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Yenileştiriniz 
Satıı salonlarımızı ziyaret ediniz 

ISTANBUL ı Philipı 8alonu, Galata VoyYoda Oad. 
17, Jeneral Haa. 
Orozdi Bak. 

ANKARA ı Philips Şubr11i, Bankalar Cıdd.,al. 
IZMIR ı Penııett i 'f'J Pariente, İkinci kordon No. 11. 

Ve <lığ •r Anadolu rfoki 30 kadar rHmt 
acentalfırımız. 

TÜRK PHILIPS L i MITED ŞiRKETi 
lstanbul - Galata, Frenkyan han. Telgraf: PHILIPS • Iıtanbul c 

Cumurbaşkan!ığı Filarmonik 
Orkestrası _ Şefliğinden: 

1 

O..keatra kadtoaunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterisi 
sazları çalanlann 7 /3/936 cumarteai günü saat 10 dan 17 ye kadar lıtanbul 
Galatasaray lisesinde ıınavları yapılacağından bu uzları çok iyi bir ıurette 
çalabilen artistlerin kendi enıtürümanları ile birlikte ıınav komiıyonuna bi-
rer dilekçe ile bafvurmalan. «142» «361» 

Ku ra 

SON POSTA 

V E N US Rimeli 

1 ile tuvalet gören kirpikler kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs Pudrası 
Terkibine Venüs Gold kremi karıı • 

tmlmış narin ve nazik ciltleri teşhir eden 
her tene uygun renklerde yüksek evsaf
ta, e§Sİz bir pudradır. 

VENU S Ruju 
Gayet cazip ~enklerile kullananları 

hayretlere düıürür. Tamam yirmi dört 
aaat dudakta sabit kalu, yayılmaz, bo • 
zulmaz ve yakmaz. 

Evliya Zade Nureddin Eren, Eczayı 

Kimyeviye alat ve ıtriyat deposu, 
İstanbul. 

--·- .......... .............. _. 
Son Posta Matbaaaı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 
Sahipleri : A. Ekrem. S . Ragıp, H. Lütfü 

Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira 
ikramiye tevzi ~den iş Bankasının 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. 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Bat ve Dit aslrlları • Artritizm • Romatizma 

Çaresi varken ıstırap çekmek ..• 
Ne acınacak hal! 

GRiPiN: GRiPiN: 
En şid etli baş ve diı 
atrılarını, romatizma 

sanc ve ıızı~arını 

Oıütmekten mütevellid 
bütün ııhrabları, adale, 

bel, ıinir ağrı· arını 

keser dindirir 
Grlpc, nezleye ve emHli hashhklara karıı bl'haaaa mneu:rdir. 

Racyolin dit mccunu ıabri"aııaın mutebauı• klm1aıerlerl 
tarafından yapılmaktadır. 

8 ANZOPiRiN kaıczleri HER YERoe40KuR,,ş 
ı-ıeFes eoRUL4RıNı reMizLe • BALGAM 5c11-1üRüR.öKsüRuG0 HE"1EN cioERiR 

Belediyelerin 
ve hava hücumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dikkatine: 
Zeva:i vu tebl!lıt•yi b,ldirmek için fabrikamızda muhtelif beygir kunetind• 

Canavar düdükleri 
imal olunmaktadır. 

V erilecf!k ıiparişe göre: dUı sHll, otomatik veyahut 
da ayarlı aaatla i şler, eadaları yüklelir, alçalır Ye dil· 
dtlğUo cesametine göre uzak muafelerden işidilir 

ıekllde 8 doy yt!rll mamulatı olan ve Avrupa düdük
lerine her clhAtce faik bulunan düdükler hakkında 

f4hrihmızdan hemen tafsilat isteyiniz. 

Z ü M R E Z A O E A. S A K i R 
TUrk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrika•~ 

1 İıtanbu ', Halıç- Karaağaç, T~lefou: 4,3214. Umum aceotalığı ı SalAhaddıa 11 

' ~ Nernti Gal11ta Madtr Han No 15, 16 Telefen: 42894 ___ _,_.,; 

Bayramlıklarımzı 

Bızden TedaPik 
Edin/ 

SOMER BANK 
Yf ULİ MALLAA PAZAIU~ 

-,--E-m-llk ve Eytam Bankası 116nları J 
Satılık Ağaç: 

Geçen Fırhnadan devraeo Beykoz'da Tokat Çiftliği orın•~: 
çayırında Ye BeykCiz .. PArkile Beykoz kasrrndaki 300 deıı fa 1 
Akaaya, Çınar, Çam, Kea ane ağacı 28.:ı!.1936 Cuma gOılO 581 

On Birde arttırma ile yerbde sabi~caktır. IJ 
A!mak isteyenlerin l 00 lira Depozito i e Be) koı parkınd• 

memurlarımıza müracaat etme:eri. [310) / 
~~~--~~~~--~~~~~~-~ 

Dr. ETEM VASSAF h>st•~~n::. ·:.~::~~ 
Cai lo.ılıı IC9Çı Ören aparlım ~Jı T-1. 2.ib; Ev. h.-dı .61 ILbarıy• "•'• ao ... u' T.J. 
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Y.µı itleri telefonu: 20203 - ÇARŞAMBA - R& ŞUBAT 1936 idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 
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Japonyada Kanlı Bir ihtilil Çıktı l2nci Tahıl 
~.......... • •ı.S.e • • .... ···--.-.a:·- -- . . ' . . . . -.. . ·- ----

Asker; Devlet Dairelerini 
İşgal Etti, Bakanların 

Bazılarını Öldürdü 
Londra, 26 - (Özel) - Son dakikada alınan bir habere 

göre japonyada vasi mikyasta bir. ihtilal çıkmıştır. Binlerce 
askerin bakanlıkları işgal ettikleri ve bakanlardan bazıla
rını öldürdükleri şayidir. Bu isyan hareketinin Japonyanın 
Cin işlerine müdahalesinde gösterdiği gevşeklikten 
ileri geldiği söyleniyor. Henüz bu hususta fazla tafsilat 
alınamamıştır. 

• 
Alman - Italyan cephesine doğru! 

(.Siya•İ muha"irimizin mütaleaları] melerini, içlerinden biri ~aarnıza uğrarsa ı ?o misak~ı. fHbetmek olunu tutacağını 
L_F'ranaa ile Sovyet Rusya arasmda İmza· diğer tarafın derhal taarruzu bertaraf et - ıına ebneudır. 
~ ve tuclik edilmek üzere Fransız k .. d ._ _,_1 t' "' L • - • ~· ,.. Telsrafların verdiği ma-
...._.. . me uzere yar una aoımasını ser.- et ar- 1 .. 
--..:uaıne aevkedilen kartıhkh emniyet mi- . . .. . • . umata gore Almanya bu paktı akamete 
~ dün de tasdik edilemedi. Bu misak, mektedar. Misakın dun tasdik edılmemesı· uğratmak; İtalya da Fransayı kendi aley-
.. devletin kendilerini alüadar eden mü- ı nin sebebi, Almanyanın bu misakı Lokar- hinde petrol ambargosuna iftirakten vaz ':::bir mesele çıktıkça hemen iatipre et· no miaaluna dycun saymaması ve Lokar- [Devamı 5 inci yüzde] 

= 
Matbuat müdürlüğünün antolojisi 

Hüseyin Rahmiye göre .. 
büyük romancı " biz unutulabiliriz, lakin san'at 
2Öğümüzün yıldızları olan Hamitle ~ikret, _asla!,, diyor 

Matbuat Umum Müdürlüğünün 
antoloji~ hakkında bu antolojiye 

· .tınmaıı unutulan değerli ediple • 
l'İnıizle mülakatlarımıza devam edi-
t'oruz. . 
Dün üıtat Hüıeyin Rahmi ile ko
llufan arkadaıımız tunları anlatı· 
~or: 

!t ~da yapyalnız.. Çamlıklarlarda a
ıaçlara dökülen yağmurun çıkardığı 
~•ten başka çıt yok. Rüzgar bile es
ltliyor. 

Büyük üstadın kapısını çalıyorum. 

tan liüseyin Rahmiyi okurken samimi, 
t'\i a yakın deniyor. Ya kendini gö .. 

nce ne demeli~. 
) ._ Matbuat Umum .Müdürlüğünün 
t ilı>tığı antoloji hakkında ne düşünü· 
0tsunuz~. 

~ ._ Mesele ile pek alakadar değilim. 

~::z b~r. ka~ ~azet.ed~ gördüm. O V.tat Hü•eyin Rahmi 

,... . Bızım ısımlerımız alınmış, alın- inşallah bu bir ders olur da bundan 
... ,ltıı d d w •ı s· b'' 1 9t ş umurum a egı · . ız . oy e ı sonra yapılacak antolojiler bu itiraz • 
~Ylere kanıksamışız. Elverır kı, Av- lara mahal vermiyecek intizamda ya -
tınl>aya ~arş~ ~azılan yazılarda, onla - yapılır. 
l takdırlerını kazanacak ,şeyler bu - Biz unutulabiliriz. Lakin Abdül -
"'nsu Z A 'b' d · ) n. aten vrupa gı ı me enı - hakhamit, Tevfik Fikret unutulmazlar. 
tt rn k · ed b" k w l b· er ezı ve e ıyat aynagı o an Onlar, kalemlerini geçmiş zamanın 

lt Yere eser beğendirmek için böyle I fütuhatını yapmış kılıçlar gibi zafer 

~toloji çıkarmakla mevki alacağımı- 1 takma asmışlarıdır. Bu antolojideki -
ti ~nnetmiyorum. Bu, bir gösteriş • ler - Ahmet Hanim, Yahya Kemaldan 
) t, Hatta, ne tesir yaptığını bile du- 1 maada - hepsi unutulurlar. Fakat 

lc~~ıy~~~ı~. Ben kendi mille~i~in san'at göğümüzün yıldızları olan Ha- 1

1 tQ ~cuhunu kazanmış olmakla ıktıfa mitler, Fikretler sönmezler. 
il t.~ırn. Avrupaya karşı ve onlardan 1 Halbuki antolojide yer alanlar, eski 1 
~:~un gösterecek bir marifetim de zaman softaları kapılarını açık bul -

1 ·. 1 dukları yerlere nasıl dalarlarsa öyle 
~81tnleri konmuş olanlar istedikleri dalmışlardır . 
~ar .sevif\_sinler. Ben, bu unutulnıa· 'ı Hamidin oraya girmemesi kendi 
'" hıç müteessir değilim . Antoloji - namına değil, onların namına bir ek.,t . 
~k i•rrncğe ihtiyacım yok. Avrupada sikliktir. Yaşadığı zamanın zaferini 
ıc_.ltıış çok antoloji gördüm. Fakat ar- yapmış bir adam, artık torunlarından 
d ~lndan böyle bir kavga kopmuş ol- takdir bekleyecek kadar hiffet gös -

~~nu. işitmedim. Her şeydeki ace - termez. " 
&ırnız işte bunda da gözüküyor. l ~ (Devamı 9 'Uftcu yiiııule) 

lzmir Muallim 
Mektebinde 
Bir Hadise 
Bir talebe müdür muavini 

ile hademeyi bıçakla 
yaraladı 

İzmir, 25 (Hususi) - Bugün Er
kek Muallim mektebinde müessif bir 
hadise olm~tur. Devamsızlığından 
bundan on beş gün evvel mektepten 

[Devamı 5 inci yüzde] 

l&tigoruz: 
Gençliği Kucağına 
Athğımız Tehlike 

Dün öğle yemeğini Be
yazıttaki lokantalardan bi
rinde yedik ve bir kahve 
içmek üzere oradaki kah • 
velerden biriPe oturduk. 

Etrafımıza baktık, müt· 
terilerin dörtte üçü talebe. 

Bu hal merakımızı mucip 
oldu. Oradan kalktıktan 
sonra Divanyoluncla ne 
kadar kahvehane varsa 
hepsine uğradık ve tetkik et tik. 

Bir çoğunda kasketli mektep çocuk
larına rasgeldik. Bazılarında batında 
kasket olmamakla beraber, talebe ol
dukları hallerinden anlatılan bir çok 
&'ençlerin masa bafmda tavla ve kağıt 
oynamakla vakit geçirdiklerini gör • 
dük. 

Kültür bakanlığı mektep talebesinin 
kahvehanelere gitmesini menetti, kah
vehane aabiplerine de mektep talebe • 
ıini kabul etmemelerini emretti. Fa • 
kat bu gençler gidecek ve eğlenecek 
yer bulamıyorlar. Okumak iıtiyenler 

kütüphaneye, vakit geçirmek iıtiyenler 
de kahvehanelere gitmeğe mecbur olu
yorlar. 

Medeni memleketlerde olduiu gibi, 
bu gençler için temiz ve nezih eilence 
yerleri yapılmadıkça, bu büyük tehli
kenin önüne l'eçmenin imkanını &'Ör -
müy~ 

Onun için, gençlere, mektep talebe
lerine nezih ve temiz eğlence yerleri 

'istiyoruz! 

Londra~a gizli sulh 
konuşmalan oluyormuş! 
Musolini tarafından gönderilen bir 
memurun pazarlığa giriştiği bildiriliyor 

Roma hükumeti Akdeniz vaziyeti hakkında 
lngiltereye yeni bir nota verdi 

Londra, 25 (A.A.) - Burada yette olarak ileri sürülen bir proje
dolaşan bir ~yiaya göre, Musolini- den alınmıştır. 
nin hususi bir memuru Londrada, Bu projenin ana hatları şunlar-
ltalyan • Habeş anlaşmazlığının halli dır: 

için bir müzakere formülünün esas- 1 - Menelik tarafından zapte-
larını hazırlamağa çalışmaktadır. dilmiş olan topraklar nefsi Amharik 

Bu formülün esası, general 
1
Sir Habeşistan için bir yük teşkil et • 

Gwynn tarafından son zamanla,.da mektedir. 
İngiliz matbuatında hususi mahi- (Devamı 9 uncu yüzde) 

Berlin olimpiyatlarına iştirak etmemeliyiz 1 

Bu yazıkhr! 
Berline gitmek için sarf edeceğimiz 60,000 
lira bizi tekrar bütün cihan önünde 

utandırmaktan başka işe yaramıyacakbr 
Kış olimpiyatlarındaki hezimetten ı 13,000 lirası güreş için, l O,OQO lirast 

sonra Berlinde ~pılacak yaz olimpi - eskrim için, 28.000 lirası da bisiklet, 
yatlarına tekrar atlet göndermeğe ka- yüzme, basketbol ve boks için ayrıl -
rar verişimiz yalnız Son Postayı de - t 
ğeli, bütün matbuatı hayrete düşürdü. mıGş 

1

.~· •1 . . 1 f b l 
1 

B 
w f d h . ureşçı erımız e ut o cu arımız, 

una ragmen e erasyon eyetı 

B 1. 't k · · ı!o b' l' l k t h belki bizi kl§ atletleri derecesinde mah er ıne gı me ıçın v ın ıra ı a • 
sisat kabul etti. cup etmezler. 

Bu paranın 9000 lirası futbol ıçın, (Devamı 8 inci yü:zde) 

Yağmur Mevsiminden 
Evvel Son Tecrübe 
Gerek şimal, gerek cenup cephelerinde büyük 
muharebeler vukuu bekleniyor, harekahn bir 
Habeş taarruzu ile baslaması da Muhtemel 

Habef köylerini bo.mbardımun eden bir ltalyan tayyare•İ 

[1-tıkeri muharririmizin mütaleası] lakadar olmak gerektir. 
Lephelerden dün gece alınan haberler il - Habeşlerin timaldeki İtalyan cep

bir giın evvelkileri teyit ebnektedirler. besi gerilerine yaptıkları akınların olduk
Bundan ba,ka mühim ve yeni bir fey yok- ça müenir netice verdiği Adiaababanın 
tur. Şu halde kısaca, «vuiyette değiıiklik ı' re5rnİ tebli~i ile de leeyyü~ etmittir. Bir 
yoktur ,, denip geçilebilir. Ancak ıu bir kaç haftalık muddet zarfındak~ akınlann İtal
noktaya ifaret etmeği faydasız bulmuyo -1 yanlara 750 ye yakın z.a:yıata mal olması 

ve bazı mühimmat depolarının tahribi ruz. 
ı _ balyadan Afrikaya yeniden 120 bakltındaki haberler mübal&gaL deiil.e 

kadar zabit, bet bine yakın asker, harp İtalyanlann oldukça taciz edileceklerine 
malzemesi, kamyoruar ve saire gönderilİJİ delalet eder. Bu akınlann tamamen dün
ltalyanlann, yağmurlar b&Jlamazdan önce, kü yuımı.zla birlikte çıkan krokide göste
ıon kozlannı oynamağa karar vennit ol- rilen oklar istikametine tevcih edildikleri 
duklarına delalet ebnektedir. Ordu yük • bugün gelen tamamlayıcı haberlerden an • 
.ek konseyinin toplamfl da bü hususla a • laıılmaktadır. (Devamı 9 uncu yüz.de) 
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Mektepli kızlar 
için bir tamim 
• 
Kalp komünistler 

Melrtepli luzlar 
için bir tamina 

.. -
• zmir kız mektepleri direktörleri talebe 

l.relilerine bir tamiın ıöndermi§ler. Kız-
ların yüksek ökçe, bilezik, küpe, gerdan • 
lık taşımamalan, tırnaklara boya sürmeme
leri. sokakta erkekle gezmemeleri, mektebe 
gidip, gelirken mektep kasketinden ba~ka 
bir şey giymemeleri tavsiye edilmiş. 

Metihat vaktile ikide bir kadınlar için 
böyle fetvalar ne.şrederdi: Kadınlar kısa 
etekli çarşaf giymiyecek, ipek çorap kul • 
lanmıyacak, yüzlerini açmıyacaktır. 

Bu tamimler ne netice verdiyse. lzmir 
mektep müdürlerinin bu tavsiyeleri de an· 
cak o tesiri yapabilir. 

Hayatın önüne geçilemez. Gene; kızlar, 
hele mektepli kızların kibar, vakur, temiz 
giyinmeleri, tuvalete düşkünlük gösterme
meleri istenebilir. Fakat bunun bir tamim 
ile halledilebileceğini sanmak, hayatın a • 
kıntısını lafla durdurmağa çalışmaktan 

farklı değildir. 

Esef edilecek nokta şudur ki, memleket
te hala meşihatin softa zihniyeti yaşıyor 

demektir. Bilgi ile meşgul olan hocalann 
vaz.ifesi bu softa zihniyeti idame etmek 
değil öldürmektir. 

* Kalp komünistin 

B u hafta o:Marksz.im kalpazanları 

kimlerdirh adlı bir kitap çıktı. 

Bu kitap son seneler içinde Marksist 
edebiyat yaparak kendilerini Marksist ta
nıtan bir takım iddialı gençlerin yüzlerin
deki maskeyi çıkarmak iddiasile neıredil
miştir. 

Bu kitaptaki iddiaya söre son on he§ 
sene içinde Marksizme sürtünerek seçen 
ve «Burjuva cemiyetindeki mevkilerini 
Marksizm kisvesi içine bürünerek» elde 
eden bir takım kimseler vardır ki, bir tür
\\1 lMJ kisveyi üau\eTinden atmak i.temeı

Jer. Şöhretlerini, mevkilerini bu sahte ni -

kaba medyundurlar. 
Bunlar arasında en başta Kerim Sadi 

sayılmaktadır. Şimdiye kadar bütün fikir 
adamlannın tdeüme hatalannı meydana 
ÇJkarmaltla menfi bir töhret kazanmağa 
c;alıtBn bu genç meğer Marksizmi bile an
lamıyan kalp bir Marksist imiş. 

Yine bu kitaba göre şair Nazım Hik • 
met, Şevket Süreyya, Vedat Nedim, Ah -
met Cevat, hep bu kalp 'komünistlerden • 
dir. 

* 
lngiltere hmekele geçiyor 

•ıngiltere, İtalyayı Habeşistanla baş bap 

bırakmağa karar vermişti. Petrol 

ambargosunu onun için uzatıp duruyordu. 
Fakat ltalyanlar Hab~istanda bir iki 

askeri muzafferiyet kazanınca, bu siyase -
tin işi uzatacağını anladı ve derhal tekrar 
harekete geçmeğe karar verdi. 

Bu karar Avrupada kaynaşmakta olan 
siyasi faaliyetlere yeni öir hız verecek, İtal
ya ile Almanyamn bir an evvel anlaşmalan· 
nı temin edecek ve belki de Habeş har -
binin bir Avrupa harbi haline 
kolaylaştıracakhr. 

geçmesini 

Saat 
Ve Zaman 
Mefhumu 

.._ _____ E. Ekrem-Talu 

D ikkat ettim: lstanbulun bazİ 
semtlerinde zaman ve aaat mef .. 

humu günün muayyen hadiseleriyle· 
mukayyettir. . 

Hele mahalle aralarındaki bazı e'V

lerde, konsolun üzerinde duran yü:ı 
elli kurtJ§luk, İfporta malı, münebbih

li saatin yüzüne bile bakan olmaz. 

Günün saatlerini, daha ziyade knt'i • 

yet ve daha ziyade isabetle, köşe pen
ceresinde oturanlara tayin ettirmek 

mümkündür. Bunlar, sokaktan gelip 

geçen satıcıların seslerinden ve yolcu

ların gidip dönmelerinden, vakti da .. 

kikası dakikasına bellemişlerdir, söy .. 

lerler. 

- Ayol akşamlar olmuş, saat beş 1. 
Çocukken bizi umacı ile korkuturlardı. Bu korku bütün ha· 

yalımızda gmj bırakır. Büyüdükten ıonra hayattaki umacılar 
bu muhayyel umacılarm yerine ıeçer. Rakiplerden korkanz, 
kuvvetlilerden korkanz, düımanlardan korkarız. Bu korku ve 
heyula bizi her adımımızda takip eder. İrademizi zaafa uiı'atır, 1 

bihnemek ve yahut Üzerlerinde kendi otoritemiz clmadığım 

kabul etmektir. 

Yoğurtçu geçiyor . 
- Saat üç var yok .. Eli çantalı ga

maneviyatımızı bozar. • 

Çocuğu umacı ile korkutmayınız, ona hayatta korku nedir 
öğretmeyiniz. Umacı, çocuğun meçhul ile karfdapnasma, kala· 
smda tetekkül eden istifhamlara cevap aramasına mini olur. 

Komşu

kaleme 

Çocukları umacı ile korkutmak, onları terbiye etmesini 

Ha1buki çocuğun en büyük meziyeti araywcılıiı ve teces • 
ıüaüdür. 

zeteci köşeyi şimdi döndü. 

- Ay ne çabuk iki oldu 1 
nun damadı yemeğini yemiş, 

gidiyor. 
- A kız, o kadar oldu mu? Saat 

dört .• Mektepler boşandı!. 

( SÖ_Z_A_RASINDA J Bu semtlerde, &"lkanın merkebi, 

bakkalın açılıp kapatılan kepenkleri, 

bitişik evin kömürlüğünde kapalı De
nizli horozunun ötüşü, kör dilencinin 

yalvaran sesi, gündelik hayatın yega" 

ne n8zımlarıdır. Bazan bir dakikanın 
esiri olan bizler buna hayret ederiz. 

Niçin} Bilmem hangi frenk mütefek

kiri: «En bahtiyar milletler, tarihi ol-

Rişar Tauber 
Karısı Aleyhine 
Şantaj Davası Açtı 
Meşhur tenör ve sinema artisti Ritar 

T auber Viyana mahkemelerinde karısının 
aleyhine tantaj davaaı açmııtır. Meaele ıu

dur: 
Rirar ve Kar lota 19 2-4 senesinde ev ~ 

lenmiılerdir. 1926 senesinde Almanyada 
boıanmalanna hükmedilmif. Viyanaya dö
nünce Avustuıya kanunlarında bopnma 
olmadığı için bu hüküm tesirsiz le.almış. 

Bunun üzerine Karlota Ri§ara müracaat 

ederek ayda 20,000 frank verdiği takdirde 
kendisile meşgµI olmıyacağını ve serbest 
kalacaiını söylemiş, Ripr da bunu kabul 
ederek parayı verrneie baılamış. 

Son zamanlarda Ripr T auberin İngiliz 
yıldızlarından birisile evlenmeıi mevzuu 
bahsolunca karısı kıskanmış ve evlenme ~ 

lerine müsaade etmiyeceğini söyliyerek iz
divaca mani olmak iatemiotir. 

Bunun üzerine Ripr T auber mahkeme
ye müracaat ederek kansına şimdiye kd -

·--------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 
Soy adlarından 

sonra 
Soy adı kanunundan önce, isim ben

zerliğinden ötürü bir çok yanlışlıklar 

oluyordu. 

Geçen gün, idarede buna dair 'ko ~ 
nuşulurken, arkadaşlardan biri: 

- Bundan sonra da olacak, merak 
etmeyin dedi ve ıu fıkrayı anlattı. 

f ngilterede herifin biri bir kapıyı 
çalıp, açan hizmetçiye sorar: 

- Bay T omson burada mı~ 

- Hangisini istiyorsunuz efendim~ 
Burada iki kardet oturuyorlar. 

Herif bir müddet tereddütle başını 
kaşıdıktan sonra: 

- Bilmemi der; benim aradığım 
Bay T omsonun bizim memlekette evli 
bir de kız kardeşi vardır 1 

dar vermiş olduğu 400,000 frangı seri is- lf----------------* 
temektedir. 

* Deveku'u gibi 
Fransız gazeteleri bir vesile ile yazıyor-

lar: . 
F ransızlann dansözlüğünden ziyade gü

zelliği ve budalalığı ile nazarı dikkati cel
beden artistlerinden Matmazel Grimaldi 
umumi harp esnasında seyyar bir heyet ile 
temsiller vermek üzere yer yer dolaşıyor

du. 
Louvain dvannda düşman askerlerine 

rastgeldi. Bunlar kafile azasını soyup so
ğana çevirdikten sonra teker teker öldür
mcğe başladılar. Bu feci manzarayı gör -
mek istemiyen Matmazel birdenbire ka • 

RULMACA 
• 1 t • • • ' • • •• 

Elli franga 
Satın alın an 
Bir koca 

FransadalCi Riom tdırinin tren ipret 
me-.murlanndan biri, her gün önünden geç· 
mekte olan postanın baş memuruna sev -
dalanmı,. Kendiaile konuımak için ne yap
sın. Tutmuş i~ret tellerini birbirine karl§
tırmı§. Ve tehlike ipreti vererek şimendi
feri en olmıyacak bir yerde durdurmıq. 

Hadise Riom mahkemesine intikal et -
mi~ kız tehlike ifaretinin sevgiden doğ • 
duğunu saklamarnıt- Elli frank cezay; nak
diye mahkum olmu~ fakat bu münasebet
le de şef treni kazanmış. Elli franga bir ko
ca, hiç fena değil. 

* Uyuyacak Ba•ka Yer Bulamama, 
Bir kaç gün evvel Fransa adliye sara -

ymın kapıcısı, bekçi ile sabahleyin daire• 
leri dolaşırken mahkeme reislerinin biri • 
nin odasında masaya kapanmış bir kimse
nin horlamakta olduğunu sörmüşler. Bitta· 
bi adamı, hırsız, suikastçı, filan zannile tev
kif etmişler. Tahkaat neticesinde bütün 
Fransayı dolaşan serseri seyyahlardan biri 
olduğu anlaşılmıt ve parasız kaldığı için, 
adliyenin himayesinde ıcceyi aeçirmek. is-
tediği öğrenilmiştir. 

* Atlar Ne Kadar Yepr? 

mıyanlardır h> demiş. Kendi tabii ce " 

reyanma bırakılması mümkün oldu-

ğu takdirde, elbette daha tatlı olan ha

yatı yirmi dört saatlik dar çerçevesi 

içine aıkıtıtırmak mecburiyetini duy .. 

mayanlara ne mutlu 1 
Ömür iki türlü geçer: Ya hay ve 

huyla, ve yahut ki lakaytlık, ve vur .. 

dum duymazlıkla. Hay ve huyla 

geçen ömrün .,muhassalası sersemlik : 

tir .. Öteki iş, biraz hayvanidir belkı 
8lll8t insanı ne sarsar, ne de yıprandı
nr. 

Mesela biz gazeteciler hay huycu .. 

lanz. Öyle iken, zaman ve saat mef -

humunu bizim de c;ok defa unuttuğu' 
muz, bunları matbaadaki hadiseler " 

den istidlal ettiğimiz oluyor. 

- Ay, musahhih arkadaş mı 
di? Yahu, ne çabuk saat sekizi 

mu\mz!. 

gel .. 

bul-

diyerek, yorgun ~ımın dinlenme-
7.aIIlant geldiğini idrak eylediğim kaÇ 

Londranın at muhipleri cemiyeti katibi defa vaki olmuştur!. 
umumisi Brown, Mançesterdc, bir atın 62 t 
sene yaşamıı olduğunu keıfetmiştir. Bu Benim o semtlerde oturan mes'ıı 
yaş atlar için ıimdiye kadar görülmemiı ve insanlardan tek bir farkım varsa, ~at 
işitilmemiş bir rekordur. Old Billy ismini mefhumunun, zavallı beynimin içıJY 
taşıyan bu hayvanın kafası, Mançester üni- · de, günün taabı mesaisi arasında keır 
versitesinde teşhir edilmektedir. Elyevm diliğinden silinip gittiğidir. 
fngilteredeki en ihtiyar hayvan Shetland • ,,......... 
dadır. Ve 48 yaşındadır. / .=,'-. ..,.. d' 

"4. ~{,~ıauc., 
Demek ki mühim hadiseler 

bulunuyoruz. 
arifesinde fasını etekliğine sardı ve belinden aşağ151 Soldan sağa: ynrım. 6 - Vücu~uzdan çıkan et par· 

çası, iz. 7 - Okun eşi, ata. 6 - Orta Av· 
rupada bir memleket. 9 - Ocak, bir 
mahkeme tabiri, deniz nakliye vasıtası. 

.._..... ·--
Hadiseler Karşısında: .. 

Belediye meclisinde konuşulmuş: 
Cihangir tarafında bazı yollar kaldmm

sızmış, çamur çokmuş .. Tuhaf şey: Demek 
lstanbulda çamursuz sokaklar da var ha 1 

* Kaldınmsız sokak yazlık ·ve kışlık el • 
bise imal eden bir fabrikadır. 

Yazlıkları tozdandır, kıelıklan da ça
murdan! 

* o:Filnn yerin kaldınmlan tamir edilmiş· 
tir» havadiı;inin asıl manası şudur: 

uFilan yere bir kaç tane kaldırımcı git· 
ti, taşlan söktüler; altını Üstüne çevirmek 
suretile yine ayni taşlan ayni yere döşe· 
diler». 

Bu havadisin tekrarı, eski ameliyenin 
bir kere daha tekrar edilmiş olduğuna de -
Jilet eder. 

* Kaldınmı iyi yapılmış bir kac; caddeyj. 
de bozup ötekilerine benzetseler memnun 
olPcağım.. Ne de,meli, ayak ahıtığı yeri 
anyor. lmaet 

çıplak kaldı. 

Bu manzaranın garipliği karşısında şa

şıran dü!{manlar, matmazeli koyuverdiler 
ve arkadaşlarını da kendisine bağı !adılar. 

* DUnyenın En Hasis Mllletl 
Hu!lusi ve iııletilmiyen paraların mik -

tarını tayin için lsviçrede çalışan bir ko -
misyon bu miktann 1935 sene&nde 500 
milyon frangı bulduğunu ve beş yüz mil -

yonluk kıymetli evrakın da bankalarda ka-

1 - Eskiden kilise olan büyük bir ca
miirniz. 2 - Yumak, sayıt. 3 - Dest. içi 
su dolu derin delik. 4 - Arap harflerin· 
den biri, gövde. 5 - Bir fi'li reddetmek, 
çabuk. 6 - Zaman, aceleci. 7 - Hıristi
yanlann mukaddes saydıkları adamlar, 
kötü insan. 8 - Nihayetine bir A ilavesile 
bir Rus kadın ismi olur. 9 - Yemek, vü
cudumuzdan çıkar, sevda. 1 O - Olma • 
mış, yükselme. 

Yukarıdan a~ağıya: 

palı kaldığını tesbit etmiştir. 1 - Kristof Koloınbun ke!lfcttiği kıt'a. 
Fransızlara hasis denildiği halde, İsviç • 2 - Çıplak, sporcuların meserret ifadesi. 

relilerin adlarının çıkmamış olması F ran- 3 - Asmaktan emri hazır, kaza. 4 - Bir 
sızlarca hayretle karşılanmaktadır. musiki sesi, yardım. 5 - Bir musiki aleti, 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan sağa: 
1 - Kafknsya. 2 - Asi, keenne. 3 -

Ras, al. 4 - Ah, irade. 5 - Cem, ram. 
6 - Talat. 7 - ikaz, irat. 8 - He, ipr. 
9 - Ahit. 1 O - At, fa, an. 

Yukandan llfağıya: 

1 - Karantina. 2 - Asab, ak, ha. 
3 - Fas. lahit. 4 - İcazet. S - Akaret. 
6 - Selilm, ima. 7 - Ye, İş. 8 - Anber, 
raf. 9 - Arka. 1 O - Selamet. -

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
İstanbul belediyesinin 1936 yılı adi bütçesi hazırlanmır-tır. Beş bin liralık ikramiye faslı ile Darülbedayi ve konserva-

Bu bütçede belediyenin tehirde yapacağı temizlik, aydınlat- tuvara ayrılan 121,698 lira , yardım faslı, memur ve müstah-
ma, sıhhat, baytarlık i§leri gibi umumi hizmetleri ile hasta- demlerin elbise, İa§e, kırtasiye, mefrupt, tenvir ve teıhin 

neler ve sair müesseseler ıçm ayırdığı tahsisatı yekunu masraflan bu yekündan hariçtir. Darülaceze ile bayır cemİ· 
l,122,394 liradır. Bu ifl«i gördürmek için kullandığı me- yetleri ve spor teıekküJJeri için belediye bütçesinde 1lyn1an 

Lmurlara vmfii' maaı Ye üaj~~~·~· 2i~·~t~Wad'i's T"':~t"t~ ~3: :;: I 

_______ , ___ ..... _ .... ~ 

Biliyor Musunuz? 

1 - Safahati ve zulmü ile töhrt'l kaz• 
nan eski Roma İmparatoru kimdir~ 

2 C .. · · b'ır no1'• _ uncşın zıyasını muayyen d 
ta üzerinde toplamıya yanyan aletin 8 1 

nedi{} .... J .. 
3 - «Cumhuriyet alime muhtaç dei1 

din diyen kimdir? 
4 - Takvime göre bahar ne vakit baf .. 

lar? 
5 Osmanlı devletinde ilk kanunlııtl 

vazeden kimdir? 

tır. 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin. Cevapları ) 

1 l o 'lA o o "f ( , ,, 560 - zmır vı ayetının nu usu "' • 

2 - 5 7 vilayetimiz, 355 ilçemiz 
875 nahiyemiz vardır. 

11 
.. 

3 - Haydarpaşa - Ankara hattınıll 

zunluğu 5 78 kilometredir. . pJı-
4 - Baltacı Mehmet Paşa üçüncu 

medin sadrazamlarından biridir. tJ1. 
5 - Meşrutiyet devrinin en ya~lı ,

razamı Kamil Paşa idi. 



f;etrol 
Ambargosu 
Hakikat oluyor 
lJ abeş harbini durdurma çareleri et • 
., rafında Avam Kamarasında cereyan 

tden müzakere, misli nadir görülmüş si· 
hıi bir tezahürdür, dersem, mübalaga 
~l>mış sayılamam. 

Hadisatı yakından takip edenler için bu 
ııı·· . Uı:akere. hiç te hayret uyandırıcı bır şey 
0hnamıımr. Sebebi \:udur: 
~ laval • Snmuel Hoare anlaşm~sını_n a • 

ltıcte uğramasından sonra Cemıyetı Ak
~ltı eli kolu bağlı bir halde kalamazdı. 
il u, onun üzerine aldığı ehemmiyetli dava 
1 c mütezat olurdu. Sonra, bir hayli za • 
lllandan beri alfıkadar komisyonun petrol 
~bargosu hakkında yaptığı tetkiklere, bu 
ljUSIJsta, verdiği söylenen rapor hakkında
b §ayialar, vaziyetin ciddiyetle hiç te ka-
ili telif görünmüyordu. Çünkü, her ne 

~illan petrol ambargosu mevzuu bahsol
'a, İtalyanın harp yapacağı sözleri ortaya 
~tılı.Yordu. Yani dünya efkfırı umumiyesi 
Iİ2:etiııde bir nevi garip bir tazyik yapıl -
ltıakta ·d· ı ı. 

1 Cemiyeti Akvam, mütemadi surette 
dlal.Yanın hava kuv'9etlerile tehdit ediliyor· 
le~· Bu hal, ilanihaye devam edemezdi. Ni
k ırn Avam Kamarasında açılan müna -
t aıadıı, bir kısım meb'uslar, İngilterenin 
~ bir vaziyet nlmasını istediler. Petrol 
~bargosu etrafında dönen şayialar artık 
t ıkkınlık vermişti. istediler ki bu ambar • 
~.Yu koydurmak için lngilterenin, şimdiye 
•-ı~ar kullanageldiği tabiyeyi bırakıp bu 
~ıd"f• d ~ 1 1 §U veya bu devlete yaptıracağına 

~Rt\Jdıın doğruya kendisinin yapmasını 
ti cdiler. Bu müzakerenin mahiyeti göste· 
~t _ki, İngiltere, kendisinin üzerine al • 
ll\ı 1 ıstenilen tarihi mes"uliyetten kaçın • 
~ l'acaktır ve mart başında On Sekizler 
~tnitesin~ toplantısı münasdbetilel zecri 
tıtı birleri şiddetlendirmek ve İtalyayı, aç-

4-h ha~bi durdutmayn mecbur etmek için 
toka bır takım salahiyetler almak istemesi 
tit . muhtemeldir. Bu bakımdan vaziyet 
A tıkçe nazikleşmektedir. Çünkü İtalya, 
'rek· f d atını elce uğratacak olan çember -
~~ ku.rtulmaya çalışacak ve bunun için, 
~~ ' ıddia eyliye geldiği üzere tecavüze 
--.ecektir. 

~t Böyle bir hareket İtalya için bir felaket 
lllek ol v •• 1 b"I ı·· )\ acagını soy emeye, ı mem uzum 
r mıdır~ - Selim Ragıp 

liava seferlerine 
başlanıyor 

liava yolları işletmesinin 
tayyareleri hazır 

~e A.nkara, 25 (Hususi) - Büyük -
~\i~deki Aero Ekspres ıirketinin 
k· 11 tesisatı Bayındırlık Bakan -
-~l tarafından 200 bin liraya satın 
~~rnı~tır. Bu tesiıat Karadeniz. ve 
tiJc: enızdeki dost memleketler ıı -
~\ll~l'Oetine yapılacak uçuılar için 

anılacaktır. 

~Son '4amanlarda &'İ.parit edilen 
le .. ~a Yolları iıletmesinin tayyare -

l de k . >, .. l Ya ında gelecektır. Bu tay -
"1ıı e erden ikiıinin tecrübe uçuıla
~· .. baıladıkları bildirilmektedir. 

Sİtk ıg:r taraftan Erfrans tayyare 
etııe .. t k b·ı· .. . ~e b. mu e a ı ıyet esası uzerı • 

t tr anlaıma yapılmak üzeredir. 

' lfraruuı tayyareleri Bükreş· 
Cta). stanbula gelecek, oradan yol -

... r b· . 
~e S ızını tayyarelerimizle Halep 
dit.~ aına kadar seyahat edecekler • 

))• .. 
~k ıger ecnebi firketlerle yapıla -
edil anIClfnıalarda ayni usul takip 

ecekt• ır. 

ltıo-·ı· 
<:>

1 ız kabinesinde 
la değişiklik 

~i, bdra, 25 (A.A.) - Times gaze
ltıan&ub aahahki nüshasında, timdiki 

tlıUıı .. akanı Neville Chamberlain'in 
ti~· tıi v rne udafaa bakanlığına getirilece -
" onu · I\:· 1 da. . n ~~nne de Finans bakan-
,llıgıafe flhldıki sağlık bakanı Sir 
'e!ttyd~ <>odun idare edeceğini bil-

e ır. 

Ti o F BABE 
Avam kamarasındaki 

nutkun akisleri · 

• 
L BI 

lngiliz 
Zırhlılarına 
Suikast/er Ahlak bozuluyor 

mu, düzeliyor mu? 
Eden'in nutku Fransa ve Almanyada Hadiseler siyasi müfrit- z amanımızda ahlakın giinden güne 

oldukça soğuk karşılandı lerin eseri ~miş bozulduğundan şikayet eder duru-
' ruz; kadınların örtüyü atıp açık saçık gez-

Londr 25 (H A) D b k 

1 
1 . il . b k • .. • Londra, 25 (A.A.) - Amiralhk 1 b 1 1 1 a, ususı - If a a- mese esı e çevırme are etı uzerın • ahf U . d V l ks meleri, plaj Kıyafet eri, a o tuva et eri. 

M• t Ed . d .. A K d durmakt b nl b. .b. . d m e en, son zaman a e o tor • h A b l k k k lb" l . b •kA nı ıs er enın un vam amara- e a ve u arın ırı ırın en .d h "b" .k t ld w if atta azı yaz. ı · so a e ıse erı u şı ·a-
sında söylediği nutuk her tarafta şa- \farkı olup olmadığım sormaktadır. pı 0 m~ n d~nt su~ asr ~ı ıgmı • yetlere sebep olur. Bu arada zaman z.a • 

yanı dikkat akisler uyandınnıstır. Fransa matbuatı ise kollektif em • f8 e~mObte ır edr. • eyi ı s~~es gaR • man çıplaklık aleyhinde şiddetli hareket-
M. t Ed · .... ' •. . ·tim· t il il-hl zetesı, eron enıza tı gemısıne, o- Jer de go··ru··1u··r 

ıs er enın temas ettıgı en mu - nıyete ı a e s a arı arttırma ara· 1 S k hl C b ı d kru · 
h. "ki kt 1 · • · d b. ·· be l ya o zır ısına ve um er an • Gazeteler yazıyor: Yalnız en mühim 
ım ı no a, topu emnıyete ıtimat ım a ır munase t görmüyor ar. .. .. b d b. ""dd t 1 yerleri çiçekler ve dantellerle o··rtu··ımu·· .. A-

·ı t il · ku r 1 1.. • • vazorune un an ır mu e evve .. 
ı e ng terenın vvet ı o ması uzu • Peti Panzıyen nutku ihtiyatlı ve ba- ıl "k ti hakkı d ki tahki merikalı bir revü heyeti. geçenlerde Mek-
mu idi. Ancak bu sayede tecavüze ıiretli görmekte ve en kuvvetli tara· ykapt anb suı ikaas alr · n ~ ••fritı • sikaya giderek orada bazı temsiller ver • 
ka im k h · J ·ı · . . . a ın, u su st arın sıyası mu e-

rşı ge e ve er mütecavıze teca- fı, ngı terenm mlahlanması bahsıdır, · . ld .. d ık d .. mcğe kalkmış, fakat kadın artistlerin sah-.. b. . nn eserı o ugunu mey ana ç ar ıgı-
vuzden ır fey kazanmanın mümkün demektedır. Me.ten gazetesi nutkun kt d ne kılıkları halkın umumi iffet duygula -

1 d "" ··"" k ·· k.. l A db" l ku nı yazma a ır • k k h. ld w • • h k oma ıgmı ogretme mum un o aca- zecrı te ır er taraftarlarını ıu tu A . t b .. ük" iky t b. rını ıraca ma ıyette sayı ıgı ıçın er es 
... ... Ö ynı gaze e uy m as a ır b b 1 k k ·h 

ğını anlatan Mister Eden nihayet in • hayale ugrattıgını söylediği b_alde vr kast planının keffedildiğini yazmak • ir irine girmiş, orta ı arışmış, nı ayet 
gilterenin toplu emniyet hareketine gazetesi nutkun azim ifade etmediği- tadır. hükumet, revü heyeti sanatkarlarını ku • 

1 kt d !aklarından tutunca Meksika hududundan 
İtı.tirak ettıg•"" ini, fakat çevirme hare • ni an atm .. a a .ır. 
"' d P K dı§anya atıvermişi 

ketlerine iştirak etmediğini söylemiş- Eko 0 arı gazetesi, nutuk Habet ararnameler Bir ay kadar evvel de Pariste bir kaba-
ti. an18.fmazlığı meselesine bir yenilik ge- rede çırıl çıplak dans eden bir kadın ar • 

Alman matbuatı, kollektif emniyet tirmit değildir, diyor. Seyahat edecekler kambiyo tist, polisçe yakalanarak mahkemeye VC• 

rilmiş, ahluksızlıktan dolayı mahkum e -
müsaadesi nasıl alacaklar dilmişti; bu kadın, hususi hayatında gn -lngiliz - Mısır 

Müzakereleri 
Başlıgor 

ita/ya günde· 
12 tayyare 
gapıgormuş ! 

yet afif olduğunu iddia ederek yüksek 
Ankara, 25 (Hususi) - Kambiyo mahkemeye müracaat edip hakkındaki 

kararnamesinin bazı esasları icra Ve- mahkumiyet karnnnn itiraz etti; netice ne 
killeri Heyeti kanuiyle değiftirilmi9tir. olacak} Henüz belli de~ll .. Fakat görü • 
Yapılan değişikliğe göre, ııhhi, ticari, lüyor ki zamanımızın ahltık telakkisi, - Pa
tahsil ve tetebbü maksatlan haricinde ristc bile - tek bir kadının halk karşısında 

Kahire, 25 (Hususi) - İngiltere Sene sonunda 5.500 kalan meşru ve çok zaruri bir ıebeple sanat havası ve maskesi altında da olsa 
hükumeti (Mısır • İngiltere) müza- } k yapıldığı tetkikat neticesinde anlatı - çıplak dans etmesine tahammül etmiyor. 
kereleri için fevkalade komiser Sir tayyaresi O aca \ ıan ve müstaceli et arzeden seyahat • H~lbuk~. 1 . .7?~ y~lın.dn ge~e Pariııte ~rono-

1 • · kAJ y k ı~ log kulubu ısımlı hır cemıyet vardı kı ope· 
Miles Lampsonu a..... murahhas tayin er ıçm ve a et ma amının ma umat • • ~ Londra, 25 (A.A.) - Deyli Meyi "b" l . ._ __ L• _ ra binasında sık sık balolar tertip ederdi 
etmiftir. · • d "" .. İ al Ve tensı ıy e ıcap eden JUUJWıyo mu • b vl 1 el l · t k d l . • • ... .. • gazetesmm yaz ıgına gore t yan • • . ve u eg ence ere g en er • ıs er a ın o -

Kendısıne 11yası mupvırlerden Laf· b""'-"'- t• .. d iki• t h ıaadesı verilir. 1 • sun ister erkek • yalnız yüzlerine birer 
k Akd • f•} ku d . l UKUllle l gun e on ayyare esa• 32 . . dd d d w• •kı• ' a enız ı osu man anı amıra b. l h • t k · t• ıncı ma e e egışı ık maske koyarlar, başka her tarafları açık · 1 .1. ku ıy e ava ınf8a ına arar vermış ır. 
Fişer ıle Mısır ordusunun ngı ız • B . d I I Ankara, 25 (Hususi) - 11 numa • olarak dolaşırlar ve dans ederlerdi. O sı· 
mandam ve tayyare kumandanı aske- k t u

15
•
00
enmt ıon.unboanmbaevdve' metm e • rah kambiyo kararnamesinin 32 nci ıalarda Pnriste günde bir kaç yüz tane 

A .. • 1 k dım ed k . e e.nesı r ıman ayya- • A ··r u b 1 T d. ki R 
rı mupvır o ~a ylar ece .tır: resi olmak üzere 5500 tayyareye sahip maddesınin tatbik edildiii memleket. aşuk.tegy n ado.~u .. ~~rı ır ı; es. omakve 

Müzakerenın açı ma merasımı 2 ler listesinde hükUınetçe fU tadilat ya- es 1 unan uşunuş ve yaşayışını te rar 
martta yapıldıktan sonra asıl müzake- olacaktır. pılmı,tır: canlandırmak mevzuu bahsolurdu ve ka-

cakt f dınlann örtünmesi güze1liğe kaJ'11 bir ha-
reler 9 martta b8.flıya ır. cra vekilleri heyeti Tadilata göre Türkiyeye aattıkla • karet sayılırdı. Hey gidi zamanlar, hey ... 

T U 
•• r k b Ank 25 (H A) ı v rından fazla mal aldıklanndan dolayı Yirminci asır, geçmi .. asırların hepsinden g" ı ara, uıusı - cra e- 32 • dd • bik _.ı·lmi .... " ay r a kili . H f a.. .• d 1 et 1 .. .. ncı ma enın tat euı yecegı daha ahlaklıdırt 

.. erı eye 1..,tuugun e sm nonu • memleketler listesinden Malta, Kıb • -----k a n U n U nun batkanhgında toplanmıtbr. rıs çıkarılacak, Amerika Birleşik hükU-
2 t y meti Posesiyon ve müstemlekeleri lia -

Ankara, 5 (Hususi) - cra e • .Suriye siyasi mücrimleri teye ilave edilecektir. 
killeri heyetince tetkik ve kabul edi • aff d•I k e ı ece Türkiyeye aldığından fazla mal aa. 

Yunan buhranı 

nasıl halledilecek 
len 12 kanun layihası Kamutaya ve-
rilmiıştir. Bunlar arasında Türk hayra~ Şam, 25 (A.A.) - Fransız yüksek tan ve aramızda klering veya benzeri Parlamentonun 
ğı kanun layihası da vardır. komiseri Martel yeni başbakana bir anlatma .olmadığından 32 nci madde

telgraf göndererek henüz mahkfun e- nin tatbik edildiği memleketler liste • 

toplanh· 
sından sonra vaziyet 

anlaşılacak Moskova-Prag hava hath dilmiyen mahpuslan tahliye ve fİm· ıinden ispanya ve Romanya ~~-
M k 25 (A A ) _ Al diye kadar mahkfun edilmit olanlar • cak, Kıbrıı, Malta ve Kanada ilave e-

os ova, • . man d'I k . 
h b 1m b ·· d dan bir çoğunu affedeceği vadinde ı ece tır • a er a a uroıun an: 

Moskova - Prag arasında bir ha- bulunınuttur. fnebolu vapuru faciası 
va hattı teıiıi hakkındaki müzake. • Tuna havzası anlaşması İzmir, 25 (Hususi) - İnebolu va-
reler neticelenmi§tir. Seferlere bır y· 

25 
(AA) y· . puru faciası tahkikatı bitti. Evrak e.. 

k S 1 ıyana, • • - ıyana ıı - • 
mayısta batlanaca tır. ovyet er • ... mahf il . Be'-t•· l saı mütaleası alınmak üzere müddeı • 
b

• ı·w· b . . . R h d ııyası e erı, ~~a ..-, yapı an .1.w .ld' 
ır ıgı u ıt ıçın omanya u u • Yugoslavya _ Çekoslovakya görütme- umumı ıge ve_r_ı _L __ _ 

dunda meydanlar hazırlıyacaktır. 1 · · y slavyan1n Tuna havza- Ek • 
l erının ugo ~ onomı müsteşarı 

Çekoslovakya ve Yugo• avya ıınm ekonomik tetkilitınm yeniletti - • 
Ba§bakanlarının telgrafı rilmesi işinde elbirliği etmeğe karar Parıse gidiyor 

Ankara, 25 - Çekoslovakya bat· vermit bulunduğunu gösterdiği müta- Ankara, 25 (Husuıi) - Cenubt 
bakanı Hodza ile Yugoslavya bat • leasındadırlar. Amerika devletleriyle ticaret anlat -
bakanı Stoyadinoviç ·'Belgratta son maları yapmak üzere Pariae gidecek 
yaptıkları görüımeler münasebetile H d a Prağa döndü olan Ekonomi müstetan Kurtoğlu 
doktor Tevfik Rüıtü Arasa samimi Prag~ 25Z (A. A.) - Baıbakan Fakiktbut ~f811lkiti. • trenle lıtanbula ha -

· 1 d" T f.k re e e mış r. bir telgraf göndermış er ır. ev ı Hodza bugün Belgrattan buraya -----
Rüıtü Araı telgrafa teıekkürle mu- dönmüttür. Efgan dış bakanı Berli nde 
kabele etmiıtir. .............................................................. Berlin, 25 (A.A.) - Efganiıtan 

Yeni Suriye kabine•ine yardım tel, yeni batbakana bir mektup dıt bakanı Serdar Feyiz Muhammed 
Şam, 25 (A. A.) - Suriyedeki göndererek, yeni kabineye yardıma Han buraya gelmi,tir. Bir kaç gün bu-

Franıız yüksek komiseri De Mar • hazır olduğunu bildirmittir. rada kalacaktır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

_ Hasan Bey amca, bu ne 1 . . . Kıt olimpiyatlarında 1 - Atletlerimizi 60,000 lira \ Hasan Bey - Karda bir teY 
it? maskara olduğumuz elvemıi • verip, yaz olimpiyatlarına da beceremediler, fimdi ~e. biraz 

JOrmUf cibi... göndereceldennİfl kumda oynıyacaklar zidıırl 

Atina, 25 (Hususi) Kabine 
meıelesinde her geçen gün partiler 
arasında bir uzlaımanın kabil ola
mıyacağını göstermektedir. Bub • 
ranın, parlamento toplandıktan son
ra halledilebileceği anlatılmakta • 
dır. 

Parlamentonun önümüzdeki pa • 
zartesi günü toplantıya davet edil
mesi için hazırlanan kararname tas
dik edilmek üzere krala arzedilmit
tir. Kral dün Yanyadan dönmüıtür. 

Kandili• partisi dağılmıı 
Parlamento mahafilinden çıkan 

haberlere göre Kondilis partisi da -
ğılmııtır. Azadan bazııı ahali, bir 
kısmı da T eodokiı partisine iltihak 
etmişlerdir • 

Kavalada umumi grev 
Atina, 25 {Hususi) - Kavalada 

yeniden umumi grev ilan edilmiı, 
jandarma ile grevciler arasında 

müsademeler olmuştur. 
Mısır Kralının damadı 

Atina, 25 (Hususi) - Mısır Kralı 
Fuadin damadı dün buraya gelmiı-
tir. 

Şark deıniryollan 
Ankara, 25 (Hususi) - Şark de • 

miryollarının devletçe satın ahnmaıı 
için lefebbüslere girişilmiştir. İki ta • 
raf araıında temaslar olmaktadır. Ya
kında doğrudan doğruya müzakere -
ler batlıyacaktır. 



4 Sayfa SON POST~ 

Sadef adasında 
bir vak'a 

Ayasofyanı~ 
Arsası 

Nişanlandığı kızları 
dolandıran ·mühendis(!) 

Ada balıkçıları bir yabancı 

Sis De Böyle 
Düşünmüyor Musunuz? 

Yalnız ceza kifi deAil 1 Eşhas elindeki arsa 

BaJ~kesirde ev bark sahibi olan Remzi Bergama 1' 
lstanbulda iki kızla daha nişanlandı, fak at 

nihayet yakayı ele verdi 
«Son Postan run bir köıesinde oku· 

mupunuzdur: Bir ticaret evi Avrupa· İstimlak ediliyor ~~-ıta, kendisine mühendis süsü ı mektup üzerine Remziyi araştı 
Büyükada yakınındaki Sadef ada • ya yollamak üzere aldığı Türk malla • verdıgı ve kızları, ~.dın.ları ~ğfal ede- başlam~ş, işte bu arada ellerindeki. 

sın da bir balıkçı kavgası olmuştur: nna hile kanştırmıt. mahkemeye ve- Bir çok camilerimiz gibi Ayaıof • rek para dolandırdıgı ıddıa edilen Rem- ralar gıttiği halde işleri görü1rrı 

avcıyı yaraladılar 

Anadolu Fenerinde oturan Balıkçı rilmiş, orada da suçu sabit aörülmü§, yanın da üstü devletin, zemini et • z~ ~dında bir aCiam yakalamıştır. Rem· ffakatla Hacer şüpheye düfmiişJer, 
Hamdi hemen her gün Sadef adasına şimdi he§ ay hapis yatacak, 40 lira ce- haıın tasarrufundadır. Yani Aya • zının yakalanmasına sebep olan bir kardeş gizlice zabıtaya müraca~t 
giderek, orada balık avlamaktadır. Sa- za verecektir. * ıofya yanıa ve yıkılıa yerine tek- kaç hadise vardır ki hayli enteresan- rek Remzi tarafından dolandınlch 
def adasında oturan balıkçılar da Her şeyden evvel meseleyi bulup rar kurulması imkanı yoktur, çün • dır: rını anlatmışlardır. 
Hamdiye: meydana çıkaran Ekonomi Bakanlı~ı- kü araaıı muhtelif phıaların malı • Balıkesirdc evli ve çocuklu olan Zaten Remziyi araştırmakta 

- Bu ada bize aittir. Sen buralara nı tebrik etmek lazım: Oışarda yurdun dır. Remzi bir müddet evvel bir iş bahane· zabıta bu şikayet üzerine Re 
pek gelme! Başka yerde avlan! diye ticari itibannı lekelemekten çekinmi • Eski devrin ıırf para kazanmak siyle Bergamaya gitmiş orada Hüsnü- kaynanasının evinde yakalamıştır. 
Çıkışmaktadırlar. yenlere karoı haasaa davrandığı mu • bırsile ve çok hatalı bir hareketle ye adında bir kızla tanışmış, ve ken • I Şimdi Remzinin daha ba,ka 

1

""" ..... 

1 

Hamdi kendisine yapilan bu ihtar· hakkaktır. Fakat bu gibi hareketlere disini mühendis diye takdim etmi~tir. a nişanlanıp nişanlanmacbğı arafJ 
k 

elden çıkardığı bu yerler •imdi ya- T I k h 
lara aldırıııı etmemiıt ve ada kenarında arşı kanuni ceza kafi değildir. Te • ;ı' Genç kıza ailesinin öldügy ünden, ha • rı ma ta ve mu telif merkezle 

T T k · · vaş y;vaı iatimlak edilmekte ve tahk k ava devam etmiştir. erniriınlin önüne geçmek için kanuni yatta kimsesiz ve tesellisiz kaldığın • i at yapılmaktadır. 
Sadef adaaında Hamiyet adında bir cezanın yanında bir de idari tedbire ih- devlet mallarının arsaları baıkala- dan bahisle nişanlanmak teklif eden Fakat Remzi kendisine isnat old 

kadın vardır. Ve ada balıkçıları bu ka- tiyaç vardır: Avrupaya Türk etiketi rının elinden kurtarılmaktadır. Remzi, emelinde muvaffak olmuıt, nan bütün s_uçları reddet.mele. te .. vef 
altında çürük yumurta yollıyan bir ko- B d A f d H T B k k eli h_.. dının maiyetinde çalı11maktadırlar. Bu u ara 8 yaao ya arsasının a üsniye ile nişanlanm1t<ıtır. Bundan - en ımseye en mı mu ıı:;... 

T misyoncu, c~viz kütüğü yerine meşe · t• IAk• k l im y "iT d' d. d K 1 d tJ balıkçılar Hamdinin daima adaya ge- satmağa çahgan, pamuk balyelcrine ıı ım a ı arar aıtırı ıştır. anan sonra da türlü türlü bahanelerle Hüs - ıs ıye tanıtma ım. imse i e e ..ır 
)ip ihtarlanna rağmen kendi ıulann • taı1 sıkııtıran bir tacir bugün yakala- adliye ıarayı altında üzerine dük • niyeden para sızdırmağa başlamıştır. ~~anmadım! iddiasını ileri sürtnP' 
da avlanmasına kızmışlar, ve evvelki nabilir, ceza görebilir. Fakat kolay kar kanlar yapılmıt olan bu arsalar Ü • Bu suretle kızdan bin liradan fazla tedır. 
gün sandalı ile sahile yaklaşırken sekiz tatlıdır: Yann cezasını bitirir bitirmez zerindeki dükkanlarla beraber is • para aJmış, daha faz)a kalırsa foyası • 
on balıkçı birden onu taş yağmuruna bu defıı yakaıanmıyacağı ümidi ile ye- timlak e.dilecektir. nın meydana çıkacağını düşünerek bir Whsır zeytin ahyor 
tutmunlardır. ni bir teşebbüse girişmiyeceğini kim te· Dünden itibaren bir heyet bu sabah Bergamadan gizlice sıvışarak M dl' 

Hamdi muhtelif yerlerinden ehem- min edebilir? d"kk" 1 k b b 1 lstanbula kapağı atmıııtır. ısıra mühim miktarda zeytin ~ 
B

. 
1 

k u an ara ıymet içmeğe aı a- T raç edilmeğe .,baı::Janmu.+.•. lhrac:V 
miyctli surette yaralanmıştır. ızce yapı aca şey bu gibi hareket· G R · ha l d v kA lı · · b" · · T ...,o.AA _1 ı d ı mıştır. erek bu dükkanlar gerek emzı ş a ıgı ar ışın _ mncı fazlalaşması mahsulün ı·yı· ka]ı'tdi "'' 

Zabıta Zeki, Enver, Necati, Meh • ~~ .~ suç arı . mahkeme kararile sabit fh d b d k d -t M h İ M h t B.. _ gorulenlere hır daha bu gibi ticaretler- Ayasofya içindeki e~has malı bina- sa ası1nm a ura a apan ıgını sa- masından ileri gelmekte ve memnO' 
;:ıe ' dlu a~~· ~~· l e ~~ ur· ı le u-;:-.....mıık müsaadesini vermemektir. lar bu kıymet takdirinden sonra mü- narak stanbula gelince çorabını yeni niyet uyandırmaktadır. 

an 8 arın 1 ç.ı arı Y amış, Si ... Do Böyle zeler idaresi tarafından satın alı - baştan örmiye başlamıştır. 
tahkikata baıtlamııttır. DUşUn u M Bu sefer de Aksarayd t N Y T m yor usunuz? ' nacaktır. a 0 uran a- Zehirli d 1 · -------------~ . . . ime ile tanışın~ ve Naimenin kızına gaz ers eri 

Ayasolya 10 bın lıra sarlile tamır l" l R · · ·· z h. l. ı ·· k..J 

O 
. ta ıp o muştur. emzının yuksek • e ır ı gaz ar mutehassısı do iV" 

Karnaval fC11likleri bitti. Bu yıl, bu k atma SpOrU ed lecek ten attığı palavralara Naime de inan - Şemseddin dün Etibba Odasında ı,.lt Karnaval vak'aları 

tenlikler sırasında bir iki ehemmiyet • Son fırtınada Ayasofya müzesi - 1 mış ve bu kıymetli mühendise ( 1) kı- diye ve hükumet doktorlariyle g3 
siz zabıta vak'ası kaydedilmiştir.. için bir meydan nin adliye sarayı cihetindeki iki mi- zmı nişanlamıştır. li mektebinin sıhhat teşkilatından IJ 

Bunlardan birisi Yeniçarşıda bir h ne.resinin külahı uçmuş, kubbeleri - Remzi genç kızla nişanlanır, nişan· elli talebeye ikinci dersini vennİ~ 
dans salonunda geçmiştir. Maskara azırlanacak nin de kurıunları kalkmıştı. Müze- lanmaz Naimenin evine postu sermiş Bu dersler her salı günü verilmek~ 
kıyafetiyle dans saJonuna giren Ha - T k ler idaresi Ayaıofya müzesinin der- ve gerek kaynanasından, gerek niıtan-1 tiyle yedi nisana kadar devam eded!f 

op apı sarayına giderken Babı • T çi~~ Koço, ~lak: Eleni adlarında dört hümayun ile orta kapı arasındaki saha- hal tamirini lüzumlu gÖrmÜ§ ve ke- !ısından türlü bahanelerle para sızdır- tir. 
kışı salona gırmışlcr, göya oynamaya da alelade tasla örülmüş duva l tif yaptırmıştır. Ke§ifte Ayaaofya-1 mağa başlamıştır. ---··~ D _ _./ 

başlamışlardır. Fakat sarhoşluk key ·/dır H · k'. b. r ar var- nın 10 bin lı"ra sarfı"le t · d'l Remzi Naimenin kız kardPıılerin - · T b Ş L~ fi I kl .. · em çır m ır manzara arzeden amır e ı e • ' ...,. lsl.lnbul Belediqni epe aıı ~ 
Ye taşkınlı an artınca salon muş - hem de bu sahadan denizin görülme ~ I bileceği anlaşılmıttır. Maarif Ve _ den Fatihte Sofular mahallesinde otu- ~ h• ~'(j' t Tiyatrosunda 

terilerinden bir kaç kişi ile kavgaya sine mani olan bu duvarlar müze ida- kiletinden tahaiaat istenilmiştir. E- ran İfakat ve Silivrikapıda Yağhane ı1e il' ıya rosu gündüz ıaat 14 c!f, 

tututŞmuşlardır. k w d H il d 111111111111111 G'iUÇoal:"caan~: et'fiAf~.ya~tr~ofO-resi tarafından yıktırılacaktır. mir gelir gelmez Ayaaofyanın t so agm a oturan acer e e tanış -
Bu kavgadan yalnız EJeni baygın O a - lf k · b" · · · uvarJarın arka tarafındaki bostan· mirine baılanacaktır. mış, a atın ır tapu ışını yap· 

ve yaralı olarak çıkmıştır. Eleni has - l mak üzere (200) lirasını, Hacerin de 111111 B 
k ld 1 d l l 

arın seneliği fiO liradan 100 liraya ka· u 1 taneye a ın mış, iğer suç u ar ya • d L. · h boq;ınma davasını neticelendirımek. Ü· ak~ıun saat 20,30 

k 1 1 d 
ar şuna buna kiralandığı anlaşılmııt. ISan imli anlarılnda mQmıı.y ..e r- K f a anmış ar ır. T ., zere (25) lirasını almıştır. Remzi bu m ara~~:a-'-' * tır. yı'zlarbtılıtnac"'k .,-.'fJ 

k ı 
1 

M"W lAk .. d .. 
1
. ~ b yeni nişanlı evinde vakit geçirirken 111111111 Türkçeye çev!r• 

Kurtuluştaki arnava panayırında ı ı em a mu ur ügü u bostan- l Reıat Nurı 
da seyyar satıcı Şükrünün 2 tane ma· larm boşaltılması için işe baJlarnıştır. Üniversite imtihan talimatnamesi Bergamadaki nişanlısı, Remzinin s • 

1 
B t ) b ) 1 b b tanbula sıvıştığını haber almı11 ve İs - ---" 

sa saati aşırılmış, az sonra Dikran a - os an ar oşa tı ır oışaJtılmaz mü - muci ince en evvel lisan deraindP-n T dında bir çocuk bu saat1eri satmak Ü· ze buralara muntazam parmaklıklar imtihan yapılarak bundan kazananlar tanbul Emniyet direktörlüğünün ala-
Şehzade başı 

TURAN tiyatroıo 

Na,ıt • Halide 
Bu ı;tece aaat 20,30 da 

zere dolaştırırken yakalanmıştır. yaparak çirkin manzarayı ortadan fakülte dersleri imtihanına dahil ola _ kadar memurları~a. gönderdiği bir 
ka]dıracağı gibi bir de milli sporumuz bilirler. 1 mekt~pl: Rem_zı~ın . . Bergamadaki 

Sokakta kadm çantası 
kapan sabıkah 

Beyoğlunda Saksı sokağında otu -
ran Mari istiklal caddesinden geçer • 
ken sabıkalı Cemal üzerine atılmış ve 
içinde (12) lira bulunan el çantasını 
kapıp kaçmıştır. Cemal bilahare yaka
lanmıştır. 

olan okçuluk için bı· t d h Bu s k d b · t•h l sahtekarhgını bılclırmıştır. Zabıta bu r a ış mey anı a- eneye a ar u ım ı an ya nız 
zırlıyacaktır. lisan dersi hocası tarafından yapılır-/- ' • ' ' ' ·~ • · - -~·~ • ' ' · 

L
• ~·· Halbuki bu sene yapılacak lisan im- Y enİ çıktı 4m_._ 
ıman idaresi tıhanında ders hocasından başka mii- , ' 

meyizlerden mürekkep bir heyet bulu- Bahar 
Ad 1 

nacaktır . 
a ara ve sanatoryomlara 

su temin edecek Os.l<ttdarda yeni bir mah1'le I Çiçeği 

Onlar Erma, 
Muradına ı 

--~~~~--~~~~~~-
Beyoilu Pr..-' 

Tiyatroauoda 

Halk Opa,.el 
Du •ktam 20,30 .,_ 

ŞEN ouı.. Liman idaresinin tahmil, tahliye Ü M T h • 'f b sküdar kawsmm Kısıldı nahiye - uazzez ı a sın 
tarı esi tes it edilmiştir. Yeni tarife • -Bir kamyonun marifeti de ücretlerde t "IAt l f si içindeki Namazgah semtinde otu - Sı• nemıı en güzel edebi romanı Vakıada 

enzı a yapı mamış, a- ranlar be]ediyeye baş vurarak burası· "h , BAYADIEll 
Üsküdar inhisar idaresine ait 252 kat tarifenin vapur acenteleri ile iki ,. -nınmüdahllb~m~~leh~ine~ti· •----~---•••••••••••••••••••-~I numaralı kamyon dün Üsküdarda 142 de bir ihtilafa sebep o1an taraflarında ·ı · · · · ) d" Bel d. h l , ta ·ı l < rı mesını ıstemış er ır. . e ıye a _ 

numaralı dükkana çarpmış, cameka - srı ıat yapı mıştır. k b · w• • • • • • A Y"kl b 1 . l . . . m u ıstegını yerme getırmıştır. y 
nını harap etmiş, bundan sonra da b" u :nıhe ve] oşa tma Bış erı ıçı~ de başından itibaren Namazgah mi.istakil 
sırtında yumurta sandığı taşıyan ha- ır proje azı~ amıştı~. u pro1ede, bir mahalle oJacaktır. 1 
mal He.sana çarparak ağır surette ya- bazı madde1erm nakhyesinin daha u
ralanmasına sebep olmuştur. Yumur- cuza temini kararlaştırılmış bulun - r . . . . -. . . . . . . . .:.:_:,~ 
ta sandığının ne hale geldiğini tabii maktadır. Bu arada adalara, bilhassa N' ••b • 1 

yazmaya lüzum yok. s~n~tor~o.mlara ucuz su temini ve na-1 o etç l 
kıl ışlermm de daha muntazam bir şe· E [ 

1 kilde yapılması lüzumlu görülmü~tür. czane 2r 1 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 1 

Eminönü Hacıkadm sokağında otu· Ekmek fiati Beyoğlu: (Della Suda, Ertuğrul, Ba • , 

BUyUkl•r için bir nimet .... 
KUçDkler için bir aewl•fu•• 

ı~,kil edecek.... Hakiki bir hediye . 

Yarın ki matinelerden itibaren 

GörOnmez kaza 

SARAY SiNEMASI 
taraf111dao takdım edilecek 

? ? ? ? 
• • • • 

Ne il An edilecektir. ran 14 yaşınd~ Sebahat evinin pence· lstanbu] Belediyesinden: runakyan). Şişli: (Nargileciyan}. Ca-
re camını temızlemek için çıkarmak ı Ş bat · · it b .. lata: (Karaköy) . Kiiçükpaznr: (Hik - 1 

• k k l u ın~~ıa ımı ~~m a g~ ~---~•••••••~•••••m•••••••••-~ ıster en çerçeve ırı mış ve cam par- ·· d •t"ba k k b" b k met Cemil). Alemdar: (Sırrı Rasim). " 

I S 
nun en ı ı ren e me on ır uçu 

ça arı abahatin başına düşerek ehem· k 'k. · k k k Eminönü: (Bensason). BeyaZJt: (Sıt· .ıı:-sm-..::•ma•••• 

olduğunu yarınki gaıetelerde 

Yarın ınatlnelorden iti haren 
. 

1
. ' 1 ·uruş, ı mcı e me on uruş otuz ,, 

mıyet ı surette yaralanmasına sebep f l it b k k kı). Fener: (Emilyndi). Aksaray: (Zi-

l 
para ranca a on a ı uçu uruştur. o muştur. - ya Nuri). Knragümrük: (Anf). Şch -

Kuruçeşmc kömUr depoları 
Kuruçeşme kömür depoları için Bir mahkOmiyet 

lJaiıkpazarında Şerifenin el çanta - mütehassısı Fon der Porten bir porje 
smı kaparak kaçarken yakalanan sa - hazırlamaktadır. Ay başına kadar 
bıkah lsmail birinci sulh ceza mah - tamamlanacak olan bu projede kö -
kemesinde 7 ay hapse mahkum edil - mür depolarının müstakbel vaziyeti 
miştir. belli olacaktır. 

zadebııgı: (İsmail Hakkı). Samatya: 
Erofilos). Hasköy: (Yeni Türkiye). 
Kasımpıışa: (Yeni Turan). Şehremini: 
(Hamdi). Bakırköy: (Hilal). Beşik

taş: (Ali Rıza). Sanyer: (Nuri). Ka
dıköy: (Faik lskender, Namık). Üs • 
küdnr: (Ahmediye). Büyüknda: 
(Halk). Heybeli: (Tanaş). 

SÜMER SİNEMASINDA 
Neviude yekta, aırak memleketlerde ıiyahilerin 9arkıları ile dohı 

FIRTINADAN SONRA 
(Aslanlar Adası ) 

filmini görecelcsiniz. Miılhiş bir dram olao lıu filmde kopan fırtına ~ 
11ndn bir vapurun garkı, e.ç nhşi hayvanlar, bakir ormanların güıel b 

filmidir. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
• 

Alman-ltalyan Cep-
hesi e Doğru! 

-· -::;;-•"T=======-=-=-=- -----~=-... ....,,,.....,,_=---

F enikede pirinç halkın 
s•hhati pahasına yetişiyor 

Van şimendiferi
nin güzergahı 
tagin edildi 

(B"§taralı 1 inen )'Üme) 1 <Almanya bu pakta i~tirak ederek mü • 
geçirerek ambargoyu sı.)'a aur .. rmek için tek.bil emniyetten istifadeye davet olun- j 
el ele vermek niyetinde Olduklarını ve Lo- du&u halde .lc:abul etmeili. F.ransa, Alman
kamoyu feshe gideceklerini göstennişler, yayı münferit bir halde bırakmayı dütün- r 
Fl'aasa bu yüzden VBziyeti iu1ıa iilıom müyor ve istemiyor. Bilakis, mütekabil • 

Sıtma mücadele heyetinin bütün gayretlerine rağmen 
pirinç yetişen sahadaki bataklıklar kurutulamıyor 

Ankara - Yeni yapılacak Van görmii1tür. emniyet sahasında .Almanyanın yeri daima • 
demi~lu ıbatt ... · k Dün Fransa dıf bakanı Flanden Fran- açıktır. Biz milletlerin müsavat dairesinde "' 

- .ı- ının geçecegı yer a- mecl:_:_..1 _J_ , 

1 11 im 'U'. :SIZ DIDUC,, pllktın ıLokarnoya, veya llDUlllllae fÖrmeaİnc Ve müsavi MJdardaD • 
rar af"'lırı ıp. y-andan batlıya • Milletler Cemiyeti temel yuaaına mUha - isti'ade etmesine .taraftanz.1> . 
cak olan demiryolu hattı ~Muı • Ça • :lif obnadağını izah etmece bu Siyasi ma • Flanden daha M>Ora Mo.kov..,... Fraa- ' 
pakçur - Palu üzerinden Elazize va- ınevraya kar,. gelmek ıistemiflir. ada lkommizm propawandaıan b.ranıl 

~~ i 
raca:ıuır. Bununla beraber pAktm heniz tasdik e- verdiğine .clair ileri sürülen Mldiaıan mev • 

Bu hat ayni zamanda Van gölü • dilmemit ve Lokamonan feShi lbUkında zuu lbalıaeaerek Frama IMikiunetinüa bu çe- • 

nun kenarlar'nı dolaşacaktır. Di • resmi-~ söz aöyJ~ _olmu&. siyaai ~ tit P~~~qlllldalarla icabuada mücadele .. 
yarıbekir 'S .. t . d"f h mahafilin perde arbanda bmr ıaftlapna ze- decqanı, paktın hu mücadeleye kartı ıe-

.. • ıır tımen ı er attı • mini anuM'lda ıneg111 ıo'ldwclanm ve ne- lecelı: bir 111adde7i ihtiva etmeditini her l 

nın guzergahı da tayin edilmi§tir. ticeyi lbcld~mek 'lizun gd:1iğini gösterir. Wi tarafın Wrbirlerine ait rejimler ..G..m i 
1936 bütçesine her iki hat masrafı- Romadaki ~onupnalar ıti kabul eıttiiini IÖylemİf ~e ınutk:.... bi: 

il nın da konulabilmesi im:kiııian .a • Lo dra, 25 (A. A..) _ Rö)"ter ajan • lİnniftir. . 
rafbr.ılmaktadU" R habi . L!:i}d" • Nutılktan ısonra medıa, reye müracaat 1• • ımun oma rm: n uı myor: 

Mali ıene batandan sonra Van Alman elçisi ile 'Mıuolini arasında aı • olu~c!an .~til 0~U§tur. 
hattına baılaiunuı mu'htemeldir. ıreyan eden görüpnelerin münhasıran Fran- la y:e ._-acaatin ıPCl"felllbe ıaünü Y• • • 

ı b
• So __ ,.__ • pı <:agı ~ılıyor. 

f',.,W,eden Wr l'öriİnÜf np.&ı ıten ispatta ısube ih~ttile Ka- sız • vyet ~·u• cuur oldugu zanne - -----

Fenike, (Ozel) - Fenike Antalya- Ba yüzden pirinç .abası bir hasta• rakuyu lbatbnm açıl~a tör-enleri ya- dil=e~ik edildiği ıta1ı:d" d ltaly ;le 

ya 80 mil makta porbb1 ve pirinç Lk tarlası lhdni ıalmaktadır. kında yapılacaktır. Almanya dunımlanm d~:S er a lbu 

yetittiren fİrin ve güzel bir imza mer- Geçen sene 12666 dönüm pirinç c- da iLOkamo muahede · · feshi d~ 
kezidir. Poıtabllarmdaki 1a>1m •ene- kihnit, 3'039~ kilo çeltik almmıt Kızılcahamam oıaca1ı:tır. 

lzmir Muallim 
Mektebinde 
Bir Hadise faset diğer mahallerin :mallarında yok-, 1,215,740 kilo fire çlktlktan sonra Fransız par'liunentoaında dünkü 

tur.Bunun için piyasada birinc:iliii al- 1,182,362 kilo afi pirinç elde edilmiş yolunda konuımaL:ır (B'lflaralı 1 inen yÜzck) 
1n111:tır. vasati 25 L..-•• hesabiyle memlekete -.1. lan v ."" b bah 

l 

• 
1 

l 

~ -.u..-, Pa..O .. 25 (Hasmi) Fransa ile Sov t ~an ~zım u sa erkenden 
Memlekette bariz bir ümran faa - l>ir hayli para ginniflir. \Fakat bu . ..,., - ye Bir k er v aın uçuruma Rusya arasında imzalanan ve tasdik edil- mektebe gelmiş ve doğruca müdür mu· " 

liyeti göze çarpmaktadır. Kumluca- sıtma mücade1esi için yapdan masraf- nıek üzere parlamentoya MVkolunan mü • avini Reşidin odasına çıkmak istemiş- r 
da pansiyonlu asri bir mektep yapıl - larla mükayese edilcmiyecck kadar yuvar andı, bir yolcu, tekabil yardım p8kb üzerinde lbagün de tir. 

maktadır. Adrcsan, Güdene nahiyele- azdır. 10 hayvan öldü müzakereler devam edilmiftir. Paktın bu- Kazımın vaziyetinden şüphelenen • 
rinde keza pansiyonlu mektepler in· Pirinç istihsali burada halkın sihha- Kızılcah (Özel) Z l gün mecliste tasdik edilerek ayan mecli- mektep hademesi Abdurrahman gen• 
şasına ba.ştanılınışbr. Bu sene kazada ti pahasına temin ediliyor demektir. daldan .. ~:ı . b kkali ongu : sine sevkolunmua bekleniyordu. Ha:lbuki ci önlemiş, yukarı çıkmasına mani ol· 
pamuk zer'iyab da yapılacAktır. Burada bir ae çeltik fabrikası var - erzak •1Yuka en Ş a. 1c·· y~ye aıt bu.günkü vaziyet müzakcr.elerin perıem - ma1c istemiştir. Bu sırada Kazımla ha-

Yeni kaymakam Mazlum Yüngül dır, 50 beygir kuvvetindedir. Şehrin mekte ı ~ ~m= a~. oyb gel- beye kadar devam edeceğini gösteriyor, deme arasında pek az süren bir müca
memleketin en büyük derdi olan sıt • elektrik ihtiyacını da bu fabrika temin katır o 3an kepi ı~~' beu 3:oden ~~ Buna sebep, Alman yanın b~ paktı:. Lokar: dele olmuş Kazım hademeyi b :ki 

· · 1 · ·ı 1 1 etmektedir ve mer e ıoır ygıı mu- no paktından aykırı .saydt.gını soylemesı • ıça a ı 
ma ve pırınç mese esı ı e rnCfgu o • : . . . j rekkep bir kafile Gerede ile Kızılca • ve Lo'kamo misalwu feshetmek istediğini iki elinden a'ğırca yaralamıştır. 
nıaya baflamıttır. Ayda bir kaç bm çuval pınnç stan- hama da b" ,_ . . . · bn ·a· Bundan sonra Kazım sür'atle mu··. 

~ 4 . • l .. der "imek m ara.sın ır d(ar tipısme tu • una e ea ır • 
.. Burada ~a -günden ~ne ço - bU ! z~tr ıpıyua arma ~n ı : tulmuşlardır. Mösyö Flanden Sovyet - Fransız mitte- dür muavini Reşidin odasına gir - · 
galmaktadır. Mücadele tqkilib esaı- tedır. iki tane de un fabrikası mevcut Bu tip" id LL _.__s_ __._ kabil emniyet misakının Lokamoya münafi miş, onu da ıiki elinden hafifçe varala· ı 
L __ .. ı..._ K b b. belcd" d • · ·ı e ıuır ~rullKllln g~""en ,, . bir tekilde ça}ıfmkata ise ele .um tur. asa anın ır ıye atreSı ı e hayvanlar •. . . ka betm" olmadığını izah eden nutkunu bügüıı par • mıştır. 
bahirden üç metre~ Olan batak· münasip bir iskeleye çok ilitiya~ı var- ve bepıi bir::::::.e d ~nliğ" 1~ lamentoda aöylem~tir. N~un önceden Polia .tarafından yakalanan ıKBzım 
bklann kurutulmasına imkin görüle- dır. Zira fırtınalı 'hava1arda munaka- de ıb" çukura ·--'---·-•--~- INın hazırlanıp kabine tarafından tasvip edil • J 7 yaf1Ddadır. 
memek' "ir. lit pek zorlukla yapilmaktadır. . ır ,. ....... ~. c- diği de anlapeyor. -----

licıeae 19. est~ altısı ile üç mer • Ftanden bu misak dolayuile Almanya - Serikte bir .cinayet 
Veni bir ktly mektebi yapılıyor ! rr.aıaıyara kar ya~ıyor kep ve bir beyp parça parça olarak mn _iha~a edildiğini ileri ·~erek bu yüzden Serik (Özel) - Durumlar köyin-

... .. .. .. telef Olmu,Lumr. 7em nusakm Lokamo misakma uygun ol- den Ahmet oğla Halil ile Kard • Veli 
Kat (0zel) - Üçagız koyunde Malatya - Devamlı kar yagıyor. YOicu ö1müt, lbbrcı1ardan biri ağır mamğma dair serclettiği iddiayı anlattık • 8 .. · .. 1 n.- _..._d-~ık 
od b" "Ik ekt · bat- -~1...-- ı:;r1 · ıı...-..~•-··· · .,aktın • • uaeyın og u """'"" .... VJ aum aa1 om-mlanılmem ır ı m ep ınpıına Bir 'kaç gün evveline kadar çevre • 7---...,, ,.,.wı -~tm. tan ~:---ind Mı11etlerı.1~emıymM"llte:1el planın o1dümıütlerdir. C'ınayetin ... 

ııtır. . .... ıha yasası uun:a e yapı .,...na, ı euer • .. a......!I 11... dudu • ..~ t 
mizde i.deta yaz vaıı J&Janıyor- IKaramaHa llir BY yıkıhh Cemiyetiııİll 1932 ele F~a Sovy,et bebı bir uu-ıa nu meseJeaıclir. uo 

Kaşta ışık söndürme tecrübesi du. Kıı, dündenberi kendisini gös- Karaman (Oul) - Ahi Rtaya - ademi tecariz pakb 91ıı:a et - kardet ~~!un.k~~ larlalanna te-
lermistir. Karın bol olması sular ile L.• • • .. .. Osman mesine mii•eede attijiai, buna. için mü - cavüz ettıgını ilen .surerek bv,pya · 

Ka! (Özel) - Burada ı!fklan .. ~.. .. .. ~ .... ms--ı»m• a.tlaıila .obimda 14 tekabil emniyet paktuun müzakere ·rem • ba,lamıtlar ve bu kavga eam.aında 
söndürme tecriibeti yapıllnıJ, mu - yer urunWlllll çokluauna delalet et- n......lı ev hirdedke ıçölnnijf, 711al- taç olundu&unu mı. etnıit .-e natkuaa fU yanlarına.ki çifte ile Dıanmıtu-..... • 
~ffakiyetle neticelenmiıtir. \iğinck:n çiftçiler memnundur. tmfbr. tekilde devam ebnİftir.: rak .öldürmütlerdir. • 

U ~ 
Metleri gittikçe lkızıtıyordu. ı.gallı, diyordu. Sizim de başımızı nare Bu ancak mu1ıa'kemenin sonunda 

. · Artık liseye gidip gelen kızlara çar- yakacakh. belli olacaktı . 
. ~ ~ ş~dan geçerken laf atı1mıyor .. ~lı~ ;,e-- Bu va~'"ada ele geçip serbest bıra- Peşin olarak netice kestirilemediif 

rışe gelen kadınlar umacı gıbı goz- kılanlar bütün bu sınıf insanlarda gö- için herkes tutulaıılar.m akibetinden " 

1( E R V AN Yu.... R o y o R lerinin tekiyle etrafa bakmıyorlardı. rülen ürkeklikle nedamet ediyor, ka- endişe ed.iy.ordu. 
Na~şi tekkesi maar~fle ev~ın. a~ pılciıklannı, ~andırıldıklarmı iddia edi- Bu endişe bu belaya ba,larmı so- l 

laşmasıy1e mekteb halıne çevrılnuştı. yorlarclı. Bu ıddiaların bir f~dası olu- kanların netice telamet dahi olsa ra
- 67 - - Biirhan Cahil - 26 • 2 • 936 Esrarkeş Hasanların demlenip, Ha- yordu. Artık !kaba sofuluk, din dellal- hatlarını bozmuş, işlerini altüst etmif, 

Çarşı kahvelerinde tavla, domino, l Liman için de bir proje hımr1anı- cı Sade~i~1erin Ha~ Nurilerin hnyhu~ l~ı şeriat bezirganlığı yajlilmıyorlar- :aileleri arasında tatsız hareketler uyan• 
kağıt oynamakla vakit geçiren i.şsizler yordu. Bu limanı Orta Ana<lolunun ettik1erı sımabanenın tozlu perdelerı eh. dırmwtı. 
bile deniz kıyısına dökülüyordu. bir çıkarma ve alma kapısı haline ge- sökülmü~. çürük kafesleri atılmış, içe- Bu hadisede en çok ziyanlı çıkan Her suretle saraılmı,larclı. 

Burada kış ne kadar kaygusuz, tat· titmek için her fey düşünülmüştü. Tiye güneş dolmuştu. Ve huracla ka- manifaturacı Hacı Sadık olmuştu. Fakat bu işde hiç .kimse 'llU\11.Üat~ • 
h geçerse yazı da biraz sıcak olmakla Görü1üyor ki devlet bütçesi yalnız saba çocuk1an ııen~ bir muallimin Ö- Toplantı v\inii tutulup lspartaya, racı Hacı Sadıkla .Hati,p Ak Osman ıka-
bcraber o kadar gevşek ve keyifli .ie· hükumet merkezini bes1emek için de-1ınünde yeni Türle harflerini öğreniyor· mahkemeye gönderilenler arasmday- dar perişan olmamıfb. 
Çerdi. ğil, o büt~eyi dö'lauran bütün memle· lardı. dı. Ve tam iki buçuk ay şüphe, :korku Hacı Sadıkm genç karnı Meliıhat · 

Geçim zor değildi. 'ket halkını sevindirmek jç.in dolup bo- Bir bakıma o tarikat meselesi mem· içinde kabuslar geçirmitti. daha hadisenin ikinci <Pnü yükte ha- • 
Zengini ~ok bir yerdi. .şalıyor, herkea verdiğinin nereye har· le1c:et için bayırlı olmuştu. lşleri bozulmDflu. fif pahada :ağır efYa'lannı toı)layıp b· 
Sonra kaaabada kazanç Ye iY.afaY.lf candığını göderiyJe ,görüyordu. Bir yandan 1\ükümet zararlı unsur- Ortakları .Hacının aoou ,.eJmiyecek sabadan .ıçıkmıttı. 

hemen her yıl biraz daha senifliyor, Bu çalı,malar viliyet ıhalkmı da ıit- i!arı bulup temizlemişti. Bir yandan da bir akibete düftüiünü bıhmin ederek Nereye gitmişti. 
ferahlıyordu. siz bırak~ıyo~~u:. .. .. . . . y 1 böyle aykırı, menfi rUhlara taze bir in· istedikleri ~ ~ g~rmüşlerdi. Ortağı f'ir<'les hanım ela bunu htlmi· 

Yüzlerce yıl devlet eli yalnız al- Kır~z Köıx:111unun ıtamırı, Mug-I kılap aşısı Cla'ha vurmu~tu. .. Daha garibi, Melahat meyclenda yordu: . . . . . 
'.!!._ak, toplamak için giren vil!yette ar- la fCMCSIDlD :yeniden yapılma51, on Gezi gitmenin çıkar yol olmadı_gını yoktu. - Belkı 1zmn-e, teyzesıne gitti 1 
tık bu ele kartı !koku yok. sevgi vardı. iki i.lk mektebin temelleri atılıf! vilayet anlayanlar birdenbire imana gelmi"'ler· Hacının tarik~çıla~la. ~~aber tu- Diy~rdu: . . . 
&:iinkü devlet di ~ yahuz .almak, hdcına epey para kazandınmştı. di. Bu tarikat .davasından canı yanan, tulup lspmtaya gonClerıldığının hafta- . Melaha:W .~idifi ~~ hanımın j.. 
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6 Sayfa 

Bir kadının Lond~a 
sokaklarında güpegündüz 
öldürdüğü delikanlı 

Katil kadın çok zengin bir aileye mensuptur, 
öldürdüğü delikanlının ise beynelmilel dolandırı

cılardan biri olduğu anlaşıldı 
Geçenlerde Lon • 

dranm kalabalık ve 
IHiyük caddelerinden 
birinden geçen genç 
•e ırüzel bir kadın bir
denbire el çantasını 

açarak içinden küçük 
bir tabanca çakardı ve 
dört adun önünden 
yürüyen g~ç ve tık 

bir adama üç el alet 
etti. Çıkan kurıunlar
dan üçü de bu genç 
adamın arkasından si· 
rerek kalbini parçala
dı, zavallıyı kanlar 
içinde yerlere serdi. 

Genç ve l(iizel ka • 
4 

dın etraftan kopan 
çığlıklara rağmen bü
yük bir ıoğuk kanlı • 
lıkla dumanı tüten ta· 
Lancumı çan tasma 
koydu, sonra ajv a• 
dımlarla en yakın po
lis noktasına Jiderek 
teslim oldu. 

Güpe gündüz ve 
herkesin gözü önünde 
i,lenen bu cinayetin 
lk safba!an'* anla • 
talmı: 

Güzel Arlen ve sevdiği delikanlı 

İngilterenin büyük emlak aalüplerin • 
den birinin kansı ve ıene İnıiJterenin bü
yük bankerlerinden Glukovun kba olan 
Arlen evlendiği ıründenberi bir ainir hu • 
tahğına tutulmuıtur. 

Arlen bir ıün yalnız batma parkta 
bir ağaç alhnda otururken yanma 
mun boylu, ıimıiyab gözlü bir ıenç yak
latmlf, ve kendisini tanıtmııtar. 

Genç luulın ... ·-İn diıretİDe laayret 
etmekle berabs kendiıile kollllfmuftur. 

Bu ilk tanqmadan sonra güze) Arlen 

ile delikanlı arasında .. k 11k ıörüımelet 
'ba,lamııtar. 

İki ay çılgınca aevi,en bu çiftten en ha· 
raretliai lngiliz kadındır. Arlen Markiyi 
hakikaten delicesine sevmİftİr. Gel zaman 
ait zaman bir sabah Arlenin ocluma siren 
hizmetçi bir mektup uzatm11t1r. Mektup 
ıenç Marki Loa Torraadancbr. Ve fU sa • 
brlan ihtiva etmektedir: 

(1Sevaıilim, büsbütün kaybolmaia karu 
•erdim. Tashihi imklnaaz bir namus mese
l.inden dolayı artık hiç kİmaeye hatti aa
• bile sörünmiyecefim. Şimdi 8C1 içinde
Jim. Fakat ne yapayım, bu meeele, beni 
icbar ediyor.» 

Mektubu tatlan liizlerle obyan Ar1en 
cl..w •utma bir manto seçirenk odadan 

Arkadaşımı 
ikaz 
Edeyim mi? 
•Çoculduktaııbci beraber btiyümüv 

iki arkadaıız. Bet Hne evvel ikimiz· ay
ni zamanda evlendik. ArkadAfllJl tu -
•aletine, giyinitine fazla ehemmiye:t 
•ermez. Bununla beraber sevimli bir I~ 
1Dzd1r. Kocaaa da onu çok sever. Şim - -
di de ayn.i mahallede, hatta ayni sokak-
ta otururuz. ikimizin de ikişer çocuiu • 

fırlamlf, sevıilisinin bulunduiu yere kota· 
rak onun kollanna atıJnuıtır: 

- Söyle, seni üzen ne?. Para mı?. Bu
nun için mi beni bırakacakam ?; Al!. 

Genç ln&iliz kadını bu sözlerle Marki • 
nin bir klübe yaptı.fı 2000 İnailiz liralık 
borcu derhal ödemİftİr. 

Arlen sevgiliaine böylece yeniden bai· 
)andıktan sonra aradan bir kac; ırün geçmif, 
nihayet otelde yapbkluı çıJsmca bir itki 
aleminin sabahında her ft!Y bütün fecaati 
ile meydana çıJınuıtır. Gözlerini açan fnai
liz kadını aevsiliıini yanında ıörememİftİr. 
Ayni zamanda çekmecelerinin altüst edil
mİf olduiunu binlerce liralık mücevherat

larmm yerlerinde yeller eatijini ıörmiit • 
tür. 

Fakat artık İf itten seçmİftir. Kadm ha
diseyi polise ilabara cesaret eclememİf, me-

selenin meydana çıkmaımdan ve aile ara· 
aında mütkül bir vaziyete dÜfmekten kork

mUf, Niate daha fazla kalanuyarak Lon • 
draya avdet etmiftir. 

itte Arlenin Londnıda iç el tabanca ile 
vurdulu adam onua eski sevailisi ve aalate 
Markiaiclir. Zabıta Wıımm beynelmilel do • 
landll"ICllardan biri olduiunu meydana ÇI· 

kamufhr. -

nuz oldu. Onun kocası temizliie çok 
meraklıdır. Üstüne batına çok ehem • 
miyet verir ve kansanın daiJmklıim -
elan, derbederliğinden tikiyet eder. Ka
nsına sadık olmakla beraber onun bu 
ti)tlyetleri ııünden ııüne artıyor. Bu gi· 
elitle kızdan aoğuyacaiJndan korkuyo • 
wm. Arkadaıımı bu tehlikeden haber -
tlar etmeji düıünüyorum, fakat çekini
JOrum. Siz ne dersiniz) 

Pakize 
Bizde kadmlarm 9C)k ihmal ettikleri 

IDiihim noktalardan birine temas edi
~onunuz. 

ia mu..affak olmupa, onlan iclameye 
ebemmiyc vennetı mec~edir. 
Erkek her sGn hayatta bir çok pk, ~ • 
zip ,sevimli ve aü-1 bdmlara raataelir. 
Eve döndiijii zaman kana1n1 Perİfan ve 
mühmel bir halde buluna, bu hal onu 
rahatsız ed•. Gayri ihtiyari olarak ka • 
naı ile gördiifü kadınlar araamda mu • 
kayeseler yapar. Bu mukayese ekseri • 
yetle kadmm aleyhine olur. Ba muka • 
yeseler arttıkça kadm erkek nazarın • 
daki mevkiini kaybeder. 

Kızlar evlendikten, hele bir iki çocuk 
anası olduktan sonra artık üst .,_.larile 
megul olmayı diifünmezler. Kocaları • 
IUn kendilerini sevmesini bir emri ta -•ü olarak kabul ederler. Cazibelerini 
tlevam ettirmeğe lüzum gönnezler. 

Halbuki kadın, ilk günlerde erkeği 

'-ai huauıiyetlerile kendine bailama • 

Arkadatmız da ekseri kadmlarm yap. 
makta oldukları bu hatayı İflemektedir. 
Bu giditle kocasının gözünden dütmeğe 
mahkumdur. 

Mademki bu kadar eski arkadatsınız. 
Sözlerini-ıe samimiyetle İnanması ihti • 
mali çoktur. Münasip bir tarzda ken • 
disini ikaz etmek arbdaflık vazifeniz-
dir. TEYZE 

Çocukların 
Düımanı 
Bir Canavar 

idam edilmeden evvel 
hadım edilecek 

• 

Almanyanın fİmalinde muhtelif ta· 
rihlerde on iki yatlanndaki çocuklara 
musaUat olan ve bu zavallıları insafsız
ca öldüren bir sefilden uzun uzun bah· 
aedilmitti. 

Mesefeyi size de hatırlatalım: 1934 
ve 1935 senelerinde Alman yanın şi • 
malinde her hafta bir çocuğun kay -
bolduğu görülüyor, sonra bir orman • 
da cesedi· bulunuyordu. 

Tahkikat hiç bir netice vermiyor u
fak bir ipucu bile ele geçmiyordu. Bu· 
nun üzerine adliye tarihinde ilk defa 
görülen bir çareye bat vuruldu. iki 
yüz kilometre kutrunda bir daire adli 
muhasara altına alındı ve bu daire kü
çültüle küçültüle nihayet Adolf Zee .. 
fe)d ismindeki bir adam ele geçti. 
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Tayyare mi, zırhlı mı 

hallediliyor muamması 

Bir lngiliz tayyare mütehassısının son yapılan 
tecrübeler münasebetile yazdığı yazı 

T tıyyareden atılan bir ton aiırlığında 

bir bomba bir Ameriian 2ırhluını bir 
kaç Jalıilıa içinde berhava etmeye lıali 

welmiftir. 

Zeefeld evvela kendisini deli gibi 
gösterdi. Bu hilesini tatbik edemeyin
ce irst tereddiye müaap olduğunu id
d_ia etti. Bu da olmayınca inkar vadi- ı 
aıne saptı. 

Hadise Almanyada ve bütün dün • 
yada büyük bir alaka uyandırdı. Ci • 
nayet haberlerini hiilaaa halinde ya • 
zan Alman gazeteleri bile geniş mik
yasta neşriyata başladılar. 

Hükumet bu müthiş canavardan 
bahseden bir risaleyi 300,000 adet ba· 
sarak ilk mekteplere dağıttı _ ve ebe -
veyne, çocuklarına sahip olmaları tav
siye edildi. 

Bu meyanda Almanyada tatbik e • 
dilmek istenen hadım etme usulü le • 
hine de propagandalar yapıldı ve bü -
tün gazeteler ,tek ağızdan «hu usul 

Zffleld mahlremede 

daha önceleri tatbik edilseydi, böyle 
mütereddiler cemiyet içinde Y8f8Ya • 
mazdılar» derneğe ~ladılar. 

Bu adamın muhakemesinde ufak 
ufak çocuklar şahit olarak celbedildi. 
Bütün bunlar Zeefeldin ahlaksızca 
hareketlerini ikrar ettiler. 

Müddeiumumi hadisenin .bit ol
duğunu iddia etti ve maznunun ida -
miyle beraber öldürülmeden evvel ha
dım edilmesini istedi. 

Son gelen haberlerden öğreniyoruz 
ki mahkeme müddeiumuminin tale -
bini kabul ederek, bu sefili idama 
mahkum etmit ve daha evvel hadım e
clilmeaine karar vermittir. Zeefeld'in 
idam edileceğine ve idamına kadar da 
dışarıya çıkmıyacağına nazaran ha • 
dı°' kararının lüzumsuz olduğu mu
hakkaktır. Fakat Alman ceza kanun • 
larının cezaların tedahülünü kabul et
memesi başka türlü hareket edilmesi
ne mini olmuftur. 

Ereğli ve Trabzon nmanları 
Ankara - laveç grupu Ereili ve 

Trabzon limanlarını yapmaia ta • 
liptir. Bu grup evvelce de memle • 
ketimizde demiryolu intaıını Ü%e -
rine almıftı. Şirket direktörü An • 
karada Bayındırlık Bakanı ile te • 
maı etmittir. Grup yakın zamanda 
tekliflerini bildirecek, hükuıtiet bu 
teklifleri muvafık bulursa limanla
rın intaıına batlanacaktır. 

Harp ııemilerini, tayyare bombardımanı 
tehlikesine maruz yerlerde toplamanın 
doğru olup olmadığı, İngilterenin her han
ııi muhtemel bir tecavüze karıı donanma• 
lannı Akdenizde tahtit etmeainden beri, 
mütemadiyen konuıuluyor. Bunun sebebi, 
tayyarenin bir zırhlıyı bombardıman edip 
batırmasının, çok tuzluya mal olacağıdır. 

Bir tek zırhlının bedelile 150 bombardı • 
man tayyaresi yapılabilecei) düıünülürse 

bir zırhlıyı kaybetmenin ne demek oldu
iu kolayca tahmin olunabilir. 

Onun için her deniz memleketi bombar· 
dıman tayyarelerinin yapacağı tahribatı 

uzun uzadıya tetkik ediyor ve zırhlılan· 

nı korumanın çaresini anyor. 
Her hükumet bu yolda yaptığı tecrü -

heleri çok sizli tutmaktadır. Bununla be -
raber yine bu tecrübelerin neticeleri az çok 
anlaıılmıı ve bu yolda bir çok neıriyat 
yapılmıttcr. Londrada çakan Dey& Meyi 
ııazeteai, son sünlerde tayyare mütehaa -
aısı N. B. Benleyin bu yolda bir yazısını 
nefretmiıtir. 

Bu yazıyı biz de hUl&aaten alıyoruz: 
«Bir bomba bir mermiden iki suretle 

aynlır. Mermi, kendWni ateıliyen infilak 
kuvvetine dayanabilmek için çok alır ol • 
mak li.zım ııelir. Bomba ise aiırlıiına nia
betle daha fazla infilak kudretini haizdir. 
Sonra hedefine isabet etmiyen bir mermi, 
bota ıritmit olur. Bir bomba ise semiye ya
kın bir yerde infilak ebe bile, isabet dere
ceainde hasar yapar. 

Zı•hlann bombaJ.dan mütoeuıir ol
mıyacak şekilde yapıldıldanna. tayyare 

kup kullanılan toplann mühim itler gör· 
dliiüne dair yazılan yazılar harp aemile -

rinin tayyarelerden encfite etmiyecek hal· 
de olduklannı anlabyona da itinalı arat

tınnalar, bu gibi tedbirlerin, kat'i bir 
bombardıman hücumu üzerinde pek cüz'i 
tesirler yapacaiı görülüyor. 

Sulh zamanında, tayyareye karıı kul • 
lamlan toplann tesirini kat' iyetle dene • 
meie imkln yoktur. Fakat büyük harp 
anasında alınan neticelere bakarak bir hü
küın vermek l&zım ıı~rae, bu topların, iki 
miali kuvvet kazandıiı tahmin olunmakla 
beraber, temniz olduklarına hülunetmeılt 
lbım gelir. Sonra hareket eden bir gemi· 
den nipn almanın, sabit bir yerden nitan 
almaktan daha ııüç olduiu da unut~lma
malıdır. 

Salihiyettarlann anlat111na ııöre tay -
yareye kartı kullanılan toplardan yapıla -
cak azami istifade, tayyareleri azami de
recede uzak tutmaktır. Bu toplar, torpito 

def diye kullanarak çok mühim bombaı: t 
munan tecrübeleri yapmıttır. Bu tecrit • 
beler, tayyarelerin neler yapabilecelfnt 
bütün dünyaya öiretmiı bulunuyor. 

Çünkü 5000 tonluk bir kruvazör 600. 
librelik bir bomba tarafından hatmim~ 
Bomba ııemiye yalun bir yerde infilak eh 

mİf, ve ııeminin zırhlı yanında büyük bit 
delik açmııtar. Bin librelik diğer bir bom• 
ba bir muhribe iaabet etmiı ve onu dosdoi
ru denizin dibine yollamııtır. 

2000 librelik bombalar 23.000 tonlulıı! 
bir harp semiaine karşı kullamlmıı, v• 
bombanın isabet etmemesine rağmen bu 
gemi de ortadan yok olmuıtur. 

Bombaların harp gemisine isabet ettlll 
veya yakinine düıtüiü zaman yaptığı te • 
airi anladıktan sonra bunların isabeti me
selesini tetkik etmek lizım gelir. 

lngiltere hava kuvvetleri Manş denizi• 
ne 8000 kıdem yükııekliiinden telsizl~ 
kontrol edilen ve zikzaklar yaparak yürü• 
yen bir ııemi üzerinde tecrübeler yapmır 

lardı. Geminin bu tekilde hareketi bom " 
balan kullanacak olanlan müıkül bir va"' 

ziyete düıüyor ve iaabet ihtimallerini a • 
zaltıyordu. Buna raimcn bombalar gemi" 

ye iaabet etmiı, yahut yüzde on yedi nia • 
betinde yakinine diitınüıtür. 

Geçen ıene de 15.000 kıdem yüksek ,. 
liiinden tecrübeler yapılmıı, bunlarda 
isabetsizlik çok az olmuıtur. 

Harpten sonra inkitaf eden hücum ta)N 
yareleri. sittikçe tesirini arttıracaktır. 

Tayyare, yübeklerden hedefe doin( 
ııür' atle inmekte. ve bombalannı barak • 

maktadır. Bu tayyarelerden bir kaçındl 
birdenbire hücum yapmalan, muvaffaki • 

yeti temin ediyor. Çünkü tayyarelere ku
p İf)enilen toplar, atqlerini bir tek tay • 
yare üzerinde temerküz ettiremiyor, ve iac 
ter İltemez dağıbyorlar. Zaten bu toplüc 
aaatte 350 mil sür'atle haTeket eden blf 
tayyareye kolay kolay mermi isabet ettİlt 

remezler. 

Amerika hükUıneti tarafından yapılc:b

iuu aöylediiüniz tecrübeler neticesi ha • 
zırlanan raporda fU mütalealar da varchrl 

«Sahildeki üslerden, yahut muhafaza& 
limanlardan hareket eden tayyarelerin ta
pyabileceii en büyük bombalara mukavf". 
met edebilecek derecede kuvvetli bir harp 

aemiai yapmak güçtür, belki de imkinllZ
dır .• 
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tayyarelerine, alçaktan uçan bombardıman 
tayyarelerine, karıı çok tesirlidir, fakat 
yüksekten uçan tayyarelere kartı vaziyet 
ayni deiiJdir. Sonra bugünkü zırhlılann 

bu toplar için lizım olan mermilerden, üç 
saat bombardnnandan fazlasına kifayet 
edecek miktannı taııyaml\dıiını da göz. 
önünde tutmak liztmdır. r------'-----....:.------1 

Bombalann tesir edemiyeceği güver • ÇARŞAMBA 
telere gelince bunlann zırhlılara bomba • SABAH 

iMSAK 
lardan sıyanet ettiğini söylemek doğru de· Zilhicce 
ğHdir. S. D. S. D. 

Tecrübeler, bir zırhlının isabet etmiyen, Jj 
46 3 11 07 

fakat ona yakın bir yerde patlayarak ııemi- 6 41 S 02 
nin kenannda büyük bir delik agan bom- Öğle _l_k-:in_c_li_1_A_k""'"ı_am_ Yatsı 
balarla da battığım göstermittir. S. D. S. D. S. D. S. D. 

Amerika hükumeti bir kaç yıl önce Al- E. 6 32 9 86 12 1 31 
manyanın teslim ettiii harp ıemilerini be- .,z_._ı_2 ..... ~_7..._l_ö...._3_1..._1_7...;,,;;56--...;ı..;l;.;;;9~2:;;:5~ 
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Darüssuade Ağaları 
llderun ricalinin en büyüğü sayılan darüssuade ağalarının 

vazifeleri, renkleri gibi zaman zaman değişmişti 
Yazan: Mehmet Zeki 

~;sarının ıeyyiatından addolunan 
Tuna kenarında İsmail geçidi nam 
mahalde ihdas ettiği kale ve kasaba 
için halk diltenk olup fevtine ta • 
rihler demitler: 

Reft ez alem an belayi siyah 
sene 999>> 

Mehmet Ağanın vefatı üzerine 
inhilal eden Darüssüade ağalığma 
gene zenci hadımağalarından eski 
saray ağası {Server Ağa) tayin e • 
dildi. Ancak «taıra halkile saray ta
kımının ülfet ve ihtilatını ihlal ve 
inkitaa sebep olmak» töhmetile az 
zamanda azil ve yerine gene akağa. 
lardan saray ağası Bosnalı {Hacı 
Mustafa) Darüssüade ağalığına nas. 
bolundu. Hacı Muataf a ağanın me
muriyeti üçüncü Muradın vefat ta
rihi olan bin üç senesine kadar de· 

- 1 - rinden bir çok rical yeti§mit olan 
~ vam etmiı, ve cülôı akabinde me -
'tnan Gazi; namma nisbetle akağalar meyanından intihap edi- muriyeti hitam bularak Darüaaüade 
dı:ığu devletin baımda bulundu • lirdi. l k 

ağa ığı te rar zenci ağalara geçe • 
llıiiddetçe husuıi ve resmi haya - Saray tetkilatını ihtiva eden (A-
'ad rek bu tarihten sonra siyahiler uh-

elikle geçti. Oğlu Orhan da ta tarihi) nde bu bapta ıu malumat 
desinde devam edip gitmiıtir. 

• 
Kurbağa ayağı, lngi tere 
ve Amerikada en makbul, 
en aranan yemek oldu! 

Londra ile Nevyorkta kurbağa ayağı bulundurmayan 
lokantalar iflas ediyor, bu yüzden adeta bir 

kurbağa sanayii vücude geldi 

Amerikada bir 
kurbağa tarla•ı ve 
iki büyük kurba -
ğayı elinde tutan 

bir genç kız 
ının isrini takip ettiğinden mevcuttur: «Fatih Sultan Mehmet 

't b k fba d b' d h Vaktile her memuriyet için usul K baw ·· · k" 
~~nın er i i sa ıın a ır e- Han asrı a iri alisinden baılıyarak ur ga, goze çır ın 

k O d. ve nizam konuldugw u gibi «bu''yu"'k ·· ·· · k 1 w · 1 göstermedi. çüncü pa ı · Beyazıdı sani ahdi ıamiıinde teessüs gorunen, sesı u agı tıır-
n itibaren Osmanlı memleke- eden ve enderunu hümayun man • ağa» tabir olunan Darüsaüade ağa- malayan bir hayvandır. 

~İden iyiye büyümekle tebeddül sap ve memuriyetlerinin kaffesinin lığı için de o veçhile usul ve nizam Böyle iken bu hayvan son 
~ y k ... IA · 1 d'I · 'd' (AtA) d' k' D zamanlarda birdenbire eöh, •• "" . lllıt, ıldırım attııı a ayı§ e mafevki itibar olunan {Kapı ağa • vaze ı mı~ ı ı. a ıyor ı: « a-
'•"kl h r t v ehemmı'yet k ndı ç·· kü. u kurbagwanın sıçrru<ı,malarından korkur.. 1ı iğini bir parça da a tevsi lığı) memuriyeti yüz elli seneye ya- rüaaüade ağaları Silahtar ağa ve Ba- e e aza · un • ...,. ı· 

Z Sagwlam lan arka ayaklarının kaçtıkları halde artık kurhag-alan ba· İ•tı'. kın cu··mlesı0nı'n aA mı·r ve zabı'tı' ve b d 1 un ve 0 
:r üuaa e ag"' a arının velhası ıarayi kl d k ··ı çok lezzetli olduğu keşfedildi. Kur • ca arın an tutara ve gu ümsiye gÜ· 

İnci Murat·, Edirnede •imdi en· bilumum mesalihin mercii ve Mu - hu"mayun rı'calı'nı'n kaAffesı'nı'n ma . 1 1.. · f ki ı 
:r bağa yemek bilhassa ngiltere ile A- umsıye mut a arına taşıyor ar. 

ltıdan eser bile kalmamıı olan radı Han saliı asrından olan do • fevkinde ve saray usulünce ıadareti merikada taammüm etti. ı Kurbağalar yüzünden geçimlerin 
bı:ır sarayın temellerini attırır - kuz yüz doksan tarihine değin (Da- uzmaya ve meıihati ülyaya salis Amerikanın Luoisiana ülkesi yu • temin edenlerse gün geçtikçe çoğalı 
tllbiatile kendi ve etbaının hu rüasüade} ağalığı dahi bu memuri - . 'b ) muşak ve ı"rı· kurban.aların bol bol ye- yor. 

ıtı ar o unan bir mansabı celili mu- 6 

hllyatında oldugu"' gibi devletin yetle ak ağalardan olan hazinedar- b d tİAtİgwi bir yerdir. Yukanda da iıınret Kurbağanın başına gelen bu ma te er ir. Bu memuriyeti celile ha- T rr-
i hayatında da bir tebeddül batı ve ıaray ağasının ilavei memu- ettiğimiz rağbet ile beraber buranın cera, pek kısa bir zaman evveJ şüphe 

;ı remi hümayuna dair olan hususatın ak 
<t\ine sebep olmuıtu. Fakat Os· riyeti mabehüliftiharı iken §ehriyirı halkı da, para kazanmağa başladı. yok ki kimsenin lından geçmezdi. 
'l h 1~ ... .. 1. . d D d kaffesinin nazırı ve enderun ve bi- Kurbagw alarm haline mı acımalı, ı anedanında tam manuile sa- maa ı asar asrı a ısın e ersaa et- Bu Amerika ülkesinden sonra A-
t b runda selitini. iffet rehin hazeratı k l ·· ·· d eç· · )cı"-.. Yatı lstanbulun fethinden son· te Çarıam a pazarı semtinde cami merikanın şimalinde de kurbağacılık yo sa on arın yuzun en g men m -
~tdat ve Bizans ıaraylarmı tak· ve mektep ve sebil f'e çeıme ve ha- dairei aliyelerindeki haremağaları· aldı, yürüdü. Buradaki kurbağalar, sanların ekmek yeyebilmelerine mi sc-
) 1 ·1 'd' d b' k ı nın amiri müstakillidir.» vinmeli ~. ~telif suretile Fatih tarafından marn ve smaı geçı ın e ır a e dünyanın diğer yerlerindeki kurbağa- _, ___ _ 
olunmuıtur. Mehmedi saninin binasına muvaffak olan eshabı eh- Darüuüade ağalarının baılıca lardan daha büyüktür. Hatta bunlara Gümrüklere 23 memur alınacak 
._ terkettiği sarayla babasının liyet ve hayıiyet ve dirayetten (Ha - hizmet ve memuriyetleri harem İf • kurbağa azmanı denilse yanlış olmaz Gümrüklere 23 memur alınacaktır. 
İaine bıraktığı saray arasında bet Tavaıi Mehmet :Ağa) imali le- lerine nezaretten ibaret idi. Ancak Bunlar içinde bir kilodan fazla ağır o· Bu memurlara verilecek asli maaş 
t kabil olamıyacak kadar bü- taifülhiyel ile Darüuüade ağalı • saltanatla hilafeti birleıtiren Ya . ]anlar bolunuyor. Amerikanın kur - 1000 ile 2000 kuruş arasındadır. Bu 
bir fark vardı. ğını Babüuüade takımından tefrik vuzun bizzat rüyet ettiği haremeyn bağası bol yerlerinden gerek memleket memurların en az lise tahsili görmüş 
't'h biz ti 'k • ve uhdesine tevcih ettirdi (1). itlerini ıaltanatı muharebeler ve ıe- dahiline, gerekse A vrupaya yapılan olmaları şarttır. Eğer talip çok olursa 
ı 1 zamanında me er 

1 ıye w . sevkiyat adeta bir kurbağa sanayii vü- aralarında müsabaka imtihanı yapıJa-dı: Biri memleketin idaresine Mehmet Aıa bu tarıhten sonra ferlerle geçen oğlu Kanuni if~ ede-
ı..._ d k d H dd cuda getirdi. caktır. Bu hususta vekaletten mezu -"llUmi hizmetler, diğeri padi • 0 uz ıene yafa ı. ayatı mü e • miyeceğini anladığından kendisi se-

d h işleri güçlerİJ kurbag-alan tutmak 'yet ı'stenı'lmı· cıtı'r itlerine ait hususi hizmetler. tince pa İfa nezdinde itibardan ferde bulundukça haremeyn hizme- ' nı v • temizlemek, arka ayaklarını ayırmak rr-~---=-------~-:..."!""'""......,.._~~~----.....,,~, 
~ ilci hizmeti ifa eden ricalin bi· dütmedi. tinin Darüuüade ağaları huzurun • bunları teneke kutulara yerleştirmek~ + 8 OD POS t 8 + ~ 
~~t'İne (Biriiıı), ikincilerine Hayrullah Efendi tarihinin on Ü· da mevalii ülemadan müfettiı ve sonra bunları gemilere, fimendiferle -

1 
·ı 

~tun) deniliyor, ve her ikisi • çüncü cildinin elli dördüncü sahife- haremeyn muhasebe kaleminden re doldurup ayrupaya sevketmekten ı latanbul Gelir ve Para 

~Otiildüğü yerlere nisbetle ev • sinde «Darüuüade ağası Mehmet muhasebci, mukataacı, ruznamçe • ibaret olan şirketler türedi. ı . B O R S A S 1 ı ; 
e (Babıali), .;,makine( Ba - Ağa Habeıülasıl olup dokuz yüz ci, baıhalife ve yazıcı efendiler ha- Dünyada kurbağalar kadar velUtt I 25 • 2 • 1936 ,,. i~ 
\de) ünvanı veriliyordu. doksan senesi hududunda yolile ağa. zır oldukları halde çarıanba gün • bir hayvan yoktur. Çünkü bir çif ~ l ~I =.,.,_=-=~=:-=ı=-===~_,,,ır::::s:='=-=- it 

~luni hizmeti ifa ile mükellef lık makamını kendi dirayeti icabın· leri rüyet edilmesini kanun ittihaz kurbağadan, l 0,000 kurbağa peyda il Türk Devlet Borçlan 
d .. vl t 1 d d "t ca ihtira eyledi. Zira müşarüniley • tt' b l D .. .. d _ oluyor. Bunlann her biri de yetişti mi, Lira Lira ı . 

'ıı'" e memur arın an ıa are · e ı, ve u ıuret e arussua e aga- b k d k ha- k % 7,5 T. B I ?3,71> o/o 5 Hazlne B. 68,SO ı ı 
•1ı· · h · • ti · hin zatına gelinciyedek Darüuüa - I . u a ar ur ga çı arır. Df 7,s T B u ,.3 o~ Dahili ı.st1.1uaı ııı oo . 

1 ıye ve arıcıye nezare erı- .. arına yemden bir vazife tahmil et- K baw l in Am 'k d .. 70 • · • ' ' 
Q~lu d ... b' A de ağalığı hizmeti kapı ağalarının · . ur gacı ar ya ız erı a a tü- ı o/o 7,ti T. B. lll2?.SO ~ı 

n ugu ınaya ve vrupa • h · d b 1 1 'd . mıı oldu. Hatta bu komisyon içı'n d. 1 ·1 · ·· · d be · · D ı t D ..... ;...,oJJan Bor""lan -- r• hükumeti merkeziyenin he- ve azme ar atı o an arın ı aresın- reme ı. ngı terenın otesın e rısın - eve ~··-·~ " J 

~~cmuasına niıbetle (Babıali) de idi. Agayı müıarünileyh padi - husuıi bir daire bile ayrılmıt idi. E- de de bir sürü kurbağa tarlaları vücu- Ura Lira 

haki kalıp (Birun) lafzı ter· ıahın mizacına muvafık harekat ib- dirnekapının haricinde, Has · ahır de getirildi. :::1 ErZurum~~:~~ il !:~:~!~ ~~n :~: 
~i.. t--L.'JAt raz eyliyerek müıteıarı umuru dev- tarafında ve Set üzerindeki kasır bu Bu tarJaların dört yanı, kurbağanın 

:r• ve saray '""i'Aı a ı meya • k . I kl ki Soıyeteler Eshamı 
d (E d ) ~=-b· • in Jet oldukta zatile bu makam tetkil omısyonun toplanma yeri idi. sıçrayıp at ayamıyacağı parma ı ar-a n erun ... ın ya ız Ura 
"ı d l"'f t olundu. Asrında bulunan mirmiran- Haremeyn evkafı nezareti Da • la çevrilidir. Kurbağalar her gün bu 

11 
+ •. B. MU. 911,00 ı tst. Tramvay "" sarayın a a zan mevcu ~ t 

(b,.b.. d ) • •• T k ların ekserisi mütarünileyhin çirağ- rüdsüade ağalarına tabiatife dig"' er tarlalardan toplanmakta, bunları si • • • Hl. 9,SO Bomon 1 
o~ uuua e ı.... op apı aa- • ] k I l k • • Name Y,60 j Terkos 

ı ... A f d 't'b larındandır» diyor. bir vazife de tahmil ediyordu. O da pariş eden o anta ara götürü me te- ı ı D il , 150 1 A. çımento ·• yaso ya an ı ı aren mev- d Merkez B. · .,.. 

Lira 1 

2:.!,I!> 
7,6~ 

1 t,7~ 
10,25 

~ kapıdan üçüncüsüne alem ol- Mide hastalığından vefat eden ıürrenin ihracı idi. Senede bir de _ ir · L ÇEKLER 
~~ere mevcut bulunmuıtur. Mehmet Ağanın cenaze alayında fa çıkarılması saltanatın levazımın- Londrada her lokantanın yemek lis- xrş. I . T. L. için 

l. d 1 k"' tesinde muhakkak, kurbağa ayağına tstertn 621,o::ı \\Liret 10,0143 
~'ltı:ı-~. hı'zmetlenn· ı'fası'le mu·· - ev et er anı paditah İradesile ha- dan aayılmıı olan sürre gönderil • 11 12,os Dolar o 80~ f ·•• tesadüf edilir . Çünkü halkın ı ı F. Frangı • 

bul b. t k'IAh k't zır bulunmuılar, ve naıını Fatih meıi iti evkaf ve maliye nezaretle - ı•,-----·-:-:-:-==-----
unan ırun Cf ı a va 1 • • h . . d h yüzde doksan dokuzu bunu istemekte, 

D-ö .. 1 'ht' ·· · .. camıı atıresın e azırlanan mak- rinin te•ekkülünden ıonra Darüs • 
~ ru en ı ıyaç uzerıne vu • :r kurbağa bulunmıyan lokantalara git - ı ı'-

ıut. ttirildiği gibi paditahın hu • berey~ t.ev.di e.y. lemi.ılerdir. süade ağaları her iki vazifeden affe- kt d" 20 F. Frangı 
S 1- ki d'lm' l d. meme e ır. " ~metlerini gören enderun tea. e anı ı muverrıh Mustafa E - ı ı! er ır. K b k l" l . d ı D<>lar 

ı :s- •• •• ... ur ağa yeme ıste enn e az za • 1 isterlln 
~da zaman zaman tebeddüle fendi ağanın vefatını yazdıktan D.aruuuade agaları harem biz • manda et, ekmek, sebze kadar ehem. ı • 20 Liret 

'tlır. sonra §U mühim ve dikkate ıayan metıne memur teberdarlar ile bal • miyetli bir mevki kazanmıştır. Boru Dıtında 

1
\ ricalinin en büyüğü {sadra- sözleri de ilave ediyor: «Cümle em- tacıların nazırı olan baltacılar ket- Hülasa yakın zamana kadar kurba- L. K. L. K. 

ı tnd . l' . "k laki kalil ve kesir füruht olunup hüdasının, haremi hümayun nöbe- g-alardan tiksinen medeni insanlar Kredl Fonslye ıı Mübadll Bon . n 
t\. erun rıca ının en yu se • kf , 188:. senesi 101;00 onyrl • • 16,25 
uarüssüade ağası idi. va ına ilhak olunmak buyuruldu tinde bulunan zülüflü baltacı . şimdi tam manasiyle ona dadanmışlar· 

1903 
• oo;lO \\ Altın 9:s8 

~•aüade ağalan, üçüncü Mu- ve takarrübü sebebile hak ve nahak ların amiri idi. dır. 1911 g ı;~oo Mecidiye oo,oa ı 
~anına gelinciye kadar, içle- ( 1) Ata tarihi cilt. 1, sahife 159. Mehmet Zeki Genç kızlar, yakın zamana kadar l\ - - - - ~ __J 

-NAKİT 
Krş. Krf. 

t 6i,OO 1 1 Ma~k 32 
124,00 20 Drnhml 2• ,0 l 
6~0 

1 
20 Leva. 24 

lS'i 20 Ley 13,0IJ 

I • 
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Üç saat devam eden 
kaçma ve kovalama 

so~a ermişti 
Memi reis kendisinden biraz ge

ride sancak ve iskele taraflannda 
olan iki kadirgaya kuru sıkı· top at-
tırarak işaret verdi: 

- Y aklaıınız. 
Zoru Görünce 
Kaçmak 
Bu Venedik gemiıine, Kandiye 

açıklarından geçerek Diya adaımın 
·cenubundan Rodoıa dönerken raat
lamışlardı. O zaman bir sabah vak
ti idi ve hemen iki gemiıini de iki 
tarafa doğru açarak yolunu keı • 

mi§, kuşatmak istemiıti. Fakat Ve- ründü ve battı. 

ro
da 

nedik gemisi Türk levent reisinin Türk gemiıi koraanlıkta adet ol • 
de beğendiği bir manevra yaparak duğu gibi hiç bir ııık yakmadan 
yelkenleri bir anda mayna elmİf, yoluna devam ediyordu. Şimdi rüz.. 
dümen suyuna dönerek gerisin ge- garı yana aldıkları için yelkenleri 
riye kaçmağa ba!lamııtı. hiasa etmi§ler, kürekleri gemının 

Memi reisin, bütün Türk levent- , yan taraflarındaki çıkmalar üzeri
lerinin de en çok sinirlendikleri ıey ne yatırarak kürekçileri dinlendiri-
İ§te böyle zoru görünce dütmanın yorlardı. 
hemen kaçması idi. Bunun için yel- Ay battı. 
kenler daha çok gerilmi_ş, kürekçiler Provada Bir 
daha sıkıya alınmıf, gemilerin hrz-

Gemi Var!. 
arı arttırılmıştı. . 

j __ S-=-p_or __ l 
Dördüncü kır o şusu 

............................ ...._. __ .,...._ ... __. ...... _., 
r 
Bir Doktorun 
Günlük çarıanba V d'k . . . .. I · ·ı • Gece büsbütün karanlık oldu. ene ı gemısının goz en ı erı • .. .. l 

d ·d· S d f .d b'l I Akşamustu ufukta toplanmı§ o an (*) e ı ı. u a tara ına gı e ı me < • b l l "k" ı d ~ 
· · f d .. ·k·d b. k ınce u ut ar go un orta anna og- •---------------

otl rınd 
ıçın ırsat ara ıgı ı ı e ır sanca 1 1 k 

· k 1 d ... d ... . . ru yayılıyorlardı. On ar yayıldı ça veya ıs e eye ogru rota egııtır - . Sıtmaltlarda ciğer tüber
küzünün ciğer vereminin 

· d 1 l d sayısız yıldızların saçtıkları bellı 
mesın en an aşı ıyor u. . . d 1 k b" b" ·· ·ı· 

Fak M · · k d. • t d belıraız ay ın ı ta us utun sı ın . at emı reıı en ııı ora a k .. 'd. 
1 k .. ik. . • . ğ me uzere ı ı. oma uzere ı gemıımı sa a ve G . . d k" 

sola almış, düıman için Suda tarafı- k emı:ı~ pro~as~· a 1 vardiya Müzmin bir sıtmalı ayni zamanda 

tedavi usulleri: 

na gitmek imkanını bırakmıyordu. ar aya .ogru ses en ı: vereme tutulduğu zaman yirmi gün 

Rüzgar güzeldi ve batıdan esiyor- h' - Re.He habyerakvler .• Provamızda müddetle her gün % 50 sıantigramdan 
d L ""k" b T" kl d • d V ır gemı var... a§lJ'or... bir grama kadar kinin almasını tav • u. a 1n u ur er en zıya e e- A . b b ik" .. k" . . ~ 

d 'kl' · · · · d ç·· ynı a er ı uç IJmın agzın • siye ederim. Müzmin sıtmalılarda: rna,. ne ı ı gemınm ışıne yarıyor u. un . . • . 
kü b V: d'k • · d d'.... b .. dan çıktıktan sonra bır ikı ıanıye larya plazrnorisi mevcut bulunanlar da 

U ene 1 gemısı e ııer u- · · d k k ·· t•• d k" D J..u suretle alınan küçük kinin dozları 
tü. A ·ı · 'b' b l l ıçın e ıç aıara uı un e ı urmuı ~ 

n vrupa 1remı erı gı ı O ye • . k d şayanı memnuniyet bir fayda vermek-
k 1 .. d. R"' " d ttik reııe a ar varmışb. 

en ı ı ı. uz.gar evam e çe • . tedir. Bir taraftan da (klasik) tüber • 
hızlı gidebilir, rüzgar kesilince iıe Durmuı reıı yennden f~b~adı. külöz tedavisini 'ihmal eı~emelidir. 
k .. ki . k d k lmad i Arkadaılan da onun gı ı yaptı· Ni~oraksi teclanai: Tek taraflı ure erı o a ar ço o ı ın - l ............,. 
dan ayni hızı elde edemezdi. O za. ar. . . • ciğer veremlilerinde bu tedaviyi tatbik 

man hafif yapılı ve kürekleri kuv· Bır V enedıklı ettirmeği unutmamalıdır. Bundan 
G · maada (Sels Dar) altın ilacile tedavi 

vetli olan Türk gemileri ona kolay- emı nipomoraksin yapılması mümkün ola-
lıkla yetiıebilirlerdi. Durmu§ reiı dümendeki levende mıyan vak'alarda en mükemmel bir 

On Oç Saat Devam Eden seslendi: tedavi vasıtaııı olarak kabul edilmiştir 
Kaçma Ve Kovalama - Gözünü aç... Provamızda bir ve bundan çok iyi neticeler alınmak -

Memi reis onu elden geldiği ka • remi varmı§. Üstümüze bindirme • tad'ır. 
• f Mutlak surette ilaç kullanılmasına dar Rodoı tarafına doğru sürecek 11n ·· o r M f .. l · ihti~aç ve zaruret alan bu gibi vak'a -ıekilde bir plan tutuyordu. Böyle • e ı usta anın zaten goz erı larcla en seri ve lüzumlu tedavi vası • 

likle hem kendi yolundan kalmamı§ dört açılmıı bulunuyordu. 
olacak, hem de onu kaçınnıyacaktı. - Peki reia ... Gördüm bile ... 

talarına müracaat hususunu da gözden 
uzak tutmamalıdır. 

Lakin düıman gemisi Türk filo- Bunlar hep fısılb halinde konu· 
su ile olan aralığı çoğaltmamakla şuluyordu. ( *) Bu notlan kesip saklaymız, ya

hut bir albüme yapıftarıp kollelaiyon 
yapmız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir d~ktor gibi imdadınıza yetişebilir. 

beraber azaltım§ ta değildi. Deli Mustafa dümeni biraz sola 
Kovalama ve kaçma tam on üç aldı ve geminin provası sancak ta. 

saattenberi sürüp gidiyordu. rafına doğru yava§ yava§ dönmeğe 

Memi reiı boğazdan çıktığı za -
man Venedik gemısının ufukta 
kaybolduğunu gördü. 

Güzel ve parlak bir haziran gü
ne§İ Kerpe adasının boz ve çıplak 
tepeleri ardında batıyordu. 

O gün Pulat kıç kasarada ve Dur-
mu, reis ile arkadatlarmın yanında 
otururken §Öyle demitti: 

- Rüzgarın batıya dönüıü kötü 
oldu. 

Alaca 
Karanlıkla 

Murat tasdik etti: 
- Hiç olinazsa lodostan esseydi! 
Dtırmu! reis söze karı§tı: 
- Bunda tasalanacak bir şey 

yok. Biz de Rodosun §arkından gi • 

deceğiınize garbından geçeriz. Rüz
garı arkamıza alını§ oluruz. 

batladı. • ............................................................. .. 

Durmut reis çıkıttı: Ask er li k c e z a 1 arı 
- Çok kıvırma ... Belki Venedikli affedilenler 

doıt1arımızdan biridir. Çullanırız. 
Ayni zamanda geminin provası • Dahiliye Bakanhğından bütün vi-

na doğru bir yıldırım hızile uzak • !ayetlere gönderilen bir tamimde Tun· 
laftı. celi vilayetini teşkil eden Plomer, Na-

Geminin kıç kasarasından pro • zimiye, Hozat, Malazkirt, Ovacık, 
vaıına doğru iki taraflı kürekçilerin Pertek ve Çemişkezek kaza!an halkı-
aralarından geçerken seslendi: na mensup olup her hangı sebeple 

- Mestan!... diğer vilayetlerde oturan ve askerliği 
B · H gelmiş bulunan çağdakilerin iki yıl - uyur reıs... azırız ... 

Provaya vardığı zaman oranın zarfında behemehal mürac~ edip 
topçu çavU§U Hızır da hazır oldu • cezasız asker olarak kaydedilmelerini 

bildirmiştir. ğunu hildirmİ§tİ. 

Venedik gemisi de yalnız yel -
kenle gidiyordu. 

Onun da kürekçileri 
diği anlaıılıyordu. 

Trıring kulübü taıındı 
dinlendir • Türkiye Turing ve Otomobil klübü mer-

kezi 1 mart 936 tarihinden itibaren İstik • 
lal caddesinde 8 1 No. 1ı apartımana nak-Vardiya haber verdi: 
!edilecektir. 

- Bir Venedik gemisi ... Yelken-

[rand n afyon 
mllte lSSISI 

toplam• 
atirildi 

Afyon toplama işinin daha Türkiye rel<orları 
1, 7,, 4 kamil bir s, ekilde yapılması içİfl 100 metre 

200 metre (*) 2' 35" sarlar idaresi İrandan bir müt 
400 metre 5' 44" 2 getirmiştir. Yakında Japonyad3ll 

1500 metre 231 59" 5 bir mütehassıs celbedecektir. lçıt1 

1 · · b" k" ı !;tır· Yukarıdaki rakamlar iyice tetkik e- yonu ıçın ır ma me yapı mı .... 
dilir ve bir saniyelik farkın 1 O metre- Bu makinenin her şeyi burad~ 
ye tekabül ettiği düşünülürse yüzücü- pılmı:ştır. İranda elle yapılan içl1'e 
!erimizin olimpiyatlarda ne vaziyete yonu bu makine sayesinde dah8 

düşecekleri kolayca anlaşılabilir. tek.amil bir şekilde meydana g , 

Bu günlük bu kadarla iktifa ediyor mekte ve makine yüz kişinin işİD1 
ve yapılan bütün hazırlıklara rağmen kt di 

"h klıs ı· · b d - · me e r · ne ayet' a e rmın ga e e e ecegın 

den ve Berline gidilmekten vaz geçi· 
leceğjnden hala ümit kesmediğimizi bildiri- ll<i telefon mutehassısı getırU 
yoruz. Ankara - İstanbul ve diğer 

[*] Türkiyede dünya re1'.orlarının fev- vilayetlerin telefon şebekesi 
kinde böyle bir derece elde edıldiğini zan- lendirilecek ve intizama kon 
nc.tmiyornz. Bu maksatla İsveçten iki ta.ıı' 

fon mütehusııı istenmiıtir. SO 
l(afla bir muhtar hO'gutd 1 tehassıslar her §ebekeyi tetk~ 

Kat (Öze() - Çerler köyü muhta- cekler ve alınması lazım gefeSJ 
n Osman Kasaba köyü CITanndaki b' l L k'= ---~ L "k" apO' 

yd _._~___ ha deli ır er ua_~ınu.a nu umete r ça an geçCSKe11 yvam sen ye - . 
rek düfll!Üf, çay COfguD olduğu için receklerdır. 
Oaman kurtulamamıtJ boğulup öl • lıtanbul • Ankara telefon 
müflür. da kablo haline konulacaktır· 

Dünkü maç: mülkiyeliler 1 - 4 Gali 

Pulat ba~ta olduğu halde hepsi 
de Durmuş reisin açtığı harita ile 

lerinden belli ... 

Gece Savaıı 
Baılıyor! •• 

Yurttaş: , 

Unutma ki yurdun yemiı ve meyva Dün Mühendiıı Mektebi futbol takımı ile Mülkiye futbol ta8'•~ 
puslanın etrafını aldılar. Zaten Ro. 
dos kalesi de adanın §imalinde bu
lunuyordu. 

Durmuı reis te bunu 
Etrafına baktı: 

anlamıth: 
memleketidir. aında bir maç yapılmııtır. Maç heyecanlı olmuf, neticede Miillıl 

Eıki Türklerin yaptıkları gibi ıe • 1 • 4 galip gelmitlerdir. . el 
celeri misafirlerine sen de yemio ve _._ JJ• 
meyva ikram et. Yukarıda Mülkiye mektebi takımı, aıaiıda Mühendis mcat 

--------..Lll'1UDU&...1:a&.ııw:ıı....J:a.a.kk.ı...ar.a.-:lla-____ ....ı... ________________ .LJ.a,..ııı.-....,.......__._ __ ..u.. ______________ ~--------------•~ -:.:....::1--1..&-I!-
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2' Şubat -
Yağmur Mevsiminden 
Evvel Son Tecrübe 
(BCJflaralı 1 inen yüde) 

111 - Londranın verdiği bir haber Ha • 
heıtlerin; fnailiz SomalisinDı iakelesi olan 
~rhera üzerinden mühim miktarda harp 
&ilib ve vuıtalarile malzemesi aldıklan 
hakkında evvelce alman haberleri teyit 
tlınektedir. 

iV - 135 numaralı balyan resmi teb
liiinin T embieıi ve Ambaalagi cenubunda 
t.yYare bombardımanlarından bqka bir 
~Y olmadığını bildirmekte n Somali 
Cephesinde aükunetten bahsediıine bakı • 
braa Habef akınlannı ve buıılann netice
~i giz)emekte oldukları anlqıbyor. 

Bununla beraber bir iki süne kadar, bu 
hı.ısuıu da, tevil yolile olaun itiraf etmeleri 
llıuJıtemeldir. 

V - Bazı mahafilin kanaati hilifma o-
1-rak biz çok yakında gerek ıimaI ve ge • 
tele cenup cephelerinde mühim barekitm 
"e tiddetli muharebelerin cereyan edece
iinden fÜpbe etmiyoruz. Bu barefatm fİ • 
lnalde Habqlerin bir makabil laammJ ile 
baılamau ihtimali de mevcuttur. 

geceleyin bir baskın yapılımf ve İtalyanlar 
250 .maktüJ vermİJler, Habqliler eline 
epey mWümmat geçmiftir. Habeıliler, 

2 maktül ve 4 mecruh verdiklerini bildi • 
riyorlar. 

Marqal Badoglio bugünkü tebliğinde 
devriye faaliyetinden ve Ambaalagi ile 
T embiende tayyare bombardımanlanndan 
bahsediyor. 

ltalyanlar mütemadiyen kuvvet 
göndeTiyoTlar 

Napoli, 25 (A. A.) - Efrat ve harp 
malzemesi yüklü bir çok gemilerin Afri -
kaya hareket ettiği haber verilmektedir. 

Arabia vapuru bu 1rece Som.aliye hare
ket etmİJtİr. Vapur, kamyon, harp mal • 
zemesi ve 300 asker yükliidür. 

Sannio ve Liguria vapurlan, motörleı
tirilıniıtir. Karabinyeri ıt'e§kil&bna mahsus 
1712 neferle 2866 topçu neferi ve 118 
zabit yüklü Nazario Sauro vapuru 
da bugün &itreye 1200 amele ve Lom -
bardia vapuru 4 bin amele götüreceklerdir. 

Habeılerin aldıkları mühimmat 

SON POST~ 

Tarihten frkralar 
Alman imparatorunun 

emrile açbğımız harp 
Alman imparatoru Vilhelm kız karde • 

Sayfa 9 

BiBAYE 
Ercümend Ekrem Talu 

VİCDAN AZABI 

şini Yunan prensine verdi. Fakat cihaz pa· Anadolunun ufak bir kasabasında, Babam, hiç bir zaman uııutamıya-.. 
rasile düğün elbisesi meselesinden dolayı bütün Hükumet erkanı ile eşrafın ileri cağım yumuşak bir tavırla, adeta ısrar 
Yunan gazeteleri aleyhte neşriyata baı • gelenleri, o gün Halkevinde toplanmış- ediyordu: 
ladılar. İmparator neşriyata kızdı. Bu yüz- Jardı. - Haydi evladım!. Haydi Rıdvan• 
den Alman ve Yunan hükiimetleri ara • Bu kalabalık, buraya sıla için gel- c.ığım !. Yapıver dediğimi. Bu pa7.al' 
sında bir soğukluk hasıl oldu. Vilhelm 0 miş, İstanbul Tıb Fakültesinin en meş- gününü alış veriş etmeden geçirirsek', 
sırada Girit meselesi dolayısile Osmanlı • 

hur profesörü Doktor Rıdvan lsmaili yazık olur. larla Yunanlılar arasında çıkan ihtilaftan 
bekliyordu. Fakat ben, ben ki o zaman, alın te• istifade etmeği düşünerek Türkleri Yu • 

nanlıları tedibe teşvik etmeğe baıladı. Mevsim kı,ş ~ hava soğuk ve yağ- riyle kazanılan paranın ayıp olmadı ~t· 
o günlerde Beründe bir gece o - murlu idi. Öğle zamanı geçmiş, ikin- ı nı bilmeyecek kadar cahil, gafil ve ki .. 
pernda bir müsamere. hazırlanmış, di ezanı okunmuş, fakat muhterem birli bir gençtim, bu sözlere kulak bıle 
bu müsamereye nazırlarla beraber doktor henüz görünmemi,şti. asmadım; gitmedim. 
ecnebi devletler mümessilleri de davet Akşama doğru, çıkageldi. Fakat Ve benim yerime babam gitti. 
edilmişlerdi. Vilhelmin ava gittiği cihetle hal ve tavrı o kadar başkalaşmış idi ki, Hasta hasta gitti, üç saatlik köye. 
tiyatroya gelebileceği ümit edilmediği hal- herkes onun yüzüne hayretle baktı. Hava, tıpkı bu günkü gibiydi: SQ4 
de piyesin başlamasına bir çeyrek kala Azameti ve çetinliği ile şöhret bulmuş ğuk ve yağmurlu. 
geldi. Büfede toplu bir halde bulunan vü- bu yüksek ilim adamının rengi Ôuk, Bohçaları merkebin sırtına yükl~ 
kela ve süfera ile görü§Jllek üzere salona k ] 

· yüzü gözü yorgun, hali harab idi. stü di, çı tı yo a. girdi. Hazır bulunanlan selamladıktan son· 
ra sefir Galip Beye yük.sek sesle seslendi: başı ıslak, elbisesi buruşmuştu. O akşam öksüre öksüre döndü. Sağ 

«Galip Bey hala Yunanistana harp iliın Kaymakama doğru ilerledi ve: tarafında b ir sancı ile ve titreye titre .. 
C. D. Londra, 25 - Ra.a Naaibu kumanda • etmediniz mi?» - Af buyurunuz, beyefendi! dedi. ye yattı. 

· smdaki Ogad H b d 600 t G ı· B y H ·· ·ı· h h kk Davetinizi kabul ederken, bu gu-n ay" ın Yatıs o yatıı:::I. Bir hafta içerisindo Cephelerden dün gelen haberler en a q or usuna on a ıp e : « enuz ı anı arp a ın - . T 

aıkletinde harp leva.zmıı ve mühimmat da resmi bir tebliğ almadığrn cevabını yirmi biri olduğunu düıŞÜnmemiştim. o dağ gibi adam yuvarlandı, öldil. 
kahire, 25 (Hususi) - Dessieden neı- gelmiftir. İngiliz Somaliainde ~Ct"a li- verdi. Halbuki, benim için bu tarih, mukad- Doktor Rıdvan İsmail, gözlerinden 

tolnııan resmi tebliğ Ru İmbromm Pmal· manı yolu ile gelen bu harp levazımı, 40 imparator bunun üzerine: <ıŞimdi sefa- des bir vicdan borcunun vadesine te- fışkıran yanılan, iki elini yüzüne kapa• 
de İtalya cephesinin arkasındaki faaliyet- kadar küçük top, 10 bin ailab Ye 15 mil • rete git. Abdülhamit Hana bir telgraf çek. sadüf eder. yıp gizledi; bir müddet sustu. Sonrat 
~rini teyit etmektedir. Bu hareket ara • yon mermiden ibarettir. Ekaeriai tanklara Yann behemehal harp ilan etsinler. Vazi· Biraz durduktan sonra, devam et- _Tam kırk sene oluyor, efendim, 
:~:-~~ır·anlar. 5 maktul ve 100 mecruh karı~, ~rımağa yarayan bu toplar Gra. yet Yunanlıları tedip için daha ziyade ti: dedi. Ve kırk seneden beridir, KanU• 

-·•ug ~ %İaru nın motörlü kıt' alarma kaııı kulla • beklemeg~ e müsaı"t değil" dı"r» dedı". Sefir - 1 b b l · • · · b" · · ·· ·· tl k~ 
n - Siz er, ta ii u söz erimden bir nusanının yınnı ınncı gunu mu a ·a 
QUDdan baJka Adua. Makalle arasında mlacakhr. ler hayret içinde kaldılar. Bir şey söyle • SPY anlamadınız .. Anlamazsınız. Mu··. ben buraya kadar gelir. aç kamına VQ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~......... h y- • 

M b M d 1 meğe cesaret göstercmiyen Galip Bey e- saade edin de izah edeyim. Zira bu an- yayan olarak ~ağnılar köyüne gide .. a t U t •• • • • • "" •• men tiyatroyu terk ile sefarete gitti. lmpa· a U Ur U g U • ratorun tavsiyesini Abdülhamide bildirdı. latacağım hikaye, altmış yıllık vicdanı- rim. Orada, pazann kurulduğu mey .. 
mm yegane azabını teşkil eder. danda, beni besleyen ve adam eden ba .. 

A n t O 1 O J
• J• S J• Harp te ilan olundu. Mehmet Zeki Bugün tam 4-0 sene oluyor ki, mer- bacığımın soğuk alıp ölüme sürüklen• 

hum babam Hacı İsmail ağa beni sa- diği noktada, dört, beş saat baş açık, 
( Toplantll•r, D•vetler ) bahleyin yanına çağırdı. «Üğluml de- ve ayakta dururum. 

•• nun 
(Baı taralı 1 inci yüzde) 

- Siz böyle bir antoloji yapsaydı -
'1ı~. kimleri koyardınız?. 

kup Kadri, Reşat Nuri.. - di. Ben bu sabah kendimi pek eyi ni~ Bu suretle, kırk yıldanberidir vicda .. 
Burada üstat: Sporculara Bedava Sinema 8etmiyorum. Sen, bizim merkebe dük· nımın eksilmeyen azabını tahfife ça .. 

Üstat gülerek: 
- Sizinle biraz da konuşalım. mart pazar günü sabahı saat 9,30 da kanda hazır duran bohçaları yükle, lışağım gibi, kibrimi, gururumu da 
Diye kalktı. Ve biraz sonra elinde Beyoğlunda İpek sinemasında çok mühim Kağnılar köyündeki pazara git. Orada, kendi kendime ezmiş olurum. 

d - Onların koyduklarının hepsini, 
edi .. kırık antika bir tabkala geldi: bir ~por fi1:°i g-~~~erilecektir . . ~u f~l~e .~öl- benim yerime bugünlük, sen öte beri Bana öyle geliyor ki, babacığımın 

- Bakın .. Fırtına neler yaptı. Yal- gemıze baglı butun spor kuluplerının uye- sat, olur mu?» ruhu benim bu hareketimle şad olmak~ 
nız bu tabağım «40» liradır. Ya yor • leri davetlidir. Verilecek davetiye kartla- Ben, o vakit, lstanbulda Tıbbiye tadır: Zira o, benim kadar bilgi sahibf. 

nnı almak üzere kulüp murahhaslarının fa 1 · gunluklarım. Bilseniz fırhna beni bu- mektebinde okuyordum. Buraya Ra- olmamakla beraber, zi e~e önem ve ... 

- Niçin?. 

- Oraya girmek hakkını haiz o • 
~ları geride bırakıp ta kendilerini 
'<>lunak bir kurnazlık değil midir?. 

.Böyle insanların namına böyle bir 
'ntoloji az mı siz söyleyin?. 

önümüzdeki perşembe günü bölge büro· 
rada ne kadar yordu.. Onun için çok ld ı mazan tatilini geçirmeg" e gelmi..hm. ren bir insandı .. suna müracaat etmeleri lüzumu bi iri ir. r· H 
şeyler söylemek istemiyorum. Fakat ------------- Babamın teklifini haysiyetime yakış- Muhterem doktor susmuştu. iç 
siz beni söylettiniz.. ( Konferanslar J tırmamak gafletinde bulundum. Tahsi- kimsenin kendisin~ teselliy~. dili var~ 

Üstadı söyletmek için ben de hayli Rönasamm debi.aı limi kendisine borçlu bulunduğumu, madı. Ancak, hazırununw goz . yaşları 
yorulmuştum amma ayrılırken içimde Edebiyat Fakültesi ltalyan edebiyatı yediğim ekmek parasının onun kese- da onun duymakta oldugu ıçten te~ 
dinlendirici bir bahar havası vardı. sinden çıktıgıv nı unutarak, reddettim. essüre iştirak ediyordu .. 

- Ya hakiki antolojinize üstat). 
- Hamit, Fikret, Cenap, Ahmet 

li~irn, Yahya Kemal, Halit Ziya, Ya- Muazzez F AIK profesörü «Spitzer» 2 7 şubat per§embe 
günü saat aluda ünivenıite konferanı sa-

Londrada Gizli Sulh konuşmaları 
Oluyormuş! 

lonunda serbest konferansların on beşin· 
cisini verecektir. 

Mevzu (Röneııansın dehası) dır. ·-.. ·········-·········· .. ············•· ... ···· .. ····· ..... 
[Bao tarafı 1 inci yüzde] ltalya yeni nota verdi Gebzenin Yukarı Hereke köyünde otu· 

~ 2 - Bu topraklar, para m~k.abili~- L~ndra, 25 <P:·~·) - İtal~a hüku: ran Münire tarafından ayni yerde mukim 

Gebze Sulh Hukuk Hik.imliğinden: 

k • .konwu A ~pa dqvletlerının ha- metı; bugün harıcıye nezaretıne yem iken halen ikametgahı meçhul olan kocası 
~1Yeti altına gıreccktir. bir nota tevdi ederek İngiliz gemileri- Mehmet Ali aleyhine açılan sulh tctebbü-
. 3 - Bu tazminat Milletler Cemiye- nin Akdenizdeki hareketlerini tekrar sü davasından dolayı müddeaaleyh Meh
liııc tevdi edilecek ve memleketin in- mevzuu bahsetmiwtir. , met Aliye ilanen tebligat icrasına karar 
~fı işlerini finanse etmek üzere Notada, İtalyanın evvelce bu meşe- verilmiş olduğundan mahkeme günü olan 
·~h...-· fı d ) · t"k 24/ 2/ 936 pazartesi günü saat l O da Geb-""9ıstan tara n an yapı an ıs ı · le hakkında dermeyan etmİf olduğu . -
~ fa• ] · · cd" • h · ze Sulh Hukuk mahkemesıne gelmesı gel • 
~· rın ız erının t ıyesıne ta sış noktai nazarı tamamen muhafaza et- d·~· k'I d ·· d d ·w · t kd" d "'1] • - me ıgı ve ve ı e gon erme ıgı a ır e 

4ecektır. tiği ve paktın 16 ncı maddesine isti- gıyabında karar verileceği ilan olunur. 
~ - Bu toprakların en büyük kıs - nat ederek İngiltere ile Akdeniz hüku-
~ İtalyaya verilecek ve aşağı yukarı metleri arasında kar~nlıklı yardım esa
ll "al • Hoar planında zikredilen kı • sına müstenit olarak yapılmış olan iti· 
tııları ihtiva edecektir. laflar meselesini yeniden ortaya sür • 

"ı·? - lngiltere ile Fransaya, kendi mek hakkını muhafaza eylediği yazı-
1-t \i.etemlckelerine civar olan toprak • zılmaktadır. 

Verilecektir. Akdenize yeni bir fngiliz gemisi gitti 
6 H l...-e" h•k· · · İ rar verilmiş olduğu ilan olunur. - aı.191stanın a lmıyetı ve Cebclittarık, 25 (A.A.) - ngi • 

tlliyeti MilJetler Cemiyeti tarafın - liz tayyare gemisi Courageous İn~I • 

Konya İcra ve İflu memurluğundan: 
16/ l / 936 tarihinde iflasına karar ve • 

rilen Konya tüccarlarından Sıçanlı oğlu 

Bay Ahmet hakkındaki iflasın kaldırılma
sına Konya asliye hukuk mahkemesinin 
4/2 / 936 T. ve 233/88 sayılı iliımile ka-

ıaman altına alınacaktır. teredcn buraya gelmiştir. Avustu1al • 
~ 7. - T crkettiği topraklarda mevcut ya kruvazörü Sidneye doğru meçhul bir 
~.'flctilecck olan madenlerden, Ha- semte hareket etmiştir. 
~•tana aidat verilecektir. Fransa petrol ambargosuna 
~ ~ra, 25 (A.A.) - İtalyan delege- seyirci kalacak! 

~ . ~le yapbkları müzakere sonunda Paris, 25 (A.A.) _ ltalya elçisi 
~atlı~ delegeleri bu konuşma esna • Cerrutinin Flandeni ziyareti münase • 

~. siyast meselelerin mevzuu bah-
"'-1. betiyle, Havas ajansı, Fransanın pet-
.. ~ldig"' i rivayetini ne yalanlamııılar, be · · 
~ T rol ambargosu işinde, aki te ıntızar t teyit etmişlerdir. vaziyetinde kalacağını tahmin etmek-
~ o:ıcr ajansın~~ bu vaziyetten çı: tedir 

~~gı manaya gore, ltalyanlar, zecrı Fransa, Cenevrede alınacak tedbir-
~ ırJcr de dahil olmak üzere siyasi d d "·ı 
"q~) lere iştirak etmemek niy:etin e egı • 

y eleri ileri sürmüşle~dir. se de, arsıulusal gerginliği artbracak 
ıb · ".lnı:ı:, ltalynnların, lngiltere ken -
~t hiç bir teşbbüste bulunmıyaca~tır. ~~ı 1 ile daha evvel bir nevi Akdeniz 
"ili\ ld Yarı resmi mahfeler, Fransanm, ~u .•rnası imzasına amade o uğunu 
~dıtrneden evvel, her hangi bir de _ mühim miktarda petrol istihsal veya 
~ &nlCiftnasım imza etmiyecekleri nakleden bir memleket olmaması dola • 
'-~lesini ileri sürüp sürmedikleri da- yısiyle ancak, mahdut bir tesiri oldu-

htııi değildir. ğunu ileri sürmektedirler. 

L Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU il Anları 1 
Değeri 

L K. 

2103 80 

2103 80 

2177 60 

2177 60 

172 00 

430 00 

Satılık Mahlul Mallar 
Pey parası 
L K. 

158 00 

158 00 

164 00 

164 00 

13 00 

33 00 

Beyoğlunda Kltip Mustafa Çelebi Abdul
lah 10kak 20 No. lı 7 oda 4 sofa 1 mut· 

behı mtııtemil hanenin tamamı. 693 

Beyoğ:unda Katip Mustafa Çelebi Abdul

lah ıokak 18 No. lı 7 oda 4 sofa 1 mut• 
babı mtittemil hanenin tamamı. 693 
Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi ib ıl yeni 
ipek ıokağı 21 No. b 7 oda 4 ıofa bir 
mutbahı müıtemil hanenin tamamı. 693 
Beyoğlunda Kitip Mustafa Çelebi Ma. lbll 

So. 23 No. lı 7 oda 4 sofa bir mutbahı 1 
kuyuyu mo,ıemil hanenin tamamı. f93 
Kaaımpaıada Eyyühüm Ahmet efendi 

Ma. ufak köprü So. eaki 27 yeni 33 No. lı 
hanenin tamamı 2981 Ce. 

F eriköyllnde Rum killaeai arka soka irnda 
eıki 32 yeni 12 No. lı haaenln tamamı. 
2582 Ce. 

Yukarda yaııh mallarm tamammın mlllkiyetlerl peıin para 
ile ve on beı gUn mftddetle açık arttırmaya çıkanlmııtır. Üstermul 
26/Şubat/936 Çarıamba gllnli saat •5 de komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin yllzdo yedi buçuk pey akçelerile Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlnğünde Mahlülat Kalemine golmelerL " 752 ,, 

1 ~-----'•-t1_•_n_bu_ı __ B_•_• __ •d_IY_•_•_ı __ ıı_ı_n_ıa_r~•----~I 
Mezat MüdllrHlğtl Ef ya Şubesinde menut olup Nuruosmanl

yede Çini Fabrikıı.11 1ahibi Bcklr'e ait çinilerin sahibine teslimine 

karar verildiği Oçtıncli lcradan bildirilmiştir. ilan tarihinden itiba-

ren on beı gUo içinde sahibi gelip çinilerini kaldırmadıtı takdirde 

açlk artbrma ile .. bJacakbr. (8) (1065) 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 12 Yazan: A. R. 

Yaver Cemil arkadaşlarına yazdığı bir mektupta eski hatı-
ralarından bahsediyor, mektubunun yırtılmasını isteyordu 

------ ----

Benim ne ile meşgul olduğumu so- bir heyecan veren o dudaklar, hep aşk: herkesi bir kaç arşın uzaklaat.ıran sır-
ruyorsun kardqşim. işte sana cevabı: ateşleriyle yanıp kavruluyordu. 1 ma kord.onumla güneşte parıl parıl 

- Hiç ... Hiç ... Ve gene hiç... Bunların hiç biri kendisini bir baş· yanan nışanlarım .. Bütün bunlar ba
Yaverliğimin iradesini tebliğ ede • kasiyle paylaşmak istememişti. Hatta; na, meşhur oyuncu Manakyanın tiyat

cekleri gün beni ikinci fırkaya celbet- Prahoda tepesinde o ihtiyar çobanın rosunda, sahneye çıkan aktörlerin bir 
tiler. Fırka kumandanı o ihtiyar mü- şehir, kasaba, hatta köy yüzü görme· kaç saat için giydikleri yalancıktan kı
şir, şöylece bir emir verdi: miş olan vahşi kızı bile bir gün ona yafetler gibi geliyor. Emin olun ki siz 

- Evladım 1 .. Ba iradei seniyei haz- büyük bir saflıkla: benden daha bahtiyarsınız. 
reti padişahi, yaveran sınıfı celiline da· - Ah, bilsem ki, bana yar olacak- Kolağası Mestan ağa ile yüzbaşı 
hil oldun. Al şu kordonu. Üç defa öp. sın; babama söylerim. Seni de burada 1 Çolak İbrahim Beyin kulakları çınla
Başına koy. Ondan sonra da göğsüne bir çoban yaparız. Çamlar altında, so- sın. Kışlanın kuytu köşelerine çekerek 
tak ... Amma ve lakin, gerek benim ğuk sular başlarında seninle haşhaşa kulaklarına (vatan - millet - hürriyet) 
tarafımdan ve gerek seryaver pata yaşarız. sözleri fısıldadıkları (küçük Cemil) i 
hazretleri tarafından bir emir vaki ol- Demişti ... Fakat buradaki ~na fiş- bu halde görseler, kim bilir ne kadar 
madıkça, Beşiktaş toprağına ayak ha.. neler? .. Aşktan ve histen bahset- hayret edecekler. 
mıyacaksın ... Bizim fırkanın kadro • mek şöyle dursun, kendisini adi bir o- Kuzum kardeşim; bilhassa yüzbaşı
suna dahilain. Maaşını ve tayinatını yuncak derecesine indirmişler, tıpkı mı gör. Ve kendisine söyle. Bana söy
ben doğruca evine gönderirim. Ye, iç, kış günlerinde nöbet yerlerinde giyilen lediği her söz, kulağımda bir küpe kal
key fine bak. Beş vakitte de efendimi- ısıtıcı bir gocuk gibi biribirlerine dev- mıştır. Üç arşınlık sırmalı kordon beni 
ze duayı unutma. rü teslim etmişlerdi. kışkıvrak bağladığı için artık --onun 

,,_ Dedi. . . İşte, vazifem kardeşim. Ya- Kalplerine aşk heyecanı veremediği istediği ıŞekilde- eyilik yapmama bel-
ni, tam maaş ve fazla olarak dört lira bu kadınlarla, tıpkı çocukların bebek ki mani olacak. Fakat emin olsun ki, 
kordon tahsisatı ile tekaüd oldum, de- oynar gibi oynamalarını söylemek, kötülük te yapmıyacağım. Ve elimden 
mektir. kendisini gülünç bir dereceye düşür- geldiği kadar, (üçüncü ordunun küçük 

Şimdi, düşün Rasimciğiml .. Benim mek değil miydi?.. Cemili) olarak kalacağım. 
gibi ele avuca sığmaz bir adam için bu, Cemil: Bir kaç saniye düşündük- ( Arka•ı var) 
bir saadet midir, yok• felaket midir} .. ten sonra, mektubuna devam etmişti: .. -------·-·-·--------------

Çarıklarımı, nöbet odasına astığım- ( ... Evet, burada daha henüz aı;na 1 B A D T O 1 
zı söylüyorsunuz. Ne olur} .. Onun bir fişneye siftahım yok. Şöyle böyle ge-''-· --------------
tekini bana gönderseniz de yüzüme lici geçici şeyler var amma, bunlar be- Bu Ak,amkl Program 
gözüme sürsem. ni alakadar etmiyor. Yaralarım henüz ISTANBUL 

MllfJiı · Bernard Frayman Sıra defteridir. 

Nadejdanın gösterdiği vefakarlık kapandığı için, doktorum da sakin ve 1 7: Üniversiteden nakil, inkılap dersi. Sıra Alacaklı İ•im 
beni pek müteessir etti. Bu kızcağızın dÜ#ünceden azade bir hayat takip et- Hikmet Bayur. 18 Senfonik musiki, 19: No. ve adrui 
ba 1 h . ti · · h" b' 1 .. 1 Vltall Alkabu Su:taa• na o an ızme erını .. ıç ır ~.Ye o- memi tavsiye eyliyor. Bunu. n için ~im- Hab. 19, l 5: Hafif parçalar (plak), 20: 
d A k l be 

T laamam Kazancılar 

Ka1dı lıteaen 

Para 
LT. 
S39 

eyemem. Ş ının tesmy e nım en dilik, h~·im çardagw ın altındaki -zlon- Viyolonsel aolo. Stüdyo sanatkar lan tara-
d k b . 1 b kız b' T- 1 2 30 1 Jozef Eıkenazl otulla• 

sa ı ar casusum o an u ır gün ga uzanıvhrum·, sımsıkı gözlerimi ka- fından, 20,30: stüdyo orkestra arı, 1, : 
J~ rı Roberd ve Jak Ha• 

~o civardaki komi~ birer birer pıyorum; oradaki maceraların hayal Son haberler. eoplo ban 4S 466,99 
10ylüyor; .. ~~nları~ ~ı ve talcı~ımı ve hatıralariyle yaşıyorum. Saat 22 den sonra Anadolu ajan91mn 3 Davit Ancel nkill Al-
pusuya dUıŞurmek ıçın aldıkları tertıba- Benden cevap alıp almamak husu- gazetelere mahsus havadis servisi verile- klvyadi• 1591,80 

tı haber veriyor; pusu yerini tarif edi- sunda tereddüde düşmekle ne büyük cektir. BOKRF.$ 4 Ardaı Gamityan veklH 
yordu. . günah İflediğini gördün mü, kardc- Alklvyadi•. 476,SO 

G "l k d l 2,30Jl 5: Plak ve haberler, 18, 15: S S ki J 
u ere. sor um: • • • fİm} •• Bak l8lla ne uzun mektup yaz· ar • am1roçyan n Plak, 19: Kuartet konseri (şarkılı). 20.50: 

- Nadeıdal.. Sen komıteci mmn) •• dım·, ve, neler anlattım. biraderi vekili AlkiY-Keman - prk.ı solist konseri, 21,55: Şar • USS,41 
•. ~engi sarardı. Büyük bir ciddiyetle (Şimdi, söyliycceğim bir ,ey daha kılar (Hüııo Volf), 22, 15: Radyo orkes • r:a~ .. S\dok ,.. bak 

yuzume·bak· tı: kalıyor. O da, tudur: truı, 22,45: Konserin devamı, 24: Konser 
6 

N d 
.,. Öy Kafe Hkili Atkivyadla. 7\7 46 

- Ç~~ınk'sokr u~ r •• ·1 rin h . • 1 le, zan ve tahmin ettiğin gibi nakil. 7 Kirkor Acem1ao vekili ' 
- un il omıtecı e epsını a - çarçabuk yüksek derecelere terfi ede- BUDA. Dl:'C:'fE 170 •..ı ne~ Alkivyadi•. 

uüreceğim. . . .. .. . ıceğimi, hiç 7.annetmiyorum. Çünkü; 18: Plak, 18,30: Konferans, 19 Radyo 8 Yu.uf Neı'•t Ve:klll L 
- Kendi elınl~ mı oldureceksın). hizmetime mukabil göğsüme üç arşın salon orkeatraaı, 19,55: Sözler, 20,30: Aılb. 
- Evet, Nadeıd~. . • 1 sırmalı kordon, nihayet 150 kuruş de- Dana havalı bir radyo piyesi, 23,35: Ko • 9 Yako Cemal ve bak 
- O halde.. Söyliyeyım... Ben .• ! ğeıinı.!e iki nipn takanların bu hizme- nuımalar, çingene müziği, 24, 30: Dana. Aluf Medioa vekili Ural 

Komitenin hasta balucıaıyım. Y araJa. I timi k'fi aörerek beni evime kapadık- MOSKOV A Dilık. 
nan arkadaşlan tedavi ederim. !arını pek al& hiaaediyorum. Ve hatta.. 19, 15: O.kestra, 20: Konser nakil, 22: 10 Elyuar Ru.o V. Al• 

320 

Tebessüm, dudaklanmda ~ .. Hiç bir feyde~ı korkmayan bir adam Yabancı dillerle netrİyat. kiv1adia. 
Söyliycce~ söz bu~adığım için ağ- . ıufatiyle tunu da ilave edeyim ki, ikin· V ARŞOV A 11 Madam Eliz Blank Surp 6000 
zıından bır tek kelıme çıkamadı. Na- d fırka kumandanı MÜlir paşa hazret· 17,20: Şarkılar, 18,20: Plak, 19: Kon· Aıop A.p. S 
dejda homurdandı: . . . . !erinin beni Betik taş toprağına ayak ı servatuvardan: Oda müziği ( Purel, Tele·· 

~işte, sana kendımı haber verdim. baatırmamaaını nazan clikbte alarak; ma~, Ha;dn), !.9.30: Konuflllalar, 21_: 
Öldursene bazıl .. · de (L 1_ lacalr. b' 1 Solıat plakları sozler, 22: Şopen konaen, 

• • • 1 arının uzerın m;;orau ır H d k . 
Öl'" •• " istiyorsun; Nad • ahl6k) t · · h l .. : ... m:.:-· d 22,40: Konuımalar, 23,05 ay n onsen, 

•..ı_:- umu mu eı· ?1idl"'' l~sm uı~A~ k&e""wat5~ık e 23,40: Salon müziit 
aa r •• ııt aı ey ıyorum. nçı çası, cür et ar PRAG 

- Evet .. Fakat senin elinle. yaradılışımın -parlak ve tatafath bir 
N

. • .,. 17,40: Çocuk tiyatrosu, muhtelif, 19, 10: 
- ıçın r •• ıurette cezasını çekiyorum. 

Ç 
L Almanca neıriyat, 20,25: Halk müzili, 

- Ünm;;Ü, eeni eeviyorum 1. (Sen de takdir edersin ki bu vazi- 23, 30: Piyano . keman (Fransız müziji), 
Kendisini, nura ifık bir pervane gi· yette olan bir adama, bundan bir par· 

b k
. b L_ 23,15:Plik. 

i at~ atma ısteyen u genç ve nar 

1 

mak daha yübek mevki vermezler. VIY ANA 

188 kıza acıdım. ihtimal ki een, ve bütün arkadatlar, 18: Viyana müziği, 19,05: Sözler, 20: 
- Nadejdal .. Bir komitcciyi İf ba-,yann öbür gün birer bölük kumanda- Haberler, 20,35: Koro konseri, 21: Hafta 

tında görmedikçe öldürmek elimden nı, tabur kumandanı, hatta ömrünüz haberleri, 21,25: Senfonik konser, 23: 
gelmez. varea, birer alay kumandanı olacakaı- Haberler, 23,10: Yaylı sazlar konseri (Mo 

11 

ıs 

14 
16 

17 

18 

19 

Robert Ojalvo Sul. lla-
mam Bakırcalar. ll6,S9 
Halu•i ye Necati nldU 
H. Çoporyu. 1373 

Kaaetl biraderler. 543,86 
Harun Adata Galata 
Haraççı .okak No. 9 149,09 
Rafael Puler Fermeae-
eller No. H~ 867 
Dav it Kdd•roa ,._ 
eaneılar No. 10 1330,01 

Hu1ae. 719,98 

17710,6' 

Kabul o'un::a 
P. ra 

T. L. 
639 

'6S,9>& 

1591,80 

476,50 

llSS,41 

717,46 

170 

520 

935,04 

160 

0000 

116,59 

Kayıt Red o)uaaa 
sıratı 

' 00 

6 Ol 

' 00 

8 00 

6 00 

8 00 

6 00 

' IO 

• Ol 

8 00 

o 6000 mhasa• 
du ...... 

1 00 

625 •lmtaHD 00 kira 
748 6 ·~ 428,65 6 115,11 T.U,. 

149,09 6 Ol 

495 8 mT...,. 

1850,01 6 00 
719,98 5 00 

11223,45 6487,21 

Diye mınldandım. nız; ben daha hila: (Y averanı hazreti zart), 2 4, 1 5 : Pi.ak. lea. idare azası: Avukat 1. Aglh Allan ve ADmrt...., 

Eğer bu Nadejda, önüme çıkan ka- ,ehriyiriden mülizım Cemil efendi) 8ERIJN 
dın ve kızlann içinde tek kalsaydı, ona olarak burada pinekleyip duracağım... 17,30: Şarlub konser, 19: Büyük kar· 

latanbul lkinei lflia wluiundan: 

Galata da Karaköyde 1 1 No. lı 
karşı kalbimde çok kuvvetli ve belki Emin olun ki hakkımda yapılan mua- naval yayımı, 21 : Haberler, 21, 15: Milli 
de kopmaz ve kırılmaz bir his bağlaya- mele; benim için bir lutuf değil; adeta, neıriyat, 21,45: Liat konseri, 22: Radyo tile m91gul iken 30/12/93S tarihinde birinci ticaret mahkemesince ifil.na 
caktım. Fakat, o kadar çok Nadejda· bir kahır oldu, kardeşim. piyeai. 23: Haberler, 23,30: Hafif müzik verilmiı olan Bemard Fraymanın iflas muamelatına ait sıra deheri tanzim 

larla kartıla9tım ki .. Bunların içinden Balkanlarda çalılara takılmaktan, ve dana. idare azaları tarafından daireye tevdi olunmuıtur. lıbu sıra deherinin bir •rcıd 
hangisini seçip te ona bağlı kalmak la yirmi yerinden yırtılmıt ve yamanmış 27 tabet peqemhe nen yukarıda y&Z1lıdır, alacaklı olarak on sekiz kiti müracaat etmif 1 771 O lit9 
zım geldiğini tayin etmeğe bir türlü ceketime; kalıpsız fesime, kını üç ye· lsTANBUL kurutun kaydını talep etmiftir. Bunlardan 625 lira kira olarak mümtazen ~ 

f k 
1 7: Üniversiteden nakil. İnkılip der· 6 

muvaf a olamadım. rinden tenekeciye lehimletilmıt. kılıcı· lira 98 kurufU hazineye ait olmak üzere betinci sıraya ve 9878 lira 47 kurut" ai. Hikmet Bayur, 18: Opera musikisi 
Gelelim buradaki aşna fiı;nelere .•• ma; ağır ağır deri kokan topukları de- (plak), 19 : Haberler, l 9, 15: Muhtelif sıraya kaydolunmak auretile 11223 lira 45 kurutu kabul ve 6487 lira 21 .__..,_,,.,_. 
Cemil, du.rdu. Ne yazacağını düşü- linmit çanklamna hasret çekiyorum ..• pliklar, 20: Sıhhi konferans, 20,30: Stüd

nüyordu ... fkı geceden beri geçirdiği ga Şimdi burada giydiğim, birinci Lüi la- yo orkeatralan, ı21,30: Son haberler. 
rip macerayı nasıl anlatmak lizım ge- civert çuhadan altın yaldız düğmeli el· Saat 22 den sonra Anadolu ajanıını~ 
leceğini bir türlü tayin edemiyordu. bieelerim; mavi püsküllü, nar çiçeği gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
Şimdiye kadar kendisine çevrilen ka· alı feslerim; parlak deve derisi Napol- cektir. 
dın nazarları, hep candan ve kalp.- yon çizmelerim; kırmızı yakuttan ya- Bükret raclyomnda Türk gecesi 
ten gelen birer aşkla dayanıyordu. pılmıt gözleri parlayan as1an batı kah- Ankara, 25 (A. A.) - Bükret radyo-

Gözlerinin içine bakan o gözler, zalı kıhcım .. Ve aonra. görenlerin göz· sunun 10 mart akpmı içio bir Türk muai
bep ilflda titriyor; dudaldanna atefli lerini ~ ve bencleo clerbat ki pceli tertip eltili lıaber alm.......,. 

reddolunmuıtur. 

lıbu aıra deherine itiraz etmek iatiyenler icra iflb kanununun 235 inci ~ Jİİ 
sine tevfikan ili.n tarihinden itibaren bet gün zarfında iflas kararını verınlf 

mahkemeye müracaat edebilirler. ~ 
Alacaklıların ikinci toplanmuı 18/3/936 çarpnba günü saat 11 de 1 ~ 

ikinci lflu daireaincle ....... lııulacaiından alacaklan kmnen veya tamamen 

edilmit olan alacaklılarm • zWtr toplanmada hazır IMalwwıalan teblii .,. 

oluam. j2040S ). 
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4S71Jı7o 
45701169 

<S931192 
45191118 
4l7SJ177 
'57S/J74 

46111240 
1<>021201 
45951194 
4.73/J72 

1125 
~3861143 
37.13/44 
·~/166 

545 
1127 

26()1335 
43o21142 

•193/I 15 
3s99 
1273 
•ıısıı 10 

~12/56 

toı4/S8 

4015159 

•)ıa 

to19/63 
~22/66 
<S24 
2s12 

~ 

~9 
~168 
~3 

:99•159 
~158 
~~ 
~s 

İstanbul Gümrükleri Sahş Direktörlüğünden. 
ihale gilnft 2/31936 

Markası No. kap C. K. ad. Ağırlı~ 

K. G. 
314.00 
193.00 

Kıymeti 

L. K. 
94.20 

193.00 

ıso.oo 75.oo 
275 adet 138.10 

860.00 
26.00 
18. J 10 

244 • . 

3.500 
3.400 

340.00 
2764.00 

68.80 
228.80 

1738.56 
247.66 

252.00 
81.60 

153.00 
8ı9.20 

GAS 
HS 

2087 
1333 -

s. 
.. 1 

2 

1334 • 

Cinsi etya 

Adi pirinç boru. 
Toz tuvalet ıabunu 

AHE 4 ., 1 Poraelen elektrik dly. 
Demlrbaı euadan olup liateal mezat kaylmuine bağlıdır. 

bili 
A 
AA 
ss 

adres 
P. P. 
BılA 

JDZ 

lbaJo fOnl 9/~/936 
bili .. 10 
il baYUI 1 
il it 1 
56 s ı 
ihale gtınn l 1 /3/936 
9007 B. 1 

91 .. 1 
bili ı 

" ç. 48 
ihale gUnU l 3/3/936 

FE ME Sl09 S. 1 
AZB 224/226 ,, 3 
O G 2 1 

" 

Bot oksijen tftpll. 
Deri el çantası. 
Gnmüşle müreddep •l çantau. 
Boyalı pamuk menıucat 

ipek kadife manto. 
,, müstamel elbise. 

Kamyon şaıe ak&amı. 
Çiğ kahve. 

Selleloit dolma kalem 
ipekli P. mensucat. 
Pamuk ., 

16.00 
183.500 
98.00 

2323. 

121.1>7 
2752.50 

91.92 
5807.50 P ANARXAS 9376 1 Binek otomobil maa yedek aksam. 

76.00 1140. 
47.00 70.50 

28.00 1514 
255 adet 116.89 

178.00 
1.550 

93.00 
2749.00 

120.00 

1347.00 

589.00 

13.500 

65.00 
80.00 
33.00 
18.00 

239.24 
94.80 

372.00 
302.39 

480.00 

134.70 

141.36 

54.00 

J 17.00 
83.00 
86.63 
57.60 

5125. adet 1896 

5.55 
3.700 
0.800 

50146. 
19.00 

153.00 
433.00 

216.00 

75.83 
155.40 
57.60 

252. 
285.00 
137 
649.50 

69.12 

HH 
Karako 

9991 

ihale gUnO 16/3/936 
1/2 s 2 
uo .. 1 

bili bili ,, 1 

Dolu 11inema filmi 
Boyalı haaır reı :m koyacajı. 

Demlrbaı eşya olup liıte1i mezat 
ipek itli yatak örtlisil 

kayimedne bağlıdır. 

EHJP 
Bili 
OA 
bili 

s w. 

so 

POE 

FRCO 

AST 
PACF 
BH 
BH 

DCA 

AXC 
bilA 
RS 

Bili 
LH 
CICE 
AL 

ZF 

ihale günü 18/3/936 
2923 s. ı 
bili ,, .. 
2243 .. " 
bili " " 
J ıale gilnU 20/3/936 
3594/ " 2 

3595 
501/ Baj 47 
547 

6251 s. 9 

6259 
2321 " ı 
ihale gilntı 23/3/936 
1062 " • 
2125/l " 1 

51716 .. 1 
31715 s. l 

ihale gfinU 25/3/936 
5085 .. 21 

5105 
279 
bili p 

100 " 
lhalı gOnO 
BilA P 
10 s 
2 

278 " ,, 
279 B 
438 

440 

1 
1 
1 

30/3/936 
l 
2 
l 
2 

3 

• 

Met1eriıe P. mensucat. 
ipek örme eiarp. 

,, Suni ipek. 
Demir gemi çapası. 

Suni ipek ipliği. 

Boyasız demir icaba mamullt. 

lspirtoıuz boyalı vernik. 

ln'ikAı fen eri. 

Cillh pirinç musluk. 
Aiaçtao portatif karyola. 
Cililı pirinç elektrik akllmı ile beraber. 
Pirinçle miizeyyen ağaç maaa. 

Dolu gramofon plAğı. Polis muayeneıl 

alıcı} a ait 
Terbiye görmüı kaplan denıl. 

ipekli pamuklu dantel. 
Dikilmiş ipek örtU ve çanta. 

Çam tahta sından gaz aandığı 
Dolu ıincma filmi. 
LAatlk ayakkabı ökçesi. 
Çeilk ıramofon ıeaberetf. 

Haaır ppka şeridi. 

~ - 1549 S. KAN. mucibince .1ak~rd~kl eşya Bzerlnde yazıla gHnlerde ve 1aat J 3,5 da Sahş Dlrek
\ltonce 2490 S. kan; bUklimlorı daıre111nde açık arlbrma ile ıahlacaktır. 
~ - Ülkeye ithal için alıcı çıkmaııa ayni celsede 1aban illere götUrtllmek 91.utile alıc1S1na satılacaktır. 

~l, ;- ls~eklilerln yüzde yedi buçuk pey akçelerinl gö•t•rlr makbuzlarla buaber pefin para Ue mal almak 
)1) Y olerm erbabı ticaretten olduklarına dair UnYan tezkerelerini Yeya ticaret odası Yeaikalarmı Komi .. 
:' ıöıtermeleri. 

)'t r- Peıin para ile mal almak lıteyenlerin eıyan1n bedelini tamamen ve vaktinde pey olarak 
5 llıalan. • 

't,1 - Pey makbuılarmın kanunen muayyen :zamanda Direktörlüğe glSstermelerl vo hergOn pey a!ın ır. 
~ihale gUnlerl saat 13 e kadar vezneco pey akçesi kabul edılebileceğl ilin olunur. (908) 

Q,..y ~t .... ' ... 4 a~o' 4İu• 
.. 1. "T ı ,.. c.. il' o I! 

c;.L•;" ~ Jp ,.,..;..,,ı '-1.a.aot 

•'AD~•OA ...... "C"'\AS::. "AADe 

w 

İnhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
İdaremizde bir vazifeye tayini talebile müracaat etmif olanlar ara • 

ımda 28/1 /936 günü üniverıite konferans aalonunda yapılan imtihan

da muvaffak olanların adları ve dilekçelerine verilen evrak numarala
rile imtihanda aldıkları sıra numaraları &§ağıda gö,sterilmi§tİr. 

Bunlardan münhalita tayin edileceklerin adreslerine gerek olan teb
ligat yapılacağından tim diden idaremize müracaata lüzum yoktur. 

(1023) 
Sıra No. Dilekçe No. 

254 1366 
173 1310 
252 1365 
213 1377 
262 13181 
241 6024 

11370 
261 1381 
85 1117 

164 1459 
203 1328 
256 1390 

50 1296 
216 1744 

23 852 
171 981 
99 950 

268 1144 
226 1059 

79 1201 
207 1110 
253 11410 
77 983 

147 941 
200 ll59 
86 783 

205 1332 
51 1295 
54 938 
98 1335 

165 1465 
230 1331 
221 16214/E 
234 3547/6606 
129 1154 
29 1463 

215 1362 
42 1447 

195 948 
196 1342 
217 1045 
225 1036 
244 1415 

145 15290 
184 1373/1374 

Adı 

Süleyman Saffet 
Halide Argun 
Fuat Aray 
Hikmet 
Haliı 

Kenan 
Fehmi Koç t 
Sami Cemal· 
M. Necati 
Meliha 
Yusuf Cemil 
Feyzi 
Fazıl 

H. Ahmet 
Halil 
Seyfullah 
Hüseyin Kadri 
Şevki Alev 
Semiha Mustafa 
Melahat Ömer 
Kemal Tunç 
Halil Uğurlu 
Ali Kemal 

1 

Hamit Süreyya 
Tarık Bulay 
Mür§İde İlhami 
Celalettin 

Fahri Şadi 
Arif 
Avni 
Şefik Kurtoilu 
Fikri Anlı . 
lımail Bayraktar 
Cevat Faik 
Hümeyra 
Mehmet Kartaf 
Muzaffer 
Hikmet fren 
Nazım 

Atalay Çetin 
M. Numan 
Sedat Salih 
Nurettin 
Hilmi 
Rahmi Arın ' 

11/19 ................ , ~~-----------------, 
Her kadın merakla Saçları dökülenlere 

Öğrenmek istediği bilgileri 

Dr. CEMAL ZEKi ONAL'm 
Kıymetli eserlerinde bütün ince

liklerile bulur. 
Çocuk diifürmek: 200 ıı. 100 kr. 

Nedir, nasıl olur, her kadın bu yolda 
neler bilmdi?. 

Kadın rabatuzlıklan : 300 s. 100 
kr. Nedir~ Neden olur}. Ay halin -
deki rahatsızlıklar ve korunma çare • 
leri. 

Gebelik, aailık bilgiü : 1 00 kr. 
Bu ara görülen hastalık ve ö lümler -
den korunma yolları (250 s.) 

Bebek beslemek : 400 ıı. 100 kr. 
Süt çocuklan, ne yolda beıılenir, na
sıl bakılır, nasıl büyütülür~. 

Çocuk hastalıkları : 300 s. 1 00 kr. 
Çocuğun hastalığını ana nasıl anlar, 
anlayınca n e yapmalı. nasıl !.orun • 

malı, sağlığına kavuşturmalı. 

YENi KİTABCI: Sipariş alır ve 

gönderir. Ankara caddesi No. 85 

KOMOJEN KANZU 
Saç ekalri 

Saçların dökülmesine n kepeklen· 
mesine mani o!ur. Saçların k ökle· 
rini kıtvvetlendirir ve besler. Tabii 
re nklerini bozmaz, latif bir rayihası 

vardır. 

lngillz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu - İstanbul 

, Ahenk ve Mandolin ~ 

[

Bu ıki çalgı ve diğer musiki ihtl· 
yaçlanuız için müracaat ediniz. 
Eskişehir : Ahenk çıkaran S. Suat 

·ı urk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyoı1uı1daı1: 

550 adet veıne defteri yaptmlaca}; ın d • ı ~ 8/2/936 ' aat 15 <lı 
mUnakasaıı yapılacaktır. istekli olanlar ıartnau:t eın' 1'•rıün Piy~uvo 
DirektörlOğOnde prebilirler. "1O17" 


