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SON POST~ 

Kumbara Sahiplerine: 

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

rinin 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 yahrmış olmaları 

lazımdır. 
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Şubat 2!-e 

Ttlrlllyede satılan 

bitin llreader we 
bitin padralar 
rerll malıdır. 

KREM PERTEV 

ısı rerll kremler 
içinde adı bar ile ... 
llaluıada ye!' ıtm•t 

olanıdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- _____..,. 
ikinci Abdülhamit Vakh Mftte

velll Kaymakamlığından: 
Be,lktaıta Akaretlerde Spor caddelinde 51/53,55/57,59/61,75119 

numaralı dört evia tadillb kapab ıarf uaull!e ekalltmeye konul-
muıtur. Keılf bedeli (17287) lira olan bu lfin projeai ile feaol 
ve ekailtm• ıartnameleri (87) kuruı mukabilinde Akaretlerde 
ikinci Hamit Valdı Miltevelli Kaymakamlağaodan alınır. MuYakkat 
teminatı (1297) lira olub ekailtmHI 28/ıubat/936 Cama ıDal 
aaat 15 de Beyoilunda T elıraf aokajıoda Beyoilu V aloflal 
MftdUrltığDnde toplanacak Komiayonda yapllacaktır. Ekıiltm•J• 
ıireceklerln Mimar ve mllhendlı olmaları liıımdır. (10000> 
liralık bir yapı lıini teabbUt edllp iyi bir aurette baprdıklarıDI 
~6ıterir resmi yerlerden ıetJreceklerl vesikaları Beyoğlu Valoflal 
MUdtirlliA'll mimarına göıtererek alacakları veaika tberin• 
25/2/936 Salı gDnDne kadar proje ve ıartnamelerl alabilirl•I• 
Muvakkat teminat akçaları ekılltme tarihinden iki gln enelba• 
kadar mütevelli Kaymakamlığı Vezneıine yatırılacaktır (913) 
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Okairük n nefes ciarlığı, boğmaca 
n kızamık ökaürüldıri ioin pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede n ecza 

depolarında bulunur. • 

ADEMİ İKTİDAR 
•• BELGEVŞEKLltilNE karıı 

eoılMOBIN 
Taflillt ; Galata P ~ K. 126S-Hormobia 

SELANIK BANKASI 
--------------------Teııis tarihi 1888 • İdare merkeai 

latanbul ( Galabl) 
Tilrklgetl•kl ırı6•l•rl: 
İstanbul, ( Gıılata, Y eoioaad ); 
İzmir, Mereio. 
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idare itleri telefonu: 20203 Fiyab 5 kUIUf 

ingilffiire Tekrar Sesini Yükseltti! 
--------------------------------------------~------~ 

Eden dün Avam Kamarasında'' Habeş harbi durdu-
rulacak ve sulh ancak Cenevrede yapılacaktır!,, dedi 

·········~······································ .... ···········• 
Matbuat umum müdürlüğünün hazırlatbğı antoloji 

. 

Meb'uslar bağırdılar: "Musolini blöfle 
l b k · Halit Ziya, ''Ortada 

petro am argosunu geci tiriyorl,, Hatadan Çok Daha 
kir amele meb'usu ilive etti: "Eğer Göringlere, Hitlerlere M .. h. s· v ' o· 
fren konulmak isteniyorsa evveliMusolinidenişe başlansın,, U ım ırşey ar.,, ıyor 

l.ondra, 24 (Hususi) - Kabine bu · Jf- Jf. lf-
~h toplanmış milli müdafaayı tak· «Edebiyatımızı en dar çnçeoeye en lakir •ermaye ile •ılılfhnıralt 
~l'e için hazırlanan planları tetkik et· ecnebilere (Balunu TiiTlıün .an' at lıabiliyetine!) demelı, ecne6i pa-
'-iftir. Bu planlar yakında Avam Ka- :uularına gönderilecek Türk mahsullerini taiıiı eden tacirlerin /la. 
lnarasına verilecektir. reketlerine benzetilebilecek b iT ıeydir iri mü•tahalc olduiu 

• A. vam kamaruınm toplantısı lıelimeyi bulamıyorum.» 
Öğleden sonra da Avam Kamarası 

to"ı k h . ... . .. . d h 
t" anara arıcı sıyaset uzerın e a • 

"aretli müzakereler ve münakaşalar 
~Pnuştır. Evvela amele meb·usların· 
l tı Lee Smith söz alarak petrol am .. 
:'tgosunu mevzuu bahsetmiş ve «İn· 
tilterenin ltalyaya karşı bu ambargo .. 
~l.ıtı tatbikini talep etmekte On sekiz-

te önder olmasınm istemiştir. 
~ Meb'us lngilterenin ancak bu "ekil· 

dünyanın itimadını kazanacağını 
~!attıktan sonra sözlerine devam e· 

tek, demiştir ki: 
((Petrol ambargosu lngiltere için 

imtihan olacaktır.» 
bi l!Petrol ambargosunu mutlaka tat• 
. it etmek lazımdır. Amerikanın bu 
'9c i~tirak edip etmemesi mesele C:le .. 

(Devamı 8 inci yüzde) 

Avam kamarası toplanblanndan bir İntiba 

Edenin dilnkü nutkundan 
çıkan mana ve neticeler 

[Siyasi Muharririmizin Mütalealan] 
lngiltere dıf bakanı Eden dıf bakan- çekleffİrecelı mahiyettedir. Edenin 

lıia geli1inden beri ilk mühim nut- «Sulh olacak, fakat Cenevrede, yani 
kunu dün Avam Kamara .. nda vadi ve Milletler Cemiyetinin merkezinde İm· 
Milletler Cemiyeti dava.ını, tecavüze :zalanacalıl» •Ö:zü, /ngilterenin Millet
lrurban edilmeai utenen Habef mille • ler Cemiyeti cephe.ini ltalyaya karıı 
tinin dauaaını tutan kuvuetli ve mantı- mailup uıuiyetine diifürmemefe a:z • 
ki •Ö:zler aöyledi. mettiğini göderiyor. 

t"••~~~~~r;,.~::;:=== Eden /ngilterenin muhala:zakôr, li- Eden •Ö:z ara .. nda ltalyayı hep «mÜ· 
beral, amele fırkaları tarafından •evi- tecavi:z» ..latiyle anmakla ve nutku • 
ı.,. ileri fikirli gençlerin ilk dıt bakanı nun .onunda hôlô 1914 aene•İnİn ıera· 

........ .ayılan bir deolet adamıdır. Onun dün- itini yaf(ltmanm in.anlığa prel vermİ• 
L... _ ltü nutka kuvveti oe düfiincelerinin dü- yecefinl .öylemekl• .Wi diplomaai • 
~ 011 Bakanı Eden nutuk .öylorken rüatlüiü IJakurundan ba ümitleri ger- (Deoamı • inci yUM•) 

Berlin olimpigatlarına iştirak ~tmemeligiz 

Sondan birinci olmaya 
tıeden bu kadar teşneyiz? 

ita/ya 
Al mangadan 
istikraz istemiş 
Almanya da verecek parası 

olmadığını bildirmiş 

Londra, 24 (Hususi) - Alman • 
yanın Roma sefiri Sinyör Musolini 
ile uzunca bir mülAkat yapmıttır. Ge
çen hafta Almanyaya gidip dönen se· 
firin bu mülakatına ehemmiyet veri· 
liyorsa da gazeteler Musolininin Al .. 
manyadan para istikraz etmek istedi .. 
ğini, fakat Almanyanın parası olma • 
dığı cevabiyle karşılaftığını yazıyor • 
lar • 

Haber aldığunaza göre Matbuat Umum 
Müdürlüğü, yaptıjı antolojiye karp ileri 
aürülen tenkitler münuebetile ıunlan eöy· 
lemektedir: 

- Biz bu kitaba t 908 sene.inden, yani 
mep'Utİyetin ilAnuıdan sonra edebi hüvi
yetini izhar etmİf, o tarihten sonra töbret 
bulmut muharrirleri aldık! 

Bu cevap maalesef yapılan itirul.n çü
rütmekten çok uzak bulunmaktadır. Zira. 
antolojiye girmiyenlerden bir çoğu, met • , 
natiyetle beraber yazı yazmak hürriyetine 
kavuıtuktan sonradır ki kendilerine edebi 
bir fÖbret temin eclebilıoiılerdir. 

U•tat Halit Ziya U1altlwil 

Bqta Halide Edip olmak üzere, Fual 
Ahmedin, Ercümend Ekremin, Köpriilü 
zade Fuadin, Hamdullah Supbinin, Suat 
Dervifin, Ahmet Refiğin, Yusuf Ziyanm, 
Orhan Seyfinin, Halit Fahrinin ve hatta Sü· • 
leyman Nazifm 1908 den önce edebiyat 
aleminde müesses bir ,öhretleri yoktu. Na
sıl olsun ki, bunların çoğunun o vakit Yat· 

ları da buna müsait değildi. 

mer merdivenlerde inci gibi bir kız ço
cuğu berrak, tatlı bir sesle beni kar~ 
~uladı: 

Bu bahse bu kadarcık temas ettikten 
sonra sözü yine antolojiye alınmaya Jiyak 
görülmiyen def erli üstatlara bırakalun: 

*** Halit Ziya ile mülakat 
Köşkün kapısını çalıyordum. Mer-

- Buyurunuz efendim. 
Biraz sonra bu şirin küçük, beni bü

yük romancının yanına çıkardı. Sa-: 
lonları da tıpki eserleri gibi eskiyi haı 
tırlatan bir ihtişam taşıyorlardı. 

(Devamı 10 uncu yüzde) 

Habeş ordusu çok iyi 
idare ediliyor 

Habeşler şimalde İtalyanların geri ile 
muvasalalarını kesmiye çalışıyorlar 
Askeri Muharririmizin 

Mütalealan 
Dün gece gelen haberler ara11nda dik -

kate deien yalnız bir haber vardır ki o da 
(Adisababa) dan 24 tubatta verilmiı olan 
telgraftır. İzah edelim ı 

İtalyanlar, 1 4 gün evvel, sol cenahla • 
nnda ve iki kolordu halinde bulunan bet 
fırkalık kuvvetlerile Makalleden cenuba 
doğru taarruza geçtiler; Şebikat civann -
daki Amba Aradam ismi verilen daiı al -
dılar. Bu mıntakadaki Habeı kuvvetlerinin 
kumandanı olan Ras Mulu1ıetta kıt"alarını 
geriye çekti. Esasen düpnım taarruzu hak
kında evvelce haber almıı ve ihtiyari b ir 
ric'at yapmağa (yani düıman tazyiki ve 
ateşi altında olmayarak kendi isteğilc ge
riye çekilmeğe) karar vermişti. Çünkü 
düşman taarruzunu karşılar ve durdurmağa 
çalııırsa da muvaffak olamazsa kıt" alar~ 

elinden çıkabilirdi. Bu takdirde İse artık 
Dessie istikameti İtalyanlar için açılmıı ve 
scrbeat kalmış olurdu. Fakat İtalyanlar bu 
geri çekilme ha21rlığırun farkına vardılar 

ve taarruza geçtiler. Maksat ya Habetli • 

(Devamı 8 inci yüzde) 

~ımaldckı ltalyaıı - Habeş cephesinin 
vaziyetini ve son Habeş akınlarını 

gösterir kroki 
[itimat lı hatlar, b üyükçe kuvvetler 

tarafından işgal olunan cephe lusımlanru; 
keeik hatlar zayıf kuvvetlerle igal ve ta
rassut olunduğu tahmin edilen cephe ak • 
umını göstermektedir.] 
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r ' Resimli Makale 

Ha/'bevlerinin 
Yıldönümü 
• 
Bir lngilizin Hasreti 

Hal kevlerinin 
Yılclönümii 

B IJ hafta Halkevlerinin 

tes'it edildi. 

* 

Bu münasebetle Halkevlcrinin faali • 
yelleri hakkında, verilen rakamlar, bu 
miiesseselerin az zamanda ne kadar hayır· 
lı işler yaptığını göstermeie kafidir. 

Halkevleri halkın ve gençlerin biricik 
müessesesidir. Bu müesseseler günden 
güne hem faaliyetlerini hem de adetlerini 
arttırmaktadır. Bu yıldönümiı bayramı, bi
ze Halkevlerinin faaliyet sahalannı biraz 
daha genişletmek için bir temenni izharı

na vr.sile verdi. 
Üniversite gençleri ve umumiyetle genç· 

lik boş zamanlnnnı geçirecek yer bulamı • 
yor. Bunların kahvehanelerde kumar ve 
oyunla vakit geçirmeğe mecbur oluşların • 
dan şikayet ediyoruz. Halkevleri bu genç
lerin eğlence ihtiyaçlanna ceva p veren bir 
müessese olamaz mı} 

Yer yüzünde en kıymetli adam fakrü sefalet içinden çıkıp ta 
namına abide diktirecek kadar cemiyete hizmet edebilenlerdir. 

a En kıynretli adam a 

Odasında mum •fıiı albnda günde on sekiz saat çalı~an bir genç 
zaten çok paraya muhtaç değildir. Devamlı ve sebatlı bir çahı· 
ma, muayyen bir gayeye varma bll'u bir insanı yükseltmeğe 

kilidir. 

ı 
Sözü Kısası 

Mukayeseler ı~ili 
h.tı 

. E. Ekrem-Talu ~c 

Bazı erkekler vardır, karılarını t>o: ~~a 
,arlar .. Bazı kadınlar da vardır ki 'ın 

kocalarından boşanırlar .. Fakat bu ar ~r 
rılık, aralarındaki davayı bitirıneSo ""-rın 

ı Yine biribirlerile uğraşmaktan ze\'k ~rn 
duyarlar. ç 

1 Centilmen muhitlerde, boşayan er- Polit 
kekle, boşanan kadın biribirlerini un~ llıdtır. 
tur, yahut ki hürmetle yadederler. tb 

Bazı ticaret ortakları vardır ki, ayr~ tıl • 
dıktan sonra biribirlerine rakip k~ ~tı ı 
lir, biribirlerinin gözlerini oyar, ticare' lı.ıctk~n 
tini batırmağa çalışırlar. "1~ 

1 Centilmen muhitlerde, şirket twnd" I 1~ 
na erdikten sonra dahi, şerikler d°" ~!itil 
kalır ve biribirlerine yardım ederler. de 

Bazı dar kafalı v e kıt terbiyeli u~ak• ~fırı 
lar vardır ki, efendilerinin husunıeC ~~a 
duygularını benimsemekte ile ri gidd \ ır. 
ve neticede, o husumete m a ruz kalall · On 
şahsı değil de, oiendilerini küçük dii' 

Halkevleri de bugünkü ıeşkiliıtile bu 
vazifeyi ancak kıımen yapabiliyor. Eski 
,.Genç Hristiyanlar Cemiyeti n teşkilatı 

kadar bile gençleri alakadar edecek zengin 
programdan mahrum bulunuyor. Halbuki 
Halkevleri bu vazifeyi muvaffakiyetle ba
prabilecek bir vaziyettedir. Bu hu1Usta 
eksik olan §Udur: 

Adlarmı ebediyete veren büyük adamların çoğu böyle fakir 
bir muhitten çıkmıtlardır. Bunlar mahrumiyet ve ızhrabm acısı 
içinde büyiimİİ§lerdir. Mahrumiyet ve aztırap onların rublannı 

yükselten bir amn olmuıtur. 
Fakir, zengin hepimizin en büyük sayesi, adımızı 

vermek, namımıza abide dikibnesini temin edecek 
yapmaktll'. 

ebediyete şürürler. . 
hizmetler Centilmen muhitlerde, uşaklar bil' 

Halkevlerini idare için yetişmiş müte
hassıslarımız yoktur. Bu müesseseler eski 
Türk Ocaklanndan iyi olmakla beraber, 
~Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyet • 
leriıı nin tqkilitına nazaran nokaandır. 
Amerikan müeueaelerinde çalıtanlar aureti 
mahauuda bu İf için yetiıtirilmif inanlar
dır. Bu aebeple de fUUrlu ve vükufJu ola • 
rak çahprJar. 

Halkevleri bu müeaaeaelerin prosram • 
lanm ve çalıpna tarzını takJit etmek. ve 
faaliyetini senitletmek auretile, kahveha· 
nelere düten sençleri bu kötü muhitlerden 
kurtarabilir. 

• B•r lnl(ili~in Haneli 

Merkezi ve prki Avrupa memleketle

rinde dolattıktan aonra Londraya 
dönen bir lngiliz muhabiri anlatıyor: 

•Polialerinin bapnda çelik miğfer, el
lerinde sopa, bellerinde tabanca ve lu -
lıç bulunmıyan bir yerde ya,amak ne iyi 

te)'mİf I 
•Ô)'le bir yer ki, orada arkanızda sizin 

nazi mi, sosyalist mi, yoksa komüniat mi 
olduğunuzu arattıran biri gezmez • 

«Öyle bir yer ki orada telefonunuz 
çaldığı zaman kalbiniz korkudan çarp -
maz. 

Muvaffak ve büyük olmanın aırrı servet ve refah değildir. 

(sOz 
Bir idam Sahnesini 
Görmek için 
Nelere Katlanı/ı,. 7 

Fransada bir çok kimselerin kanına iri • 
ren çoban Sasia isminde bir canavar idam 
edildi. Fransız gazetelerinin verdikleri 
malumata aöre hükmün infaz edileceği 

gün, suçlunun kaf uını vurmakta k.ullanı • 
lacalt kütüiü hapishaneye bir araba ~etir· 
mittir. Gardiyanların nazarı dikkatini cel
beden arabacı sorguya çekilince bir kadın 
olduiıı ve maktullerden birinin yakın ar • 
kadap olmak dolayı.8ile, katilin, kafaaımn 
vurulduğunu gözlerile görmek için, araba· 
cıyı atlatbğını itiraf etmiıtir. Fakat bu ka
dın bu kadar çalııtığı halde o heyecanlı 
manzarayı yine göremembtir. Çünkü 
Sasianın kafası sepete dü14=rken kadın ka
rakolda ifade vermekle meıgul olmuıtur. 

* 
Kuaur 1 

Vapurda yüksek acale anlabyordu: 

- Fare öldüren zehirlerin envaı var • 
dır. Herkes bir teY icat edip piyasaya ko· 
yuyor. Fakat bunlann en iyisi benim keş-

ARASINDA) 
·--~---------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Bir mektup 

Bir gün, Viktor Hütroya bir mektup 
ıetirdller. Zarfın üzerinde, udece: 

•Zamarun en büyük ta.irine» yazılı 
idi. 

Viktor Hüco bu mektubu Umar • 
tin' e gönderdi. O ise, tekrar Hüsoya 
iade etti. 

O zaman. bir üdeba meclisinde 'bu 
karplıklı cemilekirlıktan sena ile bah· 
sedildiği bir aırada, aözlerini eairgemi
yen bir zat: 

Amerikanın 
Kiralık 

1 ~~='~-==~!. gfüe Ameribda 

1 

genç üniversitelilerin buhrandan müteea • 
air olmamaları ve para kazanmalan ıçan 
yeni bir ajana tqellül etmiftir. Bu ajana, 

1 yaılı kadınlara yahut ta it ve güçleriİe fev
f kalide menul erkekleria zevcelerine re • 
fakat edecek delikanlılar bulacakbr. Bun
lar kadınlara kavalyelik edecekler ve gün
de 6 dolardan on dolara kadar para ala • . 
caklardır. 

* MUkemmel Bir Kezanç Yolu 1 

Bir evde anlattılar: - Merak etmeyin! dedi; her ikisi 
de mektubu birer defa gizlice açıp o

- Soğuk buz dolabı satan bir Avrupa kumuşlardır. 
müessesesinden bir buz dolabı satın al • Jf-----------------« mıştık. Dün bu müeaaeaenin lstanbul acen

BULMACA 
1 1 , . • • ' • ... taınndan bir mektup aldık, diyor ki: 

«Makinelerimizin iyi it sörmekte de • 
vam edebilmesi için iki ayda bir defa 
temizlenmesi lazımdır. 

11Öyle bir yer ki orada ağzınızı açıp İs· fettiğimdir. Düıünün efendim, kullanıl • 

Müessesemiz bunun için hususi bir me
mur tayin etmiştir. Ücreti aenede 6 lira -
dır.ıı 

tediğiniz kadar bağırabilirsiniz. maaı kolay, kokusu gü2el, sattı fiatı diğer-
.Söyle bir yerde yaşamak ne güzel terinden ehven .. Ben düşündüm ki bu mücseeae eier 

söylendiği gibi bin tane makine aatmlf İ9e, feymiş. 

1<Halbulti gazetem namına dolaıtıiım 

Avrupa memleketlerinde baıtığınız yere 
dikkat etmeie mecburstınuz. Avuıturya 
veya Macaristanda hükumet aleyhinde bu · 
lunursanız vay halinize! Bulgariatanda, 
Çekoslovakyada, Romanya ve Yugoslav
yada konuşurken ihtiyatlı bulunmağa 

mccbununuz. 
cıHür bir memlekette. hür bir insan o

larak yqamak ne güzel teYrniı meierh 
işte iki alem arasındaki farkı aöıteren 

derin bir görüş. Beğendiğimiz Avrupa bi
le hakiki demokrasi memleketlerinden ne 
kadar uzaktadır 1 
- · · · -- • ...._ · - · ·-· 1 .......... _ ••• · - --

Hadiseler Karşısında: 
Radromuz için 

Resimli makalede okudum: 
11Radyo, günün en kuvvetli propagan· 

da vamtaaadır. » 
Muharrir cümleyi burada kesiyor. Hal

buki kcsmiyecek ,öyle devam edecekti: 

Karşı tarafta oturan yaşlıca bir zat söze 
kanttı: 

- Müsaade ederseniz. ehemmiyetsiz bir 
kuıuru var, onu da ben aöyliyeyim. 

- T etek kür edeııinı. bilhasaa memnun 
olurum! 

- Fareleri öldürmüyor. 

* 
En SevllH Ve En 
Sevllmlyen Meslek 

Fransanın büyük devlet adamı Heryo
ya geçen gün sormuılar: 

- En sevdiğiniz meslek nedir? 
- Gazetecilik! demitl 
- En sevmediğiniz meslek nedir? 
- Yine gazetecilik 1 

Mülakata giden meslektaş şaşırmış: 
Pek iyi anlıyamadığımı itiraf ede • 

riml 

Gazetecilik doğru ıöyler bir gazete 

Soldan aai•: 

bu tekilde bin tane de abone temin ede • 
biline kann yolunu bulmuı elemektir. Zira 

tek bir memur bu makineleri temizlemeye 
yetişebilir. Ayda alacağı da nihayet 40 

dan senede 490 liradır. Müesseye hava • 
dan senede 480 liradır. Müesseseye hava- Karatan yukarı diyar. 2 - Bas -
dan 5520 lira kalacak demektir.• ton, mesela yerine kullanılır eski bir ta • 

bir. 3 - Habeş reislerinin lakabı, bir 
renk. 4 - Su, gizli kuvvet. 5 - Meşhur 

bir Osmanlı şeh:aadesi, bağlamak, 6 -
Bir erkek ismi. 7 - Uyandırmak, gelir. 
8 - Ne yerine Ermeniler gullanır, bildir
mek. 9 - Ant. 1 O - Bir hayvan, bir mu-

..... .......... ··-·-------
mutfaklarda olur. 9 - Sırt. 1 O - Salim
lik. 

Dünkü Bıılmaeanın Halli: 

Soldan sağa: 

siki scai. zaman. 1 - Rüzgar, akar. 2 - lane. 3 - Si, 

Yukarıdan ataiıya: zaten. 4 - il, ea. 5 - Merasim. 7 -

1 - Bir gümrük tabiri. 2 - Sinirli, bir Fistan, oy. 8 - Esaret, bu. 9 - Yelı>a
renk, ne yerine kullanırız. 3 - Bir arap ze, cam. 1 l - Eski, inek. 

diyan, içine ölüler konan taş. 4 - Eski Yukarıdan aptıya: 
mekteple~de verilen şahadetname. 5 -

k 1 - Resim, foya. 2 - llerı·. 3 - Zil. Beşiktaşta bir yer. 6 - Şap amızı çıltara-

«İstanbul radyosunu buna misal olarak 
üzerinde yapılırsa severim, nefret ettiğim 

gösterebiliriz.» 
aksi haldir! 

rak veririz, belli etmeden anlatmak. 7 - 4 - Ga~iantep. 5 - Ana, asabi. 6 -
Yemekten emri hazır, vaiife. 8 - Eski Ret, naz. 7 - Ret. 8 - Anne. 9 - Sel, 
arap lila1arın çok kullandıkları bir isim, can. 1 O - Oba. 1 1 - Ras Seyyum. 

* Opera plak, operet plak, ağır musiki 
plak, hafif musiki plak; yalnız bir eksik 
var : Spiker plak 1 

* İstirahat çanı ne kadar çok çalarsa o 
kadar iyi; bu arada dinlemiyor amma, 
hiç olmazsa dinleniyoruz. 

* Radyo Şirketi imtiyazını uzattırmak 
istiyormut; isteyenin bir yüzü kara ol 
sun, venniyenin iki yüzü birden ağara 
calttır. 

DISET 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

1 Beykozda viliyet fidanlığı ile Abraham pata korusu ara
sındaki ıose üze.rinde aenelerdenberi metnık bir halde duran 
muazzam bir silindir makinesi vardır. 

Bu makinenin tekerlekleri yansına kadar toprağa batmıı· 
tır. Gelen ıeçen itine yarıyan parçalannı söküp afll"ChiJ için 
nihayet bir iskelet halinde kalmlflll'. Şimdi de büyük p~
rını ayırmağa batlanutlar. Polis. bu makinenin uhıöini ara· 

mıJ, fakat bulamaml§tır. , 
Y oUarı düzelten silindir makinesini kim setirtebilir, ve bu-

raya kim götürüp bll'aka'bilir. 

Hususi müeasese ve §Ahıslar bu iti yapamazlar, Bu makine. 
ya belediyenin, yahut Tiliyelin olmak lizun selir. 

Öyle olduiu halde aahibi bulunamamaktachr. 

iSTER iNAN İSTER iNANMA 1 

ağır başlı, vakur olurlar. Efendilcrinİll 
işlerine karışmak hatırlarından biJc 
geçmez. • 

Bazı mahalle çocukları vardır kit 
tuhaflık olsun diye, kendi halinde 9f 
kaktan geçen yolcunun üzerine çirke 

atarlar ve arkasından gülerler .. 
Centilmen muhitlerde, çocuk]arıd 

oyunları da centilmencedir. OnlarJ11 

çamurla ve çirkefle işleri olmaz. 
iki kelimeyi bir araya getirmekted 

aciz bazı kimseler vardır ki, başkalaıt' 
nın ilmini ve iktidarını çekemezler·• 

Centilmen muhitlerde şahsa hut~ 
met olur, fakat ayni zamanda bilgi1' 
ve iktidara hürmet gösterilir. 

Bütün bunlar, görgü ve terbiye nı~ 
selesidir. Görgü ile terbiye ise, çok ~P 
ken ve çok güç elde edilebilir teylerdif• 

T cvekkeJi dememişler: ıı Kenarıtl 
dilberi nazik de olsa, nazenin olınaıl~ 
~ 

L ~e.r...Z4 
.. ---------------,~ • .,., ~lf~ 

/iiii;,~r . M;;anaz? . . . . $ 
1 - lzmir vilayetinin nufusu kaç~ır ~ ~· 
2 - Kaç vilayetimiz, kaç ilçernıı 'ıı' 

kaç nahiyemiz vardır) ~ ~ 
3 - Haydarpap. • Ankara hatuP'" ~ 

uzunluğu nedir) \ 
4 - Baltacı Mehmet P.,. }ıangi ~ ~ ~ 

manb Padiplwıın zamanında gelmişti~ \ 
S - Mqrutiyet devrinin en yatlı ~t. 

razamı k.imdH ~ 
Cevapları yartı' 

(Dinini aıaUerimmn ceva#'~ 
1 - Turgut Reis Barbarostan ~ 

en 'büyük deniz kumandanımızdır. ~ 
800 tarihinde lzmirin Menteıe ltısJ111 

Seravelez nahiyesinde doğmuftur. 

2 - Paria ıehrinin nüfuau .193~ .. -:-eıf' 
tiatikJerine &Öre 2,691,000 dır. l(o)' 

ninki ile birlikte dört milyonu geçer·_,,; 
3 - Fotoğraf. ve kılişe işlerinde k J1 

nılan adlüloyd l 86S tarihinde Amer~' 
icat edilmiştir. .,.,, 

4 - Abdülkadir Cezairin itgali esfl~· 
da F ranaızlara kartı koyan kumand•. J' 
1832 den 184 7 ye kadar muvaffaki>' 
harbetmiş. sonra Şamda ölmüştür. ıeİ 

1 k. A. 1'• 5 - Akropo es ı tınanın 

idi. ./ ,.. ... ._. 

Özlü Sözler: 
Vadeden borç içinde kahr _ _..ı 

T aJılll""' ~ 
k ırıt Servet ve refah devri, altının 1> ıİ' 

olduğu devirdi. L. de Marn~ ıet• 
Tabiat ve akıl daima ayni şeyi 5~ 

Ju"' " • ııJI 
Usul bize nasıl za man kazanacı:ı tı 

.. v • Goetıı- ... 
ogretır. . ,.p-

Dünya, yaşamak için büyük bı~ .Jj' 
duyup, yaşayıştan büyük bir ürn;.., 
düşenlerle doludur. Her 1 t" 

Şüphesiz ki hakikat güzeldir; fa~ 
lan da böyledir. R. W. f.ın r ~ 

lhtiyar1ann zevk alamadığı he 

memnu ve yanll§ telakki edilir. · --' 
AnloD Cbel"""' 



SON POST~ 

• 
TELGRAF BABBBLBBI 

" lllgiliz başvekili M. Baldvinin siyasi ha-
>ltı da sona ermek üzere bulunuyor. 

L ~eçenl,erde Avam kamarasında, eski 
~İye nazır; Sir Üsten Çemberlayn ta • 
~dan muhafazakar partinin reisi ve ka
~İn başkanı hakkında söylenen sert 
~er ve bu sözlerin muhafazakar parti 
\flıırında tek bir itiraz sadası dahi uyan
~ınası bu akıbetin zannedildiğinden 

l çok yakın olduğunu gösteriyor. 
Politika hayatı nankördür, derler. Doğ

"ıdur. Düne kadar çok sevilmiş bir çok 

~ başkanlarının bir .gün . sonra.. .. nasıl 
Uma uğradıklarını tarıh bıze, butun n-

Suriye Kabinesi Düştü 
Milliyetperverler tatmin olunmadığı için yeni kabinenin 

de sükuneti iade edeceği umulmuyor 

Kahire, 24 ( Huıuıi) - Suriyede kopan ve bir çok kanların dökül -
mesine, memleketteki bütün hareketin durmasına sebep olan kıyamlar 
Suriye hükumetinin düımesine ıebep olmuıtur. Suriye hükfımeti reiıi 
Tacettin Hüıeyni istifa etmİf, yerine Ati Eyyubi bitaraf bir kabine kur
muttur. Kabineye milliyetperverlerden iki kiti alınını§ bulunuyor. Yeni 
kabinenin ıükfıneti iade etmesinden, milliyetçilerin dilekleri yerine 
getirilmediği için, ihtimal verilmiyor. Ati. Eyyubi iç Bakanlığını da 
yapacaktır. · 

~biı ile gösteriyor. Fakat, M. Baldvin 

"'t.l d' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ tt~ndaki hücumlar .kadar~na ~a ır. r~•sWt-
ltrı. dıgını da, ayni tarıh sahıfelerındcn og-

ltıiş oluyoruz. 
111ıriliz başvekilinin ne derece ağır bir 

Harice bozuk mal 
gönderenler ~de kendi partisine mensup olanlar 

~Eından muamele gördüğünü anlamak Mersinde bir firma beş 
~Daily Herald'ın !JU satırlarını okumak ay hapse mahkum oldu 
\ ir. Daily Herald ameleci bir gazete • Ankara, 24 (Husust muhabirimiz-
L ' Onun, bu sıfatı için ayrılmak lazım ge-
"" den) - Harice bozuk mal sevketmek· 

Bakanlar Heyeti 
toplandı 

Müzakereler geç vakte 
kadar devam etmiştir 

Anşlus ve 
Habsburglar 

Küçük itilaf ikisine 
müsaade etmiyecek 

de 

Pariı, 24 (A. A.) - Bourgues, 
Petit Parisien gazetesinde yazdığı 
bir makalede Stoyadinoviçin Bel -
gratta kendisine verdiği beyanat • 
tan bahsederek diyor ki: 

«Stoyadinoviç ve Hodza yaptık • 
ları aörütme esnasında Habsburg 
ve Anschlu11 meselesi üzerindeki 
görüımelerinin tam bir mutabakat 
halinde olduğunu görmüılerdir. 

Çekoslovakyanın iki tıklan biri
ni tercih zarureti kartıaında kaldı
ğı takdirde Habsburgların a vdetini 
ve Yugoslavyanın da böyle bir va -
ziyette Anschluas'u tercih edeceğini 
iddia etmek kat'iyyen yanlııtır. 

Sayfa 3 

Devletin esrarı 
nasıl ifşa edilir? 

Y unanistan kralı Jorjun yeniden tah· 
ta gelmesi için Venizelosla kendi 

arasında geçen muhaberelere ait mektup
lar son günlerde Atinada kaybolmuş, 

krala ait vesikalar, ne kadar şahsi mahi • 
yette olursa olsun, bir noktadan devlet 
esrarından sayılır; mektuplan kimin, ne 
maksatla çaldığı şiddetle araştırılıyormuş, 

bulabilirlerse aşk olsun t 

k ltıübalaga hissesini bir tarafa hıra -
""-it kı ten suçlu olarak mahkemeye verilen ıı.. • geri kalan, yine çok ağırdır. Ba • 

Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Başbakan ismet İnönü bu sa· 
bah fstanbuldan şehrimize dönmüş -
tür .• Ayni trenle milli müdafaa, adli
ye, dışişleri bakanları da gelmişlerdir. 

Öte yandan vaktile Habeşistan topra
ğı hakkında Jngiltere ile İtalya arasında 
yapılan gizli bir anlaşmaya ait malumat ta, 

son günlerde bu iki devletin arası şeker 

renk olunca bir ltalyan gazetesi tarafından 
ifşa ediliverdi; Londrada gürültüler kop -
tu; Avam Kamarasında sualler soruldu; 
lngiliz hükumeti bu vesikaların asıllarını 
• ehemmiyeti haiz görmemekle bera • 
ber ( 1) - devlet esrarının neşri teamülden 
olmadığı için neşretmek istemediğini sÖy• 

Bu iki memleket ve Romanya, her ledi. 

~ () ·ı Mersinde Şaşati firması sahipleri hak-aı y Herald ne diyor: 
tS· M kında mahkumiyet kararı verildiği bu-l.-· ır Oaten Çemberlaynın hücumları, • · 

"ld"· · k d · · · · · d ı_ l raya gelen haberlerden anlaııılmıııtır. ~ ırun en i partısının ıçın e 11;arşı aş· T T 

derin husumete bir delildir. Firma sahipleri beş ay hapse ve 40 
~ Sir Oaten muhafazakar partiye mensup lira para cezasına çarptırılmı§lardır. 

Bakanlar heyeti öğleden sonra İs
met lnönünün riyasetinde toplanmış· 
müzakereler geç vakte kadar sürmÜN • 
tür. Toplantıda bakanlıklara ait biri -
ken işlerin görüşüldüğü ve kararlar 
verildiği tahmin edilmektedir. 

iki ihtimali de Avrupa sulhu için Fertlerin esrarının bile herkeste me -
tehlikeli bir kargaıalık amili telik- rak uyandırdığına bakılırsa devlet eararı
ki ettiklerinden, azimkir bir suret- nın ne derecede mühim olduğunu söyle · 
te buna aleyhtar bulunmaktadırlar. meğe lüzum yoktur. Sır saklamanın güç -

lüğü de meydanda 1 •• , 

~ nazırlann duvayyenidir. Bu sebeple Liman Şirketi nizamname-
Görüımeler kısa bir müddet devam Osmanlı tarihinde devlet işlerinin hal ' 
ettiği için mufassal bir proje ha - için toplanan meşveret meclislerine alın 

f it nüfuzu vardır. 
~Yni zamanda, M. Baldvini istihlaf et· sinde değişiklik yapıldı 

zırlamak imkanı olmamııtır. kimselere, orada konuşulanları dı~rıd..ı 

ıı ~ 1 tnuhtemel olan adamın da kardeşidir. Ankara, 24 (Hususi) - İstanbul 
11 \'tlc bir adam, kendi şefine, adeta tokat Liman Şirketi nizamnamesinin 55 inci 

\
1 

gibi bir takım ısırıcı ve acı sözlerle hi- maddesinin tadiline lüzum görülmü' Ekonomi Bakanlığında 

Küçük ittifakın tetebbüs edeceii yaymıyacaklarına dair sıkıca yemin etti -
it üç hükumetle, diğer alakadar rilirdi; fakat toplantıdan çıkıldıktan son . 

ra gene şunun şöyle, bunun böyle olduğu 
memleketler arasında faaliyetli nok- yolunda sözler işitilirdi. Baz.an deYlet es· 

11 
~ •• ediyor ve ona, kimsenin itimadı kalma- ve muaddel madde Devlet Şurasına taY.inler 
'"~söylüyor. Muhafazakarlar da bu söz- gönderilmiştir. Muaddel madde kıla- Ankara, 24 (Hususi) - Uzun za -

tai nazar teatilerine mevzu teıkil e- rarının düşman elçilerinin kulağına kadar 
decektir. gittiği ve bu yüzden memleket menfaati -

~ erin bir sükut içinde dinliyorlar. vuzlarla bütün gemilerin Boğazın met· b b 
~ .. ~a .M. Baldvinin en sadık taraftarları mandanberi O§ ulunan iç ticaret u • 
~ ı haline girebilmelerine dairdir. ..d .. l'' w ·· T" k f' · b k 
~ b 01r tek itiraz kelimesi sarfetmiyorlar. mum mu ur ugune ur o ısın sa ı 

~al gösteriyor ki M. Baldvin, gerek On alh maden ., Moskova mümessili Mümtaz, bakanlık 
~I ara~akar parti. başkanı, gerek başve- • • ~cagı zat işleri müdürlüğüne de Müfidin, E-
~ ~ıfatile hakkında beslenen bütün itima· Etibanka devredılıyor konomi bakanlığı müfettişliğine de 
·~ 11Ybetmi§tİr. Ona kimse hürmet etmi • Ankara, 24 (Hususi) Devlete inti- Kemal Apakın tayin edildikleri söyle-
' 

0 nu kimse saymıyor, demektir. Omuz- kal etmiş olan 16 maden ocağının Eti· niyor. 
ıt 'da taşıdığı büyük mes'uliyetlere rağ • banka devredilmesi hükumetçe karar
!~ 't~ak?t. da.v~andığı görülüy~r. Laval - }aşmıştır. Ocakların 11 i Karadeniz E-

Yunanistanda 
Kabine meselesi 

iki parti arasında yeni 
konuşmalar yapılacak 

Atina, 24 (Hususi) - Kralın mr ~ hudtsesının hatırası henuz unutul • reğlisinde, beş tanesi de Muğlada bu· 
~ f ıştır. Filvaki Sir Samuelin takip etti • lunmaktadır. 
~~"~et her ne kadar reddolunmuş bir Muğladakilerin 4 tanesi İngiliz te • 

Bek Belgrada gidecek 
Belgrat, 24 (A. A.) - Pravda 

· y d h b birlik kabinesi kurulması için Sofulis 
gazeteııne arıova an a er ve • . . . bb'' 
'ld" - · ·· B k · d B l ile Çaldarıs nezdmde son hır teşe us-\~ l ıdi ise de, bu siyaseti tatbik eden a- b d p t d'w · d Am · 

~d~ sahneden çekiliş şekli, umumiyetle ka~al sıLn an ha er~odn, 'dı~erı e erı -
rı ıgıne gore, ec nııan a e • b l - . ,.. h fild ·· . • d y te u unacagı sıyası ma a e soy • 
grada gıdecek, 1932 senesın e, u- l k d' G 1 'k' l'd ıt cd'I . . ı eyn u tesın e ı ı. & ı mııtı. 

enme te ır. azete er ı ı ı er ara -
goslavya dıt itleri bakanı bulunan sında tekrar konuşmalara başlanaca • 

~1 Una mukabil M. Batdvin, hakkında 
'trıen aaygı bahasına mevkiinde kal • 
'~t. Hatta bir Amerikalı, onun hak • 
,,, ııaelameti riyakarlıkta arayan a • 

~ d~memiş midir? 

Deniz konferansında 35,000 Mari~koviçin yapt~ğı ziyareti bu ıu- ğını yazmaktadırlar. 
tonluk harp gemileri retle ıade edecektır. Basbakan Demircis de ecnebi gaze-

kabul ediliyor tecile;e beyanatında, bir birlik kabi -
Londra, 24 (Hususi) - Deniz Asurilerle Araplar nesi kurulamadığı takdirde kralın par· 

konferansında İtalya mürahhasının, dövüştüler lamentoda ekseriyeti haiz olan parti -
Amerika tarafından istendiği gibi harp Kudüs, 24 (A. A.) _Geçen haf- nin yeni }_ca~i~~yi te.şk!l etmesini tek-

nin bozulduğu bile olurdu. Bir kere Pa -
dişah birinci Abdülhamit, Rusya ile harı: 

açılmak üzere olduğu bir sırada bu me -
seleye ait müzakerelerin Moskof sefirine 
du,"urulmuş olmasına pek haklı olarak fe 
na halde kızmış ve sadrazama §U hattı hi 
mayunu göndermişti: 

«Benim vezirim, 
Ben size hezar kerre yazdım, olur c 

maz makulesini dahili me§veret et._ 
meyin deyu ... Ahari kar iş ayan oldu. ı 
zim devletimizin yadigarlan düveli nasa
ranın ricalleri gibi devletimize hayırlu de· 
ğillerdir, zahirde meclisi §urada olan ce • 
vapları mecmuu şayi etmiştir. Şimdi ne 

glıne tedbire muhtaç ve elçiye ne cevap 
verilmeli';\ İş bundadir ve haberi mallı • 
mumdur.ıı 

Devlet esrarını düşman kulağına ka 
dar götürecek gaflet veya hiyanette kim 
selerin meşveretleri, müzakerelerile halle· 
dilmek istenilen işlerin varacağı netice 
malum ... Osmanlı imparatorluğunun kim· 
lerle idare edildiği anlaşılıyor! 

' dı ortada, bir adam var ki başlıca 
' i'tti, herkese hürmet telkin etmek la
~ ~~lirken dostlan tarafından dahi §Üp· 

d' \ ır gözle bakılmak mevkiinde bulu • 
,t. Demek oluyor ki bu adamın sonu 

~altlaşmıştır.» - Seliın Ragıp 

gemilerinin 35,000 ton olarak tesbi - ta, Naber Elkabu köyü civarında lif edecegını soylemı~tır. . . 
tini kabul edeceği ve bu suretle i~in bu Ar 1 1 "' ·ı d k Diğer taraftan yem kabıneyı tekrar Ankarada yenı" bı"r 

T ap ar a asurı er arasın a çı an - k 1 be 
şekilde halledileceği anlaşılıyor. Kru• b" k d 7 ... . 4 A .. 1 Demircisin kuracagı uvvet e yan 

'tayyarelere de 
top konuyor 

~c.·ı· ~· •zler saatte ( 640) 
b~0ınetre gidebilecek 
•r tayyare yapıyorlar 

~~l\d 
' ra, 24 (A.A.) - Morning 
\ ~ctesi, Hava bakanlığının, sa
~I ınil yani 640 kilomet;e hızla 
\ ~~ek bir tayyare inşası planla -
\ ~i ttgul olduğunu yazıyor. T ayya
~ tt\otörlü olacak ve iki tane 20 
~:trclik top ve mitralyözlerle mü
l ~ bulunacaktır. ' . ..__·-····-··· ............... -............. . 
~ '•oıa Sigorta Şirketi 
~-~dolu Sigorta Şirketi, teşkilatı -
~l(f 1lcterek bürolarını en asri bir 
l' ~.~t~~bulda Yeni Postane kaqı· 
~İtr uyuk Kınacıyan hanına nak -
~-~ ha~· Sigortacılığın bilumum eş· 
ı"lt 'v kında malumat ve iznhat al-
t,;ıliıı~ecn. müsait ve yeni şerait 
'\ b.. sıgorta akdetmek ve bu va
~~ 1.ıtün müşküllerini hallettirmek 
\: l\çıksaYın halkımıza gişelerini da
'tl~ b Ve memurlarını emirlerine 

ulundurmaktadır. 
T clefon: 24293 

ır avga a asurı ve rap o • d' fı"lm yapıldı 
vazörler (8000) ton olarak kabul e- .. tü edilmekte ır. 
dilmiştir. Konferansı meşgul eden en mut r. ----- Ankara, 24 (Özel) - Ankara 

mühim mesele, müzakerelere iştirak Beynelmilel beş sergiye Belgrat konuşmalarından Halkevinde bir filim hazırlanmıı -
etmiyen devletlerin, hazırlanacak ant· kan netice tır. Bu filim ilk olarak Parti Genel 
laşmayı imza etmeleridir. iştirak edeceğiz ÇI Sekreteri Recep Peker ile Parti v~ 

Göring geri döndü 
Ankara, 24 (Hususi) - Hükumet Belgrat, 24 (A. A.) - Hodza bu- Halkevleri erkanına göıte~lm'ittir. 

T elaviv panayırından başka beynelmi- gün Stoyadinoviç ile halen yapıl • Bu filmin Ankarada uyandırdığı in
lel dört sergiye daha iştirake karar ver- makta olan müzakereler neticesi Ü· tiba ancak harikulade kelimeıile Varşova, 24 (A.A.) - Göring, 

dün akşam saat 18 de Var,,ovaya dön
müş ve başbakanla dış bakanı ziyaret 
etmiştir .. Daha sonra maiyeti ile Ber
line hareket etmiştir. 

miştir. Bunlar için lktısat Bakanlığı - zerinde uzun bir görüımeden aonra t 'f d"l b"l' a vsı e ı e ı ır. 

na icap eden tahsisat konmuştur. Bun· öğle üstü Belgradı terketmittir. Ankara Halkevi 
lar Mısır, Şam, Selanik ve Layipzig ser- Belgrat, 24 (A. A.) - Pravda 

gileridir. gazetesi, Hodza - Stoyadinoviç mü-

B• . . U .... M .. f . l"k T elaviv panayırında hükumetimiz lakatı hakkında diyor ki: 
ınncı mumı U ettiş ı tarafından bir arsa satın alınmıştır. Bu-

B •• • }"" • Bunlardan çıkan netice ıudur iri, 
aşmuşavır ıgı rada daimi bir pavyon yapılacaktır. 

Ankara, 24 (Hususi) - Birinci u· Sergi 30 nisandan :m mayısa kadnr her ıeyden evvel Tuna memleketle
mumi müfettişlik baş müşavirliğine devam edecektir. Sergiye gönderile • rinin kollektif emniyeti tahkim edil
Dahiliye Vekaleti mahalli idareler u-1 cek nümuneler lstanbulda toplanmak- meli ve ondan sonra ekonomik 
mum müdürü Naci tayin edilmiştir. tadır. paktlar imzasına kalkılmalıdır. 

- Denizyoll.ri idaresi.. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

. . . V apurlannın itletmeaini 
:rohma koymak İçin.-

. . . A vrupadan bir mütehas
ua aetirtecekmit, Huan Bey t 

Hasan Bey - Kara yollan 
için de bir mütebus11 ıetirtae
ler de, bazılarumza aokakta yii.. 

riimemi ölnbe. bari! 

çalıtmaları gibi 
çok mürekkep ve karıtık bir mev -
zuu Ayıim ve mühendis Doğon ad· 
lı iki aencin bir gezisi etrafına top
layan bu filim teknik bakımından 

kusursuz bulunmaktadır. Filmin 
senaryosunu Münir Hayri yazmıı ve 
rejisörlüğünü de yine kendisi üze.· 
rine almııtır. Sinema müteha11ısı 
Kenan Reıit filme çekmiıtir. 

Küçük vasıtalarla hazırlanan bu 
filim büyük stüdyolarda çevrilen fi. 
timlerin bütün hususiyetlerini haiz
dir. 

Ankarada bu filim hakkındaki 

kanaat o kadar müsbettir ki artık 
bundan sonra bizim de ileri teknik· 
te filimleri muvaffakiyetle bapra
cağımızdan kimsenin fÜphesi kal · 
mamıt ve ayni arkadaıların daha 
büyük ölçüde baıka f ilimler hazır • 
lamaları iıtenmiıtir. Bu film lıtan
bulda ve memleketin her tarafında 
halka 1r&terilecektir. 
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Devlete 
Ait Mallara 
Kıymet Konuldu 

İstanhulda 3,803, 713 · lira 
90 kuruş kıymette milli 

emlak var 

lstanbulda resmi daire o1arak ku] -
]anılan (315) binanın kıymeti hariç ol
duğu halde İstanbulda taman\ 
3,SO:i,713 lira (90) kuruşluk mil11 

emlak olduğu tesbit edi]mi~tir. 
Bu yekunün dağı1ış şekli şöyledir: 
lstanbulda 2,263,982 lira 75 kurnş 

t~ta:rında 843 parça irat getiren milli 
ve mahlul mallarla 735,660 lira 38 
kuruş tutarında 277 parça metruk 
rum •ve 1,009,289 lira 42 kuruş tuta -
rında 531 parça metruk ermeni em
laki vardır. 

Bunların içinde askeri müze, Top
kapı sarayı, asarıatika müzeleri de 
vardır. 

Bunlardan başka Silivride 12,326 
lira kıymetinde 24 parça metruk ruın 
ve 1,94() lira kıymetinde 56 parça 
metruk ermeni emlakiyle 775 füa 
kıymetinde 7 parça devlet dairesi, 
Y alovada 73,332 lira 25 kuruş tuta • 
rında 6:U rum ve 10,462 lira 25 kuruş 
tutarında 44 7 parça ermeni emlakile 
:l3,300 lira kıymetinde 6 parça devlet 
binası vardır. 

Çata1cada da 58,940 lira kıymetin
de 15 parça, Şile de 1420 lira kıyme
tinde 1 O parça, Kartalda 2490 lira 
kıymetinde 14 parça resmi bina var • 
dır. 

Silivride eskidenberi devlet uhte • 
sinde tapuda kayıtlı 4 parça çiftlik ve 
fidanlık da vardır. ...;.__ ___ _ 

GUmrUktekl lspanyol malları 
Türk • lıpanyol Ticaret an· 

laımaıınm tatbikatına geçildik
ten ıonra Gümrükte kalmış olan 
eski lıpanyol mallarının 29 Şu· 
bat akıamına kadar gllmrnkten 
çıkarılma11na müsaade edllmiıtl. 
Aradan epey bir zaman geçtiği 
halde bir çok kimselerin malları· 
nı çekmediği görülmilt Ye bu 
busuıta nrllen müddetin de bet 
gt1n ıonra biteceği göz önünde 
tutularak allkadar tacirlere ye· 
niden tebligatta bulunulması 10-
zumlu görülmtlştur. 

GUmrUkteki lıpanvol malları 

araamda mühim miktarda meaina, 
mantar, kll vesaire gibi balık 
1&naylinde kullanılan maddeler de 
bulunmaktadır. 

Umumi kütüphanelerdeki kitap
ları kurtlara yedirmemek için 

Umumi kUtUphanelerdeld ki
tapların kurtlarıo tahribinden 
kurtarılmaaı için toplanan ko· 
misyon meaalılnl bltlrmlı, rapo· 
runu vermiıtir. Bu raporda la· 
tanbuldaki tariht kıymeti olmıyan 
ktıtüphane araalarınm satılarak 
EYkaf Ye Belediyenin de yardı· 
miylo bir aarl kUtUphane yapıl· 
maaı ve yaıma kitapların mlln· 
baaıran bu kUtUphanode muha
fazası da taYalyo edilmektedir. 

lstanbul kUtllpbanelerindoki 
ya~ma kltaplann sayısı. 50 hini 
geçmektedir. Mllzode muhafazası 
icap eden yazma eıerlerin de 
mUzelero gönderilmeıl taniye 
edilmektedir. 

Bir h~ftahk ihracatımız 
Hafta içinde Çokoılovakya, 

Amerika, Almanya ve Iıkenderl
yoye tUtl1n, Surlyeye Sigara ve 
Amerikaya da mlihim miktarda 
ta şan derisi ihraç edilmiştir. 

Hakkımız 
Yok Mu? 

Mühim Bir Müesseseye 
Sürülmek İstenen Leke .. 

Dün akşam tanımadığımız bir zat 
bize elinde mühim bir haberle müra

caat etti: 
.. . . . müessesesi 15.000 liralık bir 

vergi kaçakçılığı yapmış. Bu arada 
başka bir suiistimali de bulunmuş, şu 

kadar zammı ile 120.000 lira para ce
zasına mahkum olmuş ve bu parayı 

ödemişn diyordu. 

* Son Posta ötedenberi her okuyucu-
sunu kendisinin tabii bir yardımcısı 
bilir ve onlara işitip te haber verdik -
leri her haber mukabilinde ehemmiye
tinin derecesine göre bir hediye tak • 

dim eder. 
Bunun için bu haberin bize getiril -

mesine ıaşmadık fakat doğru olabil -
mesine de ihtimal vermedik. Çünkü 
adı geçen müessese memlekete hizmet 
etmiş bir müesseseydi. Başında da ha
miyetli tanınmış, çalışkan bir vatan • 
daş bulunuyordu. 

Haberi getiren okuyucumuza sor -

duk: 
Bir Şirketihayriye vapurunda, bir 

avukat katibi arkadaşına anlatırken 

duyrnw~tu. Tarih söyleniyordu. Dosya 
numarası söyleniyordu. Binaenaleyh 
işiten okuyucu doğru olması ihtimaline 
inanıyordu. 

* Bize getirilen her haber gibi bunu da 
tahkike, iyi bir incelemeye tabi tuttuk. 
Hadise lstanfml dışında cereyan etmiş
ti. Matbaamızla o ıehirdeki aytarımız 

arasında bir sürü telgraf muhaberesi 
geçti ve neticede anlaşıldı ki: 

<c- Hadise bundan üç sene evvel 
cereyan etmiştir ve o müesseseden ko
vulmuş bir garson tarafından yapılmış 
ihbardan ibarettir. İftira olduğu anla -
şılmıştır. » 

* Bunun üzerine düşündük. Bir dok -
torun muayenehanesi, bir avukabn 
yazıhanesi birer sır kutusudurlar. İçle
rinde her dert açılabilir, her şeyi ko -
nuşulabilir. Dertlerini açanlar bilirler 
ki o, orada kalacaktır. Doktorlarımızla 
avukatlarımız bu esaslı kaideye riayet 
etmektedirler. Fakat bu kafi değildir: 
Yanlarında çalıştırdıkları memurları 

da kendileri derecesinde ketum insan
lardan seçmeleri lazımdır, işinden ko • 
vulmuş bir garsonun ortaya attığı riva
yeti nasılsa işitince derhal etrafa yay -
mayacak karakterde, memur bulma -
lan şarttır, diyoruz. 

Hakkımız 

Yok Mu? 

Şehir Meclisinde 
Kadıköy kanalizasyonunun 
yapı1ması kararlaştınldı 

SON" POST~ 

1 

Ölçü ve Tarh aabtekirlığı yol· 
suzluiu tahkikatının yeni blr 
safhaya gireceği aolaıılmaktadır. 

Dun yeniden Uç müf ettiıe daha 
iıten el çektirilmiştir. Bu auret le 
şimdiye kadar biri baı müfettiş 
olmak Uzero beı müfettişe itten 
el çektirilmiı olmaktadır. Şimdi 
Marmara mıntakaaı ölçüler bat 
mllfettişliği teşkilibnda hiçbir 
mUfettiı kalmamıı oluyor. 

Yeni baı mUfettlı Mahmut 
Şeyda dtin Ankaradan şehrimize 
gelmiı ·n yeni yazifesln• baila· 
mıştır. lıten el çektirilen müfet• 
tiıler yerine tayinler yapılmaaı 

beklenmektedir. Çnokll baş mü· 
fetf ı:ık teşkilatında 8 ayar mo· 
murile baı müfettişten başka 
kimse kalmamııtar, itten el çek
tirilen mtıfettlşier ölçU ve tarh 
aletlerile elektrik, hava gazı ve 
ıu ıaatlerlnl kontrol vazifeıllo 
mükellef idiler. Yeni tayin edi· 
len mUfettiılere bu itler takaim 
edilecektir. 

Diğer taraf tan ölçU Ye tarh 
yolsuzluğu tahkikatının daha zi• 
yade derinleştirilmesi ve bu teş• 

kllahn vazifelerini inceden inceye 
tetkik etmek lüzumlu görülmek· 
tedir. Bu müna11ebet:e lktısat 
Vekaleti müfettişlerinden Kim· 
ramn bu sahadaki tahkikabnın 

bir müddet daha uzayacağı an ... 
laşılmaktadır. Elektrik ıaatlerl de, 
yapılmakta olan bu tahkikat sı
ra11nda yeniden gözden geçiri· 
lecektir. Çünkü saatlerin 6lçi'ı 
Ye ayar dairesinin kontrolundan 
geçtikten sonra müşteriye veril· 
meıi icap etmektedir. Halbuki 
bir kısım elektrik saatlerin:n bo
zuk olduğuna dair ıikayetler 
vardır. Yapılacak kontrol so
nunda bu tikiyetlerin ne de· 
receye kadar doğru olduğu an· 
laı.lacakbr. -----

MahkOm olan hırs1zlar 
Mahmutpatada bir manifatura· 

cı dükkanından bir top kumaı 
çalarkea yakalanan aabıkalılardan 
Ayı Mehmet dün Sultanahnıet Bi 
rinci Sulh Ceza Mahkemes:nde mu 

hakeme edilmiş, 7 ay hapsp, okadar 
mü det te emniyetnezareti altın• 

Ü da k"lmağa mabküm edilmişt:r. 
Dün Vali Muhiddin stüqdağın da 

Divanyo:unda bir kahveden iştirak ettiği Şehir Meclisi topJantısın-
da Beylerbeyi ile F enerbahçe arasın- palto aş rırken yaka a ıan Meh· 
da yapılacak kanalizasyon inşaatı için met te ayni mahkeme taraf.odan 

42 bin liralık tahsisat kabul edilmi,ş, _ l.kl . a~ .~~~·~~ . ~~.P~~~·.ş~ı.~: .. 
Tophane, Azapkapı, Şişhane yoku~u. 
Cihangir, Şwli ve Dolapdere de kana
lizasyon yapılmasına karar verilmiş -
tir . 

Nakil vasıtalarına konulacak numa
ra levhalarının Emniyet Altıncı Şube 
Müdürlüğü tarafından mühürlenmesi 
hakkındaki talimatname de kabul e _ ı 
dildikten sonra azadan Galip Bahtiyar 
Bakırköyüne su getirilmesi ve iskele 
yapılması için bir takrir vermiş \'ali 1 

Üstündağ, su işin keşfi yapı]dığını, 
tahsisat konulduğunu, fakat malze -
me temininde elde olmıyan müşkü Her 

çıktığını bildirmiş, bütçe enciimeni 
tahsisat verirse, iskele yaptırılabilece- 1 

ği cevabını vermiştir. 1 

r 
Nöbetçi 
Eczanel~r 
Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Beyoğlu: ( Kanzuk, Karakin Kürkci -
yan, Güneş). Şişli (Necdet Ekrem) . 
Galata: ( 1 Iidayct). Kiiçükpazar: (Ha
san Hulusi). Alemdar: (Abdülkadir). 
Eminönü: (Minasyan) . Beyazıt : (Bel
kis). Fener: (Vitali). Aksaray: (E -
tem Pertev). Karagümriık: (Sual). 
Şchzadebaşı: (İbrahim H alil) . Samat
ya: (Rıdvan). Beşiktaş: (Ali Rıza) . 

Üsküdar : (İttihat) . Kadıköy: Alaettin, 
Rifat) . Haııköy : (Halk). Kasımpaşa: 
(l\1erkez). Şehremini: (Nazım) . Ba -
kırköy: (İstepan). Sarıyer: (Osman). 
Büyükada: (Halk). Heybeli: (Yusuf). 

Müteveffa mua1lim Cevdetin inkı- ı 
lap müzesine hediye ettiği on bir : 
cilt kitabın hususi bir 1evha al -1 ---------------· 
tında muhafaza edileceği de meclise kür telgrafı çekilmesi karar1aştırıla -
izah edilmiş ve hemşiresine bir teşek- l rak içtirnaa nihayet verilmiştir. 

Sahte Mahkeme 
ilamı Yapan 
Köy Katibi 

Çatalca köy ki.tiplerinden Sa· 
llhln dün Ağır Cezada mevku· 
fen muhakemesi yapılmıştır. İd
diaya göre katip Salih Çata1ca· 
nın daire köyünden Mehmetin ilam 
çıkartmak bahaneıile 1041 kuru· 
şunu elinden almış ve bir kağıda 
sahte bir ıerh yazarak altına 
iptal edilm:ş eıkl puLardan ya
pıştırmış, Çatalca hukuk hAki· 
minin imzasını da taklit ederek 
sahte bir ilam vllcude getirmiştir. 

Dünkü duruımada dinlenen 
Mehmet: 

- Salih; " b.. sizin köy kl
ti binizim, işlerinizi yapmak •azi· 

femdir. Hem sana bu kadarcık 
iyilliim dokunsun diye elimden 

( 1041) kuruıumu aldı. lıAm bu
gün çıkıyor, yann bitiyor diye 
heni günlerce oyaladı. Sonra 
birgün elime bir ilAm verdi. Mo
ger sahteymiı. HAkimler farkına 
vardılar demiştir. 

Müddeiumumi Çatalca Hu
kuk Hakimi ile köy baş kltiblnin 
ıahit olarak çağmlmasını late
mİf, mahkeme buna lüzum gör
meyerek, eıas hakkında karar 
yermek üzere muhakemeyi iki 
marta bırakmııhr. 

Bir tahsildar sokakta öldU 
Beyğlu Tah11ildarJanndan Ali 

Edinekapıdakl e\lne giderken 
Kalp durma1ından ölmütlir. 

~ .. . . ...... ........ . . . .... ... -----· t n.ı.,..._.. .... ._ , Yeni çıktı 
Bahar 

Çiçeği 
Muazzez Tahsin 

t:n güzel edebi romam 

bir 

) ü_ç Ayda 
Öldürülen 

· Muzır 1-lagvan/4 
İstanbul Tarım Direktörlüğü t 

fından her sene olduğu gibi bu d~ 
de muzır hayvanlarla mücadele e 
mektedir. İstanbul ziraat mıntak8~. 
Beykoz, Çatalca, Silivri, Şile üslt\I 
dar, Yalova, Kartal, Bakırköy, ve 
rıyer kazaları dahildir. Bu geniş f111~ 
takada son üç ay içinde 316 dofı'lı.I~ 
4927 karga, 152 tilki, 205 çakal. 
kurt, 4 ayı, 18 yabani kedi, 12 s 
sar, 137 vahşi kuş itlaf edilmiştir. 

Bir otomobil kazası 
Dün saat 16 buçukta Alerı1 

caddesinde bir kaza olmuş, 12 yaşı~ 
da Halit isminde bir çocuk tra11r•ııt) 

.... ~., fi 
dan atlarken arkadan ge1en l / t .. I 
numaralı otomobilin altında kfl 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
likeli surette yaralanmıshr. 

hastahaneye nakledilerek, tedavi ~.ı;ıt 
alınmış, ~oför hakkında tahk• 
başlanmıştır. _/ 

-- ~ 
Tepebaıı şeb 

iııanbul Belediyn.i Tiyatrosund• 
~ehir1Yyatrosu Bu ~ 

111111111111111 

111...111 

111111111 

·c"E nı· K°E~ 
CEZA 

·re' Tü.rkçeye çe"' 

M. Feri~ 

Şehzadeba91 
TURAN tiyatroau 
Na,ıt - Hellde 

Bu gece aaat 20,30 da 
Halk Geceıl 

8UyUk komedi 
gecesi 

Beyoğlu f rtı0911 

Tiyatroıundtı 

Halk Oper•" 
o J• 

Bu. akıım 20.~ , _______________ , 
, . .;...aımm ____ .._ __ .... ~ __________ ........ 

Mevııimin en büyük ve fevkalade filmi 

ANNA KARENİN 
Frıın :-ı ızca ııiizlü fılmi için 

GRETA GARBO FREDERIC MARCH ,... .. ~ 
Oa'a ıı üsarnereleri 

Öniimiizdeki Perıembe akfamı 

M E L E K ve ı p E K 
sint maııırında birden 

, 

l 
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MEMLEKET HABERLERİ 
lzmit köylüler \Sivas gençliğini 
birliğinin bütçesi 1 sevindiren bir karar 

• 
lzmir Maarif Müdürlüğü Kl.zılcahamam 

fzmit- Kocaeli muhasebei husu - Sivas (Özel) - Sivas valisi Ha
siyesi köylüler birliğinin hazirana ka- zım kendi ikametine tahsis edilmiş 0 • 

dar üç aylık bütçesini 29 bin 400 lira lan vali konağının Hakevine tahsi.)ini 

Telgra.&hanesl Az ?lara~.yap~lflır. ~unun 15,380 lirası şehi.r .umumi meclisinden İstemiştir. 

isabetli bir karar verdi / 4 ıle koylenn ve koy yollarının bayın- Valımn bu feragati gençliği çok mü • 

Daha yan ıg ordu dırlık masrafına, 10850 lir~sı zıraat- teh~ssis etmittir. Vali konağı Cum -

Kız talebenin mektep dışındaki halleri kontrol edilecek, 
talebe velilerine bu hususta bir talimatname gönderildi 

kalkının~ murafma, 3000 larası hay- hurıyet meydanında yeni yaptmlmıt, 
Kızılcahamam (Özel) - Posta ve vanatın ıslihı masrafına, 1400 lirası büyük ve modern bir yapıdır. Genel 

telgraf ve İnhisar idarelerinin İfgal et- orman, 17 ,950 lirası sağlık ve 4200 kurultay valinin isteğini yerine geti
mekte oldukları binalar tamamiyle ah- lirası da kültür itleri masraflarına ko- rirken bu feragatinden dolayı da ken
fBplır Zonguldak - Ankara arasındaki nulmuf tur. Geriye kalan kuım da bir- disine tefekkür edilmesine karar ver· 
oton:-atik telefonun da merkezi olmak- liğin idare ve müteferrik masrafları mittir. 
la bır kat daha ehemmiyet kesbeden kartı lığı olarak ayrılnuttır. ı 
telgrafhanenin arka kısmından gece 1 . ., M a ! a tya da 
ani. surette alet çıkmıt ve etrafa sira- ıl<llAp V~ IShl(IAI k~:f~ra·1c;l"r' 1 
yetme ramak kalmıfken vaktin biraz er Cumhunyet Halkparüaı tarafından z e { z efe 0 ! d U 
kence olması, balkın henüz yatmamlf I tertip edilen İnkılap ve İstiklal mev-
bulunması dolayıaıyla etrafa sirayet zulu konferamlara devam edilmek • Malatya (Özel) - Burada saat 19 
etmeden butırılllllflır. Eğer yangın tedir. Ayvalıkta lzmir Ahali Bankası da tiddetli bir zelzele olmuf, evlerde 
biraz geç vakte tesadüf edip te etrafa 1 direktörü Akif, Maniada profesör sarsıntıdan bir çok CfYa kmlmıf ve 
~~yet. e~ae!di, ~uhakkak iki üç bina 1 Ömer C~lil, Si~~ta Tekirdağ s.ayla • harap olmuttur. Şehirde bir çok elek
otedeki inhıaar ıdaresi de alet alacak 1 vı Rahmı, lnegolde doktor Galıp, iz. trik direkleri yıkılmıf, bu sırada bü • 
ve bir çok mevadı müttaileyi havi ah- mirde ve Aydında Yozgat saylavı tün elektrikler de sönmüttür. Kahve
fBP anbarlar da yanacak, felaket büyü- 1 Avni Doğan, Tokatta Balıkesir Say- lerde, gazinolarda, lokantalarda ve bu 
yecekti. lavı Enver, Çorumda Gireaon Sayla- gibi umumi yerlerde bulunan herkes 

Şehrimizde bulunan İnhisar idaresi vı Tank Us, Kandırada ve lzmitte, korkud~n sokağa fırl~m.ıttır. Zelzele 
umum müfettiflerinden Talat bu yan- Antalya Saylavı Türkin, Adapazarın- 15 .aanıyektdevam et1111fbr. Nüfusça 
gm meselesine de el koymut binanın da Ordu Saylavı Baba Ana, Malatya- I zayıab yo _ur_. ________ _ 

Cumlıurıyet K~ Enıtitü.ü talebeleri der• nra•ında tehlikeden masun diğer bir mahalle da Ankara Zıraat Bankası müdürü rilmit ve Halk tarafından alaka ile din-
İzmir (Özel) - Kız talebenin gerdanlık lafunak, tırnaklara oje ve nakli için de tqebbüste bulunmuttur. Veli Necdet tarafından konferans ve- lenmittir. 

hlektep haricindeki durumunu ada bir saire sürmek gibi temayüllere kat'iy· Bundan iki aene evvel telgrafhane-

tttkilde kontr~da bulundurmak için, yen iltifat etmemelidir.» nin yangın tehlikesine maruz bulun· Torbalı ve Tire felaketzedelerine yardım 
l>ütün lise, enstitü ve muallim okulla- İzmirde okul direktörlerini büyük duğunu gören kazamız belediyesi teh-
rı direktörlerinin ittirakile yapılan bir bir baaaaaiyetle genç kızlann mektep rİD en havadar ve güzel bir mevkiinde 
toplantıda bazı kararlar almmıttır. Ta- dıpnamdaki durumlarile alakalan - kendi malı olan bir arsayı postahane 
lebe velilerine birer mektupla bildi - mağa ıevkeden bazı ufak hadiseler ce- intası için meccanen teberrü etmif ve 
tilen kararlar t1:1nlardır: reyan etmittir. Bunlar pek nadir ol • hatti idare namma tapuya da raptetti-

1 - Çocuğunuz sinemaya gidecek- makla beraber kültür direktörlüğü bu rerek senedini vilayete göndermittir. 
le yalnız değil, velisi ile gidebilir. Yol- hadiseler üzerinde derhal gereken ted- Yapılacak telgraffıane binası her 
da. söz atmak, kendisini küçük dütür- birleri alnuttır. sene verilen İcann üç dört seneliğine 
inek istiyen erkekler oluna ıize ve tekabül edecek kadar cüzi bir para ile 
lllektep direktörüne haber vermek IU• Keşan ve lbsalada fırtmaom çıkacak bu binanın bir an evvel yapd-, 
tetile talebe haysiyetini korumağt ken- acıklı bf ,'AnÇQSU muı çok hayırlı olacaktır. 
disine it edinmelidir. et 

2 - Kız talebe kardetten batka en Ke§an (Özel) - Son fırtınada Tol<atta fırtma tahriball 
Yakın akrabuile bile olsa, genç er • kar fırtınası esnasında yollarda ka- Tokat (Özel) - Fırtına burada 
keklerle sokakta konutmanın batka • hp donarak ölenlerin sayısı 20 er • da çok tahribat yapmıf, iki ev yıkıl
lannda uyandıracağı kutlruyu akim - kek, bir kadındır. 3 kiti de kaybol- mıf, bütün evlerin camları, pence • 
dan çıkannasm.. muıtur. 6 kiti donmuı, fakat ölme- releri kırılmıı, kiremitleri uçmuıtur. 

3 - Okula gidip gelirken bafmda mitlerdir. Kızılay hastanesinde te • Bir çok ağaçlar yıkılmı§tır, devamlı 
hlektep ipretli fapkası bulunmalıdır. davi altına alınmıılardır. kar yağmaktadır. 
Polis arayınca, batında mektep İta • 784 koyun 205 keçi 3 manda S f ----
retsiz şapka tqıdığı için karakola dü- b . 

3 
'k t d ' .. 

1 
'.. ırlmanın Kaştaki zararları 

tebilir. ~yp, ete e onmut ve 0 mut· Kat (Özel) - Her tarafı kasıp ka· 

, 4 - Çocuğunuz güzelliği, Türk ka- ;· .. . . vuran fırtına burada da tahribat yap-
Chnlığı seciyeainin en açık ali.meli o· psalada olenlerın ıayısı 14 ınsan, mıf, limanda ild kayık bir mavna 
lan temizlikte, sadelikte, vekarda a - 4966 koyun, 333 keçi, 287 ııiır, 42 parçalanmıf, belediyeye ait iskele ha
tanı.alıdır. U:zaktan görülen çıiırtkan mandadır. Donan, fakat ölmiyen 14 rap olmuf, parkın duvarlan yıkılmıf, 
Jenklerle, yübek ökçe, bilezik, küpe, kiti de tedavi altına alınmııtır. sahildeki bütün eTlere su girmittir. 

lzmir (Özel) - Torbalı ve Tire civarında su baskınına uğrıyarak 
açıkta kalan köylülerimize bir yardım olmak üzere İzmir Denizsporlulan 
yurdu tarafından lzmirpalas salônlannda bir balo verilmiştir. Balo sabah
lara kadar devam etmif ve oldukça kabarık bir hasılat yekunu temin 
edilmiştir. 

~ = 
gönderildiler. Bir iki hafta sonra mah- tekkesi haline gelmişti. deve kervanından, şapka püsküllü fes· 
kumlardan ailelerine mektuplar gel - Hangi kasabaya bakılsa mektepten ten, mektep medreseden, ışık karan -
miye başladı. çok tekkesi vardı. lıktan elbet te iyi idi. 

Hepsi de pi§manlık, nedamet gös - Ölü, evliya, türbe, tekke, tabutluk l Bunu inkar etmek en inatçı yobaz 
termi,lerdi. ve selvi. Bütün bu isimlerin ifade et- 1 kafası için bile kabil değildi. 

Ve muhakkak ki bu nedamette sa- tikleri mana birdiJ Miskinlik. Fakat ak ve kara gibi ayırt edilecek 
mimi idiler. Bunların yanıb~ında bir hazır yi - kadar geniş ve çarpıcı farklara rağmen 

- 68 - - Birhan Cahil - 25 • ! - 986 Biraz muhakemesi olan, dünyanın yici daha vardı. Medrese 1 Tekke ile gene sakat ~}iyen kafalar, ters gören 
Devlet hizmetlerinde kullanılmıya - ralann da kıymeti yoktur. Vak'alar o gidişinden biraz bilgisi olan böyle ma· medrese yedi yüz yıl içinde Türk mil- gözler olabilirdi. 

Caklardı. kadar berektlidir ve hadiseler o kadar ceralara atılamazdı. letini bir kurt gibi yedi, kuruttu. Bunlara iyiyi, aydınlığı göstermek 
Sinsi sinsi ~lıyan, yavaş yav8f ya· çabuk gelir ki bunların hatırasını bile Devlet; din işlerini, siyasi işlerden :v1ac~r .Türkleri, ... Finlan~iya Türk : I bile ~~yd~~ız~ı. . . . . . . 

:tılan «tarikati bediiye» yalnız eleba· saklamak fırsatı bulunmaz. ayırmıştı. Herkesi itikadında serbest Jerı, tarıhın anlattıgı Cengız Türklerı 1 Guzelı mkar etmek çırkmın ı;narı ıdı. 
fılarının başını yemekle nihayet bul- Cemiyetlerin ruhunu iyi kavrıyan bırakmıştı. ile müslüman tekkeci, medreseci Os • Çirkini güzelleştirmek imkanı var -
Qu. büyük inkılapçılar zaten bu ince nok- Fakat miskin, ıüfli, hazır yiyici bir manh Türkleri ayni ırkın evlatları ol· dır. Fakat tabiatin öyle sakat, alil mah-

Bu hareketin daha başka yerlerdeki tadan yürürler. Çivi çiviyi söker kai • takım iğrenç mahluklara yuva olan duklar halde arapla lngiliz kadar bir- , luklan vardır ki onları en yüksek zev· 
akisleri de rejim hesabına faydalı ol· desi siyasi inkıllpların amentüsüdür. tekkeleri .k.apatmı9tıı. Zaten tarikat • birinden uzaklqtılar. kin eli bile düzeltemez. Onların sakat 
du. . .. . .. .. Her yeni harekete karfı bet kaldır· Ierle, tekkelerle dinin alıf verİfİ yok • O atılgan, becerikli, zeki, uyanık j ~raflarını zarar vermeyecek h~le ~C: 

Bır çok yerlerde şupheli gorulen ve mıya fırsat vermeden bir yenisini or- tu. Türk Osmanlı idaresi ve islam terbi - , tırmekt:n. ba,~a çare y ... o~t~r. Dıllerını 
d. aiına geri, aykırı ruhla hareket eden k ve ellermı baglamak kafidır taya atma . . • Herkes ibadetini yapmakta serbest• yesi ile uyuşuk, beceriksiz, paytak bir · 
lrtsanlar tuttukları yolun tehlikesini inkılapçı bu tibiyeyi maharetle kul- ti. Fakat ibadetin tekli belliydi. Müs • softa oldu. işte ~aşı lsp~rtada ezilen kara Y~.la -
llÖrdüler ve sindiler. lanmasını bilir. lümanlıkta goygoyculuk, hayhuyluk Hemen ilave etmeli ki Osmanlı ida· ~~n ~.gu~ bogum, hal~a hal.ka, bb~kl-

Evet gördüler ve sindiler. T w d' . I . . 'b" .. kt T kk 'lik müslümanlığa Bi . l r· k im ki b b k b lum buklum kıvranan govdesı de oy c 
Fakat bu sinif bir pusuya yabfbr. uttugu ızgın en sıevtetır gı ı go- yo ~j e ecı h d • resı as en ·~~r . o a a era er a ı· zararsız bir hale getirildi. 
Menfi ruh, geri ve aykın düşünce rünmek te lhımdır. Bu cemiyetin ge- za~s. ı aRrın mana:.r ayrın an g~ç k. na yerl~ş~ıgı B~s sarayının şeklini Havada fırtına kopmadan bulut .. 

't}'rılc kökü gibi üstüne basıldıkça ye- ri, aykırı, tepecek kuvvetlerini dene • mıştı. oma ve ~ns m~~~t~.r u .• almış hır ıdaredir. lar dağılmış, berrak gök yüzü gö . 
tiUenir, yaprakları kopanldıkça şah _ mek içindir. Bu gevtetİf göaterir ki re- 11~rında papazba lark te~ırl1erdek~~~larılu kdaı • Yedi yüz yıl bu devran böylece sür- rünmüştü. 
lanır bir yabani ve hüdayi nabit bir jimin uyur gibi sinmİf gibi görünen u- ıaelerden Ş a guze su UClfi ın • dü, gitti. Fakat Anadolu Türkünü ke - * 
'arınaşıktır. Kökünü, tohumunu bu - zuvlannı hararet görmfif kar yılan gi- yüksek dağ tepelerinde birer manastır miren, sümüren imparatorluk artık Kasabada tatlı bir bahar başladı. 
lup tüketmek için yıllarca emek ister. bi uyandırır, kabartır, kaşındırır ve yapıp adeta hayatlarını yazlık, kışlık yoktu. Aralarından hafif şırıltılı sular a -
.-\çılan her mektep, yetişen ber uyanık ısırmaaa bile korkutacak kadar 9ımar· şatolarda geçirmek yolunu tutmuşlar• Mekkeden esen hacıyağ kokulu din kan portakal bahçeleri yemyeşildi. 
tenç bu yabani ayrık köklerini kuru • tır. dı. havası temizlenmişti. İman yalnız kalp- Geceleri bütün kasabaya sinen por• 
tacak birer silahtır. Müslümanlık ta Bizans toprakları· lerin serbest ve açık yollarına hıra - takal çiçeği kokulan en ham ruhlara 

* Bediüzzaman Molla Saidi Kürdinin na yayılınca din Uleması işin bu karlı kılmıştı. tatlı rüyalar gördürüyordu. 

Derler ki zaman geçer, hatıralar ka- karde,i ve kafa~arlan kendilerine mu- t~rafını benimeem~te gecik.memitlerıı. Kafes arkasından {'ark kervanlarını Bahçe alemleri başlamıştı. 
lır. kadder olan akıbeti buldular. dı. Sonra sonra padıf8hlar halka karfl seyreden Türk timdi açık balkondan Kasaba gün geçtikçe tenhalaşıyor. 

Normal zamanlar için bu klasik dü- Hatip Ak Osman, müderris Hafız kendilerine destek olsun diye tekke - garp alemine bakıyordu. Ve Avrupa herkes ya;vaş yavaş bahçel~rdeki ~~k-
~iirıce doğru olabilir. Fakat yedi yüz Nuri ve arkadaşları da lıparta hapis - cileri himaye e~mişler, yer yer tekke • ~edeı:ı:iy:ti e~le tutul~r, gözle görü- ,1 lık, sundurmalı bağ evlerıne çekıli • 
Yıllık bir harabeden taptaze mamure hanesinde yer kalmadığı için cezaları- )er, kol kol tarikatlar peyda olmuf, lwr, gonulle ınanılır bır varlıktı. Oto • yorlardı. 
}''Pınağa çalıf8n bir millet için hatı • nı bitirmek üzere Buraa hapishanesine memleket hattan bqa bir miskinler mobil kağni arabasından, fİmendifer, (Arkası var) 



6 Sayfa Şubat 

FRANSAYI İDARE 

"Pariste Kıral Yok, On İki 
Kıral Naibi Var!,, 

Dişi Staviski! 
"Çann kızıyım,, diye bütün Londrayı dolandırdı 

ve nihayet yakayı ele verdi 

... .,,,. 
On ikiler Fransız bankasının başında bulunan banker ve sanayici/erdir. 

Londra gazeteleri, geçen yaz lev -
kif edilen Olga Hardi isminde genç ve 
güzel bir kadının kocasiyle birlikte 
beş sene hapis cezasına mahkum edil
diğini yazıyorlar. «Kadın Staviski» 
denilen bu dilber ve oynak kadının Beğenmedikleri bir hükumeti mali müşküller çıkararak kolayca 

devirirler. iktidarlarını harpten beri birçok defalar ispat etmişlerdir 
çevirdiği oyunlar o kadar fayanı dik -

kattir ki, bütün Londra kibar cemiyeti 

Fransada herkesin ağzında bir nük
te dolaşır: «F ransanın başında kral 
yok, fakat on iki kral naibi vardın>. Bu 
on iki naipten maksat, Fransa 'banka
sının başında bulunan para ve sanayi 
kraUarıdır. F ransada her hükumet si-
yasetini bu kralların arzusuna göre e
' irip çevirmeğe mecburdur. 

Bu on ikilerin kuvveti o kadar ileri 
gitti ki, F ransanın gelecek seçiminde 
kazanmaları beklenen Popüler, yani 
halkçı cephe bunları hal' etmeyi ve 
bunların yerine icra heyetini, adliyeyi, 
mesai ve sanayii, ticaret ve ziraati 
temsil eden bir heyeti getirmeyi va -
dediyor. 

F ransanın hakiki hikimleri 

nin ulularındandır ve teslihat işlerile uzun zamandanberi onunla meşguldür. 
meşguldür. Vogue Süveyş kanalı kum· Paytahttaki büyük moda ve mücev -
panyasının reisi olduktan başka Fran· her mağazları da hala güzel Olganın 
sanın ziraat alemini temsil eder. Sonra bütçelerinde açtığı büyük yara ile 
kimyevi müesseselerin en büyiiklerin- muztariptirler. 
den birinin başındadır. Diğer üç kişi de Hadiseyi anlatalım: 
kimyevi sanayii temsil etmektedirler. Olga Rusçayı mükemmel bilir. Fa-

Bu on iki kişi birbirlerine karşı mu-
1 
kat o nisbette de güzel Almanca, F ran· 

halif bir ~aziyet almamak için m~ -
1 
sı~~a, l~gilizce ve İtalyanca konuşur. 

kemmel hır çare bulmUf1lardır. fçlerın- Guzel bır vücudu vardır. Bakışları bü
?en her bi~i di~erine ait büyük işlerin I tün erkekleri çıldırtacak kadar büyük 
ıdare mechslerınde azadır. manalar taşır. 

99 Ban.lca Ve Müessese İşte bu kadın geçen yaz kendisi gi-
F ransanın bankacılığına ve sanayii· b' · · h l k · 1 L d 
h~r_· I ı mazısı meç u ocasıy e on raya 

ne axım o an bu on iki kişi 99 kum • gel k k·· "k b' · ) 
ba k 

ere uçu ır pansıyona yer e§ • 
panya, n a ve müesseseyi idare edi- · t' 

31 
mış ır. 

yorlar. • husust bankaları, sekiz si -

Jlga levkalôde güzel bir kadındır , 

dra tefecileri de düşmüş, Gran düşe " 

se on binlerce lira borç para vermişler{ 
dir. O k l d B gorta fİrketleri, dokuz demiryolu kum- Ve hazırladıkları planları yavaş ya-

M l 1 F d - ·1 • .. n i İ er en aron Roçilt 
ese e yanız ransayı egı , ı.>u - panyalan, sekiz deniz şirketleri c;e _ vaş .tatbika başlamışlardır. Olga bir yığın mücevher, tuvalet 

tün dünyayı derinden alakadar eder. ,şecek ve bankanın ba~ındaki on iki - J'k k 1 B k h f L d · k 
T J umpanya arı, altı elektrik ır aç a ta sonra on ra arısto • sah'b' ld kt b' 

Çünkü bu naipler veya bu para kralla- ler, «para veririz amma siz de bizim müesseseleri, sekiz maden kumpanya· ratları arasında Olga: l . ı ı o u an sonra .oyununun ı"' 
h k 'k F h"L' d' J dedigvimizi dini yın· >> d' ki Ça k b'" "k R . rınci perdesini kapayıp ikincisine geç• rı, a ı aten ransaya axım ır er. e ıyece er. ları, 12 kimya müesseseseleri vardır. - rın ızı, uyu usya ımpa- . . 

Frartsa halkı Lavali, Heriyoyu, Tardi- . . * Fırkaları ratorluğunun yegane varisi!.. mıştır. 
yoyu tanır. Bu on ikilerin kim oldu- On ık~ler h~ftada bir kere toplanır- Sağ cenah bunların fırkalarıdır. fç • Diye gösterilmeğe ba,şlamış, bu de- Artık İngiliz asillerinin bütün çay• 
ğunu bilmez. Hottinguer, Vogue ve J~r. fçlerındekı aJ.tı bankacı Baron R~- lerinde faşistler, kraliyetçiler, mürte _ t dikodu her yeri sarmış, herkes Olga - larına, balolarına, toplantılarına ko ' 
Miraboud kimlerdir~ Zerre kadar ta- çıld, Baron Hottınguer, Baron Neuflı- ciler vardır. Ve bunların vaziyetini an-

1 
dan bahse başlamıştır. casiyle birlikte gitmeğe ve salonlarda 

nımaz. Halbuki bunlar pek yaman ze, M. Erne~ Mallet, .M. Piyer, Mira lamadan Fransanın siyaseti hakkında 1 Bütün kibar muhit, onun Çarın kı- büyük bir sempati uyandırmağa ~~ " 
adamlardır. boud, M. Daırd Welldır. bir fikir d' k .. k'" d •. ld' G d'" A ld v lamı~tır. . e mme mum un egı ır. zı ran uşes nastasyn o uguna T 

Fransa maliyesi bu sırada para buh- Bunların hepı:ıı de b'\!?adan evlada Fransa bankası, Fransız maliyesinin kani olmustur. Bazı zenginlerin israrı Bir aralık saraya götürülüp krali~ 
ram geçirdiği için bu on ikilerden sık kalan, meslekte deva~ e~en ailelere kredi için güvendiği hususi bir müesse- ve yardımİarı üzerine Olga kocasiyle çeye bile takdim edilmeğe hazırlan • 
sık bahsolunuyor. ~ensupturlar. En eskılerı Malletler • sedir. Banka bir hükumetin siyasetin - birlikte Londranın en büyük otelle - mıştır. Fakat Olganın Londradıı 

«Bizim dediğimizi dinleyin!» dır. .. .. den hoşnut değilse mali güçlükler çı • rinden birine taşınmıştır. göründüğü gündenberi peşini bırak ; 
F ba k F h "kA Buyuk babaları 1800 de Napolyona karmak işten degVı'ldı'r G d'" · R ı· · fl ransa n asının ransa u u - • . . . • ran us,esın, eç ote mı şere en- b 'h E 11·· 5 b ba ka k t mıyan za ıta nı ayet nte 11ens er· . v k d' 200 ·ı ır n urmayı avsıye etmıştı. Büyük harptenberi bu hadı's b' ı_ d' d .•. b"' .. L d d d h 1 d 1 metıne açtıgı re ı mı yon ster - H . .. e ır Kaç ır ıgı utun on ra a er a uyu -

ottınguerler, bunlardan uç yıl sonra kere vuku b l t En 1 
line vardığı halde hükumet gelecek ha- bunlarla ·banka ı t 1. . k d umuş ur. sonuncusu tmuştur. 

O • • n n eme mı ur u. geçen mayısta oldu B k it 
ziranda l O rnılyon daha ıstiyor. Fran- Neuflize ile Mir b dl d l d F d . · . an a, a mm 1 Mücevherciler, moda mağazaları 

• • •v· • • •• a ou ar a on ar an ransa an akıp gıtmesıne karşı gelmek 1 • • 
sa bankası fazla faız ıstedıgı ıçın hu- geri kalmadılar Roçild elli yıl sonra · · h' b' t db' 1 b'le.k· sahıplerı, tefeciler ve diğer bir çok 

b l 
v l · ' ıçın ıç ır c ır a mamış, ı "' ıs yüz- . 

kumet Londradan para u maga ça ı- bunlara iltihak etmiı:ı M Well an _ d 'k' b k f . v d . fkımseler bu otele koşmağa başlamış· 
.. d 3 f · l 40 ·ı r · e ı ı uçu aız vermege evam etmış 

şıyor ve yuz e aız e mı yon cak aeçen sene iı:ıe karıı:ımıcıtır k 'kt"d k" l .. }ardır Mücevherciler bir imza mu -
• T T T • ve anca ı ı ar mev ııne ge mesını · 

sterlin bulmuş bulunuyor. Faka~ Lon- Sanayi kralları da heyete dahil dilediği «LAva1» in hükömete geçmesi kabilinde Gran düşese binlerce lira 
dradan para bulmanın başka hır se : Bunlarla birlikte sanayi kralları da üzerine vaziyetini değiştirmişti. kıymetinde mücevherler vermeğe, a-
bebi de var. O da Franaa altınının hart· vardır. Bunlar Wendcl, Vogue, Du - lıtedikleri. .. ğır ve pahalı kuma,lardan elbiseler 
ce fazla akmasına m&ni olmaktır. Fa • hemin, Pulenk, Tindardon ve Darb - On ikilerin bütün istedikleri ,,udur: yapmakta biribirleriyle müsabakaya 
kat, yarın, Fransa hükumeti yeniden laydır. 1-Kesintiler yaparak bütçeyi denk girişmişlerdir. 
paraya muhtaç olunca vaziyet deği- Bunların birincisi Fransa sanayii - }eştirmek. Kurnaz Olganın avucu içine Lon _ 

Gönlünüzü her 
Önünüze gelene 
Vermeyiniz!. 
M. R. 1. remzli genç kız fUDU 

yazıyor : 
uBeni seven bir genç var. Fakat ben 

<>nu sevmiyorum. Çünkü 5?Önlümü baı
kasına vermiş bulunuyorum. Yalnız 

sevdiğim gençle dargınız bekleyeyim J,. 
mİ}» 

Dargmlıiuuz esaslı İle ve bir daha 
bantmanıza imkan yolua o vakit ıizi 
ıeven cençle alakadar olabilininiz. Fa
kat sevgililer arasındaki dargınlıklar u

zun sürmez. Scvdiiiniz ıetıç sizi seviyor
sa er eeç banııraınız. Gönlünüz, her Ö· 

nünüze çıkana verilecek kadar zayıf 

mı? 

* iz.mitte R. H. Ş. : 
hıaan her vakit iftiraya utnyablUr. 

Fakat ıia kıza samimiyetinizi ispat ede· 
bilininiz. İftiranın varit olmadıjını ıöa· 
termek Ye kızı tekrar uzanmak ,Oç 
deiildir. 

* İzmirde R.: 

da geçen üç sene öteki kızla aranızdaki 
seveiyi öldümıqe kifi gelrniıt görü • 

* Ankarada M. S. 
Sevdifiniz erkek mademki ıİ%İ ihmal 

edip bqka kızlarla konuıuyor, demek 
ıizi aevmiyor. Bundan daha buit bir 
miaal olabilir mi? 

* Ankarada O. Y. : 

Oç çocuklu bir kadın genç ve bekar 
bir erkeie iyi hayat arkadaıa olamaz. 
Kadm bunu bilir ve kendisine aevci 
ıösteren erkeğin onunla evlenmek 
istiyecejine inanmaz. lnanma~ca da 
o erkeği can ve gönülden sevemez. O-

nun için bu kadının ıizi samimiyetle 
sevdiğine kani deiüim. Önüne batlca 

bir erkek çıkarsa ondan istifade etmek
ten de çekinmez. 

. 2 - Hükumetin bütün siparişlerini 
yüze yakın fabrika ve müesseseye has
retmek. 

Fakat bugün, bütün Fransa, iktisa
di, mali, içtimai bütün dertleri bu on 
ikiler yüzünden çektiAine kani oldu~u 
için Popüler front (Halkçı cephe) on 
ikileri atmayı vadediyor. 

«Daily Herald» .. .-. ............. .-................................... .. 
Kinin yerine 

Ruslar başka bir madde 
yaptılar 

Moıkova, tubat (Tas) - Sov • 
yet Rusya, fen akademisi Kininin 
yerini tutacak baıka bir müıtabza
rın yapılması meıeleıini muvaffa • 
kiyetle intaç etmi§tir. 

Sentetik bir tarzda yapılan bu 
ilaca Acriquine iımi verilmittlr. Ya. 
pılan tetkiklere nazaran sıtma içhı 
kinin kadar emniyetle kullanılabi • 
lecektir. 

Bu maddenin iıtibzarı için 70 
muhtelif kimyevi madde kullanıl • 
mıt ve bini mütecaviz kimyevi a -
meliye yapılmııtır. Moıkova civa • 
rında bu İf için büyük bir fabrika 
inıaıına ba§lanmııtır. 

Rusyada zengin bir alhn 
daman bulundu 

Almanların Yeni 

vis vasıtasiyle bir ipucu yakalamağa 

muvaffak olmuş ve kendisinin Fast• 

Kazablankada bir bar işlettiğini, son 4 

radan Londraya gelip yerleştiğini 
meydana çıkarmıştır. Zabıta derha1 

Reç oteline gitmiş, güzel Olga ile k~ 

cosaını sahtekArlık suçiyle yakalaya • 

rak mahkemeye vermİ\ltİr. 

Şimdi müstakbel Rusya imparatO'l 

riçesi hapishanede taliine ağlamakta .. 
dır • 

Yaptıkları Zeplin 

Bulduğunuz hal tekli en kestirme yol
dur. Yalım ldzlaftnızt Ankara musiki 
muallim mektebinde okutup okutama
mak aynca bir meıe~edir. Bu hususta 
çok hayale kapılmayınız. O mektebe gi
rebilmeleri için çocuklann musikiden iyi 
anlamalan lazımdır. Çocuklarınızda bu 
istidadı görüyor musunuz 7 Aksi tak • 
dirde çocuklar size kalır. Onlara bak
mağa mecbur olursunuz. 

Maamafih kadım çok sevdifinize Miaa fUbat (Tas) - Mias • Zolo-
göre, onunla tekrar ballfmak ıizin için to tröstüne mensup ~ir ~afile Ural . • • . ZeP"' 
gu··r olm -'-t' F 1 . . fa dağlarında çok 2engın hır altm da- .imanlar, Hındenburg namına yenı bır Zeplın yapmaktadırlar. ı.... 

Aksaray da S. Hayri: 
Sö:r. verdifin& kala evleniniz. Ara· 

... asa ıere. ır. az a ızzetlne • • • . . . • • • • iır 
dütkünlütü cöıtermezseniz, kadın marına tesadüf etmııtir. Bır haftalhnın ımalıne de doktor Eltner nezaret edıyor. Yem Zephnın yanına j 

derhal barqır. zarfında dört iıtihsal hareketinde timali kaldırılmıı gibidir. Çünkü Zeplinin yükıelmeıi için ate§ alm• 
TEYZE 40 kilo altın istihsal edilmiıtir. Helium kullamlacaktır. 

d 
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t.l~ eni İngiltere kralı Sew.lnoi Edvard 
~ ıeçmesinden b.i ancak Wr kaç SÜll 

' ilk defa olarak umumi bir ite iftirak 
~ sanayi eerııisini IMJIDlfbr. Kral orta· 

IÖrülmelttec:lir. 

ıttı rgııı 

Milletle.- Cemiyeti merkezi y~i binasına geçmit bulunuyor. Bina mr milyon Jqiliz 
lirasına mal oldu. 900 odası, 1650 penceresi, 1700 kapıeı, 9SO telefonu vardır. Yeni 
binaya sf;ç masrafı 20.000 liradan fazla tutmuftUr. Fakat yeni binaya yerlet
melc uzun bir zaman sürecek, belki de bir iki sene tutacaktır. Bu da cemiyete ait 

vesika ve kitapların çokluğundan ileri geliyor. 

Almanyada alıp yürüyen 
çok garip bir idet 

Çehreyi kıhç ile parça parça ettirmek kahramanlık 
sayılıyor, kılıç kullanmakta maharet lazım değil, 

yalnız acıya tahammiil lizım 
Avrupanın bir çok yerlerinde hl-

ll ttirlü türlü talıaf telakkiler ve 
adetler hüküm sürmektedir. Bun -
lardan biri kılıçlarla düello yapmak 
ve birbirini yaralamaktır. Bu adetin 
en çok raibet ıördüjü yer, Alman· 
yadır. Alman sen9leri, ıece aündüz 
bu iti• metıuldiirler. Çünkü yeni 
rejim bütün Almanlara dflello yap
maia müsaade ediyor. Kılıç düel • 
losu yapmak için ıenç, ih'iyar ol • 
mak, hünerli, hünersiz olmak prt 
delildir. Maksat döiütmek ve ya • 
ralanmaktır. Kazanmak ve kaybet
mek mevzuu bahaolmuyor. Bu sa • 
yede her düello yapanm ydmadan 
ıstırap çekm•i• alıf1Dası istenmek • 
tedir. Oidvenite sençleriniıı bitün Bir Alman aencinin yüzü düellodan sonra 

hevesi İle, yarah bereli bir ıurat 
aahibi olmak ve hayleae tehh'liler larmı gekerek araya girerler ve dö-
araıında itibar kazanmak, tehir iütü durdururlar. 
mlanna kahraman diye kendini Düello bittikten sonra iki taraf 
satmaktır. kılıçlarla selimlaıırlar, eiilirler, ve 

Kılıç kullanmaktan beklenen fey birbirlerinin ellerini 11karlar, son • 
hüner ıöstermek olsaydı, yüzün ya· ra yaraları muayene edilmek üzere 

1 be l 
. .1 ..... doktorlara ıötürülürler. 

ra anması, re enmesı acemı ıgı 
"f d ecl b ·· d 1- Fakat düellodan maksat, yılma· 
ı a e er ve u yuz en ayıp sayı _ 

ı lA ı· d' Halbuk. h"" dan, baıırmadan, can acısını bat • 
maıı azım se ır ı. ı uner 
k t,. b-L! d i"ld" kalanna hiuettirmeden ıstıraba a • 

'4~u~ Afrikaron • yerli kabilelerinden ola~ Bozu.~ular ÔÜ· 
lenna tam Avrupaı Wr tarzda yaparlar. Reeımde dort ıelln 

kocal.ril. beraber ıörülmektec:lir. 

Sovyet Ru~a her sahada kendini ıösteren gocuklara mükafat 
veriyor. Re9imde görülen çocuk Tajbekistandaki pamuk tar· 

lalannda iyi çahımıı ve kendine Lenin nifanı verilmiftir. 

'-t. 'anua bir 9Qlt 71 1 d...Ae kirlerin kitap okuma il\tiyaoı dütünülmekte ve buna \ Rinaldo Jakini dünyamn en ihtiyar ara• 
~ ~haıunMtadar. Ea - tlll9 ldtaplıuı lııirine okutup plaklara almak ve bu ıu- bacandır., 91 y&flndadır 71 . Mne ar•~ac:•· 

ltorlerin iatedikleri ...... lııitap dinlemelerini temin .trnektir. lık yapmıı ve bq papaya hazmet etmııtir. 

~ ~an •~kerlcri Habeşiataıid°a zaptet • \ Londranın .... ri metlıurdur. 5" aUndüzleri ıeaeye çeVirir; Londra dün de buna 
"'azıde bir kaya bularak Mueolini- benzer bir aia aeçinnit ve &ile vakti •ece yanamclan farbm ohnufblr. 

·· bu ka7aya WkkebDillerdir. 

a ıyyen mevzuu aaıs e ı ır. 

Mak t · ·•-· k ·ım· ı,· ..,:,... htmak olduğu için, doktorların da sa çızı1111ıf, esı lf ır , .... sa· 
hib

. lmakt yaraları tedavi ederken uyuıturucu 
ı 0 ır. T" k il Almanyada bu çetit düello top - 1 aç u anmaları yasak edilmİftir. 

1 1 b hl 1 
Yaralı burada da kılını kıpırt • 

anma arı sa a arı yapı ıyor ve 
döiüımeie karar verenler bu sıra • madan her ,eye dayanacak, ve böy-

d k l l Dü. il d k lece mertliğini isbat edecektir. 
a artı aııyor ar. e o e ece • B ek"ld b k . 

ler deriden yapılma siyah bir ön • u f 1 e are et etmıyenlere 
ln1~ tak d ha 1,1,, dil~; 1 mert ıözile bakılmamaktadır. 
ua ıyor, a vnce u• ... feD e • . 

ri k 1 il lek 1 .. lük" Bu çeııt düelloların, spor bakı • 
n an ar e e enen on çene 

altmdan bqlıyarak dlzlse kadar mı•dan hiç bir deieri yoktur. Bun
lann uyandırdıjı alaka, yarı vahai 

1 uzanıyor. b' ld . -
1 B d b .L. -•ı akl ır etın medeni bir memlekette un an a,_ .. ere, ay ara, 
k il bo 1 k 1 k 1 

canlandırılma.ından ileri aeliyor 
o ara yun ara, a ın eçe er ıe- .. • 
· ·1· G" 1 . d ,. Zaten duello yapan insanların çi • 
çın ıyor. 011 •• ıeaıı ma enı çer· . . 

• l • la b. öz(.:l.1- &- •- I zik, kesik, yaralı, bereli suratları da 91ve en o • ır ı ua ~ı ıyor, ... . 
b .u _ __: de d i b' k bu adetm kötülüiünü ve kaldırıl • 

Ul'llUD .....-ı ma en ır mu e 
ile 11..&.U.ı- Kıl kull l maaı llzım ıeldijini aösteren en 

unu 97or. iÇ anan ann k 1. . . . 
L_..1

8
n _ _ı I _,_ d" uvvet ı delılı tetkıl etmektedir. 

acu n•n a na, yan .. , ve çene ır. 

falaltler de, dhlloya sirenlerden 
farkaız bir tekilde ıiyiniyorlar. 

Evkaf Heyeti teftişiye 
talimatnamesi Döiit ..ı.a..i, kauçukta. yapıl

ma, bü,ek bir yay .. dır. Şahitler, Ankara, 24 (Hususi) - Evkaf ))ey· 
kartı kartıJ• çıkan düellocuların eti teftifiye talimatnamesinin ô ncı 
illi arkalanada dururlar, ve bunun maddesi tadil edilmiftir. Tadil ediien 
O.erine kırk raVUBtluk bir 1&Vaf maddeye .aöre,müfettiş olabilmek için 
bqlıyor. Ravuntlann sayıaı kırk ol· evkafta bır sene staj görmek lazımdır. 

mak lbım seliyona da bu .. ,.. an- Mısır 4000 asker 
cak nazari mahiyettedir. Bunların 
umumi 1&y11ı 10 u geçmemektedir. terhis ediyor 
Her raTDt, ıtir'atli hareketlerle haa- Kahire, 24 (Hususi)- Mısır hüku· 
ma dört darbe indirmekten ibaret • meti terhis zamanlan hülul eden WOO 
tir. Fakat bu darbel • askeri, harici vaziyetin kanşıklığı yü-

er, sıyırma o .. d "lt<h ) da ak 
la--•- - kıl kat'i h zun en aı a a tın tutm ta devam 

Çllll ·- ı~ nen asma sap- ec1· l akt ıyordu. Artık bu tedbire hacet gö • 
anmı:rac ır. ..1 ed"" ... ru m ıgı ıçın ayın sonunda bu kuv • 

Ravntler arasında tahitler, kılıç- vet terhis edilecektir. 
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Milli güreş takımı 

Şubat 

Habeş ordusu çok iyi 
idare ediliyor 

(Baş taralı 1 inci yüzde) 

ğildir. İngiltere bu işte önayak olmaz 
da başka bir memleket bunu yapaı·sa 

bu hareket bizim izzetinefsimizi yara· 
Jar. Petrol ambargosunun tatbiki bu 
memleket için bir imtihan olduğu gibi 
samimiyetin de bir sembolü olacak -

Olimpiyat hazırlıklarına 
başla yor 

(Ba§taralı 1 inen yüı-;de) imek maksadilc şimdiden faaliyete 
Milli güre§ takımı bu aktamdan h d ~ Edenin dünkü nutkundan ıere hurda muharebeyi kabul ettirmek ve teri ma'.ıası~ı çıkarmak da n. .,..-

itibaren Berlin olimpiyatları hazır~ neticede onlan mağlup etmek; yahut ta Bu foalıyetı yapan kuvvetlerın ~ 
çıkan mana ve neticeler 

(BQf tarafı 1 inci yüzde) 
nin, entrikaların diifmam olduianu an· 
latmak İ8temif1İr. 

lık idmanına baılıyacakhr. Kum • 1-la.beş sağ cenahının ihtiyari geri çekilme• nilcbilecek müfrezelerden ibaret 
kapı sa.loııunda yapılacak olan bu ııini mecburi Öir geri çekilmeye kalbetmek muhtemeldir. Bu müfrezelerin 1 
·dm--'' h ft d d d (yani bu 8lrada Habeşlileri tazyik ederek Habeş cephesinin çok gerilerine, ( 
ı aıuar a a a ört gün evam 

fazla zayiata. uğratmak. hatta geri çekil - şistan - Eritre) hududuna doğru 
edecektir. meyi bir hezimete çevirmek) den ibaretti. olmaları da. şunu ifade eder: 

Bu ıuretle Berlin olimpiyatları • Habqlilcr bu tehlikeden ucuz ve kolay A) Bunlar, gerilerine bağlı 
Son günlerde ltalya .ile lngiltere a· 

tır. » 

nın hazırlıklarına ilk defa gürq kurtuldular; pek az. zayiatla ve sür'atle Sebikbıır kuvvetlerdir. 
takımımız batla.mı§ olacaktır. cenuba doğru çekildiler. Bu çekilme bir B) Bu kadar şimale tevcih ed· 

H b d Ml.lletler Ce- raıında1li Lu1ıranlı va%iyetin niha~et 
atip un an sonra 

. . balduğu ileri siiriilmüffü. Edna Millef· 
rniyctine müzaheret edilmesı ve kol - l C . et" d l ·ıt L .. er ernıy ı aocınm "B'I ereye ue• 
lektif emniyetin takviyesi luzumun- nirnseterek buhranm deı1am f!ttiğİnİ 
dan bahsetmiş ve şiddetli alkışlar a- gÖdermİf ve Milletler Cemiyetinin har· 

rasmda şu sözleri söylemiştir: bi durdurmalı irin secri tedbirleri ae· 

G 1 b k tb J tabiye çekilmesi mahiyetinde knlmadı; bir kadar gerilerde toplu ltalyan ku 
a atasaray as e O sev.külccn çekilmesi oldu. Yani ltalyan tesadüf etmek ihtimalinin azlığı~ 

«Eğer Göringlere, Göbbelslere, Hit- niılctme•ine taraftar olduğunu zım • 

ferlere fren konulmak isteniyorsa, ev- nen anlarmıttır. 

Şampiyonu oldu topçusunun menzili ve ateş tesiri dışına naenaleyh iş görmek imkanının 
Beyoğlu Halkevi tarafından ter- çıkılacak kadar uzun bir çekilme yapıldı. dan dolayıdır. 

Bu suretle ltalyanlar tekrar taarruz etmek C) Ayni zamanda İtalyan nı 
tip edilen basketbol tumuvaıı M>n ı d 

vela Musoliniye fren konulmakla işe O ltalde 18 ler komiteainin, mart cel- İsterlerse yol yapmak, topçularını ileri al- ve erzak depolan da hay i geri 
yapılan maçla nihayetlenmiftir. mak mecburiyetinde kalacaklardı. Erkn • ğer bu akınlar büyükçe kuvveti .... baslamak lazımdır.)> · ~ilini dalı• fimdiclen tarihi mahiyette 

' .aymak yanllf olmaz. 
Edenin nutku 

Galatasaray takımı bu turnuvada nı harbiye reisi Avrupalı bir zabit olan Raı pılmış taarruzlar olsaydı cephenİll 1flJ 
sıra ile Folç, Barkohba, ve Halkevi Mulugettanın hazırladığı geri çekilme; dar gerilerine tevcih edilmeğe lü-

k tak l vl d---'- . halyanlann v-Ltın• de haber almalanna \'e mazdı. Nisbeten daha yakından Bundan sonra dış bakanı Eden be - ını annı mag up e cn:a pmpı • ~ 
lenen nutkunu söylemeye ba§lamış • islah etmenin sırası olmadığını, çünkü yonayı kazanmı§tır. taarruz etmelerine rağmen ihtiyari mahi -
t her ıslah hareketinin şimdilik cemiyc· Galatasaray takımmda Feridun, yetini tamamen kaybetmediği gibi Amba-
ır. Cem . . H b ti zaafa ugr-atacagı-nı sözlerine ilave et- K l H F . alngi dağına kadar da uzadığı için tama -

Eden Milletler iyetınm a eş - imi ' ayri, Pinkas, Cihat', erı • men scvkülceni bir çekilme oldu. 
ltalya harbi başlamadan önce bir şey miştir. dun oynamı~hr. Bu vaziyette İtalyanlar için bizim ta • 

yapamadığını anlatmakla söze giriş - Eden, bu bapta herkesin yalnız Hakem kursunda savvur ettiğimiz ihtimal bu cenahtaki ta -
miş ve harp başladıktan sonra bunu kendi ka ati de;'ğil diğerleri bak.kın • A l .k l h k k b arruzu durdurup sağ cenahlarında yani 
d d k · · .. edb" l · 1 t etı apor ar a em unu u • ,.. . k d k . ur unna ıç~n ze.crı t ır ~m nası. da da geniş bir anlayl§ zihniyetiyle ha· ıcmbıen mınta asın a taarruza geçme tL 
kararlaştırıldıgını ızah etmış, zecrı reket edilmesi icap edeceğini ve Mil- gün üçüncü toplanbsını akıam 6 da Bu taarruz muvaffak olursa o mıntakadaki 
tedbirlerin müessir olmadığı iddiası - letler Cemiyetinin bugünkü beynel _ Beyoğlu Halkevi binasında mınta • Habeş kuvvetlerini cenuba sürebilirdi. Fa-
nın dog-ru olmadığını, bu tedbirlerin ·ı l I b"l k b" ka merkezinde yapacaktır. kat eğer Antola civarına varmış olan ltal· 

1 mı e zaruret ere cevap vere ı ece ır - h d b d b d -
devamlı ve mütezayit bulunduğunu teşekkül haline girmek için 1ngiltere- Bu akf&lll yapılacak toplantıda yan sag cena ı . a. ura ~n gr e ogru ve 

b h 1 1 Jt to la k h k 1 · · "fi -· · d Caela (Cabat) ıstikametınde taarruz eder• 
ve u ususta ta yanın a ın p - nin temayüllerini ve kuvvet ve kud - O§U a em ennm vezaı uzerm e T b. d-'·! H ı..._ k 1 . . . 

• • - w d ik ! se em ıen CJU a~ uvvet enmn gerı-
nak ıçın u~raş~ıgını .kay ett te~ s~n- ret itibariyle gösterilecek hüsnü niyet· konuıulmalar olac&ktır. Hakem sini kcmıi§ ve anlan geriye çekilmekten ve 

ra bu tedbırlerın Mılletler Cemıyetı - lere elebaşılık edebileceğini, bunun kursu dördüncü toplantıtlan sonra cenuptan takviye almaktan menetmi~ o -
nin harbe nihayet vermek olan gaye- kolay bir i~ olmadığını, fakat ancak teknik münakap.lara baflıyacaktır. lurdu. Bu ise onlann imha tehlikesine düt-
sinin muvaff:akıyetini temin edece - böylelikle felaketin önüne geçilebile - mesi demektir. 

ğini bildirmiştir • ceğini, demokrasinin bir imtihan dev: Matbuat Balosu Böyle bir İtalyan taarruzu kartısında 
Petrol ambargosuna gelince, bunun resi geçirmekte olduğunu ve lngilte • T embicn mıntakuındaki Habeş kuvvet -

da diğer zecri tedbirlerden hiç bir far- • · bir nizamıilem kurmak İ· IBu yıl matbuat balosu 5 mart ak • lerinin mühim bir karar itihazı karıısında 
rcnın yenı Mak · --·• lan da ·ı· kal --'-1 ·· ·· dı_' d kı olmadıg· mı ve ne dereceye kadar . Ce d b zih · ti h ek t fClllll sun 15alOD n ven ıyor. aca& arını uç gun evv au yazımız a 
çın nevre e u nıye e ar e _ .. .. .. . . . H . . .. 

harbi durdurmaya yarayacağı bakı - ed - . . be l · t' Butun balolardan ustun olan matbu • ızah etmıştık. abeşlilenn, hızım o yaz..ı· 
. ecegmı yan ey cmış ır. d - · 1_ d" ·ı · ·· d"" 

mından mütalea edilmek lazım geldı· • at balosu ayni zamanda son moda tu· mız a «en munasıp &.aram ıye 1 en sur u-

ı tkik. • Mahr~m vesıka valetlenn· de bir m-.hen· olacaktır. ğümüz ııkk.ı tercih. ettikleri anlaııılıyor. 11-
gw ini ve eksper er raporunun te mı ... 

Bal k · · b bal b te dün gece gelen lıaberler arasında yalnız 
henüz bitirmemiş olan hükU.metin de Eden Jurnale Ditalya gazetesi tarafın • 0 omıtesı mat uat osunun u bir tanesinin ehemmiyeti olduğunu söyle • 
b b k d b. k eceg-ı0n1· ve d "f ı h } ·1· "k ı yıl her yıldan daha üstün olması içı"n u a ım an ır arar ver an ı ftl o unan ma rem ngı ız vesı a.9 diğimiz. telgraf, Habe§lilerin T cmbien mın• 
esasen diğer devletlerin de bu raporu hakkında da izahat vermi~tir. . çok çalışmaktadır. takasında akın mahiyetinde te,şebbüslere 
dikkatle tetkik etmekte bulundukla • f ngiliz dış bakanı Büyük Britanya ihü • S h t t k · f t 1 gn,i§tiklcrini bildirmesi itibarile kıymetlii 
rını ve bunlardan bir kısmının, mese- kumetine ait bu mahrem vesikarun emni- eya a e me ıs ıyen Uccar ar dir. Demek oluyor ki Habeşliler, bizim de 
lede, lngiltereden ziyade doğrudan yeti suiistimal net.iceııi olarak ecnebi Seyahat müsaadesi a!mak için doğru bulmuı olduğumuz veçhile, Tem -

d ı k d b 1 d kla ·aa· · · I' .... · bu cihetin Ticaret Odaııoa yen'.den birçok bienden geri çekilmek karannda degı··ıdir-
oğruya a a a ar u un u nnı ı 1• gazctcsının c ıne eeçtiğuu. mllracaat edenler vardır. Ticaret 

d b·ı ki · · ·· l · bu me aydınlatılması içın" hCT -y yapılacağını, lcr a e e ı ece erını soy emış ve - - Odası idare Meclisi yarm topla• · 
b l k.k. ·ı b" · ,,_,_ .. b ahi '-'- · ·ı.... • d"lm0 Daha "'imdiden ltalyan cephesi gerisin· selenin ir an evve tet ı ı 1 e ır r..etı• ç~u u m yette ou :şeym ı.;a c 1 ış oarak bu müracaat:arı da tetkik " 

Cephelerden dün gelen h 
Adiaababa, 24 (A. A.) - lbıt 

müfrezelerinin, Tigre cephesindeki 
hatlanna yapbklan bir akın esna..odf 
üç bcynz İtalyan askeri öldürdüklelİ 
men haber verilmektedir. 

Adisababa, 24 (A. A.) - l 
Tak.knze nehrinden süren CojaJll 
Ras fmru, Aksumun garbinde kaio 
noktasındaki umumi karargahında. 
günü, Habeşistanla Eritre arasındaki 
hattını teşkil eden Ua.rele nehri · 
tinde iki kol gönderdiğini söyle~ 
kollar, avdetlerinde, on beş nı 

deposu, otuz hücum arabası, bir k9f 
yon tahrip ettiklerini fakat esir •• ___,_,_ 

lannı bildirmişlerdir. Akın çok ~ 
hazırlanmış gibi görünmektedir. 

Habeşlerin zayian az olmuştur. 
wıkerleri, Adua - Adigrat - Ak..-
arasına ilk defa olarak girebilmi 
akın, Adisababa' da, Gojam 
imparator aleyhinde isyan halinM 
ğunu iddia eden ltalyan haberi_.., 
cevap gibi telakki edilmektedir. 

ltalyanlara göre 
k · · l " lm h k~ · · ah" b0 h"d" t de cirit oynamagva, depolara, nakliye kol-ceye varılmasının ço ıyı o acagım ve 0 ası ü umet 1Ç1n v ım ır a ıac eş- edecek we bir karara bağlayacakbr. 

tiba l b d larına baskınlar vermeğe başlamışlrdır. Roma, 24 (A. A.) - Amba 
Jngilterenin de 18 ler komitesinin to~ kil ettiğini, fakat esas i · riy e un an Oda Meclisi 11k aık toplanamıya-

HattaA bu kadarla da kal ı a ak · ld pek yakında zaptedileceg-İ kanaati 
1. d 1 • memlekete hiç bir zarar melhuz olmadığı· - "h 1 b "h i •d h m Y r vıma e, lantısmı tacil için e ın en ge em ya~ cagı cı et e u cı et n 1 are e· ltalyanlann baı ucunda asılı bir Oamokles cut olmakla beraber bu henüz. t..,t 

mış olduğunu ilave etmiştir. nı,,, vesikanın mahrem olmakla beraber yetine havaleıl iç·n VekAlete kılıcı olmağa bile karar vermİ§ görünü • memektedir. 
öyle gizli bir tarafı bulunmadığını ve ital- müracaatta bu!unmuştur. yarlar. T embiendeki Habeş kuvvetlerinin Dün hiç bir bildirik neşredil 

1 · · "dd" h·ı· f olarak Meclisin varmki toplantııında, T yan gazete erının 1 ınsı 1 a ına u~·" •oma~danberl bir türlil takviye edilmekte olduğuna dair iki gün igre cephesinden hiç bir habtl 
Eden, lngiliz hükumetinin bida • bunda fngiliz siyasetinin dürüst olmadı - .. "'" - evvd gdcn haberler de bunu ifade etmek· mıştır. 

Habeşistandaki harekit 

yetteki hattı hareketinden kat'iyen ay- ğına deliılet edebilecek bir şey bulunma - halledilemeyen rcaret d Odası tedir. Roma, 24 (A. A.) _ 134 
rılmadığını ve Milletler Cemiyetinin dığını söylemiştir. memurlarının yar ım san ığı me- Ancak bu takviye kıt'alannın henüz resmi bildirik: 

•elesi de müzakere edilecektir. 
vereceği karara tamamiyle iştirak ey- Diğer me•efeler Yeni lc.Atlbiumumt de bu hususta cepheye vardıklan kabul edilemez. Bu iti-
leyeceg-ini bildirdikten sonra Hah....is- harla Tembien mıntnkasında bir Habeş 

Eritre cephesinden iş' ara değer 
yoktur. 

'~ . "d a tetkikat yapmaktadır. 
tandaki askeri harekata geçerek, Mil- İngiliz Dış Bakanı bundan sonra ıptı nı 
Jetler Cemiyetinin münhasıran bir po· maddelerin tevzii meselesine temas ederek 

bu meselenin düşünülebileceğini söylemiş, 
lis vazifesiyle mükellef olmadığını, 

Mısır - lngiltere müzakerelerinden de bnh-
onda barıştırmak ve sulh yapmak va • sederek müzakerelerin ı martta başlıya -
zifesinin de bulunduğunu hatırlatmış, cağını ve evvela 1930 da ballolunamayan 
bu hususta Milletler Cemiyeti beşler mesclderin evvela halledileceğini haber 
komitesinin vaktiyle konsey azaların- vermiş. nihayet §U aözleri .söylemişti: 
ca kabul edilebilir bir esas hazırlamış ııBüy'iik harbin sona ermesinden beri 
olduğunu, fakat ltalyanların reddet - 18 sene geçtiği halde bugün de 1914 se • 
tiklerini ,ancak bu esasın daima yeni nesinin meselelerile karşılaşmak insanlığa 
bir tarzı halle esas olabileceğini ve İ· tcref verecek bir tcY değildir Biz her şeyin 
talya ile Habeşistan arasında adil bir kollektif hareket mı.yesinde başanlabne • 
sulhun yapılmasını istiyen İngiltere ceğine kaniiz ve kollektif hareketten ay • 

nin, iki muhasım taraf Milletler Ce- rılmayacağız. ıı 
miyetinin tavassutunu rica ettiği tak
dirde, beşler komitesinin derhal hare
kete geçmesinde hiç kimsenin tereddüt 
göstrmiyecğine kani bulunduğunu 
söylemiştir. 

Eden demiştir ki: 
«Zecri tedbirler vasıtadır. Gaye 

harbi durdurmaktır. Hükumet teca • 
vüze mani olmak için kollektif hare
kete iştirak ve devam edecektir. Ve 
bu hareket sulhun Milletler Cemiyeti 
esasla·ı dairesinde imza edilmesine ka
dar sürecektir!» 

Eden bunu müteakip Milletler Ce
miyetinin otoritesi meselesini mevzuu 
bahsederek artık bu cemiyetin her şe
yi yapmazsa da bir çok şeyleri yap -
mağa muktedir olduğunun anlaşıldığı
nı ve lngilterenin sulhu istediğini, fa
kat sulhun ancak Cenevrede yapıla -
rağını anlatmw, Milletler Cemiyetini 

Hükumete hücamlar 

Edenin nutkundan sonra liberaller, hü· 
kumeli seri ve müessir bir siyaset tutma • 
malda itham etmi •er, Musolin1nm blöf 
)"aparak petrol ambargoaunu gecik.tirdi -
ğini söylemi er. muhafazak.i.rlar da seri 
ve kat'i harekd istemiflerdir. 

Amde lideri Mister Atlee ambargonun 
ne Amerika tarafından alman vaziyetten. 
ne de mı-..selenin tetkike mub.taç olmasın -
dnn gecikmediğini, belki de tereddütten 
dolayı geciktiğini söylemiş, hariciye müs -
teşarı Lord Krambol cevap vererek zecri 
tedbirlerin tesirini gösterdiğmi ve İngilte -
renin bu yüz.den vuku bulacak her tecavÜ· 
ze kar§ı tedbir aldığını anlatmıı ve bu ııu
rctle müzakere nihayet bulmuştur. 

Daha sonra lngilterenin zecri ..tedbirlerin 
tatbiki dolayısile bir tecavüze uğramamak 
için aldığı tedbirler mukabilinde 7 milyon 
isterlin tahsisat istennıiı Tc medis bunları 
kabul etmiştir. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Salı 

(*) 

Zeytin yağının vereme 
faydası var mıdır? 
Zeytinyağı baılı ba~na en kuvvetli bir 
vitamin unsurudur. Ege mıntakasın
da tesadüf ettiğim bünyesi :zayıf, kan
sız ve nihayet ciğer vereminden muz -
tarip bir çok hastalarda tatbik ettiğim 
zeytinyağı ;çme tedavisinden çok iyi 

neticeler ve faydalar gördüm. 
Avrupa müstahzar ilaçlan arasında ba
zı maddelere ilAve edilen zeytinyağım 
kendinde verem şüphesi olan ve dai· 
mi kabızlıktan ve bapğnlanndan muz
tariP olaıllara (zeytinyağı) içmdcrini 
tavsiye ederim. 
Zeytinyağını sabah aç karnına ve ya-

hut yatarken birer bbve fıncanı İçme
leri lazımdır. Bu miktan yavaı yavq 
çoğaltarak (altı aylık) daimi bir zey
tinyağı kürü yapanlarda en ufak 
bir hazım kusuru gözü.k.ınediği gibi iı· 
tihanın faz.lala§l.ığı ve kilonun arttığı 

görülüyor. Zeytinyağının (asidite) 
miktarı çok az ve mahlut olmamaııına 
(içerken) dikkat etmdidir. · 

( •) 8a lllOllan kesİlt .ulayımz, P· 
hut bir albüme yapııtırıp kollekıiyon 

Japımz. Sıkınh zmn,uunwla bu notlar 
bir doktor ıibi imdad11•:ıa yetipbilir. 

mukabil taarruzunun başlamıı olduğuna 

hükmetmek henüz mevsimsiz olur. Son ha
berlerden Hab~erin İtalyan geri muvasa
lasını güÇleştinnek, hatta mümkünse kes-

Somali cephesinde, Ogaden 
bir takım istik§&f hareketleri 
nehri üzerinde kesif bir tayyare 
vardır. 

Berlin Olimpiyatları 
• 
iştirak Etmemeliyiz 

(Baı taralı 1 inci yiide) 

ne 60,000 lira verilmiştir diye bu pa
ranın behemehal sarfı lazım gelmez. .. 

Biz niçin olimpiyatlara resmen işti
rak etmemeliyiz, diyoruz? Çünkü, 
bugünkü spor derecelerimizin hiç bi
rinin böyle bir müsabaka ecriaine işti
rak etmemize müsait olmadığını bi
liyoruz. Nitekim, dün atletizme mü -
teallik olmak üzere n~rettiğimiz mü· 
kayeseli derece listesi, bu hususta 
yerden göke kadar haklı olduğumuzu 
gösterdiği gibi umumi merkezin ha
beri olmadan, filit onun namına işti· 
rak edilen kayak müsabakalarının ne
ticesi de, bu iftiraltteki isabetin dere -
oesini ( 1) tayin etmiştir. 

mi merkezin kanaat ve kara.
men, 1936 olimpiyatlarına, 119 
tizm, ne eskrim, ne yüzme, 119 
ne şu ve ne de bu idmancı 
iştirak edemeyiz. 

Atletizm hakkındaki 

.. Amerikalı Smit. 

tddiamız sarihtir: Eğer gülünç ol- Bu rakamlara mukabil. 
mak istemiyorsak, derece almak şöyle heyetimiz bizdeki yüzme 
dursun sondan birinciliği elde etmek rinin neler olduğunu, gene r 
gibi bir hedef takip etmiyorsak, umu- lutfen ilan ederler mi?· 

y 
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Sende 
Dedi 

Tarihfen frkralar 
Kadıköy vapuruna bindi 
diye azledilen şeyhislim 

BiBAYI 
_, ___________ lnsilizce.len çeYİren: Ho.•- Utaklıgil 

MAVi KASE 
Şeybialam TulfUcuzade Ahmet Muhtar Emma te bü•f • 1-.I.~ r_L_ 

Efendi bir meclisi h&a ıünü. kapıya erken yze eame ma auag• çmı '-Ollll hayretle eordu: 

--~ 

.nttiöinden d·ıöer _ _,,L ıA , ___ : . takımlann arasından porselenden ya- - Neden?. ... •. • • VUJ1.e amn geUJR:B&ne ın- .... 1 ___ b. . 
Sarmath kadın arabanın içinden bir ı var»dedi. tizaren maliye nazm S.clık p.,. ile otur-~ ır mava ita.eyi göstererek: - Bana, bu kUenin bize oaadeC 

la"Ya çakarda. Kadın dü11ünüyordu: - «Ben de ayni büyüyü kendim muı konutuyordu. .. .. - Co.hn bu size ve Elsiye benim dü- getirmiyeceğini anlatan bir his geld( 
.. «Şayet Vard bu ıece ölüree, daha için eöy)edim ve vücuc:lumu mubddee O arada Valde Sultan tarafmdan Kab- gun h~ıyem ~lacaktır dedi. de ondan! Bir defa kırılması ihtimali-

Büyücü kız; Attilaya: 
çok yaşayamıyacaksın!. 

lün dojmadan arabanın içinde habis yatla yajladun. Ondan tonra nehre v~ibqırun seldiji kendiUne haber veril- Ve illve etti: ni düşünerek üzülüyordüm. Şimdi 
~ rahip tarafından defedilmesi düftiim, artık ölüyorum: Çünkü ea • d~. Ahme.·t Muhtar Efendi kabul ederek .. -. Ç:Ok kıymetli bir ,ey olduğunu kıymetinin 5000 lira olduğunu öğrf'11" 
lazım ae)ecek. Bunu ıün doğmadan hibim olan adam .. bned 1 ben bır •ndalyeye oturttu. Kalıvecibaşı Val- lfitmıfbm. Yuvanıza yerlqtiğiniz za • lelikten sonra büsbütün rahat etmiye • 
en-el yapacak; yoba o arabaya tek ölmeliyim. B.. .• bo en ~v:'e de Sultanın selamım aöyledikten sonra Ak· man emniyetli bir yere aaklamnız r ceğim r 
l>ir Hün bile binmeğe ceaaret edemez. _«Fakat:: ..::z e;:,y:r::>,, •d r;yda ~lan .cam~ mütea~.1~1 evkdaftan Az sonra iki genç evlerine döner- - Ben bu fikirde değilim! Yaln12' 
~da -L k l d -r · o ayı m &.emeı ter ıyede goru en ava· )erken Cohn · kiae . k '-"'-- . 

'6"A yazı o ur u, çünkü Suomi - ((Sen de çok Y&flUDIY•cakıın, nm maYJP gitme9inden Valde Sukanm ü- • _mav~. nın gerçe ten ~yı satamıyacağımıza müteessi • 
klZa elbette sandıkların içine bir çok kral Attillh> "ld'"'"" ·· ı T ___ _J •• • • kıymetlı olabılecegı hakkında tereci - fim. Kendimi bir alhn yığını içindfl 
.. ı...__ • • zu ugunu an attı. urwuc11&&1Ue tearu açan dütl"" ·· .. ·• EJ • b" k .. 
.aun bilezikler saklamıtbr. Kadın ölü- - «Bundan o kadar emin misin~» lbun selenlere tenbihatta bulvnecajını u gorununce s~ ıraz sı ıldı: oldugu halde parasız ka1m111 bir ada-t 
Yor; hatta ölmüş ıibi bir ,ey. Belki - «Büyü yalan söylemez.» .c;ylec:li. Kahvecibap biraz daha söylenin· - ~t kıymetlı olacaktır. Dedi, ma benzetiyorum. 
rahip, habiı ruhlan defetmeclen evvel - ccKim bilir ... » ce Ahmet Muhtar Efendi: «Hükme tesi • ~ade~kı .. Emm~ teyze öyle söylemiş· I Ka~ ve ka1enin temsil ettiği ~ 
arabanın içine airerek o albnları ça • Suomi kızı birdenbire avazı çıktığı rim olamaz. ter'iterif ne yolda hükme - tır. dıye soylendı. 1 nm mıktarı hakkındaki fiiphe aklın ~ 
lar. kadar baiırda ve üzerindeki .. rtül · dene öyle olun dedi. Kahvecibatı bu - - O halde müsaade etse de bu he- dan çıkmıyordu, onu ta işine kadar ta .. 
• OnLm nlıipten evvel ben ıolınam fırlabp ath. Ürken at oradan 0;'..ı.1a eı:'. nunla da ôktila. e_mu..,.ı anud olu• da diyeyi 1atoalı:I Her haLle para ile mavi ' kip ediyordu. Ve bütün düfünceıi bıc 

Liç fena olmaz. m~ istiyordu. f Valde efendu~~ -~mrü . iradesi .. in - k8sec:len daha fayclah ,eyler alabllirizf kaseyi nasıl satabileceği noktası ÜZ&• 

Suomi km. Kral la d d d .. fazsaz kalın gıbı mutecaVJZane eozler - Cohn ! rinde toplanıyordu 
. onu zor ur ur uau zaman söyleyince 0 vakt kad bib il J • . 

- «Atqi yak ve arabanın tavan Ör· at titriyordu fake ar e ce • - arar etmıyorum canım, fakat Ertesi akşam nipnlısı ile karşıla • 
tGeünG aç. Şimdi kral Attila buradan Suomi ~. b~P ~=ren, lvf e at herifind nabecad 

1 
ve ter- muhakkak ki Parası ile bir çok şeyler tınca tekrar bu meselenin üzerine 

. ıy..-ce e az ve etvann an o ayı ya - b "J" d"k Bak • · 
leçecek. Geçerken beni gördüğünü is- - ((Büyü yalan eöylemez. Büyü vat yavat hiddet etm .. b lı bia • yapa 

1 ır 1 
· şmıdi bu kieeyi sat- döndü: 

terim.» dedi. yalan söylemez>> diye inliyordu. lim efendi fena halde~7 yan teY mayınca muha~sı için bir çini dolabı -Bu kase mademki bu kadar kıy .. 
Deo Gibi Atlı Vardın küçük. çıplak vücudu bü • «Terbiyesiz etek herifi Sen kimin hu· almak mecburıyetinde kalacağJzl metlidir. Düşüp kırılmaması için ~ 

Samıatlı onun bu arzuaunu yerine küldü. Kadın kollarım ileriye doğru zurunda böyle aöylemeie cesaret ediyor• Ye Elsi henüz babasının annesinin litli bir kasaya koyup saklamalı r 
aetirdi. Keneliıi de merak içinde ka - atb ve ölüm ıztırabile buruf8D yü_zü • sun, çık dıtan .. » tekclirile Kabvecibapyı evınde oturmakta. olduğu için kendi Nişanlısı itiraz etti: 
l'anbğa doğru bakmağa başladı. Fakat nü avuçlannın içine sakladı. · kovdu. Kahvecibap biç bir teY aöyliyeme- yuvalarına yerlqınceye kadar kaseyi - Sanırım ki teyzeniz bizi ziyarete 
Cindeki ve arkadaki arabalarda bulu _ Attili, yav&fÇ&: den dıpn çıktı. saklaması kararlaştırıldı. Fakat doğ- geldiği zaman verdiği hed_iyeyi gör .. 
laaıı ve etlerini kızartan Hünlerden _ B" .. alan .. lem . Ahmet Muhtar Efendi bu .özleri aöy - rusunu söylemek IBzım gelirse Cohn mek isteri 
ha,ka bir kimse göremedi. . « tuyu y --L IOY ~» ~;~ lerke~ kıpkırmızı keailnıiı, fena halde mü- teyzesinin düğün hediyesi olarak bu -Evet amma bu takdirde bir ca-

81 gaye yumu\f""A ve mutevc:JUUuuıc teesaar olmuştu .lk.i ·• dakik k d b' k" · • --t. - << Kim1e gelmiyor kir» -·Lb ük" ~ · uç a a ar 11 aseyı vennesıne ger~ten sıkılmıt- mekan satın almak icap edecek. Soıw 
Su 

. ,____ ~ · a uttan sonra Sadak Pataya dönüp «pa- tı d f" .. ı· d H )b k' b" omı ILIZI cevap verdi: So . ~ dan ___ L h ti . 1 • beliti nah · um : ıyatı yuz ıra ır. a u ı ia 
- ((At nallarının sesini ititi,..o • 

1 
_ _.. nAıat~~n.ı ~vır~ .. ora lan1U.1111>• ::.ıd:: e; ,':1t muame emık __ '-til Aoı Ertesi akşam Cohn evine dönerken yüz lira ile bir odamızı süsleyebilf. 

, -T"· ~n eonm~ uzere o b • a&.a onu yapar en va&. e • b" tika dükk... - .. . 
'1bn. Attila ahnı hns yürütüyor. Hay- rargBhın ort:ae dan geçt· Ha yaaofya camünde dene çıkbiJm zaman ır an cı anının onunden ge- rız. 
~bir ayağı sakat; çünkü aksadı • t pal L-'d ın "ldürm" -~»;11:._ yvan pabuçlanmJ koltuc;.,ma alarak camie gi • çecek tarzda yolu deiiftirdi. Mağaza- - Mümkün! Fakat nihayet 100 il.o 
lt:.__ • o 1UU ı, onu o ~ 111Dm ·- dan · • · d!'-' • --~- ~'-- azla _ L b" d 
tPD1 lfİtiyorum.» _ Vard artık eda . · ritimi tahattur ettim• dedi. ıçerı gır uuerı aınwa BDUJUSCl, u - ra E harcıyara& ır tane e ca .. 

- «Fakat Vard, gelen giden yok!» eli d"' .. .• rd ahmı t VI edemez Kahvecibapnın uiradığJ muamelenin zun boylu zayıf bir FJIÇ bir kataloğu mekln alabiliriz. Aksi takdirde ben 

Dö 
ye Ufunuyo U. ll ' il t tL!I- "} }d"" Coh L<!!-- • • tJ uh L-- • - « n de arkana bak, yanhf isti- S . halb . .. .. . . te erup pu anmaa1 azli için Ufi bir sebep e &JA ı e mqgu u. n: IUSIM:nın emnıye e m &RIUISI mes U4 

lr.nete balayonunf» rdu;;n• ne_garıp büyuler ~ • olam~ Tu~deye •ddzam ta. . - .. Ban~ bir ~ini ka.e hediye edil• liyetini >:61denemem. • . 
Evet, hakikaten nehir tarafından yo rafı~da~ aoylendı. B'!J'unla beraber mü • dı, cumlesıy)e soze bafladı. Bu hed'i • Ve bll'den kızarak il&ve ettı: 

41oiru. ath geliyordu. Gelenin vücu· • * ~ ~ır fınat bek.leniler~ bir aün bet yenin pek kıymetli olduğunu ifittim. - Hem ben sana doğrusunu söyle-
"'1 • ir-t.ff.ıde daha bü'yu"L .. .. .. Orıla CeN DanlJyorl. çahe bu kayıia, yahut hahnyeden getirte- Satmak niyetinde degı"'lim amma yeyim mi) Bu ka.e meselesi aramız .. 

~··--· -. gorunu- ... b" · b. · F • · • ,._..; aelen adam anki bir deYdi. Yolun Calyaya bir kol ayırdağl Vin· cegı .11 .~emı~e ~eyıp . ~vait vapurile kıymetinin gerçek olup ohnadığını da o kadar çok münakaşayı mucip ol• 
~ Jak1attıtı :ranvın hayvanmm bir delikorumc:la ordu ilk Hün nöbetçile- ~~öyune ••tmeai ...,.~ •yılıp ~ anlamak iatiyorum 1 clu ki ben bunu ahp tfG'Zenize aeri 
.....x.. nn· e ra t idi Ord · 1 "· • ıL Mı.. 11 Zeld Anti"L- • • ih edi f -.,..._. .kat olduğu da anla,dda. • s ge . unun gen ge ecegmı -.acı: vermenm tere yorum 

Ba ath, 1-tmı önüne doğru eimit- kimee hatmna getirmiyordu. Attila • Tafköprii Salla H1llmk ff&lğmljpıct.u - Kileniz ne şekilde bir ,eydir) - Ne eli,orsun) Bu kadar kıymetli 
ti. Adeta yüzükoyun eemerin üzerine nm ltalyada olduğu zannediliyordu. T .,köprünün Gizlice maballeaindea diye sordu. Cohn da kieeyi uzun uza- bir hediyeyi nasıl geri verebilirdim) 
halammt gibi duruyordu. Her ne bc:lar ordunun geri döneceii Aliçirak 0 ilu Ablullabm a)'Jli mahalle • daya tarif etti. Bunun üzerine antikacı Bu bir budaJalık olur 1 

Vıml nifin Oliiyorl. arada sırada nazan dikkate ahmyona den Tokatlı oilu J.maiJ Hak.k.J ve Oaman bir kütüphaneden bir kitap çıkararak - Asıl budalalık bir teyzenin VeJ'ııl 
8umath kadın: da bunun Panonya tarikile olacağı dü- ve Hümü ve Kara Sait maball..mden Kadı eayfalanm kanfbrdı : diği hediye üzerinde bu kadar uzu~ 
- «Ba adam kral olamazl» diye fÜDülü!or, Alp dağlannın eı;.lacaiı oilu kerimesi ~laüme Saadetin km kaJJP - Tarifinize •öre kiaeniz Mina bir münaka,aya girmektir. 

•- ... zannedilmiyordu Muzaffer aleyhine açbiı tarla takıüıni ·ı.·ı __ . da 1 bir • '.llııf -.mau. . hakkındaki d etic • uhak ıı l.ICltl zamanın- yapı_m1' teY T 

Füat o anda ath bafmı kaldırdı ve Fakat Vindelikorumdaki Hünler • ainde taksimi a= :....: m lak.eme : olac:ak; bu takdirde vaziyetine ve Ve kavp bütün kavgalaP gibi bir 
~ ona doiru sürdü. Kadm: den de kral için yeni haberler vardı. tarlorun hiaaedvlann ad.::-r ~= rengine göre 5000 lira. belki de daha hiçten bafbyarak büyüdükçe büyü • 
L. - «Hakikaten kral AttilAI» diye Dengezik~. bütü~ .. ~-:Vl~t içine ö~ • miktanna söre kabiliyeti t•k..:iy:~ bu _ fazla edebilir! dü. Cohn kileyi seri ~~ekten im~ 
'iuck. cek ait 11bı gerdigı ıatihbarat tqkillh lunmadıimdan ~un izalesi için artırma Cobn hayret içindeydi: na ediyordu. Elsi de kaeenın evden a-
Attill ara!-~• iyice yaklafbk • sayesinde, ~lann ietikWlerini tek· ~etile. aa~ar~ bed~ bia.edarlara _ ee, bin lira mı dediniz) hnıp götürülmesinde •>:~ eli~yordu .. 

'-a eonra dedi kı: rar kazanmak ıçın son derecede çahf • biaaelen mabetinde takaim ve tevziine 12 T: bit M" eileilel' Nihayet tanıfbklan, eevıftiklerı za • 
- «Vard. ahnun ayağı sakatlandı. makta oldukları her tarafa bildirilmit" tubat 936 tarihinde karar verilmit oldu - da - i:.. ' I -:: . ~f zamanın • mandan beri ilk defa olarak yekdiğeo 

O-. tedavi eder milin)» ti. Dengezik. f8Yet Attila daha ziyade iundan müddeti kanuniyeai içinde kanuni ya~ ::ı ofim fUtiY rine gutnayt demeden ayrıldılar. 
Saomi km yerinden JwmJdamach. geç kalacaksa, Uraldaki kara Hünleri yolda müracaat etmediii takdirde hükiim - yata ahr mısınız) Be ket · bu sinir ancak bir 
~ poetekilerin altmda hare • Kumlara bili eevketmesi muvafık keabi kat'iyet ecleceiinclea müddeiale)'h • - Her halde bu fiyata bir alıcı bu· ~ ver~ Erteei akfBDl Coh 
lııoı.ı;; ~. Yıdmz yu-lak ati> olup olmıyac:aimı oonıyonla. le.den ı.a,.p t:'~ff... "': hük'."" mün • labilirim 1. !;'Gıı ::.:::. Nipnhoına ~ 
~ ~ L-1...- .. oldu" ~-•~• (A L- ) derecatuu ha~ illm IUreti •e ihbarname * -..~•--L • • • f dil ·~ ~ ag pna umaıet e • r ...... var makaauna kaim olmak üzere keyfiyet ve . .. . ..... ahp gixluıuca karariyle IPtb· A °' 
,Oldu. Kral tekrar: karar ilan 

1 
O gece Cohn nıpnlı•na aordugu eli ve k8eeyi büfeden kendi eliyle çı. 

- «Abmm ayajı ..Utlancbl» • Doktor Halil Tevfik 0 

unur. nmu antikacı ile mülikab anlattı: kardı. Bununla beraber bir defa daha 
._ _ • '-- L!-- hareLet eder aibı" Kabile nitmiyor Ahenk .. Mandolin .. - Dütün~üz bir defa. .. diyordu. yakından muayene etmekten kendi ~ 
uaomJ IUD Dll1Q; & -- .. Bu ıki o•lg• ve diğer muiki ihtl- eaer bu kİııleyi -~ ~ pa- sini alamıyordu. . 

tli. ft .c;,lendi: Hueki haataneai tefrİhi marazi yaçlanoız için mttracaat edin.İl. ranm yanm ile kendimıze bır yuva Birden odanın içinde bir ,ın~ 
-. «At nala kara topraja buar>> de- mütebe•• doktor Halil Tevfiiin Ki- Eakltehlr ı Ahenk çakaıan S. Suat tedarik edebiliriz! koptu. KAse Coh'un elinden ka~ 

....... eöızünü bati: bile giclecek müteha•aler m~n • Amma Elıi bu fikirde deiildi: döıfemenin üzerinde parçalanm ... tı .! 
-. •Kral Attill, ben ölüyorum h> da olduiu hakkındaki f8yİeDID ...ı.z - Kaseyi satmak, teyzenize karp Elai: 
• ccToprak. nal udaeından hotla. olduiu anletplnllfbr. Pektorln t affedilmez bir tahkir olur, diyonla. - Ne yaptın) diye bejırdı. Cobn 
• • • Öliiyonm. Kral Attila I» • , Artık IFAseyi Eleinin evine aetirmit- da müteeeeirdi. Bir koltuia oturdu,. 
kı.ı: ( Toplanlllar, Davetler ) Pektorin lenti. Şimdi büfenin önünde kalfW • Ayaklarmın önüne yayılan IWe par· 

....._-: cdCenclini ko~ için bir sihir Kadıköy ~ lalrea'nd•= na geçmifler, bakıyorlardı. (Cobn) a çalarma bakıyordu. Birden bir kahkao 
,·-..u,or muaun)» diye eon:lu. 332 doiumlulann ilk yoldamalanna Pektorln.. göre kiaenin bayağı bir ıörünütü var· ha kopardı. Durmadan, eareıla sanı• 
..._-:«itte kendime bir büyü yaptı • 24/Şubattan itibaren bqlanacak ve 20/ -~ ... ,,_? eh: la gülüyordu. 

ICÜa ölüyorum.» Niaanda bitecektir. Yoklamalar apflclalr.i -Nezlemf oıll ... ? - Nihayet 6 filin kıymet biçebi • Elsi nipnhmnın tees8Ürle delirmit. 
-.. ccNuıl bir büyü, Vard'h> yazdı tekilde olacaktır. _ •oneiteml tutuldunuz? lirdim, diyordu. Fakat sözünü bitir • olup olmacbiuıdan korktu. Fakat o A:- «C> büyüyü bana anam öğretti. A - Kadıköy halkından 332 dolum· meden EW ort:aya bafka bir miitalea delirmemifti. Eliyle kırık kasenin blf. 

-.._ da. 
0 

büyüyü eöyleclikten ton· lular 24/Şubattan 31 Mart l(iinüne kadar Pektorln'den flllllUJtp.IUZI atb: parçasını gösteriyordu. Bu parçamııııJ 
"' Sok Y"temadı, babamı bir kurt par· aakerlik. tubeai binaauıda. Pektorln _ Teyzenizin hu kiıleyi bize ver· üzerinde fU cUmle vardı: 
~ on gün evvel öldü». B - Kızıltoprak. halkından 332 do - memit olmaaın temenni ederdim. «Londrada yapılnı1' çini taklididir.• 

-.. dJu naad bir büyü)» iumlular l/Nisandan 10/Niaan ıününe PektOrİD _..:...--------------------
.._ •Meml k t" !.:: • de kadar nahiye merkezinde. Kartal Malmüdürlüğiinden: ~ ı.:ı..~. e e ım'ıMn preneeaı ~ G-Erenk&, halkından 332 doiumlu- p kt rln 

..... -.,.uyu kullandı. O da. een ~ı: lar l l/Niaandaa 20/Niıaan sününe ka e o 

... llaemlekete gelmeden ve prenıımı· d --L:.. ...ı..ezincl ~ ~ ar umau;re me.... e. 
k...ı ~gün ~vvel Ö~Ü •• » Kadıköy, Kızıltoprak, Erenk.öy nunta • 

~attan Bf8ll doiru eğildi ve kalannda bulunan yabancı 332 doiumlu· 
~ atefİn üzerine vurdu. Her lu da yok.lamalaruu yapbracalr.lardır. --------------
~ aaçdda. Yerli ve yabancı olşun yoklamaya lf.. &oe Poeta MıllMl••t --·.-....Çel)'.,_..,,.......,. Attila!. lecelder nufaa kiiıtlaıile bereber dört fo- Nepiyat Müdlrii: Selm- RaslP 

...._ «Sizin amma tuhaf büyüleriDiz toitaf setireceklerdir. • ........ it.. il •• a. ..... " .... 

.......... 
IESll lllll-11181 EHil IWIHL sfllld 

H ... p No. au Miktar M. Cinai Mevkii 
9/63 611 • Araa Yakaak 
'" 1235 .. .. 

Vakarda ciulY• mlktarlan 1uala ikl parça arazinin mllkl7etlerl .,. ... 
para Ilı ıabhp çıkanla11fbr. ı.teldilerin ihale -.nı olan 29/21936 aaal 
ıa de ......... lj ..... ld ..... x..-1-•• ..aracaatlara. ( 922) 
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Matbuat umum m ·· dürlü
ğünün hazırlattığı antoloji 

"Son Posta,, nın Tefrikası: 11 Yazan: A. R. (Baı taralı 1 inci yüde) leğin bir iffet kaidesi vardır, onun ve-

ortalık ağarırken köşke döndüğü Cemil, 
bir 

zaman dimağı 
kalmıştı 

Matbuat Müdüriyetinin yaptı receği cevap: «Bu benim işim değil -
ğı antoloji hakkında fikriniz nedir ? . dir, kuyumcuya mürcaat ediniz! ... -

- Kitabı görmedim. Fakat o1acaktır. 
matbuat aleminde bunun uyandırdı - Matbuat Müdüriyetine teveccüh e
ğı gürültülere bir dereceye kadar va- den mes'uliyet böyle şahsi daireden 

sek rütbe ve memuriyetlere terfi ede - J kırka kadar yemi~ ederi~ ki: si~ de kıf oluyorum. Kitap mahiyeti hakkın- harice çıkmıyarak başka bir mahiyet 
ceğini düşünüyoruz. Vakıa bunu biz her an ve her dakıka, benım kalbım - da etrafında söylenen sözlerle bir fikir 1 kesbetmeseydi, serdedilecek itiraz bu
de temenni ediyor isek te, artık bizi u- desiniz. Dağdan dağa, kayadan kaya- h~sıl e~tim, vew .bu ~ikir elQe~te k.ita~ın ırada bitmiş olurdu. Asıl işin ehemmi· 
nutacağından korkuyoruz. ya birer ceylan gibi sıçradığınızı dü - hıç lehınde degıl. ltıraf ederım kı kıta· yeti bu fahw hatanın hükumetçe tesis 

içinde idi, şaşırıp hercümerç 
- Tevfik ağa, kim. 
- Bizim, başağa vekili. 
-Evet. 
- Tevfik Ağa, hazır olun .. Bir kaç 

güne kadar sizi aldıracağım. Yerleri
nize başkaları gelecek, dedi. inşallah 
bizimle nasıl böyle tatlı tatlı eğlendi -
nizse, onlarla da güler söylersiniz. 
Gözünüz, gönlünüz açılır . .. Bizler de 
artık sarayda, kafeste kuş misali çır • 
P.,ınır dururuz. 

Son müsademede baygın bir halde şündükçe, bilseniz size ne haset et • bın celbettiğ~ tarizl~r~~~- ~yade Mat- ı olunmuş bir heyetin resmi sa~abeti 
kasabaya getirdikleri zaman ayakların· mekteyim. ( Arka•ı var) buat Umumı Mudurunun Ulusta altında ve onun mührünü, mes uliye-
dan çıkardıkları çarıkları bir hatıra ve =-............................................................ , m~nderic .müdaf~a mektubu dikkati-

1 

tini taşıyarak yapılmış olmasıdır. 

yadigar olarak kışlanın nöbet odasının 1 B A D Y O mı cel~ttı. Hepsın?en evvel bunun O müesseseye terettüp eden vazife 
duvarına astık. Ka~bada kaldığımız - muhtevıyatından bır noktada tevak - 1 memleketinin irfanını yabancılara en 
ve nöbetçi olduğumıız geceler, onlara Bu Aktamkl Program kuf etmek isterim: dolgun, en zengin sermayesiyle gös -
baka baka uyuyoruz ve rüyalarımızda İSTANBUL Matbuat Müdürü bu ilk kitabın biz· termek, hususiyle buna hiç bir zati 

Dedi. olsun seni görmiye çahı;nyoruz. Eğer 18: Dans musikisi (plak), 19: Haber- zarur nakıs olduğunu ve bunu takip mütalea karıştırmıyarak verilecek 
Cemil, şu anda elinin altında munis resmi elbise ile bir resmini çıkarıp ta ler, 19.15 : Muhtelif plaklar, 20: Çembalo edecek olanların bu noksanı tazmin e· hükmü, seçilen ve seçilmesine son 

bir kedi yumuşaklığı ile gerinen bu bize gönderirsen hepimizi memnun et- ve xilofon solo. (plak), 20.3o: Stüdyo deceğini söylüyor. Bu ilk tecrübede derece dikkat olunmak lazım gelen ör-
genç kadına karşı kalbinde anlaınlmaz miş olacaksın. orkestraları, 2 1•3o: Son haberler. bu derece noksan göstererek her hal - neklerden beklemek icap ederdi. 

G ) Saat 22 den sonra Anadolu ajansının d b bir acı, sonsuz bir merhamet hissetti. eçen hafta, (Deli Dimitri nin ta- e u isin kendi tarafından deruhte B' 1 nog · d ··h 
gazetelere mahsus havadis servisi verile- . . ' ... . . . .. ız « " senesın en sonra Ş0 ret 

- Fakat sizin sonunuz .. Sonunuz, kibi için Dirajovaya gitmiştim. Orada, cektir. edıle~ıyecegıne pek barız hır burhan bulanları aldık.» demek kafi değil. O 
ne olacak. Bütün hayatınız, böyle ka· bir gece muhtarın evinde kaldım. Ge- BUDAPEŞTE verdıkte~ sonra art~k bu. yolda. d~vam kadar kafi değil ki kitabı tertip eden 
feste bir kuş gibi çırpına çırpına mı cebir aralık odama muhtarın kızı (Na- 18 : Daruı plakları, IS,SO: Ernest Doh- etmemesı zannederım ki pek ıhtıyata bile bu esasa sadık kalamamıf, baştan 
geçecek?· dejda) geldi. nanyı nın idaresinde opera orkestrası muvafık olur· aşağı bunun hilafına yanlışlıklar yap-

Dedi. Genç saraylı, derin derin içini - Mülazim Cemil Efendinin sağ ol- (Çaykovski), 20: Karnaval şenlikleri, Bunun hakkında mütalea beyan e- mış. Hele böyle inadiyle daralhlmış 
çekti ve cevap verdi: duğunu öğrendim. Çok sevindim. A- 20,30: Körler korosu, 21,20: Dış siyasa, derken beni sıkan bir nokta var: An· bir daireye kendisini koyacak kadar 

- Evet, efem. Ne çare, bizim kade- caba ne zaman dönecek~.. 22: Kanşık saat, 1: Dans. }aşılan unutulan şahsiyetler arasında en basit tevazu ve mahviyet kaidele· 
rimiz de böyle imiş ... Siz, saraya gelip Dedi... Kızın bu sualine gülümse- MOSKOVA ben de varmışım. Bu beni derhal a- rini unutmuş olmak en sade tabiriyle 
görseniz . . .' Senelerce saçını supurge dim: 19• 15: Opera artistleri tarafından kon- leyhte bir vaziyete koymuf oluyorsa ışaşılacak bir kendini düşünüp beğen • 

· 1 d b • h' ·· ·· ·· K _. 1 H d b l t A t k ser, 20: Tiyatro, 21, 15: Arzu üzerine kon· d k d k" kad f ctmış; sene er en erı şe ır yuzu gor- - ı.aım .. ava a u u . r ı , a, ne a ar müm unse o ar ne - mek duygusudur. 
k b ı d l d O k b l ser, 22: Yabancı dillerle emisyonlar. f 1 k miyere o rutu et i uvar ar arasın a sen onu unut... , artı uraya ge - sime cebrederek, bitara o mağa arar Burada büyük üstat kalktı. Yanda· 

çürüyüp gitmiş, nıce kalfalar görür • mez. Yerine beni vekil gönderdi. V ARŞOV A veriyorum. Ben bu yıl yazıcılık ha- ki odadan üç cilt Fransızca kitap ge • 
süni.iz. D. d' H k k" 17 15 · Keman konseri (Brahms, k l b ıye cevap ver ım... ay, eş ı ' · yatımın ellinci yılını i ma ettim, u tirdi. * söylemese idim. Zavallı kızcağız öyle Kreisler, Albeniz), 1 7,45: Şarkılar, 18, 15: il l d F l h b' 

Radyo piyesi, 19: Plak, konuşmalar, 21 : e i yı için e ransız arın meş ur ır - Bakınız, dedi, size bir anthologie 
Cemil ortalık agw anrken köşke dön· bir agw lama tutturuş tutturdu ki, göz t b" · · k 11 k d' w · k 

Monoloğ, 21, 1 O: Senfonik konser (Mar • a ırını u anara ıyeccgım, pe göstereyim. Bunu tertip eden bir res-
dügw ü zaman, dimagw ı bir hercümerç yaıılarını dindirinciye kadar bilsen ne- k k k b w l y tt a sıra j 

T cel, Poot, Gordon, Pierne), 22: Karnaval ço ara ur aga a~. u .um, ~a mi makam değildir. Sadece bir tabi· 
içinde idi. Dün gece Safoyu dinledik- ler çektim. Hele içini çeke, çeke: 24 05 Pi k d b l t h 1 tt ııer 

neşriyatı, . : a . a un ara a ammu e ıren serın T • dir: Lemerre. Tertibini bir mütehas .. 
ten sonra hasıl ettiği fikri, ~imdi ta • - Onun yerini kimse tutamaz. Bu PRAG betler içtiğim vaki oldu. Neticede o sısa bırakmıs. O da bu kabilden işler 
mamile değiştirmişti. Bu ge;e Çeşmi- zavallı kalbime, ondan başka kimse 17, IO: Bratislava radyo ve orkestrası, kadar doydum, o kadar doydum ki de en Önce ~apılacak şeyi düşünüp 
dilberin söylediği sözler üzerine, ha- hakim olamaz. 18,2 O: Keman konseri, 18, 5 O: Plak ve artık bay Vedat Nedim tarafından yapmış: Tasnif ve girişilecek İfC bir 
yatları mutlak bir esaret içinde geçen Diye hıçkırırken, göz yaşlarımı güç sözler, 19, 1 O: Müzikli almanca yayım, yapılan bir teşbihe müracaat ediyo • mebde .. 
bu kadınlara karşı kalbinde çok derin zaptettim. 20,30: Plak, 21.20: Karnaval neşriyatı: rum, unutulanlara çekileceği vadolu - p 'd halı ak 
b . h t h" t · t" O d 1 Ce ·ı .... T 23 15 PlAk amasse an f yar ondan ır mer ame ısse mış ı. ra a nası sın, mı cıgım. a - • : a . nan ikinci ziyafet sofrasında bana da l . l . l bwılar 

Ertesi sabah nnnesile kar.c:ı knr~ıya bii; A~. na fişnelerden mahrum degw il· VIY ANA f b l k b" k "'k f sonra ge en ~ır erı a mış ve 
rr T -.. ilti at uyuru ara ır üçu yer te - h kk d b' h""k"' • erek kısa 

kahvaltı ederlerken postacı bir mek - sin. Hele şimdi göğsünde parıl parıl bir 18,25: Konser, 19: Masal, 20: Ha • 'k d'l k b . did K a ın a ır u um vermıy 
h 20 10 Sö 1 20 25 S f k d rı e ı ece se, unu şım en: « ar· bı'r tercu""mei halleriyle eserlerinin bir tup getirmişti. Cemil, evvela zarfın ü- yaver kordonu da olduktan sonra, lcim er, • : ··z er, • : en oni ans-
ı 21 30 S .. 1 21 "'O K l mm tok I» d_ iye reddediyorum. «D.avet fı'hrı"stı'nı· koymuıı, bir takım örnekler zerine göz gezdinnişt yüzü hafifçe bilir hangi dişi kuzuların ciğerlerini ke- ar, • : oz er, •"' : arnava yayı- T 

mı . 23· Hah rl 23 1 O K 1 (C etseler de gıtmesem, etmeseler de sıtem alarak ... bunların ı'ntı'habında da en ge" penbeleşmişti. Zarfın üzerinde, şu sa· bap ediyorsun. • · e er, • : arnava az 
1 .... 1 k 'd" M k b l ... hı"ç ve orkestra). etsem» diye meşhur olan sözün hük • niıı bir selahiyetle davranmıA. tır ar goru me te ı ı. e tu uma, cevap a acagımı I f ka T ,,. 

ı BERLİN müne kapılarak söy emiyorum, a t p F d b" _..ı_bt ekten-stanbulda, Caddebostanında yave- zannetmiyorum. Bakalım, bu bir tec- . . . arnasse, ransa a ır coe m r 
18: Küçük konser, 19: Karnaval ıar - cidden doymuş hır mıde ile bu derece f b b · ·· t h bat ecmuasına 

ranı hazreti şehriyariden mülaziml ev- rübe mektubu. Eğer tenezzül eder de kılan, 21 : Haberler, 2 1, 1 O: Dana mü - fena tertip edilmiş bir sofraya gitmek ı vbde . ut _ıhr mi und e al 008m . hız" de 
vel, izzetlu Cemil Beyefendiye ... ) cevap verirsen, ikincisini yazarım. . . me eı arı o ur u. seneaı 

I' . ziği (muhtelif otellerden nakiller), 23: arzusunu duyamıyorum. Bu cıhet hır h . d bA kt b' bd tar'h' • 
Bu sat• .. ~aki bazı kelimeler, birden- Yoksa, hasret kıyamete kalsın. Haberler, 23,30·. Karnaval n,. .. n·yatı. dl l . angı e e ı me e ın me e ı • 

y ....,.. kere tesbit e İ ince meSe enın esasına d' D' d b" t ıkmak du"" Ril" bire onun kalbini iğnelemişti. Gözlerinden öper ve afiyetler dile- 26 Şubat Çar.-mba . ır. ıvan e e ıya ına ç T 

Hele (izzetlu Cemil Beyefendi) ta- rım; aziz kardeşim. ISTANBUL geçıy~ru~. : ... nülmemiş olmak belki muhiktir: Fa· 
bir ve tavsifleri, kendisine adeta bir İkinci bölük birinci takım ı 7: Üniversiteden nakil, inkılap dersi, Bır muntehabat mecmuası eger kat onu takip eden ve Divan edcbiya-
istihza gibi gelmişti... Çimdi ye kadar kumandanı mülazimi evvel Hikmet Bayur, 18 Senfonik musiki, 19: her hangi bir edebiyat müntesibi ta ~ tının zincirlerini kıran Tanzimat ede--
kendisine yazılan resmi ve hususi Raaim Hah. 19, 1 5: Hafif parçalar (plak), 20: rafından yapılan hususi ve şahsi bir biyatı teceddüt yoluna giren Türk li-
şeylerde, rütbesine izafe edilen (ha • Cemil, mektubu bitirdiği zaman Viyolonsel solo. Stüdyo sanatkar lan tara- iş olsaydı, bunda mürettep olan yalnız san ve san' atinin tabii bir başlangıcı 
miyctlCı) kelimesi ile hitap edilmekte gözlerinde bir yanma, dudaklarında fından, 20,30: stüdyo orkestraları, 21,30: kendi duyuşuna, kend~ görüfün~ ~a~i değil midir}. 
idi. Simdi bu kelime, ortadan silini • bir titreme duydu. Ağır ağır kapanan Son haberler. olarak çalışırdı; ve eger mesaısının ı Bugün şöyle böyle uzun uırlardall 
vermiqti. Acaba bu, hamyetini kay • go""z kapaklarının arkasında·, beyaz ha- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının semeresi bozuk zühur ederse buna sa· .. d lm"ıa bir edebiyatımız. 

T d "Ik k .. 1.. .. h" sonra vucu e ge ıy 
be d ı ı k d b ı k k d l gazetelere mahsus havadis servisi verile- ece omuz sı ere gu unur, «ze ıy 1 bi d'l' . b dar ,.~,, ttiğine mi e a et etme te i iL danalı kışlasını, ö ü ar a aş armı.. . . . . r ı ımız var, unu en ~'r"·-J 

Mektubu helecanla açmış; gözüne Ve sonra, sık ormanlara yaslanmış o-c ..41elllk•t•ir•. ••••••••••••-.. hata .. » denır ve geçılı~dı .. F~t b~ en fakir bir sermaye ile eıkifbnp ecne-
(aziz kardeşim) hitabı çarpmıştı. O lan Dirajova köyünün tek ve eşsiz dil· hatayı işliyen muharrır bu ışı kendı I bilere karfı: <<Bakınız Türkün ean'aC 
zaman Cemil, gen~ bir nefes almıştı. beri Nadejdayı görür gibi oldu. DOYÇE LEVANTE memleketi, kendi milleti için de yap • kabiliyetlerinden doğmllf eaerlere. .• >• 
Çünkü onun en korktuğu şey, arka - Mektup, baştan başa eski bir arka· LINYE HAMBURG mayıp da memleke~inin ve milletinin demek, gene tefbihe müraCMt ~ 
daşlarının hakaretine uğramaktı. daş samimiyeti ile yazılmış olduğu · Hamburg, Brem, Anvera, latanbul n san'at asarını ecnebılere tanıtıp onlar· 1 wim ayniyle Türk mahsullerini tağ" 

Masanın başından kalkmış; şezlon- halde, gene bazı yerleri keskin bir neş- 1 Dahriııiyah arasında azimet ve da vatanının irfanına bir tak.eli! hissi u- j ~iıa ~derek onları ecnebi ticaret pazar" 
ga uzanmış, mektubu okumıya baş - ter gibi kalbine batıyordu. Birdenbire 1 avdet muntazam postalan yand. ırm. ak istese!di. o z.aınanw hir la;ına sevkeden tacirlerin harcketleri-

Hamburg, Brem, Stetio, Anvere n ı it t h tab d 
lamıştı: doğruldu. Odasına koştu. Masasına o- Roterdam'dan limanımıza muvaealatı mes ul ıyekt a dı~algı~~ış vd~Jıap ıgı. a· ne benzetilebilecek, hata irin erı 

Aziz kardeşim: turdu. Büyük bir heyecan içinde f1U beklenen vapurlar ta ya nız en ı a ey ıne ~u, aynı za- çok daha mühim bir şeydir ki, onurı 
Adresini öğreninciye kadar akla ka- satırlan yazıyordu: Akk• YRpuru 26 ıubata doğru. manda vatanının da aleyhine vuku 1 müstahak olduğu kelill\Cyi bulamıyo-

rayı seçtim. Nihayet size komşu olan {iki gözüm kardeşim, sevgili Ra - lise L M. Ruaa vaptıru 26 fU• bulmuş olurdu. Falkadt nhe o~~ bb~ ghene rum.>> 
b k ha d w d" H l · •w• r bata doğru. ıaahsi, fakat şümu Ü a a vası ır ata 1 ir a ra mız an ögren ım. e e ya- sımcıgım .. . . -Alaya vapuru 2 marta doğru T 

ralarından eser kalmıyarak tamamen Mektubunu aldığım zaman o kadar Morea upuru 6 marta doğru olurdu. 
sıhhat ve afiyette olduğunu haber al- sevindim ki, eğer Cenabı Hakkın ha- Allmnl• npuru 10 marta doğru. Bu wi deruhte etmesi bir taraf tan 

be b l b . k'" k "h Durgaz, Varna, Köetence, Kalas ve k d' · t kl"f ed"l · l d b" dıgw ım zaman bilsen ne derece mem - na cennette pen oya ı ır oş ı • t en ısıne e ı ı mış o say ı ve ı· 

1 

brail için limanımızdan hareket 
nuniyet hissettim. san edeceğini tebşir etselerdi, nncak edecek npurlar 

Muazzez F AİI'. -
ze: 

-··- ·· 1 

TAKViM 
' 

ŞUBAT 

Biz de tamamile sıhhat ve afiyette- bu kadar büyük bir memnuniyet his- Akk• vapuru 25 - 27 şubata 

Yjz. Bölük arkadaşları, ayrı ayrı göz - debeilirdim. doğru. 
«Kim etti sana bu kin teklif?)) 
Sualini irada hak kazandırsaydı hi

le gene muahezeden kendisini kurtara· 

Rıuat aene 25 
Arabt Hne 

135' 
k k d · · Allmnla vapuru 11 • 13 marta lerinden öpüyorlar. Zavallılar; kaç de- Size me tup y~zmama v_e a resımı . doğru. 

fadır sana mektup yazmak istedikleri yollamamak hakıkaten ben":° kaba - Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
halde, takiplerde dağdan dağa koşmak- hatimdir. Bu da, açık söyleyım, te~ - ve Roterdam limanları için 
tan bir türlü vakit bulamıyorlar. Ben belliğimden başka hiç bir sebepten ıle- hareket edecek vapurlar. 
de bugün nasılsa kısa bir zaman ele ri gelmemiştir. Bilirsi.n yaL.. Be.nim. R•lmund npuru 21 • i2 Şubata 

k lcl b doğru. 
geçirdim. Ve sana şu iki satırlık mek· için yazı yazma • çetın ve sure ı ~r Avola npuru 28. 29 Şubata 
tubu yazabildim. müsademeye girmekten daha beter hır dotru 

Sen ne halde, ne alemdesin?.. Ne şeydir. Eğer gerek sen ve gerek ar - Alaya vapuru 1- 4 marta doğru 
b k .. l" b' Mor•• vapuru 6 • 10 Mana 

gibi işlerle me;ıgulsün. Tabiidir ki ya, kadaşlanm . buna . aş a tur u. ~~ ma· doğru. 
taburların ve yahut dairelerin birine na verirsenız, emın olunuz kı gunahı- Fazla tafsilat için Galata'da Ova-
vermişlerdir. Cuma günleri de selam- ma girmif olursunuz. lrimıan hanında Laater Silbermann 

ı w "d · Arkad8'ların tamamile 11hhat ve a- n ~ürekbı vapur aoentalığına mü-
ıga gı ersın. be • racaal Telefon: "847 • 6 (119SS) 

Az zamanda büyüklerin nazarı dik- fiyette olduk.lanna ve ~ra da. nı 
katini celbederek birdenbire daha yük- hatırladıldarına pek sevındim. Birden 

maz ve ne için: 

Ben bu işin recülü değilim .. 
Cevabını vermemiştir, diye itaba 

uğrardı. 

Madem Vedat Nedim teşbihlere 
müracaat ediyor, Comparaison n'est 
pas raison (teşbih bir bürhan değildir.) 
hakikatini bilmekle beraber ben de o
nun istimal ettiği bir usulü tatbik ede
rek diyeceğim ki elinizde çatlamış 
bir altın kaseyi tamir ettirmek. için 
tenekeciye müracaat eteeniz. her mes-

13S2 -Kasım 
110 

SABAH 
s. D. 
12 48 
G 42 

Öğle 
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E. 6 83 
.ı. 12 27 
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S A N A: 
Pere•tl• ediyorum 

~ 

itte ufak, fakat parlak bir lzdiYaç taba1ylllünde bulunan bir genç 
kıı için ,ok manidar iç kelime... Bir erkek ; dalma tatlı, rumuıak 
te beyaz bir cildin Ye nazik bir tenin aıllmatfı tealrl albada cezbe
dlb.ei• meyyaldir. 
L •• Zamlllllausda her kadın, beyaı r••iİndeki (yaflız) Tokalon kremini 
"Ulanarak ıehhar HYİm~illiini çabucak fazlalqtırabilir. Y abuz üç ıDD 
'-rfında dalaa cazip bir tahavYill ıaze çarpar, clld yamuıayıp beyaz-
a...ca açık mMamat, aiyalı benler •• yorıualuk ideri de Ja•aj 
hYq zail olurlar. Erkeğin hareketli qkıaa nail olmanızı arzu edl
)Gr1a1111 bu baut tedbiri tecrObe ediniz. 

Meccanen lataabul 622 po•'- kutuau adresi•• T S/ 9 rumuıile 12 
~lok bir poıta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tllp wflndüı TOKA
~}{ knmi, bir tüp geoe Tokalon kremi ~e (arzu edilen renkte) bir kutu To
""UOn pudr&11 havi lutı bir kubı mecouen hediye edilecektir. 

liaınif : Nümunelik talebinde bulunan zevatın lutfen adreslerini vazih ve mufaasal 
0~ yazm•lannı ve adreslerinin nokunlıiı haaebile henüz nümuneliklerini al
~anlann da yeniden açık adreslerini cöndermeleri rica olunur. 

Ankara Şehri içme Su 
Komisyonundan: 

l - Anbrada Sarılotla civulnd.ki Filtre W.... ile Keçiören arumda 
~ ........ iti ve bu hatta.........,; IU ı.an-, tulumba ve -leria 
L..._= · •• Keçiönade bir au deposu inplı bpah zarf uauli,.le eblltme,e ----· 

KANZUK 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit ökııü, tiklerle Lronşit, 

aabm, •• boğ1Daca ökaürüğünün kati 
i]Aoıdır. Oöğüııleri zayıf olanlara 
yjk.aye eılici tesirı ıayaa1 dikkat&iı. 

l~GlLlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, lıtaııbul 

Devreiin Camii Cedit mahallem.den 
Mamyakmaz oilu Eaat kw ve Zongulda
iuı Meırutiyet mahallesinde oturan zabıtal 

J,elediye memuru Ne! et Sönmezin hem • 
ıire•i Hacerin terk sebebi ile koca•ı Dev • 

rekli Hamamcı oiullanndan Mehmet oila 
2 - Bu;.;.. k-:ı bedeli ccT-*i borulan Foat o•~.::...__ ----» ...__ - ~ ....,.. ııuus- --.. Fuat aleyhine açtığı bo§llnma davasının 
~lira 57 lrurut <<çelik olduiuM nuaraım ccS.33» lira 47 kunıttur. 
~ - l.tıHWır bu.... ait fenni ye miiıaeke• _..__elerini pro:-I.-! yıe yapılan muhakemesi sonunda: Müddeia
~ ...--- ,_..... leyh Fuadin ikametgahının meçhul kalma· 
'-. :yele PIOieliai ft IM.ıı teduildae ait liatd..ıe aair evrakı 3 lira 35 ku • aından ötürü namına yazılan davetiye ve 

aaukabilinde Anbrada İçme 1U komiaJODU mul..aebeainden alabilirler. sıyap kararlarına gazete ile ilanen teblii 

~ - Ebiltme kapalı arfla 12/3/936 tarihine ruthyan pel'fembe günü edilmesine rağmen bizzat veya vekil ma

a ...:: te Anbrada Amfartalar caddeRndeld V elabi Koç apartımanm rifetile mahkemeye gelmediii ve temail 

lratmda içme a1IJU kamiayonu claireaiDde yapılacaktır, ettirmediği ve usulün 132 maddesine tev· 
İ4 S - Teklif mektuplan ihale tarihi olan 12/3/936 pcqembe günü aaat fikan ihtaratı resmiye yapaldığı halde yine 

~==·Anbnda içme MI komisyonuna makbuz mukabilinde verilmİf aile ocağına dönmi)"erek ailellini terkey • 
)ediği ve yapılan sulh tetebbüsünün de akinı 

8 - '-· • •·• • :.L •• -•--!1tmewe ;.ı!-L edeb:1---ı' ıçm' • 4600 I! __ ,_._ mu- d 32 ~ _ ...werın ~ t:IYll J -r..._ ııma lll1lllK kaldığı cihetle kanunu me eninin 1 ve 

~-.at tenYıwtla mtiubaa prtnanaeeinde Yazıldıiı veçbile bu gibi ifleri 150 inci maddelerine tevfikan aralannda 
~ p.terir fenni ebliyetumderini teklif mektuplariyle birlikte mevcut nikahın bopnmaya çevrilmeıııine 
~ prttır. u 149» cc364>> ------

latanbul 4 üncü icra Memur!uğundan : 

Emniyet Sandığına 
l '-el dereced.- ipotek olup iç· eldi nkuf tarafınclu 
~-:ın• 17120 lira kaymet takdir edilen Beyotlunda Kllçllk 
t_ ..._.b aaballeıinde Harbiye caddeliade eaki 48, yeni 55 Nu. la, 
h.~ kum• Kartonpiyer, balaçeli apartıma • açık artt.rmaya 
·--.e41dmiı olduimıdaa 2141936 tarihine milaadif P-.embe glol 
~t 14 tea 16 ya kadar cleirede ltirlatl artlırma11 icra edltecektir. 
t. lrma bedeli laymeti muhammenenln % 75 lai buldup 
~de mDıteri.ı !zerinde barakılacakhr. Akil takdirde 

'ııa h11 artbrar.m taahhüdil baki kal•ık llsere arttarma 1 S 
~ .add.tle tU1dit edilerek 17/4/936 tarihine müı•dif 
,, illa tinli saat 14 ten 16 ya kadar keza dairem;ıde 
~~lıcak ikinci açık arttırmaunda arttırma bedeli kıymeti muba~me· 
~ % 75 nl bulmadıj'ı takdirde ıabf 2280 No. b kanun ahklmma 
> n Keri bırakılır. Satıı pefindd'. Arttırmaya lştirik etmek iate
~ıaleri~ kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçeli veya 
k~~i. b.r bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları lazımdır. 
~ Tapu aicilli He Abit olmayan ipotekli alacaklarda dJğer 
le~ we irtifak hakkı ıahlplerinia bu haklarım• •• buıuıile 
~ '- ....... fe dair olan iddialannı enakı mliıbiteleri ile birlikte 
\tdi tarihinden itibaren nihayet 20 glln zarfında birlikte da:remize 
oı..a l'llleleri lbımdar. Akıl takdirde baklan Tapu ıicilli ile sabit 
--:•olar •ht bedelinin paylaımaıından hariç kalırlar. Mllteraklm 
"• ' tenvirlye, tanı.iftyedea mlUeve:lit Belediye ruaumu 
dtQ Vakıf icaresl ile 20 ıenelik vakıf icareai tavizi be
..._lc llıllzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat aJ. 
~ lateyenler ilin taribindt"n itibaren herkesin glSrebll· 
~ için dairede açık bulundurulacak arttırma f8rlnamulle 
'ı 83 No. lu dosyaya mlncaatla mezk6r d01yada meYcat Y .... 

~,.hUeceklerl ilin olunur. "1020,. 

ve masarifi muhakemenin kendisinden 
tahsiline temyizi kabil olmak üzere 

18/ 12/ 935 cün)emednde ..erilen kara • 
nn bir .sureti müddeialeyh Fuada teblii 
edilmek üzere çıkarıldıiı halde ikamet • 

s&hının IWen belli obnamumclan tebli .. 
ğİn yapılmadıia mübatirin Yel'diji metınl
battan anlqılmasına binaen unlü bukuki
yeain 142 inci maddemae iıltinaden Wr q 

middetle muteber olmak üzere ifbu ili · 
aun tebliiine karar verilmiş olduiundan 
kararı mezkur daire.inde sazetenin llefrİ 

tarihinden muteber olmak üzere bir ay 
iPnde işbu ilama temyiz etmediği takdirde 
hllunün kat"iyet kesbedeceğinden tebliğ 

m&amına kaim olmak üzere ilan olunur. 

~rcınlere: BA TBAR--B-&-B~B~l -B_B ___ B_BM-

Sayfa ıı 

Fennin en son icadı 
6 limbah 17 m • 2000 m 

kadar RADYO SCHAUB 
Oseanik modeli 1936 
Sizi eğlendirmti• hazır tD lüzumlu ar
kaılaıınızdır. 

Umumi satıı deposu: İstanbul S ıltao· 
hamam. Havuzla ban No. 1. 
Adana : Har.ı Bey Z. Muharrem Hilmi. 
İzmir : Pennetti ve Pariente. 

Trabzon: Atmacıoğlu Hakkı Bakanay. 

Kiralık Aparbman 
Ev VeDükkin 

Esas No. ıı Mevkii ve Nev'i Depozitt 
Mekmbe 1 O Beyoğlun' da Bedrettin mahallesinde Şimal 

ıokajmda 5 Ye 7 No. h apart1818Dm 1 No. 
lı dairesi. 
Aynı Apartımanın 2 No. lı Daireıi. 

)) )) 3 )) )) 
>, ,, 4 )) • 
)) )) 5 )) )) 
» ,, 6 )) ,, 
» )) 7 )) ,, 
)) )) 8 )) )) 
)) )) 9 )) )) 
)) )) 10 )) )) 

Beyojlun'da Bedrettin mahallesinde Şimal 
eobimda miri 5 yeni 2 No. h "'· 

8 Beyoilu Galatasaray Yeni Çartıda 2 No. b 
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cfflkkin. 47 )) ._ 
Mnkileri 7Ukancla yuıb aputuunlarla n ye tini Ha bir yeya il 

aeae müddetle kiralanmak üzere açak arttanaaya lroaulmuttur. 
Taliplerin illale,e müaadif 29 fQbat 1931 cumartesi ıünü saat on .. 

fUbemize plmelwi. (308) 

Ankara Şehri içme Su 
Komisyonundan : 

1 - Ankeracla San1atJa ci'ftl'IDdaki Fllitre ...... • F.dik • wıda bora 
döfmneai iti •e bu hatta muktam m ..__ t 1 ad w n= 2 ı Wr au cle-
po.u infuı kapalı arf uauliyle elailtmeye laıı 1 

d alm~ 
2 - Bu İfİn ke,if bedeli e<Terfi borulara Faal oWui- --ran• 

«46864» lira 66 brUf «Çelik uMuiw m» «318Dh .. 77 lmouttur· 
3 - istekliler bu ite ait fenni ve münalmaa fU'-E ıl W pntjeleri ve 

muknele proje.mi n lau tecluildM ait lltelerle aair evı• 3 .. 35 Jm. 
rut _..bilinde Ananda içme m lı:cmla,om muhaK• ırlr hı alahilirı.. 

4 - Ebiltme bpah zarfla 12/3/936 tarihine ruth,.. ,....mx aünl 
aut 15 te Anlrarada Anafartalar caclcletn.le Vehbi Kof ApartmanDa 
3 iacü ba.k lçme ...,a ICo f JWI ......... yapdveldw. 

5 - Teklif mektuplan ihale tarlai olan 12/3/936 P11t '• ıünü aut 
14 de kadar Ankeracla içme 1UJU Komisyonuna -zH• .......wlinc:le " 
rilmit bulunacakbr. 

6 - isteklilerin ifhu eksiltmeye iftirak eclebilmeıi iPm •ti .. muvali. 
bt tesniuda mfln•kee prtnanwM.ie r-nlchiı ....... slli itleri yap • 
bldanm aöetafr f...ı ebli,.mu.elenni teldif •ı ....... i)le llirlikte •• 
melni ..,U.. c150>> 'c365» 

1 latanb ...... ..,... ......... 1 
Ketif bedeli 422 lira 36 kurut olan Kemerburgu mektebinin tamiri ,.. 

.mis konulmUfhn'. Ketif enala ye f&l'bıameai l..evazım müdürlüjün • 
de sörülür. Puarbia sirmek iatiyenler buna benzer it yapddaiuıa dair N.. 
fia müdürlüjinden taadikti ehliyet Yeaikuı ve 2490 numarala arttırma w 
eksiltme kanununda yazdı vesika ve 32 lirahk muvakkat temiut mak • 
buzu veya mektubiyle beraber 26/2/93S ~ günü aaat on betle 
daimi encümende buJımnwhchr. (1) (779) 

* * Senelik muhammen ldraıı 24 Ura olan O•klldarda Murat Relı 
mahalluinde Çinili hamam aokapda yeni 2 numaları taı bir odalı tq 
•e ktep blaua 957 • 938 ...- ma,_ 10nu• kadar kiraya verilmek 
lirere açık arttırmaya kooulmuıtur. Şartnameai levazım mlldOrlllğOnde 
ı&rDlllr. Arttarmaya girmek iateyenler 180 kuruıluk mYakkat temi
nat makbuz •eya mektabUe beraber 9 Mart 936 Pazarteıi glial 
ıaat 15 de Daimi Enci mende bulunmahdır. ( 1) (935) 

Dr. iTiM VA.SAF Sinir v• 11kıl 
haatahkları mütelıı:USISC 

caj le.11• ~ı Ö~n a,»llltl:n ~• T ~L t .. tU Eor. K dt .ı, aıı.arlye hıri 90kak Tel • ... ı.11 J J 

-lstatistik Genel Direktörlüğü Ek
siltİne Komisyonundan: 

1 - 23 forma tahmin olunan 934 • 935 senesi Maarif yıllığının 1 SOi 
adet baskısı pazarlıkla eksiltmeye s.ıkarılmiftır. 

2 - Tahmin olunan bedeli 920 liradır. Eksiltmeye iftirak edecekı. 
% 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. 

3 - Eksiltme 13/ Mart /93& ıünüGenel Direktörlükte toplanacak olaa 
~ aaat 14 ele açıılacel&tlr. Buna ait pdDame ıro..-y. kitiplijia. 
._ klıaıl ?" • • 4fl3ıta •IOI .. 


