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Miniwatt 
Lambası 

D ü n y a n ı n k u 1 a ğ ı' d ı r 

RADYONUZU 
p p 

ne 
Yenileştiriniz 

Satıı salonlarımızı ziyaret ediniz 
ISTANBUL ı Philipı :::>alouu, OaJıı.ta Voy•oda Cad. 

17, Jeneral Haa. 
Orozdi Bak. 

ANKARA ı PhiJips ŞubPıi, Danlcıılar Oaddeal. 
IZMIR ı .Pennetti Ye Paı.rlente, İkinci kordon No. 11. 

Ve dığ •r Anadoludııki 30 kadar reımt 
acenta ltırıoıız. 

TÜRK PHILIPS L1MITED ŞiRKETi 
lıtanbul- Galata, Frenkyan han. Telgraf: PHILIPS • lıtanbul 

Cumurbaşkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orkestra kadroıunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman 
Viyola, ViyolonaeJ, Kontrbaa, FJüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet: 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterisi 
sazları çalanların 7 /3/936 cumarteai günü saat 10 dan 17 ye kadar lıtanbul 
Galatasaray liseainde ımavlan yapılacağından bu sazları çok iyi bir ıurette 
çalabilen artistlerin kendi enatüriimanlan ile birlikte sınav komisyonuna bi-

V E N U S Rimeli 

ile tuvalet gören kirpikler kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs Pudrası 
Terkibine Venüs Cold kremi karış • 

tırılmış narin ve nazik ciltleri teşhir eden 
her tene uygun renklerde yüksele evsaf· 
ta, eşsiz bir pudradır. 

VENUS Ruju 
Gayet cazip renklerile kullananları 

hayretlere dü,ürür. Tamam yirmi dört 
saat dudakta aabit kalır, yayılmaz. bo • 
zulmaz ve yakmaz. 

Evliya Zade Nureddin Eren, Eczayı 
Kimyeviye iılat ve ıtriyat deposu. 
İstanbul. 

•• - .......... &.. · - · · ·-· · ··-

Son Posta Matbaaaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Çaresi varken ıstırap çekmek ... 
Ne acınacak hal! 

• 

GRiPiN: • GRiPiN: 
En şid etli bıf ve diı 
afnlar1nı,. romatizma 

aanc.ı ve ıızı~arını 

Üşütmekten mütevellid 
bütün ııhrablan, adale, 

bel, ıinir ağrı' arını 

keser dindirir 
Grfpe, nezleye ve emıali hashlıklara kartı bl'hassa mlle•ı:rdlr• 

Radyolin diş macunu rabrikaıının mOtebauıı klm7a1wlerl 
tarafından yapalmaktadır. 

BANZOPiRiN kaı'll<Z ri HER veRoe 40KuRJ, 
NEFES PORUL.4RINI TEMİZLE • ALGAM SOKTÜRUR.İ)KSÜRÜGij HEMEN GİDERİ~ 

Belediyelerin 
ve hava hücumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dikkatine: 
ı"nli ve tehlikeyi b.ldirmek için fabrikamızda muhtelif beygir kunetiod• 

Canavar düdükleri 
imal olunmaktadar. 

Verilecek ıipari,e göreı dUı sesli, otomatik veyahut 
da ayarlı autla işler, ıadaları yükaelir, alçalu ve dü
düğün ceımmetine göre uzak meufelerdeıı ioidilir 
ıekllde 8 doy yerli mamulatı olan ve Avrupa düdük
lerine her cltuıtce faik b•lunan düdükler hakkında 

f 4hrik ımı:ıdııo hemen tafailat isteyiniz. 

Z ü M R E Z A O E A. S A K i R 
rer dilekçe ile batvurmalan. «142» «361»> 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Ragıp, H. Lütfü Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Febrlk••~ 
1 lıta.nbul, J::ialıç - Kara ığaç, Telefon: 4,8214. Umum acentalığl ı Sal&baddı• 11 

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 ağrlları • Artritizm • Romatizma 

':~;.:.~y:· .... · \ ~:... . . ·. ':-!_•. ~ ... ' • . : 

' ~ Necati Glllı&ta Mad~r Ilan No 15, 16 Telefen: 42894 
---~ 

Bayramlıklarmı21 

Bızden TedaPik 
.Edin 0P 

SOMER BANK 
Yf llLİ MALLAA PAZAIU~ 

-[--E-m-lfık ve Eytam Banka!15ı ilinlar1 :J 
Satılık Ağaç: 

Geçen Fırhnadan devrilen Beykoz'da Tokat Çiftliği orlJJ-:i. 
çayırında ve Bcykcz Parkile Beykoz kasrrndaki 300. de.ı f ,a 
Akasya, Çınar, Çam, Kea ane ağacı 28.:!.1936 Cuma anı.O _, 
On Birde arttırma ile yerl .ıdo satıia caktır. "' 

Almak isteyenlerin J 00 lira Depozito l e Be} koı parkıod• 
memurlarımıza müracaat etme:eri. (310) __/ 

Dr ETE.. VASSAF sınır v• •"al,_, • RA !::ıstnu1' lifi uuıW'~'.1'/JI 
C.i lo~lıı ICeçı Ören a;:artım•Jı 1".l. 2.ı>..J Ew. 1'..dı ôy ~ .h.arıyo uu. ao"' •• T ... 
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- PERŞEMBE - 27 ŞUBAT idare İfleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kuruf 

Tüyler rpertici Bir Tramvay Faciası 
Dün gece Şişhanede bir tramvay yoldan çıkh, yokuş aşağı 

· yuvarlanarak parçalandı , 1 ölü, bir çoğu ağır 18 yaralı 
... 

var 
• 

Japonyada Çıkan isyan 
~.::::.~~~~~~~~~~~~~-·---

Başvekil ile iki nazır katledildi, 80 ölü 
var, hükU.met vaziyete hikim görünü
yor, fakat asiler henüz tenkil edilemedi 

• .. Jf 

isyan edenler dahilde diktatörlük, hariçte tecavüz 
taraftarı ordu mensuplarıdır. Mutedil hükumet 
erkanını ortadan kaldırmayı kurarak silalha 

sarılmışlardır. Va~iget henüz müphem. · 

'.Asiler tarafından öldürülen nazırlar 

Facia Mahallinde Ve 
HastanedeNeler Gördük? 
Kazaya Tramvay Freninin Bozukluğu· 

Oldu? Mu Sebep 
Kazadan kurtulanlar "Tramvay Albncı Daireye 
yaklaşırken hesapsız hızlandı. Bağnşmıya başladık. 
Birden tramvay fırladı, sonrasını bilmiyoruz,, diyorlar 

Facia mahallinin korkunç manzaraaı: Parçalanan tramvay arabaaı .• 

Dün &'ece yarısına doğru İıtanbulda acı çığlıklar, iniltiler, feryatlar kulaktan 
tüyler ürpertici bir facia ol?JIUJ, yolcu- tırmalıyordu. Faciaya sebep. o~ tr~ : 
la.rla Clolu bir tramvay Şlıhane yoku - vayın etrafında kan lekelen, keailmiJ bır 
ıunda devrilmlıtir. Kaza çok giddetli ayak, elbise parçaları &Öze çarpıyor, tram· 
ve ani bir tekilde vuku bulmuftur. vay biletçileri, kontrol memurhln, tirket 

Saat on biri bef geçe Harbiyeden memurları pşkın §a§kın dolaııyorlardL 
lcalkan 122 numar&lı ve 78Q nu- Yaralılar kaldırılıyor 
maralı vatmanın idaresindeki ikin· - Bu arada, yaralılar çığlıklar arasınchı 
ci mevki Fatih - Harbiye tramvayı imdadı ııhbi ve taksi otomobillerile has 
alnema ve ziyaretlerden dönen 30 ka· tanelere naklediliyordu. 

Maliye nazırı Talıahofi Ba1C1ekil amiral Olıada Mührüha• nazırı oe e•kl baıvekil Sait4' dar yolcuyu aldıktan aonra Tepebaıı Vaktin gece yarumı ceçmif olmasına 

~~~(~~)-~~,~------------------------------~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
~.hareket etmek üzere hazırlanan ı• d ç k M mit, bu sırada birdenbire ıUr'atini art- ı lJUf, herkes birbirinden facianın tafsili 
Dlf 1 syan an ı an ana tırarak yıldırım gibi yokuttan inmeğe tını öğrenmeğe çalıııyor, korkunç rakam.. •nci fırkanın üçüncü alayına men-
t'l1> askerler ve zabitler, bu sabah tam 

"-reketleri sırasında Tokyoda iıyan J M•ı• • 1 • E il • ~~İflerdir. Aliler ellerinde ıilih ve apon ı ıtarıst erı me enne 
"Qiihimmat bulunınuından istifade e- M ff k QJ ı R j 
~~ek evveli ba.tvekil Okadanın evine l UVa a Ur arsa US • apOD 
a:~cum ederek kendisini yatağmdan l Harbi Muhakkak 
"'ldınp öldürmütler, bundan sonra 

~ki haf vekil ve timdiki mührühaı 
~ırı amiral Saitoyu da ayni akibete I 
.,.tratnılflar, maliye bakanı Takahati- I 
l)t ağlJ' ıurette yaralamıtlar, askeri ter
L Ye umumi müfettiti general Vaten-

tyi ve daha batka tahıiyetleri öldür

~ltk kastiyle her tarafa bat vurmut -

~ tdır. Bu meyanda general Vatenbe 
t ağır bir tekilde yaralanmıttır. 

( Slya•f muharririmizin mUtalealar1 ) 
Emperyalist Japonyanın Çin ve Aa- mn ifpline ve Japon imparatorluğunun 

ya macerası nihayet dahili bir harp ıenixlemesine taraftardır. Bu ordu • 
haline inkılap etm.İftİr. Sovyel birliği yu ellerinde bulundurdukları için Ja -
cephesinde patlaması beklenen ıilih • pon bü.kUıneti bunların dileklerini ye-
lar evveli Tokyo sokaklarında patla
dı ve emperyalist iatili.nın ilk kurban
lan Japon devlet adamları oldu. 

Japonyada hükumeti elinde bulun
duran meı'ul partinin dıfında gayri 
mes'ul bir de askeri parti vardır. Bu 
parti Çinin tamamen istilasına, Sibirya-

rine ıetirmek mecburiyetindedir. HÜ· 
kUınet, militarist partiyi memnun et • 

mek için bir taraftan Sovyetlere kartı 

harp bazırlıfı yapmakla mqııul olur, 

öte taraftan dahilde tazyikı arttırır. 

(Devamı 8 inci yüzde) 
\t Sütün bu hadiseler .-fak sökerken 
~ku bulmuf, asiler derhal büyük 

~~dilid~~·~~~~~: ------------------------------~ 
dtr~ne çıkanı öldürmeye koyulmuşlar- S ON D A K [ K A : 
,. l\.anh hadiseler Tokyoda yılchnm 
,~r'atiyle yapıldığı için Okado kabine-

r 'tıde iç bakanlığı yapan Gota derhal 
~aaı· 
l.~ 1Yete geçerek tedbirler almıt ve 

~b kan vekili sıfatiyle elindeki kuv-
~Ue • ~ l'ıı il toplayarak çarpışmaga batla -
1ftır. 

(Devamı 8 inci yüzde) 

Asiler Henüz Tutunuyorlar 
Londra 27 (Sabaha karfı telsizle) - Baıvekil Okadanın katli 

i!zerine yerine vekaleten geçen lçBakcmı Boto isyanı tenkil ettiği ve 
vaz.iyete hakim olduğu için )'eni ka~inenin teıkiline imkan vermek 
üzere imparatora istilasını takdim etmiıtir. Diğer taraftan Aailerin 
henüz bazı barakalarda tutundukları ve bazı hükumet dairelerinde 
bulundukları bildiriliyorsa da bu haberin değeri ıüphelidir. 

Facia kurbanlan hastanede 

baılamııtır. 
Tramvayda bulunan ve o ıırada yol

dan geçenlerin söylediklerine gre ara -
ba görülmemit bir sür'atle tam Şiıha • 
ne yokuıu virajından dönerken yoldan 
çıkını§, biraz yürüdükten $Onra müthiı 
bir gürültü ile taklak ala, ata Unkapa
nına inen caddenin ağzındaki dört kat
lı 78 numaralı apartımana çarpmıı ve 

lardan bahsediliyor, tramvay içerisinde 

bulunan yolculann ekseriainin öldüğü ide 

dia ediliyordu. 

T ah ki kat baılıyor 
Kazanın vukuunu müteakip emniy~ 

müdürü Salih ve Beyoğlu kaymakamı fa~ 

cia yerine gelmiıler, yaralılann nakline ne
zaret etmi§lerdir. 

hurdahat olmu§lur. - Trnmvay şirketi' müdürleri de dcrh~ 
Kaza yerinde kaza yerine yetİ_şmİ§lerdir. Nöbetçi müd-

Facia yeri dün gece 12 de bir ana, baba dciumumisi de imza mahalline gelerek 
günü manzarası arzediyordu. Yaralılar tahkikatla mcıgul olmuştur. 
tramvayın enkazı altından çıkarılıyor, acı (Devamı 8 inci yüzde) 
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/lerliyen dil 

·------- v ..... r. R. ... ,., --

K nmızı zanbak, kırmızı ve s::a~, Ma· 

dam Bovari, beyaz taş ustundc. .• 

36-37 gazeteci senesini ean'at ;e e~~biy~t 
için bir hizmet yılı olarak sayabılecegız. Dı· 
van edebiyatının bitişinden sonra, arap harf 
lerinin uzun yıllan böyle eserleri tanımak· 
sı:.an geçti. Dil de. bu dil değildi. ,\caba, 
hald, bugünkü dilimizi methedi~ime gü • 

lenler bulunacak mıdır? Anatol Frans'ı, 
az çok, türkçeye nakletmek için, şımdiki 
lisan inceliğini beklemek lazımdı. 

Kim der ki Fransız dili, her hangi bir 
kamusun eseridir. Kamuslar, san'at, ede· 
biyat ve yüksek kültür eserleri içinde yuğ· 
rulup kendini bulan kelime ve terimlerin 
tesbit olunmasından ibarettir. Bir kelime. 
ancak, bir cümlede ruhlanabilir ve o cüm
le ile lugate alınırsa, canlı manası anlaşı • 

la bilir. 
Kılavuzun bir çok kelimelerinin böyle 

hayat bulduğunu görmüyor musunuz} Da
hası var: Türk kelimeleri ile yabancı kül· 
tür dillerinin kelimeleri arasındaki anların 
birliğini tercümeler kuracaktır. Zekalar 
fikirlerini anlatmak ihtiyacı İçinde kıvra -
narak yeni kelimeler veya kelimelerde ye

ni manalar yaratabilirler. 

E.dehiyat dilinin alabildiğine ilerlediğini 
ııöyliyebiliriz. ilim dili yerinde !Ulyıyorsa, 

Türk ilim seviyesinin henüz edebiyat se • 
viyesinde olmayışındandır. Bunlar henüz 
terimlerini hangi esas üzerinden anyacak
lanru bile te.sbit edmıediler. Çünkü med· 
reseler, ve kopkoyu bir medreseden farkı 
olmıyan eski hukuk şimdi yoksa da, sö -
züm yabana kültür otoriteleri o ocaklar
dan yetişmeler elindedir. M~lleyi kar§!• 
nıza ahnız da kültür konuşunuz; Biz yeni 

dile vanncaya kadar Divanla az mı bo • 
ğuştuH Viktor Hügo'yu: 

Öldürme ey aval.imin Allabı ekheri 
Nanulla kctfi ribı aavap eyliyenleri.. 

diye tcrcüıne ediyorlardL Sanki bu limln
Ja bütün pheaerler türkçeye çevrilseydi, 

ne olacaktı~ 

Türk dilinde hemen en yüksek dillerin 
mükemmelliğini anyanlara sorunuz: Üni -
versitesi. ilmi, kültürü, san' atı, fel~fesi. 
her §C)'i yeniden kurulma halinde bulu • 
nan bir milletin dilini bu p.rtlardan ayı • 
rarak nasıl düşünebilirsiniz? Edebiyat dili 
nasıl Türk san'at adamlarının seviye ve 
zor ilerleyişi ile bir ölçüde geliıiyona, Türk 
felsefe dili de Türk feylesofunun eaeri ola

caktır. 

Düıününüz, arayınız, boyuna ya· 
zınız, boyuna tercüme ediniz: Ka-
fanız inceldikçe, derinleştikçe, ge • 
nişledikçe, dilinizin de, İnceliğe, derin -
)iğe ve genişliğe kavuştuğunu göreceksi
niz. Her dil, o günkü halinde, o dili ıöy -
liyenin düşündüğünü ve duyduğunu an -
1atır kuvvettedir. Siz düşününüz, duymağa 
bakınız: Mutlak ifade edersiniz. Hadımın, 
dünyada güzel kadın bulamadığından şi • 
kilyet etmesine kulak vermeyiniz. 

Eğer türkçe Pnul Valcry tercümesi ıçın 
dar görünüyorsa, bu türkçenin darlığın -
dan değil, Paul Valcry'sizliğindendir. 

Biliyor Musunuz? 
1 - Devletin 1935-1936 bütçeıi kaç 

liradır) 

2 - Nüfusu en az olan vilayetimiz han· 

gisidir) 
3 - Kaç saylavımız vardır~ 
4 - Nüfusu 25,000 den fazla kaç şeh

rimiz vardır) 
5 - Ankara - Sivas hattının uzunluğu 

kaç kilometredir). 
(Cevaplan Yann) 

* 
(Dünkü Suallerin Cevaplan) 

1 - Scfnhatı ve zulmü ile meşhur olan 
eski Rom Jmparatoru (Sezar) dır. 

2 - Güneşin ziyasını muayyen bir nok
ta etrafında toplıyan vasıta aynadır. 

3 - Fransız ihtilii.li esnasında idama 
mahkum edilmiş olan Lavoiııier bir kimya 
tecrübesinin ikmali İç.İn hükmün üç gün 
sonra infaz edilmesini istemişti. Meclis 
reisi bu talebe karşı cümhuriyet alime muh

taç değildir, demiştir. 

4 - Takvime göre bahar 22 martta 
haslar. 

5 - Osmanlı devletinde ilk kanunları 
yapan ikinci padişah Orhandır. 

V aktile Romada, namussuzluk eden kadınları iıkence kale
ıine hapseder ve orada türlü işkencelere tabi tutarlardı. Bu 
resim o vakit hiyanetleri tecziye için kadınlara tatbik edilen 

dete, yapılan tazyiklere rağmen bazı kadınlann kocalannn 
biyanet etmelerinin ve yahut fena yollara düpnelerinin önüne 

geçilememiıtir. 

ifkence cezalanndan birini göstcnnektedir. 
Bugün de kadınların hiyanetini ölümle cezalandıran erkek· 

ler çoktur. Bu yüzden vuku bulan cinayetler pek çoktur. 

Çünkü namus bir seciye, bir telakki ve bir abliık mesele· 
sidir, maddi değil manevidir. fnsıın ruban namuslu olmak 
ihtiyacına inanmadıkça, onu cebren durdurmanın imkanı 

yoktur. Fakat aaırlardanberi yapılan işkencelere, gösterilen tid -
===-=·-=============-==·====~====-=--=== ,. .. 

LSOZ 
Devlete kilometrelerce 
Toprak 
Kazandıran şair 

Salon adeta «edebiyat» çılann meb'u
san meclisine dönmüştü. Hazır bulunanln· 

nn hemen hepsi de ya şairdi, ya muhar • 
rirdi, yahut ta rağbet görmüş bir kaç roma
nın müellifi idi. içlerinde yalnız bir tane 
matbaacı vardı ve münakap da onunla di
ierleri arasında seçiyordu. Matbaacı: 

ASIN DA) 
1 *-H-ER-C-üN-Bi-R -Fl-KR-A-·ı ı f :~a:::gar altın 

Olsaydı! 
Yazık, hayran Bir milyar altın liranız olsaydı ne ya-

olurdunuz I pardınız? Evvela 322,580 kilo altını ne -
reye koyacağınızı dü~ünürdünüz, değil mi} 

- Türk devleti kuruldu kurulalı hiç bir 
zaman bu devirde olduiu 1'adar bilginleri
ni terfi etmcmittir, kıymeti olan herkC!IC 
mutlaka iyi bir it vermiş. bir çoklanru da 

1aylav yapmııtırJ diyordu. 
Gruptan biri itiraz etti: 
- Ben bua\jnkü yerimi yazılanmla le· 

min etmedim, unutmayınız ki devlete bin
lerce kilometrelik toprak temin etmiş bir 
adamım! 

Dinliyenle1'den biri anlıyamamıJtı, ya· 
nındakinin kulağına eğilerek: 

- Kumandan mı idi? diye sordu. 
- Hayır, bir tahdidi hudut komisyo-

nunda katiplik etmioti. 

* T•ryere ile Yerıt Eden 
tımendfferler 

Havalarda tayyarelerin temin ettikleri 
aürati Almanlar yer yüzünde elde etmek 
istiyorlar. Berlin Üe Hambure arasında iş· 

liyen bir (otoray) • dizel motörile işliyen 
benzinli Pnıendifer • saatte 200 kilometre 
süratle gitmeğe muvaffak olmuştur. Yııl -
ruz bu sürati uzun müddet temin edeme • 
diği için şimdi bu derde çare aramak Ü -

zere araştırmalar yapılmaktadır. 

* Bu Da Amerlkahlara Mehaua Uaul 

Amerikanın bir eyaletinde dört senede 
bir selen ıenei kebiselerde evlenmek için 
müracaat eden çiftldrden harç ahnma -
maktadır. Yalnız bunun için şart vardır. 

Kızın evlenmek talebinde bulunmuş ol
ması, ve ıevgisini er1'eğine 1'ızararak ııöy
lemiş olması icap etmektedir. 

Amerikalı kızların, harç vermeği, aşlc-.-
lannı hakim huzurunda itiraf etmeğe ter· 
cih ettikleri görülmekte imiş. 

lstanbul radyosunun sevimli apike· 
ri, yüksek sanatkar Mcs0

ut Cemilin ba· 
bası tanburi Cemil merhum hayatta 
daima yorgun, daima ınuztarip olarak 
ya§Bmıştı. 

Üstat, dehasına hayran olan o va· 
kitki kibarlardan bir zatın Erenköyün
deki köşküne gitmiş, bir iki gün kalıp 
ta şöyle dinlenmeyi murat etmişken. 

tahtakurulardan bizar olarak ertesi gün 
geri dönmek mecburiyetinde kalml§tı. 

Bu macerayı bir gün Rep.t Fuat 
Bey merhuma hikaye ederek 

- İşte böyle oldu .. Bu !Cfer de ken
dimi dinliyemedim 1 

Deyince, :zarif olan Rqat Bey, üs -
tadın tanburunu telmih ile: 

- Yazık 1 dedi. Büyük bir fırsat ka· 
çırrnıpınız. Kendinizi dinlemit olsa idi
niz, siz de bizim gibi hayran olurdu -

nuzl 

·----------------------------· BULMACA 

!Soldan sağa: 

1 - Bir kıt'a. 2 - Yırtıklan kapar, 
vakti gösterir. 3 - Jyi gören, sonuna bir 
L ilavesile ahmak olur. 4 - Çok degil, 
heykel. 5 - Pasaport muamelesi, asker. 

Bu hamuleyi yerinden kıpırdatmak için 
6000 kuvvetli hamala ihtiyacınız olurdu. 
Bu meblôğı tren ile bir yerden başka bir 
yere nakletmek isteseydiniz her biri beo 
ton alan 65 vagon istimal etmek mecbu • 
riyetinde kalacaktınız.. Nasıl milyarder ol-
maktan vaz seçtiniz mi} 

* Karnaval kellmealnln menfel 
Hırüıtiynnlann Oıreme yortusunda et 

yemedikleri malUnıdur. Karnaval kelime
ei de İtalyanca ete. elveda manasına gelen 
(Carne-Valc) terkibinden ahnmıştır. 

Lisan alimleri bu kelimeye başka men
şeler aramak istemifleree de en akla ya
kını yukanda izah edilenidir. 

6 - Büyükler. 7 - içine kitap konur, 
harp otobüsü. 8 - lziyet, ah, beyaz. 9 -
Su konur, polis tibiri. 1 O - içine etya 
konur, ip.ret edatı. 11 - Lihim, yemek, 

kök. 
Yukarwlan api1ya: 

1 - lstanbulda bir semt. 2 - Vaaz 
eden, diş ismi. 3 - Derinlik, ceset. 4 -
Çocukluk, çocuk doğurtan. 5 - Akset • 
mek, beyaz. 6 - Kavga, metot. 7 - f.s. 
ki Mısır şehirlerinden biri, kırmızı. 8 -
baston, terslemek. 9 - Çorbanın koyusu, 
dişi rakip. 1 O - Gezinti gemisi, denizde 
bulunur. 11 - Büyük Önderimiz. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan aai•: 
1 - Ayasofya. 2 - Masır, av. 3 -

El, kuyu. 4 - Rı, ıak. S. - İn1'ôr, tiz. 
6 - An, acul. 1 - Aize, meret. 8 
Nadya. 9 - As, kir, aşk. 1 O - Ham, 
met. 

Y ukandan qaiıYa: 

1 - Amerika, ay. 2 - Yalın, fa· 3 -
As, kaza. 4 - S, iane. S - Ork, nim. 
6 - Ur, avare. 7 - Yay, cet. 8 - A
vusturya. 9 - Aile. 1 O - Nakz, taka. 

r 
1 İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Sabahleyin matbaamıza gelen bir dost anlath: Yedikule) ıeferini yapan tramvayda Aksaray polis merke
- cıGece Beyoğlundan bir Harbiye • Akıaray tramvayına zinin önü, Sirkeci • Topkapı ıeferini yapan tramvayda İse 

bindim. 6 kuruı 10 para vererek Akaaraya kadar bir bilet Aksa.ray Muratpqa camünin önüdür. 

aldım. Tramvay bu hattuı son noktası olan Valde camii önün- Sordum - Fakat bu üç istasyon araıındaki mesafe en çok 
de durdu, indim. Baldan ki arkadan bir (Sirkeci - Topkapı) 300 metredir. 

tramvayı geliyor. Bindim ve 3 kurut 30 para vererek Topka- Biletçi - Olabilir, fakat siz bu tramvaya o 300 metre 

Çin işi .. 

Japon işi .. 
, .... _____ E. Ekrem-Talu__. 

Bunu yapan üç bin ki§il. Ynzı " 
yor!. Capon ihtilalini yazı .. yoo .• rl İkinci 
tahıl. , 

Kurnaz ve afili bir müvezziin koşaTak• 
tan sattığı gazeteyi elime alıp şöyle bir göı 
gezdirdim. Japonyada gerçekten bir is • 
yan çıkmış. Tıpkı bizim meşıutiyeti takip 
eden 31 marta benzer bir hareket. Ufak 
tefek gördükçe, içimizde, Karamusal sepe" 
tine benzetmek arzusunu duyduğumu?. hıı• 
lim, ~lim Japoncuklardan böyle zorlu ve 
1'anlı bir ihtilali kim umardı) 

Olmuı işte l Hem de işin tutumu şiın • 
diki halde insanı ürkütecek mahiyette. 

Tarihin bazı devirleri oluyor ki, Aderıı 
oğullannm üzerinde bir teviye tesirler yn• 
pıyor. O devirlerde insanlar vurucu, ke " 
sici, yakıcı, yırtıcı olmak ihtiyacını duyu• 
yorlar. Zihin, hunu gördükçe ayın, dine• 
§İn, yıldızlann vakit vakit, kürenin üstün• 
de ba§ka başka tesir yapbklannn inan " 
mak istiyor. İşte iki yıldnnberidir biz böY" 
le bir tesir altında, hep biri birimizi yemek 
istidadını gösteriyoruz. Ortalıkta harp ko• 
kulan, cidal emareleri, çeki§tneler, di • 
di§meler eksik değil. Dünyaya müvazenc• 
yi kaybettirmemek için devlet ndamlaıı 

hiç bu kadar uğraşmış değillerdir ~anı • 
nm. 

Haydi, insanlar için böyle 1 Ya hayvan" 
lara ne oluyor? Geçen yıl, hatırlarsınız: 

KartaJlarla leylekler kapışmışlardı. Bu 
sene de, torik balıklarile uskumrular hntP 
ediyorlarmış. Tanrının denizine sığamıyaJ1 
bu mahluklar, İtalyanların Marenoı;ırutn 
nazariyesini kıskanmış olacaklar ki Mar • 
maranın hakimiyetini aralannda paylaşa" 

mıyorlarmı,. insanlar, istedikleri kaclat 
Londrada deniz konferansı kursunlar. De• 
nizlerin üstü onlann ise, a

0

ltı balıkların-

Hem de tıpkı insanlarda olduğu eihi. ha· 
kimiyet kivilerin. 

Bu gidişle, ister misiniz, Cenevredekl 
Milletler Cemiyetini tanziren, Karadeni:t • 
de bir balıklar cemiyeti kurulsun; torik • 

lerle uskumrulann davalannı hal için, pi!i 
balığının reisliği altında, mürekkeb, rnc" 

zid, izmarit, kaya, levrek, orkinoz, tekit, 
istavrit, mercan, kırlangıç.. hamsi, füfeı'J 

çorçor, lapina, dil, kolyoz, gelincik balık
lanndan bir On sek.izler komitesi te('kil e-
dilsin; ve bu komite gümüıe. kılıca 

kalkana ambargo koymağa kalkışsın?. 
~' 

Olur mu) olur!. Japonlar da isyan et • 

tikten ıonra 1. 

- 2' ·---·---·-·-... ~ 
Hadiseler Karşısında: 

KUtUphane maaeh 

Evvel zaman içinde: 

Umumi kütüphanelerdeki kitapl•r' 
kurtlar musallat olmuşlardı. Kitapları yi " 

yor, kannlannı doyuruyorlardı. 
Böylece yıllar geçti; kurtla~ büyüdi> 

Kitaplar küçüldü. 
Bir hayır sahibi, kurtlardan arta knJıııl 

"1ste ' kitap kmntılannı bir yana ayırmak 
di. Fikrini etrafındakilerine söylc:,9i. 

Dü§Ündüler, '8f1ndılar, doluya ko:Yd': 
lar, almadı, boşa koydular dolmadı. sır 
ha yet karar verdiler: 

Bir komisyon toplanacak, bu i§i halle ' 

decckti. 

* 
Busünlerde: 

. . . .,, 
Komıeyon toplandı, kıtap)an hatıııı .. 

1
, 

kurtları itham etti, nihayet en evvel 
50 

liyeceiini en sonra ıöyledi: ~ 
- Asri bir kütüphane yaptınlınalı• 

taplar oraya naklettirilmelidir. 

* 
pıya bir bılet İstedim. içinde bindiniz. Binaenaleyh 6 kW'Qf 1 O para verecekıiniz. 

Biletçi - 6 kuruı 1 O paradır efendim! dedi. •' 
Çaresiz, tramvaydan inmemek için parayı çıkarıp verdim, ld "ye Y 

Ahır zaman içinde: 

Sordum - Sebep? Aari kütüphane yapı ı, amma nı 1;lt"' 
Biletçi _ Çünkü bu nokta Aksaray değildir. ve bu sırada da yeni bir ıey öğrendim, tramvay tirkctinin rar ki. kiı,plıır, kütüphaneye gene nıı 
Sordum _ NuıJ olur? Demin bindiğim Harbiye • Aksaray defterine göre bu ıemtte üç tane Aksaray olduğu gibi köp- dilemedi. rıl-' 

tramvayı beni bura11 (Akauay) dır, diye indirdi. rünün lstanbul ucunda da üç tane Eminönü vardır. Biri cad- Kütüphane yapılrııı:ıyn kadar. k1'..ı)il-
Biletçi - Haklıdır, çünkü (Harbiye - Aksaray) ıeferini denin aağında, biri solunda, biri de bat tarafında, artık sen kkaplan yemekte devem elıhi~leı. ~ ~ 

yapan tramvayda Aksaray Valde camiinin önü, (Sirkeci - buna ey kari; d il L· rır11S1 , medlk bir kitap eiı , bir ~ıtap y• 

İS TER i NAN ıs TER lN ANMA! :k bıra:.nıarııı~lardı. ,___ ________________________________ JJ 





-=== -

• 

1 
Bir kız ortadan 
Kayboldu 

1 l 
Hakkımız 

Yok Mu? 

SON POST,. 

Yeni maliye 
Teıkilatı 

, Şullat 'Z1 ~ 

llzmirde Kız Talebe Veli' 
leri~e Yapılan T ami 
Ve lstanbul Maarif çil eri 

Alh günden beri 
bulunamıyor 

. . 
ızı Adaların su ihtiyacı 

halledilemeyecek bir 
meseledir l 

Haziranda fstanbul maliye Bütün müdür, muavin ve muaJJimler tamimi isabetJi 
istanbulda da tatbikını istiyorlar şube1eri birleştirilecek buluyor, 

Meri Konstantini ismnide bir kız 
altı gündenberi kayıptır. T arlabaşında 
Papadoplo apartımanının ikinci ka -
tında kız kardeşleriyle beraber oturan 

Geçen yı) mayıs ortalarına doğru 

resmi bir dil Ada halkına: r 

Bin~ ve arazi vergilerinin idarei İzmir ~ül~r direktörlüğün_ün kı~ ı tezyinattan Ari, sade ve yeknasak ~ 
hususıyeye devredilmesi münasebcti'1 talebe velılerıne yapmlf oldugu tamı- kıyafet, hem iktısadi, hem de talebe 
le maliyeden belediyeye 150 kadar min İstanbul maarif muhitinde nasıl liğe yakı,şacak bir kıyafettir. MekteP.' 

1 memur geçeceği için lstanbul maliye karfılandığını ve ne gibi tesirler bırak· lerimizde talebelerimiz"' ayni sadel~' 

ve bir fotoğrafhanecle çalışan Kostan
tini cuma sabahı işine gitmek üzere 

- Gelecek ııene ııu derdi kalmıya • 
caktır, müjdesini vermiıti. 

Arteziyen lcuyulannı açılacak, karşı 

sahilden boru ile mi getirtilecek, mah
zen yapılıp içine mi doldurulacak, ne 
yapılacaksa yapılacak. fakat dert mut
laka halledilecekti. 

kadrosunda hayli eksiliş olacaktır. Bu t~ğını anlamak için tchrimizdeki maa- le ve ayni formada elbiseler giyrner 
eksikliğin karşılanmaıtı için lstanbul - rıf erkanı, kız mektepleri müdür, mu- tedirler.» demektedirler. 

evden çıkmış, fakat işine gitmemiş, e- ı 
ve de dönmemiştir .. 

da bir çok maliye şubelerinin birleşti- avin ve mua1lim1eriyle ayrı ayrı görüş- Kız talebelerin yalnız başına sine ' 
1 rilmesi düşünülmektedir. tük maya gidip gitmemelerinin doğru " 

EdirnCkapı, Şehremini gibi kenar Her birinin görüş ve mütaleala!'.l lup olmadığı meselesini şahsi kan8' 
semtler maliye şubelerinin en ziyade mahiyet itibariyle biribirinin aynidir. meselesi addeden müdür, muavin 1f 
meşgul oldukları iş, bina ve arazi ver- İzmir kültür direktörlüğünün kız ta - muallimlerden bazıları kız talebeJliıi 
gileri olduğundan bu şubeler )ağvedi- lehe için velilerine yapmış olduğu ta- yanlarında aile büyüklerinden biri bd' 
lecek, Eminönü, Yemiş ve Galata, mimi nasıl buluyor ve nasıl karşılıyor- lunmadıkça yalnız başlarına sineınaY' 
Karaköy gibi ticaret merkezi olan sunuz? sualine karın: «Çok iyi ve gitmelerini doğru bulmıyorlar. 

Kızın ailesi, arkadaşlarından veya 
tanıdıklarından birine gitmesi ihtima
lini düşünmiiRler, aramı,lar, taramış-

* Aradan üç yüz küsur gün geçti ve 
dün gazetelerin birinde yeni bir yem 
borusu teklinde yeni bir haber gördük. 
bu haberde: 

lar, fakat hiç bir ize tesadüf edeme -
mişlerdir. 

Aradan 6 gün geçtiği halde kızın 
görünmemesi ve kendisine dair hiç 

Büyükadanın su ihtiyacını gidermek 
için büyük ııu depolarının yapılması ve 
bu depolardan evlere boru ile au ve -
rilmesi kararlaıtırılmak üzeredir, deni
liyordu. 

l ~erlerde de bina ve arazi vergileri ma- çok güzel. B~ tam~min daha tabii ve Bazıları ise ahlak ve terbiyeye t~ 
1 1ı.yc:<1en al~nmw olduğu için işler ha - ?ah~ esaslı bır ~kilde yap~l~asını çok lôk eden bir şey olduğu için yalnız gtt' 
fiflıyecektır. ısterız. Maamafih bu tamımın hemen melerinde bir beis görmiyorlar. . bir haber alınamaması merak ve endi

şeleri arttırmıf, bunun üzerine ara -

nıp bulunması için polise müracaat e
dilmiştir. 

Bunun için bir kaç şubenin bir a- hemen bütün maddeleri bizim mek - Netice itibariyle İzmir.. kültür dir~ 
raya getirilmesi mümkün olacaktır. teplerimizde de tatbik edilmektedir. törlüğünün talebe velilerine yaprııJt 

* lnııafıız olmak elimizden gelmez: Haziranda İstanbul maliye teşkila· Biz de mektebe devam etmiyen ve olduğu bu tamim çok yerinde ol ' 
tının çok daraltılacağı anlaşılmakta - geç gelen talebeleri velilerine bildire - duğu ve bunun lstanbulda da yapıl' 
dır. Açıkta memur kalmıyacaktır. rek neden geç geldiğini.ı. yahut neden dığı takdirde çok büyük faydalar do' Polis de iki gündenberi Kostantini

yi aramaktadır. Fakat henüz izi bulu
namamıştır. Kızın bir gönül macerası 

uğrunda ortadan kaybolmuş bulun • 
maaı ihtimal dahilindedir. 

Kostantininin kardeşleri kendisiyle 
görüşen muharririmize: 

- Kardeşimizin ne olduğunu bil -
miyoruz. Şaşırdık kaldık. Kostantini 

uslu ve akıllı bir kızdır. Düşmanı yok
tur ki aklımıza fena ihtimalJer gelsin. 

Bize, o bugün, yarın bir yerden çıka
caktır gibi geliyor ; fakat ne de olsa ü-

züntüden kurtulamıyoruz; demişler

dir .. 

Belediyemizin geçen yı) bir çok ince -
lemeler yaptığını ve 1tayet dar bir büt
çenin içinde, gittikçe artan ihtiyaçlar 
karşısında bu işi de ba.oarmaya ça11, • Moda ticarethaneleri sahiplerinin 
tığını biliyoruz. seyahatine müsaade edilmedi 

Fakat bahar yalda§tı, yarın yaz ge- Ticaret odası meclisinin dünkü top-
lccek. Halbuki bugün tetebbüse geçil- lantısında seyahat için müsaade isti • 
se muazzam iki deponun yapılması yen tacirlerin müracaatları tetkik e
bütün adaya borular döşenmesi ay -
lara bakar, hem de plln hazır, yer ha- dilmis ve 12 tacirden dördünün i!lteği 
zır, para da avuç dolusu meydand" I reddedilmiftir. Reddedilenler ekseri -
olmak şartilc.. l yetle moda ticarethaneleri sahipleri -

Bu vaziyet ve bu düıünce karıısın- dir. 
da bu yıl en iyisi bu meseleyi hiç kurca- l Bunların seyahatlerine müsaa -
lamamak, unutturup gitmektir, diyoruz. de edilmemesi yüzünden mecliste 

Hakkımız !hararetli münakaşalar olmuştur. Ti • 
Yok Mu ? caret Odaaı yardım sandığı etrafında-----------------1 ki müzakere, katibi umuminin bu hu

Manevi evlat 
Arayan 

susta tetkikat yapması ıçın gelecek 
celseye bırakılmıştır. 

Yalov ~ da yeni tesisat 

gelmediğini araştırıyor ve soruyoruz . ğuracağı mütaleasında israr ediyor' 
Kıyafet meselesine gelince: Tabiatile lar. 

lstinyade bir ihtiyar 
fücceten öldU 

Hasan isminde 60 yaşında bir ih
tiyar lstinyede sokaktan geçerken üze
rine fenalık gelmi~. dül1JDÜŞ ve ölmüş
tür. -·--- -

Beyoğlu P'ranıız 

Tiye:troıunda 

Halk Opereti 
Bu ak,am 20,30 da 

ŞEN DUL 
Yakında 

Halime· Bayader 

Mahmutpaşada yangın 

Evvelki gece saat 4,30 da MahrntJ~ 
paşada~i Kürkçü hanındaki sandal>" 
atelyesinden yangın çıkmış bir kısı1" 
eşya yandıktan sonra söndürülrniif 

tür. Yangının atelyede bırakılan ınaJl' 
galdan çıktığı tahmin edilmektedir. 

iıı.ınbul Belediyesi Tepebaıı Şehit 
~ehirTı·yatrosu Tiyatrosunda 

111111/11111111 akıam .!~ 20,30 " Fener/er ve 
Tahlisige idare
leri birleşiyorlar 

Sahillerde yeniden tahlisiye 
istasyonları kurulacak 

Dolandırıcı 
Akay direktörü Cemil, yaz mevsi

minin yaklaşması dolayısiyle yapıl -
makta olan yeni tesisatı görmek üze- 1 

Zabıta Karagümrük semtinde otu- re Yalovaya gitmiştir. 

- - - · ···· ----·-
Yeni çıktı 

Bahar 
Çiçeği 

1//.../11 Kar~~~W 
Türkçeye çeYireJll 

Rt,at Nuri 

ran Cafer oğlu Halil namında bir a -1 Bu yaz için Yalovaya geniş mik 
dam yakalayarak müddeiumumiliğe yasta eğlence yerleri, spor sahaları ve 

Ankaraya 1936 yılı bütçesini gö - vermiştir. Halil hemen hiç bir iş tut- diğer buna mümasil eğlence :yerleri ; 
tünnüş olan tahlisiye genel. direktörü mamakta sadece garip bir şekilde do- kurulması düşünülmektedir. 
Necmcddin dün şehrimize dönmüş - landırıcılık yaparak geçinmekten ıuç- 1 Bu eğlencelerden halkın layıkiyle is
tür. Hazırlanan bütçe aynen tasdik e- ludur. Halil kendisini manevi bir baba tifade etmesi için otobüs ve vapur üc-
dilmiştir. yerine koyarak safdil delikanlıların retlerinde tenzilat yapılacaktır. 

Fenerler idaresinin Ekonomi Ba- J alm-'-para arını aitadır. Bu adam Kara- Şimal hattı 
kanhğı tarafından satın alınarak tah - gümrükte kunduracılık yapan Recai 
1. • ·dar · ba-la t ka ·· Adapazarından bas, lıyarak Düzce, 
ıeıye ı esme g nması e rrur adlı bir delikanlıya: 
etmiştir. Bunun için Maliye Bakanlığı Ben Hendek, Bolu, Gerede, Çerkes, Ilgaz, 

- de kimsesizim. Emniyet T o k G·· ·· H k .. fenerler ve tahlisiye idaresi birleştik - osya, smancı , umuş acı oy, 
ten sonra ismini de deniz kurtarma bankasında 3~ lira param var. Ölür- Merzifon, Amasya, Erbaa, Niksar, 
idaresi olarak değwtirecektir. s~m bu ~a zıyan olacak. Gel, şen 1

.>e· Reşadiye, Koyulhisar, Suşehri, Şebin-
Ycni teşkilatta, Karadeııizden son- nım evla~ım ol. Param da senin ol- Karahisar, Aluora, Gergitten geçerek ı 

ra, Akdenizde de bazı tesisat yapıla - sun 1 demıf, tatlı sözlerle delikanlıyı Bayburda gidecek bir tren yolu yapıl-
caktır. kandırın~ Recaiden 2 çift fotin ile 5 ması kararlaştınlmıştır. Bu hatta fİ -

led lira dolandırmıftır. l h tt · · ·1 kt" Bu cümleden olarak Çanakka en ma a ı ısmı verı ece ır. 
· ·ha A l k Ed ·t t · An Sandalcı Mehmede de: r 
ıtı ren yva ı , remı , zmır, - ı 

talya, Kuşadası, Mersin, Küllük, F r.t- - • Be~ gümrük memuruydum. Nı •• b f • 
hiye ve Mersinde yeni bazı tahlisiye 2000 lıra ıkramıye ile tekaüt edildim. O e Çl 
istasyonları ile fener ve radyofarlar tCJIFakat kimsesizim. Seni kendime ev • Eczane/ !!T 
sis edilecektir. latlık etmek istiyorum; demi, ve on· 

Görülen lüzum üzerine de Karade- dan da 4 lira ile bir çok eşyalar dolan- Bu cece nöbetçi eczaneler .-.lardD': 

nizde mevcut tahlisiye istasyonlarına l dırmıştır. Ha1ilin bu usulle kandırıp 
ilaveten Hopa, Trabzon, Giresun, ' dolandırdığı tesbit edilenler arasında 
Çar'8mba, Ordu, Ünye, Samsun, Osman, Mehmet, İsmail adlarında uç 
Bafra, Terme, Amasra, Ereğli. Zon • kişi daha vardır. Daha başka dolan -
guldak, fğneada. Midyede de tahlisi - dırdıkları olduğu da tahmin edilmek
ye ietasyonlan kurulacaktır. tedir. Müddeiumumilik Halili birinci 

rnüstantikliğe vermiştir. 

Laheyde iki talebemiz 
okuyabilecek 

Camiden pabuç aşıran adrtm 
Büyükdercde oturan kıpti Mehmet 

namaz kılmak bchanesiyle camie git· 
miş, bir · çift papuç çalarken yakalan- il 

mw. zabıtaya teslim edilmiştir. 

Beyoğlu : ( Garih, Llmonciyan) . Şişli: 

(Dimitri). Galata: (Asri ittihat). Kü
çükpazar: (Necati). Alemdar: (Eşref 
Neşet). Eminönü: (Salih Necati) . Be-

yazıt: (Asador) . Fener: (Arif) . Ak
saray: (Şeref). Karagümrük : (A. Ke
mal). Şehzadebaşı: (Asaf) . Samatya: 
(Teofiloıı) . Hasköy: (Halk) . Kasım· 

paşa: (Merkez). Şehremini: (Nazım) . 

Kadıköy : (Çubukçıyan, Hulusi). Üs -
küdar: (imrahor). Bakırköy: (Mer -
kez). Seşiktaı: (Recep). Sarıyer : (A
saf). Büyükada: (Merkez) . Heybeli: 
(Yusuf). 

Muazzez Tahsin 
Senenin en güzel edebi romanı 

Şehıadebaıı 
TURAN tiyatroı11 

Natlt - Hallde 
Bu gece 1aat 20,SO da 

AMCA BEY 
Yodvll 3 perde 

, MiLLi 
BINlllA 

Blitüa lıtanbul halkına 935•36 mnıl· 
O A mlnla 2 BlyOk 

M H 1 M 1 L N ıabHeri birden 

'-------------------------... 
Gönilller 

Birleşince 
Senenin en ıalraue •• aebhar yıldı· 
ınn rala' arı y91ueltea aautul•ı1acak 

bir filmL MlmeuilJul ı 
NORMA SHEARER 

HERBER MARCHAL 
Ayrıca: FOX JURNAL 

Ali .Baba 
" Harun Re9ld,, 

Tlrkçe aöa!G ŞaheHrinia rördO~ 
ratbet n kaaaadıtı llJUnffaklyt 
•• herkHln ıBrüp, ve Tlrk mu• 
klainl dialeyebitmelerlal temin 111all" 
aadlle, Bayram arlfetlat kadar ,ar 

term•t• karar Yermlttlr. 
ea Jeai •• ıoa ha•adialerl iılll•lllll"" 

--------------------------------------------------------~ 
Bugün matinelerden itibaren 

S A R A Y Sinemaaında 
Küçükler ve bU70kler ;çin neiell, •ileocell Y• zenl(ln bir progralll 1 

2 büyük ve güzel film birden: 
idil Bil 80LD0BBN 

aıcalıtlN ı o ı L ı ı 
BDYAll 

llA ~DA SCHNEIDER 
,.LBACH RETTY 

Dllnyanın en kilçllk artiıti 
SHIRLEY TEMPLE 

tarahndan bOttın dtınyayı 111•111" 
Caıip ve zengin bir film. nun eden film. 

S ı • Glildllren ıözler: i • 5,10 • 8.20 
eftD8 ftr • Bir gecenin rUyuı : :i,30 • 6,40 • 9,SO 

•• yeni PARAMOUNT JURNAL 

• 

Her yıl Laheyde temmuz ve ağus -
tos aylarında, «Devletler Umumi Hu
kukul> akademisi tarafından meccani 
tatil dersleri verilmektedir. Cihanın 
en büyük ilim adamları tarafından ve
rilmekte olan bu derslerden Türk , 
gençlerinin de istifade etmelerini dü· 
şünen akademi iki talebemizi mecca -
nen bu derslere iştirak ettirmeği ka • 
rarlaftırmıştır. Bu talebelere Laheyc 
gidip gelmek üzere her birine (2·10) 

Bu akıam 

iPEK 
ve 

MELEK'd· ANNA KARENiN 
GRETA 
GARBO 

FREOERiC 
MARCtt 

lorin de para verilecektir. 

~ Fransızca sözlü ve Metro • Goldwyn Şirketinin ıaheseri 
-...~r·---•... Bu ıece lçia numaralı koltuklar her iki sinema aiıeaiade satılmaktadır. Telefon: Melek: 40868 ipek: 44289 
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MEMLEKET 
• HABERLERi 

Süleyman Pş.nın 
Mezarı Tamir 
Ediliyor 

Matbuat müoürlüğünün hazırlattığı antoloji 

Ahmet Refik, " çıkta 
Kalanların Ant o of si 
Kalblerde yazılı,, diyor 

Müzede Hititlerin binlerce sene evvel matbaa işleri de Gelibolu, (Özel) - Buraya 
15 

ki· 
lometre mesafedeki Bolayir köyünde 

ayseri müzesindeki 
ıymetli Hitit eserleri 

" Şimdi Bahçemle Meşgulüm. Anlamıyan 
insanlarla Uğraşmaktansa Böyle Çiçeklerle 

Uğraşmak Daha Hoş! ,, 
yaphklannı gösteren tabı aletleri var Süleyman paf8Dın mezarı vardır. Av· 

• . rupaya ilk geçen Türkler arasında bu-
Kayseri, (Özel) - Burada pek çok da yapılmıı ve çamurdan bır levha iı· l bu T .. k kum d t .. rbesi 

Hitit eseri vardır. Müzede birer buçuk l zerine hakkedilmiş bulunmaktadır. Bu unan A h urt d"" anb. a1!mm. ilu ha Matbuat Umum Müdürlütünün hazır • ı 
umumı arp e UfCD ır mennı e • latbğı antalojiye a•ınmayan değerli · ede-

~e.tre uzunl~ğunda iki ta?e d~ Mamut çamur levha yine çamurdan bir zarf l rap olmuş, sonra da bakımsızlıktan biyat adamlarımızla görüımclerimize de • 
dışı. vardır~ ki ~~nlann bır ~ilyon se· içine konulmakta, bu çamur mahfaza- fena bir hale g~l.mİftİr. vam ediyoruz. 
nelik oldugu soylenmekte~ır. . . I nın dört tarafı mukaveleyi yapan her ı Hükfımet 'imdi Süleyman paşanın Afllğıda dün Ahmet Refikle goruten 

En enteresan eserler Etı devrıne aıt iki kişi arasında mühürlendikten son· mezarını tamir ettirmektedir. Müteah· arkadB~ııru,zın ~~ı okuyaca.lwruz. 
olup tabı iş l~nde kullanılan aletler ve 1 ra fırında pitirilmekte ve bir kiremit 1 hit İ.fe bat lam ıştır. Bu arada Namık * * * 
ınerdanelerdır. Bu merdanel~rde m~h- halinde muhafaza edilmekteymiş. Mü- 1 Kemalin mezarının da ~ir edileceği Ahmet Relikle Mülakat 
telif Eti kanunlarının mahkuk oldugu zede camekan içinde muhafaza edilen söylenmektedir. Adada Ahmet Refiği tanımıyan yok. Bu 
görülmektedir, matbaalarda kullanılan .. . . • itibarin evini kolaylıkla buldum. 
bugünkü prova merdanelerinin daha böyle pekf çokd mukavele sureti, zarf Bu Yll Kihste zeytm Gazeteciyim. derdemez: 

b . . . "d A • l b d 1 ve mazru var ır. h IU B 1 ti" Muhterem mu··dem·s· asıtı ve ıplı aısı o an u mer ane e- . .. . . . • ıa su ere <e 1 . 
tin man kullnnılmıA olması şayanı Kayserı muzesı Hıtıt eserlen bakı- l (Ö . . b - Antoloji meııelcsi mn. Dedi. 

0 za T d d.. · ·· • Ki is zel) - Kilis, yırmı eş _ Evet. Matbuat Müdüriyetinin yaptı· 
dikkattir. Müzede Eti hükümdarları· mın an unyanın en zengın muzesı bin nüfuslu kalabalık bir şehirdir. 
nın kullandıkları mühürlerden ziyade halindedir. Burada Hititlerin kullandı- - ğı antoloji hakkında ne dü§ünüyorsunuz'?. 

I İstiklal savaıında pek harap düten Omuzlannı silkti, kayıtsız cevap verdi: 
o zaman kullanılan mukavelelerin su- ğı dikif iğnelerini, baltalan, ayna an, k • kasaba, belediyenin çalışmaları sa • - Düşünülecek bir §ey yok ·i .. 
retleri tetkike AAyan eserlerdendir. kalemleri görünce binlerce sene evvel- s ı k 1 · r- yesinde yeni baştan kunılmaktadır. onra gü ere i ave etti: 

Bu mukaveleler ı"ki ~ft'-ıs arasında, ki Hitit medeniyetinin azameti gözler Eld elir ağlamadan gayn· bu halen 
~~ Kilisin iktigadi bünyesini kemi- « en ne g 

bilfarz müteahhit ile iş sahibi arasın· önünde canlanmaktadır. Bir taraflı dü~ünce ile yapılmış bir an • Değerli tarihçi Ahmet Refik 
ren iki dert vardı. Kaçakçılık ve gü- toloı··ı. lsted.ıklen·n·ı. koymu•, istemedik • 

lzmir muallimleri Manisada 
lzmir (Özel) - lzmir Cumhu • 

:riyet kız enstitüsü öğretmenleri Ma· 
nisaya bir müşahede gezisi yap -
ınışlardır. Yirmi muallimin iştirak 
ettiği bu seyahat çok zevkli ve is • 
tif ad eli geçmiştir. 

İzmir muallimleri Manisada, ta · 
rihsel bir kıymeti haiz olan Mura • 
~e cami.ini, Manisa akıl hastnesi
ni ve Manisa orta mektebini ziyaret 
etmişlerdir. 

Kaşta iki buyuk mektep yapılıyor 
Kaş (Özel) - Buraya bet saat 

\ızaklıktaki Kasaba köyünde 17 kö
)'Ün iştrakile 438,5 metre genitli -
ğinde büyük bir mektep yapılması 
kararlaıtırılmı§tır. ilk tesis masrafı 
olarak bir deve güreşi tertip edilmiş, 
elde edilen hasılat ile icap eden 
nıalzeme alınmı§ ve mektebin temel 
atma merasimi yapılmııtır. Kalkan 
nahiyesinde de bir ilk mektep yapı· 
lacaktır. Bu İ§ için timdiden 1000 
lra toplanılmı§tır. 

ır Eski edebiyatı yeni edebiyatı biliyorum 
fzmit valisi f{andırada müş mecidiye. Kaçakçılıkla sıkı ve lerini daraya çıkarmışlar. Fakat daraya Avrupa edebiyatına da az çok vakıfım. Bi· 

1 Ö 
önemli surette mücadele edildiği çıkanlann hiç birinin de eserlerinin onlar naenaleyh onlan da Avrupa edebiyatın • 

zmit ( zel) - Vali Hamit Kan-

dırada bir tetkik gezisi yapmıştır. 

Senede 350 bin kilo keten istihsal 

eden bu kasaba aşağı yukarı bir ke
ten bezi imalathanesi belindedir. 
Bütün evlerde keten büken çıkrıklar 
vardır. Vali bu gezisinden eyi intiba
larla dönmüştür. Cumhuriyet buğ • 
dayı tipinden lzmit bölgesinin her 
tarafında verimli neticeler elde e -
dilmittir. 

lzmitte tutun piyasası açıldı 
İzmit (Özel) - Tütün piyasası 

açılmııtır. Açılı§ fiatı 70 kuruştur. 
ilk mübayaayı inhisarlar idaresi 
yapmıştır. 

için fazl kaçakçılık hiç kalma - tarafından Avrupada reklfım edilmesine dan ve eski edebiyattan almış olduğum il· 
mış gibidir. ihtiyaçları yoktur. Edebiyatta siyaset ola- hnmlarda ölçer ve seçerdim. 
Gümüş mecidiye ise, beş şubatta mnz. Siyasi dü§iincelerde de antoloji ya- Zaten bu antaloji resmi olduğu için 

t d 
··1d k ld ld w • •

0 
vaziyet pılmaz. kusuruna bakılmaz. Açıkta bırakılan zevnt 

e avu en a ırı ıgı ıçı Bu memlekette her edibin, her muhar • • ·· l d .. ·· ·· 1 k d h · · 
b

. d b. d w. • • c·· .. rcsmı goz e ve uşunuş e a ro arıcı çı· 
ır en ıre egıımıştır. umut me • ririn, kendi kudretile kaznnmıo olduğu bir karılmıolardır. Zaten hepimiz kadro hari • 

cidiye ekonomik bünye üzerinde mevki vardır. Onu sarsmanın, onu halkın ciyiz. Fakat resmi mahafildcn. Milletin 
pek menfi tesir yapmakta i.di. Halk, ruhundan çıkarmanın imkanı yoktur. Çı- gönlünden değil. 
bu münasebetle sevinç içindedir. kanlan zatların antalojisi Türk milletinin Eğer bu antolojide lisan meselesi dü • 

Ki.liste bu yıl zeytin mahsulü çok gönlünde yıızıl~dır. .. . ~ünüldise Uşşaki zadenin, H&midin lisan· 

b k l
.d. Z . h l K·ı· Şahsıma gelınce: Onlar daha antoloııyı lan Fransızcaya tercüme edilince ağırlık-

ere et t ır. eytm er yı ı ıse 11 ı l · · . . .. . . . yazmadan yı arca evve eser erımın par· lan belli olmazdı ki.. O terkipli lisanlarda 
ıkı yuz bın lıradan artık hır para ge· çalan değil, tamamı Avrupa lisanlarına ne yüksek fikirler vardır. Asıl hüner Ha· 
tirir. tercüme edilmiştir. Türkiyede Demirbaş midin yüksek fikirlerini Fransızca ifade 

Antep • Kilis yolu vilayetin en iş· Charl, Baltacı Mehmet Pa~, İsveç lisanı· edebilmektir. Onlar Humidi anlamaktan 
lek ve düzgün yoludur Kasaba vi • nn, Kadınlar Saltanatı ve :x uncu asırda Is- aciz oldukları için çekinmişlerdir. 
}ayetle daimi temasta bulunduğu tanbul hayatı Almancaya, _Mülteciler me- Faik Ali Ankarııdadır. Onu bulsalardı 
• • •1. selesi Lehçeye, Ule devn Fraruıızcaya, onlara Hiimidin ulvt fikirlerini hatta Fran· 
ıçin bu yola çok ehemmıyet verı ır. T·· k "d . d B 1 · t B l ur· ı aresın e u gans an u garcaya. sızca olarak izah eder ve tercüme etme • 

Kiliıte bir memleket hastanesi de Türkiyede kral Rakoci Macarcaya tercü ~ lerine kolaylık gösterirdi. 
.
1 

. l me edilmişlerdir... Mülakat bitti. K1ymetli üstat hana çok 
ipekçilik Kanunu Yapılacak Matatyada tanzı , at ve tenvıra - Siz bir antoloji yapacak olsaydınız sevdiği bahçesini gezdirdi. 

Ankara . Ek . b kn ı w resmi indirHdi kimleri koyardınız?. - Ben, dedi. - onomı a n ıgı ] . 
· kr k l d l h"l l · .. Malatya (Özel) Şehir meclisi - Edmond Saussayın stanbula gelıp te Çiçeklerden oldukça anlanm. Bakın 
ıp~ ı umaş ar a yapı an 1 e erın O· ._ ___ !t irat" - • • • ~!-.l- intihap ettiklerini ... yazılarını gezetelerde sünbüllerime, karanfillerime mimozalar 
nime geçmek için tetkikat yaptırmakta uuızuat ve lenv vergısun Y~ k d w h · 1 d d 

ı · • · b • befnde • d" • ti o u ugum genç mu arnr er en e par • çok güzel değil mi). Bence, anlamayan 
dır. Bursa ve stanbulda ham iplik ve yırmı et nıı ı m ll111lf r. , çalar alırdım. Bence antolojiye girecek o· insanlarla uğraşmaktansa, böyle çiçekler· 
mensucat satışları organize edilecek sonra bir kanun projesi hazırlanacak- lanlar yazılan halk tarafından evilmiJ ve le uğra:mak daha ho~ 
ve bunun için de tetkikat yapıldıktan tır. duyulmuş olanlardır. Muazzez Faik 

l~Q-~ 
Meryem bacaklarını uzatıp Hatibin ya- başkasının eline düşmüştü. Geri gd· rasında neler vardı ki sonra bir yolunu 
nında yarenlik ediyordu. se bile art.ık ondan ne hayır beklenir- bulup, amca, dayı sahabeti ile paralı 

Hatip Ak Osman altı ay mahkum di. mevkilere geçmişler. Eski arkadaşları· 
olmuştu. En iyisi ayrılmaktı. nı unutmuşlardı .. 

l<ERV AN YÜROYOR Ve artık hatipliği de kalmamıştı. Fakat kafir ne de tatlı kadındı. · Bunlar hep olağan şeylerdi. 
Malı, mülkü de yoktu. Hatip mahkumiyeti uzadıkça, ilk H ı b h k lbe 
Bir bahçesi ancak onlara ekmek zamanların k k fk e e ir apisten çı sın e t yine 

- 68 - _ Bürhan Cahit _ or usu, acısı geç 1 çe eski mevkiini alacak eski itibarını ka-
27 • ~ • 936 parası getirebiliyordu. sevgili Meryemi bumunda tütmeğe zanacaktı. fakat u 'kafir Meryem bu 

- Kendi bilir. Bana bir şey söyle- tık birer insan kurusu haline gelen es- Halbuki hatiplik zamanında dört başladı. Fakat artık kuş kafesten uç· işi neden etmişti?. 
hıez ki 1 diyordu. Hacının derdine düş- ki kanlannın üatüne tezelden birer başı mamurdu. Bir kere aylık alıyor· muştu. Hatip her noktada teselli bulurken 
tük. Şimdi onu mu düşüneceğim. genç kız ve yahut dul bulup nikahla· du. Sonra i.tibarı vardı. Onun hatırını Eski kansı da, çekilir şey değildi. 
h b b 1 

Meryem için bir kurtuluş tarafı gö-
anımın unu i se bile ıöy- mışlardı. sayan, mevlutlanna, dualarına. dü- Merycmin yanında artık ihtiyarlıktan 

F ka l B h 
remiyordu. 

a t onu tanıyan ar Firdeı u emen memleketin çok yerinde ğünlerine, cemiyetlerine çağıran eşrafı sesi bile bozulmu1 saksağana benziyor-
lcnı.iyeceğini, ortağının gitmesinden böyle olmuştu. ondan dün)•alık esirgemiyor, ara sıra du. O artık elden gitmiftİ. 
her suretle memnun olacağını kestiri- Onlaı'.ın kadın ~lerinde tahammül- da yiyecek, giyecek gibi hediyelerini Hatip başından geçenleri düşün· Fakat onun da çaresini bulurdu. 
Yorlardı. leri yoktu. Hiç bir feyde gösterme· eksik etmiyorlardı. dükçe evinin eski rahatını hatırlıyor, Kasabada olmasa bile köylerde İ• 

Hacının emektar kansı kendine za· dikleri ihtiyatı bu meselede göstermiş- Gül gibi geçiniyordu. akşamları kapıdan girince kendini kar· marn nikahıyla gizli gizli kadın alınır· 
tarı da olmasa hiç olmazsa bir miras- ferdi. Fakat şimdi her şey bitmişti. ~nlayan Meryemin ablak yüzünü özlü- dı. Kasaba kadınlarının artık gözleri 
çının aradan çekilmesine sevinecekti. Kasabanın vakti bati az çok yerin- Bütün gelir kapıları kapanmı§tı. yor. Eski kansının meharetle yaptığı açılmıştı. İmam nikahının metresten 

Sonra ne kadar olsa ortaktı. de ıolan bu iki yaş arası erkeklerin he- K.aiın. bodur, tıkız Meryemin yas- pirohileri, tatlılan dütünerek göğüs farkı olmadığını böyle kapatma gibi 
Daha sonra hazır Hacı da meydan· men hepsi akfam pazarından ucuz ba- sı kafası vücudu gibi hantal değildi. geçiriyor, bu olan biten şeylere kızıyor- YEWamanın eninde sonunda patlak ve-

da yokken sevgilisiyle rahat rahat dü- halı mal kaldıran açık gözler gibi piya· Hatibin artık çekilir tarafı kalma- du. receğini öğrenmişlerdi. 
f\İp kalkabilecekti. sada ne kadar genç kız ve kadın varsa dığını sezmekte gecikmedi. Ve bir kaç Ne etmi~ te bu işe girmi~i}. 

V 
Onları en çok düşündüren de mi· 

• e zaten böyle olmuştu. Pehlivan toplamışlardı. zamandır• kendi.sine takılan kırıkçı El- Fakat ne olursa olsun canını kur-
b rastı. 
,,ıne postu eve sermifti. Hatip Ak Osman da Manifaturacı malılı Hurşide kaçıverdi. tarmıştı yal. imam nikahıyla evlenen ve lıüku-

Tarikatçılar arasında zarar gören· Hacı Sadık gı"bi bunlar arasındaydı. Hatip Ak Osman hüküm giyip hap- Buna seviniyordu wtel .. f kı 
lcrden biri de Hatip Ak Osman ol· Meryem tıkız, genç, gürbüz bir ka- se gittikt~n bir zaman ~onra kasaba ile Şimdi artık haftaları, günleri saya· mete gore metresten ... ~r olmayan 
muştu. O hem altı ay hapse mahkum dındı. Hatip onu aldı alalı romatizma mektuplarcıbildiği zaman ilk aldlğı acı rak cezayı bitirmekten başka çare yok· bu kadınl~r ;k~lan olunce ~çık~ ka
olnı.uş, hem de genç kansı Meryemi dediği diz ağrılan zaman zaman artı· haber bu olmuştu. tu. Hele bir hapisten çıksın. Elbet her lıyor, eskı nıkahlı karıları mıras yıyor, 
kaybetmişti. yor, Hatibi günlerce yere seriyordu. Ve bu haber Hatibi altı aylık mah- şey yoluna girerdi. O bu memlekette bunlara da kalkıp gitmek düşüyordu. 

Meryem onun gözbebeği, sarı ya- Fakat Hatip bu uğursuzluğu Mer- kumiyetten daha çok sarstı. ne inkılaplar görmüş ne tehlikeli gün Amma köy kadınlan henüz bunu 
Pıncağıydı. yeme vermiyor. Eskiden Konya me<lre· Eski zaman olsa nder yapmazdı~. ler geçirmişti. Her ~ey çabucak unutu· öğrenememişlerdi. 

Daha dört yıllık karısıydı. selerinde geçirdiği yoksuzluk günleri- Zaniyeyi saçlarından sürüye sürü· lurdu. Elbet bir gün onların da gözü açıla-
Mcdcni kanun Türk kadınını cari· nin hatırası diye kendi kendine dövü- ye getirip recmettirirdi. Fakat şimdi Vaktiyle halka kötülük ettikleri i- cak, hükumet nikahı olmadan ere var· 

:Yelikten kurtardığı günden önce yaş· nüyordu. elinden ne gelirdi). çin ~lanan, hapse tıkılan, lanetleme ma~acaklardı. Fa~at o zam~a kadar 
lan kırkla altmış arasındaki bir kısım Ve bunun içindi ki genç kımemı di- _ Mahkemeye haf vursa büsbütün edilen ittihatçılar arasında sonradan Hatıp. ~ıa~ıl olsa bır genç kadın daha 

c~li erkekler karşılarına çıkan tehlike- zinin dibi11den ayırmıyor. Eski kansı İ(' rezalete binecek, ayyuka çı· el üstüne çıkarılanlar görülmüştü. bulabılirdı. 
}'ı sezmiş gibi harekete geçmişler, ar· emektar bir hizmetçi gibi çalıftrken kaca\ctı. Bir kere kadın elden çıkmJ.f, Hürriyet ve itllaf fırkasının elba~lan a-

( Arkası var ) 
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Habeşistanın Mataharisi . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Italyanlara akla hayret verecek oyunlar 
oynayan Habeş kadın casusu kimdir? 

ltalyanlar Habeş topraklarında ile-ı 
rilcrlerken plan ve hareketlerinin Ha
beş imparatoru tarafından bilindiğini, 1 
ansızın yapacakları taarruzlara karşı 
bile peşinden tedbir alındığım anla -
mış bulunuyorlar. 

haJyanlar, Habeşlilerin, büyük 
harp sırasında şöhret kazanan Mata· 
hari gibi bir casusları bulunduğunu 
anlamış ve nihayet bunun asilzade bir 
Habeşlinin karısı Manen olduğuna 
hükmetmişlerdir. Bu kadın, ltalyan 
ordusunun hareketlerini gözetleyip 
haber verecek gizli teşkilat yapmış bu
lunuyor. 

Manen A vrupanın casusluk ve mu
kabil casusluk teşkilatını tam yirmi yıl 
tetkik etmiş, bu sayede hemşerilerin -
den 400 ünü bu iş için yetiştirmiş bu· 
lunuyor. 

Bu Habeşli Mataharinin nası] çalış
tığı, düşmana ait haberleri nasıl top -
ladığı hen üz anlcwı lamam ıştır. Fakat 

Yunanistanda kız kaçıran 
haydutlar türedi 

Zengin bi_r ailenin genç ve güzel kızı otomobiJle kaçırıldı, 
zabıta hır haftadan beri en uf ak bir iz bile bulamadı .. 

Bundan bir kaç gün evvel Yuna - ~ 
nistanda T rikala kasabasında bir kız 
kaçırma hadisesi olmuş, genç ve gü - . J . . ~ 
zel bir kız meçhul kimseler tarafından tı 

kaçırılmıştır. 
Hadisenin kahramanı olan henüz -,,. 

yirmi yaşlarında Yanula Yunanista -
nın en zengin ailelerinden birine men· 
suptur. Erkek kardeşi de meşhur 
doktorlardan biridir. 

Genç kız iyi terbiye almu~tır. Mü • 
nevver ve ciddidir. 

Yanula hadise sabahı mutat gezin· 
tisini yapmak üzere evden çıktıktan 
sonra ağaçlıklı bir yolda yürürken bir
denbire karşıdan hızla gelen şık bir o
tomobil görmüş, çiğnenmemek için 
de yolun kenarına çekilmiştir. 

Otomobil işte bu sırada birdenbire 
durmufi, açılan kapıdan çıkan bir a
dam genç kızı belinden kavrayarak 
otomobile atmış, bütün hıziyle kasa -
ha yolunda kaybolmuştur. 

Hadiseyi gören bir çoban vak' ayı 

Yanula 

onun Habeş erkanı harbiyesinden e
mir alınca türlü türlü kılıklara girerek 
casusluk yaptığı tesbit edilmiş bulu • 
nuyor. 

herkese sözü geçen, bütün arzulari 
yerine getirilen bir genç kızdır. Eğer 

genç bir adamla seviştiğini ve onunla 
evleneceğini söylemiş olsaydı, kat'i -
yen dediği yapılır, hiç bir itiraz edil .. 
mezdi. 

Bütün bu ihtimaller ortadan kalktı .. 

• kasabaya haber verdikten sonra za -
bıta derhal faaliyete geçmiş, fakat oto
mobilin izine bile tesadüf edilememiş-
t . ğına göre Yanulanın Yunan Cangs .. 

anlcwıl .. Manen açıkça renkli, iri gözlü ve 
yakışıklı bir kadındır. Avrupa dille • 
rinden biı kaçını mükemmel konuş • 
tuktan başka Pariste ve Viyanada ida
resi altında olan merkezleri vardır. O

nun en çok örnek tuttuğu şahsiyet, 
meşhur " lngiliz casusu Lavrenstir. 
Hatta Manen, bir aralık Lavrensten 
ders almış ve onun bütün usulünü ez

ır. 

B ··t·· b. k b il k b 11 k terleri tarafından kaçırıldığı u un ır asa ayı a a u a e • 
d b h ... d. h Ik d"l" d.. .. · maktadır. en u a ıse a m ı ıne uşunce 

ilk söylenen şey güzel Yanulanın bir Ailesi kızı bir an evvel kurtarabil .. 
aşk kurbanı olduğudur . mek için binlerce lira vermeğe hazır• 

Genç kızın bir genç erkekle seviş- dır. 
tiği ve onunla evlenemedikleri ıçın Fakat buna rağmen ne otomobilin 
böyle sevgilisi tarafından cebren ka - izi bulunabilmiş, ne de mütecavizler 
çırıldığı söylenmeğe başlanmıştır. aileden para istemişlerdir. Aradmı bir 
Halbuki bu hadisede bir aşkın mevzu hafta geçtiği halde zabıtanın yaptıği 

berlemiştir. 

ltalyanın harp hazırlıkları 1920 de Matahari ve l\'Janen 
· bahsedilmesine imkan yoktur. Çünkü sıkı araştırmalar hiç bir netİcP. verme 

ailenin temin ettiğine gore Yanula miştir. 
gizlice başladı ve ilk Önce Habeşistan- Manen de faaliyete koyuldu ve bir di- ı' «Habeş yıldızı» nişaniyle süsledi. 
da kullanılacak toplar hazırlandı. Ma- lenci kıyafetine girerek İtalyan cephe- Manen, askerliğin tekniğine vakıf • 
nen derhal Roma ya koştu ve oranın sine geçti, bu seyahat esnasında elde ı tır. Maiyetinde çalışan bütün kadın -

kibar alemine karı,şarak ltalyan siya • ettiw i bütün malumatı Adisababaya I l~r, tam askerden farksızdırlar. Fakat 
silerine ziyafetler verdi ve nihayet b"ld~ J· kımi modern silahlarla, kimi mızrak-

ı ır ı. l 
topu yapmakta olan mühendisi ele M d h C "tt" ! larla muharebe ederler. Manenin ken· ... anen a a sonra enevreye gı ı, d" . -

Güzellik Kraliçeleri 
Uslu Durmıyorlar 

geçirerek anahtarları çaldı ve planları . J .
1 

b" ısı tabanca kullanmakta S"on derece 
ak k ld k d orada Habeşıstamn aponya ı e ır h l"d" O H b · · · aşırar opyasını a ı ve sırra a em . .., . ma aret ı ır. nun a eşıstan ıçın • I Geçenlerde Yunan gazetelerinde o- 1 tadan kaybolmuşlardır. 

bastı. muahede ımzaladıgını yayarak ve hır deki ~aaliyetleri yü~ünderı Adisaba - kuduk. Yunanistanın 19:H gi.izellik 1 Hadiseye müdahele eden zabıtanın 
Manen •daha önce de bir çok mace- muahede sureti uydurarak İtalyanları ~da.kı yabancılar hır şey yapamıyor, kraliçesi olan genç kız evlenmiş, fakat sıkı araştırmaları neticesinde iki sev .. 

raların kahramanı olmuş; Uvrens, bir hayli yordu, ltalyanlar bu uydur • ıçlerınde casusluk yapmayı kuranlar, aradan iki sene geçmeden sevdiği bir 1 gili bir otelde bulunmuşlar, doktor 

imparator Yasuya karşı hareket için ma muahedeyi ele geçirmek için yap· ı delhal memleke~ dışın~ .atılıyor. . ! zabitle beraber ortadan kaybolmuş : 1 tevkif edilmiş, kız da aile ocağına bı .. 
Habeşistana gittiği zaman onunla be- d kl b k d 1 mparator Haıle Selasıye, Manenın tu Şimdi de Macaristanda 19:35 senesı rakılmıştır 

Y ma 1 arını ıra ma ı ar. değerini takdir etmekte ve onu daima .: ll"k k l" l"" · · k 18 . ·1· 18 
rabcr çalı!mı~: i~parator asuyu ata- Manen'in tekrar Adisababaya av -1 h .., guze ı ra ıçe ıgını az~nan . :a~- Doktor: «Sevgı ım yaşını geç • 
rak bugunku ımparator olan Ras . .. . . k d" . ._ oşnut etmege ~alışmaktadır. larında Magda Darko boyle hır haclı-• tikten sonra mutlaka evleneceğiz 1.>1 
Taffariyi tahta oturtmuştu. detı uzerıne ı~~rator, . en ısı.~~.~~. Buna mukabıl Manen de her tehli- senin kahramanı olmuş bulunuyor. demektedir. Kızın ne fikirde olduğu 

Son Hal..- & harbi başladıktan sonra 1 ralaylık rütbesını verdı ve e-ogsunu keye atılıyor, en korkunç maceralar - Bir Üniversite profesörünün kızı olan 
~ d 1 d k k şimdilik malum değildir. 

an yı mıyor, ve maiyetin e i adın- Magda bir baloda tanıştığı :-ı2 ya,Ia -

=======================~~=11 ıbrı.~~ed~m.Ormn~~~tınıH~rm&fa~~~bk~k~~ksai~ Adapazarı evkaf memurlug-u 
beşıatanm Entellicens Servisi sanmak, miş, iki scvdazede evlenmeğe karar 

Baldızımdan G"o-nu·· ı yHanlış olmaz. Ve Habeş imparatoru, vermwlerdir. Adapazarı (Özel) - Kazam) ız lEv• 
abeş ordusu onun kurduğu şebeke- F k k .1 . M d h .. kaf memuru Ali Yavuz aörü en ü • 

ş.•k A il d .. .. . . . . a at ızın aı esı ag anın enuz • l l aye m en en buyuk ıstıfadelerı tcmın et • . . .. - ·ı . .. zum üzerine vekilet emrme a ınmıf • 
k b. k .. h. db" I l sınmruşte vasıl olmadıgını ı erı sure ~ · . 

me te ve ır ço mu ım te ır ere . ... . tır. Ali Yavuzun yerine 25 lira maafl. 
l I · t" · k k d rek bu izdıvaca manı olmuştur. _:ıı t' ar vazıye mı urtarma ta ır. ··- . uli ile Bilecik vilayeti meclisi umunuı 

M d M · d .., ı· b" f Magda rd cevabını ogrenmce sev-
cıİki senelik evliyim. Kocam okumut 

bir gençtir. Kazancı iyidir. Beni aevdi • 
iine şüphem yoktur. Gelgelelim baldı· 
zımla aram iyi deiil. Baldızım, koca · 

mm biricik kardetidir. O. da bizimle b~- J,. 
raber yaşar. Fakat dedikoducu, terbı

yesiz. küstah bir kız. Nereye gitsem be· 
nimle beraber aelir, ve her gittiğimiz 
~erde beni utandırır. Kendisini bir iki 
defa ikaz etmek iıtedim, alay etti, adeta 
hayatımı zehirliyor. Bu kızdan kurtul • 
mak için ne yapayım} 

Celile 

Kocanazm dikkatini çekiniz. Kıza li
aun ıelen naaihati venin. Mümkünse 
tideceiiniz yerlere onun ıelmaine ma
ni ohun. Yalnız bunu isterken kocanızı 
ıüpbeye dilfünnekten çekininiz. 

* cı Yeni evliyim. Kocamın güzelce bir 
teyzezadesi var. Ona fazla bağlı görü
nüyor. Bu kız haftanın dört gününü biz
de geçiriyor. Kocamla o kadar teklifsiz 
ve laübali ki, beni rahatsız ediyor. Ko· 
cama ııüphemi söylemekten korkuyo -
rum. Fakat bu vaziyetin devamına da 
tahammül edemiyorum. Bana bir yol 
gösteriniz. Cavidan 

Sinirlenmeluizin, ve fÜphe ettiiinizi 
ihsas etmeksi2İn bir doat veya tanıdık 

vaııtuile kocan.ızın dikkatini çekiniz. 
Belki aralannda hiç bir teY yoktur. Siz 
kocanızı sevdiğiniz için vehme düımiif 
olabilirsiniz. Bu sebeple kocanm renci
de etmekten çekininiz. isteğinizi bilva
sıta temine çalııınız. 

* «Üç ay evvel nişanlandım. Nişanlım 
bir ay evvel Edirneye gitti. Gittiğinden: 
beri hiç bir mektup almadım. Adresi · 
ni de bilmediğim için kendisine yaza -
mıyorum. Çok üzülüyorum. Acaba be
ni unuttu mu dersiniz) 

lstanbul: Fikret 
Edirne uzak ve yabancı bir yer de -

ğil, orada bu adam hakkında tahkikat 
yapıp vaziyeti öğrenmek mümkündür. 
Sizin için bir hayat meselesi teıkil eden 
bu it hakkında hüküm vermeden evvel, 
ni~nlımzdan bir haber bekleyiniz. Ay
ni zamanda vaziyeti tahkike çaJı~ınız. · 

Teyze 

a am anenın eger ı ır vas ı T . uuından İbrahim Kahya oğlu tayİll 
da giriştiği maceralara laıım olan pa - gı ısmeB: . k ! d . be b edilmittir. 
r~arı kendi se~etiyk koca~nın ser - ~==~=en=ı~=a~~=r~=e=m=ı~ş=v=e~~r=a=e=r~o=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vetinden temin etmesidir. Bu da onun T k • k d fi • f t 
memleket kaygusiyle yaptığı işlerin 1 o atta yenı uman an şere ne zıya e 
ehemmiyetini arttırmakta ve katlandı
ğı fedakarlığın değerini büyütmekte
dir. 

Hülasa, İtalyan - Habeş harbinin bü
tün gizli noktaları m;şrolu~duğu gün 
bu kadına büyük fasıllar ayrılacaktır. 

Bugün onun hayatı hakkında bili • 
nenler, bilinmiyenlere nisbetle, pek 1 

cüz'i bir şey teşkil eder. • 
Zaman ve tarih bu kadının hayatını 

bütün vak·alariyle aydınlatacaktır. 1 
. 

o~klldarda glzli mezbaha 
Üsküdar Bağlarbaşı caddesinde 

fJ2 sayılı evde gizli hayvan kesildiği 
1 haber alınmış, arama yapılmış ve 6 ki-

l 
lo kaçak et bulunmuş, ev sahibi Bahri 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Lion panayırı 
Arsıulusal Lion panayırı 6 martta açı -

lacak ve 15 martta kapanacaktır. Sergiye 
i~tirak edenler tenzilatlı tarifeden istifade 
edcceltlerdir. 

. 
General ,..,. , .alip ıerefine Tokat Halk evinde verilen ziyafetten ıonra 

Tokat (Özel) - Tunçeli valiliğine tayin edilen Korgen~ral Hiıseyitı 
Abdullah Alpdoğanın yerine atanan general İlyas yeni vazifesine başlAa 1: · · · l · d al 1 
mak üzere şehrimizden ayrılmış, Samsuna gıtmı,ştır. zmır en .. gene.r. . bit 
Galip te şehrimize gelmiştir. Ali Galip şerefine Halkevinde nü kışılık 
ziyafet verilmiştir. 
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Japon İhtilalinden Doğan Endişeler Önünde 

Japonyanın Deniz, Hava Ve 
Kara Kuvvetleri Nekadardır? 

Kuvvetlerinin Kıymeti Askeri 
Harpten Sonral{i Tecrübelerle 

Hakkında Umumi 
Verilen Hüküm 

Japon oıdusunun son manevralarında alınmış bir resim 

l• Japon ihtilali hakkında dün gece Nan • • .., • •• 1 şacak derecede cesaret göstermiş olmala· 
.'11den gelen telgraflardan biri umumi va- 4. ,....., ır rına atfetmek lazımdır. 
~Yeti mütalca ederken Çin çevenlerinin Japon ordusunda kullanılan tayyarcle-
Cdbinliğine tercüman oluyor: rin bir kısmı kendi yapılarıdır. Bir kısmı 
ıcJaponyada hükumeti zaaf ile itham ise hariçten alınmıştır. 

:;llıckte olan askeri fırkanın idareyi ele 
. 
1 
llıası pek yakın bir istikbalde Japonya 

'c S ovyet Rusya arasmda harp çıkmasını 
llıu · tıp olacaktır» diyordu. 

lik Çin çevenlerinin bu dü§Üncelcıri bedbin· 
te mübnlaga sayılamaz. Filhakika J a -

11011Yad k • · · - d b · b 1 a as en partınm ote cın erı es • 
ttnckte olduğu kanaat saklı deiildir. Bu 
llartinin: 

. ıı- Hükumet dört sene evvel harbe 
t•rişın l' d' R ı.:... h l ~ e ıy ı, o zaman usyanın lll'i azır· 
1~1 Yoktu. Bu fırsat kaçırıldı. Bununla be
:her Rusya el' an kuvvetinin kemal nok
d •ına gelmiş değildir. Fakat aradan biraz 

11 
aha zaman geçecek olur1a vaziyet Ja • 
~Yanın aleyhine dönecek.tiri» fikrini 
~· lcdiği herkesçe bellidir. Bunun içindir 

1 
bu le 1 k • .. ·· d J tı aran ı vazıyet onun e aponya 

c ırıl askeri kuvvetleri L.kkında ok.uyu 
\ı lr 

ı.. 1ını:za malumat vemıeyi faydalı bu • 
'"l'oru:ı:. 

' -
Bir Japon askeri 

fen kıt' asına ifrağ edilebilir. Rakam ha • * linde baliğ olacağı miktar tamam 6 mil • 
l,/•Ponya kara ve deniz kuvvetlerini ço- yondur, gençlik te,kili.tı ise bunun hari
" ltnaya 1694 yılındanheri çalıftll&ktadır cindedir. :ci bu muntazam çafqq .anunda Japon * 
'llr/au ile donanması dünyanın en büyük Japon tayyareciliği 
tıı· \ı Ve donanmalanndan biri haline gel- Japonyanın tayyare kuvveti günden gü-
c,~ir. Alelhusuı büyük muharebeden alına- ne artmaktadır. Bu dakikada resmi mev • 
192 dereler ve edinilen tecrübeler 1920 den cudu 26 filodur. Bu 26 filoda kullanılan 
l'c t!:.ılına kadar süren uzun bir inceleme- ağır, hafif bombardıman ve ke,if tayya • 
~il ı tutulduktan sonra kara, deniz ve relerinin yekunu (2000) dir. Harp halin
h "a kuvvetlerine tatbik edilince, Japon • de ise bu miktarın otomatik bir surette 

rıın ltu 1 · b'" b'' - t vvet en us utün artmış ır. 

* ' 
Japon orduıu 

J,p 
L < 0 n ordusunun sulh zamanında bcs
~ı • 
~kırı kuvvet 250.000 kişiliktir. 20.000 i 
l>i}' itlerden müteşekkil olan bu kuvvet 1 7 
liv ilde fırkasına, 4 hususi livaya, 4 süvari 

ilaırıa 6 v 1 2 .. l'" t0ı:>ç • agır topçu a ayına, motor u 
'1, u alayına, 4 tayyareye karşı müdafaa 
liv:ına, 4 dağ topçu alayına, 1 7 istihkilm 
t sına l 
qtr ayrı mıştır. Bu kuvvetin yanında 
L sınıf ' • f • 'tİ h ıçın en, ve hücum kıt alan vardır 

J:' U~lar hesap haricindedirler. 
ttrı:ı·"1 at bu kuvveti o derece iyi tanzim 
d lf Crd' k' h h . f il t ır ı arp alinde 48 saat zar m· 

amam 50 fırkaya ve bir o kadar da 

ziyadeleştirilebileceii, bunun için de elde 
yedek pilot ve stok malzeme bulunduğu 
muhakkaktır. 

Bununla beraber Japon tayyareciliği • 
nin kemal derecesini bulmaktan uzak ol -
duğunu söyliycnler de vardı.-. Filhakika 
geçen yıl Mançuride yapılan askeri hare· 
ket eınasında Çinliler tayyareye karşı mü
dafaa toplarına malik olmamalarına rağ • 
men 20 tane Japon tayyaresini düşürme
ye muvaffak olmuşlardı. Bu hadise bazı • 
larının iddiasına göre bir kısım Japon tay
yarecilerinin tecrübesiz olduklanm gös • 
termektedir. Bazılarının kanaatine göre 
ise Japon tayyarelerinin düşmt-.sini pilot • 
!arın gayelerine varmak için yere yakla • 

' 
Japon donanmasından bir görünüı 

* Japonyanın deniz kuvvetleri 
Japon donanması Japon kuvvetinin a

mudi fıkarisidir ve teknik vasıfları itiba • 
rile bütün dünya filoları arasında ilk safta 
gelmektedir. Kemiyet itibarile bu filo İn
giltere ve Amerikadan ıonra üçüncü gelir. 
1 O zırhlıdan, 31 kruvazörden, 6 tayyare 
gemisi ile 103 muhripten ve 73 denizalu 
gemisinden mürekkeptir. Bu filo zabitleri 
ıöyle dursun en yeni neferi dahi gerçek 
bir mütehassıs olan fen adamları tarafın
dan kullanılmaktadır. 

* Japon ordusunun ana tomiıi 
Japon ordusunda köylünün nisbeti yüz

de ( 65) amelenin 5 yüzde 1 7, diğer sı • 
nıfların 5 yüzde 1 8 dir. Zabitler mutlaka 
asil ailelerden veya yüksek burjuvazi ıı • 
nıfından seçilmişlerdir. 

* Japon tabiyeıi 
Japon ordusu tlbiye ve ıevkülcen iti

barile mükemmeldir. Akla hayret veren 
bir ıür' atle hareket etmekte, ve bütün ha
reketlerinde hep taarruzu müreccah bul -
ı:naktadır. Japonyanın askeri tarihi tetkik 
edilirse müdafaaya ender olarak ve mut • 
laka mukabil taarruzu hazırlamak için 
geçtiği görülür. 

* Teknik kabiliyet 
Japonyada mühimmat ve levazım imal 

eden 30 tane devlet fabrikası mevcuttur. 
Hususi sanayi ise o derece iyi tanzim edil -
J?İştir ki meıela bir çorap fabrikasının 24 
saat içinde harp malzemesi İmaline baş -
laması mümkündür. 

Hülasa: Japon kuvvetleri cidden deh
şet vericidir. Fakat bütün dünyanın arzu 
ve temennisi hilafında günün birinde Rus
larınki ile karşılaşırlasa onları da en aşağı 
kendi derecelerinde bulacakları muhak • 
kaktır. 

Otobüs imtigazı'ltı 
Belediye işletecek 

Vekiller heyeti İstanbul ve Anka • 
rada otobüs işletme imtiyazını beledi· 
yelere vermişti. Ankara bu hakkını 
kullanmıya başlamıştır. İstanbul be -
lediyesi de bu işle yeniden ve ehem • 
miyetle meşgul olmaya başlamıştır. 
Piyasadaki otobüsler eskidikçe yeni -· 
lerine müsaade edilmemektedir. 

Bu suretle bugün piyasada çalışan 

otobüslerin sayısı yüze inmiştir. Bele~ 
diye şimdiden otobüs işletilecek mm • 
takaları ve otobüslere alınacak yolcu 
sayılarını hususi toplantılarla tetkik 
ettirmektedir. 

Belediye bu sene otobü!'I imtiyazı 
wini kat 'i surette ha1letmek tasavvu • 
rundadır • 

Bugünkü Japonya Ve 
Bugünkü Japonlar . "" .,. 

Japon ailesi tamam ile muhafazakardır. Karı 
yere 

misal 
koca en modern yatak odalarında 
yatak sererek yatarlar. Yalnız bu 
bugünkü medeni Japonyanın içinde 
bir Japonya yaşadığını anlatmıya 

ikinci 
kafidir 

Japonya, bugün bütün rakiplerine 
üstün gelmeğe azmetmiş olması dola
yısiyle, Uzak Şarkın en korkulan 
devletidir. Siyaset bakımından bu mü
him mevkii haiz olan Japonya, mo
dern memleketlerin en modemi de sa
yılabilir. 

Japonyanın ilerileme hızı, Ameri • 
kayı bile geride bırakmıştır. Bir ta • 
raftan bunu yapan Japonlar, diğer ta
raftan kendi milli hususiyetlerini de 

1 
muhafaza etmişlerdir. Onun için bü
tün fenni tesisatı, bütün fabrikaları ve 
tezgahları, bütün sanayii ve istismar 
usulü ile modern olan Japonyanın 
içinde ikinci bir Japonya yaşar. 

Mesela Japonlar hala eski yazıları
nı muhafaza ederler. Bu yazılar, fikir 
ifade eden kelimelerden müteşekkil -
dir. Ve her çocuğa hiç olmazsa :1000 
kelime öğretmek lazımdır. Japonlar 
latin harflerini kabul ederek işi kısa 
keseceklerine çocuklarına bu yazıyı 
öğretirler. 

Japon çocuklarını modern 
icaplarına göre yetiştirmek 

hayatın 

için Ja-

Modern bir yatak odasında yerde 
yatan karı koca 

yahut istene ayağına terlik geçirir. 
Japonlar, yataklarını yerlere serip yat
maktan h~lanırlar, fakat otellerde te
lefonlar da yatakların hizasına konur. 
Bu vaziyet Japonların eskiyi muha· 
faza ve yeniliklerden istifade ettiğini 
gösteriyor . 

Belki bu misal, Japonların bütün 
düşüncelerini ifadeye kifayet eder. 

Japonlar Avrupanın sanayiini ele 
benimsemişler ve ona göre kendileri -
ne has bir istikamet vererek Avrupa• 
ya üstün gelmişlerdir. 

I A vrupada amele, yüksek ücret a· 
lır. En müsait yaşama şeraitini te
min etmek ister. Japon işçisi böyle de
ğildir. En küçük ücretle, ne basit ha -
yata razı olur ve en büyük verimi te
min eder. 

En zenırin ve en münevver ailelerde bile 
erkek evinde çıplak ayakla gezer 

ponya da bir hayli ilerlemif, buna rağ· 
men çocuklara eaki Japonyayı bütün 
ruhu ile yaşatmak fikri zayıflamamış, 
bilakis kuvvet bulmuştur. 

Bu yüzden Japon çocuklarına eski 
milli kıyafetleri giydirilir. Bunların 
Japon bayramlarını, milli ve tarihi 
Japon kıyafetleriyle kutlulamaları te· 
min edilir. • 

Japonların bilhassa aile hayatında 
milli hususiyetlerini tamamen muha -
faza ettikleri bariz bir şekilde görülür. 
Japon ailesi tamamiyle muhafazakar-

dır. 
Her Japon evine ayakkabılarını çı-

kararak girer. Japon otellerinde de 
vaziyet bu merkezdedir. Otele giren 
her Japon, çıplak ayaklarla dolaşır, 

Hele işçi gençler, kat'iyen böyle 
değildirler. Japonlar bunlara verilen 
ücreti en asgari hadde indirmek ıçın 
çare bulmuşlardır. 

Gençler, fabrikada yatar, kalkar. 
fabrikada yer, içerler. Bunların yeme 
ve içme işi toptan yapıldığı için gayet 
ucuza malolur. Sonra ikametleri de 
fabrika tarafından temin olunduğu 
için mesken masrafı kalkar. Bunun 
neticesi olarak amele yok pa• 

hasına çalışır ve sanayi mahsulleri a• 
zami derecede ucuza elde edilir. 

Bir amele adeta askeri bir intizam 
ve inzibat içinde ya~ar ve bunun ne
ticesi olarak Japon sanayii kazanır ve 
dünyanın her piyasasında en büyük" 
sanayi devletlerine rekabet eder. 

Japonların kanaatkar olmalaı ı ve 
işe ibadet hissiyle sarılmaları da buna 
yardım etmektedir. Japonlar, çalış • 
maktan bıkmıyan, yılmayan, bilhassa 
memleketlerinin şanını yükselteceği • 
ne inanandıkları için çalışmalara oütün 
hayatlarını seve seve veren insanlardır. 

Japonyaya beynelmilel hayatta bu
günkü mevkii verdiren en büyiik a • 
millerden biri de budur. 

Bir Japon mektebinde yazı makinesi dersi alan talebe 
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Çıkan isyan L Sper =ı Tüyler Ürpertici Bir Japon yada 
(Baş taralı 1 inci yüzde) 

Asiler faaliyete geçtikten sonra bir 
beyanname neşrederek ne yaptıkları -
nı ve ne yapmak istediklerini anlatmıf· 

,-.------- Olimpiyat T F • 
isyandan Davasının ram vay acıası 
Çıkan 1~1ana ilk Kurbanı 

lardır. 

(Baı taralı 1 inci yüzde) Ziya, kendisiyle goruten arkada~' 
Tramoayda bulunanlar mıza yüzü kan içinde olduğu halct-fr 

Olimpiyatla • Yapdan ilk talılökatla tramvayda (30) cia hakkında kısaca tunlan söyledi:, ASİLERiN BEY ANNAMESi 
ihtilalciler bu beyannamede hareketi 
yapan zabitlerin, imparatoru ihata e
den Okada ve diğer bazı süel, finan· 

1 

sal ve brokratlarla birlikte milli siya -
sal rejimi tahrip etmek istiyen izlal e· 1 
dilmiş unsurları, Japonyanm büyük I 
mütkülatla kar,ılaştığı ,u sırada orta
dan kaldırmıya karar vermi' oldukları 
bildirilmektedir. 1 

Bu beyannamede, bu zabitlerin ga
yesi siyasal rejimi müdafaa suretiyle J 

imparatorluğa karşı olan vazifelerini 
ifa etmek olduğu kaydediliyor. 

Beyannameden anlatıldığı veçhile asi -
lerin hedefi iktidar mevkiini ele ıeçirmek 
değil, iktidar mevküni beğenmedikleri ıah· 
aiyetlerden temizlemektir. Bunlar parla -
manter sisteme, düşman olduktan gibi İm· 
paratorun salahiyetlerini tahdit ederek 
balkın ı;al5.hiyetlerini genif letmek istiyen 
lib rallere de düpnan faıist ruhlu kimse· 
lerJir. Son umumi seçim liberallerin mu • 
vaff akiyeti, irtica ve diktatörlük diiımanı 
ol n bu fll"kanın ekseriyet kazanması ile 
neticelenmiştir. Beyanname, bu muvaffa • 
kiyetin, faıizm ve irtica kuvvetlerini ha • 
rekete getirdiğini ve bu kanlı hid:seye 
sebebiyet verdiği gösteriyor. 

Asilerin hedefi ve faaliyeti bu suretle 
• ılaııldıktan sonra hükUınet kuvvetleri 
takviye olurunuı ve çarpıpnalar daha §id· 
detlenmiJtir. 

Bu meyanda İmparatorun hassa alayına 
asileri tenkil için emir verildiği gibi zabıta 
kuvvetlerine de fevkalade salahiyetle ha· 
rekctleri emrolurunuı ve örfi idare ilin e· 
dilmiıtir. 

Asiler hükumeti yıkamadıklannı görün
ce çar ve naçar hükumet kuvvetlerine mu

kabeleye baılam!.§lardır. Çarpıpna kanlı 
bir şekilde bir kaç saat devam elmİftİr. 

iki taraf arasında vuku bulan çarpışma· 
lar neticesinde selaen kitinin maktul dÜf -
tügu haber verilmektedir. Asilerin çoğu 
teslim olmuş ve tevkif edilmişlerdir. Hü
kumet kuvvetleri İmparatorun sarayını ve 
Tokyonun sevkülcen noktalanıu el'an 
muhafaza etmektedirler. 

İlci taraf arasında vukubulan çarpııma· 
maların polis müdürlüğü binasına vuku 
bulduğu, hükumet kuvvetlerinin bu daire· 
yi istirdat hususunda güçlüğe uğradığı fttl• 

latılmaktadır. 

(Ba~ taralı 1 inci yüzde) 
Japonya Sovyetlere itarJı Mançuri 

ve Korada bir çok tesisat viic:ade ge • 
tirmiştir. Sahilden Sovyet hudutlarına 
yeni hatlar yaptınntJbr. Bu hatlar sa
yesinde Koradan Sovyet cephesine ve 
dq Mogolistana az ...,..nda ordula· 
rını nakledebilir. Bütün bu hatlar Ko· 
ranın yeni limanı olan Rashin limanına 
bağlanmışlır. Bu liman ayni zamanda 
Viladivostoka kartı bir üssü bahri ha
line konmuıtur. Bundan maada Man· 
çuride 60 tayyare karargahı yapıl~
h:r. Yeni i1gal edilen iç Mogolistanda 
da yeni tayyare karargahları yaptlmak
tadD". 

Fakat Militarist parti bu bazırWda .. 
n kafi görmüyor ve Sibiryayı İ§gal hu
susunda tam bir serbesti istiyor. İstila 
hareketinde serbesti kuanabihnek için 
Militaris parti 22 §ubatta yapılan in • 
tibabatı kazanmağa ve bu suretle bü -
kumeti baıtan başa askerlerden mü -
rekkep bir heyete vennek istedi. Jn • 
ponyada iki siyasi parti vardır. Bun -
larm biri Minseito partisidir. Bu parti 
intihab tla paranın kıymetini düşür • 
memek ve harbi uzatmak taraftandır. 
Bunun lcarıısmda Seyukai partisi var· 
dır, bunlar militarist partisinin emel -
lerini tatmine daha ziyade mütemayil· 
dirler • 

Fakat iritihabat Minesito partisinin 
galebesi ile neticelendi. Bu parti 
ponyanm henüz SoTYet birl'ği ile harp 
yapmağa hazır bulunrmdığına kani ol
duğu için vakit kazanmak istiyordu. Bu 
maksatla Sovyetlerle üç senelik bir 
ademi tecavüz misakı aktine, hiç ol • 
mazaa hudutta muhtelit bir yet 
hndan bitaraf bir mmtaka teabitine le· 

fd>büs etti. Bu tqebbüs harbi mun 

müddet için seriye atacaktı. 
Mı1itarist parti bükimıetin bu siya. 

setini beienmedi ve ihtilal bu hareketi 
durdurarak bir an evYd harekete geç
mek maksadile yapılmg gibi ıöriimi -
por. 

vaziyet böyle ise, Militaris parti -
nin iktidar mevkiine seçmesi, Japon 
hükiımetnin pyri mes'ul eller tarafm
dan idaresi Ye ordunun ıalebesi de -
mektir. Bu ıalebe ele ~et • Japon 
harbinin :raldaftıima delalet eder. 

Şimclilik J,apon kililinclea çıkan 
mana budur. 

En son haberlere göre zabıta kuYvetJeri -----------------J 
bütün ıehre hakim olmuttur. 

Buradaki Japon elçiliği de bunu haber 
Yermektedir. 

Tokyo garnizonu kumandanı general 
Koıi de ordunun bütün mühim noktaları 
itral ettiğini ve İsyandan eser kalmadığı
nı hallca bildirerek berkesin aükUnetle itine 
devam etmesini ilin etmİftir. iç bakanlı • 
iının neırcUiği tebliğler de bu mahiyet -
tedir. 

yürütülme.İne müaaid dejildir. 

Tokyoda aük\met avdet etmİf, ban

kalar, müesseseler, daireler mütat 

mesaisine baflamlf İle de vaziyet he
nüz karanlıktır. 

• Son Poıta • 
lıtanbul Gelir ve Para 

Vaziyet Müphem 

Bu haberlerden hükumetin vaziyete hi- B O R S A S 1 
l<im olduğu anlafılmakla beraber isyanın 26 - 2 • 1936 
kimilen tasfiye edilmedijini gösteren e • ;lt-·--""""..,_:::::aı=-=--==..,..""""----~ 
mareler de vardır. Fakat Tokyo biiklımeti Türk Devlet Borsları 
fiddetli bir aamlir tatbik ettiği, ve muha _ IJ.ra Lira 
bere tamamile keailmiı olduju için nziyet % 7 ~ T. B I 13,m ~ % 5 Haz:lne B. 68,50 
çok müphemdir. % 7·5 T. B. ll 73,0~ DahUl ı.tit.raUt,O' 

o/o 7,5 T B . Ill2".80 

Aliler 3000 kitiden ibaretti. Bunla- ll---;::~~let-:-:D;:::e-ı-;ııil:-7-ollan-=:----=-8--~-lan--....ll 
rın ~edcfi «mali grup» tu. Mali grup, Lira Ura 

malıye nazırı ve onunla birlikte uke- .Ergani ~7,so il Anadoııı ıveıı <3,ıtl 
ri masraflarda tuarrufa taraftar olan- sıvn.s Erzurum9:i/ltJ Anadolu M. 47,Sl 

lardı. Bunların vücutlannı izale ile Soa1eteM.. f ·hm• 
tuarru fccreyamna da son verileceji Lira Ura 
zannolunuyordu. it. B. Mit 9iı,OO tat. Tramvay 22.'J 

• • Hl. 9,SO BomonU 7.6; 
İsyan ııruında dıt bakanlığına ve • • Name t,A Tn'tos ıt,1., 

dıt bakanı Hirotaya dokunulmamı, • n-M_e_rk_e_z_s_o_._6"'-::::::10::;-:ı :-:A.::=-Çlm-en_ıo _ _:._•o.:,2::..:S 

br. ÇEKLER 

İıyan ilk önce bir darbei hükiimet Krı. L T. L. için 
İ.sterln li21,0l \\ Liret 10,tl.9' 

teklinde telakki olunduğu için hariçte F. Frangı 12,06 Dolar o,804t 

h~yecan ve encfite ile kartılanmıftır • ıı-------N-A-K1T'7"""-----__.I 
Çın mahafili askeri bir diktaörlügw ün Krt. 
tesis •tmek olduğunu sanarak Japon- 20 F. FnLngı ı6i,OO ı ı ı lıla.&'!c 
yanın Çinde, D t Mogolistanda hat- ı oolar 124,59 20 Drahmi 

Krı. 

32 
24.0J ,, 

ti Sib :!l'yada kat'i bir harekete ~l'İf _ ~ ~:~un :~~ 1 : ~;a 13,tJ 
mek i; re olduğuna zahip olmutlur. 

Dal . sonraki haberler isyanın bas-
tınld w ı ve asilerin iktidar mevküne 
geçın i istihdaf etmediklerini göste
rerelt ecan ve endUıeyi azaltmıtttr. 

Vazı,,d henüz csatlı bir mütalen l 

Borsa Dııında 
L. K. L.K. 

Kredi Fonslye ı fübadU Bon. 71 
ıRa· senes\ ıo t Gayri • • ıo, " 

1903 • 90,, ı \ Altın 957 
ı911 9 as,oo Mecidiye oo,o 

ra gidilip gidilme· kadar yolcu olduğu anlqılm~r. Bunlar - Tiyatroda idim. Tramvaya 'fo 

mesi davası, hiç arasında iki de kadın vardır. katliyan önünde bindim. Tepeba~ 
beklenmedik bir Ağır yaralılar ~~ç!ikten sen.ra tramvay~. ~ı~la lf

1
rl" 

netice verdi ve Beyoğlu Ziik\ır hastahanesi gını, hem de çok hızla gıttiğım hatııı" 
bir kabak gibi bi- ne kaldırılan yaralıların sayısı on bir· yorum. Kaza tam Şithaneyokut 
çare atlet Ömer dir. Bunlar içinde ağu: yar.alılar eue- dönerken oldu. Sonrasını bilmiyorııJll 
Bes" . L riyeti le§kil etmektedir. Yaralılar der - Şimdi buradayım. Yaşıyorum. sıır• 

ırnm ıaaşında hal 1 dan r•kamıyorum. Aı.lemı· du .. r.u .. niif" 
patladı. O Ömer yatırı mıf ve bir kaçma ameliyat- ""' -· ... b 

yapılnu1tır. rum:. Onlara bir naber yollamak .. • 
Besim ki, bu 

1 
'Jll' ilk Jlurban olsa. . Acılarımı unutmuş gibİfl 

memleketi temsi- O Iar d · Eaciaıwı birinci kw:banı Yeniposta- n ı iışünüyoruın.. 
len bir çok bey - Ömer Besim h Y l u· ane caddesinde kırtasiyeci Kınalı za- ara ı mua ım J' 
nelmilel mü a - de Zühtüdür. Bu zavallı yolcunun vü- ı Hastahaneye kaldırılan yaralırlar arat~ 
bakalara, olimpiyat şampiyona arına cudunun her tarafı ezilıni.. müteaddit f:!ayriye lisesinde muallim Mücahit te 
iştirak etmiş ve daha hala kmlmamış yerlerinden yaralanmış old~ğu halde dır. Mücahit, muharririmizin sualini be~ 
bir takım rekorlar tesis etmiştir. imdadı sıhhi otomobiline kaldırılmış • lemeden ~on d~ heyec~la: JI 

idman Cemiyetleri ittifakı Umumi sada yolda ölmii§tür. Hüviyeti polis - Facıa, facıa dıye bagırdL Şu fİ 
merkezinin, idman cemiyetleri nizam- memurlan tarafindan üzerinde bulu • baJOıı . · · Bütün kabahat tramvayd-:_--AI 
namesinin (200) üncü maddesini tat· nan bir telgraftan anla§ılmıştır. iyi habrhyonnn. Tam Novotni Ö~~ 

1 

bik ederek sabah gazetelerinden birine Ba vazife kurbanı: . geçiyorduk. Fren tutmaınağa ~ 
F 

Tramvay alabildiğine hızlandı. Y an.-d 
ne ittifakı tenkit eder yollu söz söyle- aciadan en ağır bir surette yarala- arkadaşıma: 

1 di diye bir atlet hakkında müebbet nan ve hayatından ümit kesilen tram- df 

1 

((Tramvayda bir gayri tabiilik varı .ı.ı 
boykot cezası • ermesı' ı---.. bul edilmek vay enspeKtörü Niyazidir. Bu zavallı d" f" • • ..u un. Bu gid" tabü bir balanıt değil. · , 
lazımdır ki biraz fazla insafsızca ve ~eınurun. iki ayağı tamamiyle kesilmq, __-1tı1 ı:.~-- b hald lias '~- , ,.ı~ ... ı:......... yapacağımızı ıa§ırdık. Bağırmağa, ~:"'. 
L:_ f la ·ı . b. k -uq.ıı ır e tan ye ıuııuu-"'~nr. 1

,. ouaz az sertce verı mış ır arar - N" • • d •. "--~ le mağa, tramvayıdan atlamağa yeltcl'P dır ıyazıye evm en pııeınauu,ıy ye • Mümkün değil.. . Adeta yıldınm ciJ>İ ~. 
· · en hastane operatörü Sadreddin ta-
Kald k

. b I · k L ı~ · ·1 sür'atle cr1diyorduk. .. Altıncı daireyı" lf~ 
ı ı u at etin aoaııatı, m ıa • rafından bem§İi"e Saniye tarafından ·~ rsl_ 

yet, doğruyu söylemekt~n öteye 'geç- verilen kanın vücuduna zerkinden tikten sonra olan oldu. Tam virajda 
1 ~ 

· b k ki' · d vay fırladı ... Ben de kendimi burada 
memış ve ugün ü mesai şe ının e• sonra ameliyat yapılmış, bacaklaxı ta-

ğişmesinden başka bir istekte bulun- mamen kesilmiştir. cru;;amva:vm frenleri tubnad'ıp ~ 
mamıştır. Operatör yaralinm &Clklı vaziyetini muhakkaktır.» 

Maamafih hakikat ~odur ki, Besi • « arp cerrahi vak'ası» mahiyetinde ··y1 ı __ .ı:.::- b" ~-'-'• ~ " bul so er&CD uoger ar yaıa-
min bu sözleri Şarlonun me~hur al- mıqtur. rilmiı yatan: kaatrol bmeil mütenıaV.ef 

h
.. dl fil - d ld w ib' Buna ela medeni tehirlerde pek az . lı tına ucum a ı ı mm e o ugt1 gı ı, düf" d:t:.ı:;;::.· •. 1, ____ .. CL_J!:... inliyor~ kıvnınıyordıı. Yaralıların 

b
. . k'l-' B 1. tesa e 1"'"61 soy ~· ka • _J 

l 
ızım spor teş ı atının tam << er ıne A 1• -"- zamnı tram:vayın frenleri bozuk dl' 

me ıyat o mınua ·· ·· den ileri geldiğini aö.yl~ 
hücum)) etmek hususunda iştihasının Bir arka~ gece yansından çok Poıü. müıliirü oe lmymaltam haJlt-;,,.J1 

kabardığı ve bu i~tiha kabarıklığmın sonra L--tane- ..n'...l---"- amel"ıyat odm· ~ 
""t: 111C1 .1 - _.oere& ~ Kazayı müteakip polis miidiil'İi •: 

doğru olmadığını ispat eden yazıların unda zavalll Niyaziyi masa üzerinde kaymakam. hastaneye celerek yar-b 
intişar etmeye başladığı sıralara tesa .. görmüttür· Sağlam bir bünyeye sahip ların hatu:larım sormuşlardır. . , 
düf etmiş ve Besimin nekbetini mlli- 0 N"ıyui müfkülitla :nefes alıyor, müle· Facia t•hkikatını nöbetçi müddei" 
cip olmuştur. nıadiyen sayıldlyordU. umumi muavini Hikmet yapmı~tıı"• , 

Hadise, bu müna~betfe, şunu da «Çocuğuma olmhın» Yaralananların sayısı 18 dir. s-' 
ispat etıni~ oluyor ki tenkit, bizde Arkadapmm bu sırada yürekleri uda- Iarclan yedisi Sen Jorj laastanesind!: ~ 
hüsn~ telakki edilmiyen bir metadır. tan, gii2leıi yaprtan sahnelere phit ol - davi edilmektedirler. Aralarında ~ 
Halbuki, eğer bir tenkit hatalı ise, o- • NiYui sayılilam•lart esnamula: riye: isminde bir kadınla Osmanlı ı,.-' 
nun hatasını meydana vurmak kadar 

zevkli bir şey tasavvur edilemez. 
Yalnız yaralı olmamak ~rtiyle ma

ruf söz~üı: «Yarası olanlar gpcunnı:
la.rl» 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

PeT§embe 

- Aman beni brtarm. · · Çocuğµma kası memudarmdan Cahit Pak~ .,t 
cahil lmakmaym, okutun. Diye yalnn - clır. .. 
yor, i:aliyor, IU.çkınyorclu. Ka2a maulline selen firket -il'. 

N"ıyuı evlidir Ye 9 ~da bir çac:uğu rü Ye aair: .enis müdürleri facia .._.), 
Yllftlır. Jnndaki. mal~ ke§if yapalmadalt-/ 

Vatmanın altibcti te7' sö~leami,.eceği ceT&blDI ~ ·, 
122 numaralı tramvay arabasını idare lerdir. Şirbt memurları haYalUD .,-, 

eden 780 namaralr ntnum da ağır iuret- jıflı olması yüziiaden traınvaylll ,,,, 
tt yanlı alduiu halde haıttaneye kaldml. naj yaptığı iddiasındadırlar •• 
alflır. Yaralar İ4İftde olan vatmanın bü- Tramvayın çarıııtığı apartımandtl , 
tiia vücudü mounor kesilmitti. Hastanede T...-vaylll c;.spJ§tıiı aputmaııd.a ~ 

K d
. . d .. he kan kusuyo!, mülhi! ağnlar içinde kıvra - nnludaa mobilyacı K.ohen ar~.ır 

en ISlR e verem Şup nıyordu. Vatman ifade veremiyecek de • udmeain ıicldetiadeo ~kudan uy~~ 
edenler ne qapmalıdır? rece ağır olcluğundan İsmini dahi sÖylİy~ Dl ve bİDADID IDÜtbİf sureli~ ~ 

(*) 

1 - Kendinden verem §Üpne ed'en- memiftir. aöy~r. Aputımanuı dııvarı ~ 
Yaralı yolcular araııncla odM...da Mu:i iamiade bir ı.ata ._-, 

lerdc umumi bir iştihasızlık, kesildik 
1 

şA 
b 1 1 

HMtanede tedavi altına abnan yolcular du. Kadının ~u.~uıı ve kendisine bir 
ve ça uk yoru ma o ur. Jl'-

2 - Sabah akşam hararet derece· arasıode afır )iaralananlardan Yelkenci ol--dıjuıu, ili.ve. eblÜflİr. Jj. 
Malımut oğlu Mehmet Selim mulıarriri • Facia talıııkik.tma L •• -üııı J_ .ı-y-"' 

leri farklıdır. Bunun için kolun altına ....._ ıı;ac ue 
veyahut ağızda dil altına (civa kısmı) mize facia hakkında tunları söylemiftir: lecelıdr. _,..., 
gelmek suretile derece koyarak önceki - Tramvay dolu idi. Halli ayakta da Faclanıa bllAnçosuı 
ve buldukları rakamları on beş gün zar- yolcular vardı. Pencere yanında 0~~Uf Sen Jorj Hastanesindekiler.,;. 

f d b
• kA v _ • b" ı·d· hem etrafa bakıyor, hem de yarınki uole • Ş h d~ da d ,.... ın a ar agıt uzerıne tcs ıt etme ı ır. ..,. e za an veme alt n a .. d.. .. .. d .,,. r ı "''' 

Veremlilerdc hararet derecesi cık • runa uıunuyor ~· ~ I razlı mescit sokaıiında 5 numar ... r ·, 

şaınları hali tabiiye nazaran başlaııgıc; 

devrinde yarım veyahut bir derece 
yüksektir. Bu rakamları havi cetveli 
alarak ve mütehassıs bir helcime mü' -
racaat ederek muayene olmalıdırlar. 

3 - Eskiden sıtma geçirenler Zfl -

tüTree ve zatülcenbe tutulanlarda bu 
hararet fark• ola~ bunun için bir 
gripten veyahut eski bir sıtmadan ileri 
gelen ateşi verem atep :zannederek ku-
runtu ıre teli etmemelidir. Verem baş

langıçta ve ha.zan da daha itert~ın~ 

devirlerde : 
- ~dıah.at 
- Tem iz lı&va. 
- Temiz ve kuvvetli gıda 
- Cinsi münasebetten uzak kal -

mak suretilc bu hastalığın önüne ge -
çilebileceğini ve uzun zamanda havnt-
ta kalmak imkanı olduğunu dÜ!!İİııerck 
ıniileselli ofmnlıdır. Verem şüphesi 

olanlar müteha'5Sl5 bir hek-im 
verem t~hi~ usullen1e pckalit anlıya -
biJir ve ha.,ta•ına icap eden öğüdui 

verebilir. 

Tam Altıncı daıreye yaklaftııımız sı - . Tak....!'--.ı S b ,,11 
• llll& llDDUe ey aA apartıman• ,,., 

rada tramvay hesapsız hızlandı. Kendi b"L!. u•• • • f!L.- ... V -d • V' 
kendime: 1'" aaeyuua re ..... _. n'Je. _ Jı 

manlı baDku1 memwlanadan ~· 
11Eyvah tramvaya bir teY oldun dedim. Gedİkp&§ıu:la Müalim sokak 29 f/1' .. 

Yolcularda tel.iı baı aösterdi. Renkler sol- - J 
t racla l•Jaı.. Fatihte Tıaa ape.rll~ 

du. Birbirlerimize bakıttık. lk öace ka • ~ ... 
dınlar ç~lıiı b.stı.lar. Arbk yerinde dura· ti& 2 inci katta Haaan, Ye . v~' 
b 

..ı. Tümel ııokakta 76 n~ada J .. 
ilene a,.. olsun... Hepimiz ayaktayız. Bir 

aralık kapiya doğru ıiderek atlamak te· ~an, Şi§hanecle Rafael. • .J4 
.,ebbüsünde bulunduın. Ne münesebet Zükii:r Hastane.ine KaiJ~,tı 
AthyacaiJm fakat kabil deiil... 1 Şellzadebaflntla Et.an:aade -_i 

Biz.imle beıabeı yaralanan zavallı ena· [~ numarada Cahit, ~lata f~;· 
pektör, kontrol balkı teskin etmeğe ~· • ederde Abacılar cadclesıade 2S iWiii'• 
hpyorlar. Fakat öıiıliyen kin. Bajıran, rada Yelkenci Mehmet Selim, ~ 
~. yalvaran sesler aruaıa kadm pazar Ayazma kapı KaHac:ılar il' 
~ bntıYor, kodumç akiltele doğru aİ 63 numarada Hiriato oilu H~ __.jl 
Pı1iYorm- bcİ Dizler ~1 aekiz D~~· 

Nihayet olan oldu. Tam döaewce sa:ainocu Talair ojlu ~ 'r" ,. 
reldijimiz awada kıyamet 11opm. del.ap iatildil lisesi urasmda lf 

Tramvay raytlaa fırladı. Dehfd.li bir merada Rado.hı Ziyaettin. ~ ~1' 
sürültü daydmn. Soaraamı bilmiyarum. Saraçhaııebql Hayriye 
ffte buradayım...)} kıaam muallimlerinden Ziya. "! 

Mehmet Selime ele sabaha kaqı a- Caialoifa Kapahçepne ~ 1_,ı 
meliyat yapılmıf, bir bacafı kesihn.q _ numarada Süleyman ojla Zıya, ~· 
tir. cami Sırakahveler 61 numara~ Jı• 

Diio- y.ral-ıl,. Teci Hüseyin. 11 numaralı koll~f 

) B 
'- ,_ • ~•-• Ha_ .. ___ ,ı_ buL--- .-.r warablar •· mail, 679 numaralı •atmaDt • _.d. 

( u nolaarı Ke!lp SllKlayınız. ya. -ancuc .._.. -· .1 H .--
b

. lb"' k 1 r---.la tuc•· ___ _ı __ Ziwa C!"-'evn1•n, •a· firketi yol miifettİf muaTİnİ f1 
hut ır a ume yapı~tırı}:> o lelcsiyon .__ ~ ·.1 "'7UI .1- • -~ 
yapınız. Sıkıntı zam11mmzda bu notlar zinocu Tahir. kaatrol Hüaeyin, Auna- Ôla. ~ 
bir doktor gılıi imdadmtia yetİfebilir. altında 4 numarada ticaret yapan Ziya Y enipostane caddesinde kı 

Yardır Kanala zade Zühtü ölmüıtür. 
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Attila; Onegese : Demek ki oğullarım 
devleti sensiz idare edecekler!,, diyordu 

SON POSTA 

Paşa olan Ağa KISMET 
Abdülmecit devrinde kurenadan bir 

Ragıp ağa vardı. Padiph nezdinde de J 
makbuldü. Bu adam bir arahk vüzaret rüt• brahim Mukbil dünyaya geleli tam etti. Okudukça, bir yandan da göz yac 
besile saraydan çıkarak taşraya vali olJu. yanm asır oluyordu.. şı döküyor ve için için bir inşirah dgır 
Eaki adet veçhile tqekkür için sadrazama Babasının ona bilhaaaa seçip koy- yuyordu. ı 

Kara Hünlerin son seferde çok za-,lerini nasıl okuyamam) Demek ki oğul ve sadaret gibi büyük makamlarda bulu - duğu bu iki isim, zerre kadar uğur ge- O dakikada ona öyle geliyordu ki. 
Yiat vermediklerinden harbe diğer ka- larım sensiz bu devleti idare edecekler; nan vezirlere gittiği sırada tekaüt olup sa- tirmemişti. Bilakis o y•dığı müd- babasının bu yalvarmalara bigane kat.: 
hilelerden daha ziyade elveritli ve he- fena idare edeceklerdir. Arsa hazırlan· hilhaneaine çekilen Hüsrev Paşayı ziyaret detçe ne Halil lbrahim berekatı gör- mayan ruhaniyeti, onun dilediğini he-
~ealiydiler. dı; fakat binanın temel taşını atacak etti. H~rev ~aşa, kendisini: «Buyurunuz mü~. ne de ikbalin güler yüzünü! men temin etmiş, daha o andan jtiba-

Yeni Poatacılar bi~ .kim~ yok. Ne ben, ne oğullanm. Ragı~ ·=·v~ıyerelt -~artı~•~•: Ragıp ~~ . Albn tutsa taş kesiliyor, ticarete ren talii değitmişti. 

M L den -1 b ha-be Att'l.... Nıçın böyle oldu, Oneges j) » ke.~dıaı p uza ret rutbeainı ihraz et~gını gırse batıyor' nereye el uzatsa kaçırı· Bu kanaatle ayag-a kalktı . sor. Li• 
er-.ez ~en u r ı a B be . . . Husrev aşanın haber almamış olduguna d ce b h k zk ··ı ' ' 

)a yeni bir vaziyeti bildiriyordu; çün· . - « unun se hını tayınden aci- hükmederek lakırdı arumda iti anlattı. y~r u. na 1 a onun n. ını, . 0 : evlatlık saygı ve sevgisi gösterip ya• 
L· Al ..J-:..lan d 'ld' - . ada zım. » .. p mıyecek kadar gramla takdır etmıftı. ba A ti ld . 11 · 1 --u p ~ n an geçı ıgı esn ... . .. Husrev ata gene «evet Ragıp ağa» gibi ' nı o arı yo u, c erıy e topragı1' 
Jttuntazam muhabere tamamilc kesil· - <~Aetıus. hır gun ~na: imanla sözler söyleyince Ragıp Pata derdini an _ . J?a~a ~ektcpte~k~n ~şlayan bu kümbetini düzeltti ve oracıktan, gön .. 
lbifti. Her ne kadar Onegcs, Dravüs tapın_d~gınız b~r .mevcudıyet yok ta o- latamamıı olduğunu görerek bir sırasını ge- talısızlik, bır saat ıntıza~ıylc, aksa- lünde büyük bir inançla ayrıldı .. 
"olil ta la -·L--t _L tı"I nun ıçın, dcmıştı.» tirip kendisinin na ... olduguv u so"'yl d' madan devam ctmekteydı. y 1 kt - h • 
J e pos cı r ~ maa. sure e . 1' J K d r-ro n e ı. o a çı ıgı zaman, fC re zerzeva 1111 

Jttuhabcrenin teminine tetebbüs et • a ın.. a ın.. Hüsrev. Paşa.nın gene «Ragıp ağa, Ragıp imtihanlarda, elinde olmayan se· satmağa giden bahçıvanlar, yüklerin~ 
. Yunanlı· - >> d1>1e hıtab ·· · k · · k be 1 d d 1 h d"' ·· ·· ln1f8e de bu teşebbüsten ihtimal ki bir · aga 1 uzenne artı ışı açı tan P er en o ayı ep onmuştu. boşaltmış hayvanlarının sırtında bah1 

in fL_ı_• h" ) l B Fakat kral buna dikkat etmeden şunla- açığa aöylemeğe ve bunak pa18yı utan • 1 "bd d · d ha k b" · · 1 · d' ·· ·· 1 d uva nu.ıyet ası o amamıştı. una d .
1

... . d v k atı at evrın e, ş a ırısı zan- çe erme onuyor ar ı. 
ı._ ed'I d' .. k'" l n a ı ave ettı: armaga arar verdi. 11Şevketlu efendi • d"l k . k .. .. . . . 
•"'yret ı emez ı, çun u postacı a - I .11 . b" ]ek ' b d .. h _ .. ne ı ere , pır aş ına surgune gıtmıştı. Türkü çağırarak geçen bu basit .,. 

1 k 
- cc nsan, mı etme ır mem et mız. en enızı uzuruna çagırtıp sana vu- M . h . . . . . 

l'ln tutacakları yo çok uzak ve ço ·-· "b' b' d il h ed b'I. zaret verdim, artık Jd b duk eşrutıyette, ta lıye edılecekken, damlar bıle onun hasedını, gıbtasınl tehlik .. d' 2'aptettıgı gı 1 ır e a a zapt e 1 ır pap o un uyur - . b' . . be rv• d .. .. .. . . ı . . 
Or 

e ı~ ı.d. l d' k . . v· d ı· mi}. Bir de Aetiüs, sizin kadınlarınız larında hem sevindim, hem pek tathm» y~ne dır ısıml nfzelar ıgıbn ~~I oturu, tahrık ed~yordu. brahım Mukbıl arka-
duyu ın en ır:mc ıçın ın e ı- k d . . N . k d ] k dedi. Hüsrev Pata bunun üzerin ha. zından a a tı ay az ıraıu mJ§tı. larından (Jurup durup baktı. it mda L_ "h k A .1.. yo , emıştı. e çe~nt a ın an aste- _ · e, « e- I l ·-. • 

oru &ararga uran ttı a, ora - d' "\ B' d im k dı l G vet, Ragıp aga oğlum sizin vezir olduğu- stanbula ge dıgı zaman, hürriyet Ve gerisin geriye -hrin kapısına 
.L_ D 'k . l .. d ıyor r ız e o ayan a n ar er- b' d . . . l . . T-
'1118 engezı e yem postacı ar gon er- k b'] l . d nuzu ız e ışıttık te hep taıtıklln ceva - kahraman arının gerçekçısı, yalancısı doğru yürüdü. 
di He ih . I k k H" I . . man a ı e enn e var mı}» b d" H" p . r hına e 81)\11 ara un en sı- _ Olabilir ını ver 1• usrev atayı utandırmak ia - hep birer tarafa kapılanmışlar, birer Ay! O ne}. 
Jib albna almasını emretti. Fakat ken- <<Ol bili' .»M 1 ~ B al tiyen Ragıp Paşa kendisi utandı. baltaya sap olmuıılardı. Yalnız, geç 
eli - « a r esc.ıa urgony ı il T Tam bastığı noktada, kurumuf. 

ordusunun da yolda olduğunu, ha • d k 'b· B' . 1 ih . lad v - kalan lbrahim Mukbile bir türlü yer 
t e o gı ı uaz evve tıyar ıgın A kerpiç kesiJmiıı çamurların içerisinde, 
... başlangıcında Kazarlara karşı ha- d bah ·d. d o - vrupadan Gümüş bulunamadı. Bir sene süründükten T 
l'eket edilebil - . . bild' d' an se ıyor un, neges) .» göz alıcı pırıltılarla bir şey parlıyordu. 

. ecegını ır 1
: .., Yunanlı gülümsedi ve ağaran f8• AJmıyacagı"' z sonra evkafa örü~cekçi baışıya mua- lbrahim Mukbil eğildi, baktı: Bu 

Attıli, Tuna yolundan şımale dog- k ki .. d' vin olarak girdi. Uç ay sonra kadro 
ııı l _, __ ::... l..-ah t l a arını goster ı. Darphane Müdürlüğü yüz kuruş _ haricı" ı'dı" L bir altın lira idi 1 

yo ~a ~ yan pos acı ann ar- A .1... d' . l . k k d l k I k 
L_ ı d bakt kt O ttı a ızgın erı çe ere atını ur- u para arın basılmasını bitirmiııtir. * Eh 1 Artık diyecek yo tu. Dua!ıı ka-
qJarın an 1 an 80nra negese d d ·ı r 1 T 

dönerek oraya geldigıV'nin Rugı"ya pren- ur u: 8 mı yon ıra ık yüz kuruşluk basıl • lb h' M kb'l l da 'd" k' bul edilmiş, taliinde mühim bir inkılap 
Be d 'h · 1 d dedi B . ra ım u ı o sıra ar ı ı ı l t b d h ] b' ain habe T ilmediv• . d - « n e ı tıyar a ım.» . u- mış ve tatnamen pıyasaya çıkarılmış- .. . . . . ·-· . o muştu. şte u a onun ayır ı ır 

"une 1 r vertı ıp il~de~ dedigını sor u. na hayret ediyormuA gibi söyledi. Son- br. dunya evme gırdı. Fakat evlılıgı hır ay mukaddimesiydi . 
. ı an ı «eve ver rn T •• d'' ·· ed' k f 1 - d 

... • · .. . ra bir JCY habrladı ve dedi ki: 2,5 milyon liralık da 50 ve 25 ku - _sur u, su~ 1
' arısı c ce ugra ı; Müddeti ömründe sokakta para bu}.. 

Attıla memnun olarak başını eadi ve fh . la .. b' k ha ta umumı harbe kadar Ondan sonra 
L_ ~L 'd I d .., t _ - « tıyar dıgımı ır ere da ruşluk basılmış, bunlar da piyasaya ' _ · . mak şöyle dursun, daima kaybetm~ 
'Uargana gı en yo a ogru a mı sev d . 'b' im K 1. K . . . kadıncagız allahm rahmetıne kavus-
L_. _. On . b d k I t ka- zanne er gı ı o uştum. ra ıçe er- verilmıştır. Bugün piyasada tedavül I . . . . · ğe alııımış olan İbrahim Mukbil bu 
'Cttı. egeaın a a ra ın a ı ar k . ... . .. d k . d tu amma brahım Mukbilın elmde a- T 
tıııda .. .. d ayı ~et ettıgım gun e endım e eden yeni gümüt paranın yekunü tam ' . keşfe çocuk gibi sevindi. Elini uzattı, 

n yuruOyor r~·.... S bir ihtiyarlık hissi uyanmıştı. Oneges, 10,5 milyon liradır. 10, 5 ve 1 kuruf"' vucuHndal bıdred~ylcr kalmlbamh~ftı.M kb'l yerden aldığı çil lirayı sakalına teber• 
n ~ırı.z ene • d' k d ha k k d " l k 'k l ası ı, un ya: ra ım u ı şım ıye a araca aç lf yaşa ımr u nı e paraların basılmasına devam . izl'k 1. 'zlik .. . rüken sürdükten sonra yeleğinin cebi-

. Nalların altında karlar çıtırdıyarak e- Ben bilmiyorum. Birer birer saymağa edilmektedir. hır kısmete ı , ta ısı numunesıy- . d' d' 
~y d Çam L··L .. I di ne m ır ı. 

or: u. ve &O&nar agaç annın da artık muktedir değilim.» Tedavülden kaldırılan eski gu"m;iA · . ... . . .Lıı_ __ '--- L-~-- .-ı:.:.1 -:\" Sa d k B hah 1 Tam bu sırada, omuzuna bir el -:lo--.n. yerK:n: .IUIUllJ' ,.._;.iyorc:lu Tu1111don Cenah Dofra la 1 dıkl · nır ınız ı şaır: « ı t o anın . . • para n ma san arı on gramını .. . . .. ... kundu. 
Kral dedi kı: Kral önüne bakb. Semerdeki kayıf- 18 kuruştan külçe fiyatına almakta - ~gında .. bı~. ~htrcsı d~tmezmadan. Biran~: D·· d .. bak De . k' hah 
- «Kar ve buz... Erken baflayan lardan birinin kopmuş olduğunu bir- d l rıne urrugu er yagsa se >> oe- on u, tı.. mın ı çıvan· 

don, erken ı.. ... layan kı• .. Onegcs a- denbire gördü Eyice egvilerek 0 kayıtı ırBar.h ha .. b' M 'd' 32 33 yitini onun için, aıd onu clüfünerek· lardan biriydi. Herif, beygirinden in-
....,. T • • u esa gore ır ecı ıye - • .. . . . lar k 1 • · d"k 'li-

bıı, kaç seneden beri abmın adımlarını yerine takb. Bu it epeyce uzun sürdü, kuruş tutmaktadır. Elinde Mecidiyet ten aoyl~mıştır. . . . mıfd yu ını o una gcçırmw. ı ı 
~yor)» çünkü parmakları soğuktan donmuf, bulunup da vaktiyle aatmıyanlar sıim· lbrahım Mukbıl, ellıncı yaşına bas- yor u. . . . . . 

k Kr ı l 
· · T .. •• bahl · k d · - Efendı ! Şımdı yerde hır altın h-

- «On se iz sene olmak üzere, a sert etmıştı. eli bu fiyat üzerinden satmaktadırlar. bgı gun, sa eyın er en en evın- - . . . 
Attillh> - «Oneges, ben öldükten sonr~ Şimdiye kadar darphanede 00 ton ka- den çıkmıttı. Ba~sının, Edimckapı- ra bu.~d~nuz: ~egıl mı} dıye s~rdu. 

- «On sekiz ~e .. Sen beni o~lla- -:n aerbestsin. ~unadan cenuba doğru dar gümüt toplanmıttır. Hala da gel- sındaki mezarını _zı~ar~.t ~-ecek, b~ Durust hır ınsan olan İbrahım Muk-
l'lından daha eyı anladın; aen ogulla- bır çok yollar gıder.n diğine göre artık Avrupadan gumut yarım asırlık nasıpsız omrun artık b1- bil inkar etmedi. 
l'lından daha akıllısın. Ben dizginleri Yunanlı bağırdı: almıya lüzum kalmıyacaktır. On para- raz olsun değişmesi için huzuru rab- - Evet, dedi, buldum. 
~ olursam, nasihatlerini on· - «Tanyür. Bu ne demek)n lık bronz paraların henüz kalıpları ha- büWeminde, rahmetlinin şefaatini di- - Kusura bakmayın amma .. Onu 
1-dan eairgemel.» Attila yüzünü ona doğru çevirdi. zırlanmıştır. leyecekti. şimdi ben düşürdüm. Kızımın boynu-

Yunanlı, teeeeürünü gizlemek için Gözlerinin etrafındaki mavi gölgeler Ufaklık ukmblı yok Zira pek hassas olan zavallı adam· na takmak için çarşıdan bir çift altın 
~ atının boynuna kadar eğdi. gözlerini daha büyük ~c daha çukur Bazı gazeteler eski gümüş paralar cağızın bu talisizlik canına tak demit- almıştım. inanmazsanız, nah, işte te-

- tcBunu yapmağa iki fCY manidir, gösteriyordu. ince, renksiz dudakla- piyasadan kalkınca Şark vilayetlerin- ti.. ki burada, mendilimin içinde. Demin 
~-yü. dedi. Birincisi, unutmamalısın nnda yarı tebessüm belirir gibi oldu: de ufaklık sıkıntısı başladığını yazdı· Pis pis dütünerek yürüyordu. Vez- şuradan geçerken, kuşağımın arasın
~ artık ben de ihtiyarladım; benim - c<On sekiz sene!. Halbuki nazı· lar. Alakadarlar bunun aslı olmadığı· necilerden Şehzadebatına, oradan Fa- dan tütün tabakamı çıkarıyordum; 
'-den fazla Y8fP8yacağımı kim söyli- nm ağzımdan çıkan sözlerin manasını nı söylemektedirler. Bununla beraber tihe çıkb. Camiin avlusunda, fen kah- mendilim beraber fırladı. «Tmn!.ı> di· 
>'ebiJir) ikincisi, oğulların beni sevmi- anlamayı hAll öğrenemedi.» darphane müdürlüğü Urfa ve Malat· kahalarla kaydır~. oynayan mahalle ye bir ses kulağıma geldi. Baktım: Li-
)orlar, onun için benden nasihat al- _ «Tanyül.» ya gibi bir çok vilayetlere yeni bası • çocuklannın net esıne gıbta ederek 1

• ranın tekini dütürmüşüml 
~ iatemiyeceklerdir.» Yunanlının gözleri doldu, kralın e- Jan 10, 5, ve 1 kurutluk yeni nikel lerledi; Edimekapısından çıktı; me- Herifin ifadesi o kadar samimiydi 
-. ccSevmek). D~nıezik ile I~ lini tutmak istedi. Attili abnı yürüt- paralarla 20 ve 10 paralık eski nikel· zarbğa daldı. . . . ki, hakikat olduğuna hiç şüphe yoktu. 
~ rü~aları~ı sevı~orlar, Ellak ~ tü, Onegesin eli kralın eline kadar ye- lerden miktan kafi para gönderrnit : ~~mın ~abnnı çoktandır ihma~ Esasen, liranın bir ~ini _de müddeasını 
--aç bir kiımeyı aevmıyor. O da bcnım titemedi. Attila: tir. Dün de bir miktar gümüş ve nı· etmıftı. Yabanı otlann, ballı babala ispat makamında gosterıyordu. 
~- Senden naaihat almak istememe- - «Yolumuza devam edelim.» cm- kel para yola çıkarılm!ftlr. Bu suretle rın, ısırgan ve yapı~kanlann arasın~ lbrahim Mukbil: 
"':" mümkündür. Verdiğin nasihatleri rini verdi. Şarkta ufaklık sıkmbsına meydan ve- onu IJÜÇ bela ke,fetti. Batı ucun~ ço- _ Al, birader 1 dedi; malın hclil· 
~~ri) ~~ ~ -~la~_ilir: Fakat, Nelıa Boyanca... rilmiyecekrir. me)ip, yana yakıla dua ve tcfaat nıyaz miş .. Ne diyeyim) götür çocuğa, güle 
tL.ı uz eoylcmedi~ uçuncu bir eebep Aradan bir hafta geçtikten ve ordu a:::::=:= güle taksın ı 
-..._ varch, o neydi Oneges,>> T unaya vaml olarak Şarka döneceği 

Ha T 
.. ve lirayı verdi. 

- « ngi üçüncüsü, anyu: » noktaya geldikten aonra Attila bir da-
Sicif70J'I Yeniden G6rrrtelr ha kararph kurmak iatedi.-Fabt ordu Herif, tqıekkür edip, uzaklaşırken, 

._ ~ttil&, atını yavaş yaV8f yürüttü, ubırsızlandı. Babasının yanına yalnız lbrahim Mukbil arkasından koştu, ye--

~ açarak dallardan dü,en kar par· olarak çıkmağa hili cesaret edemeyen titti : 
W-.nı a~ucunun içine aldı ve fU ce- Ellak yanında Edeko olduğu halde - Dur 1 

"'Lı verdi: krala gitti. yola devam emrini verme- - Nedir, efendi? 
- ccSöylemek istemediğin üçüncü sini diledi. Attila: lbrahim Mukbil cüzdanİndan bir de 
~: Artık vatanına geri dönmek ia- l . __ L_tl d' bagı"" eh D--L... kağıt lira çıkardı, uzath . 
... 7 - « ıhnma . » ıye r • ucıııraa 

oıeun, Oneges.» b' .. l edi •• _ Al şunu da, çocuğa şeker götü-
- ccGeri dönmek mi, Tanyü} » ır teY 

80~ em · L ed ek 
y l I d'b' k d Ellak ncasmı te-.rar er : rürsün ! 

unan ı aaç annın ı ıne a ar T .. h . l . • h du - Neye be beyim j) Ne lüzumu vu 
ld D d

. k'. - « anyu, mu anp erımız er -
ızı o u. e ı ı. Daha Al d ğl . d' b " - Ha t •t ldugu-nu rak.ta mırıldanıyorlar. P a a- 'ım ı unun r 

L_ : c. ya ımın una aı 0 ' k .. .. ed !L~. et lbrahim Mukbil içini çekti. 
~ ih · l · t ketm · ... i rmı 8f8r en yavaf yurum en f:ı&aY 
'-li l..:1!__ tiyanm a aenı er ıycceg - ediyorlardı; fakat dağlarda yol bilme- kusuz bir ıece takip eder. Her $ey fena aorünür. insan huysuzlanır, - Sen onu bilmezsin 1 eledi. Senin 

-..yorsun.» -1!1-1- • • • • edi )ardı Halbuki :!dttlenlr ve hiç bir feYdeo memnun olmaz. ~er muvaf!a~i~e!in i!k ~rt- du·· ııürdüg-ün ve benim de bulduğum o 
b!_ tereddu·· tten aonra ·. aı&Krı ıçın ıtaat _yor . . H k .. ı_ • • • 1 rd E-r sınırlı ıs•nıı. T &.1118Z lan dinlenmiş bir vücul we uwlenmıı sınır e ır. .- " K d 'l - Bazan . . f ed . k' s· il şimdi eski yol üzerındeyız. er es, altın lira yok mu}. ısmet enı en fC• 

"" (( ıtua crım ı, ıc ya- ıl la .., 1 k rlmelerf 11' 11 k .. .. d 
•• tekrar görmek arzusu uyanıyor. Bu- nehri takiben yurdumuza vas o cagı- Bromura dCnOll· omp yin tadını, zevkini, e 1 yı ı omrum e. 
llu ihtiyarhğıma ver, Tanyü. Fakat, bu mızı biliyor.» sizi kurtanr. velcvki bir dakikacık olsun, onun ..-
~lbu ifta ettirecek hiç bir harekette Attila sordu_: b VlAL! . h Müsekkindir ve uykuyaa temİıt eder ve hiç bir zararı JOktur, bütün yesinde tattım 1 
;ııunnıadım. Onu sen nasıl keşfet- - <(Evlerimıze. u mag UD1yetı ~- " dUnya tanın Ve başını eğdi .. Yine pis pis düşü• 
tiı.>>> her vermek V.in mı bu kadar acele edı· '°" 20 bmprlmeJI b"

1 ıüp. nerek, geldiği yoldan evine ve çilesine 
•'JI '!".-czaaelcrdc rcc;cıc ile satılır. 

Attili dikkatle Yunanbya bakb: yorsunuz)» • döndü. (Arhaı tJar) KnoU a _n . kimyevi maddeı&:"°tabrikaları. Ludwigshafen •JRhin. 
._ ccOn sekiz sene, Onegeal. Fikir· ıv-. 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 13 Yazan: A. R. 

Gece karanlığında bahçede beyaz bir hayal Cemili bekliyor; 
halbuki o bu davete gitmemeğe karar vermiş bulunuyordu 

Artık yoruldum, kardeşim ... Valde - Dilerim, bari hudadan .. Gidişiniz f gün rengin ne güzel evladım. iki sa-
de aşağıdan sesleniyor. Sandalla, şöy- olsun da, gelişiniz olmasın... Amma bahtır ne kadar renksiz kalkıyordun. 
le bir akşam gezintisine çıkacağız. kabahat sizde değil, sizi böyle salması- Galiba, gece rahat uyudun, yavrum. 

Sen ve arkadaşlarım .. Beni unut- ğır gibi ortaya kapıp salıverenlerde. - Sorma, anne .. Öyle uyumuşum 
mayınız. Mektup yazınız. Fakat, başı- Hele şu bağrışmalara bak. insan ken- ki ..• Nasıl yattımsa, öyle kalktım. 
nıza bir iş açmamak için, ihtiyatlı li- dini Sulu kulede zannediyor. Onlar - Gülterl. Huuuuu .. Hadi koş kü
san kullanınız. Hepinizin ayrı ayrı göz- buradan gittiler mi) Ortalık, süt li- mese kızım ... Tavuklar şimdi yumurt
lerinden, muhterem tabur ve alay ku· manlık oluyor. MahaUenin kibarlığı ladı. Getir beyin yumurtasını ..• 
mandanlarımın da ellerinden öperim, geliyor... Eskiden, hatıra hürmet var- Bahçede Gülterin takunye sesleri İ· 
iki gözüm, kardeşim. dı. Terbiye vardı. Edep haya vardı . şitiliyor; annesi, Cemilin kızarmış ek

Müla~mı eooel Cemil Büyükler sayılırdı. Yanlarında hızlı mek dilimlerine tereyağı sürüyordu. 
konuşulmaz, gülerken dit gösterilmez. Kümeste tavukları ürküterek tel8'· 
Hatta, gürültü ile öksürülmezdi. Ter- lı tel8'lı gıdaklatan, horozları öfkelen~ 

Kuzum kardetim senden iki ricam biye görmüş bir kıza hatır sorulsa, ya- I direrek bağırtan Gülter, iki elinde dört 
•ar: 

1 B k b A 
_ n beline kadar kızarır, ağzından lakır· yumurta ile yemek odasından içeri gi-

Hatiye: 

- u me tu umu, YUa .. - ıa poe- . .. .. . 
tui le önderi orum. Okud•ktan •• dı, kelpetenle alınırdı. Bunlara, terbı- rerken gulumsedı: 
lizı!:. .. :.enlere }'okuttuktan aonra, der· ye görmüş kız demek için bin şahit la· - Müjde, hanım 1.. Gidiyorlar. 
hal yırtaram. zım ..• Burnunu kapa evladım. Araba Dedi. Cemilin annesi, birdenbire 

2 - Zavallı Nadejda, kalbime derd geliyor. Baksana bulut gibi toz kalkı- kavrayamıyarak sormak lüzumunu his 
oldu. Onu, benden aotutmaya çallfo yor. setti: 
(latanbulda, bir Rum kızıyla aevipnİf Cemil, artık annesinin söyledikleri- ( Arlıaaı var) 
•• evlenmiı) dersen benden der bal ni witmiyordu. Zihni daldan dala uçan .. --------------... , 
nefret edeceğine eminim. Çün~ R_um· bir kuşa benziyordu ... Arkadaşı Ra- I 8 A D T O 
ların baatıiı yere baaandan bıle tilui- . k l w M t ~ 1 k ... ----------------. .. _ sım, o agası es an aga, a ay uman-
nen bır muteauıp Bulgar kızı oldusu· dan Naci "d b' . . bö'l"k k d Bu Akt•mkl Program 

· . · • V k A b "f • b k ı, eı a, ırıncı u uman a-
nu e}'I bıhrım. a ıa u ı hra ana pe Sal' f d' l h h k lsTANBUL _ z ı nı ım e en ı r ova mu tannın ı-
asır selecek amma. ne yapa)'llll. . ava • M ' i 
b kızcatızın benim için iatırap çekme- zı, anaa~nn meşhur yosmalarından 1 7: Üniversiteden nakil. nkılap dersi. 
aine kail deifilm. Yanık Sabıre; kanlı bir müsademe ge· Hikmet Bayur, 18: Senfonik 11\usiki, 19: * çirdiği yalçın kayalardan, bodur çam- Haberler, 19.15: Hafif parçalar (plak), 

ı d d 
· l d k 1 20: Viyolonsel solo. Stüdyo sanatkarları 

Annesi, aşag· ıdan sesleniyordu: ar an, erm uçurum ar an müteşe ki 
k 

tarafından, 20. 30: Stüdyo orkestraları, 

Ce ·ı H ı E }Ad Balkanların vahşi ve orkunç bir kö-- mı ... uuuuu ·· V a ım.. 2 1,30: Son haberler. 
Daha yazın bitmedi mD.. şesi; kurşunu yer yemez uçurumdan Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

Cemil, aşağı indiği zaman annesi yuvarlanan bir komiteci; dört nalla ge- gazetelere mahsus havadis servisi verile-
aöylenmekte devam ediyordu: len bir suvari, yalınayak bir çoban kı- cektir. 

- Ayol, ne uzun mektup 0 öyle.. zı, başından ayaklarından tutularak BOKREŞ 
:Yorulacaksın diye ödüm koptu. Bak, nakledilen bir yaralı, Gümüşsuyu has- 12, 35-15: Plak ve haberler. 1 7: Ço • 
gözlerin kıpkırmızı olmuş. Kim biilr, tanesinin odası, gül ağacının dibinde, cuklara, 18: Emilian orkestrası, 20: Ko -
arkadaşlarına ne diller döktün). Hal- çıplak kollannı duvarın taşlarına da- nuşmalar, 20,40: Plak ile şarkılar, 21.15: 
t.aki bana yanlığın mektuplan, üçer yayan Safo .. Bütün bunlar, dimağın• Filarmoni tarafından konser, 23,45: Ha -
satırlık selam, kelamla bitiriverirdin. da biribirine çarpıyor; şimşek ışığında herler (yabancılara) · 
Bugün hava serince. Aman evladım görünen ve kaybolan neyler gibi, hatı- BUDAPEŞTE 
asker kaputunu şöylece omuzlarına a- rasında canlanır canlanmaz dağılıyor· 18,30: Çay cazı. 19: Konferans, 19,30: 

' 

du Çingene müziği, 21 : iszt"in eserlerinden 
ıver. · 

C 
"l ··ı k · ed' "l ed' Jf. konser, 22,50: Haberler, 23, 15: Piyano • 

emı' gu me ıst ı; gu em 1• k (H d 1 F "d) 23 45 
F k b

. d ·· l · d b' h" Gezmeden g_. dönmü•ler yemek- eman en e • n • . : Orkestra. a at ır an a goz erın e ır sızı ıs- ..., T • 

setti. lerini yeryemez odalarına çekilmişler- MOSKOV A 

A 1 Be 
. h k ··ı·· t di. 18, 30 : Karışık konser, 20 : «Yeni Köy» 

- nne ·· nı er ese gu unç e ~ · dl d · · 21 Ed b' 22 Y . . . Cemıl; doğruca pencerenin önüne a 1 ra Y0 pıyesı.. : e ıyat, : a-
mek mı ıstıyorsun. . . b" . 'k hah .. zd' . hancı dı'llerle konf 1 · gıtmı• ıtışı çeye goz ge ırmış- erans ar. 

Dedı. Ve az kalsın: Y• • • V 
'7 -t b ·· ku·· vaz"ıyet" 1 k" ti. Bahçe, derın hır karanlık ve sükun ARŞOV A 

- La en, u gun ım e a- . . · · .. · · 1 7 1 5 · H · 18 5 P & f d d k d la ··ı·· l ıçındeydı. Uzaktakı koşkler~n bırınde • · avayen gıtarası, , I : lak, 
ı erece e 81: a ~ ~ma gu unç o - çalınan piyanonun nağmeleri kurba- 19: Piyano konseri (Debusi, Albeniz, Mar-

dum. Bu, yetışmez mı;··· ' kiviç) 20 · Sö ı 21 · Op tl d · · ğaların viraklamaları ve cırcır böcek- • · z er, · ere er en parça-
Dıyecektı. l . . l . d .. '"ki . lar, sözler, 22: Tiyatro, 22,45: Leh prkı· 

h 1 k bel 
• erının ses erı arasın a suru enıyor; 1 2 . 

Saf kadın, der a mu a e etti: Bavd d dd . d b" 'b~. l k an, 3, 1 O: Senfonık konser, 24,25: Plak. 
N ı l .. d s· .1 lb. . g a ca esın e ırı ıny e avga PRAG 

_ e 0 ur ev a ım. ıvı e ısenın ed k"' ki · h 1 al 
k k 1 

en ope erın av am an, uzayıp 
üstüne as er aputu a ınmaz mı?.. 16: Piyano konseri (Fransız müziği), 

R h 1. baba l · Sel' · d k" gidiyordu. 1 7 1 O R a met ı n gece erı ımıye e ı Ce il 11 __ • • ~'-- -~u . : adyo orkestra11, 18.15: Keman 

mah 11 
,__L • k k ı·• · m , eııtm"mı pabbuonunun ceoı& k • (G , ~- ) 18 45 K a e JUlllVesıne çı ar en, g<!<:e 11' • km ak . . onıerı ram, L41Ulerna , , : o -

. . . .. ti dai .__ .__ rıne so Uf, ay ta duruyor, gıttıkçe ala 19 55 Pi"'- .. 1 20 50 entarıaının ust ne, ma asıu::r llillpu• • .. l . 1_~ nUflJl r, , : 11& ve soz er, , ! 
. d" V kı" . d. karanlıga alışan goz erı ağaç.ıann ara• Müzikli popüler prosnm. 21. 1 O: ip cam-

tunu gıyer ı. a a şım ı zaman na- lan _J_,_! L-} L'-- k eftili''-1 · . ._ old G"lt 1 Be · L_ n~ ~ UJWU"ın oyu n iL erı· bazı. 21 SS1 Radyo orkestrası, 23, 15: 
zı.. u amma... u er .• yın &.a· '--· rd G!!I ... ..l!L.: .ı_ ,..._.J.___ ' 

k l lı H d
. b- ne aayıyo u.. 111o ._.,.,wn ...... ,., ~t. 

putunu sen o una a ver... ay ı, ız k' .. .. ·· d 
çıkıyoruz. Sen kapıyı kilitle de arka- ımae kgorukn~ku.~okr" u. L _ 1._ HAMBURG 

_ _._ . Ar ada ı oş un oaJKonundam 1 7: Hafif müzik, 18: Karıtık müzik, 19: 
mı~n yet1'·· .. b' d b' . ı b'll"" lnn-- b' .. .. k l . k I ır en ıre ınce eşen ı ur~a ır ses Operet. vals ve marşlar, 21, 1 O: Haydn -

Kapının onune çı mıf ar, ıs e eye .. k idi B th d t · k 22 20 H h l yu ac : ee oven en rıo onser, , : « ae • 
doğru yavaş yavaş iler emeğ~ . ~~ _Mahsus selam ederim, kaeşim ..•. nchen bringt ıılück» adla radyo opereti. 
mışlardı. Ark~~a~ı~dan gelen ıkı b~llu· Bahçede, gül ağacının dibine doğ- 23,30: Popüri, 24: Şen müzik, 24: Dans. 
ri kahkaha bırıbırıne karıştı. İhtıyar k b" h ı "k" lin' bo 'b' ViYANA ru ayan ır aya , ı ı e ı ru gı ı 

kadın, adımlarını sıklaştırarak: ağzına koyarak yarı boğuk bir sesle 
- Yemleri, bugün de çok gelmiş. cevap verdi: 
Diye homurdandı. _ Olur. 
Cemil de annesine yetitmek için Ve sonra o betaz hayal, tel~lı a-

adımlarını sıkla,tırdı. Şu anda onun 
1 
donlarla ağaç gölgelerinin araaında ba

kalbinde de bu kadınlara karşı garip bir zan görünerek, hazan da kaybolarak 
hınç vardı. bahçenin nihayetine doğru ilerledi. 

Arkadan, kahkahalara karışan bir Cemilin dudaklarından kindar bir 
aes geliyordu : tebessüm geçti. Kısılan dişleri arasın· 

18, 2 O: Yeni A vuaturya müziği, 18, 5 O: 
Sözler, 19, 1 O: Muhtelif, 20: Haberler, 
20,45: Tiyatro, Şekapirin «ikinci Kral Ri
§Brn, 23: Haberler, 23, 10: Senfonik kon• 
ser, 24,40: Caz. 

BERi.iN 
18: Yeni müzik, 19: Sopran • bariton 

seslerle koruıer, 20,45: Aktüalite, haberler, 
2 1, 5 O: Küçük radyo orkestrası, 2 3: Ha • 
herler, 2 3, 30: Danı. 

- Kaqşim .. Biz, Fenere gidiyoruz. dan: 
Sen gitmez misin).. - işin yoksa, bekle. 28 Şubat Cuma 

Cemilin anneai. aöyleniyordu: Dedi. V c sonra öfkeye yakın bir IST ANBUL 
- Cehennemin eafeli safilinine gi- sertlikle pencereyi indirdi. Çarçabuk 1 7: lnkıl&p deni. Üniversiteden nakil. 

ilin. Boyunuz boeunuz devrilsin de, l eoyunarak sakız gibi beyaz ve .bun Hikmet Bayur, 18: Hafif musiki parçalan 
in.-llah geri ge~. j kokan gecelik entariaini pydi. Orta (plak), 19: Haberler, 19, 15 : Dana muai-

Her adım atbkça u:zakl•fan bafka masasının. üatünde duran idare l~ba- kiai (pllk):. '!·4S.: Sisan havala~ (pl&k), 
"'L.:.. • d nnı üftedı Karyolasına uzanıverdi 20: Halk türkulen (C>.man Pehlıvan ta • 
. Pli' ees cevap venyor u. r . . fmd ) 20 30~ Stüd' it - 1--

H 
L _a_ı: L • ı.ı:_: ıııır ra an , • • yo or eatrouan. 

- aZl1 -umwy~m..ı ·~...,. • -w· "T" 21, 30: Son taaberltfti. 
Pınez mi~~. - Gel b.kahm ulanım .. Gel baka- Saat 2.t dea IODfa Anadola ajaamun 

Cemilin aDnıeJi ~htlilaekte .-1ı.m tontonum.. Gel bakalım anaaanın sazetelere mah.ua havadis aenrili -.edle-
,_. edi)Wd kuzuau. Maşpllah.. Tu tu tu tu ••• Bu· cektir. 

latanbul Vaklflar DirektörlUğü illnla;ı 
Pey parası 
Lira K. 

Değeri 

Lira K. 
2400 00 180 00 Ankaz 
Sultanahmette Firuzaia mahallesinde Ticarethane ıokaimda evvel· 

ce Alemdar nahiyesinin iıgal ettiği bina ankazının üıtermesi 13/3/936 
cuma günü ıaat on bette Komiıyonda yapılacaktır. isteklilerin Mah • 
lulit Kalemine gelmeleri. (1082) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankuı Türk Anonim tirketine birinci derece ve 

sırada olup tamamına dört bin sekiz yüz ıeksen yedi lira kıymet takdir 
edilmit olan Beyoğlunda F eriköyünde Kağıthane cadde.i sokağında 
12, 12/1 numaralı dükkanı müttemil bir bap hanenin tamamı açık ar • 
tırmaya konulınut olup ilin tarihinden itibaren f&rlname.i herkes ta • 
rafından görülebilecek ve 9/4/936 tarihine raslıyan pe..,embe sünfi 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık M'tırma suretile satılacaktır. 

Satıı Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine tabi 
olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir ar• 
tırma yapılmaksızın l'ayrİmenkul, yukanda yazılı günde en fazla ar• 
tıran üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya ittirak için muhammen kıy • 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçeıi veya milli bir banka • 
nın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina verl(ilerile 
çöp ve fener resimleri ve telliliye ve vakıf icaresi miltteriye aittir. Sa• 
tıf bedeli peıin ödemek lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 mc:ı 
maddeıine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlarua 
gayrimenkul üzerindeki haklannı ve huausile faiz ve murafları daiı 
olan iddialarmı evrakı müıbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemiz• 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu ıicillerile sabit olmadık· 
ça satıı bedelinin paylafDlasından hariç kalırlar. Alikadarlarm ifba 
kanun maddesine UYlrUJI aurette ~reket etmeleri ve daha fazla malt
mat almak istiyenlerin 934/927 doıya No. ıile dairemize müracaatlari 
ilin olunur. (314) 

Tarsus Şarbaylığından: 
«500» lira ketif bedelli, üç muhtelif mevkide .yapılacak elektrik san

tral ile tehir ,ebekeıi plin ve projeleri 2490 sayılı arttırma •e ebilt• 
me kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık ekailtmey• 
konulmuttur. ihalesi 936 ıeneıi martının ikinci pazarteai siinü saat 
15 te Encümen önünde yapılacaktır. Şartname örneklerinin parud 
olarak Belediyemizden aranıl~aıı ilin olunur. «930» 

Belediye Sular İdaresinden : 
1 -idaremizin Feriköy anbarmda mevcut 19850 adet bot çiment9 

çuvalı açık arttırma ile satılıia çıkarılmıttır. 
2 - Bu ite ait prtname levazım aerviıinden parasız olarak ahna • 

bilir. 
3-Açık arttırma 11/Mart/936 çarpnba günü saat 15 te Tabilll-

deki idare binumda yapılacaktır. «1090)) 

ADEMi iKTiDAR 
•• BELGEVŞEKLl(ilNE kartı 

HORMOBIN 
Tafail&t; Galata P. K. 126S.Hormobin 

AILO 

ARLOI 
Salat .. ,.. ı C..cı ua 1 iael kat 

ı İstanbul uliye altmca halmk ..MEe .. 
sinden: 935/1968 

Nigar tarafından kocaaı Sultanıdun.t 
Park karıısanda 46 numaralı evde ikell 
halen ikametgahı meçhul olan koc:uı Fe
rit aleyhine açılan hotanma davuuılll 

tahkikatında tebliğata raimen selmedi • 
ğinizden hakkınızda ıııyap karan iniba • 
ziyle bq gün içinde ve on bet s6n müd • 
detle ilanen tebliğine ve tahkik•tm da 
21 / 3/ 1936 saat 1 O na talik.ana karar vr 
rilmiş ve gıyap kararının bir ni..ı..m da 
mahkeme divanhaneaine talik kılınm11 ol • 
duğundan ilan tarihinin ferdaaından id .. 
haren heı gün içinde itiraz etm~ 
takdirde müteakip kanuni muameleain y9fl 

pılacaia tebliğ yerine olmak az-. ilAa 
olun.ur. ( 5 79) 

fat. 4 üncü icra memurJuiuadaa: 

7 / 2 / 936 tarihli gazetenizin 12 inci 
aahifeainin birinci sütununda Emniyet San
dığına ipotekli olup aahı ilinuu yapmJf ol
duğunuz Betiktaıta. kaptan Jbrabim J9 
mahallesindeki gayrimenkul hak.kmda yar 
lıılıkla (yeminli üç ehli vukuf tarafından) 
teklinde yazılmıı olduiundan aadec:e (Ot 
ehli vukuf tarafından) teklinde ~ 
olunur . 

0r. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topöulaı cadd11i No. sJ 

OOYÇE ORIEN T BA~~ 
Dreadner Bank 'ub•* 

Merkeai : lierlua 

TBrlılge4eld ,.6.l•rlı 

Galat. • latanbul • la•1r 
Depo1u: LL l'ütilıı GıiaırJııl 

.,. H.r Ulrli 6•..U l,l ,. 

il FIFllI 1 1111•1111 •1111111111111 

Son Poata .......... 
Nepiyat Müdiiriiı Selim Rlı9flP 

Sehipleriı A. Ebem. s. RlıtPP. H. ....--·~ 



-~ . -: . -~ ., 
-· • ;__t '. • ' ·'· ~ ..... " • . ..... _,,l!-" . - '·~.. •. • 

Başka k ~aınlar.n beyaz ve perlak dı,ıerlnl kendi lelu~ll, 
çUrlik dlşlerlle mukarese edip yelae kapılmaktansa 

lıtunanmayı tercih etti va kısa bir zaman içinde onlardan 
Çok daha beyaz, çok daha parlak dişlere sahih oldu 

RADYOLIN, kir tabakaıından daha sert, fakat mine tabakasın· 
dao daha yumuşak olduğu için dişleri çizmeden temizliyen 

\ ve parlatan yeiane diş macunudur. 

'--~--------------------------~ . . . 
. : ..... . .. · .. ~.: • ~ ... , . ,. 
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DiKKAT! 
Mepar çocak e,yası matazası 

BAZAR DE BEBE 
Beyoğlu • fsUklAI Caddesi, No. 427 
yeni ve :zengin çeşit mallarla tekrar açılmııt.r. 

ANNELER! 
' 

•••••••••••• 
Çocuklarınızın eaadetl için ma§azamızı 

her halde ziyaret ediniz. 

1stanbul 5 inci icra Memur~uiundan: 
Yeminli llç •hli vukuf tarafından tamamına (1575) lira kıymet 

takdir edilen Kasımpaıada Bedrettin M. Yeniyol sokağında 
t 19 Y. 17 No. lı Kargir bir ev açık arttırmaya vazedilmlı 
olduğundan 31/3/936 tarihine mfisadif Salı gilnü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammeneoin % 75 ini bulduğu 
takdirde mliıterisi üzerinde bırakılacaktır. Akıl takdirde 
•n aon artbrar.m taahhüdll baki kalmak llıere arttırma 15 
illn müddetle temdit edilerek 15/4/936 tarihine müıadif 
Çarpmba ·gOnO saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 

)apılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mubamm•
'-enin % 75 ol bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. Jı kanun ahkAmına 
tevfikan ıeri bırakılır. Satıı petindir. Arttırmaya lıtirak etmek lste
hnlerin kıymeti muhammeneniıı % 7,5 niıbet;nde pey akçeai Yeya 

~illi b:r bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. 
aldan Tapu ıiciJIJ ile 1abit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 

:l~kadirAnıa ,. irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını •e husuıile 
• 81.Z Ye m&1arife dair olan iddialarım enakı mUsbiteleri ile birlikte 
•lan tarihinden itibaren nihayet 20 gün .zarfında birlikte da:remize 
bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları Tapu siciHi ile aabit 
0lrnıyanlar ıatıı bedelinin paylaımaıından hariç kalırlar. Müterakim 
~erıi, tenvirlye, tanzifiyeden mUte·nmt Belediye rusumu 
~e Vakıf lcııresi •e 20 "enelik Yakıf icareai tavizi bedeli 
~tlzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak 
lateyenlor 20/3/936 taribindtn itibaren herkesin görebil• 
:esi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartname3ile 

1~.4/3400 No. lu dosya}& mllracaatla mezkfır doıyada me.cut vesa· 
~cekleri ilin olunur. "I098,, 

Geç mit J 
ha~!~~8blr ~ 

1 O senelik bir zevcıyet naya. 
tından sonra Bay Nihat, bizzat 
karısına çılgınca aşık olmuştur. 
Bayan Nihat, evlendiği vakit 
sarışın ve cazibeli, teni açık, ta
ze ve yumuşak idi. SC'nelerin ev 
hayatındaki yorgunluğu ve ço
cukları büyütme gailesi neticesi 
olarak güzelliği haleldar olmus 

"' ve cildi solmuş buruşmuştu. 
Bu gidişle zevcinin kendisinden 
yavaıı yavaş soğumağa başladı

ğını hissediyor ve ümitsizliğe 
düşerek keyfiyeti annesine an • 
!atıyordu. Annesi, ona bir ay 
kadar cildin unsuru olan penbe 
rengindeki T okalon kreminin 
kullanmasını tavsiye etmiştir . 
Hemen tecrübeye başladı. Her 
sabah cildinin biraz daha açıl
mış ve tazelcşmiş görünce hay
rette kalıyordu . Altı haftada 
bütün buruşuklukları tamamen 
zail olmuş, gençleşmiş ve adeta 
evlendiği gün kadar şayanı arzu 
olmuştu. İ§te, bu; binlerce ka
dının tecrübe mahsulü tipik bir 
misalidir. Penbe rengindeki To
kalon kreminde, her beşerenin 
tabii unsuru olan ve gençliği vi
kaye eden hakiki Biocel cev
heri vardır. 

Cilt, tabii Biocel cevherini 
kaybedince buruşukluklar te • 
§ekkül eder ve Biocel cevherini 
iade edince buruşukluklar zail 
olur. Bu, Viyana üniversitesin· 
den Profesör Dr. K. Stejsknl ta
rafından k~fediJmiş ve cildin 
bu kıymettar cevherini genç 
hayvanlardan istihsale mu • 
vaffak olmuştu. 

Akşamları yatmazdan evvel 
Penbe rengindeki T okalon kre• 
mini kullanan her kadın, buru
şukluklardan kolayca ve çabuk 
kurtulabilir ve solmuş cildini 
gençleştirerek 1 O • 20 yaş daha 
genç görünebilir. 

Ahenk n Mandolin l 
Bu iki çalgı Ye diğer musiki ihU
yaçlannız için müracaat ediniz 
Eskl,ehlr: Ahenk çıkaran S. Suat 

TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hHtatıklarına tutul
mamak ioin ağızdan alınan tifo hap
larıdır. Hiç rahatsızlık nrme&. Herkea 

.. _~alabilir. Kutuıu M Kr. 1 

Kayıp: 931 - 932 ders senesinde İstan
bul erkek lisesinden aldığım tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. [578] 

Abdürrahim T evfila 

2 ve 20 komprimerik' ambalajlarda 

bulunur: 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin tims~ti 
olan . ffi markas:n;-;rayınız'. 

Sabık Kibil Verem Sanatoryomu Battabibi ~ 
Paris Fakültesinden Diplomalı Doktor 

Ferhan Yücer 
~ latanbul: Ayasofya Yerebatao Cadde1l No. 43. Tel. 23035 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim ıirketine birinci derece ve 

ıırada olup tamamına 603 altı yüz üç lira kıymet takdir edilmi, ola~ 
Rumelikavağında Dere caddeıinde eski 39 Mükerrer yeni 51 No. hane 
açık arttırmaya konmu! olup ilin tarihinden itibaren ıartnameıi her• 
keı tarafından görülebilecek ve 30/3/936 tarihine raılıyan pazarted 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık artırma ıuretile satıla .. 

caktır. Satı§ Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. 1ı kanunu hükümle
rine tabi olduğundan mezkiır kanunun 15 inci maddesine tevfikan 
ikinci bir artırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda yazılı günde 
en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya ittirak için mu• 
hammen kıymetin yüzde yedi buçuiu niıbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina 
vergilerile çöp ve fener resimleri ve telliliye ve vakıf icareai müıter~ 
ye aittir. Satıf bedeli pefin ödemek lazımdır. icra ve ffliı kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan İpotek sahibi alacaklılarla diğer alaka .. 
darların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve huıuıile faiz ve masraf
ları dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde da· 
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satıı bedelinin paylaımasmdan hariç kalırlar. Alakadarla • 
rın iıbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha faz. 
la malfunat almak istiyenlerin 935/1552 dosya No. sile dairemize mü-
racaatları ilan olunur. (313) 

Ihlamur Kerestesi Mübayaası 
150 metre mik'ab ıhlamur kereatHl pazarlıkla satın ahnacakbr. 
Vermek iıteyenl•rin ıeralti 6ğrenmek üzere 14 Marta kadar 
Sirkeci, Mühürdar Zade han 1 • 2 No da NURKALEM Ltd. 

Şirketi merkeıılne bizzat veya yazı ile müracaatları. 

Dr. ETEM VASSAF haata~~;: v~ü~e~·:B!lSJ 
Caialozlı.ı ıCeçi Ören apaıtımaıaı Tel. 22033 Ev. Kadık3y 8aharlye IJerı sokak TeJ. 607aJ 

İstanbul Mıntakası varidat tahakkuk müdürlüğünden: 
t Adalar kazası mıntakaaı dahilinde kAin olup sahiplerinin lkametgAhı meçhul o~ao binaların meYkl •e eY1afı ile umumi bina 
~ahririndo takdir ed ile:ı iradı gayri aafilerl ve vergi mikdarları aşağıda göıtorilmittir. Mezkür iradı gayri 1afilere yarından itibaren on e, glin zarfında ( r~nmi tatil günleri hariç ) itiraz olunabileceği bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delileti ile hukuk usul 
~Uhakemeleri kaou rnnun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince illa olunur. ( 1087 ) 

ahallui Sokağı Kapı No. Cinai Gayrisafi iradı Niıbetl Verginin Muta1arrıfı ihbarname No. 

Caml 

Nizam 
Nizam 

KeU 
Yeniyol 
Mezarlık 
Yen.yol 
N zam CA. 
Ziyapaıa 
Ziya paşa 
A ıkara 
Fmn 
Büylikçam 
Yeniyol 

13 
9 
3 
8 
9 

11 
11/1 
t/l 

26 
17 

4 

A. Hane 

" " 
" " 
" it 

,, " 
•• ,, 

Ahır 

A. Hane 

" " ,, ,, 
,. ,, 

Ura K. mikdarı 
320 12 32 72 
180 12 17 28 
30 12 2 86 

180 12 17 28 
2000 12 192 ()() 
200 12 19 20 

50 12 4 80 
264 25 34 
84 8 06 
30 2 88 

180 17 28 

Reasam Glrltll Saffet 19/46 
Leonlda Matakanin aatııından Kalyopi Mimarldl 
Koıti oğlu Hiriato 

19126 
34/14 
23/51 
20174 
32/57 
32/57 

Evaiora Nikolaidlı 
Mısırlı Fatma 
Mııırh Fatma 
Mıaırb Fatma 
Virjina ve Luıl 
Olga Ye Melpomenl 
Katina ve ParakiYoı. 
Marika 

34/57 ,34/58 
36/8, 36/9 
35/85,35/86 

35/64 


