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Tabii meyva usarelerile hazırlan • 

mış yegane meyva tuzudur. 
Mide, barsak., kara ciğer, böbrek 

hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 

eder. 
İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

,._.BAYRAMDA YALNIZ 
, 

4ml ... '~-------.,, 
Dalma Jiletle hrat olauf bll' « 

adana diyor ki ı 

Kızllay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

. YENi ÇIKAN 

PASlFİK 
Bıçak ve makineleri kat'ıyen cildi 
bozmaz ve tatl 1 tıir r~havet verir 1 .• 

'- ~ TecrUbe ediniz , 

MGaderecab çok H•fİD olan bu ırazeteyi okumakla Y• ilAnlarıauu ver• 

mokle hem kendinize n hem de KIZILAY'a yardım etmft olac .. luınız. 

Fiyatı aon aahifede aantiml 30 kuruıtur, Milracaat yerleri ı 

latan bul' da: Poıtan• karıııı ında KIZILAY Satıı Böroau Telefon: 22653 

lıtanbul'da: Poıtane arlr.uın:fa llAncılık Şirketi Telefon : 20094 - 95 

' 

... • . . . - . . • • • <. ·. .. . ,~ • 

Kumbara Sahi 1 • 
rı 

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 yatırmış olmaları 

lazımdır. 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Btıtün ağrı, ı ı ıı:ı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN 
SoA'uk algınhğına, 
nezleye, grlpe, di~, 
bel, sinir, adele 
airılarile romatiı· 
maya kartı bilhassa 
mUe11irdlz. 

Şubat 7:1 .--? 

GRiPiN 
1 

tecrübe ediniz 
Radyolfn dl~ macunu fabrikaaınao müteha1111 kimyaıerJerl 

tarafından yapılmaktad;r. 

HALİS YÜnDÜR. 

SOMER BA"ll 
YERLİ "ALLAR-------~~ 

.... 
lO 

YIRA§ - . 
BIÇAG iNi 

// 

DUN YADA 
o 

100 MiLYON 
, / 

KiSi 
" 

KUL 
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Fransız - Sovyet Paktı Tasdik Edildi 
- ----..... - ..... . ... ....-...... ....... ..._._. ·- ---- 1 •••••• ~· .............................. - .... ~·· ......... .... Bütün Avrllpa Şimdi - --................ -...... _.._ ......... . 

Gözlerini Almanyaya 
Dikmiş Bulunuyor 

Berlin; · paktı kendi aleyhinde bir 
ittifak saymakta devam ederek 
harekete geçecek ve Avrupayı 

harbe sürükleyecek mi ? 
f Siyası muharririmizin mUtaleaları ] 

~a~ia, 27 (Hususi) - Fransız ka· 
esı bugiin toplanarak Sovyet Rus-

~- Fransa müstakbel yardım paktı • 
111 tasdikını parlamentoda iti-
~t :meselesi yapmayı kararlaştırmış • 

~arlamen.t~ öğl.~en sonra içtima ve 
tın tasdıkı muzakerelerine devam 

etJniŞtir. 

lrllN':ticede pakt 189 reyle tasdik cdil-
ftır. Fakat paktın parlamento ta-

._fından tasdiki ona kanuniyet ver ~ 
'ıeğe kafi değildir. Paktın bu rnahi -
>eti alması için ayan meclisinden de 
hçrnesi lizımdır. Martın ikinci haf -
~nda bu itin de tamamlanmuı bek
~rnektcdir. 
..., (Devamı 10 anca ~ıı) 

Şifhtlfte J!ohuıu lacia.,nın vuku bulduğu meydan ve tramvayın hattan fırladığı nokta ile çarptıiı apartıman 

Facianın Mes'ulü Kim? 
Kaza Şehirde Derin Bir Teessür Ve 
Heyecan Uyandırdı, D~n Akşama 
Kadar Facianın Tetkiki ile Uğraşıldı 

• af. .. 

Arabanın frenleri sağlam, vatman "firenler tutmadı,, diyor, mütehassıslar 
cevap veriyorlar: "O sür'ate hiçbir fren mukavemet edemezdi,, 

Japonyada isyan bitti, 
tehlike şimdilik atlahldı 

Yaralıların, hükumet ve şir
ket mümessilleri ile makine 
mütehassıslarının Son Pos-

taya söyledikleri 

-M:aamafih kabine hala sarayda çalışıyor, sokaklarda 
gece gündüz devriyeler geziyor, ordunun bu 
buhrandan istif ad eye kalkışmasıni bekleyenler var 
~ londra, 27 (Hususi) - İsyan çı -
b arak başvekil Okada ile Mührühas 
azırı Saito, maliye nazırı Takahoşi, 

Jeneral Vatenheyi öldüren ve bütün 
"~onyaya korkulu bir gün geçirten 

~illerin asıl dilekleri, siyasilerin tesi -
tini ortadan kaldırmak, sanayi şefleri-
1\ln hakimiyetini tahdit ederek zira -
~çilerin hakimiyetini sağlamlamak, 
~ ~ve MogQlistanı istila edecek as • 
erı bir hükumetin kurulmasını temin 

thnek, ve Japonyayı sarı ırkın şampi· 
)onu haline getirmekti. 

Bu maksatla hareket eden asiler, 
~tlarını saydığımız devlet adamlarını 
a d~rdükten sonra hükumeti~ kara, 

Aiır yaralı vatman Fahreddin Bu gece vefat eden Empelı.tör 
haatanede Niyazi bacakları lıe•ildikten .onra •• 

Evvelki gece ıaat 23 ü 25 geçe vu- kiki ve tesbitile meıgul olmuılar • 
kubulan müthit tramvay kazaıı Kazaya kurban giden eıki hakimleri· dır. 

hakkındaki ilk maliımatı dün mu • mizden merhum Kınalızade zahtii Kazaya uğrıyanların muharrir • 

fasaalan vermiıtik. toğrafçılarımız, bu, eti görülmemi§ lerimizc ıöylediklerini ve bu sözler· 
Dün de muharrirlerimiz ve fo • kazanın muhtelif cephelerden tah • (Devamı 9 uncu yiUde) 

• 
Enspektör Ni>:azı Son On Beş Yıl içindeki 

Bu Gece Saat Üçte T F • J 
Vefat Etti ramvay acıa arı •nız ve zabit kuvvetleriyle harekete 

teçnıesi üzerine gayri muntazam bir 
tekilde dağılmışlar, efrat vakit geçir
~eden vazifelerine dönmüşler, genç 
~bitler de teslim olmuşlardır. 
~(Devamı 10 uncu yüzde) 

Yeni buhranın hallinde müea.ir olacak • 'Ka~n;i'.ı ikinci k~rban~ ayakfa;. ke-
olan en ihtiyar Japon aiyaala silen enspektör Niyazidir. Tam '27 bu-

Pren• Saionji çuk saat feci bir istırap içinde kıvra
nan müfettİf muavini Niyazi nihayet 

Aklı selim galip geliyor! 
bu gece saat üçte gözlerini hayata 
yummuftur. 

Kazanın önüne geçmek !çin elin
den gelen her fedakarlığı yapan, bu 

liaklı neşriyatı mızı nazarı dikkate alanlar Berlin olem
piyadlanna gidecekler için bazı şartlar koydular 

uğurda hayatını da veren enspektör 
Niyazi senelerce çocuklarımıza ders 
vermiş eski bir muallimdi. Ölümü yal
nız tramvay şirketindeki arkadaşları 

arasında değil, eski talebeleri arasında 
1

da derin bir teessür uyandırmı,tır. Şim
diki halde ;ıhhi vaziyetleri ümitsiz btr 

Olimpiyat müsabakalarına git
ltıek meselesinin bir tenezzüh ıa· 
Yılmamak lazım geldiği etrafın • 

da Yaptığuııız ne§riyatın tesiri 
törülmeğe ba§ladı. Bunu, mem -
lıuniyetlc kaydetmek bir borçtur. 

~Cami te§kilat, olmipiyatlara gi -

1 
tek olan idmancıların, Balkan

da yapılacak müsabakalarda 
l':,:"-ffakiyet elde etmelerini bir 

eıas olarak kabul etmektedir. Şu 
hale nazaran, önümüzdeki hazi • 
randa baılayıp ağuıtoıta bitecek 
olan Berlin olimpiyatlarının bat • 

lama tarihine kadar fU veya bu tehlikeye <!ütmüş batka hasta yoktur. 
ıuretle Türk ve Balkanlı idmancf- Diğer ağır yaralıların vaziyetlerinde sa· 

lar karıılaıacaklar ve bu karıı •. 
laımalarda derece alan idmancı
larımaza Berlin yolu açılacaktır. 

[Devamı 4 üncil yüzde] 

lah gfüülmektedlr. 

Zühtü Kınalınin cefıazeel bugiin 
Fatih camiinden, EnıP,ektCSr Nlyazinfn. Şişhane yokuşunda vukua gelen 

1 

meğe 
ki <le Beyğolu Zük4r J}aetanet!iggop tramvay fadaaı münasebetiyle lstan - olan 

J kaldı~ bul tramvaylarının elektrikle işletil -

başlandığı zamandanbcri hAdiı 
başlıca kazaları gözden geçir • 
(Devamı 10 uncu yüzde) 
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1 Hergiin " Resimli Makale IJ Sigrıra a Sözün Kısası 

Tramvay kazaları 
• 
ihtiyaç ve lüks 
• 
Anlaşıyorlar mı? -
T ramı>ay kıuolcırı 

B ütün 11tanbUlu mateme boian tram· 

vay facia111 münaeebetile topladığı

mız rakamlar bize dehtet verdi. 
Biitün fedakarlıklara rağmen b.i.li Js • 

tanbulda tramvay kaz&lanrun devamı ha
kikaten ağlanacak bir haldir. 

Bütün dünya. naJci1 vasıtaları kazalarına 
karşı mücadele ile mqgut Biz bu sahada 
ellerimizi bağlam11 yurtclqlann bayabru 

mukadderatın dine teslim etmİ§ bulunu -

yona. 
lstanbul tchrinin sok.aklan dar ve ini§li 

yokuflu olduğu için, biz her memleketten 

ziyade kazalara bl'fJ fiddetli tedbirler 
almak ve ihtiyatlı bulunmak mecburiye -

tindeyiz. 

* LiiJu oe ihtiyaç 

I
• nsan ihtiyaçlarını temin etmeden Jükse 

saparsa gÜlünç olur. Bir adam tasavvur 

ed iniz ki kazancı anaık günlük ekmeğini 
çıkaracak kadar darda, fakat o bu parayı 
ekmeğine vereceğine sinemaya, otomobile, 
yahut karısının kürküne .sarfeder. Bu adam 
bizim nazariyeminle ya deli veya hesabı
nı bilmiyen bir aptaldır. 

Memleket baştan başa imara muhtaç. 

imar laa\iyetine geçtiğimiz zaman o kadar 
büyük ihtiyaçlarla kalJl .karşıya geliriz ki, 
işe nereden başlamak lazım geldiğini ta • 

yinde güçlük çekeriz. Fakat biz bütün bu 
ihtiyaçlara gözlcrim.W kapayıp lüks işlere 

para sarfedersck, bize her halde iyi not 
vermezler. 

Dün gazetelerde Ur fada bdediyenin 

yaptırdığı modern sinema binasını görünce 
kendi kendime böyle düşündüm. Uriııda 

tam ımanasile modun hastane yoktur. As· 

ri nM'ktep yoktur. Belki yol yoktur, süt 
yoktur, su yoktur. Fakat belediye ,ehrin 

iman namına 500 kişi alan modern bir si
nema yaptınnağa ba,lamı§br. 

Buna sadece lı:d baııa fİmpr taralı: tak
mak derler. .. 

Anlaııyorlar mı? 

N ihayet Habeşistaru paylaşıyorlar mı) 

Son gelen haberler. üç empcryalist 

devletin ltalya • Habeş l:ıarbini bitirmek 
için bulduklan çarenin, HabePstanı kendi 
aralannda paylapnak olduğunu bUdiriyor. 

Bu haber henüz tesir etmemiştir. Y almz 
Londrada gizli sulh müzakereleri cereyan 
ettiği gizlenmemektedir. 

Fakat emperyalist f ngiltercnin emeli ne 

Habe§istam kurtarmak, ne de sulhü temine 
çalışmaktır. Onun emeli, Habeşistan ve bu 
vesile ile Akdeniz üzerindeki menfaatlerini 
korumaktır. Bu gayeye varmayı Habqis
tanı taksimde bulursa, böyle bir anlaşma 
yapmakta tereddüt etmiyeceğine §iiphe 
yoktur. 

Hayale kapılmıyalım ve vakıaları oldu
ğu gibi kabul edelim. 

Biliyor Musunuz? 
1 - Ceb saati kaç tarihinde icat edil· 

mittir) 

2 - lstanbul kaç tarihinde idaremize 
geçmiştir} 

3 - Tarihimizde cÇCfrllc deniz vak
asrn adı altında maruf olan vak0 a nedir} 

4 - Denizde dünyanın en kuvvetli 
üç devleti hangileridir} 

5 - Fransız hükümdarı on altıncı l Ü· 

inin idam edilirken söylediği son BÖz neydı? 

Cevaplan yana 

* Düılkü Suallerin Cevaplan 
- Devletin 1935 • 1936 bütçesi 

195.01 L053 liradır. 

2 - Nüfusu en az olan vilayetimiz Ağ
rı' dır. Nüfusunun yekunu 98,351 dir. 

3 - Saylavlanmmn aayıSJ 399 dur. 

4 - Nüfusu 25,000 den fazla olan 
yirmi bir schrimiz vardır. 

5 - Ankara - Sivas hathnın uzunluğu 
60 3 kilometredir. 

Hadiseler Karşı~ında: 
Kazazedeler aerla1 

Koşucu Besim federasyon kazazedesi 
idi Bu kazadan uzun uzun bahsedecektik. 
Tramvay kazası çıktı. Federnsyon kaza -
sının ehemmiyeti unutuldu. 

* 
ltnlynn kazasına uğnyan Haile Sdasye-

nin basma gelenlerin yazıldığı sütuna bak-

Bügii1' Yürekli 

Türk Kızı 

J'·~//{lff lf~ G ece, saat onE~~k;:~~~~·;incına• 
~@'.~ !ardan ve tiyatrolardan bosaJ.arı 

~/· )\ \\\\\\jlJ . ~~bul m~ıterilerini scmtlCTine götü~~ 
\\ \ ı\ uz.ere Bcyoglund.an hareket eden ıkmcı 

~
-~. mevki bir tramvay arabası, Daire durağı• 

~~ 
f ' nın az ötesindeki h"f"lri dönerken, birden 

r.t Hava rutubetli .. fşt~ı:ıe işlene znten <:i· ~ 
• kızak yapıyor. 

11~ la tutmuş olan raylar ıstak .. ATBba mn fi· 

Biz ötedenberi Üprayı yalnız erkeklere 7alufbraa.. Sicara j Son senelerde ba telakkilerimiz alt üst oldu. Kadmlarımız 

İçen kadm bize tuhaf söriiniiır. 1 aİgaraya da içkiye de alııtılar. Şimdi yalnız evlerde değil, her 

F.ıkeklere hu telakki ettiğimiz bazı kötü b 1ar ....dır ki, yerde sigara içen kadınlara rasgeliyonaz. 
bunlan bdıDlar bize .ı-'L L.-...::L -=--7. _ .. .. Bir Fakat ne de olsa umumi yerlerde kadınların sigara İçmeleri 

yapmca UAIUll vu7ua " ........ aorunur. .._ ~...:!!'---'- b. d · ·1.ı!_ s· , __ _ı __ d . . . 
erk • • • tabr .. - .. . . . . _ .. • .. _ ~ g~ ır teY egı uu. ız &.uan eymce sqraramn pıs 

eie 1Çkiyı 1 gorurm de, içki IÇell bir kadm gördugwnu:z kOlmamıı değil, nefis lavanta kokusunu hatırlanz ve kadını öyle 
zaman hOflllDUZB gİtmez. gönnck isteriz. 

r 
1 
\.. SÖZ 
Avrupanın 
Uyku 
Şampiyonları 

Geçenlerde gene hu sütunlarda Ameri
kada beş senedenberi uyuyan genç bit 
kızın haatalığından hahsetmi~ik. Avrupa 
gazeteleri bu münasebetle. kendi bt"ala
rmda gördükleri vak.alan saymaktadular. 

ARASINDA) 
«-------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
ikbal ve idbar 

Ruaya imparatoriçesi ikinci Katerin. 

uzun müddet Prens Orlofla seviştilı..

ten M>nra, bu zata lc1Zmrı. kendisini 
azletmiş ve yerine de Prens Patcmkini 

dost edinmiıti. 
Bir gün. Prens Patemkin 

Erkeklerin 
işlerini Ellerinden 
Alan Kadınlar 

Feminizmin .zaferini ilin etmek üze:re 
lngiltercdc son dli senenin hadiaderini 
göstcten bir sergi açllacalrhr. 

Yapılan iatati.tiklere göre bu son dli 
sene zarfında kadınlaı, erkeklerin ellerin

den bir çolc i,ler alımflardır. Bu dakikada 
İngilterede 966 lırrdavatçı, 21 çömlekçi. 

60 garaj müdiresi. ve 299S de tütün İp;.itıİ 

renleri tutmuyor. 
Jçeride otuz, ob.ız bet bdaı yoku var. 

Fırtınalı denizde hoca1ayan bir geminin 
.kaptanı gibi, o dakika mesuliycrini müd· 
rik bulunan vatman. beliren faciayı önle• 
mdt için elindeki tekmil 'Vesaiti işliyor .• 
Nafile! 

Araba yoJdan '-'ktyor.. Çılgın bir 
hamle ile, bldınmların üzerinde biT ;ki 
sarsıldıktan sonra karşıda bir binanın du• 
varma çarpıp devriliyor. 

Tuz ile buz! 
Bir lahza içinde enkaz yığını haline 

gelen bu meş'um arabanın altından bir Ö• 

lü, bir kaç tane de yaralı çı'kanyorlar. Ya
rahlardan biri. Niyazi adında bir adamdır, 
Çoluk çocuk sahibidir; fakat heni.ız c.;01' 
genç dcncock bit ya§tadrr. 'Niyazinin ya
rasa ağırdu .. İki bacağı birden kopmuştur" 
Hayatı tehlikededir .. 

Uykusımdan k.aJ.Jop vazifesi başımı k~ 
p.n doktor bu cana kurtarmak için: uAme• 
liyat lazımdır. Fakat çok kan kaybetmi~· 
tir .. Oayanamazlıı diyor. 

Kendini tamamiyle kaybetmeyen yar.,. 
lı ,..hanyor: 

- Çocuklarım varl Ölürsem süriinilr
lcr_ Yapmak iıtiyo.rumf 

- O halde size birisinin kan vcrrneti 
lazım. 

Fransarun Aisne eyaletinde bir kadın 

tam yirmi sene uyumuıtur. Geıine ismin -
de.genç ve güzel bir kız 22 teşrinisani ~ 686 
da uykuya dalmış, 13 teırinisani 190.3 te 
uyanarak sapasağlam itine gücüne baı • 
lamııtır. En p.yanı dikkat vak"a laveç'te 
cereyan etmi,tir. Karolin isminde bir kız 
t 691 11encsinde 13 Y&fUlda uykuya dal -
m19, 1923 te 32 eene uyudul:tan eonra 46 
Y•§Jnda uyanmıııtar. Caz.cteciler kıza ıimdi 
ne yapacakSJnız dedikleri zaman~ 

sarayın 

merdivenlerinden, Çariçenin dairesine 
çıkarken, o sırada inmekte olan Orlof 
ile karıı1aştı. Soğuk bir selam verip 

acçmdttenac, bir ıey ıöylcmif olmak 
için: 

kadın vardır. Doktor etrafına bakınıyor. Ortalığa 

Buna itiraz etmek isteyenlere karp. hit:ab ediyor: 
Feminist lngilizler fU cevaln vermektedir- - Bu adamı. bu çoluk çocuk sahibi 
ler: yuıddaJI kurtarmak için, ona kendi kanJJlıll 

- Sarayda ne var, ne yok} diye 
sorunca, Orlof: 

- Eıkdder de !kadına mahsus bir sürü dan birazını verecek yok mu~ 

- Hiçi dedi. Ne olaca1t} Siz çıkı
yorsunuz.. Ve hen de iniyorum işte! 

işi kadınların ellerinden almışlardır. Mut- Orada bir sürü insan, hergün. her fır• 
fak işleri, ınoda dikit me9Cleleri. Eum· satta: cıErkcğizl» diye övünen bir çok a• 

cılık ve ekmekç;tik, meslekleri. iplik do- dam vardır~ Hepsi ausuyorlar. 
- Çok ECÇ kalrruflJD amma, derhal ev

leneceğim 1 cevabını venniftir. ·-------------------------BULMACA 
kuma~ılığı ilah... eaki zamanlarda hep Bir canı ve bir yuvayı tehdit eden IJO'" 

kadınlara mahsus işlerdendi. Bugün hemen ğuk ve korkunç ölümün bTflnnda hepsi 

* tamamen erkeklerin ellerine geçmi~. de taı kesilmişler 5aılkil 
Kadınlar bu cevapla da iktifa etme- Bu esnada, incelik bir ece, rnahcub, 

10 il 

Perukanın •••••• J 
Peruka F ransada da11r.avukluk zihniye- ı mekte ve her mesleği erkek kadar yapa- mütereddit, yükseijyoı: 

bileceklerini iddia etmektedirler. - Doktoı Beyl Ben 'Veririm kanım1J tinin mahsulü olarak revaç bulmu§tur. On 3 
beşinci asırda Burgonya dukası F"ılip bir 
hastalık geçirerek bütün aaçlannı kaybet· ~ 
miş, bunun üzerine de lngiJ.werden gör • 5 
düğü peruk.ayı bqına geçinnittir. Kendi- 6 
sine tibi bCf yüz aaılz.adc de onu taklit et- 1 
mişlcrdir. i 

Penak.a bilhuaa '.f ündi Lui zamanında g t--ıı--, 
moda olmu§tur. Çünkü bu hapnetli lbü • 
kümdar da bapnda baatahk olduğu için 
bütün hayatı müddetine. peruka kullan • 

* Siyaset Aleminde kugu 
kuşlannın mevkii 

Üçüncü Jorjun bB§Vekili Vilyam Pit. 
parlamentoda okuyaca~ı Jftitah nutkunu 

gelip hükümdarına anlattı. 
Üçüncü Jorj, bunun obmamıyacağıru. 

çünkü m~tinde, kendilinin kuğu kuflann· 
dan bahsedildiğini bildirdi. 

Ne kadar lazımsa alınız! 

Bu, hastahanede mütevazı bir mai et teıt 
mini için canla, başla çalışan hemcare Sa• 
niyedirl 

Beyaz gömleğinin altında kadınlığınnı 
ıekli silinen bu büyük yürekli, temiz özlii, 
has ve halis Türk kızı yaptığı hareketin 
ulviyetini müdn"k değildir. O, bunu hiç bil 
menfaat dü§Üncesiyle değil, ·vicdanının 

hazzı, merhamet duygulanmn tatmini için 

mııbr. 
Pit. balın alay edip etmcdiiiııi anla • yapacaktır. * Soldan aafa: mak için miifariinlcyhin yüzüne baktı. 

1 B 1 - İşkence, vapurun yaWaca1' yeri.. Kral tekrarladı: Ç•nler n aahkları KBy _ Ciddi söylüyorum, benim kuğu bıt-
Fransada köyün birinde hallc müçte • 2 - Otomobilin büyüğü. çoğu aşık usao-

larımdan bahsedeeekü 
mian müddeiumumtliğe istida ver~ ltö- dmr. 3 - Maskara, görünmeden gelen. 
yü cinlerin bastığına ihbar etmiperdir. Cin- 4 - Marmarada İstnnbula yakın kara par- Bu vaziyet karpmıda f&IU&D ibatvelW 
ler evlere girmekte, pancoTlan açıp kapa- çalan. 5 - Millet kalabalığı, zafCT geçidi. uzun uzun dütündü. ne yapsın. ne müna-

6 Kopuk 7 K~ d " "] 8 K aebetle kuğu kuılanndan bahsetsin. niha-
makta, camlan kırmakta, dolapları, kon - - • - ar egı · - açır-
sollan b<>1altmakta, kümeslori soymakta. ta- maz, ıpk 9 - Aama1ı::tan emrihazır. sıva yet bir çare buldu. Ve •halın lwiu bıt-
vanlardald jambonlan yemekte imi~!er. . yapılır. 1 O - Asgari, tok değil. 11 - 1- lan gibi .•• » kelimeleri ile bafLyan bir tq-

·ı __ L ._ '- bih yapb ve hükümdanru da memnun et• 
Müddeiumumilik bir taraftan tahkikata çı en feY· çoc~ Aaryomsı. 

Yukarıdan BJ8i17a: ti. 
başlarken, difer taraftan cin Ye perilerin 

1 
R L_ 

2 
K l d .. I Bir kaç gün JJOnra kral Jorjun delirdiii 

hışmından köy halkını kurtarmak mak • - aDBtaız. - o ay egi • ya-
aadile dini ayinler tertip etmişlerdir. ramazın aksi. 3 - Hararetli. 4 - Bir 

renle, an. 5 - Bir N ilavesÜe sayı olur, kı-
tun .. Oraya da tramvay kazası ciımiftj. şın ynğaı. 6 - Bap geçirilen, içine bir * şey konan. 1 - Asmaktan emrihanr. gö-

T ramvay kazası görünmez kaz.aya mi • çebdere verilen isim. 8 - Dağa çıkan 
sal olabilir •• Görünür kazaya da bir misal f mütehammil hayvan. 9-Valdelcr, bir soru 
var: Olimpiyat kazııaı. edatı. 1 O - Bir üzüm ismi, tayyare. 11 * Tekdir, bir renk. 

Tramvay kazazedelerinin aealeri anto • Dünkü Bulmacanın Halli: 
loji kazazedelerinin seslerini bastırdı. Soldan sağa: 

Lmet 1 - Avusturalya. 2 - Yama, ..... t .... a. 

öğrenildi. 

3 Nikbin, aptal. 4 - Az. Anıt. S - V-ıze, 
SÜ. 6 - E.kabir. ] - Çanta. tank. 8 -
Eza, su, ak. 9 - Ş.i,e, sabıka. 1 O - Bavul 
bu. 1 1 - Et, ekL sema. 

Yakandan apilya: 

1 - Aynalı çeıme. 2 - Vaiz, azı. 

.3 - Umk, naş. 4 - Sahavet, ebe. 5 -
1ni kas, ak. 6 - f\µza, usul. 7 - T eh, aL 
8 - Asa, itab. 9 - Lapa, rakibe. f O -
Yat, kum. 1 1 - Atatürk. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Tramvay fac:iumclan inaıulmayac&k bir iki aahne: 
Tramvay sinema Ye tiyatro mlifterilerile tıka La.sa dolu. 

Demek ki arabada Wç olmazu etliye yakm yolcu olmak li· 
zım. Halbuki kazaya ainYudarm ,.sonu yirmiyi geçmiyor. 
ÇiiDkü yOlcalardan bir bmı t:nunYay sür'atle yokut af8iı 
inerken atlıyor ve bad• phit ol.rak bul11nmamak için b • 
çıyorlar. Hayat.larau lasbamaam diyetini hakikatin meydana 

çıkmasına yardım etmek ıuretile olsun ödemektea çekiniyorlar. 

Kaza mahallinde herkes can kurtarmakla meguL Zabıta me

murlan ve halk tramvay alhndan yara.blan ve ölüleri çıkan • 

yorlar. 

Bu arada tramvay ıirketJnin memurlan da faaliyette. Fakat 

yaralılara yardnn etmekle; veyahut kaz•nm ecbeplerini tah.k.ik
le delil, yana açılabilecek tazminat davalan karfısında timdi • 

den anJ.tDMtya ça}lfmakla •• 

iSTER İNAN iSTER iNANMA ! 

Genç ktz.. gözlerini bile kırpmadan, SO

hık dudaklannda memnun bir tebe5Süınl~ 
kollannı sıvıyor.. Oamarlanna batırdık)ad 
iğnenin ucundaki tertemiz kan dnml~ 
tahW ediyorlar .. 

Öyle ya. :zerkedilccek kan, ynrnluıın 
kanına uygun olmalı, değil mi) 

Yazıkl Saniyeninki uygun değilmiş. Za• 
ran yok: Yerine fizyolojik aerom tecrüb4 
edilecek. 

Fakat Jestin güzelliği, fCTilgat ve fan • 
letln kıymeti ZC?Te kadar anlm1 değildir• 
Eieı kam uysa idi, gqlÇ lıemfirc onu eıe

ve ecve ~ere~. 
Beyoğlu ZükUJ" hastahanesi hem releriO" 

den bayan Saniyeyi bütün Türk milleti~ 
takdir ve tchc.iline arzediy01uml 

- . ..?--~·----~ ........ ·---
Özlü Sözler: 

lnaan hayvanların en galizidir. 
Yaşı kalp gösterir. J. En;kine 

Scaiz olan unutulur. ,Aıniel 
Allahı fotoğrafa çekebildiği .z.a ı a n plC" 

deoiyct en yüksek mertebesine y i•mi~ o• 
lacaktır. J. de Co:ıcourl 

Bir erkek için erkeklerle çarpı.,.mnk zen• 

gin kansile çarpışmaktan daha İ.) ıdir. 
Honore de Baba<: 

Başkalannı sevmek, on1arı yalmz ha " 

gana bırakmaktır. O.Car Wild8 

Savaıın ne olduğunu, barış içinde yaşı• 
yanlar anlayamaz. Schilld. 



~Jyasef~ .iıeminde 



4 Sın•fa SON POSTA 

l ___ Ş_EB __ İB ___ B_A_B_E_R_L_E_B_i __ ~ 
Türk içkileri Hem sahtekar Yeniden cins . 
A vrupada hem dolandırıcı Boğalar 
Rağbet Buluyor Bir Ermeni dün 3 ay hapse Getiriliyor 

Şubat 28 
-~ 

Aklı ~elim galip geliyor! 
( Baf taralı 1 İnci yüzde) 

inhisarlar idaresi dış memleketlere 1 ta bul ha t d" k ·· ·· E mahkum oldu 8 n y ar ıre toru tem 
içki satışı yapmaktadır. Bizden en faz. bundan bir kaç gün evvel Bulgaris _ 
la içki alan memleketler, İsveç, Dani- Ü tandan getirtilecek boğaların alınma-

Resmi teıkilatın bu kararını bir 
tarafa bırakarak kendi geçmiş 

neıriyatımıza bir göz atacak o • 
lursak görürüz ki, biz, Berlin o • 
limpiyatlarına müsabık sıfatile 
gidemiyeceğimizi, fakat görmek 
ve öğrenmek için kabiliyetli mü
ıahitler göndermek lazım geldi -
ğini kaydetmit bulunuyoruz. Bu 
iddiayı, uluorta ileri aürmedik. 
Bazı esaslara istinat ettik ki on· 
lar da fÖyle sıralanabilir: 

mizin geriliği müstesna, bizim yil• 
zücüler, hep tuzlu ve deniz suyu• 
na alı§kındırlar. Berlin yüzmele
ri kapalı Pissinde yapılacaktır. 
Yüzücülerimizin hiç biri tatlı au• 
da idman yapmamıttır. Binaen • 
aleyh o taraftan da neticeyi ber
veçhi peıin tahmin edebiliriz. 

Eakrim bahsinde de iddialı bu
lunamayız. Çünkü galibiyetimi:& 

yarım bir Bulgar ekipi ile netice
lerin kaffesini itirazla kar.ıılayan 

marka, Mısır, ve Belçikadır. İsver ve çüncü ceza mahkemesinde dün Pi ıı H sı için evneye gitmiştir. 
Danimarka vermut, ıııarap ve konyak erant adlı bir ermeni 3 ay hapse, 41 H 

T - ı· d er sene idarei hususiye tarafından 
almaktadır. Yalnız Danimarkaya -1o ıra a para cezasına mahkum olmuş- I k getirti me te olan bu cins boğalar 
bin litre vermut satılmaktadır. Mısır tur. ineklerin ıslahı için köylere meccanen 
Türk rakısını almakta, her yıl 8 bin Herant, Nizami isminde bir adamın I k ··f k · k dağıtıma tadır. Mart sonunda Plev -
litre Türk rakısı istihlak etmektedir. nu us tez eresıne endi resmini ya -1 neden getirtilecek olan bu boğalar da 

içkilerimizin hariç memleketlerde- p~ş~ı~ış, sonra da ş Bankasından İstanbul muhitindeki köylere dağıtı
ki istihlakinin daha ziyadelCfJI1esi kle- 9Jn hra alarak evine gitmekte olan lacaktır. 
ring" e tabidir. Bugün, yapılmış si~ariş-

1 
Süha' adlı_ bir çocu~un ön?ne çıkmırJ, 

lerin büyük bir kısmı maalesef elde << - Benı baban gonderdı. Paranın el· 
bulunmaktadır. Buna da sebep, he- li lirasını bana ver, kendin de eve değil, 
nüz, bu siparişleri vermiş olan memle- y~zı?aneye babanın yanına git» de
ketler ile klering anlaşmasının y:ıpıl- mıştır. 
mamış olmasıdır. Çocuğun e1indeki parayı aldıktan 

idare timdilik elinde mühim mik- sonra da f zmire kaçmış, orada yaka -
tarda stok bulundurmakta, ve anlaşma- lanmış, lstanbula gönderilmiş ve nı • 

nın yapılmasını beklemektedir. hayet mahkum olmuştur. 
Bugünlerde, Norveçe tecrübe par· 

tileri gönderilmip, fakat henüz sipariş 
alınmamıştır. 

Matbuat Balosu 

Sahte damgalar darphanede 
tetkik ediliyor 

Ölçü ve tartı yolsuzluğu tahkikatı -
nın bugünlerde sonu alınacaktır. Ba
zı aletlerdeki damgaların sahte olup 
olmadıkları hakkında bir rapor hazır
lanması için ehlivukufa havalesi ka • 
rarlaştırılmış ve damgalar darphane • 
ye gönderilmiştir. 

idare Norveçte bir bayi ile konuş- Şimdiye kadar şehrimizde mevsimın 
malar yapmaktadır. Bu iş halledildiii en güzel balosunu veren İstanbul Ba- Şehir meclisinde 
takdirde konturat yapılacak ve ihracat tnn Kurumu bu yıl balosunu da mar- Şehir meclisinin dünkü top!antısın· 
başlayacaktır. . tın beşinci gecesi Maksim salonların - da kanalizasyon hesabından ayrılacak 

Bu ay içinde Mısır bayii ile de kon- da verecektir. 1 O hin lira ile Büyükada ve Heybelia-
turat bittiği için idare orada yeniden bir ls~anbulun .en seçilmiş ailelerini yıl- dada umumi helalar yapılması, çöple· 
bayi aramaktadır. da hır gece hır yere toplayarak eğlen- rin yakılması için tesisat yapılmak ü-

• Mısırda Türk içkilerinin daha faz- mek vesilesi hazırlıyan hu balo içın zere 937 bütçesine 40 bin lira tahsi -
la revacını temin edebilmek gayesirle yapılan büyük hazırlı_kl_ar .bitiril~iştır. sat konulmaın kararlaştırılmıştır. 
idare Kahirede açılmış olan sergide bir Kurban bayramının ıkıncı gecesı ve
paviyon hazırlamış ve burada içkileri- rilecek olan balo bir çok sürprizlerle Slğrtae1ların imtihanı 
ni tefhir etmiştir. canlandırılacaktır. 

Şimdilik en iyi içki piyasamız şimal Baloda her yıl olduğu gibi bu yıl da Sigortacıların imtihanı 2 marta hı • 
memleketleridir. Buralara, likör ve davetlilere değer1i hediyeler verilecek- rakılmwtır. Bu zamana kadar Türko
vermut tiweleri derununda, '8J'ap ta fı- , tir .. Ba~o yalnız kurumun husust da· fis sigorta şirketlerine, imtihana tabi 
çı ile ihraç edilmektedir. Bu aene Ren vetlılerıne mahsustur. olacak memurlarının listelerini bildir-
dahilinde, Belçikada da likör aatıft ya- melerini tebliğ edecektir. 
pılmıştır. Galatasarayhların 

idare diğer memleketlere de ihra- Çayı 
cat yapabilmek için piyasa aramakta-

Bir kadm zehirlendi 
aır. Ümit edildiğine göre, Kongo, Hin- Galatasaraylılar Cemiyeti tarafın· Silivrikapıda 18 sayılı evden Mak-
di Çini ve Amerika Türk içkilerini dan bayramın üçüncü günü saat on bule kalaysız tencerede pi11irdiği plav
mühim miktarda istihlak edeceklerdir. yedide T okatliyan salonlarında bir çay la zehirlenmiş, hastaneye kaldırılmış· 

Bugün için Amerikaya rakı ve li- tertip edilmektedir. Cemiyet azasiyle tır. 
kör ihracatı yapılıyorsa da bu, çok az Galatasarayı sevenleri bir araya topla· 
miktardadır. mak maksadiyle tertip edilen bu çay, 

Likör fiyatlarının tenzil eclilmesi hiç şüphesiz mevsimin en eğlenceli 
yüzünden dahildeki satış yüzde 50 nis- ve nezih bir toplantısı olacaktır. 

Haliç şirketi memurlarının 

şlkAyetleri 

betinde artmıftır. Arzu edenler davetiyelerini Beyoğ- Eski Haliç şirketinden açığa çıkan 
lunda, Saray sinemasına bitişik Lük- işçiler şirketin tekaüt sandığındaki 

KUçOk llngadaki yanglfl senburg apartımanının bir numaralı paralarını vermediğinden bahisle ala-

d k Cc M k kadarlara şikayetlerde bulunmuşlar -
Dün saat 10,5 da Aksarayda Kü _ air.csinde .i. mi yet er ezinden te-d k b ı ] dır. Bunların mahkemeye de müra • 

çüklangada Bostan sokağında arı ede ı ır er. caat edecekleri söylenmektedir. 
F atmanın tasarrufunda bulunan 
50 numaralı evden yangın çıkmış, et
rafa sirayet etmeden söndürülmü~ • 
tür. 

Yapılan tahkikat neticesinde F at -
manın odadaki samanların yanına 
mangal koyduğu ve yangının bu su • 
retle çıktığı anlaşılmıftır . 

Sadef adasındaki kavganın 
Helediyede çöp mOrakipligl aslı ne imiş? 

Sadef adasında balıkçı Hamiyetin Belediye yeni sene bütçesine temiz-
tayfaları tarafından Anadolu kava _ lik kadrosunda yeni değişiklikler ya
ğında oturduğu halde Sadef adasında pılması için tahsisat koymaktadır. Bu 
avlanmak istiyen Hamdi adındaki ba- tahsisatla şehrin dört yerinde çöp im
lıkçının yaralandığı yazılmlştı. ha istasyonu yapılacağı gibi süpi.irün-

Balkan futbol turnuvas~na i§1 
tirak etmediğimize göre Balkan-

lardaki futbol derecemiz malum 
değildir. Hazirana kadar bir Bal· 

kan futbol turnuvası yapılır ve 
biz de bu turnuvada mevki alır ve 
kazanırsak, Berline gidebilece -
iiz, demektir. Demek ki futbol • 

cularımızı Berline göndermeyin 
derken bir esasa istinat ediyor • 
duk. Atletizmde, Balkanların en 
gerisi olduğumuz tezahür etmit -
tir. Arnavutları yeni oldukları için 
hesaba katmıyoruz. Bu hakikat, 
Atinada defaatla tezahür etrniıtir. 
Binaenaleyh bu taraftan da Ber • 
lin yolu bize kapalıdır. 

Son Romanya ziyaretinin ne f e
na bir netice verdiğini hatırlar -
aak biıikletcilerimize dair söz 
söylemeye lüzum olmadığını der • 
hal anlarız. 

Yüzme bahsinde de söylenecek 
fazla bir ıeyimiz yoktur. Derece· 

Ruslara kartı temin edilmiıtir. 
Yugoslav, Rumen ve Yunanlılar
la boy ölçüımeden Peıteye gidip 
kamp kurmanın aleyhindeyiz. 

Kala kala geriye güreıçilerimiz 
kalıyor. Berlin olimpiyat güreıle • 

ri, çok çetin bir imtihan sahnesi -
dir. Bilhaaaa F enlandiyalılarla 
Almanların kartıaında bir galibi • 
yet temin etmek çok güçtür. Bu. 

na rağmen, güre§ ekipimizin, Bal
kan temaslarında daima yüzümü• 

zü güldürdüğüne ıahit olduk. Bi· 
naenaleyh, büyük bir derece al• 

maaı ihtimalini zayıf görmekle 
beraber bu ekipin, ciddi bir idma• 
na tabi tutulduktan sonra Berli • 
ne gönderilmesini mantıki bulu • 
yoruz. 

Şu halde iddiamızla resmi te§ -
kilitın kararı ittifak ediyor: Gü. 
ret eki pi müstesna; diğer idman • 
cılarımızın olimpiyatlara müıa • 
bık sıfatile ittirakleri imkanı yok
tur. Bunu böylece bilelim! 

Askeri muharririmizin mütaleası: 
(Bao tarafı 3 üncü yüzde) 

vaki olacağına kail değiliz. Geçende Oga

den mıntakaııında Saıısabaneh iııtikametin

de yapılmı~ olan hareketler taarruzi bir 

keşif mahiyetinden b&Jka bir ıey ifade et
miş değildir. 

ltalyanların cenup cephesindeki asıl 
taarruz hedefleri Sidamo mıntakasıdır. Bu 

ta kuvvetlerinin oldukça takviye edildik ~ 

]erine şüphe edilemez. Arazinin c;olıi 

sarp olması itibarile bu mıntakada cereyan 

edecek muharebeler de her hald e şiddetH 

olacaktır. Bu muhtemel taarruzun başlan • 

gıcını bize bildirecek haberlerin daha çok 

aecikmiyeceklerini tahmin etmekteyiz. 

sebeple asli taarruzun bu mıntakaya tevcih Şimal cephesinde mühim bir şey yok " 

d·ı · b ki ·1 b·ı· S h tur. Habeşlerin akınlarına devam etmek• e ı meıı e enı e ı ır. on ava tayyare 
ve kara keşiflerinin bu mıntaka üzerinde te; İtalyanların da (Ambaalagi) yi zap " 

teksif edilmesi de buna delalet etmektedir. tetmeğe hazırlanmakta oldukları anlaşıl • 
maktadır. C D 

Sidamo mıntakaııında haftalardanberi mü- • • 

dafaa tertibatı almakta bulunan Ras Des· 

Beyoğlu l'ransız 

Tiyatroıuoda 

Halk Opereti 
Bu •ktam 20,30 da 

ŞEN DUL 
Yakında 

Hallme•Bayader 
_........._ .... ...._~-............. -... ._... ____ ._ 

Teşekkür 
Kızımız «Gönül» ün ölümünden 

mütevellit kederlerimizi paylaşan 
dostlarımıza ayn ayrı teşekküre, te -
essürümüz mani olduğundan minnet 
ve şükran hislerimizin iblağına muh • 

terem gazetenizin tavassutunu yalVW' 
rırız. 

Cemil Behçet ailea ---........ .......... ~ -.................. :.. ... _....-

Hamiyet gönderdiği mektupta tüleri toplama mürakipliği adiyle :m 
Belediye kadrosu geni,letiliyor Hamdinin kendi isticarında olan Vo- lira asli maaşlı iki memuriyet de ihdas J 

l.d b l k 1 • k d edilecektir. 

Yeni çıktı 
Bahar 

Çiçeği 

İılclnbul Belediyesi T epebaıı Şehit 
~ehirTıyatro1u Tiyatrosunda 

Hazirandan itibaren arazi ve bina 1 e a 1 av amasına ragmen en ı 

·1 . d belediyeye geçecegv i için tayfası olan balıkçılar tarafından de - r 
vergı erı e 1 • ·ı d · d ha 1 k 
belediye muhasebe kadrosunun kuv- gı •. enız e şayan avga üzerinde Nöbetçi 

-, 
1 d

. ·1 · · b" 1 be sahılde toplanan ahali tarafından ya-vet en ırı mesı, yem ır mu lase 1 k 
.. d.. . .. 1 ')O k d . ralandığıoı bildirme te ve hu hadise - E / mu ur muavını ı e - a ar ıcra me- ') . .. .. v .. .. ezan 

muru alınması kararlaştırılmıştır. denk-O~ lıra zarar gordugunu kaydet- e er 
----·-······••H•••H••••H•••··················· .. ··••· me tedır. Beyoğ]u: (Taksim. Beyoğlu). Şişlı: 

.... Boa Posta .... 
iLAN FIATLARI 1 

1 - Gazetenin eııas yazısiJe 

bir aütünün iki ııabn bir 
(.antim) sayılır. 

2 - Sayfaııına göre bir aan • 
tim ilan fiatı tunlardır: 

.. ,,. .. ,, . sayfa .. , .. rt .. Soo 
1 2 3 5 y11r · ı • .ıyfa - -- -400 250 200 100 60 30 

Krto Kr,. Kl'f. Krt- Kr1o Kr4. 

3 - Bir santimde vasati \8) 

Hırsızhğn sonu 
Taksimde Nane sokağında hiiku -

met tarafından mühürlenmiş olan Mi
sakın evine anahtar uydurarak hırsız· 
lık yapmaktan auçlu Mehmet İhsan 
ve Şükrü dün ikinci asliye ceza mah -
kemesinde en er sene hapse mah -
kum olmuşlardır. 

Gllmrük BaşmUdUrU 

Ankaraya Gitti 
Gümrükler baş müdürü dün Anka-

(Baronyan). Galata: {ismet). Küçük. 
pazar: (Yorgi) . Alemdar: (Ali Riza). 

Eminönü: (Hüsnü Haydar). Beyazıt: 

(Cemil). Fener: ( Hüsamettin). Akea
Tay: (Sarım). Karagümrük: (M. Fuat). 

Kadıköy: (Sotiraki, Üçler) . Şehzade. 
başı: (Üniversite). Hasköy: (Yeni 

Türkiye) . Kaaımpaşa: (Yeni Turan) . 
Şehremini: (Hamdi). Samatya: (Rıd
van). Üsküdar: (Selimiye) . Bakırköy: 

(Estepan). Beşiktaş: (Ali Riza) . Sa

rıyer: (Osman). Büyükada: (Mer
kez) . Heybeli: (Tanaş). 

111111111111111 
Bu 

ak~am saat 20,30 d• 

Muazzez Tahsin 
Senenin eo giizel edebi romanı 

·~ ..................... ., 
111...111 

111111111 

PERG0N1 
Türkçeye çeYireDI 

Seniha Bedri GökDI 

Bu haftanın en güzel Ye en biiyUk programı 

SÜMER SiNEMASINDA 
dır. 2 bUyUk film b .rden: 

1-FIRTINADAN 
Esrarengiz 

( Aalanlar Adası ) 

Şarkda cereyan eden 

2-KADINL AR 

SONRA 
bir macera 

GÖLÜ 
SIMONE SIMON • JEAN PIERRE AUMONT'un 

~--• gtizel temsilleri. Gece ıaat 9 da KADlNLAR GÖLÜ 

kelime vardır. 

4 - ince ve kalın 

tutacakları 

yazılar 

göre 

raya gitmiştir. Direktörün yeni güm
rük teşkilatı etrafında vekaletle te -
maslarda bulunacağı yeni gümrük ( 
kadrosu ve gümrük işleri hakkında _ 

SiNG·APUR POST ASI J yere 
santimle ölçülür. 

j izahat vereceği anlaşılmıştır. ~--------~ Ki ark Oable - Jan Harlov 
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HABERLERİ kmi~cİe bir maymunun 
dişlerine ameliyat yapıldı 

k ayseri fabrikası Türk K?raburu~da 
Bırlcaç Kog 

endüstrisine Örnek olacak Halkı Darlıkta 
Dişi Hayvanın hırçınlığı ameliyattan sonra geçti, 

maamafih kadınlara karşı hala sert davranıyor 

Fabrikada şimdilik 200 usta, 1400 işçi, 1200 çırak 
çalışıyor, Kayseri muhitinde fabrikanın 

hayırlı tesirleri görülmeye haşlandı 

fzmir Kızılayı köylülere 
un gönderdi 

fzmir, 27 (Son Posta) - Di~ dok
toru ve orta mektep tabiiye öğretme
ni Ahmet Hakkı bir dişi maymuna 
şayanı dikkat bir diş ameliyatı yap -
tı. Dört yaşında olan bu maymun u-

t Ö 
zun müddet müşahede altında bulun-

zmir, 27 ( zel) - İzmirin Kara- d l f l 
b k ba w) b" k k"" h J uru mll§, izyo ojik durumu ve hır • 

urun azasına g ı ır aç oy a - ) ki b" d "I · 
k k t d d 1 k 

. . d k l çın ı arı tes ıt e ı mış, ondan sonra 
ı, ış or asın a ar ı ıçın e a maş - b l" l"" ·· ··ı ·· ·· 

k 
. u ame ıyeye uzum goru mustur 

tır. Sı ıntı geçıren köyler arasında M d k" • · ı · w· ' ·b. 
E

wl h k"' ·· ·ı b . d k' aymun a ı neş esız ıgı ve asa ı _ 
g en oca oyu ı e, u cıvar a ı otu- · b" d d k k 

k k h l"k d h .. k" d yetı tes ıt e en o tor, o ulun revi • 
zar, ır ar an 1 a a uç oy e var- rinde maymunun ağzındaki ülsere a-
dır. ı· k k d me ıyat yapara çı armıs, on an son-

Karaburun kaymakamlığını, ilbay- d" l · · d b" ı· ' ·1 · d" .., K b. K I be .. h ra ış erını e ır ame ıye ı e ınsan ış-
lığı ve ara urun ızı ay su ımı a- 1 · b · · · 

k t . b hAd• ' ldıv . erme enzetmıştır. Bu amelıyattan 
re ete ge ıren u a ıse, sanı gı gı· d , . . 
b

. · b. h" k k sonra maymun a neş e ve ıştıha baş • 
ı genış ır ma ıyet taşıma tan ço 1 k · . 

kt Yalnız ·k· .. .. k .. ı-· .1 amış ve muntazam yeme yemıştır. 
u.~ ı1~·k d tı ı,kuedç !uz oy u aı e- Esasen maymunların dis tenkilatı 
smı a a a ar eme t ır. t k · d" l · ben ed'·v• · · 

K b ·ı . baw l k bak ıp ı ınsan ış erme z ıgı ıçın bu 
ara urun ı çesı, ga ı ımın- ı· k · · . k. · 1 . . k be ame ıyattan ço ıyı netıceler alınmış-

Diı doktoru Ahmet Haltln ve 

dan es ı verım erını tamamen ay t- tır ha büyük bir şekilde kendisini göster-
Kayam Fabrikaaınrn Umumi Görünüfil miş vaziyettedir. Bunun bazı teknik ·D k b d" . d k mektedir. 

it be l · d o tor, u ısı maymun a adın • 
h.....•Yaeri (Özel) - Kayseri, Türld- ııyorlar. Dokuma tezıihlanndan çıkan se P erı var ır. 1 k l k• k k b. h DiRi maymun daima erkeklere ya-
• ...._ en büyük fabrikasını koynuna bezler icabedene beyazlatma maki • Bu mıntakanın bağcıları Türk üzü- ara ve w ız ara arşı ıs anç ır ru T 

... , kalı"tesı·n· b k . t ed·w• bulundugunu sezmiştir. Fizyoloji ba - kın bulunmakta ve erkekten hoRlan-~ olmakla övünmektedir. Altı ay· nelerine ve ondan aonra da iitii maki- munun ı ozma ıs em ıgı • 
h"L_laeri faaliyetle çalıımakta olan fab- nelerine aitmekte, aailam ve kuaur • için zarurete düşmüştür. Dünya ü- kımın~an çok şayanı d~~kat. olan bu maktadır.• 
~ın memleketin iatihaal kapasite • auzlukları ayrı makinede kontrol edil- zümlerine ((Ekstrieima Karaburun» hal, bılhassa ayın son gunlerınde da • 
"- e ıördüiü faydalı hizmetten bat- dikten aonra uzunluktan teabit edil - adiyle ilçenin ismini uzatan bu değer• 

Ad. Bil. 

"-dltayaeri §ehri ve muhiti için de ne mekte ve aonra top haline konarak li hakiki Türk müstahsilleri her cihet- Veremliler menfaatine balo Karin zararları 
l... ar hayırlı bir unsur olduğu herkes aevkedilmek üzere ambalaj edilmek • çe himaye edilmeğe layıktır. İzmir, (Özel) - Veremle mücade- Mustafa Kemalpaşa _ Buralara 
"- ~fından teslim edilmektedir. Fabri- tedir. Bütün bu iatihaleler son derece İzmir Kızılay merkezi bugün lnnir- le kurumu tarafında İzmirpalas salon- yağan kar ve tiddetli soğuklar 
t_ •tle~eye baılıyalıdanberi, yalnız otomatik makinelerle -yapılmaktadır. den 43 çuval un tedarik ederek muh - larmda ~ir !>81? :erilmiş ve sabahlara 1 mahsulleri mahvetmittir. Bilhaua Ka-
9- !~rı ve köylerinden iki binden faz- ltçilerin vazifesi makinelerin batında taç köyler halkına tevzi etmeğe ~la- kadar eglenılmıştır. racabey ovasındaki bakla mahsulü 
"-L~i it bulmuı, gerek bunların ve ge- durup her hanıi bir anzaya utrayarak mııatır. Alakalılara gereken yardım • d .., k&mı"l · t •f d d "l · k b" h 
... ~ y Bulgar agında altm va gUmUş e~ ı~ ı a e e l emıyece ır a-
._.. ntemurların tehire bıraktıktan duranları iıletmekten ibarettir. Bir de lar yapılacaktır. . • . • le gelmıştır. 
~~kayserinin iç pazannı birden bire desenli bezlerde, desenlerin tanzimi -·- __ . Konyadan bildiriliyor: Maden arat- - . · ~ , .. • ·~ . , .. , . ... , . , .... - ., ·-
~.•ndırını1ı mahsullerin deierlen • hususunda i,Ki ve ustalara it düımek • yatmaktadırlar. hrma enstil;ii.U, Toroe ailailelerinden madenlerini ifletmeık için tetkikler 

Pıne .•ebep olmuıtur. tedir. Fabrikanın aydınlık ve sıhhi J&rtları olan Bulgar dağındaki altın ve gümiif yaptırmaktadır. 
~~bq~~yük~~~ ~~~~~&•~~~h·~~~~~n~~~ı===============================~ 
la~ Yapı, içindeki bütün bölmelerile, ta muavini, 1400 den fazla i.fÇi ve 1200 spor teıkilatı, içtimai yardım esasları ğuatoa aylarında baıladığı için yazın yab ilkteırinde 215,263 kilovatken 
~ Pamuiun balyadan boJ&ltılarak kadar çırak çahımaktadır. ltçi ve çı • ve bir doktorun nezareti altında küçük fabrikanın imal hızı ve aipariı miktar- aonteırinde 366,800 kilovata ve ilkka
ıc. ul bezin sarılıp balya yapdıncıya rakların 150 kadarı küçük kızlardır. bir revir hazırlanmııtır. ltçiler, burada ları çok artacaiı muhakkaktır. Eaaaen nunda 408,921 kilovata çıkmııtır. 
lht~ar içinden geçtiği bütün makineleri Yat itibarile, iıçilerin % 80 nini 20 ya· sördükleri tefkatli muameleden çok imalat miktarı aydan aya sür'atle art- Fabrikanın memurları için modern 
~ IVa etınektedir. Pamuk, önce temiz- ıından küçük olanlar teıkil etmektedir. hoınut bulunmaktadırlar. maktadır. konforun bütün ıartlannı haiz aparlı-
..: ntakinelerine girerek, biltün kir- Ayrıca fabrikanın bir de mektep kısmı Şimdi yalmz elektrik aantralı il9 Son teırinde 921,881 metre bes P• manlar yaptırılmııtır. Fabrikanın ye-
\t·· den ayıklanmakta, sonra lifleri vardır ki, burada yüzlerce küçük tale- ekiple ve dokuma kısmı iki ekiple çalı- karınıJ olan fabrika bu miktan ilkk&- mek aalonunda bir aile havası içinde 
'beltici ·1 · • • ki 1 ' k 11 d '-~ \1 ve muvazı eıtırıcı ma ne er- be hem ufak tecrübe makineleri batın· ııyor, diğer kısımlar tek ekıp u anı- nun a 1,139,038 metreye ve son a& • yemeklerini yiyen memurlar, bot za -

)> e1ı leçnıektedir. Bundan aonra ve yu. da pratik öğrenmekte ve hem de usta· yorlar. Fabrika her kısmında üç ekip- nunda da 1,382,390 metreye yükselt • manlarında toplantılar yapmakta ve 
~lak feritler haline giren pamuk, İp· larından, dershanelerde nazari ders • le çalıJ&catı zaman itçilerin aayıaı aJtı mittir. sporla uğratarak vakit geçirmekte • 
~akinelerine gibnekte ve bir kaç ler görmektedirler. Bu küçükler için, bini bulacaktır. Bu bezler için kullanılan iplikler dirler. 
~~eden geçtikten aonra istenilen fabrikanın genİ§ yemek salonunda sa· Fabrikanın imal ettiği kaput bezi ve ham pamuktan fabrikaca imal edilmİf- Kayseri fabrikası, her bakımdan, 
... lııe konulmaktadır. Bu ipliklerin bah, öile, akJ&m yemekleri parasız renkli basmalar piyasada çok rağbet tir. Fabrika aonteırin ve ilkkinun aylan Ttirk endüstrisi için ömek olacak bir 
.-: haline ıetirilmesi İçinde 1100 tez- olarak yedirilmektedir. Bir çok itçiler ıörmüı ve benzerlerinden hem aailam- zarfında cem'an 282,436 liralık pamuk faaliyetle çalıımaktadır. Fabrikanın 
~at-. bulunan dokumahanede yapıh • de, yapılmakta olan itçi ve usta bina • bk, hem de ucuzluk itibarile çok ilatün satın almıı ve bunun yarıdan fazlasını geniı ölçüde hayırlı tesirlerini Kayseri 
~· .~u tezıihların 600 Ü renkli ve larının bitmesine kadar fabrikanın kul- olduiu ıöze çarpmııtır •. Bu gibi bez. ayni müddet zarfında harcamııtır. muhiti üzerinde göstereceği de mu • 

u kaput bezi çeıidi üzermde çalı- lanılmıyan bazı bımlarında ıimdilik lerin asıl aatıı mevsimi temmuz ve A-, Fabrikanın elektrik iatihaal ve aarfi. hakkaktır. 
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la 1' arikatçılık suçundan altı aya mah- gul olamadı. Mağazanın ifleri kapa
~ ~~len Hatip Ak Osman, Meryem nın elinde kalmıştı. 
~ leaıne. ~e ancak bu düşüncelerile Dah~ .fenaaı uzun vadelerle yıllar-

bulabılıyordu. dan berı lf yaptığı lstanbulun toptan-
~ Kendileri can derdine düşüp mah- cılan ela Hacının bu ikibetinden son
tıı.r. ede uğraşır dururlar~~n genç ~a- ra krediyi kesmişlerdi. 
ita elden çıkanlardan hırı de manıfa- Hacı itinin başına döndüğü vakit 
~1 Hacı Sadıktı. vadeleri gelmiş bir çok senetlerle kar-

bilt" acı Sadık da Hatip gibi medeni pjılattı. 
~ ~ tehlikesine karşı Melahati lzmfr- Elindeki malın çeşidi kalmamıştı. 

J..ta ulup getirmiş, nikahlamıştı. Tazelemek için bat vurduğu büyük 
cı Sadık yaşlı bir adamdı. .. - ticaret evleri paradan bahsediyorlar-

~ Bu yeni evlilikten sonra Hacının dı. Halbuki hazır parası yoktu. 
bükülmeğe batlamıştı. O yıllardan beri alıştırmıştı. Malı a· 

(C·~:~e sırf şan olsun diye yaptığı lıyor, satıyor, sonra parasını ödüyor-

... ull~ Nermin) bayramı Hacıyı ke- du. . . 
İltlerıne kadar tüketmişti. Hacı defterler, hesaplar ıçmde bo-

d·· lspartadan yarı ölü bir halde dön- ğulduğu halde işin içinden çıkamıyor-
~ du. 

Adamakıllı sersemlemişti. 
~ Metahatin ortadan kayboluşuna 

acındı. 

Bu ne aksilikti. 

Hacı başına gelenlerin sebebini dü
şündükçe içleniyor, kendi kendine kı-

en güvendikleri bile selamı, sabahı yet Bayramında dükkanım bayraklar, Aklı başında, biraz dünyayı anla-
kesmişlerdi. defne dallarıyla donattı. O zamana mış insanlar tekkeler serbeat olduğu 

Hacı bu hali gördükçe deli di~ane kadar: zamanlarda bile onların semtine uğra-
olmak derecelerine geliyordu. - Gavur olur 1 lar miydi~ 

Ne kötü alın yazısı vardı. Diye liseye yollamadığı yetişmif Bu tekkecileri en çok şımartan eski 
Ne suç itlemişti ki tanrı onu böyle çocuğunu mektebe yazdırdı. zamanın padi~hları idi. Onlar da i-

yerden yere vurmuwtu. Bunlar herhalde samimi hareketler nandıkları için değil, halkı böyle batıl 
Fakat itikadını sanmıyor: idi. hurafelere aaplandmp kendileri ser· 

- işlerim bozuldu. Karım elimden Nalbant Ömer epey çile çekmesine best kalmak için şeyhleri tutuyor, hi-
gitti. Elbet bunun ela bir sırrü lıikmeti rağmen timdi yeni rejimin en büyük maye ediyorlardı . 
vardar. Cilvei ilahi 1 Diyordu. dostu olmuştu. Her yerde, her fırsatta Genç müddeiumumi bunları o ka-

Mahkemeden beraet edip çıkanlar- bundan bahsediyordu. dar güzel anlatmıştı ki Nalbant Ömer 
dan Kahveci Hacı iki buçuk ay ıüren Bu herhalde Cumhuriyet mahkeme- kafasına dank eden bu hakikatlar kar· 
sorgu ve muhakemede yedi ceddine sinde adalet tevziinde dütündüğü mak- l ,ıaında tam gönülden bir nedamet his. 
tövbe edecek kadar sıkılmıştı. Geçirdi- sadın tesiri idi. 1 si duymuştu. Hele mahkemede kendisi 
ği korku zaten aslen Arap olan Hacıyı Kabahatli ile günahsızı ayırt etmek, 1 gibi hiç bir kaste kapılmıyarak sırf 
Arap fıstığı gibi yamru yumru etmişti. aldananla aldatanı biribirinden ayıra- 1 samimi bir din kaygusuyla bu tarikata 
Kasabaya döndüğü zaman kahvesini rak cezayı ona göre vermek. Kuru ile girenleri suçsuz görüp te serbest bıra-
kapalı buldu. yafı . bir arada yakmamak arzusu bu 

1 

kınca büsbütün ferahladı. 
Konu komtu onunla yüı: yüze gel- neticeyi vermitti. Mahkeme reisi onlara kararı söy-

memek için adeta sözbirliği etmişlerdi. Nalbant Ömer gibi sade ruhlu in- ledikten sonra: 
Hiç kimse bir: sanları kazanmak, kaybetmekten dl\ha - Dini hislerinize kimse karışmaz. 

_ Geçmif olsun r kolaydı. Hiç kimse başkasının itikaciına söz aöy-
Bile demiyordu. Bunlara karşı gösterilecek keskin liyemez, fakat tanrı ile kul arasında bir 

Hacı artık burada· kendisine iş kal- bir adalet ışığı onların gönlünü zaptet- gönül bağı olan dinin böyle tarikat 
madığını anlamıştı. Dükkandaki takım- meğe kafiydi. perdesi altında başka maksadlara alet 
lan ucuza, pahalıya bakmadı sattı. Su- Nalbant Ömer görmüştü ki hüku- edilmesine hükumet razı değildir. Bun· 
· ed k bal d K Jk · · k . · d' · "t"k d ka dan böyle kendinizi tetik alınız. Böyle rıy e a ra arı var ı. a h, gıttı. met ımsenın mme, ı ı a ına rış- k l 

Ö 
· y l d" J lAk l feylere apı mayınız!1> Nalbant merın kederden, sıkıntı- mıyor. a nı7. zaten ın e a a ası o - . . 

l 1 b "k l .. d . Demıştı . 

Nereye gitm~ti}. f una kimse cevap veremiyordu. 
:(mire telgraflar yağdırdı. 

dan bir gözü görmez o muştu. mayan u tarı at ara musaa e etmı- N k d d w .d. 
e a ar ogru ı ı. 

zıyor: Eskiden o kadar terslik gösteren, yordu. B k ar ve bu netice Nalbant Ö-
B · 1 b k k d h k l d" · · u ar - u ış ere urnunu so aca ne hacılardan, hocalar an da a ileri gide- Bu tari at arın mı tıcaret ve ge- k drutlarına bir eksir gib i te-

Orada da yoktu. 
~elahat izini kaybetmişti. 
~ akat Hacının işleri de o kadar ka
tt 1 

• bozulmuştu ki bu derdler ara
~ genç karısıyla uzun boylu meş-

vardı I k 1 b'l h .. "d .. ı mer ve ar a ...,., 
re on ara ı e : çim vasıtası yapankşeBy. ve mk~l~ı gu- sir etmişti. 

Diye söyleniyordu. - Önümüze geçmiyorsunuz, va- ruhu tarafından es i ızana 1 ıs~, za. I Onlar yalnız düştükleri belalı işten 
Artık kasabada bile eski itibarı kal- zifenizi yapmıyorsunuz. Ba~ımıza şap- viye ve man~stırlarına benzetı~erek yüz akıyla kurtulmakla kalmıyor, ay-

maınıştı. kayı geçirmeğe sebep oluyorsunuz! uydur~lmuş bı~er .~uzak oldugunu ni zamanda içlerine çöken gönül aza-

Belediyede, hükumette az çok ha • Diye çıkıtan bu adam şimdi eni ku- müddeı umumı ne gu~~ an~at~ı,ştı. ıbından da sıyrılıp çıkıyorlardı . 
tırı sayılırdı. Fakat bu vak'aelan sonra nu genç, yeni fikirli olmUıŞtU. Hürri- Hakikatte böyle degıl mıydı? ( Arkası var ) 



Parisin en güzel artisti 
sahne üzerinde öldü 

Oynadığı oyunda da ölmesi lhım ıeliyordu, onun için 
can verirken hiç lrimae bunun farkında olmadı 

Franıız tiyatro aleminin en ıüzel 
~ biri ppalenle Pa • 
ıiıte ~ it..- iaimli Wr • ia 
.... _ ..... b ........... 
mit w llmlatlr. Bil• Wr tiyatro 
............ dlad•• ....... 
olcl ' ~· aalrhdw. ICoa.t Adria W.. 
u ........ .. tı•eiWe blrlMi, 
ikmal perdeleri ~ w. 
tlr4 MrilmlAde ...... ft ...... .. 

lan ... tarafmclaa ......... . 

so POST~ · · 

Antoloji Meselesi 
Mithat Cemale göre 

Bu İşte Mutlak 
Y anlışhk Var! 

"Kitabın yansı mürettip
hanede kalmış, basılması 

unutulmUf olacak!,, 

.,.,,,_, "·- • ., ..... in .... 
sulflffıla ....,.,,,... --~ af#li 
~· •iiripacleriınm 11.-am 

eclqoru:s. 

Tarilıten &agf alar !" 

Fatih Camiinde Kanlı 
Bir Ramazan Günü 

* * * 
latanbul kaymakamı Bosnalı Hüseyin Paşa 
vaazda hadise çıkmasın diye bizzat bulunmaya 
karar vermit, onun alayla camide görünüşü 
halk arasında kanlı bir panik uyandırmışb • 
Paşa bu yüZden az kalsın idam edilecekti 

Yaaa:llEHll~T ZEKi 

Af'IPla. 4iia lltlİlfll c....ı a. ..... 
la••lfbr. ,.,. arlıaclGfUnwn ycmmaı olauyacaJı • 

Artiatia ~ ....ı-ı. .. lari- wr 
Da clulı• tulu .,..,. .a,&,. ft •• 

dam ede ede,._.. dl..-li ft il• B"u ziyaretçi a8ylüyordu: 
meal icap etmektedir. O da Kaiu - Müsaadesiz pdim, af buyu • 
Jm,. ,...bman IOlllmU bitirimce bir· run. 
denbire JeN JlWUlaamıt -ve hare • Kolet Adris Mitat Cemal cevap verdi: 
ketais kalmıfbr. Bu hareketi seyir· - içinizde doktor yok mu? ~ - Aman efendiın, eaki .e.bıAH na-
c:ilerin çılpı allutlan takip etmiı • baiırmııtıı. zırlarmm odaa dejil ya.. 
tir. Hiç bir pyri tabiilik sörii~ Tiyatro bir anda karlflDlf, seyir- Bana sorarsanız, muhtel'em piri 
mit, hatti bir çok zensiıalerin sön • ciler araaındaki doktorlar kotmutt ıöyletmek için çekôiim ..bnbya ba
clerdikleri çiçek büketleri yerde ya- artiıtler koliılerden fırlamıf, za • ~ .bir •alık kendimi hdilgat;ı1 
tan artiıtin etrafına konmuıtur. Fa- valh Kolet camız olarak ocluına ~1811 DllZlrlanmn oclaaında zanne • 

tun. kat salonu çın çın çınlatan allg•tl•r kaldarJlmıftu. 
aruında Kolet Adriıin blkmaıı, Pariate kendiıine Kuju Kutu ele- Nihayet söze başladı: 
reverans yapması ve halka tqek • nea ba artiatin uıl İlmi PaTlina TU. - B~ a~tolojiyi hen~z görmedim. , - . 

kür etmeli lizma selirken artiıtin t~dir. Bir köylü ailaine meneap Fakalat uz dıyalmoraunuz kBöı_taylnınmaptııf ~- ı-iicri 1104 Mllftincle idi. K.öp-lleJb balkın korkmuuıda, ve 
'--ılda ...1.... laa etle öriilm"" dam rımızı amı,. e y gı • • olarak •-l:.. ~ 
a ... _•m·mp Jr 1 Uf" olduiu halde mfikemmel bir tahsil · · b kitap zaı· bı"le olsa buna 0 rulüıriin bir -yıek Ull' enel lııl)ıük karim netıceaı ta ~ 1 
- Ba . -L··ı·... ilk def f ıçın u ım ~ !-..1- • · lır'- dı. 

tiil'. sayrı uuııı ..- • ar- ·· •• b" da b"-"11- b. kad k k bl ki _ _ı_ __ bir b. h. .a1. cllzelttiii =-'- kal • termeuauc 118 Ki var orkeatran . olm ıonnuf, az il' zaman U7ua ır ar ço çı 1f ar .... mazıum rr nnmeuc .,..... 

lana Taran . . •tefi . ~ ,c;hret kazaamlflll'. Bir çok zensin- çehre aldı. H"amidi, Fiheti, Yusuf~ diıinin ve soma oğlunun ö~~ Boanalınm bir cemmi pfir O. 
aenç• ~.adının tmı~ıye ~adar htÇ !or- ler Koletle eTlenmek i.teclilderi hal- yayı, Mehmet Akifi, Hüseyin Rahmı-- Sadrazamlıiın bir takım elalıyebız • diflerine kadar müaellih aıker tafd' 
medısı sapaan bır yüzle yatbcına d olm lf, aaJme . • her yi, Emin Bülendi almadığı için, emin lere aeçmesinden dolayı tekrar bo- mıyla aöriin"'"i c•miiD iç ve dlfllP 
dikkat edince ıüphelenmit, hızla e ~- ':.2-: : &:.. iPii olan bunda bir tabı yanhflığl var. zulmuı, ve bunu fırsat sayan dütman da bü..::1. bir telif uyaachrdL H-. 

ti ·-·'- •• . f8J'llll H~aa ...uaıfıu.-. . ı. --L k -.-61: b" ,J"UA LJla ..ıme,e a ıy..-.a onun uzerme Mutlaka bu kitabin ymm mürettip • hudutlıan tecavib1ıe ~ ı,,.--... il' kee, kadın erkek, çolak p»cak .,... 
doira iiı1miıtir. Koletin timleri ya- . hanede kalmlf, çılnnam1'hr. Ve pek talnm yerleri i.tiliya muvaffak ol- tün cemaat bin1:ririDi iter9, ka 
n açıktır ve satıı hiç lıarelret et • Ek ı 11 ı 111 • M 1 ı t e fırı muftu. zayıfı kakarak dıtan fırlıyor, u.rı4 
mmaekteclir. Gmel dudakları ua • L o a d r 1 J a G 1 t t 1 ikinci Ahmet Padipbb. Edime- merdivenlerini ekseriyet birer .,. 
....... da IOk iace bir lam uvn•k- lktıaat Vekaleti müatetan Faik de talata çılmuf olan ha saltan o • rer cleiil, üçer, beter atlayarak 
tan. Orbetra tefi dnam edea U. Kmtoğlu dün lstanbuldaki muhtelif rada oturuyor, hudutlarda bulunan ekseriya birihiriai diifiirerek bav~ 
laflar aranncla birdenbire bopl • ekonomik te,ekküllerJe temu ebni" ordularla .-yitaht itJerini •adan ya yaT&rlanl:JorlardL 
mut. bojuk bir sesle: dün Upm da Sümerbank direktörü idare etliJG1da. 

8 
.. yük b. f likef batlaJllld' 

- Doktor, doktor! .. Diye haykır- Nurullah Eaatla birlikte Londraya ha- Bo ... h HüMyia pepnm kayma· d~H. 1;_ e b ?'d.'==d kı-" 
• ha 1- .. ·d a__ __ 1 balda na aauct eucu (< u 111'-'--1 ,_ m1f, sonra çok heyecanlı bır yau • reket etmitleıdir. Faik Kurtoilu de - kamlıııyla ı are OIUlllUI .tan . __ ..1 esi• 

.ı. . .. _L_...ı_ A-~ _..1_ F ih .• .... • yh Sül e- met niimaa)) ltU"llMllU& epeyce n.-: nur eanayu etraunua ~u..-- tet - atı camıı vaızı te eyman tenler ha _ .. lanlar oldailt 
let ölüyor!. ~ lliiyor!. Di1e kikleıde buhmacakm. fendi Ramazanın son cumasında ib" 'ı 

1
t 1 ~:r:'..:ı-ı ele"' 

okutmakta olcluia tefıirin hatim du- il 1 a en er, ~- uus ........ er ... 

Ayni zamanda 
iki Kişi 
Sevilebilir Mi? 

cBet aenelik nliyim. Rahatım eyi. 
Kocamın ku.allCI 7erinde. latediiim si
w ib1nl7onnn. Fakat kocam benim sf
yi'nifhnlo kat'iınen alakadar olmuyor, 

Gôniil 

en atızel elblMml siJdilhn aman 'bde, ı_ 
tınaledmla farkına VllnnJ)'OI'. O... bu -
llbJdill beni flzilyor, oU.W handa .,... 
na Dl'fl bir •llka•zbk -' s6JÜ7onnn. 

s.. eDU ·-- .... igiııa ...... 
,..... ıuabw ....... Sim .. deniniıa. 

Naciye 

................ •lı ..... '" 
• ...... fwlane ~· Fa-
lml Wr ... arrı eelaa.HWr...., ... 
....... o .... - dıııiilikliiin ..... 
..:1-L.-I ih6ı L-ır--~ -:t--L-1.:.. 
-er •--.- •--o.- .......... Pfilinizi homaap 
- ,,. - • • ... ıiıW,W•.ı- ...... _......._.......,-.. 

* •Bir erkek ld bdnu hirdem .... 
... ml1 .. ha nziy.u.yim. iki kız 
~ eeftJ'orum. Banlann İllİIİDİD de 
QD a,n 1DGİ7ederi TU. Şimdi evlen• 
IMk bıan Y911Dek mec~elindeyim. 
Fabt fıPn içiadea çıkamıyorum. 

l.tanb•l N•ri 
Bir ..._ Wr bdmda maanea .... 

•adım ...... Biriai ....... :.ina-
........ IQel ...... ince, ~ oldD-
.............. ensi W.W.iai 
.................... Wrden b!W
..... ..,. .....wen.. Siz ........... 
•• - ..... tem .,.. .. • • .. w. 
... ™ ........ ..... ...... -.......... 

* •iki p bir kö)'lü kızla sevİ§tİm. 
~Nife dolaYJ81yla bzuı muhitinden u-

•klattun. Şimdi :ıileai • e klZ benden 
ni§all bekliyorlar. T ahalim eyidir, u

lterliiimi de bitirdim. Fakat aramızda 
eevi)oe farkı bulunmuı beni dütündürii
~or. Ne yapayım) 

Edremit: C. C. Ateş 
~e farla, evlilikte __.at olma

ia mani cletifdir. Bililds h lröyll lnm. 
size bütün h.yatınızda sadık bir arlr. 

.... olar. Bilin .... - ..... ----
ten ..,_. ....... ç., _... '-"'--
lıınnda bulamayacajuuz ... dete en,. 
ltilinİllİa. 

* c<Yeni evliyim. Evvelce çalı•1or· 
dum. Kocam artık çabımama müsaade 
etmiyor. Fakat ben evde yalnız otur
maia tahammül edemiyorum. Sinema· 
larda, cezmelerde nkit öldürmekten de 
hotlaamıyorum. Tekrar çalıpnak i.riyo
rum, kocam razı olmuyor. Haklı değil 
miyim) 

Nevin 
Hakh tleiilainiz. Kocanız sDin çallf

IDl!•A delil. Wzcleki çaLpna f&l'fları 
icine tekrar dönmenize maanz oha ıe
nktir. S..detinisi evinizde araym. Bir 
kadm nincle lrenc&ini metıal alecelr 
pek çok ,.,. ..... 1 lir. 

TEYZE 

• ..1~ • ilin ..._;•ti. muıtu. Ölenler çocuklardı. Bun 
aııaı 1era e~nı .. __,. b .. .. .. _. 
K labelık bir caDeat lmzunmda rın anaları aaırıp çaaırmaga, 

d a .. _'--!- ~- hoca ef dİDİll ba larm acı, clilburat naralan kalpl~ 
en uuuır cucu en .. be-•-- Ba ··~ 

ibben o hafta evvelkilerden pek paralamaga s-auıfb. mu 

f- _, _ L.!- L _ ,,__ • im aine kıyametten haber veren manzaraflt 
~ .,... uaa.alD camıe P e .. ...._~. valob · _, .. ,...ıM 
bep oldu. Erkelrlıenlen batka, ve onun clojur....... • 1 L ... -~ 

se ih • çolakla Oda b HiMJİD pqa aajma eolana 11111 

ıen1ç, dti::- 1.- ~ L.- t • dan aoldan seri etti. Soluiu ko-
dın ar a ,_., ca1111m ..,.. ara- .. 

~etli pir Mitat Cemal fını, ijne abla ,.ere diipDn tabiri· ıında aldı. 

yakında batmürettip, elinde kitabın ae misadak olacak ıurette doldur- Papnın maksadı eyilikti, halkl' 
yarıaiyle matbaadan, matbuata aoluk 1nuılardı. Meseleden haberdar olan iıtirahat ve aelimetini temin etmtılrf 
soluğa aelecektir. 11Bı9Jia ...,.- bir feMlık aabmana las ae tekilde olmaa oa.... bir f~ 

- Siz bir antoloji yapsaydımz kim- mahal kalmamak, Mru da kmdini bk TUlnnma meydan -venaemek • ,AJ 
Jeri alırdınız]. söetermek fikriyle tertip olanan Fakat efkirm zaten pleyancla 

_Ahbaplara. b.na iyi aelam ve- devriye lmlmnm hapada Wzzat ba- muı, ve onun ıöıterit yapmak~ 
renleri, arlcamdari metheclenleri.. lunmaia l6zum aördtl. Ba emri alan lihazaııyla iti büyük mikyaıta. 

. .. yeniçeri ajası vekiH debdebe ve almıt bulunma11 bu hale •beb 
- Ya ciddt antolo11 yapsanız? d'" b 1....IL - 1eri !il! - de erci" E... k d·ııı· doMııdan d-,,, 

Za iddi I .•. k ara Dl uaa.aın soz unun can- 'V ı. ıer en •·-
- ten c ı anto oJıyı onufU • la d ·cak kadar b .. ...ııl. tuttu. k 1 1..--ıb'" deruhte etm.-

Bah · · · k tah - n ıra u7- nı1a o -. aı • 
yoruz. aımmn f8 aya ammu • B b" k ı..1 • d b" ala L d" . --..l- ahut "ia W' lü var mıdır?. u ır •auaa zı1a e il' ya •• _,. aar&J'-, y camı 

. benzemifti. Boanalt alh 7etilli elbi- köteaincle oblnlp bu vazifeyi, .... 
Mt•zzez F AIK aeli, belleri bançsli, 1ataiaab, ıi· ftkitki tibi ~ apuaa b.,.lıP' 

------------- lihlıklan pİftoTlu •• omuzlan an 11111 olaydı fiipheaiz ba telat ve il-' 
TA K V 1 M kabzah _... tüfekli adedi pek ke- ıqalık zuh.-. plmezdi. Billa_.. 
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air bir cemaatin betmda, eom ıınaa ale,la icraat fena 7apılmlfb. F.Jıl! 
elbiıeler giymif, etrafa deh,et ve ...ı daha fenuı onun bu bar,..., 
heybet aaçarak cami a....._a dahil nin ıuiniyete atfedilerek Ediraedt* 
oldu. Ona "8 halele sörenlere ir- padifah tarafından selen INr ..-ı
küntü ıelmeie baıladı. Halk içtima- hemen azledilmesi, evveli Erz ........ 
da malum olandan batlra bir mak- ve Karı ve miiteakiben Trabzoll ., 
sat bulunup bulanmaclıfını bin"biri- yalıetine tayin kıhmn'f olmel' .- il' 

ne aormaia batladılar. Ensen «Za· kabinde katli hakkında dijer .!'! 
bitan ve hükkim imedütüdünden hattı hümayun iaclar oa-...k ~ 
tevahhuı ve tevehhtim hallrm adeti bqir dahi sinderilmit bulu......,. 
kadimeaİ» n~endi. Hakları da var- dı. Boınalı buadan ha~~ 
dı. Çünkü bır kalabalık, sonra da ta aaklanmamıı olaydı lfl ... 
aıker güriiltüaii daima ilıtilllden tek, ufak bir meaeledm koca _t.I 
nümune veriyor, fitne ve fesadlar İ· YeSirin canına loyılacaldl. itte ~ 
ae her zaman Lir çok canlana yan- z:IQIMlnlara ait icraattan bir ~ 
maıına sebep olaıorclue Binaena- ••1-el ,,,.,.,. 
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lçyüzü Dünyanın En Büyük isken derin 
Zengin Varisi 

Japon yanın 
20 se e-lenberi sürüp gelen siyasi cina LondradaDoğdu. Hazinesi Aranıyor! 

Londra 24 ıubat: Danimarka zen- Jıf- JI... lf-

ginlerinden Kont Rowentlovın kan- Kleopatranın bu hazineyi soymuş olması 
yetlere, kanlı mücadelelere sebep ne? 

Ya.zan: ÔMER RIZA 
sı, eski Aleksi - Mdivani prenses ihtimaline rag" men alakadarlar taharriyattan 
Barbaro - Huttonun bir erkek ço -
cuğu dünyaya gelmiştir. vazgeçmiyorlar. Orada bulunacak vesika-

Bu doğum için bir kaç haftadan- lar da tarih için büyük bir ' ? 7 anç addediliyor 
beri, Londradaki evde hazırlıklar 

d Pil kt "d' Ç uk h" iki değerli tarihçi, Mısınn lskende - , a ya ma a ı ı. oc ve ız - . . . 
tk" 1 · · d'' d h . d"l rıye şehrmde hafnyat Y.aparak bü-me ar ar ıçın ort o a ta ııı e ı - .. · . .. 

. . 8 . .. .. .. . . . yuk lskenderın mucevhcrlerini, al-
mıştır. ır suru sutnıne, ıkı doktor, t l f'ld' ı · · k' d · b 

~ ın arını, ı ış ermı, es ı evrın ü -
ve çocugu hafiyelerden korumak t •• t 'h' · "ht" d • • • • . . . un arı mı ı ıva e en yazma vesi -
ıçın bır de hafıye tedarık edılmıf - kalarını meydana çıkarmağa karar 

tir. vermişlerdir. 
Yabancı insanların, §alonun ci - Bu işe teşebbüs edenler, Mısırda 

varında dolaımaları menedilmittir. Yunan - Roma müzesi müdürü pro • 

Ve eıasen fidyei necat iıtiyen - ço - fesör Breçias ile Firavun T utankamo -

cuk haydutlannın tehditlerinden nun mezarını keşfeden Hovard Kar -

korktuğu içindir ki - Kontes çocu - terdir. 
ğuuu Londrada dünyaya getirmek Bu iki ilim adamı da, lskenderc ait 
iıtemittir. en değer1i vesikaların hala İskenderi-

Rivayetler hilafına, ebeveyn ço • yede yer altında gömülü bulunduğu -
na kanidirler. 

cuğu tekrar Amerikaya götürmiye- f 
ceklerdir. Büyük skender genç yaşında Mı-

sırı, lranı, Şimali Hindiatanı fethet -* rnif, fskendcriye şehrini kurmll§tu . 
Çocuiun odası sevinç verecek renk- İskenderin sağa, sola saldırıp her ta- Kleopatra 

Tolryoclan bir manzara lerle boyanmııtır. Çifte katlı pen - rafı istilaya kalkışmasının en belli min olunuyor. Fakat ele geçirilmesi 
cereli aoiUka karıı çocuğu koruya- başlı hedeflerinden biri, girdiği her ye- en çok umulan şey, lakenderin lran 
cağı gibi, hava cereyanlarına mani rin servetini ele geçirmek, ve bunları saraylarında bulduğu vesikalardır. 
olacak tertibat ta alınmıı, ve oda - tafıyıp götürmekti. Rivayete göre Is- Alimlerin anlatışına göre Kleopatra, 
nın mikroplardan azade kalması kcndcr, henüz otuz iki yaşlarında ol - dünyanın gözlerini kamaştıran mü -
için bütün fenni tedbirler tatbik e • duğu halde Bahtınasarın sarayında cevherlerini İskenderin kabrinden ·a • 

dilmittir. Anne ve yavrunun ııhhat- bir gece bir içki alemini müteakip öl- fırmıftı. Her ne olursa olsun ıneza -
leri ıiyidir. müştü. rı bulmak gene çok ehemmiyetlidir. 

hlt haberlerden derecesi ve tümulü pek 
e.l'· b· 1 anlaşılamayan son Japon isyanının ma-
'Yeti tavazzuh etmiı sayılır. isyan. asıl 

lllpon ruhunun bir feveranından bafka bir 
fey değildir. 1920 yılından beri bu feve
~nlann nice nice ömelderlle karplqmıı 

lllunuyoruz. Va§ington muahedesini im-
ta etrn • .. .. d J A . ._ 

esı yuzun en aponyayı men~anın 

tlnellerine alet etmiş sayılarak öldürülen 
~eıno~rat baıvekil Hara, bu feverana kur-

yarak türlü türlü mahsullere karıı kendini 
gösterdi ve suni imalat, daha ucuz olduğu 
için piyasayı istila ediyor, tabii mahsulle
rin ferdi teıebbüalere ve çabımalara da
yanan bütün verimleri ise birer birer değe
rini kaybediyor ve bu yüzden ortalığı de
rin bir mcmnuniyetaizlilt, acı bir ı.ikayet 
kaplıyor ve daha fenası, korkunç bir yok· 
sulluk kendini hissettiriyordu. 

Bu vaziyet toprak ile endüstri aramn
daki savaşı açtı. Fakat it bu kadarla 1-.al
madı. Milli ruh, bu savaşa baıka bir renk 
vermeğe özendi ve muvaffak oldu. 

Bir Genç Çocuk 
Kayboldu 

Bu rivayeti göz önünde bulundu - Fakat dediğimiz gibi bu mezarın nere
ranlar tahkikata girişmişler, gösteri - de bulunduğuna dair hiç bir kayda 
len yerde hafriyat yapmışlarsa da, bu rast gelinmemiştir 
hafriyat netice vermemiş ve bu yüz • Yalnız bazı selahiyetli zatlar, me-
den rivayet suya düşmüştü. zarın 1skenderiyede bulunan Danyal 

Bazı Romalı tarihçilere göre f s - Peygamber camiinin altında · olduğu -

an gıtınişti. 1930 da ayni fıkibete yine ıı.yni 
feci Şerait içinde uğrayan baıvekil Hama
R~şi' nin bütün suçu Amerika ile lngiltere
~ın beş nisbetinde inşa edecekleri deniz 

llVvetlerine mukabil Japonyarun beıe kar
ıı J · b "d " 

Toprak veriminin değersizlendiği sıra
da Japonya bir inkılap geçiriyordu. Japon 
şehirleri, nahiyeleri, sinemalarla doluyor, 
Japonlar balolar tertip ediyor, ipekler için
de yüzen yan çıplak kadınlar aaba.'ılara 
kadar dans edip eğleniyor, kadınlar uzun 
topuklu ayakkabılar giyiyor, elhasıl mem
leket vur patlasın, deyip, sefalete bakma
yarak. var kuvvetiyle sefahat ediyordu. 

Fener- Galatasaray maçına kender, öldükten sonra adını t<lh'ıyan na kani bulunuyorlar. Bu kanaat kuv-
• • • • • Jskenderiyeye getirilmiş ve orada gö- vet bulursa, cami yıkılarak zemını nıs etin e ın;aat yapmasını kabul ede-

~:k. .kat~ll.ere göre, mcml~k.etinin ıeref ve 
Ysıyetını alçaltmıı oldugu kanaatiydi. 

gıtmışti, bır daha gerı mülmüştür. baştan başa kazılacak, lskenderin ta-

dönmedi Bunlardan biri İskenderin öldük • butu aranacak, ondan sonra yeniden 
l 9 32 de başvekil lnokai de bu feve· 

r~ndnn kurtulamamış ve pek ferefli bir na
~Ye olduğu halde tüyler ürpertici bir aki

etc uğramııtı. 

k• Bütün bu cinayetleri hazırlayan ve irti-
ctp edenlerin orduya mensup olmalannın 

llıernleketi anarıiye götürdüğünü gören ve 
11.~layan Japon ricali, bu salgının onunu 
~ lllak için orduyu tasfiyeye karar vermiı
. c~ ve general Hayaı bu iti baprmak 
~ın bir plan hazırlamııtı. O zaman ordu-
~n Yüzlerce kiti atıldı ve ordu zabitleri· 

ilin siyasete kıınımalan~ın önü alındı zan
k:ildi. Halbuki öyle olmadı. Ve.. galiba 
~ Yaşinin kendisi de. plinlannı tatbik e-

en Nagata da birer birer bu mütecavizler 
~rafından öldürüldüler. En nihayet 
~il hükumette bapekıillilt eden amiral O
t da, amiral Saito, ve general Hayati ile 
~ Cneral Nagatanın halefi olan general Va· 
.:;be. ihtiyar maliye nazın Takahati, son 

•n esnasında ayni &.kibete uğratıldılar. 

b- ~kada"nm katli üzerine gerçi onun ka
b~eaınde iç bakanlığı yapan Gota büyük 

h'.~ Cesaretle idareyi eline almıt. bütün 
Ukıimet kuvvetlerini bunlara karıı kulla-

hara'- • ·ı . ' -il . . h" ltiın a; ası en ten~ etmq ve vazıyete a-
olmuıtur, fakat onun bu isyanı tama

~~Yle bertaraf ettiğini ve bütün &silerin 
h okünü kırdığım farzetsek bile meseleye 

llledilmiı ve ıon bulmuı nazariyle bak-
tlıai>a . . k. k 1 " Yıne ım an a maz. 

~ Sebebi: Şiddet ve tedhitin, asıl kayn~
~ Japon ruhu olan bir cereyanı ortadan 

dırmak hususunda &ciz kalacağıdır. 
tli O halde cereyanın men' tini ve seyri· 

tetkik etmek icap eder. 

Bu hal nereye varırdı~ 
Japon milleti tefesaüh ediyor, Japon 

Bir Japon alteri 

Bctiktatta Ortaı 
bahçede Tonoz ao
bğında 92 numara-

h evde oturan Ziya 

oilu Rqit pazar ıü -
nü Kadıköyünde F e-

ner • Galatuaray 
maçını teyretmeğe 

gitmit,..,l>ir daha evine 

dönmemittir. Rqit 

evden aynhrken ya

mna ancak 125 lru -
"lf para almıttır. Kaybolan Refit 

Rqit pazar sününden beri eve 

ıelmediii için ailesi poliıe müra • 

caat etmittir. Reıit eskidenberi akıl 
haatalıi1na müptela olduiu ıçm 
l'aybubeti endite uyandırmıthr. 
Aileai uzak 'f'e yakın akrabaları 
nezdinde Reıidi aramaktadırlar. 

Belediye Ampulleri 
Belediye müesseselerinde fazla 

ampul sarfedildiği nazarı dikkati cel
betmiıŞ, belediye bir fabrikaya üzerin
de (belediye) damgası bulunan beş 
bin liralık ampul ısmarlamayı karar -
lattırmıftır. Bu suretle hem ampuller 
ucuza malolacak, hem de ampullerin 
"yaının önüne geçilecektir. ____________ , ........... _..._," .. 

'i, J~Ponyada bu siyasi mücadelenin mazi. milleti soysuzlaftyor ve yıkılıyordu. sinden doğmuı' bir varlıktır. Çiftçinin der-
Yırrni seneyi g-mez. Evveli hafif bir d" • k d' l ed k l 1 ~ -Y Böyle bir halin memlekete irız olması ını en me ma ece ve onun sızı tı ci· 

~ teyan halinde ba•lamıt. en son tiddetini '- lb" d d '- · d · · "'c J "' ve böyle bir felaketin alabildiğine yayıl- nnı ~a ın e uyara~, onun ıra esını ye-
b·· 8.ponyanın aanayiletme hareketine en rine getirecek kuvvet odur. 
ı...~Yiilc Önemi verdiği son devrede göster- maaı için baıtaki siyasilerin rüşvet yemele- Ve ordu derhal bu vazifeyi üzerine a-
'"lftir. ri ve riifvet yiyip karınlarını doyurmak 

illt Japonyada aanayileome hareketinin 

1 Verimi, ıinai mahsuller ile zirai verime . 
._ l'ıtı Çarpıtması, bu çarpııma yüzünden 
l '1ayi Veriminin ziraat verimine galip ge-
erck 'f · · fak' 1 · · l t çı tçıyı ır C§tırmeaı, servet erini 
~J>tak veriminden alan bütün unsurları 

tınıaaıydı. 

b. Meaela Japonya tabii İpek. yetiftiren 
it 

~·· llleınlekettir. Sanayi hareketi alıp yü
'lid .. k 
\'c ~ ten sonra suni İpekler piyasayı tuttu 
hl u tllbii mahsul ile geçinenlerin hayatı 

ııtıldı . 

Bu hal yalnız ipeğe münhasır kalma· 

larak bir taraftan siyasilerle mücadeleye 
ve kafalarını körletmek yüzünden ses çı · giriıti, öbür taraftan Japon milletini tnt· 
kamıamalan icap ederdi. min edecek, onun içini iftiharla kabartacak 

O halde bütün kabahat siyasilerd~ydi. fütuhat siyasetini takip etti. 
ve bu adamları layık oldukları cezaya çar- Yirmi seneden beri Japonyada vu-
parak felaketin önünü almak gerekti. kubu1an siyasi cinayetler serisinin içyüzü 

Japonların muhafazakar ruhu, iktısadi bu zihniyet ve bu vaziyettir. 
sefaletin tesiri altında Japonyanın yenile~· Buna son verecek. bir tek çare vardır. 
meaini bu tarzda muhakeme ediyordu. O da Japon çiftçisini refaha kavuıturmak-

Vaziyeti muhakeme edip hükmü ver- tır . 

dikten sonra sıra hükmün tatbikine geli
yordu. 

Bunu da bulmak kadar kolay bir şey 

yoktu. Çünkü ordu Japon çiftçisinin sine· 

Bu iş kolay olmadığı için, J aponyada 
karışıklıklar ve dahili mücadele U7.un 

bir zaman sürecektir. 
Omer Rıza 

ten sonra aandal ağacından yapılma yapılacaktır. fakat bu kanaat henüz 
bır tabuta konduğunu, tabutun hep 1 kuvvet bulmadığı için bu kadar 
mücevherlerle işlendiğini ve bir ara - büyük bir taahhüt altına girişilenıiyor. 
haya konarak İskenderiyeye götürül - Bugünkü lskenderiye şehrinin bir 
düğünü anlatır. de alt kısmı vardır. Ve bir CJÜrÜ kata -

Bunu yazan müverrih, cenaze ara- komlarla doludur. Hıristiyanlığın ilk 
basını 64- beyaz katırın çektiğini de ila- sıralarında, lskenderiyeye iltica eden 
ve ediyor ve cenaze merasiminin ölüm- Hıristiyanlar, bu katakumlara iltica 
den on yıl sonra yapıldığım izah e<li- eder, orada yaşar ve ölülerini de orada 
yor. gömerlerdi. 

Cenaze merasiminin on yıl gecik - Bazı ilim adamları Danyal camiinin 
tirilmesine acbep 18 adım boyunda ve sahasında hafriyat başlamadan evvel 
12 adım eninde olan tabutun ancak I bütün bu katakumları taramak lazım 
bu kadar zamanda yapılmasıdır. geldiğine inanıyorlar. 

Cenazeyi götüren katarın, eşsiz bir Ciddi araştırmalar umulan netice-
servet de ta,ıdığı tahmin olunmakta - yi verirse, eski tarihi yeniden aydın
dır. lskenderin Mısırdan, lrandan, latan çok mühim vesikalardan başka 
Hindistan ele geçirdiği bütün serve - eski dünyanın serveti de meydana çı
tin bu tabut içinde bulunduğu tah - kacaktır . 

1 Hayatta GördDklerimiz 
Mahkeme koridorlarında 

Koridorda şirin, güzel bir çingene kı
zı. Üç, dört külhanbeyi etrafını almıı 

konuşuyorlar: 

- Kız niye geldin?. 
- Sana ne be? . 
- Haydi haydi naz etme anlat. 

Güzel çingene kızının gözlerinin içi 
ııüldü. Sonra ümitsiz bapnı salladı: 

- Senin .Pbiaine ne diye derdimi an
latayım) 

- Beni beienmiyor musun be?. 
- Neni bejeneyim. Cebini arasam 

metelik yoktur. 
- Sen iatereen bulurum yavrum. 
- itine ııit züppe. Seni ne yapa• 

yım). 

İçlerinden eli yüzü biraz daha düz-
günü sokuldu: 

- Kız beni istersen, sana ipek fistan 

alırım . 
Çingene kızı büyük aan gözlerini 

açtı. Külhanbcyini yukandan a§&ğıya 

kadar süzdü, sonra, bembeyaz diglerini 
gösteren bir gülüıle: 

- Karnını doyur, dedi. 
Ötekiler gülüşmeğe baıladılar. Ar

kadaşı söylendi: 
- Karı amma da bilgili. 
Arkadaşuun kolunu dürttü: 

- Sus be, yaman feY· Şunu bir &V• 
la sam. 

Çingene kızı duymuştu : 

- Nafile. ayazda kalırsın. Çek ara
banı. 

O tekrarladı : 
- Kız ne dersen yaparım. 
Çingene kızının ince bir zekası var-

dı: 

- Meyhaneciye sorsam kim 
ne kadar takmıtdıraın). dedi. 

- Aldırma anam, senin için 
bütün dünyaya t&kanm. 

Kız ciddt sordu: 
- Sen ne İf eörünOn). 

Arkad&fl abldı: 

bilir 

ben 

- Anaataam rakı fıçılannın dibinde 
eece bckçiliii eder. 

- Yok be yok, inanma sen ona. 
Ne iı olsa yaparım. 

Kız yine güldü: 
- Para çaritaaı. aaat qınr11n deill 

mn. 
- Sana altın bilezikler de aıınnm. 
- Ben istemem hıraız herifi. 

O esnada mübqir geldi. Kızın k• 
lundan tuttu: 

- Sıran geldi yürü. 
Kız, külhanbeylerine döndü: 

- Aıımıaları ben de yaparım ya-
vuklumla da otururum, seni ne vaµa· 
yım). dedi ve mahkeme salonuna girdi. 
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28 Şubat 

Enapehtör Niyazi..b. •on bir re..-ni 

( Baıtaralı 1 inen yihılc) 
den edinilebilen hakikate en yakın 
kanaatleri büyük bir dikkatle taı -
tıif ettik. 
Aıağıda bunlarla, tahkikatı ida • 

~ eden arkadaıımızm ıayanı dik • 
ltat müıahedelerini okuyacakımız. 

* lramvay, bankalar yokuıunu 
Çıkarken, ihtiyar bir kadıncağız 
lcendiıini sahanlığa dar attı ve vat
~anın iki koluna sarıldı: 

- Aman evladım! Şiıhaneye ge
ı· 1Yoruz. Y avaılat. Yahut ta durdur 
·da ben ineyim! 

Bu sahne, son kazanın uyandır -
dığı dehşetin yediden yetmiıe ka -
dar bütün yürekleri sardığını gös • 
teriyor. 

k Tramvayda, ne Habet - İtalyan 
avgasından, ne Japonyadaki kan

lı isyandan bahseden bile yok. Bi • 
!etçi, sorgulara cevap vermekten 
•tini görmeye vakit bulamıyor: 

- Kazayı yapan vatmanı tanır 
~ısın sen? 

- Kabahat kimdeymit? 

- Vatman canından bıkmıı ta 
mahsus yapmı§ bu iti diyorlar ... 
Doğru mu~ 

1 
.. Bütün yolcular ayni hararet ve a
aka. ile ayni ıeyi konuıuyorlar. So

tanlar var. Cevap verenler var. Mü
talea. ·· .. 1 Yuruten er var. 

İçlerinden birisi: 
- Bereket, diyor. Bu it ıündüz 

klınamıı. Maazallala, öyle olaaydı 
aıanın dehıeti, on miıli artardı. 
Felaketin doiurduju merak ve 

'1~ka kaza mahallinin etrafını ber
~Utat mahşere çevirmif. 

Facia yerinde 

lier gün çalııtırılmanın intikami
rıı ınüthit bir cinayetle alan mahut 
~ta.hanın üstünü, bir maktul gibi 
()r•~ .. 1 '&QUf er. 

l' osladığı apartmanın yıkık du • 
~ltına da bir perde çckilmif. 

t' f ~esleğin meıru İmtiyazından is
~ ade ile kaldırttığım örtüden gö • 

ilen manzara mülhit. lnıan, tram
~ly arabasının, kınk cam eibi par
~ Parça olmu§ kanapelerini eörün-

:· Yarahların ıai kurtulabilitlerine 
flYor. 

i .Polisler, arabanın halini aörmek 
Stil ı.. • b. 1 . . . w • ki '- oır ır ermı çıgnıyen mera ı • 

""la w 1 Ugra§ıyor ar. 

.. Ve belediyenin fen heyeti azala • 
•ı . le k' fır etin müfettiıleri, bütün dik -

, lt \'e gayretlerile iıtediklerini bir 
il Önce öğrenmeğe çabalıyorlar. 

i-. Ben, bu adına cıketif» denilen 
.... Ce tetkikatın neticesini ıonra al -
.... ak .. 
11 • uzere, evvela Sen Jorj hasta . 
"eaıne yatırılan yaralıların ziyareti-

t Yollanıyorum. 

* '\' Y aralılmla baaber 
ı.. anına ilk girdiğim yaralı Bayan 
"''dr· k, •Ye kendisini: ((Üniversite ar-
~i~~tldaki Aııman apartmanının ıa-

ı hı d. t kd" ec1· "·· ıye a ım ıyor. 
1\1 .• 

:ıu sargılar içinde: 
~ Aman, diyor, bu berbat ha • 

e l'eamiıni almarm? En ince 

SON POST~ Sayfa 9 

Facianın Mes'all Bim 'l 
kadınlık insiyakının ayakta oldu • 
ğunu gösteren bu endişe, sıhhati 

hakkındaki ümidi sağlamla§tırı • 
yor. 

Kaza hakkında: 
- Hiç, diyor; hiç bir §ey bilmi • 

yorum. Tramvay hızlandı. Elektrik
ler söndü, feryatlar koptu. Ve ben 
gözlerimi burada açtım! 

Ve ilave ediyor: 
- Eğer sargılar açılınca yuzum 

halinde çıkmazsa bir dava açacağım! 
- Neden? 

eski 

- Tabii ya. . . Ben tramvaya ahrete 
değil, evime gitmek için bindim! 

- Ahbaplannız duydular mı başınıza 
geleni? 

- Çağu geldiler.. . Fakat sedye ile .. ." 

çıkardı 1 Ve ilave ediyor: 

Yıldırım gibi gidiyorduk 
- Kabahat bende değil ya, elbette vat

manda 1 Bir kere mübarek evine geç mi 
kalm'ııtı. Nedir? Arabayı otomobil gibi 
sürüyordu. Altınbakkalda istasyon bile 
yapmadık. Biraz sonra önümüzdeki tram· 
vaya çarpbk. Ve nihayet Alhncı dairenin 
önündeki virajı deli gı"bi döndük. 

Hele inİf b8§layınca, öyle hızlanrnııtık ki, 
arkamızdan Kampelin otomobili bile ye • 
tifemezdi! 

O halde giden araba fren mi tutar 7 Bu 
vahti hayvanı, patiska gemle durdunnak 
istemeye benzer!. Tramvay hattan ayrı -

lınca elektrikler söndü. Ben arkaya kof• 
tum. Fakat sahanlığa varmadan kıyamet 
koptu! 

Uzatılan suyu yudumlayarak ilive edi • 
yor: 

- Sedye ile mi? 
o gülüyor: - Evine erken dönmeye bu kadar me-

E Ç k 
raklı ise bir hususi otomobil alsın. Tram • 

- vet. ün Ü hepsi de tramvaydaydı-
ı ı El vay arabası tayyare gibi uçmaz ki? 
ar. tim, kayin biraderim, kayın vali · -
dem .. . Hepsi. Yani tramvayda bizden * 
baıka kimse yoktu ribi bir ıey!... Birbirine karııan •evinçle gö~yaıı!. 

Ona: Facianın en bedbaht kurbarllan Beyoi-

- Geçmİ§ olsun! Diyerek af8iıya ini - lu Zükiır hastanesinde. Biçare kırtasiyeci 
yorum: Aıağıda yatan eltisi Bayan Sabi _ Zübtünün, iki ayağı kesilen Niyazinin dost· 
ha hiç bir ıey söylemiyor. Fakat onun ya- ları ailafıyorlar. 
ralan da tehlikeli değil. Fakat onlat11n aramıda, sevdı.tlerinin 

Kayın biraderile kaynanasını da yatak- bu ölümlü kazayı çok hafif atlattıkları -
ta değil ayakta gördük: nı görenlerin düğünleri de var: 

Hele Hukuk Fakültesinin ikinci 1tnıfın _ Hülisa Hastane avlusunda, sevinçle göz 
da okuyan Abdullah Ruhinin serçe parma- yatı birbirine karıtmlf. 
ğı bile incinmemİf. Bunu kendisi söylü _ Kontrol memuru 1-lüaeyİn İunail, vat-

man Fahrettin, kahveci Hasan bir arada • 
lar. Kontrol memurunun yaralan ne fula 
hafif, ne de fazla tehlikelidir. 

yor. 
Ben: 

- Ya, diyorum, ba§ parmağınızdaki bu 
sargı? 

O gülüyor! 

- O evvelden vardı! 
- Nasıl oldu kaza? 
Bu sorguma evveli kolundan hafifçe 

yaralanan annesi Bayan Hasibe cevap 
verdi: 

- Kazada, bizim kurtulufumuz Al • 
lıııhın iti oğlum! 

Ben o kıyametten sağ kurtulduğuma ha
la inanamıyorum. Arada sırada kendimi 

Vatmanla kmıı karııya 
Vatman Fahretlinin kanı bir türlü ke • 

silmiyen bumuna tıkanan pamuklar lop • 
kırmızı. 

Doktorlar onun müddeiumumile ko 
nuımasına bile müsaade ebnemİfler. Fa • 
kat bu memnuiyete rağmen l'•zetecilerden 
bazıları, mesleki tecessüslerini insafsızlık 

derecesine vardırıyorlar. Ve ona ha bıre 
su.al ıoruyorlar: 

- Kaç senelik vatmansın? 

raille mi uğraıacağını sizinle mi 1 Akfam- ı 
dan beri adımı sormayan kalmadı. Bana 
isim taktığı için anama küfür ettirmeyin J 
beni! Gidin baıımdan! f 

Hasta bakıcıdan sordum: Meğer, bu, 
sadece bir ad söylemek zahmetinden kur • 
tulmak için bir araba lakırdı söyliyen bi -
çare ıstırap kaynağı, meğer, ayaklarından 
biri kesilen yelkenci Mdhmetmiııl 

Gazeteciler İsm.İQİ ö~ekt4n vaz 
geçtiler. Fakat o devam ediyor: 

- Ayağımı çıkarın bu ateıten de, aize 
adımı değil, yedi silsilemi söyliyeyim: Ya
nıyor ayağım! 

Hasta bakıcı kulağıma fıslıyor; 
- Zavallı, ayağının kesildiğini bilmi • 

yor 1 Alqam hayli sarhoımut ... 
O bunu duyuyor ve: 
- Söyleme ona! diyor. Söyleme ona 

sarb~ olduğumq, . . Ben dava edeceiim 
tirketi. Duyarlarsa; cıkazaya sarhotluk yÜ· 
zunden uğradı!» derler. On para vermez
ler!.. 

* 
Zavallı Niyazi! 

Zavalb Niyazi: Yüzünde bir damla kan 
yok. Sabit ve bot bakıtlı gözleri tavana 
dil•x: lbtJmal ayaksız geçecek ömriinün 
acı hayalini görüyor. 

Ve arada ıırada: 
- Yapmayın! diyor. Allah nzaaı için ... 

Öldiirün beni de kurtulayım ıstıraptan ..• 
Ölümden beter bu . . . 

Ailesi ( 20) lira tutan pahalı bir ilaç al
maya gitmiJ. Y.anmdaki akrabalanndan 
birisi: 

- Acaba, diyor, tirket verir mi bu pa
halı ilacın parasını! 

Niyazi inliyor, ve çocuğunun adını am· 
yor! 

- Doğanım 1 Doğanım , . . Getirin onu 
bana . .. 

Sonra ilive ediyor: 
- Vaz geçin ... Bu halimde l'Örmesin 

beni! Fena olur yavnun! 
İfadesinde söylediklerini az sonra ilacı 

l'etiren zevcesinden dinliyorum: 
- Arabaya Galatasaraydan binmit . . . 

Vabnan frenin tubnad~ söylemif. 
Kendisi .muayene etmİ§. Frenlerin tuttu -
fonu ııönniif. Şitbane yokuıunun batında 
araba huılannuı. Vatman freni ıık-

mıı, tutmamıf. Niyazi de diğer 

frenlere aanlmlf. Onlar da faide 
ebnemİf. Niyazi pardesüsünü .;ıkanp ta 
tekerlekler arasına abnayı düıünmiif. Dü -
tünmüı ki, pardesü fren papucile tekerlek 
araama ııirer, ııkııtırır da, arabayı durdu
rur diye. Fakat kolunun birini çıkanmt. Ö
tekini çıkarmaya vakit kalmadan araba 
yoldan fırlamıt. Aztc:ık sonra da ba hale 
ıelmitl. •. 

Ona tramvaydan atlayıp atlamadajuu 
da IOl'llHlflar: 

Aflamıf, ve: 
- Bu iftirad•, iki bacaiunı kaybedifi -

J ramvayın lrenlai muayene edilirken 

olur, olmaz, tam 23 ü yinni bet geçe, vo 
kalbile beraber durmuı ! 

«Tramvayda 50 kifi idik, geri•i 
ne oldu? 

Hastaneden, kazayı çok hafif bir yara. 
ile atlatan mezbaha memuru Melımetle 

baraber Çddık. Yolda onu da dinledim. 
Kazanm oluı tarzı bakkmda yeni bir ıey 
söylemedi. Fakat: Hayret! Dedi. Gaze • 
telerde (20) kqiden bahis var. Halbuki 
biz tramvayda biç olmazsa. ( 50) kiıiydik. 

Gerisi ne oldu? 

Ve giilerek ilive ediyor: 

- Geriye lpownlan bulaınamJJ olacak
lar, çünkü arabamn enkazı arasındaki ö • 
lüleri kibrit çakarak anyorlardı. Hem ben 
ıüluediyorum ki, araba yokUfa doğru git .. 
medi. Yoksa soluğu Kasımpap iskelesin
de aldığımızm resmiydi. 

Y arundaki akrabası da aöze kanııyor: 
- Yaralılardan birisinin eli, bir bat .. 

kasınm cebinde ~t· .. Anla.ıhyor ki 
biçarenin sade cam değil cüzdanı da teb • 
likede İmİJ ! 

* Tehlikeyi evvelinden ae%meyen 
kalmamıftı 

Yaralılardan ikisi de Fransız hastane • 
sinde. Onlardan biri, Hilal sineması sahibi 
Ahmet Şükrü. Yüzü sargılardan görün -
müyor. Doktorlar konuıturulmasına ızın 

vermiyorlar. Diğeri de meıbur bestekar 
Dramalı Hasan. O: 

Ben, diyor, hayalrynn), tramvay)ann JU 

daima ıikayet ettiğimiz kalabalığına borç· 
luyum. Çünkü eğer tramvay tenha olsay
dı, içeri airecek, aabanlıkta kalnuyacak .. 
tun. Ve içeri girseydim, atlayamayacak, 
parça parça olacaktnn. 

Tehlikeyi sezer sezmez derhal kendimi 
kaldınma atbm. Zaten tramvay daha ray• 
lardan 91kmadan bile tehlikeyi sezmiyen 
kalmamlJb. Tramvay, batacağı anlatılmıı 
bir ıemiye dönmüıtü. Herkes kendisini 
karaya abnaya bakıyordu. 

DİİfÜnün tramvayın hızını ki, ben, tram• 
vaydan atlamasını ıayet iyi bildiğim hal
de, fena halde dü.flüm. Ve yaralandım. 

A.rbdaılardan birisi ondan ne it yap "' 
tığmı eordu : 

- mİn mükifab olsa ıenık ! demİf ! 
- Ben, dedi, me,bur bestekar Drama

h Haunım. Hani fUt ciinbüt çalan cıAlevD 

tanıosunu yapan, uKadm nedir senin 
adın 1» ıarkısını beeteliyen Hasan! 

Parça parça olan tramvayın yakınılan •ÖrÜnÜfÜ 

çimdiklemesem, korkulu bir rüya gördüm ı - Beı ! 
diyeceğim! - Hiç kaza yapmadın mı 1 

Kazada Bir Mucize!.. - Hayır! 

Ojlu anlatıyor: 
- Tramvay epeyce hızlanınca itin kö-

tüye varacağını anladım. Fakat anneme, 
yenııeme bakıncaya kadar it iıten geçti: 

Tramvay zindan gibi oldu. Ve az sonra 
ben kendimi iki kitinin ortasında buldum. 

Altımda kalan kayıkçı Mehmebnİf. Biça -
renin ayağını kesmitler. Üstümde de bir 
kontrol memuru varmıı. 

Onun Yaraıanmadlk Yeri. kalmamıf. Fa-

- Nasıl oldu bu İf? 
- Harbiyeden kalktıktan sonra Al -

bnbakkala geldik. Orada araba kızak yap-

tı. Frenlerden fÜphelendim. Galatasaray· 
da upektör Niyaziye frenlerin tubnadığmı 

söyledim. O da muayene etti. Fakat teY • 
tanın itine bakın, o muayene ederken, u 

evvel İfe yaramayan frenler nasılsa tuttu. 
Yolumuza devam ediyorduk. İspektör de 

yanımda idi. Şifhane yokuıuna &'elince a-
raba yine kızak yapmaya batladı. Elek • 

kat benim burnum bile kanamadı. 
trik, kum, el frenlerini sıktık. Hiç biri tut· 

Ve annesinin koluna girip uzaklaıırken, 
madı. Arabayı ııeri yürütmek istedim. O 

elindeki ilaç !kutusunu göstererek gülü .. 
yor: 

- Yalnız çıkarırken biraz ayağımı aı -
yırmıılar. Şimdi Tetanoz aşısı yaptırmaya 
gidiyorum: Ne olur ne olmaz? Ben biraz 
fazla titizimdir bu itlerde! 

* Dava açacağım! .. 
Sen Jorja yatınlan kazazedelerden la -

kon Nazann elindeki yara da ağır değil. 

Fakat o: 

- Dava açacağım! Diyor. Tazminat da
vası. Siz benim elime bakmayın, sinirle -
rime bakın! Çünkü bu kaza asıl sinirlerimi 
periıan etti. Şimdi bet dakika yalnız kal -
sam ödüm kopacak gibi oluyor! 

- Kazada vat111anın kabahati var mı? 
Kazazetle ıinirli einirli siilüJ'or. 
- Hap'. y._,.,. ~ .. ,. + -

hiç olmadı. Yoldan çıkıtımızdan sonra ne· 

ler ııeçtiğini hiç bilmiyorum! 

* Kontrol memuru ne diyor? 
Kontrol memuru Hüseyin İsmail: 
- Ben, diyor, hiç bir ıeyin farkında 

değildim. Biletleri yokluyordum. Ortahk 
bir karııtı. Gözlerimi sedyede açtım! 

Kahveci Hasan iyi; ve mütevekkil: 
- Kaza bu! Diyor. Ve ilave ediyor: 
- Bazıluı dava edecek)~. Onlar 

hastaneden çıkar çıkmaz, mahkemeye is -
tida vereceklerine, fukaraya sadaka ver -
sinler ve sağ kurtulduklarına ıükretsinler ! 

Ayağı lıe•ilen gemici 
Onların bulunduğu yerde mütemadiyen 

inliyen bir biçare daha var. Adını soru -
yorlu. 

- Gidİll .. , dİ)tw • .,_ mi ,.... Aa • 

* Hmtane doktorları ne diyorlar? 
Beyoğlu ZükU.. hastanesindeki diier ya • 

ralıların bazıları çılmuılar bile. 
Az sonra, operatör Sadri, ve doktor Ze· 

ki Buturla da konuıtuni. İkisi de: 
- On ikiye çeyrek kaladanberi daha bi· 

rer çeyrek uyuyamadık! diyorlar. 
Ve anlabyorlar: 

- Poliklinik yaralılarla doluydu. Her 
taraftan: 

- Kurtarın bizi! diye yalvanyorlar. E -
teklerimize aarılıyorlardL En sonra aetirilen 
biçare Niyaziydt Hayatını kurtarmak için 
iki bacağına kıymak mecburiyetinde kal -
dık. 

Evveli kan vermeyi diifündük. Hem.tire 
Saniye damarlarını sebil gibi uzatmak bü • 
yükliiğünü gösterdi. 

* Tramvay ıirketinin iıletme erkanı 
ne diyorlar? 

Y araldarla acı Jilordıyı faJ'kıya, yani 
tatlıya bağladıktan sonra, tramvay ıirke

tinin i§lebne erkanına da bat vurdum. 
Onlar, tahkikatın henüz müsbet bir netice 
vcınnedjiini söyled$er. Kazaya uğnyan 
Niyazi hakkındaki diifüncelerini sordum: 

- Niyazi, dediler, çok çalqkan ve t~ 
miz bir memurumuzda. 

Kendisine bittabi hem tazminat verile • 
cek, hem mut bailanacaktır. 

Diier yaralılann da, zararlarına mukabil 
para alacaklan muhakkaktır. 

Bu husus bittabi mahkemece tayin edi
lecektir. 

Fakat sonra buna lüzum kalmadı. . . Muhataplarımın bu cevaplarından 

Bu sabah, gazetelerde ona kan verecek anlaıılıyor ki, bu kazada ı ağır yara 
kimse çıkmadığını okuyanlardan tam altı. alanları> . arasında, tramvay tiılketinin 
kiti geldi. Hepsi de bir hayat kurtarmak için bütçesi de vardır 1 

Selim Tevfik 

Kaza kurbanı Zühtü kimdir? 
bir kaç gram kan vermekten kaçınanlara 

lanet ediyorlar, ve: 

- Bizim kanımızı alın! Terkos gibi, sa- Kazanın en elCmli tarafı kİrtasiyeci Züh· 
&anmadan kaçmayın! diyorlardı. tü Kınalının ölümü olmu§tur. 

Onlann bu asil heyecanlanm ömrümüz Bu zavallı adam. geride tam 6 nüfus • 
oldukça unutamıyacağız! luk bir aile bırakmıştır. Karısı, dört kızı ve 

Doktor Zeki: ihtiyar anası .. · 

- Şu kaderin ne garip cilveleri var! di - En büyük kızı Neriman; İstanbul kız li-
yor. Ve ilave ediyor: . sesi dokuzuncu ·sınıfında bulunmaktadJr. 

- Kazaya uğnyanlar içinde vücutları Diğer kızlann ikisi, Perihan ile Sevim ilk 
parça parça kırılan ve kan içinde kalanlar mektepte okumaktadırlar. 
yaııyorlar da, mesela burnu bile kanamıyan 1 Zühtü Kınalı 927 de hukuk tahsilini bi
biçare Zühtü derhal ölüyor. tirmit, Erzurumda Sıvasla hakimlik etmiı 

Çünkü biçarenin kırılan ufacık bir kemi- harbı umumide de milis tefkil&tının iyi bir 
ği beynine saplanımt! uzvu olarak çalJfllllf, bet yıl önce 1stan • 

Operatör Sadri: bula gdmi~tir. :da ticaret havalana .. 

- Z..•U.... di)ror, akm ...ai, 11w (Lidlcn -~•ya sc:uouuz) 
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(Baııarar.ı~~~~İkıa•~~~e1~!ımamni emrediyor- Şimdilik Atlatıldı 
Fransız • Sovyet paktı nedir ? ~ du. (Baı taralı 1 inci yüzde) l Bir rivayete göre konferanstan çı -f bildiriyor: 

Günlerdenberi Avrupanın siyaset\ Almanya, Rus - Fransız paktını Lo- Bir rivayete göre genç zabitler mu- kan general Araki ve general Nazaki ı fzvestiya gazetesinde Kari R~ 
ufkunda kara bulutlar belirmesine ~e- 1 karnoya muhalif saymakla ve Lokar- kavemete· devam etmişler ve yalnız a- asilerin karargahına giderek burasını son Japon hadiselerini tefsi redert 
bep olan Sovyet Rusya - Fransa mu - noyu feshe te§Cbbüs etmekle bu mad- raya giren üç miralayın tavassutu ü- tahliye etmelerini istemişlerse de asi- yazısında şu sözleri söylemiştir: 
tekabil yardım paktı, dün Fransız par- denin icabından kurtulmuş ve Ren zerine mukavemetten vaz geçmişler - ler militarist bir hükUmetin teşekkülü «Bugün Japon askeri mahafili ke 
lamentosu tarafından kuvvetli bir ek- mmtakasını tahkime fırsat bulmuş o- dir. şartiyle itaata hazır olduklarını, bu - di dahili anlaşmazlıklarını silahla re 
seriyetle tasdik edildi. 1 kt İsyanın nisbeten kolaylıkla bertaraf nunla beraber halkın hayatını tehli- mizlemeğe kalkarlarsa. bir harp ~ . .. . aca ı. 

Bu paktın oldukça eskı ve muhım ı Al bu kt k d" k edilmesinin sebebi hükumetin idarei kcye koyacak her hareketten çekine - lfıbiyeti. sonunda vazivetin ne obbt . . . . manya pa ı en me arşı J 

bır mazısı vardır. Onun ılk pro1esı l k A b" .tt"f k k bu örfiye ilan etmekte gecikmemesi; ber- ceIHerini söylemişlerdir. Ieceg·ini kestirmek çok kolaydır.\ Şa k • . . yapı mış as erı ır ı ı a sayara 
1 

· S 
« rk Lo amosun degermı tasıvordu. l ak d h d w pakt ri, bahri kuvvetlerini birden foa iyete imparatorun yeni başvelôlı prens ai- Son ~.nvet 

F ' - yo u tutm , a a ogrusu · ı su- --.1 

Bu Şark Lokarn~su ransa, Rusya, ya düşürmek istedi. sevketmesi, emniyetsizliğin sirayeti - onji ile istişareden sonra tayin edece- Londr 
28 

-Tok odan elen ,o 
Almanya ve Lehıstandan başka Bal - F h"'kA t" . t b · t ne mani olması, yabancıları ve sefa - ği anlB§llıyor. h b l a, b h y g buldıl . . . · ransa u ume ı ış e, u vazı ye a er er u ranın son tık devletlerı tarafından da ımza edıle· k d b" . . f ·t' t rethaneleri muhafaza altma alması ve Prens Saionji 18G8 de kopan ve Ja· w I A .

1 
kA il kıt'ıl 

k b . . 1 k G L arşısın a ır ızzetıne s ve ı ıma me- . h h~ı_:__ im d . gunu an atıyor. sı er, anıı en 
ce , unun netıcesı o ara arp o - selesi yaparak paktı parlamentodan şehrın er tarafına aK.llJl o ası ır. ponyanın modern hır devlet olması l . cf- _ l rd" Dah _ 

85
jlr 

karnosu ile birl,.~ecek ve bütün Av- H""kA k l · ·ı ·ı a .h :ı~t- • • ak · arına onmns e rr. a once 
-Y çıkarmış ve böylece tasdik muamele - u umet uvvet en ı e ası er ar • neticesini veren ı tuaıe 1'tır etmesı . . · • . . ~ 

rupa emniyet misakları ile biribirine sinin en mühim safhamnı geçirmi~tir. sındaki çarpışmalar hailındak; haber- dolayısiyle memlekette büyük bir nü- rın şefı: tarafta~larıyl~ _ç~vrı~m;;.lt> 
bağlanmış olacaktı. ler biribirini tutmamakta ve bir takım fuzu haizdir. Bu konferansa istirak haldeydı. Asilerın gerısı ıse ıç Pakt bir iki hafta sonra da ayandan · l w w b ı l rd 

Almanya, 1 ~)34 de hazırlanan Şark rivayetler asilerin hala teslim olma - edenlerden hayatta kalanlar çok auıl- ıgına sıgınmış u unuyor a 1 • 

Lokarnosunu imza etmek istemedi geçerek kesbi kat'iyet edecektir. dıklarını anlatmaktadır. Fakat en son rnış bulunuyor. Prensin reyi vaziyet Araya girenler meseleyi halletlll'~ 
Ye bu yüzden bu t~ebbüs akamete Almanyamn bu paktı Lokarnoya haberler sükunetin avdeti noktasın - üzerinde derin bir tesiri haiz olacak - ler, ası1ere karşı kuvvet ku1Ianı1~,r 
uğradı. muhalif saymakta israr eclip etmiye- da israr etmektedir. na hacet kalmamıştır. Hükfımeb1t 

w ceği henüz belli değildir. Fakat paktın Kabine arkad<ı§lannm en feci şerait tır.Prens derecesinde nüfuzu haiz olan ri ve kat'i tedbirleri de buna yardı Şark Lokamosunun akamete u~ra- kat'iyet kesbetmesi ayandan geçme - d . • d .. 1d .... 
1 

1 · ··zerine ba~ etm·...; 
.. . F R .. k aıresın e o uru me en u Y kont Makinonun elyevm nerede bu- ıy .. l'. ır bm.1ası udzerıne kran~. - wya 1?'~te a-, sine, bu da bir hayli zamana bağh ol- vekilliği vekaleten uhtesine alan iç Asiler iç hakan. hğını ka_milen.. talıı.f ı yar ım pa tı müzakere edildı ve .. ~. d b 1 .. b 

1 
.. . lunduğu malum <kğildir. 

1 
d .,_ı~ 

b M·ıı ti Cc . . .sakı .1 duğuna göre ön um uz e u mese e u· bakanı T oga isyanın ası ması uzerı- idare örfiye devam ediyor, sefarer- ye etm~ ve kıt a anna onmu• ıı unun ı e er mıyetı mı ı e . d • ··~-L.-ft-la . ·r . · d · t - G' 
Lok f l zerın e uzun uzacuya mu.~ r ne ıstırasını vermış ıse e ımpara or Ier ve konsolosluklar muhafaza altın- nuyorlar. Bnrn:mla beraber bugtırt arno esas arma uygun o masırıa . . . . . . . . · k ela 
h . ·ıd· F"lhak"ka yapılması ıçm vakıt vardn·. yenı hır kabıne teşkil edıncıye a r da bulunmaktadır. ıobklarda devriye_ le_ r do.laşry. ordu· _,. e emmıyet verı ı. ı ı o za - .. . "nd · v 

manlar İngiltere ile f talya da fikirleri Acaba Almanya 0 zamana kadar mevkımde kalmasını .kendısı en ıs - Bazı mahafilde kabine buhranı ne Yüksek harp medısı vazıyetı tetlil r.' 
istimzaç olunduğu zaman bu palctı Milletler Cemiyetinden çekilmek ve temi~~i.r • . ~ekilde biterse bitsin militarist ferin ve- mekte ve sarayda toplanan konf~ 

. d ki "d ·ı~Lı ak 1 l . d Dıger taraftan ımparator buhrana ' k d" d"I ki .. k b 1 f kk-ı -~eet Lokamoya muhalıf sayma ı arını yenı en sı an anm mese e enn e . . . h .. ni nazırlara en ı ı e erım a u et- yeni kabinenin nası tcşe u eo 
söylemişlerdi. yaphğı gibi bu işde de bir emri vaki karşı ~elm~k ıçın .. prenslenn, . ~~1 tirmek çaresini kolaylıkla bulacaklan ğini dü~nmehedir. Gota kabine!İ ~ 

Y 1 Al l ktı L kam yapar mı' müşavırlerın, kabıne azasının ıştıra - kanaati hakimdir. d 1r Sa ba b .,jtfCl· 
a nhızl.f mlanwar, ~ ~ .. ~. Jo - f . 1 d ~·. A le bir konferans toplamı~tır. Konfe- raya ça şryor. ray ~ ma eJ. cıe 

ya mu a ı o dugunu ılerı suruyor ar- şte o zaman mese e egışır ve v- k "ld•w• 1.... d W•ı Rusların mütaleuı general Suzuki tehlikeli bir ıtnt 
dı. Lokarno Fransız - Alman hu - rupa muhakkak. bir harbe doğru yol ransta ne arar ven ıgı ma um egı • Moskova, 'Zl (A.A.) _Tas ajansı yaraJanmı~r. 
dudundaki Ren mıntakasının gayrı almıt,ı olur. di~r·~==============:~=:===~=,~=~~~:=:=::===:~~~~=:===:~=:=:=~~==~~:=:::~~~~ 

tice alınmadı. Vak'anın bir hala mahsulü Pertev. hareket miidiirü ~ muavini Trakyada kadastro tahriri 

Son On Beş Yıl I•Çl•ndekı• ~:0=.,~:!na7.~~ ;:ı::: ,= ~m':u·d,:~~r~~-tk~a~:hv·~'~':ıık~:::::':::ıgu'::~ Göçmenler iskan münasebetile tıa~ 
fenni incelemelerden ıonra anlaplacaktır. uu-ua- kadastro Genel Direktörlüğü T~. 

Yapılan tetkik ve tahkilder ak§UD geç yada kadastro tahriri yapılmasına T F • ı Poli• Miidiirii. anlatıyor vakte '-dar devam -:... ,handan sonra ramvay ac a a - ~ rar vermittir. 

- 1 rı Polis direktörü Salih Kılıç ta intibamı parçeJanan arabıa.Dm iskeleti bin mütkülat -- ·-·-----·--··__/ 
töyle anıatmtffrr: 1 ile tramvay yoluna kadar süriikıeruniı, saat Tuzla ve Havalisi (Baı taralı 1 inci ~üzde) 

mek istedik ve gördük ki bu kazaların 
en mühimleri ya bir yokll§ üzerinde, 
yahut dar bir kavis geçilirken olmuş -

<lafın ölmesi veya ağır surette yara • - Arabanın frenlerinin tuttuğunu gör • 15,40 tan, 16,5 e kadar ba parçalanmıf 
lanması ile neticelenen ccmünferit)) düJc. Kazanın hafif yajmur tesirile raylar· uabanm yola kona.Lıaasma çalııılmq, bu 

kazalardan bahse lüzum görmiyoruz . da hisal olan kayımlıktan ileri ıreJcliii an- müddet zarfmda da ba bat üzerinde 
Fakat bunların arasında bir tanesi var la1ılmaktad1r. Bu kaza bizim mahut eler- münakalit dardiUflm. 

elimizi • tazeJemit olda: S.... kahrsa Parçalft'H'Uf araba bir '-flra tramvaya 
tur. ki bizzat fC!hit oldu.ğumuz için onu Y~ imili tramvaylardaki yolcu • bqlamnık Şif& ciep<•

1111
• ıötiirülmittür. 

Bunlardan en mühimmi tam on bir hatırdan çıkarmakhğımıza imkan kaZUU:.ı~a..x....1 p 
1 

__ .._ __ ..... H...da ak._ 4a lııir k.amyone yikle • 
yıl evvel Laleli yokufuncla vukua gel- lann f~-ır. arça.enan - _... 

yoktur. seferi ainenıa ve tiyatrolarc:bm ~ .., - nerek !"""""idlfbr:. rnişti: Çih arabalı bir tramvay Beya - Tam 13 yıl önceydi. Kaza gene kadar 8 M t h 
zıttan Aksaraya doğru gidiyordu. Ha- .. . tine ruı.m.,, tramvay basamaklara 11 ll e a5SISID 

k k 1 .. .. d fr . böyle bır yokuşun ortasında oldu . mütteri ile dolmuı, kazanın vaika hlduia ş Oikk sanpaşa ara o u onun e enı tut - Ça . "k • d b" . . . ldu ayam at 
mamaya başlamış, son sür'atle yoku- pa ıstı ametın en ır tramvay ını- yer zaten bettın en tehlikeli lmmı 0 • 

yordu. Birdenbire frenleri tutmaz ol- ı:..-dan erabadaki bemulenin fezlalljı • • şu inmiye koyulmuştu. du. Son sür·atle koşmıya başladı. Az. :.:daki kaypıbğe karı• mab•emete JddıaJan Yol geniş, yokuş ta nisbeten tatlıy· ••ı 
sonra raydan çıktı. Aksi gibi yolun o mini obnut ve bu feci neticeyi teYlit et -dı. Eğer önüne bir mania çıkınasay :. Dün bu hn•··-·- .t.:ı_~_ - müracaat noktasında Kızılaym Çapadaki aşha • miftir. .....u.IKQ ıuuınc dı belki Valde camiine kadar arızasız- • • hL!L~ ••• • •~ı.:... ttar bir mütehassıs 

Fakat maaı .... f daha nesine erzak aötüren bir manda ara - Beledıyenın ta '"'""' ettigımız .. teaaa~ye. ca inebilirdi. .......... • de nJan 1-:.-...:_ 
bası vardı Tramvay bütün hıziyle a • K.uenaı tehlnM•h ile bdecliye ya - fU eoy .. uUfu.1: 

evvel kalkmıf çift arabalı bir tramvay b · t A ba l l landan alihcler olmaktadır. Belediyenin _ Bu tramvaylarda dört türlü fren 
L 1 l.d ·· · · d" · d B b. ra aya çarp ı. ra yı ve ıayvan arı . . 

a e ı e muşten m ırıyor u. u ır tt. fen müıaviri mu'hendis Mustafa Hulkı ile vardır: Hava, el, elektrik ve kum fren-
talisizlikti. Arada müthiR bir müsadc- parça parça e ı. . · • · l · Kaza ... · · 

T M l f aba ·ı ba • · makine ve sanayi ıubesı tefi hidıse ma • erı. ya ugrayan tramvay, ınış -
ld aa ese ar cı ı e ara nın ıçın • .. k" '-k f ahali" d d 

me 
0 

u. d b l ı.. __ da ı____ k b hallinde ve parçalanan tramvey arabası ten once ı teva.ıt u m ın e ur -
e u unan 81Çı""'fa AaZaya ur an O d b kk f * * . . . . . .. . üzerinde tetkikat yapmıılardır. Belediye mamıştır. ra a u teva u u yap -Hatırımıza gelen ilcinci bir kaza da gıtmıştır. Bu bıçarelenn vucutlan hı- . . •w• bkik dan yoku~ inmek arabanın hızı-
.b· k: . .kan b" k .. l h r fll'ketler kom15erlıgı de aynca ta at yap. ma • 

içme madensuları istlsntat' 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketimizin senelik hissedarlar urı1ıJ • 

heyrli 8.§3ğıda yazılı müzakere ruznaıoe, 
aindeki maddder hakkında gÖrÜlffl~ , 
karar vermek üzere 19 Mart 19 36 P~., 
şembe günü saat 1 O da Galatada 6. ıl 

• tıll 
vakıf hanındaki şirket merkezinde ıÇ ~ 

edecektir. Şirket esas mukavelenamcsi # 
cihince umumi heyete gelecek. olan b jıt' 
darlann sahip olduklan hisse sene~ , 

içtimadan biT bafta. ~vvel 4~.rket. meık;.:11 
ne tevdi ve mukabılmde duhulıye b .. 

;çrı alarak muayyen olan saat ve güncle 

mada buluıımalan ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
l•' 

ıd 1,_, •• ._. .nof l - are mecusı ve mura.ıı;.ıp r..-

rmın okunması. ,ı 

2 - 1935 bilançosunun, kar ve ~iflo 
hesabmm tasdik ve kabulile idare ~I 
mürakip ve müdürün ibrasL 

gene bu yokıwun üzerinde 1932 yı - rı ır. ".ne fmlf,. ır .~ çe.. a ~~e maktadır. nı arttırmıştır. Binaealeyh, o gayrita-
lında vukua gelmiştir: O tarihte de gelmıştı. Ayırmak hıle muınkun degil- . ••J·· .. d. ? bii hızla yokuş inen arabayı, bu dört ,_ ____________ __. 

d. Fen heyetı mu uru ne ıyor SO bir tramvay arabası, Hasanpaşa kara- ı. . f be eti müdürü Hüsnü de- freni kullanmakla dahi durdurmak D 
3 - Mürakip intihabı. 

kolunun önünden fren tutmamak ne· * * .~ye en 1 imkansızdır. Bu itibarla vakıa vat-
miftir ki: • d b"' .. edb" ı . 1 ticesi son sür'atile Laleliye kadar ın - Galatada eski Atina bankati önün- H .. tetkikabmı.z bitmediii için rnan, ıcap e en utun t ır en a • 

mi!': ve orada devrilınitti. dekı" tramvay devrilmesi ile neticele • - enuz .. ~ mış, ve bütün frenleri sıkı11tırmıştır. 
T kaunm tebebi hakkaıda bir fey soy .. ,.e - h 1 d 1 ki k * * nen kaza da hlli hatıralarımızdan izi rniyeceiiz. Yarın alınacak raporla her tef Fakat yokU§a ız a ama a aza. 
Hatırımıza gelen üçüncü kaza Şeh- silinmiyen bir faciadır. anlatdnuf olacaktl1'. yı, önüne geçilemiyecek bir hale getir-

zadebaşmda fen fakültesinin önünde Bir kaç yıl evvel Divanyo - Şimd?hi unuta ıöre vatınua frenleri dikten sonra f 
olmuş, ve burada da bir tramvay ara- lunda vukua gelen ve romorklu bir a- ıakmlf, fakat beva befaf yeğııb olduiu İçin 
bası dar bir kavis geçerken devrilmif - rabanın devrilmesi, ve ild kadının öl- araba patinaj yapmlf, ve batlı tekerlekler 
· 1 · l le d f b =~··rinde kayarek bu faciayı doiumn.lflur. tır. mesi i e netice enen aza a stan u- ........ 

lun gördüğü be1li başlı facialardan bi· İtletme prtlarana ıröre bu ıribi havalarda 
* * raylara kum dökülmüt olması da İcap el· 

Ara sıra vu1'ua gelip te bir vatan - ridir · mektedir. Bu cihet le ayrıca tetkik edil -

mektedir. 
Şehir mecl"•inde 

Tahkikat 

* Şimdilik vaziyet ve muhtelif ifade
ler, mütehassısın bu sözlerini mantı -
ğa en uygun bir tahmin gıôi göster • 
mektedir .. 

icra vekilleri heyeti toplandı 
A·1kara, 'l7 (Özel) - lcra 't'e

killeri heyeti bugüo de Baıbakaıa 
ismet lnönUntln riyasetinde top
lanmııtır. 

Turh3lda bir cinayet 

Yevm!, Siyasi, Havadis ve Halk gazewl 

r " .. ıs Esk.i Zabtiye, Çata çeşme ıo aıı. 
ISTANBUL 

'"'' Gazetemizde çıkan ya:# 

reaimlerin bütün h~ 
mahfuz ve gazetemize ai' 

ABONE 

TORKtYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBİ 

FiATLA~ 
1-6 3 i 

Sene .. .., JJ 
Ay ~ ıc.r· 

Kr. -1400 
2i40 
2700 

Kr. gr. -50 
750 4oo ~ 
2!0 11• ,ot! 
uoo 800 

Abon ~ bedeli pefindir. Ad ret 

değİ§tİrmek 25 kuru~tur. 

Kaza ,ehirde derin llkial• yap1D1flır. 
Af&ğı yukan bütün makamlar bu kazanın 
sebep ve amilleri hakkında muhtelif cep· 
helerden tahkikat yapmaktadırlar. Bugün 
belediye, adliye, polis tahkikatı inkipf e
decek, icap eden raporlar müddeiumumi • 
liğe verilmif bulunacaktır. 

122 numaralı tramvay arabası aktam üstü 
Şiıli deposuna kaldırılmlf ve dün gece bu 

Dünkü ,ehir mec:liai içtimaında bu kaza 
mün111ebelile Feridun Manyaai tarafından 

bir takrir verilmİf, tehir meclisinin bu sibi 
kazalara lakayt kalamıyacaiı İfaret edi -
)erek belediye reisi Muhittin Ostündağın 
facianın mes'ulJeri hakkında meclisi tenvir 
etmesi rica olunmuflur. Azadan İsmail 
Şevket te meclis namına seçilecek bir he • 
yetin kazazedelerin batıranı sonruuı, kaza 
kurbanının ailesine taziyette bulunması 

teklif edilmif ve bu teklif kabul olunmuı • 

Tokat (Özel) - Turhalda kahve· Gelen erwalı 6nİ oen1me$. 

Müddeiumuminin aöyledikleri 
Kazanın tahkikatile müddeiumumi mu-

arabanın frenleri ve diier tesisatı üzerinde 
fenni tetkikler yapılmıftrr. Hadisenin kat'i 
mahiyeti bugün müddeiumumiliğe verile
cek raporla taayyün edecektir. 

fstanbul müddeiumumisi Hikmet bu hu
susta demiftir ki: 

- Hadise hakkında beaüs kat'i bir ne-

vecilik eden 17 Ja.tında Ahmet, Dur- llinlardan mes'uliyet aıam-s-~ 
•un adlı birile kavga ebnİf, bu kav- Cevap için mektuplara l O kurut 

pul ilavesi lazımdır. ga neticeıinde Dursunu sol memeıi 
altından ağır ıurette yaralamııtır. Posta kutusu: 741 İstanbul 

~;~mvay ıirketi de tahkikat yapıyor Dunun nakledildiği memleket has- ;::::::. ~ ~;:;ata 
Tramvay tirketinin direktörü Gindorf tanesinde ölmüf, Ahmet yakalan •tL!=~========::::~~ 

ile bat mübenclia Blanfar, bukak mütaviri mıt. adliJeJ• verilmiftir. 1: 

.. 

d 
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rAkdeniz incisi 
- Efgan Elçisile 

Bir Mülakat 
-62- l 

... 
~ Yazan : Kadircan Kallı ~ 28121936 ~ Antolojiyi Ahmet Han 

l<ılıçlar kalkanlar biribirine Da Beğenmiyor 
çarpıyor, yaman bir Efgan futbolcüleri lstan-

h d bula gelmek istiyorlar Oğuşma oluyor U Karde{! Efga • 

k ı nistanın değerli - Süleyman, Veli, Haydi is e e 
lıo sefiri, Sultan Ah-rdamıza... Siz de··· Haydi Ra • Düşman gem ısının güvertesinde met Han bir kaç 
"'-ıan ... Hepiniz .. · Murat, me§'a- sıyrılan kılıçların parılbları, borda gündenberi şehri-
lelerj hazırlat. Kancaları atar at - toplarını yeniden doldurmak iıti • mizde bulun .. 
lllaı, hemen yak!..· yen topçuların çalışmaları açıkça maktadır. Dün 
l>urmuı reisin iskeleden rampa görülüyordu. T elaılı sesler ve ku - kendisini Park o· 

tbneyi tasarladığı anlaşılıyordu. mandalar birbirine karı§ıyor, karal- telinde ziyaret et-
Pulat ta arkadaılarile birlikte u- tılarm Türk gemisinin bulunduğu ta- tim. Sefir cenap • 

~kla§acak oldu. Fakat Durmuş reis rafa toplanmak üzere oldukları se- ları evvela Efga· 
Q\lna engel oldu: .1. d nistanda Türkle -

H zı ıyor u. Ahmet Han k d 1 - Sen kamaraya ... Haydi... e- T·· k .. 11 I . d b. · · lk re arşı uyu an 
ur gu e erın en ırııı ye en- karde!:re sevginin h ·· b. d h ll~ "'aran kapanmadı. • • 1. • • iki . u er gun ıraz a a 

J !erden birını de ıp geçmı§ti. ncı- arttığından bahsetti . 
- Fakat.. Sızlamıyor ve sağ ko- l d d b • ve· lu si borda top arın an en orta a . u- - Bugün, dedi, Efganistan, Türki-

İngilterede Lik Maçları 
Arsenal tekrar mağlup oldu, Lik maçlarından arhk 

ümidi kesmiş bulunuyor 

rtı demir gibidir... lunanı parça parça ederek denıze yenin Türkiyeden uzakta kalmış bir Arunal oyunculan idman yap ... rlarken .• 

- Olsun ... Laf istemiyorum ... yuvarlamı§, onun yanındakileri de parçası halindedir! İngiltere lik maçlarının 30 uncu haf- toplantısı 10 nisanda Ankarada yapı· 
!i,Ydi... Haydi diyorum, vakit beraber sürükletmi§, yahut ıağa so- Beış yıldır rnemleketimizde bulu _ tası Sanderlandın galibiyeti ve Arse- Iacaktır. 
)ole.·· la sermişti. Üçüncü gülle de bat ta- nan sefir cenapları, Türkçeyi gayet nalın da mağlubiyetiyle geçmiştir. Umumi merkez kongre için bütün 

- Hiç olmazsa burada kalayı~. raftaki yelkenin bir köşeıine çar • güzel görüşmektedir. Arsenal takımı likte yedinci olan mıntakalara lazım olan tebliğatı yap-
?radan uzaklaşmak ~~l~ta agır parak yarı yarıya direkten aşağı Türk edebi:atına, antoloji çıkaran- Portsmut takımıyla 25,000 seyirci ö- mıştır. 

telı1ordu. Arkadaşları dovuıe ha • sarkıtmııtı. Iardan fazla vakıftır. nünde yaptığı maçı 3 - 2 kaybetmiştir. Ankarada eskrim 
~ltla.nırken onun kamaraya kapan- Deli Mustafa §İmdi dümeni san • Çünkü, o eserin noksanlığından Sa~der1and 46 puvan1a başta, Ar- müsabakaları 
lllaaı sahiden de ağırdı. Fakat ya • - k t bahsetmekte, ve: senal ,n puvanla Öeşinci vaziyette bu- A k k . h • . .. t .k .. 

caga ırmış ı. .. 1 k d n ara es rım eyetı uç c,svı mu• t'tıının henüz korkulu olduğunu da z t h I n borda toplarının - Mesela, dernektedir, Türk ede • unma ta ır. b k t t' t . t' · 
~lhul etmeliydi. .. da .. ebn. dazır 0 

a tm• l d. D·· • biyatı denilince ilk akla gelen isimler 12 maç sonra fngiltere lik maçları sa 
1
a
4 

a.~ıl e2r8ıp e mış ır. l k l b 
dor u ır en ateş e ış er ı. uş d Abd".lh kh" . B kt' , ~ , martta yapı aca o an u l) · d ·· ·· k kes arasın a u a amıt vardır en sona erece ır. 

Unnu§ reıs sa ece sozu ı&a • man gemisinin güvertesi karıştı. h H" .d. h 
1 

· K 
1 

K 
6 

T müsabakalarda muvaffakıyet gösteren 
!bek 1• • son arzusunu kabul ~a sen, amı ın ayran an arasın - ra upasının ncı uru k" .

1 
k 

1 
İ t b l Çın onun Kanca At H .. Z I e ıpten seçı ece sporcu ar, s an u 

'\ti: _1 , ••• dayım. a~ onu? .«~arık Bin .. ey-ı ngiltere kral kupasının altıncı tu- eskrim takımile 10 nisanda Ankarada 
_ p k. L"'k. k idama Ba- Bag a. · ·· yat» adındakı eserını Jısanıma tercume ru cumartesi günü oynanacaktır. k I . ki d e ı... a ın ımı ·· · B § direg-i boylu boyunca güver- arşı aşaca ar ır. 

(ta l" a ettim. Kral kupasının en kuvvetli namze· G b k ·· l • 
li azı.~aın!.. .. . .. l • · k. teye serildi. Sultan Ahmet Han edebiyatı oldu- di olan Arsenal takımı likte on doku· alatasaray . o. sor erı 
~ enuz son ıozlerı soy emıı~~. ı Durmuş reis geniş ağızlı palasını ğu kadar sporu da seviyor: zuncu olan Bransby takımı ile karşı - Ankara ya gıdıyorlar 

ra.nlıkta gittikçe yaklaşan. UJ • sıyırarak ileriye atıldı: Efganistanda spora bilhassa ehem- l~acaktır. Galatasaray boks takımı kurban 
~ gemisinden sesler geldı. Pulat ta onun ardından ko§tu. miyet veriliyormuş. Padişahın amca - Lik maçlarından artık iimidini kes- bayramında Ankarada iki müsaba~ 

Bunlar, telitlı kumandalar ve ko- Fakat Durmuı reiı derhal emir ver- sı Serdar Şah Mahmut Han, sporu çok miş olan Arsenal takımı kral kupası yapacaktır .. 
llltnıalardı. di: teşvik ve himaye ediyormuş. için büyük bir gayretle çalışmaktadır., Boksörler 3 martta Ankaraya gi .. 
.. Genıinin Venediklilere ait oldu- _ Dümen baıına ... Deli Musta • Hatta bu sene, Efgan futbolcuları Lik maçlarında ikinci vaziyette olan dccekler, 5 ve 8 martta iki müsabaka 
tlaııda hiç bir fÜp~e kalmamı~tı. fayı buraya gönder... ve Efgan h?keycileri •. Berlin olimpi - Derby Kanti takımı da. kral ku~ası i- yapacaklardır ..... 

- Heeey ... Deh Mustafa, ıskele- Pulat ister istemez bu emri tuttu yatlarına gıre~eklermış. çin uğraşan kuvvetli bır namzettır. Takımda kuçuk Kemal, . ~elih, 
den l'&ınpa edeceğiz!... k k d ğru uzaklattı Efgan elçisı: Eaki Güret Antrenörü Fahri, Ihsan, Klark, Levend gıbı ta • Du . . .. . enin ve ıç asaraya o k . B d' futb l takımımızın . 1 nınmış boksör1crimiz vardır. Kafileye . nnuı reııın pr seaı, gec Venedik gemiıi karanlıkta en • - en, ıyor, 0 Yunanıstanda Ça lflyor . . .. 
'e ' · ·· l · f T·· ki 1 d k "' l · t" b" ' darccı ve hır meneccr ıştırak ede-aaızliğinde birdenbıre gur emıt ı. diaini bir türlü toparlıyamamıflı. ur ere e arşı aşmasını_ . 18 ıyo • Güres milli takımının eski antrenö- ır 1• 

~i zamanda Türk gemisinin pro- Durmuı reisin ııür sesi top sesi gi- rum. ~akat b~ 1011_'.~"'. n~.r~ı şartlar- rü Maca~ Raul Peter Yunan Spor teş· cJ'e-=k~tı=-r·~~==----...... --=-======mı~ 
~'11 onun iıkele tarafından geçmek bi haykırıyordu: la temın edebılecegımı 1 _mıy~r~m · kilatı tarafından angaje edilmiştir. 
liıere yaklapn Venedik gemiıine _ Kanca at... Bağla!... Dikkat, Futbol federasyodnunuzda~ı sellaludyet- 7000 drahmi aylıkla Atinadn çalı-
d·· .• .. . tar zevat tarafın an tenvır o un u - k p y k Be Olınıu!tü rampa f Meır.'alelerı yak' . Ef k 1. saca olan eter unan ta ımını r-1' • • . . . :s- • • • • ğum takdırde ; gan ta ımının o ım- '. 

1
. . d h l k 

oplcu Rampa t ileri' 1 .. T" k' d b. k lın o ımpıya ına azır ayaca tır. C · - · · · · • · · · . piyat ardan once ur ıye e ır aç • 
. iirleyor!.. • iki gemi borda bordaya gelmış - maç yapmasına tavassut etmek arzu • ~lataıaray~ ~ongresı. .. 

Şınıdi Durmuş reıs prova topla • t• Tekneler çarpıır.ınca çatırdılar d 1 Galatasaray T erbıyeı Bedenıye klu-
tı ı. :s' sun ayım. rk k . . .. .. tıın çavuşuna seslendi: duyuldu. Türk leventleri denize yu- Ve ülerek ilave ediyor: bü sene~. ongresı~ı pazar gunu sa -

- ı.ı f b k v b g . . bahı klup merkezınde yapacaktır. nızır •·· varlanmıı olan topun ıra tıgı oş- - Spor her yerde gün geçtıkçe da- .d ı.. • .. 
- B · ' · d ·· l · k . Kongre ı are neyen raporunu muza -uyur reıs... luğa fırlamışlar, bır an a on erme ha geniş bir alaka görece tır. .k . 

Ö 1 k ·b· .. . kere etti ten sonra nızamname üze -- Dikkat!.. nce kanat arını ı- çıkanları yıldırımla çarpar gı ı ye- Çünkü öldürmek vasıtaları muthış- ı . 
1 

f 'lA kt 
t, ... w • • k l h rmde esas ı ta sı at yapaca ır. ~ıız!.. Kaçamasın!. re aermege ba!lamı§lardı. leştıkçe, mılletler oz annı arp mey- ld h eti bes kişiden yediye çı· 

- Ba .. üstüne... - Safları sıkla§tır !.. Ayrılma!.. danlarında değil, spor sahalarında pay- k larek keyara ve .deniz 1'aptanları da 
:s 'h d kl d' I arı aca ~ <IUnatlannı kırmak) o zamanki - Vur!.. laşm~yı .. tercı e ece er ır idare heyetinde faal birer. rol alacaklar• 

~n dilinde direkleri de'f'irerek - Veli, Muradın yardımına ko~.. Guldum: . dır. 
)elkenl~i güverte üzerine sermek Yaman Bir - O takdirde yandık demektır' ek- Beyoğlu Halkevinde spor gecesi 

~ltıaaına idi. Boğuıma selans? Beyoğlu Halkevi tarafından cumar-
l'iirk gemisi provasını Venedik Kılıçlar ve kalkanlar birbirine Bu latifemi tebessümle karşılaynn tesi akaşmı için büyük bir spor gece-

t ...... ,·aı"n·ın bordasına çevı·rdı·g-ı· za • 1 d 1 sefir cenaplarından, memleketindeki si programı hazırlanmıqfır. 
-

1111 çarpıyor, okların vızıltı arı uyu u- kk d d ı A .,.. 

, .. d·· toplarından önce iki- maarif cereyanları ha m ~ a ma u- Programa nazaran grup oyunları, 

~Son Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BOR A Si 
27 - ~ - 1936 

Llra Lira 
o/o 7,5 T . B. I ~3,80 o/o 5 Haz!ne B. 68,SO 
% 7,5 T . B. 1I ~3,0~ Dahlll is tikraz 9.1,00 

o/o 7,5 T . B. In2_'1._SO __ ı --------ıı 
Devlet Demiryolları Borçlan 

Lira Ura 

Erganı 118,00 11 Anadolu ıvell 43,ı5 
Sivas Erzurum9;,oJ Anadolu M. 47,SO 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

tı. B. Mil. 9ıJ,0l> 1 İst. Tramvay 
, , Hf\. 9,s:ı 1 Bomontı 
, • Name 11,6<> Terkos 

Merkez B. o. 64,ID A. Çimento 

Lira 
22.10 

7,65 
14,7~ 

ıo,ıs 

..:_- ---;;ÇEKLER . ·• uıman , yor, arada bir, tüfeklerin kaba ıes- . k 
1 

.k 
1 't, el.ha aonra da dördü birden pat- d mat rica ettim: . . jimnastik, ve hır ç? at etı oyun ar 

ı_d l k b. . k leri bu gürültüye karı!ıyor u. - Bugün, declı, Efganıstanda ma- yapılacak, Halkevı basketbol kupası- Krş. I . T. L. lçbl 
ı ve karan ı ta ırer şımıe pa- I b. b .1 . k d k d l 1.sterln 620,50 \\ Liret t0,t2'8 tılt . • .. d.. ki taraf arasında yaman ır o- arif, eskiyle kıyas edı mıyece ere • nı kazanan Galatasaray ta ımı a, · s- F. Frangı l'.2,ll6 , Dolar 0,8'55 lıı ııbı yanıp son u. I . 1 . · h ı· k · 1 b. ..::~----:::-:;;;:------1 b. • • • 1·skele iutma baş amıftı. cede ıler emıstır. tanbul mu te ıt ta ımıy e ır oyun ya- NAKtr 
~Gır ıölge Türk ıemııının b. w ' Ef · d d" ·· 

w k · Leventlerden üçü ırer mızragın Geçenlerde ganıstan an onmuş pacaktır. onıuzluguna çarptı ve te neyı w b 
1 

d. - . 
1 1 

A 

b~ b k I t ucuna sarılarak neftyagına atırı • bir doktorun ver ıgı yan ış ma umat Refik Osman -""tı Fakat oraya a an even k · d ·ft·h ecı·ı b' 1 ı d R f'k O S~ı · d. mıt olan meıaleleri çoktan ya mıt- hilafına Efganıstan a, ı ı ar ı e : - Eski futbo cu arımız an e ı s -
20 F . Frangı 
ı Dolar 

Kl'I· 
167,001 1 MILi'k 
124,0'J 20 Drahmi 
621 20 Leva eyınan hemen raporunu ver ı: I b. il .1 I tutarken di • lecek kadar geniş bir maarif inkılabı man, idman Cemiyetleri ittifakı umu· '- y k S d ar, ır e erı e on arı 

ara yo .. · ıyır ı. · · l d d.. 1 t mAı merkezi tarafından futbol antrenö-1 ku ğer ellerindeki kılıçlar a a uıma- yapı mış ır · Borsa Dıtmda 
b._ ite o ıaniyede Hızır Ç&VUf • ld l d Mesela 0 doktor: rü olarak angaje edilmiştir. 
~ d • . na ıa ırıyor ar ı. • . k L.K. 

il ayı vermıttı: .. .1 v b I t _ Kabilde, demiş, .l lise vardır ve Futbolcu Refik şimdilik An ara 1 

1 i&terlln 
20 Uret ıs~ 20 Ley 

'- D·kk A ı Dütman gerı emeıe af amıt ı. . . Kredl Fonslye ı at.. . te ... f. ••• b" d l"k } b• r d bu üç lise de ecnebıdır. mıntakasında çalışacaktır. l88t senes\ IOlJOn 
"'---lt.ranlıkta önce üç fitil yandı, . y akıı~lı l~rd e dı ankııl ır eldın - e Halbuki onun ·bahsettiği bu Hseler, 1 T ) h ıgoa • go,11D 1 
.'"llt •• b. d .. 1 d. T pı .. tov bır e ın e e ıc o ugu 

1 
\' [ C. Umumi op an sı ıgıı g ss,oo a uç top ır en gur e ı. op • :r • • • • •• • "'e alı 

1 
hükumet tarafından açı mıştır. e \\. 

f 1 h ide aıkerlerı ılerı surmeg Ç ! - f d idman Cemiyetleri ittifakı umuum:i:::!~~~~~~~~~~~~~~=;:_ ' tunç ağızlarından ır ıyan a- a d k bütün profesörleri devlet tara ın an = -
}er ortalıiı aydınlattı. Durmuf yor, kendisi de üç dort leven e ar- getirtilmiştir. Ve Efganistanda ecnebi d ] Efganistanla mukayese etmeliydi. ~.ıa hı·r defa daha du··,man ıemiıi- §1 kılıç kullanıyordu. Batında ve ı·daresı·nde tek mektep arılmı~ değil - recek kadar kardeşçe avranmı~ ar- d 

'- ' 1 1 :,- T • Ve eğer böyle davransay ı, yazısın· ı h·~-- ao··rebı·lmi•ti Bu pıral pırıl vücudunda zırh vardı ve mef a e e- dir O doktor· konturatının nedense dır. L d ba k l 
._ "8';C • :s • ' • • k ki d 1 · ' w h.dd · · Hatta bu ar~a aştan Ş a arı, ve- daki ifade, hakikate daha sadık kahr-ı'. )epvenı· hır' tekne idi. Kocaman rın tıtre tfı arı arasın a par ıyor-. tecdit edilmeyişinden dogan ı etım, ' 1 l w 

Q " k k 1 l b il rebildigw imiz 80 ngiliz lirası ay ıgı dı. lt tev d ... ıd· f k t pek kullanıılı du. Ona çarpan Tür ı ıç arı e ı Efganistan hakkında yanlı§ malumat k 
._ 3 egı ı, a a • d . d' hiç de az bulmadıklarını söyleme :: • Temenni ederim ki, kafalarının mı• 'lııılı olduğuna ıüphe yoktu. baılı hiç bir zarar veremıyor u. yaymakla gidennemehy ı. . dirler. Eğer o arkad~ da. bu meblagı. runu Efganlı kard~lerine götürmek 
S,hılan Bu ııenç ve cesur kumandanın ce- Doktor. yaz.sının bır y~rınde d< o· oradaki hayatın ucuzl~ğiyl_e de ölç • istiyecekler. memleketim hakkında di-
~ılı~lar sareti askerlerine de geçiyordu aan- radakil~esdlektaşl~r~n~· verılen para - seydi, bu derece bedbın hır kanaate )edikleri malumatı daha bitaraf ağız • 
~endi kendine §Öyle düıündü: ki... nınB~z ıgın ~nb m. uş eı'llıe .. t degWı'lı'z Ye varmıyacaktı. 

d 1 S··1 D ız zengın ır m ·· . b .. k .. T· lardan alsınlar f '- Doğrudan doğruya rampa et • Bu aıra a event u eyman ur - w '. .. k doktorları yapabildiği- Sonra o, Efganıstanı ugu~ u ur-
~dik daha iyi idi. Vurmıya kıyı· muı reise sealendi: ::·:::.Jd~r yardımın azİığını hoş gö • kiye ile değil. li sene evvelkı betbaht 
~l)a.cak kadar güzel... (Ark .. var) 

Mübadil Bon. 7,, 
Gayri • • J0,21 
Altın ,~,. 

Meclcllye 00,0 

Selim TEVFiK 



29 Şubat SOR POST~ • Sayfa 

BiBAYE IHRNLER 
l .OMA KAPILAllNı Ercümend Ekrem - Talu 

)'azan: Gerhart Ellert -105- 18 / 2/936 

Ordu 
Çeviren: Arif Cemil Nazırlar niçin ve nasıl 

değiştirilirdi ? VASİYET 
Şirvani zade Rüıtü paşa dahiliye na· Ben, vaktiyle, inanılmıyacak bir iş gö-f Ve tam, merhametle bu biçare,. 

zırıyken amedii divanı hümayun Sait e- ren bir kadın tanıdım. Size bunu nak- baktığı sıradadır ki, Leyla, kendi bir 
fendiye dahiliye nezareti müsteşarlığını letmek arzusuna dayanamıyacağım. I metçisinin, aşağıda, kapının önündl 

- «Bir mağlubiyet mi, Tanyü? Bir ,rerek oldukları yerde bırakmak lazım teklif etti. Ş!.rv_ani zaded~n evvel ricald:n İster ina~ın, .i~te.r . ip.anmayın,. ~nun 
1 
s~~çü ile konu:Ştuklarını duydu. Sütçii-

çok şehirleri zapt ve yağma ettik ve geliyordu. sayılacak muhım m~murıyetlerde bulu : orasını sız bılırsınız. Fakat . hıkayem nun: 
hiç bir düşman ordusu tarafından ric- J /ki Yü~ Atlı muş olan Sait efendi ayni zamanda Alı doğrudur; temin ederim. - Hanım nasıl? sualine, hizmetÇİ: 

soruyordu : Attila; yolumuza 
devaİıı edecek miyiz, dönecek miyiz? 

b d '] ed'k Ned b" v E . k. be be 'h . h paşa nezdinde de mevki ve itibar sahibi 1 . L 1 ... d. B . . 1 .. ff d'I D ate mec ur e ı m ı . en ır mag· yı ı ra r ı tıyat ayvan a· 'd" R'· .. b 1 . S . f smı ey a ı ı. u ısım te a uz e ı - - ok tor, midesinde kaneer vatr .. · • ) Ö . ı ı. uştu paşanın u muame esı aıt e en- d ' v· . . 
lubıyetten bahsedıyor:sun?» ınmıştı . nden gıden Hün ordusu, d' 1 b b AA 1• d ıktı ıgı zaman da, ınsanın aklına bırden- kurtulma~, diyor .. cevabını verdi. • ıy e era er ı paşanın a canını s · . . 

Attila gözlerini Ellaka dikti. Bu ha- yarı metruk bir halde bulunan hudut- Ali paşa bununla kalmadı, tahkir saydığı bıre, asırlarca evvel «Kays» ı «Mec· Leyla birdenbire, tepesinden tunr 
kışta o kadar aşikar bir kin vardı ki taki Roma ıŞehirlerinde duraklayarak bu muameleden dolayı Şirvani zadenin nun>) eden öte~i Leyla geliyordu. Bu ğına kadar ürperdi. Her tarafından Wfl' 
Ellak korktu ve imdat bekleyen bir ha- oralarını yağma etmiş, fakat arka~an haddini bildirmek istedi. Rüştü paşayı ma- da tıpkı onun gibi güzeldi. Kusursuz ğuk bir ter akmağa başladı. 
kışla Edekoya baktı. gelen iki yüz atlıyı da düşünerek her liye nazırlığına, Sait efendiyi de onun yeri· bir siması ve daima basit, özentisiz el-

Kral müstehziyane bir tavırla: şeyi alıp götürmemişti. ne tayin ettirdi. Meclisi vükela toplandığı, bisesinin altında gizli ve mükemmel 
- «Oğlum ElJak 1. Oğlum ve hale- Rujiyalıla~n Prensi Flasiteüs te kimsenin bir şeyden haberi olmadığı bir bir endamı vardı . 

fün Ellak!. Siz önden gidebilirsiniz.» esas ordu ElJakla beraber ayrılıp gittik: g?n odanın perd~i ~aldırıldı. Usul v~chile Duldu. Zengindi .. iyi kalpliydi. İyi
Cledi. ten sonra, Attila ya iltihak etti. Attila «ıcraat varıı denıldıkten sonra tcırıf atçı lik onda bir meziyet olmaktan çıkı -

-«Kim Tanyü? Edeko ile ben mi?» bir aralık ona sordu: efendi oda kapısının önünde durup «ma· .. d t k 1 __ ı_ t be . 
1. · ı · ı . d h'I' d ı t yor, a e a usur sayı a~ mer e yı 

O d 'l b be 'k' · d k" p Fi · .. hah . ~ . ıye nezaretı ce ı esı, a ı ıye nazırı ev e -- « r u ı e era r ı ınız e es ı - « rens asıteus, ar beldıgı 1A R . .. h 1 . 'h d · buluyordu. Zira faziletin de fazlası • 1 l . . . u üştu pafa azret erıne .. tevcı )) , eyın- • 

MazlUm pencerenin hizasına gel -
mişti. Başını kaldırdı ve Leylaya ee " 
lam verdi. Leyla: 

- Zavallı 1 dedi. Bir ölüm mahk6-
munu selamladığının farkında değili 

* yolu takıp ederek steplere vası o ur· zaman muharıplerını hangi tarafa sev· R'. .. ... d ... b·ı dı' kusurdur ce uştu pap neye ugra ıgını ı me · · 
ıunuz. Ben de yavaş yavaş arkadan kedeceksin? Yoksa Tuna civarında mı Hemen maliye nazırlığına mahsus olan O, ıztırap çeken her mahluka karşı . . -
getirim; ben, Oneges ve.... kalacaksın?» sandalyeye gidip oturdu. ayni merhameti ayni ,efkati gösteri· lah, ~allah beş altı, bılemedin °~ 81 

Tereddüt içinde biraz düşündük- Rugiyalı başını salladı ve cenu· d Sad-L ' bold F'-L_ h k lık hır ömür daha var, yok demek. 
b ·· k ded' k' Ali pafa bununla: «İşte senin haddin yor u. axası u. a&at er ee 

ten sonVra: 'k' .. h . d d" u gosteZarereed 1 ı: ı._ d olmayarak müsteıarlığa almağa kalkııtı· gibi sadaic.a vermiyordu. Fukaraya ne Uykusuz geçen o gecenin eabahlll" 
- « e ı ı yuz mu anp.» e ı. - « nn ersem nudu u ataca· . . . . d da Le I.. ka · bulun ot-
- <<1kı" yu"z muharip . . v ' ğın zatı ben aenın makamına getınnmı> e· verse, mutlaka gönlünün bir parça • ya, rarını Vel'Dllf flY' 

sana yetwır gız. Fakat sen baş kumandanımızsın, mek İstedi. .. l k ~.ı . d" B. du: Ölecek, fakat can çekifmenin Jzta-
• T .. ? k l b h 1.. l · l · sına sarıp ta oy e verme auetıy ı. ır 

mı, anyu » ra, u ususta azım ge en emır erı . . . . rahını duymadan ölecekti. Bunan içila 
_«iki yüz yetişir. Bunlan, ti şimal vereceksin.» dılencıye, nezaman elını uzatacak ol· d ~ k d' -L •• bili. " 

. . . d'l . l' .. d k' d v•1 e ne yapacagını, en ı ~ ıyı aeferınden ben benımle beraber olan- - «Demek ki ben emredersem hu- 88• ~ ~ncı o e ın ıçın .. e .1 ~~~ .. eg~.' yordu. 
lar arasından seçiniz.» dudu a-rak benimle beraber cenuba kendısıne uzanan muşfik elı gorurdu. .. . . • L..ı. 

r- 1 ı k d uzak f k' Her şeyden once servetinm bir pıw * doğru gideceksiniz?.» stanbu un, mer ez en , a ır b M' la ktu. OnUO 
Bir Yağma Akını Mı? - «Evet Kral Attila» semtlerinden birinde otururdu.Oradaki ~ ını yaptı. ~asçı n yo bit 

Çadırdan çıktıkları zaman Edeko - «Ya ben size hiç . bir emir ver· Doktorumuzun Okuyucularımıza bütün zavallılar, hastalar, muhtaçlar, ıçın.' ~~rını yog;~udah~u;~,. 
)'anında duran Ellaka sordu: mezsem, o zaman kendi kendinize mi Cevaplan bakımsız çocuklar, hatta aeraeri kö - vda~ıye ekve nScased,:. rn e . _.ı:ı.; 

K 1 ba k d. · · · b' v agıtaca tı. v ıgı ~yasını leYUllt" - « ra aca en ısı ıçın ır yag· hududu aşarak cenup tarahna gı'decek- peklerle kediler onun lıltuflerinden d l b _ı_ ak • 1 __ , __ 
k · · Fatihte Nişanca caddesinde Fırın sokak • a am ara ırö&m zenınn OUIDlll&-

ma akını mı yapma ıstıyor?» siniz?» müstefı'd idiler. Dilenciler kapısını bel- ·h .. h.. d ' e· 
lk" ·· ti l ? 1 kan . G • M l • numara 12 de Hamide: nı aı azzı ır. 

- « ı yuz a ıy a mı m ı Bır anaım eae ea lemişlerdi. Dayak yiyen çocukları ok· 1 . .. . . . 1""·-'- -:ı. 
vokl» p Fi •t .. ··ıd" . - Hastalığınız hakkında sizi muayene kı gun ıçerısınde, Leyli. my ... lf"'r-
w rens ası eus gu u ve. şar çirkin kızlara iltifat ederdi d"kl · d h. k. · a::_ ___ • 

- «Kral Attilanın ordusu başında _ «Tabii öyle yapacağız, Kral At- etmeden karar vermek doğru olmaz. Js • '. l ... b' . · l d u erın en ıç ımseyı unuomyıu-
J>ulunmadığını sen hiç hatırlıyor mu· tila 1 » dedi. tanbulda olduğunuza göre bir defa mua· v. S~ze an att~g~m, .. ır .. pe~ masa ı e- vasiyetini yaptı, götürdü, noterde td' 
:ıı. Ellak' T b"" .. I k yene etmemiz icap edecektir. gıldır. Onun ıçm, butun hır semt hal- cil ettirdi. ~un, r » - « a 11 oy e yapaca sınız, prens 

- «Şimdiye kadar hiç görmedim.» Fi ·t .. * kının bu mürüvvetkar kadına meftun O akşam bütün bu işleri bitirip te 
ası eus. >ı v •• l . v. H h k. L 1... 

- «Hayır, prens Ellak, bu güne ka- Rugı·ya Prensi hürmette kusur et· oldugunu soy emıyecegım. ey at ı, evine dönünce, az sonra topraia w..-
Ad,anada Sıtkı 8. ye: 1 dan 

Har böyle bir teY olmadı.» memek için kralına üç gün refakat etti. nankörlük, insanlıkta asildir. Ley anın llb edecek olan güzel vücu a7Jll" 
- «Yüzünde bir memnuniyetsiz- Prens, kral Attilanın gözüne girmeğe · - Yaşınız kaç~~· tansiyonunuz ne ka· lutfunu görenlerden, en inaafhsı bile: da uzun uzun seyretti. Biraz za>?fla • 

Jik görüyorum, Edeko? Neden} İstedi- çalışıyordu. Çünkü, Herüllerle Rugİ• dardır? İ~~ar t~lılı. yap.tı~dınızsa raporu· - Elbette yapar! Etek dolusu parası mıf, fakat gene de hüsnünc:len bir f"J1 
~ ..... · · dık 1 ş· d' .. k" ı nuzu da gonderırsenız, hızı bu hususta da- har ... b.l . I ka betm · f ~ ..... ızı yaptır ya ım ı mum un o- yalılar arasında, ganaimin taksimi me- . . . var, nereye cıyacagını ı mıyor • Y emış ı .. 
1__ .. , l . d" .... 7__ la ha çok tenvır ederaınız. O zaman hasta - . d Ert . . ... b k il~L h .. nllllll 
pu• ıur at e gen onecegız. L.illllaD r ! selesinde bir ihtilaf çıkmıfb. Bu ihtilaf 1 v h- '-k d .. be b. f.L, k dıyor u. · esı gunu uz ea ~ 
ll-.:t.:-· H A ! I!!!_ •• d I ıgınız aıt ın a mua t ır uur verme la--•- b .. d -ti.VGl"lill pçg&fıyor. er zaman ttwuıın on e bir türlü halledilemiyordu htimal ki ·· 1t·· ı Dig"' erleri de onun bu kadar iyilik - yem o ~ u vucu u temafll . . · mum un o ur. • •• 
aitmeai lizım gelmez ya 1 Sızı ben de bu itele Hünlerin hakemliğine müra· * lerini, affettirecek kim bilir ne günah ken, ona temellük edebilmek IÇID 

idare edebilirim.» . caat ~tmek lizım gelecekti. . . . . ları olduğuna atfetdiyorlardı. varmlf fakat muvaffak olalınalllP 
Edeko kendi kendine Attill ıle FJ- R . . . ··at -1:~ h" Ankara ubır ihtıyan unzala mektup • - D" bö' led. On biz .J~· • bu."tün erkekleri düfündü. r.-ı. ~ ugıya prenımın go eu.ıaa• ur• h'b' unya y ır. u ~ıştıre • ~ .--. 

Jab ,öyle bir ~ukayeae e~ ve Attila met Kral Attilinm hotuna gidiyordu. 1 ıne: meyiz ya~ yakışıklı insanlardı .. ~bu -
tarafından verilen her emnn ordu tara· ı Yolda onu yanından ayırmadığı gibi, - Apandisit, karaciğer ve •fra yol • * malik olamamıtlardı, ışte 1 Zira 
fından ne büyük biri ,edvk, ne büyük konaklandığı zaman da ona kendi halı- lanndaki lnzalar sebebile daima kabız çe· Bir gün geldi, Leyla kendini rahatsız 0 vakte kadar iffetini her te>-den tmUll!..l 

J,ir heyecanla kartı an ığını hatırladı. 81 üzerinde yer gösteriyordu. Fakat kral kenlerde ekseriya baflmyan bir kör barsak h' v 1..--ladı Güzel .. d kah tutmuftu. 
1: ..t..ko maiyetindeki adamlann yanına l h. k d p Fla hastalığıdır. Fazla alkol kullananlarda da ıssetmege UGf • vucu u G da d.. .. • 
~ onun a ıç on~uyor u. rens • .. . L!!,L • • • • d ene o an , Ufuncesı, genç ft 
ııırittiai zaman dedi ki: "t .. k maktan k hnAlanan bı·r kalın bar•iın bu kör kıamı zayıf ve ilti· urperıyor, ve ~ ıçm ıçın yanıyor u. ı. .... ki im b L--L ha •· ..., sı eus onuf ço _T .. • • • H ki ... dı Adam v ..,,ı ı o ıyan ve u eeuca--

- «Hünler ve Alanları Kraldan ge- ada ld v d kr lı H .. 11 h haha musaıt bır vazıyet alır. Korunmak e m çagır . cagız onu mua - ki . d b .. b••tun•• mahrum __., 
· m o ugun an, a n eru er u· . d. led. b. .1-L- bir daha I zev erın en us u ~.,.,.,.. .. 

livorum » d d ki .. . da için daima kabız olmamağa çalıpnalıdır. yene ettı, ın ı, ır waua, ge • allılara da .tti. Çirkin ft fa ,, · u una ya ••masa uzenne on n ay· v eli L_1_ yan zav il · . 
AttilGI. AttilGI.. ld ... -T • b• L. __ aldı Yaida kavrulmuı yemekler ve fazla et , OIU.b. kir . lar B lardan d 

n ıgı zaman genlf ır ne1e9 • . . .... . reli msan .. un S. 
He.,..i etrafını kuf8tb: * yememelidir. Ha9lanDllf sebzeler, hatlan- Bır seferınde katı temmat ve : .1 .... _1_1_ L_L __ 1 __ 

r- arzu I e, IT.ıywua Dll&AllllU" 
- cc Yolumuza devam edecek mi- s.ıı-- e_ mıı etler ve meyvalar bu tehlikenin önüne Bir hastalığı yoktu. Fakat Leyla, uıl f-L- b lan da ümid 

uk v-, b'I' 11&11t un n nazann 
p) Memlekete çab dönecek mi- Yol artık yükeek ormanlar içinden seçe ı ır. o günden eonra tel&fB düftii. Bir hasta• kin vardı. Güzel bir bdıne hiç bir 
riz1» geçiyordu. Aioçlann 11k olmadıia yer• Vehim ve veavae de arızidir, Bunun ,yı temin etmek, bir kııkanç adamı te- kit aahib olmamaktan clojan bir 

- «Döneceksiniz. Attila yola de- lerde hazan •i:Jda Tuna nehrinia a- iGin akla eelim ile muhakeme etmek li • min etmek kadar zordur. En ufak bir Leyli bir koltuğun üzerine hl!I.-~ 
yam olunmaauu ~mretti I». ... 1 bp gittiği görülüyordu. Böyle ye.rl ,,_ zımclar. baklf, en ehemmiymiz bir göz kırp • barakıverdi.. Uzun 1,IZUD clü 

- «Yapl. ~t_ti)il .. Attila!.» ele Attill yolc!an aynlı19r, hayvanını * muı, en tabit bir dudak bülmıeei en· daldı. Servetini iyice taklim etnıaldil'!ı 
- «fakat hızı Attila c:leiil, Pnb 1 uçurum kenarlarına kadar ilerletiyor . . dİfeyi fÜpheye, fÜpheyi de kanaate Bunu fİmdi anhyordu .. 

Ellak ~k~.» ı ve sanki bir teY bekliyormuf gibi neh· Zonııuldakta Bayan 8elkİ9e. tebdil eder. Ortabk iyice kararınca, uaul .-1 
Tek, mce hır eee: . v rin Bfaiı ve yukan taraflannı gözlerile - Geçirdiğinizi aöyledijiniz mide •i- Bir alrpm... O dakikayı en ince te- vinden çıktı. Çok uzaia gitmedi.. 

- «Ellakl. Ellakt..>> diye bağırdı ve arBfbnyordu. nnızı mide ifrazabnın müvazeneeizliiin • ferrüatma kadar hafızaıma nakfetrnit- cak kanbur Mazl6mun evine ....... 
~karak s~stu.. . ... . 1 Onqea. kendimıe ne beklediğini den ileri c~ldiiini ~ ediyorum: ~azla ti ... Bir akf81D, penceresine Yaklat .. Onu kapısının önüne çaiadl; ti. 

Batka hiç hır kımee agzını bile aç· sorduğu zaman Yunanlının bu euali bamız (ekti) yapan mıdelerde bu sıbı an- mıf ve bahçeden yukanya doiru ya • hiç bir teY söylemeden, iki ellerile 
anada. Atlılar baflarmı önlerine eğerek cevan11ız kalıyordu. calar ekaik olmaz. Belki de vak.tile mideni· lan ilk l 1"'u__ k k lmak --L k ...... tutup • dald lar r- ... .. tın.. 1 cak Bu hususta fazl yı eyuuuann o U8UDU a ~u yuzunu , 
8üıfünceye 1 

• Yalnız bir defasında Attila yüksek zı f ~1': uı ~ a muz. c:!!-- • a için camı aralamıfb.. Uzaktaki mina· birer defa, uzun uzun aptl.. * T .. ta aı at vermıyonunuz. ~ tavaıyem fU: • 

iL! - H.. _.._, __ '-·· ----da T futılblarla akan unayı Onegese goa- ilaçtan ziyade ekti yememeie çalıpnız. relerden liirinde akf8m eunı okunu • "": . • ~ 
&& yuz un mum....,. oı-au u- ter -'-· rd So'--1-ta iki" •• L L-x.. __ L Ertesi abalı naaınaıılll' bir ~.-r'" 
bo .-:..ı: Ark~ erc:A. Fazla et ve günü geçmif yemekler aiır yo u.. ™ ÇOCua, .,_.,ranm • r-

Da -yunu tutmuf, __.yor. ....,.. Şark _L__ • • ...... ..ı... , b" b" 1 •. k 1am-1-ta idiler" - da bil anremay· .__x.: hir ..,..IH! lan k ilerid ·eli. belki artık at lere - « ta 1UU111 ve ıamını ......,_.gun yaih ve fazla tekerli sıdalar da süç hazme- ır ır ermı ova mr. • ruyaaın e ~- .. ~ ~ 
• ~ rd. e 

1 
' ep Atli nehri gibi .. » dedi. dilir. P1rasa ve ilhana, faaulye hariç olmak Bu eanada, kartıki evden biri çıkb. tattırmak ıuretile, huanunün de 

ent;ifl~ ı. .. l l . kt Yolun küçük bir ovaya doğru indi- üzere haılanDllf aebzeler ve beyaz etlerle Bu, Mazlam isminde, zavallı bir adam· kasını vermek büyükl~ 
u 

1 
v yuz at mı~ a~e eaı bil Y~ u, ği noktaya gelindiği zaman bir abn a· bealeniniz. Yemeklere batlamadan evvel dı. y qı belli değildi, fakat olsa olsa, mut olan Leylayi, kencll 

..hamzhgın dan~ o upnu mı.yor· yak eesleri ve homurdanarak yürüdü- bir bardak Afyon maden auyu içiniz. Ye- kırk betten fazla olam~ Mahallede buldular. ,,,,,,,,..ıiiil 
Clu. Onlar, ~yle beraber fımal ğü ifitildi. Kral atını durdurdu; bu l8oo mekler~en sonra. ~u. içmeyiniz. G?°de 3 · kinliği ile m hurdu; lumburdu; - ·- ' ' ' KSATY 
memleketlennın bataklıklannda, Yu· ldan k. . d. rd tane çmy elma yaymaz. ll&ç vemuyorum. çır . . . ef • . k I-L TE 
nanistanda ve Galyada harp etmifler· ıız yo ım gı ıyo u) Bundan aonraki vaziyetleri bana bildiriniz. PP gabı hır burnu •. ~ .P>i u ~- DAVLARıA 
ti. Bugün de nereye gittiklerini ve ne Çam dallan arumdan, yabancı at· lan, türbe kandili gibı femz ve çıpıl( llH 1 M•MIP.!lf,..·\Pl!!lilll"iıı'.·llJ 
ppocaldannı eormadan onu takip edi- hnın tafıdığa ıiWılann parıldadığı ara· * .go;"'zl;e;n~· ,~aa;;ka~t~b~ir;.;ay~a~ğa~varclı;.;;·;.· ---------------~ )'orlardı, çünkü Attila ne istediğini bi- da ı~ aörülüyordu. ~~cı .. a!:'1 Ankarada •ciYabt bir hilrnıetklnnın ~ 
len bir kraldı. krala dognı yaklafb; Hunlen gorur imzuile mektup gönderen okuyucuya: BE R L İT Z de YENi AÇILAN USAN KlJRSLAlll I 

Kral, Oneıesle beraber atlılann be- görmez: - lzahabnaz aizde tuallubu terabin ol- Tlrkçe, Franmca, lasllizce, ltalJaaca. Almanca. Rmca •· • 
flllda yürüyordu. Gidif çok yaVBfb. - «Attilll Attillh> diye baiırd~. • duiunu gösteriyor. Unutkanlıklar, vehm dl 
Eeaeen iıtenilae bile daha çabuk gitme- Kral YBV&f YBV&f ona doinı gıtti, .,.. veaveaeler de bunu tamamlıyor. Aiır Kıylt muamelııl baılamıfbr. TıcrUIJe darıl para11z r. 
le imkan yoktu. Nallara yap1f8D kar· elini blc:lırdı. Bu. bir eellm cfeiildi, yemekler yeme,W.:. Akpm yemeklerini lataab.a Aall9ra 
lar birer topak halinde donup kalıyor· fabt öyle zann~ ~· ile seçiriniz. Dahilen iJochm Ye nor· 871, ı.tJld.41 cacLW KoDJ• •ddell 
clu. Hayvaaılardan bazılan kayarak dü· - «imal.• •qua kullanımz. ~ sw bize ,... "-•--••llİ••••••••••••-.•~-~ f&yoı, ve aakatlanıyordu, onlaiı lldl- (Ar'- ..,). ._ 

..... 

..... 
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••s on Posta,, nın Tefrlkaaı: 14 Yazan: A. R. 

lfünkcir yaverinin yüz ve sesinin güzelliği sarayda en 
ağır başlı kadınlara kadar dedikodu mevzuu olmuştu 

: ~i~).. l~efkatiy]e kalbi ve sinirleri zayıflamış 
......_ l" elı saraylılar. olan bu ak saçlı kadına karşı içinde 

bol Mikado lavantasından, daha hala 
ıslaktı. 

~ ~ee kız!. Durf.. Ekmeği at~e sıkıntıh bir acı hissetti. Aklından: 
ltr. ~Ü~. Cehennemin dibine gitsin· - Acaba, ben böyle bir felakele uğ-
"lct nkı delileri gidip le akıllıları mı rarsam, bu kadının hali ne olur?. 
'ek~ .. Üç gün sonra, bir araba do- · Diye bir düşünce geçti. Ve sanki, 
~>ı ~lı daha getirirler. Hemen allah, bu düşünce bir anda hakikat oluver
tt~{ 1 

bir mü,;;teri versin de, şu köşkü miş gibi kalbinde hissettiği bir anlık 
~ •tn. Yakacığa gidelim... Al yav· acıyla bütün vücudu titredi. Elindeki 
)t ' ;ereyağlı ekmeğini.. Sıcak sıcak küçük keten peçetayı dudaklarında 

Cemil, başını hafifçe iki tarafa 
salladı: 

- Annemin, hakikaten hakkı var. 

~~anım . . . Vallahi, en çok seni dü- gezdirirken, yerinden kaJ!carak: 
~ı::orum. Cemi1im. Gündüzleri ra- - Allah göstermesin, annecıgım. 
lı)"t olacaksın; sakin sakin bir i)ğle Aklına fena şeyler getirme. 

Bunlar, akıliı ~i mi~ .. Şimdi ben, bu 
yüzükle küpeyi ne yapayım? .. Bunları 
sak1arsam, çok tuhaf bir şey olacak. 
Kendilerine yoliasam, başımıza iş açı· 
lacak. Hay allah, nıüstahak1arını ver
sin. Nereden çattım bunlara? ... 

Diye söylenmeğe başladı. 
Annesi, merdivenden çıkıyordu. 

~·~. uyuyamıyacaksın diye, üzüm dedi. 
~ U~ülüyorum. . . Ne duruyorsun .• 

......_ Ycrniyorsun, yavrom).. Cemil, bahçeye çıkmıştı. Kenarları 
Cö~üm dalıyor, anne. lavantinli yolda ilerliyordu. Annesi, 

eiıı l Mutlaka misafir gelecek. İs~r mi- yemek odasının demir parmaklıklı pen 
~~ ;fan halan bir baskın versin~ O- ceresinden sesleniyordu: 
~ a :Yumurcak oğlundan rahat edil- _ Evladımı.. Dur, bekle de Gülter 
y~"1a. Artık ne ba\' kalır, ne beyin .. • fesini getirsin. Başına güneş geçer. 
lb .. , ile oğlum. Daha reçele elini uzat
""IQın Cemil, entarisinin eteklerini savu-
'1 ... Ey, daha hala gözlerinin dal- ra savura ilerlemekte devam ederek 
' &eçmedi mi? O flllıklar, ne za· 

......_ de~olup gittiler, Gülter. cevap veriyordu: 

Odasına gelmek ihtimali vardı. Onun 
için Cemil hepsini tekrar kutuya koya
ak kapağını kapadı. Sonra komodinin 

gözünde sakladı. 

* Safo ile Çeşmi Dilberin saraya av
detleri, mühim bir hadise teşkil etmiş
ti. Zaten, sarayda adetti. Böyle timar
dan dönenler, günlerce kalfaların oda
larını gezerler: (şehir-) {1-) de görüp 
işittiklerini anlata anlata bitiremezler• 
di. 

il İti Sı:z kahvaltıya inerken... Gene - Merak etme, anne. Bir şey ol-
~ Yarı harem ag"asıyla, iki beyaz a- maz. Zaten, çok kalmıyacağım. Şu ta· ( S 1 d ııq L 1) aray ar a, sarayın haricinde la· 
~r. ~~işti. Arabalara bindiler, gitti- raftan gidip şu taraftan geleceğim. lan yerlere (şehir) derler. 

( Arkası var ) 

dQ~t"~Şkteki kızlar da arkalanndan su Ve sonra yürümekte devam ederek 
ll er. kendi kendine söyleniyordu: ı r----------------. 
~ Sen de, koca bir ta' yuvarlaya· - Annemin nazarında, bir türlü 1 R A D Y O 

rı rnı) .. büyüyemedim, gitti. Daha hala bana ----------------' 
Ilı~~· nasıl yuvarlayayım. Bey ka- çocuk muamelesi ediyor. Benim gibi Bu Akşamki Program 
ti>tac ?nüne kadar çıkmıftı. Aman Balkanlarda tabiatın en şiddetli unsur· 
~ita llı:z, kızlara ne diller döküyordu. lan içinde kalleşin kaHeşi olmu~ bir a- İSTANBUL 
~ rı efendimiz hazretlerinin müba- damın başına güneş geçmek değil, 1 7: İnkılap dersi, Üniveniteden nakil, 
~ ~Y:Jclarına yüzümü gözümü süre- yıldırım düşse bir şey olmayacağını dü- Hikmet Bayur, 18: Hafif musiki parçaları 

•dıyordu. şünemiyor. Öyle zannediyor ki. .. (plak), 19 : Haberler, 19. 15: Dansmusi· 
~;- Bey gibi onun beyni delinsin... Birdenbire durmuştu. Bahçenin, kisi (plak), 19.45: Sigan havaları (pliık), 
~~_.onlara bu kadar yüz veren, kif· tam sonunda; öteki bahçedeki gül a- ıo : Halk türküleri (Osman pehlivan tara-

ıtııın .. -. k" h kı v k d b 1 d G" 1 fından) 20.30 : Stüdyo orkestraları, >lf~tı· T "":.. ıfneten, ep o papaz • gacının arşısın a u unuyor u . oz-
2 1 30 

's h 
ıı 1 her f d v ·ı · '\ H ] 1 l · b' k l · : on aberler. ~.... ı egı mır.. em on arı e • erı, ır no taya sap anmıştı. 

·•ıe k Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
~it(: a~şı cıyak cıyak bağırtıyor; - Eyi ki aklıma gelmiş. Meğer; gazetelere mahsus havadis servisi verile-
dt ttr e bıraz gemlerine asılmıyor; hem düşündüğümde, aldanmamışım. cektir. 

' aftan bir iki delikanlı aldanıp ta Diye mırıldanmıstı. Ve sonra du-
lh"l.. Yırn ded" '• d lik ) k T 

1 

~ tarı ı mı• 0 e an ının asap vara yaklaıŞtı. ihtiyatla elini uzattı. 
.:.t. •na kıyıyor. Zavallı bbbiyeli, D ·· t"" d k" k .. "k b" k t' "l ı lhd uvarın us un e ı uçu ır pa e ı 
~ ~· er ... Kim bilir, denize mi attı- ld 

' ıirıd 1 a ı. 
~ .an arda mı boğdular). Ana· _ Ah ne ihtiyatsızlık ... Ya ben· 
~ ~rı ıki gözü iki çesme. Zari zari ' . . . . 

)ip du ' den evvel buralara başka bırısı gelıp 
,.. ruyor. b .. d" H l . .. 
~ te unu gorsey ı. . e e annemm go· 

BOKRF.Ş 

12.30 - 15. 1 O: Plak ve haberler, 
18. 15: Radyo orkestrası, 20. 15: Org kon· 
seri, 20.5 5: Ders, 2 1.1 O: Kilise korosu, 
21.45 : Mo:ıart triosu, 22. 1 O: Dini konser, 
22.45: Radyo kuarteti (Şübert). 

BUDAPEŞTE 
~:~ırcı Ayşe söylüyordu. Kadın· züne ilişseydi, mutlaka kadıncağızın 
~ bir kapl ıa~, .kapalı ~Jf· K~rku- aklı başından giderdi. Eyi ki, bir defa 18. 30: Dans plakları, 19. 1 O: Llazt' e 
tıı.b.. u gıdıp te tesellı veremıyor· buraları dolas, mak aklıma geldi. ati söz ve müzik, 19.40: Plak, 20. 1 O: Kon-
'iıı,. A.Uah, hiç bir anaya gösterme• . .. . . ferans, 20.40: Radyo salon orkestrası, 

··· y bbbb" Da"'l l Dıye soylendı. Ve sonra paketı en- 22.05: Şarkı ve orkestra birliği, 22. 15: 
,.. are ım. gara taş ara... . . . .. b" k k k" k o '-emil k d d tarısının on ce ıne oyara oş e av· ans. 

, artı ayanama ı: d . A · · f k k' ' A et ettı. nnesının mut a ta ı meşgu-

~· taı·:eı... Artı~ sen, i~tiyarlam;ş- liyetinden istifade ederek doğruca yu
l'1 llıı 1d · Bır {ieyı parmagına do a· karı çıktı, odasına girdi. 
"ltı • oluyorsun. Bırak canım şun- ı C ·ı b"" ··k b" k · · d d" 
>.. "• l<a l ka B" emı , uyu ır mera ıçın ey ı .. "bi pı arı ayrı, pımız ayn. ı· P k . .. .. dek" . k"' v d E 

r ~r l d k '\ 1 a etm ustun ı ınce agı ı açtı. · n-
h ar arı o unmuyor yar.. . k k d )"' ·ı 1 k"' ··k Uiye . .. sız ırmızı ur e a ı e sarı mı~ ·uçu 

'rı b' mırıldandı. Çehresınde, goze bir lavanta kutusu görünce, hayrette 
··' A. ır ~ıkıntı vardı. ,. 1 kaldı . Ve sonra, kurdelayı çözerken: 
~\iiu ·· O_yle deme, evladım. Ateş, - . Ne tuhaf kad~n bu~lad.. A~
~ :Yerı yakar ... Sen buraya gel- c.amkı muamelem adeta bır haknrettı. 
ti.. le]e]j k •w• h 1 be b')" 1'1' ' 
"il, • çe tıgım e ecanı ıı ı ı· Demek ki, ya bunun farkına varma· 

::: Neden) . 

~İtıd Neden olacak. O şı1lıklann 
erı. 

dılar. Ve yahut, aldırmadılar. 
j Diye mırıldandı. Ve .. kutunun ka-

şer- pağını açtığı zaman az kalsın; 
- A ... A.. . Bunlar ne? .. ........ 1' h ~ ~c) U afsın, anne . . . Onlardan ba· Diye bağıracaktı. 

·· Kutunun içinde, şanjanlı bir ipekli 
l.~atılma evladım!.. Bilirim. Sı-n; mendil üstünde bir yüzük ile bir tek 
~i~. Utlara .. O, efendi arhklarma küpenin altın ve elmasları parlıyordu. 
~ .. ~n tnundar tırnağını bile atmaz- Bunların yanında da bükülmüş küçük 
~. c Anıma onlar, erdilderine erer· bir kağıt görünüyordu. 
~ll.l r~lll:cJiklerine taş atarlar . . . lstan· I Cemil, bu yüzük ile küpeden evvel 
~~ k·· ~lı o kadar acayip oldu ki .. Her· 1 kağıdı eline aldı. Açtı. K.urşun kalem· 
~ ~ 1.tlah kapmak için, dananın altın· le ve çarpuk çurpuk bir yazıyla yazıl
~İtlc ~ağı arıyor. Şöylece senden Ü·~ mış şu kelimeler vardı : 
~: h&eler de, bir güler yüz görmese- (Elveda efendim. Bizlerden yadi
~trı :rnen iftira hazırdır. Allah gös- gar. Hasret, kim bilir ne zamana kal
lltll'ı Caın .. Sözüm dağlara taşlara .. Rab- dı .. 

MOSKOVA 

19.15: Tiyatro bahsi, 20: Lökok'un 
((Oamargoıı operetinin radyo adaptaııyo
nu, 2 1 : Şarkılar, 22: Yabancı dillerle kon
feranslar. 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra - sözler, 18.20: f r;o 
piyano - keman • viyolonsel, 19: Karuso
nun plaklarından, konuşmalar, 21: Ope
radan nakil, Paderevski" nin ccManrou » o· 
perası, 24.05: Plak. 

PRAG 

16: Radyo orkestrası, 17.10: Brüno 
salon orkestrası, 1 8. 1 O: Yaylı kuartet mü· 
ziği, 18.40: Sözler, 20.25: Halk şarkıları, 
22 : Sözler, 22.15: Jeremias orkestrası 
(Opera artistleriyle), 2 3.20: Plak. 

VİYANA 

18.30: Şarkılar, 19: Sözler, 19.10: 

Spor, 19.20: Turizm ve saire, 20: Habcı
ler, 20. 1 S: Marılar, 21 : Opera orkestrası 
(Fclix Veingartner'in idaresinde}, 22.35: 
Valsler. 23: Haberler, 23.1 O: Spor repor
tajı, 24.25: Cazbant. 

29 Şubat Cumarteıi 

İSTANBUL 

'tn h t11~ı~ bu afaza buyursun, sana yan 
~b. aksalar, ben ne hallere getrim, 

18: Tokat liyandan nakil, telsiz caz, 
19: Çocuk saati, hikayeler, 19.30: Stüdyo 

Arada varken muhabbet san"atkiirları tarafından sololar {çocuklar 
imzaya ne hacet için), 20 : Muhtelif plaklar, 20.30 : Stüdyo ~llb 

~l~~il. derin bir minnettarlıkla 
~· 1111 annesinin gözlerine dikti. 

ıt bir cvlad muhabbeti ve ana 

Cemilin dudaklarında garip bir te· orkestraları, 21.30: Son haberler. 
bessüm uyandı. Sonra; yüzüğü, kü- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
peyi, ipekli mendili çıkararak ayrı ay- gazetelere mahsus havadis ıervisi verile 
rı baktı. ipekli mendil, üstüne dökülen cektir. 

AYLIK FiKİR MECMUASI 

Çıkaran : Sabiha Zekeriya 

Saylav Bayanlar 
Neye bağırmıyorsunuz ? 
Kadınlardan yol vergisi istiyorlar . 
Sabiha Zekeriyanın saylav bayanlara bir hitabı. 

• 
Milli edebiyat yok, 
Sınıf edebiyatı vardır. 
Namık Kemalin eserleri ve fahaiyeti hakkında bir ctüd. 

• 
İmparatorluk 
Propagandasına 
Alet edilen bir ölü. 
İngiliz kralının ölümü münasebetile Londrada yapılan propagandanın 
sebeplerine dair bir yazı. 

• 
Çin ve Mısır 
Meselelerinin iç yüzü 
Günün en mühim iki meselesi. Mısırdaki isyanın, ve Çindeki Japon isti· 
)asının sebeplerini yeni bir görüfle anlatan fevkalade meraklı iki yazı • 

• 
Emperyalism, 
Müstemlikecilik 
Ve Medeniyet. 
Geri memleketlerde, müstemlikelerde, medeniyet maskesi altında yapılaJ1, 
soygunların hakiki sebeplerini gösteren son derece enteresan bir sazı. 

• 
Esmer Örümcek. 
Alman Nazilerinin bütün dünyayı saran gizli casus lCfkilatlarının esrari. 

• 
Klasik Ekonomi, 
Milli Ekonomi , 
hakkında bir iktısat profesörüne cevap. . ' 

Türkiyede Küçük 
Sanayiin yıkılışı 
• 
Belediye, Hamallar cemiyeti, ve Reisi 

Yarın Çıkıyor 
100 SAYFA 25 KURUŞ 

Bunlardan başka, Odamda seyahat, Sabahattin 
Alinin içtimai bir romanı, ve· daha muhtelif 
yazılan PROJEKTOR mecmuasında bulabilirsiniz. 

İstatistik Genel Direktörlüğü Ek
siltme Komisyonundan: 

1 - 23 forma tahmin olunan 934 • 935 ıeneai Maarif yıllığuun 1600 
adet bukısı pazarlıkla ekailtmeye çıkarılmlftır. 

2 - Tahmin olunan bedeli 920 liradır. Ekailtmeye iftirak edecekl• 
o/o 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. 

3 - Ekailtme 13/ Mart /936 günüGenel Direktörlükte toplanacak olaa 
komiıyonda saat 14 de açılacaktır. Buna ait prtname komisyon kitipliğin. 
den istenebilir. «434» «1010». 

Dr. ETEM VASSAF baala~~~~:. v~ü~~~·~l9191 
Cqaloıhı l(eÇl Orea apartamaaı Td. LOJl E .. Kadull7 8abarlye lıerı .o ak TeL 607il 
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BAYRAMDAN EVVEL 
PAZARLAQ/11/ZI 

ZİYARETİ UlfUTr!AYl/f 

•• • 
SUMERBAnK YERLi MALLAR PAZARLARI 

Türk Hava kurumu 

Şimdiye k1dar bin"erce kiş"yi ze ıgi 1 et .niıtir. 
5. inci Keştda 11 Mart 938 dadır. 

f.UyUk lkramiya: 3 5 •O O Q Liradır. 
A} rıca: 15.003, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri~ 

( 20.000) liralık bir mUka~at vardır. 

, Istanbul 3 üncü f cra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
900 liraya J nci derecede ipotekli ve yeminli Uç ehli vukuf tarafın· 
dan tamamına 2229 lira t takd.r edilen Kınalıada Çarşı vo 

Sah"lh .ı neler sokağı eaki 2 yeni 2,5/1 No. lu ma dtikkao bahçeli 
hane açık arttırmaya vazedilmi~ olduğundan 1/4/936 tarihine mü• 
sadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma• 
sı icra e dilecekt.r. Artt.rma bedeli kıymeti muhammeneoln % 75 ini 
bulduğu takdirde mlitterisi üzerinde bırakılacaktır. Akıl takdirde 
en son arttırm ın taahhüdü baki kalmak Ozere artbrma t 5 
gUn müddetle temdit edilerek 16/4/936 tarihine müsadif 
Perşembe glinU saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında artbrma bedeli kıymeti muhamme· 
nen:n no 75 nl bu!madığı takdirde ıabt 2280 No. lı kanun ahkAmına 
tevfihan geri b.rakı lır. Sat:ş peşindir. Arttırmaya ~tirAk etmek l st~ 
yenler.n kıymeti muhammenenin % 7,5 niabetiode pey akçesi veya 
mill;' b r bankanııı teminat mektubunu ham;I bulunmaları lazımdır. 
Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
alakat.<.ramo \ e irt:fak hakkı sahiplerinin hJ haklarını ve husuı:Je 
faiz ve mnsar.fe dair olan iddialarım evrakı mUsbiteleri ile birlikte 
ilin t c.. rihinden itibaren ı.ihayet 20 glln zarfında birlikte dairemize 
bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde b-ıkları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyar.lar &atış bedelinin payieımaaından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviri) e, tanıifiyeden müten:lit Belediye rusumu 
ve V .. kıf lcaresi ile 20 e:enelik vakıf icaresi taviil bedeli 
mü · yededen tenzil . oluTtur. Daha fazla malumat almak 
isteye ı !er 17 /3/:J36 tarihindPn itibaren herkesin görebil· 
mesı ıçın dairede açık bulundurulacak arttırma prlname3ile 
34/1257 No. lu <.osyaya mllracaatla mezkür dosyada mevcut vesa• 
lk& g '" ebileceklerı i.an okn Jr. "J 129,, 

Zayi Makbuz 
1stanbul ithalat Gümrüğünün 8849 No. 

lu ve 2 9 / l 1 / 9 34 tarihli beyannamedeki 

e§Ya İçin depozito suretile yatınlan 9 1 lira 
41 kuru§a ait 2 3 71 89 N e. lu makbuz tıe· 
nedi zayi olmu§tur. ikinci nüsha çılıcarıla -
cağından birincisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Mustafa Hikmet 

,. __ , 
. ·~~~------------------------------------------------------------ ------

Sayfa,Y 

~ Bu kutunun içinde kadın gDzelllQlnln 
..---:"buwn srrrt glzll olduDunu blllyormusunuz ? 

PERTEV PUDRASI, Cilde yapışık durmaz, 
& ~UnkU cildin ta kendisidir, vUzü parlatmaz. 
~-... ÇOnkU parlakhk onun kendisindedir. 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, g~ 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Tro ~ 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz bş~ ' 
sazları çalanların 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar lıt ~ ~ ~ 
Galatasaray lisesinde smavlan yapılacağından bu sazları çok iyi bir ıur bİ' ~ ) 
çalabileq ... artistlerin kendi enstürümanlan ile birlikte sınav komisyonuıı' 0 

rer dilekçe ile başvurmalarL «142» «361» ~ 

R EVU Esaatı 
80 eanellk bir tecrübe mahsulüdür. 

,. Her nevi kol ve cep eaatlert 

~ontörler, Kronogr,!lflar 

S p o r • a at ı e r..ı. 
ea,ııc. ... ~rd• .... lır. 

Umum1 Oepoau ı latanbul, 6ahçe Kapı, ;J"a9 Han ıg Telefon : 21864 

Şirketi Hayriye 
Hlaaedarler1 Heyeti 
Umumlyesl içtimaı 

Hissedarlar umumi heyeti 19 36 senesi 
Martının 30 uncu pazartesi günü ıaat ( 15) 
te §.İrk etin Gala tada F ermenecilerde kain 
merkezi idaresinde alelade surette içtimaa 
davet olunur. İ§bu içtimna 50 ve daha zi-
yade hisse aahibi olan hissedarlar iştirak ( 
ederler ve rey sahibi olurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1935 senesi he~abatı hakkında 

Meclisi Jdare ve Murakıp raporlarının kı -
raati ve mezkur hesapların tasdikı ile mec
lisi idarenin ibram. 

2 - Müddeti biten reis ve azaların ye• 
rine reiı ve aza intihabı. 

3 - İstifa eden azanın yerine bakiyei 
müddetini doldurmak üzere aza intihabı. 

4 - Müdd~ti biten murakıplerin yer • • 
!erine murakıp intihabı ve ücretlerinin 
tayini. / 

• ıl< * 
Fevkallde içtima 

Şirketi Hayriye 
Hissedaran heyeti umumiyesi 19"36 se· 

nesi Martının ( 30 ncu) pazartesi günü si\at 
( 16) da şirketin Calatada F enneneciler -
de kain merkcz.i idaresinde fevkalade su -
rette İçtimaa davet olunur. i§bu içtimna 
ticaret kanununun taalluk eden maddeleri 
mucibince bir hisseye malik olan hi scdar
ların dahi iştirake salahiyetleri vardır. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Şirketin bahri iııı;aat ve tamirata 

mahsus fabrikasının teıviki sanayi kanu -
nundan istifadesini tazammun etmek· 
Üzere şirket mukavclename&İne bir fıkra 
ilavesi. 

(İlavesi teklif olunan fıkranın şekli: -
Şirketin bahri inşaat ve tamirata mahsus 
fabrikası Teşviki Sanayi kanunu ahkamın

dan istifade eder. · ) 

OoktOI' Haf•z Cemal 
l>ahl.lyc mU ehaaa ı aı 

Pazardaa maaıla hergün 3 • 6 
Divanyolu (118) No. Telefon : 22398 

••••••••••••••u••••••••••-••••u••••••••••••••••••••••••••-

Son Posta Matbaaaı 

Nqriyat Müdürü: Selim Raiıp 

s.hipleri: A. Ekrem. S. Rapp. H. Lütfü 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhat~ 
ıoğuktan ve bütün ağnlardan koııal 

lamln• dikkat _./ 
ad' td!!ll""'" 

SELA.NIK BANKASI 
--------------------~ 1'esıs tımhi 1888 

• idare merkezi 
latanbul (Galata) 

Türkiyedeki şubeleri: 

İstanbul, ( Galata, Y~nioaı:ııHi 
İzmir, Merııiu. 
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KEŞFIYATI KAYNAK ı 
FENNiN SON 

liaftalık Siyasi Gazete 
Yarınki cumartesi gDnD 

ilk sayı çıkıyor 
1-Iaftanın mesele ve haberlerine aid yazılarpan 

•t icmalJerden başka bu sayıda okuyacağınız 
h.zılardan bazılan: 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

.. Ynak niçin çıkıyor? Bet ahbab çavuş Güzelliğin bütün •ımnı terkibinde Soğuk algınlığı tehlikeıine ..... ,. kendinizi GRIPIN ka,eleri ile 
( Baş makale ) <Bet Türk gencinin Ameri.kada saklıy~ ve. genç ba~anlar~an. ~~- koruyunuz. - -

'1 . h · h aal edilen hır maddeı hayatiyeyı ihtt- , L:thnıed vatandatla candan bir 1 çok maceralı tahaıl ayatına aıt atı- va etmesinden cildinize taze bir ha- SoGUK ALGINLIGI: Baı, diı, bel GRIPİN ütütmeden mütevellit 
'llefrne (Memleket meseleleri hak-• ralar.) ya veren VENÜS KREMJ, meaamab kulak ainlarına sebep olur. hastalıklara mini olur. 

samimi bir münakllfll.) l h~-" d.. .. (8 Rauf Ahmedin kapamaz, derilerin teneffüz ve ifraza· GRIPJN bütün ağrılan dindirir. SOGUK ALGINLIGI: Kırıkhli. 
JUDI UfUnme. ay h"l ed F . b" ha """ ;x. N 1 er· ' . lik l"t ed ifa .. 1 b. ) tını tea ı er. ennın en son ır • SOuUK ALGINLlul: ez e, ıp ne§ esız tev ı er. k k dan b 1 ' ' guze ır yazıaı. En .ı..::. li Alman 1 iN K ki v • • ' ~ Yat ır ın aonra at ar· _ rikuıdar. uqJer Türk, , ve bir çok tehlikeli hastalıklar GR P : ırı ıgı geçırır, neı e ~ 

~ dört yüz bin nüıha satan bir ki· J A d "h akl Framız cildiye mütebaaaısları ve par- doğurur. nizi iade eder. · 
-..,1; ortaya atılan bir iddiaya ait apc;n{~ s;a a ~a~ yapm a fümeri fabrikalan Venüs formülünü 
~at). mh.eşg~: 

1
°0 ab~n u)ranının ma • ve kremini tebrik ve takdir etmitler • il • 

ıyetını an atan ır yazı • d" A ..:ı • de ..ı_! __ b. . 

1 
~ ır. vrupa serguenn 01U1J111 ınn • 1 ~L i Groenlanddan Kaynak oku • A t 1 •. .. k (Yazan. Nu ciliği kazanmıt en büyük mükafat ve . 
~IQ'ına selam. (Hiç bir derdi ve ih- n ° 0 J• muna af8sı. • • altın madalyalar almıttır. Şimdi bü -
~ 1 olmayan ve buzlar arasında da- rullah Ataç). tün Türk bayanlan VENOS kremi 
~) liilen tabiat insanlarının hikaye- kullanıyorlar. 

Fenerbahçe • Galatasaray. (Bay Et- . d N ed • 
f f ..... d • dikkat d Evlıyaza e ur dm Erep Eczayı A.... •• _ re Şe ıgın son maça aır e e- . . 

1
.. d 1 

L • ......._. iki milyon Türkçe bi • .. ) kimyevıye a at ve ıtnyat eposu, s-
~ ger yazısı . b I ~ tar. (Oımanh ordusundan silihi- tan u · 
~ ~n Manisalı bir Rum, vatan ha- lzmiri dütündüren itler: (lmür r..-•--•N_T __ •N••--Z•U-K111'• 
~lduiunu yirmi sene aonra nuıl valisiyle bir miilikat). JUVA 1 KAN , 

Yor? ) Deli fitekJer. (Keıelin üç bava • Saç boyaları 
~~~i dostlu: İsveç aefirliğinden lihfOIUDI' ait beyecanh ve tatlı roma
~ten 80nra memleketindeki fil• nmın ilk kımu). 
~u bwabftk İstanbulda yerJesen ----
·~ dostunun hikayesi. ' Hac, Hicaz için iktnadi bir mesele 

oldu. (Resimli bir yam). 

lıu ~bette yerleten Türkler: Lond - l"k · • 
. '"' 1 · r B Al" R · d b I Bundan b~ka asker ı , pıyaaa, sı • 
~ ~~~r ı ay ı ıTz~ ~ln 8f dıy~- nema, bdm - erkek, tuhaflık, çocuk 
, &Çe yafa yan urK ere aır __ L "f 

1 
• 

Yazı seri · aaııı e en. ··-·----
~~~~ DeYlet Bankası müdürü • Türk tipi nasıldır ? 
~ İ urk iktısadi sistemine ait mü - Reuamlar ve okuyucular arasında 
' taPorunun ilk kumı (Kaynak) m mükifatlı bir miiaa.baka ve berkesin 

~Yıaındadır. alikuını uyandıracak bir münakaşa. ı 
j 

~t kiiıtbanesinde bir seyran. Harpte kadın asker: (Cihan har - ' 
\) Jriiıt fabrikası ziyaret intiba - binde döğüten Rus kadınlarına dair 

• 1 resimli hatıralar) • 

(KAYNAK )ın ilk sayısı 
20 sah.ifedir 

bört sahifesi resimli bir ilavedir. Gazetenizi 
nıüvezziinizden alırken ilavenin içinde olup 

olmadığına dikkat ediniz. 

~ ıç1ar n renklerini iacle 
eder. K uınral n siyah olarak u.bit 
ve tıı.bii renk verir. 'l'er ve yıkıuı
mak a dahi kat'iyen çıkmaz, clıııma 
sı-.lit kalır. Yegane zarıuıız ve 
tanınmış markadır. 1 
1~GILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - 111~nbuJ ... , 
Ahenk •e Mandolin 1' 

Bu ıki çalgı ve diğer musiki ihti
yaçlarınız için müracaat ediniz. 
Eskişehir: Alıenlı: çıkaran S. Suat 

• • • • • •• ...,._.,.,....... ' ~.. • ... .... ... ,::,., 4 • : • 

Kumbara Sahiplerine: 

Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira 
ikramiye tevzi ~den İş Bankasının ikinci tertip 
10,000 lira mükafatlı 936 kµmbara 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. 

Radyolin Diı Macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından 
imal edilmektedir. 

BAYRAMDA YALNIZ 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

MOnderecah çok zeai'in olnn bu gazeteyi okumakla ye illnların zı ver

mekle heın lcendlnh:e •• hem de KIZILAY'a yardım etmlt olac kıınıı. 

Fiyatı ton uhifede ıantimi 30 kuruılur. Müracaat yerJeri: 
&.taaa.aı•da : Postane kan11•ında KIZILAY Satıı Bttron Telefon: 226~1 
lıtanbul'da: Postane arkasında llincılık Şirketi Te:efon: 20094 • 96 

1 lstenbul Belediyesi ilanları 1 
Baarinin ve.aiti nakliye reıminden olan borcundan dolayı haclı 

albna ahaan 2416 numara •e Buik markalı otomobilin 2 mı.re 936 
pazartesi gUnli saat 14 le Takıimde Senihinin garajında bilmuzayedı 
ıatalacaj'ı llia olunur. ..B,. .. 1127., 


