fakat ondan sonra? ıı , 11 Name 11,601 Terkos odasına sığınmak ihtiyacını duymu,c:tu. 
.,ı. - e tı; ne soy e ımse para etme- . . ~ 
\Q. A _t k Gal t hlik d d ~ .

1 
. Böyle hır zaferden ancak kuvvetli bir Merkez B O. 63• -s A. Çimento Bir kaç dakika sonra, bayan Lernanın 

f ~ ı ya e e e egı , vazı- . . d . . . '---tın b'tt" d . d d ordu ıstıfa e edebılırdı. Oneges bu ÇEKLER hizmetçisi usulca içeriye girdi ve ken-
ı ı, eyıp ur u.» 1 d" .. k k l 1 Kr _ E t Gal k ld k l suret e uşunme te i en ge en bir ş. I. T. L. 1çln ı disine bir mcktub uzattı. Remzi bu 

d (( ve , ya urtu u, urtu - k l k d' . . ., isterin 621,01 \\Liret ı1J,0 12J 
\l a-m ne '--da zam · · A · postacı, ra ın en ısını çagırmakta I ' F. Fraııgı 11,u6 1 Dolar 0 mektubu heyecandcın titreyen pmrnak-

t .. ... a ~ r an ıçın, vı- ld y h be d" h , .040 lil) > o ugunu a r ver ı . Oneges emen 1 ~ lariyle açtı. Bu saatte, buraya, kendi-
~· > k d akt H·· d kralın yanına koştu. ı ~ . NAKİT sine hitaben kim mektub gönderebi-

L QSŞ uman an uz an un or u- Krş. ~l'Jnın Şa k d .. . . d k Ellak, Edeko ve diğer kumandan- 'J Krı. lirdi? Acaba evden bir haber mi veli-
1.._ r a ogru toz ıçın e uza - . 

1

· 20 F. Frangı t6i,Oıl I l M~rk ~2 ° 
-.,tık} .. .. d lar kral nezdınde toplanmışlardı. Her-

1 
ı Dolar 124, j i".ı 

1 

20 Drahmi •• OJ vordu? Annesi mi hastalanmıs. tı? 
arını goruyor u. . A .. . . 

1 

· .. , J • kes Attılanın hukmiınü beklıyordu. 
1 

ı isterlin 6~0 20 Leva 14 İlk satırları okur okumaz. yüzün-
Yenıden Roma Tam Oneges içeriye girerken Attila ,_2_0_L_ı_re_ı ___ ıs_, ___ 2_0_Le_Y _ _ _ 1_3,o_J_

1 

deki uçukluk kayboldu ve gözlerinde 

Kapı/arına Doğru da geldi. Kral, arkasına deri elbisesini r Borsa Dııında bir alev parladı. Arkasından da hıçkı-
giymişti. Bu elbiseyi, ordu yuruyuş L. K. L. K. 1 rır gibi bir kahkaha salıverdi. Ve Said-

bl'L ~rdunun geri döneceğini kimse halinde iken giyerdi. Attila, iki eliyle 1 Kredi Fonslye ı Mübadıı Bon. 7 ı 1 den tarafa dönerek : 
'll'l k · h 188t senesi 9'.l;01> Gayri • • ıc-, s 

d\l 1Yor, ımse atmna getirmiyor- çadırın iki kapı örtüsünü tutup açtık- 1903 , oo~J I Altın 956 l - Aman, ne tuhaf 1. Bilsen.. Bil-
~· Oneges'in aldığı son raporlar Or-

1
tan sonra dedi ki: 1911 g ııs,oa Mecidiye oo,au sen .. dedi. 

tı ~ehri önündeki karargahtan gel- ( Arkası var ) "'·· ·- -- - - - .J - Nedir? 

Lira 1 
n .ı) 

'!,6J 

l ··' 
1 

1(),2) 

-

- Kusurumu, kabahatimi bilmiy<>
ı-um, azizim, amma .. Her nedense ka 
dınlar benden hoşlanmıyorlar 1 

diye derd yanıyordu. 
-·~·---... _.., ______ ......_.....__.. __ _ 
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10 Sayfa SON POST~ 

"Son Posta,, nın Tefrikası: 9 Y e;ıan: A. R. 

Cemilin Selanik ve Manastırda geçirdiği aşk maceraları 
Bütün arkadaşlarını kıskandıracak şekilde idi. 

- Ben, epeyce budala imişim... rakmıştı . Fakat Sirkeci istasyonunda dıka) muhbirleri, onu böyle bir çok 
Diyordu. Ve sonra kendi safdilliği- trene binerken, göz y~lannı kalbine tehlikelerden esirgemişler; aşkın en 

ne gülerek devam ediyordu. içirmeğe çalışan anacığının kirpikle- candan fedakarlığını göstermişlerdi. 
- Gündüz, onların bana gösterdik- rinde parlayan iki damla yaş; onun İşte, bunlardan ötürüdür ki müla-

leri temayülata aldanmış; herhalde kalbinde bir tufan yaratmıştı. zım Cemil; (kadın) denilen o müs-
beni takdir ettiklerini ve hatta, birden· Sclaniğe ayak bastığının ertesi ge- tesna mahlukun ancak (aşk) için yara· 
bire seviverdiklerini sanmıştım. Halbu- cesi, Beyaz kule bahçesinde bir İtalyan tıldığına hükmetmiş: ve aşkı da, ken
ki, Safoda kalp, his, sevgi namına bir ' şantözü onu masasına davet etmişti. disine kolayca koparılamaz bağlarla 
şey bulamadım. Eğer; yaveranı hazre- Ve daha ertesi gece de, misafir kaldı- raptedilen kalplerde hisseylemişti. 
ti şehriyaridan , mülazım Cemil olma· ğı pansiyonun kızı (Raşel), ona ilanı işte ~imdi, bahçede gül ağacının 
yıp ta, bahçıvan Recep ağa da olsay- aşketmişti. dibinde bıraktığı saraylı Safo ham-
dım, hiç şüphesiz ki ayni şekilde kar- lstanbulda bıraktığı aşk dalgası, ni- mm kendisini (Çeşmi Dilber kalfa) ile 

Habeşler şimale yeni 
kuvvetler gönderdiler 

(Ba§ taralı 1 inci ymde) 

de tayyare kuvveti denilen ıey yok 
iken ve İtalyan havacılığı «biz fÖY • 

ley iz, böyleyiz •• » diye etrafa kuru 
sıkı bloflar savurup dururken, ip • 
tidai bir Habef ordusu elini, kolunu 
sailıya, sallıya yüzlerce kilometro • 

yu katebnit ve timalde dütmanma 
kartı kuvvetli bir cephe kurabilmit
tir. Ya bu Habeı ordusunda 100 ka
dar ketif, av ve bombardıman tay
yaresi bulunmuf olsaydı acaba İf ne
ye varırdı? ... 

İhtimal ki itler tersine döner; İtal
yan kuvvetleri serbest serbest; hiç 
bir hava tehlikesine maruz kalma • 
dan almakta bulundukları taarruz 

debiliriz. Bu hükmün sebebi hem yukart• 
daki iki esaslı nokta; hem de aon Endert• 
taarruzunda yüz ton bomba attıklan bildi
rilen İtalyan tayyarelerinin 100 insanı bi
le mulıareh~en hariç kılamadıldan bu • 
ıusundaki neticedir. 

3 - Dünkü telgraflarda gördiijiimüs 
ve nazannuza çarpan diğer bir noktada 
İtalyanların timdi de Habet ülkesinde it-
gal ettikleri arazinin, kilometre mmabbaa 
cinsinden, meaabasile C:vütmeie kallana • 

landır. Buna züğürt teaelliai demektea 
kendimizi güç zaptediyor ve ba haberleri 
ajanslara kadar geçirten zihniyete sii)mek
ten kendimizi alamıyoruz. 

Şu iki misali okuyacak karilerimiz, ne 
demek istediğimizi anlıyacaldardır: 

ı k ık . k b · · ·· 1 h b d d ba I V paylaşmagw a razı olması, mülazım Ce-şı anaca tım. ı ız, em goruyor ar. ayet ura a a ş amıştı. e çarça- tertibatlarını, yürüyüılerini, kuvvet 
Be · l h b" · k · · b k b" f h ı· · ı ş ·· mile, derin bir hayret vermişti. 

1 - Büyük harpte Almanlar ( Paria) ill 
meıhur Eyfel kulesini görecek kad.. genİf 
Fransız toprağı iıgal ettiler. 

nım e Ofj ır zaman geçırme ıstı- u ır ırtına a mı a mıştı... antoz- kaydırmalarını, nakil itlerini hece • 
2 - İstiklil harbimizde o umanlci y.,. 1 A 1 d k • ki l l d ba 1 k b'l · · Uykusuzluktan göz kapakları ağır-yor ar. ra arın a ura çe yor ar. er en ş ayara , ı mem ne camısı- remezlerdi. Amma denilecek ki «İ-

Beni taksim ediyorlar. Tuhaf .•• nin imamı (Hacı hafız Hoca- nın gü- laşırken gülümsemiş: nan ordusu Ankaranm burnamm dibine 
( Arkası var) talyanlar, bir Avrupa veya İngiliz- kadar geldi. Her iki harpte de netice ne 

Çok tuhaf ... Akla gelir şey değil... neış yüzü görmemiş, horoz sesi işitme- ft İtalyan harbi tehlikesine kartı ihti- oldu?. Almanlar ve Yunanlılar harbi kay 
Halbuki... miş (Kerimei pak.ize) sine kadar ela- ' B A D \'O yatlı bulunmak üzere; tayyare kuv- bettiler. Sebep? .. Çünkü ortada mağlup 

Şimdi, Cemilin aklına, bu güne ka- yanan bu aşk fırtınası, çarçabuk mu- vetlerinin büyük kısmını ana va - edilememif bir Framız ve bir T"ark ordu • 
dar geçirdiği bir kaç aşk macerası hitte aksetmiş: bir çok genç ve yakı-

B Ak ki P am tanda bir kısmını da Libyada ter • ıu vardı. t,te İtalyanların dikkat nuanna 
geliyor; kapalı gözlerinin arasından şıklı zabitleri kıskandırmağa sebebiyet u ,am rogr 

ısTANBUL ketmeğe mecbur kalmıılardır.» Biz almaları Ia.zım gelen fey de badm. Ortada 
karmakarışık bir takım hayalJer geçi- vermişti. 

Yordu. 
bu mülahazaya kıymet veremeyiz. bir Habet orduıu mevcut kaldıkça ltal • 

- Mülazım Cemil, Manastıra gidi- 18: Tokatlıyandan nakil, 19: Çocuk 
İlk aşkı; harbiye mektebinin birin- yormuş. saati, hikayeler, 19, 30: Muhtelif plaklar Mademki İtalya milyarlarca masra- yanın harbi filen kazanmasına imkin yok 

4 

) fı ·· b" l • • t ·· tur. Becerebiliyorsa o orduyu ortadan kal-. f d k b" "k k k H d d b" 1 d (çocuklar için). 20: Ses musikisi (plak , ' yuz ın erce ınsan zayıa ını goze cı sını ın ay en, ıtişı omt;ıunun ı- ava isini uyan genç za ıt er en dırmağa çahımak, «fU kadar kDometre 
zı (Saime) de hissetmişti. Saime, ken- çogwu: 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son alarak Habeıistanı fethetmeğe bir 

h b 1 d il h f murabbaı yer ifgal ettim» demeld• hayır-
disinden bir kaç yaR büyük olmakla - Aman birader .. Uğurlar olsun. a er er. or u yo amııtır; asım tara ın 

T Saat 22 den sonra Anadolu ajansının k tl · • t 1 akta lıdır. Bundan bqka Habet ülkesi, böyle 
beraber, bu aşka çılgınca mukabele Meydan, biraz da bize kalsın .. Ooooh !. uvve erını op anm n ve cep· • gazetelere mahsus havadis servisi verile • h l d ... .. .. kt d aylarca mücadeleden sonra İfSal edilebileo 
göstermişti. Yalnız şu var k: bu aşkın Demişlerdi. cektir. e ere ogru yurume en mene e • fU kadar kilometre murabbaı Mhanm el • 

hududu, hiç bir zaman kafesler arka- Bir hafta sonra Manastırdaki bir BÜKREŞ cek kadar hava kuvvetini de bu den çıkmasile istila edilemiyecek kadar dı 
sından işaretleşmek hududunu geç- genç zabitten, Selanikteki bir zabite 12,45: Diniku orkestrası. 1 7: Köylüye; maksada tahsis edebilmeli idi. Eğer geniftir. Bunu İtalyanlann da bOmemetİ' 
memişti. Ve .. az bir zaman sonra, Sa- gelen mektubun bir köşesinde. şöyle 1 7.15: Akordeon • klarnet konseri, 18: bu maksatla Habeşistana gönderi • ne imkin yoktur. Fakat ne yapamlu ki t• 
imenin birdenbire kocaya varması iize- bir haşiye görülmekteydi: Bnditza orkestrası, 19. 15: Caz, 21 : Tiyat- len 250 kadar tayyare topu topu bq aelliye muhtaç vaziyettedirl•. 
rine artık bu fasıl, hitama ermişti. (Yahu!.. Buraya, mülazım Cemil ro, 23 : Radyo orkestrası, 23.45: Vagner tane tayyaresi olan Habeılilere kar- C. D 

F akat, Saimeden daha hassas olan efendi isminde bir piyade zabiti geldi. konseri. §1 kafi gelmemiıse ltalyan havacı-
küçük kız kard~i (Fazıle), Cemilin Bizim yosmaların hepsini haraca kes- BUDAPEŞTE lığının blöflerine artık kim inanır? Cephelerden dün gelen haber-lel' 
kalbinde ablasının bıraktığı hoşluğu ti. Üzerinde ~eytan tüyü mü var, ne- 18: Çingene müziği, 19. 1 5: Piyano - Bu, 250 tayyare daha f>atka ( !) se • Londra, 22 (A. A.) - Rö,.t• • ' 
doldurmak istemi,ş; bir kafes altından dir?. Gören kadınlar, derhal ona aşık şarkı, 20.30 : Radyo piyesi, 22.35 : Askeri beplerden bu en mühim vazifeyi ye- jansının harp muhabirlerinden: 
Cemile bir mektup göstermişti. oluyor; kırk yıllık ahpaplar bile artık müzik, 24: Caz. rine getirememiılerse Habe~stan Dün cepheden gelen telsraflar, ltalyat 

O günden itibaren Cemilin a~k ta- bizden yüz çeviriyor. Dün, ilk defa ta- MOSKOV A seferi gibi bir teıebbüs için lüzumlu kollarının silah atmakaızm eYYelW ala 2f 
rihinde ikinci bir fasıl arıfmıstı. Ve lime çıktı. Takımının b;ıRında adeta kilometre ilerliyerek mlinbit Bula onaad 

::r T -er 20 : Kızılorduya konser, 22: Yabancı dil- olacak tayyare kuvvetini takdir et- geçtiklerini ve bu böı.enin en mühim nebİI' 
Cemil , aşkının en saf ve bakir tahassü- mahçup bir kız gibi idi. Fakat talime lerle konferanslar. mekte ltalyan bat kumandanlığının )erinden biri olan Maiimeaiç nehri ndi . 
satını, bu ince ruhlu kızdan tatmıftı. başlar başlamaz, iş değişti. Mübarek y ARŞOV A acz göstermiı bulunduiu meydana .ine hakim yeni mevziler İfgal .ulıJeriol 

Fazıle, ilk aşklarına sadık kalan çocuk sanki kırk yıllık, pifkin ve gür- ı7.15 : Plak, 17.45: Şarkılar, 18.20: çıkmaz mı? Hüliıa ite hangi cep. göstermektedir. Hatta, dönen pıialart 
bütün hassas genç kızlar gibi, Cemile leyen bir alay kumandanı kesildi. A!tık Dans, 19.25: Tiyatro, 20: Muhtelif, 21: heden bakarsak bakalım Ha • göre. İtalyan ileri müfrezeleri Amba Ala • 
karşı candan bir vefa ve sadakat gös- talimi seyretmeğe gelen kadınları, Piyano konseri (§llrkılı). 21.45: Konuıı - b it 1 harbı·, it l giye çok yakın bir yerde balunmaldaclır • 

k l .. T r b"f e§ - a yan a yan l t 1 lar . eli • - 1 etmekte lda. 
termişti. Fakat artık gönül işlerinden genç ız an gorme.. a ım ı ınceye malar, 22: Şen yayım, muhtelif, 23: As • h I ... hakiki h b ar. ta yan m fDD lf•... o 
zevk duyan Cemil, önünde açılan renk kadar başbaşa verıp fıkırdaşmaktan keri bando, 23.30: Dans ve hafif müzik. avacı ıgının mu are e iu Aderat Makallenin 35 kilometre bdal 

b . 'b" 1 . . d'l T r d kıymetini ortaya koymuftUr. Bu cenubundadır. 
renk ve çeşit çeşit aşk cereyanlarına ırı ır erme gır ı er. a ım en sonra PRAG 

' d ··ı" C ·ı· tak · harpten evvel bir çok komıularına İleri hareketi, bir topçu bombardıma kendini kapıp koyuvermi!:ti. a, mu azım emı 10 • ımmın peşın• 16: Brüno operasından: Verdi'nin uT-
T d k l k d ld 1 B k ve en kuvvetli A vruna devletlerine nından sonra baflamıt ve tayyareleri ta • 

C 
.1 .. ld' e, ış aya a ar ge ı er... u ar a- roubadourn operasının birinci ve ikinci r- L:.O 

emı guze ı b"l ·· d ~ · 1 İt 1 kip eden İtalyan kollan hedefi.ine biç -. ' . . . · daş, müthiş surette karımıza kesad perdesi, 18.50: Almanca neşriyat, 18.50: ı e goz agı vermıt o an ayan 
Ce J d h 1 ... b" · d k b' b mukavemete tesadüf etmeluisin aİpnit • mı • §ırın 1• verdi. Yandık, birader, yandık ... ) Hafif müzik, 20.05: Şen §llrkılar, 20.40: avacı ıgı ızce ıım i sönü ır &• 

C ·1 . • d M A k " k 21 20 B .. d k 1 d ç·· k .. h lık d lerdir. emı, cazıptı. Bereket versin ki, aima anastır- s en onser, . : runo ra yo or cat- on ur: un u er var , mey ana Bu suretle 10 battanberi ~ 

Cemil, ilk (merhaba! .. ) dediği da bulunmuyordu. Sık sık takibe çıkı- rası, 22.20: Estonya müziği, 23.35: Gece koyduğu eserile ölçülür ve bu eıe • Makallenin cenum:da 1850 ~ 
-erkek ve kadın- her şahsın bir an- yordu. Sazan iki ay, üç ay Balkanlar- müziği. rin kıymeti derecesinde not alır. murabbaı yeni arazi ifgal etmit o)gyorlaf'. 
da kalbine girecek ve o kalbin etra- da, dağ başlarında kalıyordu ... O za- HAMBURG 2 - İtalyan hava kuvvetlerinin kaçırdı- İtalyan istiktaf uçaldarmm pilotbın, er 

k. k d 1 b k k 18 25 · Barselondan nakil Almanya - b tik 11 •- • •-- •• fında da çarçabuk bir muhabbet agw ı ö- man öte ı ar a ~arı, u or unç ra- · · ğı diğer bir fırsat ta Habet ordusu sağ ce • nu a giden pa • a ve yo arm ••P..,.• o-
k ispanya futbol maçı (ikinci haftaym), t 9. l 1 alıl la d 1 ld··x...-.. -l:....l"L recek kadar cinsi cazibeye malikti. kiplerinden muva katen olsun kurtu- nahını tefkil eden Raa Mulugetta ordusunun ü er ve yar ar o u o ... - SOAYua • 

1 O: Halk ,arkılan. 20. 1 O: Karııık atral - ı · ı ı 
Komşularından bı·r kaptanın en luyorlar; geniş birer nefes alarak (a· aon Enderta muharebesi eanaamda geriye enni aöy üyor ar. g ç sund eğlenceleri, 2 1 : Şen müzik, 23: Ha- H b ka ... d alman Jaaheriere 

karısı, onun için deli divane oluyor~ şıkdaşlık) edecek birer dilber yosma herler, 23.30 : Dans ve hafif müzik. çekilmesi sırasında vaki olmDflur. Hava a et ynagın an • 
b lbT l d kuvvetlerinin en mühim vazifelerinden bi - l'Öre, Raa Muluge'tta, bir mlddtııttenbe" 

du. Bir mahkeme katibinin --daha ua ı ıyor ar ı. VIY ANA İtalyanların gece ııündüz keneli lotaabO' 
·· d k k 1 Balkanlar Ve dag"' baAları San riai de geri çekilmekte olan dÜflllaD kıt'ala· on uç yaşın a i ızı- onu çıldırasıya ·· ' T ••• - 17.30: Şarkın ramazanı (plak ve söz- bombardıman ettiklerini b~or. 

k ' "T C m"l burada aşksız k nnın batma, vahıi kartallar Kibi ÜfÜfÜp bu 
seviyordu. (Mısır çarşılılar} denilen ı mu azım e ı mı a- lü), 18.25 : Robert Mihel kendi eserlerin- kıt'alann intizamını bozmak ve onları bir /talyan tebliii 
zengin bir Mısırlının -aşağı yukarı, lıyordu?. den çalıyor, 18.55: Grete Holm'un iştira- ordu halinden, daiıhmt bir IÜrÜ haline kal- Roma, 22 (A.A.) - . 133 namarab 
kırk beşlik bir kadın olmakla beraber Hayır.·· • kile şarkılı orkestra ~onıeri, 20: Haberl~r, betmektir. Tayyareciliğin henüz bu kadar resmi halyan tebliti: 
gençlik hararet ve cazibesinden hiç Köy daskaliçcleri, papaz kızları, ih- 20.40 : Spor reporta11, 21.20: Radyo pı - tekemmül etmediği büyük harp emaımda Mareıal Badoglionun, hild~ 
bir şey kaybetmemiş olan- dul zev- tiyar muhtarların genç kanları bir iki yeai, 23.20: Kadın korosu, 24.15: Oda İngilizlerin bizim Filistin cephemizdeki söre, cenubi Tembien bölgeainde b~ 
cesi; bütün servetini --daha henüz saat zarfında onun cazibesine tutulu- müziği. ric'atte mühim bir rol oynadıiJ nazan dik- çok karakol müaademeleri olmafhl"• 
mektepli olan- Cemilin uğruna feda veriyorlar; onunla bir saat olsun baş- BERi.iN kate ahnmaia değer. Böyle olunca bekle • Eritre cephesinin dit• kuımlan11 • 
etmeğe hazır bulunduğunu söylüyor- başa yaşayabilmek için kiliselere mum- 1 7: Şarkılar, 19: Konser nakli, 20 : Pi- nirdi ki l'eçen sene büyük Okyanuıu qıp da ve Somali cephesinde ka7da det-' 

Yano - keman konseri. 21 : Şen kan•ık İ 1 d'" 1 Balbo •---- b" kt du. lar adıyorlardı. ,. ta yaya onen m&refB aumandaaın- ır ıey yo ur. 
konser, 2 3: Haberler, 2 3. 30: Dans. daki mqbur İtalyan bava fila.unun 0 za • Sabaha kartı gelen habaltrr 

Erkek gurur ve egoisliğinden ziya- Mülazım Cemilin bu cinsi cazibesi, 
de bir genç kadın uysallığı ve yumu-1 gün geçtikçe başka kıymet ve ınezi
şaklığı gösteren Cemil, --o kapalı ve yetlerle de süsleniyor; müsademeler
sıkılgan devirde- adedi kendisince de yağmur gibi yağan Bulgar kurşun
de malum olmayan bakir aşkların ya- larına karşı pervasızca atılan Cemilin 
rattığı heyecan dalgaları arasında çal- hayali kalplerde, maceraları da diller-

24 Şubat Pazartesi man l'Öıterdiii kabiliyet biJfiil muharebe Adisababa, 22 (A.A.) - Raa M" • 
ISTANBUL sahasında da gösterilsin. Habet dağlarının lugetta Makallenin cenubunda ye Arı " 

12.30: Muhtelif plaklar, 18: Dans mu- hava tartları fena ise Okyanus üzerinde iyi- tolonun ıarkında evvelden hazırlan011f 
sikisi 19: Haberler 19. 15: Hafif musiki ve midir?. Eğer fena bava f&rllan altında en mevzilere çekilmittir. 

kanıp duruyordu. de geziyordu . 
Cemil, temiz hislere ve hiç bir Mülazım Cemili saran bu aşklar, 

retransmission, 20. 30: Stüdyo orkestra -
lan, 21 : Eminönü Halkevi gösterit kolu 
(Himmetin oğlu), 21.45: Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

esaslı vazifelerini görmekten aciz iseler ltal- Çekilme hareketi bitmiıtir.. il•' 
yan tayyarelerinin geçen sene zarfındaki Mulugettaya takviye kıtaab gönd.ri1• 
büyük ve mütkül seyahatinin sebebi ve mektedir. Mulugetta orduaunun .... ~-
maksadı ne idi? cudu timdi 80 bin kitidir. 

menfaat istihdaf etmeyen bütün bu kocaları kadar komiteci olan bu köylü 
saf 8evgilere karşı ruhunda çok büyük kadın ve kızlara, milli vazifelerini u
bir zevk ve lezzet duymakla beraber; nutturuyordu. Meışhur şaki ve komite-

Şu a.:ı..irdır ki İtalyan havacıl•;;.ı aon Raa Deataya da takviye kıtaatı göaı• gazetelere mahsus havadis servisi verile - r- .. · 
cektir. muharebede Ras Mulugettanm geri çekil- derilmektedir. Bugün en modern .b.: 

o, kalbinin en kudretli sevgi hislerini ci Plajenin karısı bir gün onun hoynu- Bigad::ı bir ÇOCUk yaf'ldl 
tamamen anacığına hasrediyor: ana- na sarılmış: Biga (Özel) - Sakarya mahalle-
cığma olan sevgisini, bir ibadet gibi te- - Sakın Kırçova yoluna gitme. O- sinden Kireççi Ahmedin kızı bq ya-
lakki ediyordu. rada sana pusu kurdular. Kıyamam, 9mda Arife aobadan elbisesine ııçra. 

Zabit çıkıp ta iiçüncü orduya gider- seni öldürsünler. yan bir atetle muhtelif yerlerinden 
ken. arkasında seller gibi göz yaşı bı- Demişti. Ve onun bu {8.fıka ve sa- j yanmif, iki aün IODf& öliniittür. 

mesini bir hezimete kalbedememekle ikin- ıeklide techiz edilmit bet bin kit111 

ci defa olarak kıymetinin hakiki derece- bir kuvvet Bali vilayetine gönderilrrıit• 
sini göstermit bulunuyor. tir. Bu kuvvetin emrinde tanareıer

Şimdi Mulugetla orduaumm mevzilerine ve tanklara kartı toplar da vardır. . 
bombardıman etmekle bu onlunun mü - halyan kuvvetlerinin mu•uale •• ;."' 
dafaa mukavemetini kınnaia çahftJjı an- ıe müıküli.tından dolayı Nqelle'ııaİO e' 
!atılan İtalyan tayyarelerinin ba itte de mu- nubundan epeyce aeri çekildildtıl'İ .,a' 
vaffak olamıyacaima öacıedea laükme • dirilmektedir. 

Bu 
~ 
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Matbuat müdürlüğünün 
hatalı antolojisi 

(Bat taralı 1 inci ybde) lmüeaaesesinden çok daha isabetli bir 
'-n Su vaziyet karşısında biz, bir taraf- intihap yapmıştır 1 
......._ • T~rk m~nevverin~ müra~aat ~ 1 . ~ize bu esere alınmış imza sahiple -
~ böyle bır antoloJıye kimlerın rını orada yazıldığı gibi sayayım: 
8irip lı:itnlerin gircmiyeceklerini so - Abdülhakhamit, Sami Paşa zade 
::~n diğer tarahan antolojide isim - Sezai, Hüseyin Rahmi, Üşalci zade 
~cçmiyen üstatların da mütalea - Halit Ziya, Tevfik Fikret, Ahmet Ra
. öğrenmek istedik. Apğıda bu sim, Ahmet Hikmet, Cenap Şahabed
~ lbernur ettiğimiz arkadaşımızın ilk din, Süleyman Nazif,_ Hüseyin Cahit, 
ôQJ11nı okuyacaksınız. Mehmet Rauf, Ahmet Refik, Ömer 

• • • Seyfeddin, Halide Edip, Akagündüz, 
Hüseyin Cabitle Mülakat Fazıl Ahmet, Hamdullah Suphi..ı_ Er-

'°n~ni çalıf~ odasına aldılar: B~a~ cüment Ekrem, Refik Halit, Yakup 
le k a Servetıfün.u~un kıymetlı edıbı- Kadri, Ahmet Haşim, Yusuf Ziya, 

Clrfı lı:arşıya idık. Değirmenci oğlu, Abdülhak Şinasi, 

ıa; Matbu~t Müdüriyetinin .~:z1~ - Köp.rülü zade Mehmet Fuat, Heşat 
)o gı antoJ011 hakkında ne duşunu - Nun, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Mah-
~~nuz?. . mut Yesari, Peyami Safa, Nazım Hik-

lYe sordum. met, Necip Fazıl ve hüsnü hatime ma-
Ciizel bir gülüşle: kamında Atatürk ... 
- Ben artık kavga etmek istemi - Zamanımıza kadar Türk muharrir-

)orurn · 1 · d · 1 · d b'l · · 

SON POSTA 

. . enn en ve pır erm en ecne ı er ıçın 

1 
dı Dedi, israr ettim. Anlatmağa başla- bir antoloji yapılırken hiç olmazsa Tabii mcyva uaaıclcrile hazırlan • 

: edebiyatı cedide devrine kadar çık - mıı ycglnc mcyva tuzudur. 

- Antolojiden dışarıda kalan yazı- ~ mak iktıza ederdi. Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
tlJaı arasında bulunmasaydım daha j Halit Ziyasız, Fikret ve Cenapsız haıtalıklarında fevkalade faydalıdır. 
~t lbir Türk d b' tı t l .. · k d Hazmi kolaylaıhnr, inkıbazı izale '-1i . surette düşüncelerimi söyleye - . . e e ıya an o OJısı ço e-
ı..:dım. Fakat sizi temin ederim ki, ırın ~ır un~tkaı:lık dam~~ t~şır.. . odi~clLlZ KANZUK ECZANESl 

... dan. şahsen hiç müteessir olmuş Bırden. bıre. hır a~to. loJln. ın ılk cıldın- Be ~ 'I ele h } - J J Y0 ilu - İstanbul l:1 ırn. Bir muharririn kıymeti varsa I · angı ~.ır.er, ~asır ~rın ~er a ma~ı ,__ _____________ , 
L... antolojiye girip girmemekle 0 , ıcap edece~.nı ~~ym ~ıp s~e tesbıt · 
"'Ylrıet ne artar, ne eksilir. edemem. Çunku acele ile berum de ay-

Ant 1 · 'd d d k ) I ni hataya dütmem pek mümkündür • 
ııL o oıı en ıf8rl a a an arın ne- Faka I b' l · · h ff f b' 
~ dola t ld .. ı.._ı_ı ___ d b. t ace e ız er ıçın mu a e ır 
lb" yı unu u ugu naJUUll a ır be labT d bö' 1 b' "~ea ·· ··t bilmek · · l ... se p o ı ıne e ye ır eeer neş-
h.,__, _ yuru e ıçın anto oııyı . . d '" .. - h 1 la b' _ ~ takip ttikleri prensibi bil- rını uşunmuş ve azır amış o n ır 

~ 1iz d Be __ ı. l kalı heyet veya makam için acele mülaha-
iti..... ım ır. urası m~ıU nca 'd d wildir 
~ıq nıakamında söylenecek sözler zasıHvanh ldegb · k b' dal 
-,_ -.ı.:....: .. l .. ___ L· • • • er a e u no sanı ır gınlık-
th.._ı ~~ pze teeeaur ma.nıvetım .1 . l . d' r._· L • 
-~iliı - tan ı en ge mış ıye tenır etme.: ıste-

ll_ .:.. rim. Şahat zevkin, ülfetin bunda mü • 
th.ı .-....ınatüı, heyeti mecmua11 itiba - · Jab"hn • "htim" ali L r. __ ! la ·.ne b · . el8ll' o ı eaı ı çott H:Q 0 -
ta... ar mutalea dermeyan etmek i· ğı · · bö' le bir h, • .___...__ 
,-,. .....ı__ bu . ca ıçın y ,eye u.uneune • 
~ae eaenn Türk edebiyatı ..ı__ l L~fi der---..ı- t ·· et _ 

d . . b" .. k k"l di ucn evve 1U1 ea:ac enevvur 
a ıyı ır orne tes ı etme ·ği _ -'- dah ·· · l 

• me& a munasıp o ur.l> 
· MüWw bitti: 

~Geçenlerde memleketimizde ya - - Gene kavga ettiniz üstat, de· 
Prı bir F ransızın: dim. 
~ Olateun Tures Comtem poraima - Öyle mi efendim). 
)r..~ llefrettİğİ bir antolojiyi hatırh- Diye tekrar sevimli bir gülü,te gül· 

'"' Tek bir ecnebi koca bir Türk dü.. Muazzs Faik 

Fransız - Sovyet paktı 
f:' (Boı taralı 1 iıtci yiizd•) mu, değil mi} 
~ a:aıı~ bu paktı Alman yanın taar • Almanlar, paktın Lokarnoya uy -
~~tı~allerini ~i derecede teh - gunauz olduğuna kanidirler. Sclahi -
'hır hale ~e.tırmlf o~~k ve. Lo: yet~ .Alman mahafili, Milletler Cemi
~ un ~d~sı~e verdigı emnıyetı yetınm Fransaya böyle bir tavaiyede 

Q lamak JÇ1D ımzalamlfh. bulunmadığını, Milletler Cemiyetinin 
~ U ı>akt filhakika Lobmoyu boza- tavaiyesi olmaclan F raneanın böyle 
laı~l~r.aa Frama Rusyayı kazanmak bir pakt yapemıyacajuu, Lokamonun 
~hılınde İnsiJtere ve İtalyayı, bil • imza protokolunda bu noktaların sa • 

AJınlngiltereyi kaybetmiş olacaktır. rih olduiunu, onun için bu pakt ile 

' ~ya~ pakbn Loka~noyu ~z. - Lokarnoyu uzlattırmaia imkan bu -
' U ıddıa ederek gayrı asken . bır lunmadıjmı eöylüyorlar.Almanya Mil
ıı_;~ ol~n Ren ~avzasını tahkıme letler Cemiyeti azam olmadığı için 

8u k nıyetindedir. doğrudan doinıya pakt ile Lokarno -
'na karşı 1ngihere, Frasaya, müza- yu mevzuu bahaetmekte ve noktai 
)\ fı edeceğini söylüyor. Fakat ltal • nazarını muhafaza ettiğini bildirmek
~~lfltı ganimet bilerek zecri ted - tedir. 
'tt n kaldırılmasını, ahi takdirde Almanlann bu yüzden Rendeki 
~ ~f?1ıya~, yani. l..okamo~un gayri askeri ~takayı ~ime girw
~~ ~~~me ehemmıyet vermıye- l meleri belrlenıyor. Deyli .Telegıaf 

1 hildırıyor. muhabiri Almanların gayrı askeri 
"'-'~hususta dün ae)en haberler mıntalrayı tahkime hazırlandıklarını, 

IG?dır: kıflalan tamir ettiklerini, hava üsleri 
(l . • * • 1 yaptı1dannı. Ren ve Sar havzalarını 
~ 'tiı, 22 ( Huauat) - F ranaa ile askerleriyle ifgal için bahane bekle -
~il et Rusyanın imzaladıldan müte-

1 
diklerini ~ber v~iy~~ · 

'Ya~dım paktının Fransız mecli -1 Eden hır kaç gun. ?n.ce, Al~a~ya 
~ lll~zakeresi ortaya bütün Avru- tarafından Ren. vacbamınw vazıye~ıne 
~ alaka ile karşılanan mühim bir bir tecav~z vuku buld~u takdırde 
~ le attı. Bu mesele şudw: Fransa- lngilterenın F ranaaya muzaheret ede-
~~t ı>aktı, Lokarno paktına uygun I ceğini söylemiştir. 
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Sayfa 11 

18 yaşında 

$ovyet Rusyada bugün Kızılordu - de bayrakları üzerine yazılmış olan -?U 
nun 18 inci yıldönümü kutlulanmak- cümledir: 

I tadır. Bu münasebetle büyük fCDlik - «Biz başkalarının bir parmak kadar 
ler yapılacaktır. bile toprağını istemiyoruz. Kendimi .. 

Sovyet ordusu Sovyet birliğinin ze ait olan topraklardarı da bir karlf 
sulh politikası. için kuvvetli bir silah o- bile terkedemeyiz.» 
larak mütemadiyen tekamül etmekte • Resmimiz askeri tayyarecilik işlerin• 
dir . de çalıf8D bir genç kızı yeni bir tay • 

Sovyet ordusunun sulhu devam et- yare modelini tetkik ederken göste • 
tirmek için çalıştığının en büyük delili riyor. 

Berlin olimpiyatlarına 
iştir~~ etme~eliyiz ! 

(BGf taralı 1 U1C1 7'hde) Maamafıh, Seyfi Cenap da peklll 
Fakat bu beynelmilel oluf, sonun- bilir ki, güreş, futbol, eekrim, atle • 

cu gelmek pahasına İmill· Memleke • tizm, boks, bisiklet, yizme.... gibi 
tin şerefli bayrağına. bundan nakıaa sporlardan belki güref mUıtcsna, di .. 
gelirmiıf. ğerlerinden hiç birinde derece alma .. 

Orasını pek düşünen yok. mız ihtimali yoktur. 
,._ Gürct için de «belki» diyoruz. ,Çün-

kü Finlandiya gibi, Almanya gibi, 
Resmi te.,kilatta sıfat sahibi bir hatta laveç ve Norveç gibi bize 

zat, aabah arkadaflanmızdan birinde, niabetle Grek ·· t b" 
d

.. b l' · aha . I . . orumen gurCf e ır 
un, u o ımpıyat sey tı meae csını hayli t ··beli --'-~ 1-'--A _ 

-ı:.-..J- --=-:..L bu hueuataki fikir.. ecru ve Cl9&I meme ~ 
•~· ~ .... en ]erin ka?fısında, Çoban Mehmetle 
l~rini şu müphem cümle ile hülasa e- Mustafa hariç, ekibimizin vaziyetini 
dıyor: pek sağlam görmiyoruz. 

Bunun böyle olduğunu, gelecek ya-
« .. ·• iyi ça}lfmak fU'liyle, tem1ili zılarımızda, derecelerimizle dünya de-

kudreti haiz olan ıpor tubelerimizi recelerini mukayese etmek suretiyle 
beynelmilel mü.U.kalara gönder· isbat edeceğiz. 

mek taraftanyun. h> O vakit görülecektir ki hiç bir de -
Bu mütaleayı ileri süren zat, güreş recemiz bizim imdilik böyle bir id

federasyonu umumi katibi Seyfi ee.. dia me;danına1 :tılmam:U müsait de-
naptır. Ve müsaadeleriyle tunu aöy • . .. . 
1 1

. ki b ··zd b' A kar dıa meydanına atılmmaıza musaıt de-
eye ım u ao en ır mana çı - .. 'ld' ş hald 1. · la .. 

ak k 
·· k" d W'ld" gı ır. u e, o ımpıyat ra mu • 

m ta pe mum un egı ır. .. . .. . . . . 
«Temıili kudreti haiz ... » Bu, ne de- aabıklarla değil muşahıtlerle gıdebılı -

mcktir) Eğer, Seyfi Cenap, bu t.ıbir riz. 
ile, girilecek olimpiyat müsabakaların· O da, tenezzüh edip eğlenecek mü
da derece almak ihtimali olan ve bu fahit değil, görüp, öğrenecek ve gör
huausta iyi çalıfılmlf olduğu sabit bu- düklerinden istifade edecek müşahit -
lunan şubeyi mürat cdiyoraa, bunu, lerle. 
böylece ve açık olarak kaydetmesi la- Bilmem, düşünüşümüzde yanılıyor 
zımdır. muyuz) 

dilencinin 1500 Bir 
lirasını çalmışlar! 

(Baı taralı l inci yüde) Bunların arasında (2000) de ka .. 
Bu kadın 85 Y8'ındadır. Ve dilenci- ğıt para varmıf. 

lik mesleğine ( f) mensuptur. Darı Fakat bunlar, tedavülden kaldırı • 
dünyada hiç kimsesi de yoktur. lan eski paralardanmış. 

Bundan yirmi iki gün evvel, bu fa- Anlaıfılan kadıncağız vaktinden ev· 
kir kadıncağızın para~ çalınmış. Hem vel bunadığı için, vakit bulup da bu 
de az buz değil; ayak teriyle ( ! ) ka - paralan yenileriyle değiftirememiş. 
zanılmıt tam (1500) lira. Kendisini bilenlerin iddialarına gÖo 

Sirkat zabıtaya aksetmiş, ve tah - re insanların merhamet madenlerini 
kikatın ~laması üzerine resmiyete gayet ustalıkla işlettiği söylenilen bu 
dökülen iş, Beyoğlu dördüncü sulh kurt dilencinin evinde gizlenmiş dahe 
hukuk hakimliğine intikal etmiş. bir çok kıymetli ,eyler vardır. 

Kadında görülen haller, akli bir Eşyalarından bir kısmı mÜ7.ayede 
muayeneye aevkini icap ettirmiş: Ve ile satılmış, ve yetmiş beş lira tut mut" 
tıbbıadliye scvkolunan servet sahibi tur . 

Ol K~ı f bedeli 6750 lira o~an Beşiktaş Yıldız ıo~esl için l&wa dilencinin bunadığı anlaşılmış. Buna- Kendisine ait olan ev de, son fırtı .. 
•n 1500 metro mik'ab kırmataş kapalı z rfla eka tmeye konul· dığı anlaşılınca da mahcuriyeti kanu- nada hayli zedelendiğinden, ikamete 

"1uıtu Ş i 1 Ud" ın"' ü d l r Ekc:ı"ltll'. e 24 n·ıye altına alınmıı:ı. müsait görülmemiı:ı ve belediyece mü-

t 1 ••in-11 llt-' ~. h · 
rahut 3 numtnlu tarllı•lıl · .l .. .., ..... 

L.- r. a ·tn me~ eva:ıım m ur ug n en a ını · 0 
· T T 

~.t 936 Paz.arteri gl.aü •at 16da daimt encDmende yap.:.lacalrt.r. Dün, sulh hukuk hakimi refakatin- hürlenmiştir. ıı:.L-11.t lu lt k de bir heyet, kadının evinde bir araş ~ Şimdide, kadına, lstanbul barosu 
la~ ••Je girmek isteyenler 2490 N. h artbrma ve e ı me a· u,.•11.a. yau!ı •~Üa we 506 lira 25 kurut:ô maYakftat teminat tırma yapmış. avukatlarından bay Keork, vasi tayin 

"""'-- Yeya mektubıie teklif mektuplarım yukarda yazılan günde Ve bu araştırma neticesinde, tam olunmuş! "•t ı 11. Heli (20) bu''yu''k konserve kutuau bozuk Dilencilere hala acıyan biçarelerin 
S e kadar kapalı zarf:annı daimi eocumene verme •· 

_._ ____________________ .....ı...!:B~·.L..J~7!::23~-_.!_-~-----------~pa~r~a_:bu~lun::m::u~f-'..__ kulakları çınlasın! 


