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su ver t Kanahnın Ka· 
patllması leteniyor 

londra 6 (A. A.) - Milletler Ce
miyetine taraftar birliğin umumi kon· 
seyi, ltalyaya karvı tatbik edilmekte o
Jan ekonomik tedbirlere, müessir ol. 
madıiı takdirde, Süveyı kanalının ka
patılmasını isteyen bir karar sureti ka· 
bul etmiştir. 

L---------------~ 
Batbakan Ankarey• 

Gitti 
Şehrimizde bulunan Baıfbakan la -

met lnönü ile iç ve Dıf Bakanları dün 
akşamki trenle Ankaraya hareket et
mişlerdir. Ekonomi Bakanı Celil Ba-

yar şehrimizde kalmıftır. Celal Ba -
yar pazar günü Zonguldağa gidecek, 
Sömikok fabrikasının açılış törenini 
yapacaktır. 

Başbakan, istasyonda Ekonomi Ba· 
kanı Celal Bayar, Kamutay Başkan 
vekillerinden Nuri Conker, fChrimizde 
bulunan saylavlar, general Fahreddin 

durumu gösterir harita ve Ali Said, İstanbul ilbayı Muhiddin 

[ 
bucün üç bulon e•nasında Desaie'ye Üstlindağ ve diğer bir çok zevat tara· 
athklan bin kadar bomba, asker, ka • fından uğurlanmıştır. 
dın ve çocuk 40 kitinin ölümüne ve 200 ı 
kiıinin yaraıanmuına sebep oı.mu,tur:. Ricket Romadan 

İlk bombardıman eınaıında ımpara-

tor hayatını, tayyarelerin Deaaie iati • Geçti 
kametinde uçtukları baldı nda vaktin- ( 

.!1..L.- L-J _ı.__ R j ~-> Ça nba au u 
dfl 7.,..ı.n mu.ra ~ --· 

Jmparator .. raydan çıktıktan biraz Parısten buraya ıelen ve Anglo • Sakııon 
sonra, dojrudan doiruya saraya bir petrol kumpanyalarının menfaatlerini tem

TOrkiyede Kazandan Para 
Yine TOrkiyedeKalacakt1r 
Hastalık Bahanesile Avrupada Üst Baı Düzme 

Memleketin para•• 
memlekette kalacalt 

Segahatleri De Sona 
Eriyor 

An~ara, 6 (Özel aytarımızdan) - Döviz aarfıya
tına aıt (11) numaralı kambiyo kararnamesi Bakan-

~r ':"le~.e~~cc ehemmiyetli bir şekilde değiştirilmı.tir. 
enı hukumlere göre hastalık bahaneaiyle dı,şauya 

çıkıp hi.nlerce liramızın yok olmasının önüne il-
me.lctcdır. eeç 

Bu gibilerin ha~talığı Türkiycde bir heyeti aahhiye 
huzurunda teabıt edildikten aonra hesabı va l rak 
d" . ·ı k · T ~· pı a 
ovız ven ece tır. ürkiyede çalışan yabancılar da 

kazandıkları parayı gene Türkiycde harcamağa mec-
bur tutulmaktadırlar. Bunların dışarya göndercbile _ 

cekleri para ayda (50) lirayı tecavüz edemiyccektir. 

(11) numaralı kambiyo kararnamesinin maddeleri 
~kanlar kurulunca değiştirilmiştir. Ehemmiyetine 
bınaen .kararnameyi aynen bildiriyorum: 
~adde: 9 (C) fıkrası - tetebbü için gideceklere 

verılecek muraf, tahsil için ayni memlekette bulu • 
nanlara verilen miktarı tecavüz edemez. 

( E - D- hkraaı mülgadır. 

.. ~adde: 9 - Bu madde mucibince veriJebilecek 
dovız masrafları ııhhi ve ticari seyahatlere münhasır
dır. 

A fıkrası - Sıhhi maksatla yapılacak aeyahatlere 
döviz müsaadesi verilebilmesi, tam teşekküllü bir 
heyeti sıhhiye tarafından hastalığın Türkiye dahilin

de tedavisi fennen kabil olmadığına dair verilecek' 

raporun kambiyo idaresine ibraz edilmesine müte
vakkıftır. 

( Davamı 12 inci yllzde ) 

MUltecl Yunan Zebltlerl Miseflrllklerinden 
Çok Memnundurlar 

br. • . . .. .. • ııarka hareket etmııtır. rıs ~ukumetı tara.fı~dan. . bastırılması Dün kendileriyle görÜfÜp hareketle _ 

kaç bomba dütmÜf ve ıarar atef almıı· sil eden Ricket, hu.s~i bir tayyare ile yakın . Y ~~aAnista~da çıkan isyanın Çalda-ı tatbikine ait tebliği beklemektedirler. 

Jkincı Ye üçuncu bombardımanda ım- Evvela Atinaya, aonra Bağdat ve Ad • üzerme mcmleketımıze ıltıcaya mec - rinde 1 d · d!L) • • 
AMERIK.a HOKOMETf "d ı t db' ı · b" at n evve aramız a geçır uı; erı mı-h-- ,. parator mu a aa e ır erın~ ızz disababaya gitmek niyetinde aöriınen bur olan ve o vakittenberi aramızda . . . . 

~880 iıtirak etmİf yaralıları cezmıı ve aha- b' . f' "b" .. h · t · safıret zamanına aıt mtıbalannı sor -
1 ~ SLERDE BULUNACAK • • • ' Rickct, gerek seyahatin maksadı ve gerek- ır mısa ır gı ı yaşayan cum urıye çı d k G.. .. . . . . 

.._ ~d lıyıMteak~mebqçalıımd ııtır. 1 ae pro1'cleri hakkında izahat vermekten Yunan zabitlerinin kral ikinci Jorj ta• u . orduklerı ıyı kabulden dolayı 
-... ..... ~a, 8 (A.A.) - Ro-er aJ'anıı • a me ın an ayn mıyan telaiz k ·· h ld ki ....... b ı• 

6 
- d ) rafından ilan edilen aftan ne -kilde ço mute aHıs 0 u arını ve bu misa· 

a İrinden: İtalyan uçaklannın (Deoamı ıncı ya~ e kaçınmaktadır. r f' l'k ] . . . 
istifade edecekleri henüz lstanbula ır 1 muame esmı unutamıyacaldarını 

~=lc~;;ı;;~dir? /eirMO;~:::n:~;t~~nalara •·bliğŞİ;~İi. Çi~ylediNihayet 
~~b~· Od••• H•Y••· ElektrikSaatiKoyulamıyor Müstakil Oluyormuı 
'1Q ~Yanına Verilen 

hun Bir Mesele 
' 

-~~tibba o 
t .~ ı 7 ~ası heysiyet divanı dün 
e lca<) ' da toplanmıştır Geç vak· 
~k ar aij • 

?ne J ren toplantıda mesleki bir 
D·· se eler görü~ül .. t .. 

t . un, b'lh . T muş ur. 

ÇÜNKÜ AYAR MÜFETTl,Lfcll, ELEKTRiK 

eıRKETININ SAATLeRINI AYARLI ADDETMiYOR. 

eııııtni ı assa, ısmi bildirilmek is -
\.e Yen . • 
tq ferın ve hastalarına ihm 
ktbik e~·~_Yrnayan bazı yeni usu1Jer vt 01'.>era J~ı .~esbit edilen doktorlardan 
t..~kit °' ~okrun vaziyeti görüsülecekti. 
-'it ~ecı r w. • 

topJ ıgınden bu önemli iş gele-
t A.l&Jca~ntıya bırakılmıştır. 
:· tne .. '> arlardan öğrendiğimize gö -
.,,.. v<.UU b h 

l!ddett a solan doktorun bir 
~ enb · h ~ Yarı erı astalarına fenne uy -

tıf1 t;.. UsulJeri tatbik ettig~ i Sag~lık Ba-
~· C!ı• rn .. f . 
~ ıltnistj u ettışleri tarafından tesbit 

~Yfiye/· .~~nun üzerine bakanlık! 
Ce~a ı cururn telakki ederek dokto- Faaliyeti duran Elektrik Şirketinin ayar atelye•i 

{)· rnahkem · · · \ı ı~er t esme vermıştır. Bir kaç gündenberi fstanbulda, yeni ni yasak etmiıtir. Büyük saat isterseniz 
~ Ygtırı .. a.~aftan mesleki haysiyete bir buhran, elektrik saati buhranı bat verebiliriz. Bu durumun ne kadar de. 
ti.ya· gorulınedi w • d Et'bb Odası vam edeceaini kestiremeyiz. Mesele trı IYet d" gın en ı a göstermistir. Yeni ev yaptıranlar ve ya· • 

• \ı"afık '.:~nınca da tetkik edilmesi hut evle;inde değişiklik yaptıranlar Ölçüler Müdürünün elindedir.» 

~~da, Çok ~~rtilm_üştür Doktorlar ara - icap eden elektrik tesisatını vücude lJlçüler Müdüriyeti Ne Diyor? 
c e hakk onernlı telakki edilen bu me- getirdikten sonra saat almak için §irke- Bunun üzerine tahkikat yaptık. Ölçü· 
e~İ k\\r ında haysiyet divanının vere- te müracaat ettikleri zaman §U cevabı fer Mtıdüriyetine ba§ vurduk. Aldığı • 

,t l-fay .ar rnerakJa beklentrtektedir. almaktadırlar: mız cevap fU oldu: 
~ ll-ıe:ıYet divanı dünkü toplantısın • I "- Küçük saatlerimiz yoktur. Öl· < - Ölçüler kanunu üzerine bir bay· 
··ıe l Ztıu b h 1 d b' · d 'b' · d li zaman evvel Elektrik Şirketini ha • ı_ k~ b· a so an iğer ır ış e çüler kanunu mucı ınce ıcap e en a-
'il.t 1 ır .. ı t Öl ··ı berdar ettik. İcap eden tesisatı yaptır-

! a 1 rnunakaşa neticesinde ara- yarlar henüz yapı mamı§ ır. çu er 
Çı an 'k ı · ·ı · (Devamı 12 inci yüzde) 

ı i doktor uzlaştırılmasıdır. 1 Müdüriyeti ayarsız uat erın verı mesı· 

Tokyo 6 (A.A.) - Peiping'den Renıo müsaadcsile bu komiteye ittirak edecek 
ajansına bildirildiğine ıöre. general Ho • ]erdir. 
ying ·Çin ile general Sunı · Çe • Yuan ti· Tasarlanan projeye göre fimali Çin eY• 
mali Çin'in istiklali hakkında prensip iti- veli finansal istiklale kavupcakbr. Bundq 
barile anlaşmıılardır. General Sung • Çe • sonra Japonya ve Mançuko ile İl birfiiinde· 
Yuan istildil komitesine baıkanlık edecek- bulunulacak ve nıhayet bu üc memlek .. ' 
tir. İstiklal hareketine ön ayak olan mühim esasında, askeri bir andlaıma yapılacakbr. 
bazı phsiyetler de Nankin hiıkümetinin [Çine aıt haberler S inci sahifededir] 

Tahkikat Bitti Ve Hiçbir Galatasaraylı 
Suçlu Tesbit Edılemedi 

Pazar günü Güncıf klübü önünden geçen Galatasaraylıların ldübü taf • 
ladıkları, klüp kapısını zorladıkları hakkında yapılan müracaatlar üzeri -
ıe tahkikata el koyan Beyoğlu kaymakamlığı esaslı incelemJerden aonra 
tahkikatını bitirmiş, fezlekesini de dün tamam1amı tır. 
Aldığımız malumata göre, kaymakamlık, tahkikatının sonucunda, suçlu 

hiç bir Galatasaraylı tesbit edememiştir. Mektep dahilinde, bazı talebenin, 
dU\arlara afişler yapıştırmak suretiyle Güneş klübü önünde ve stadyomda 
tezahüratta bulunmaya davet edildiklerj iddiaları hakkında ise, fezleke, bu 
cihetin Kültür Direktörlüğü tarafından tahkik edilmek icap eylediğini, çün
kü bu cihetin o daireye ait selahiyetlcr cümlesinden bulunduğunu kaydey
]eınektedir. 

Galatasarayhları Davet 
Galatasaray lisesinin manevi şahsiyetini tahkir eden bazı yazılardan citü· 

rü Galatasaraylılar tarafından bugün öğleden sonra saat on sekizde Be) oğ
lunda, Galatasaraylılar Cemiyeti lok. !inde bir toplantı yapılacağı haber ve
rilmektedir. Blitün Galata araylılar bu toplantıda hazır bulunmaya davet o
lunmaktadırlar. 

Galatasaray, Günet Maçı Hakemi Cezalandı 
İstanbul Futbol Heyeti dün akşam hakem encümenini fevkalade bir 

toplantıya davet etmiştir. (Devamı 12 inci yü.J.•) 
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(u a ı==k .==nz=s~es~ı ]~,,==D=A=B=l.=L=IA==B=A=B=E=B=L=E=-B=======j (=o=tın=liıı=T~~ 
Anneler Birliği Bir İki 

Aş Evini 
Kapatıyormuş!.. H Jk Ek "' • Satırla 

Çocuk esirgeme kurumu anneler a m egı.. Belediyenin Konferansları . .ı 
bı.rlı·gv1· Alemdar nahiyesinin 3 sene - B ol' 

elediye kış mevsimine mahsus . Si 
denberi açtığı ve günde 38 ilk mek- üzere seri konferanslar tertip edecektı~·lıı 
tep yavrusuna yemek dağıtbğı aş d • • T •• b ı • • G • d • konferanslar Üniversite konferans sıv· 
evinin bu hafta yapılacak heyeti icla- e e yenın ecr e erı yı J ıyor • nunda ve radyoda verilecek. Me' ç1 
re toplantısında kapatılması etrafın - • zehirli gazlar, ve bunlardan korunın• 

:1: .. !ö:!::ı·'.~;i~:~:.:;~ ::::~ es. etic azart i Ah abilecek <ele« He mğmaklu. ·~·~kı ... 
yazıyoruz: Limanda Tetkik Gezisi 

Laleli Çifteçeıme sokak No. 3 te Hfızım Ticaret ve Zahire Borsasında bugwday Ek B k J h Vo 
0z 8. K .. k j T G . onomi a an ığı müte assısı 

gür : fiatları dün yeniden düşmeye başlamıştır. }f Ope 80 azeteSl Forten dün liman dairesinde tetkik~ 
- Biz, mevcut yardım teşkilatını gc - B Ik" d"" bo ( b R uı• 

e ı, un rsaya 545) ton uğday, K AJ h başlamıstır. Bugün liman müdürü 11 ... 

nişlctmek. teksir etmek müjdelerini bek- c21 > ton un gelmiş olması bunun birse - udurdu ey ine Dava ve sair aıa.kadarlarıa beraber lima11d1111:.. 

lerken böyle mahdut bir kaç küçük yavru- bebidir. Borsada (75) ton bug~day, (990) b k t fil'' 
mi ir tet ik gezisi yapacak, mevcu . ıt • 

yu sevindirip karınlarını doyuran bir teşek- çuval da un satılmıştır. Bı"r Çocug"" U Fena Halde Muharrir Alf Naci, Neşri- niki tesisatı, siloları, anbarları ve şaır 
külün kaldırılmak İstenmesini hayretle, Bug~daylar 7 kuru,,la (6) kuru• (25) " ,, M •• d •• •• E J sisatı gözden geçirecektir. 
teessürle karşılarız. Memleket zengin bir para arasında, birinci nevi unlar da (800) Isırdı yat u uru tem zzet * * * 
memleket değildir. E.konomik atılı~ ve kal- kuruıla (750) kuruş arasında satılmakta - Evvelki gün Şehremininde kurt cinsi ve Mahkum Oldular 
kışlarımız henüz yenidir. Dar bir çerçive dır. Bu hafta ekmek ve francela fiatların- ağzı tasmala bir köpek kudunnuı ve bir 
içine alınan bu yardım işini büsbütün da • da hissedilir bir düşüklük olacağı umul • ara serbest bırakalınca 8 yapnda bir çocu
raltmak. her halde doğru olamaz. Binaen- maktad• ... 

.. ğu muhtelif yerlerinden ısırmıthr. Köpek aleyh anneler birliğine tavsiyem şudur: i 
Belediyenin halk ekmeği için yaptığı ranlı Alinindir. Çocuk ta Nuri isminde bir Kendi isminin bütün manasını kaybetnıck 

tetkikler sona ermiştir. Değirmenlerde yap- zatın oğludur. Köpek müşahade altına &· istemiyorsa, böyle bir kapanma kararını 
tırılan yüzde yüz randımanlı bir nevi unla lınmış, çocuğun tedavisine başlanmıştır. vermesin. Çünkü bir anne çocuğunu, aç 
vücude getirilen halitadan bir fırında tec ~ 

bırakamaz! .. 
rübe ekmekleri imal edilmİJ ve matluba * * • 

Eminönü Tqhan No. 6 da mühendis muvafık bulunmuştur. Bu ekmekler dokuz, 
dokuz buçuk kuruşa mal olmaktadır. Kat'i Saim: 

Oç Kumarbaz Yakalandı 
Fehmi, Numan, Mehmet nammda üç 

kişi Fenerde, kahvede kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. - Nasrattın hocanın namlı hikayesini 

bilirsiniz. Hoca eşeğine arpa, yulaf ver -
mekten kesesinde paranın eksildiğini gö -

rünce bir durmuş, düşünmüş. Bu iş böyle 
gitmez, buna bir çare bulmalı. Nihayet <•şe
ğini açlığa alıştırmağa başlamış. Hayvana 
bir gün yem vermemiş, ikinci gün verme
miş .. Ha alıştı, ha alıştı derken üçüncü giin 
sabah ahıra gidince zavallı hayvanın nal -
lan havaya diktiğini görmüş. 

-Tuh, demiş. Tam açlığa alı~ırken 
öldü!.. 

Bu hikayenin bir de ters tarafını alalım. 
Mini mini 38 yavru tam şöyle midelerini sı
cak yemeğe alıştınrken yine aç kalacak -
Jarl .. 

• * • 
T opbane Rasathane 

Hadi Osman: 
sokak No. 42 de 

- Azizim, geçenlerde sizin gazetede o

kudum. Kızılay cemiyetine hiç yardım e
den yokmuş. Doğrusu bu yazının anlattığı 
yürekler acısı vaziyetten sonra, birden 
anneler birliğinin böyle bir aş evini kapa -
rnasını duymak doğrusu insnnı yese dür.ü
rüyor. Anneler birliği böyle bir aşhanenin 
bütçede yam halinde kalacağını vaktile 
düşünseydi de, bunu kurmasaydı olmaz 
mıydı?. Bu otuz sekiz yavruya: 

-Artık yemek yok, aş evini kapadık!.. 
Derlerse, bu çocuklann acıklı hali ne o • 
lur?. Nasıl ciğerlerini parçalayarak derin 
bir <cohlıı çekerler. Anneler birliği şefkat 
ve himayenin özü bulunan hassas bayanla
rımızın teşekkülüdür. Böyle bir teşekkiil -
den «gadn nasıl beklenilir?. 

• * * 
Beyazıt Soğanağa mahallesi Çıkmaz so

kak No. 13 te Hidayet: 
- Ben, böyle bir karann anneler birli

ğinden çıkacağım hiç zannetmiyorum. Çiin
kü aanne'I) şefkatin hazinesidir. «Annelt'r» 
ise şefkat denizi sayılırlar. 

Hamal Kavgası 
Hasköy hamallarmdan bir grup yük ta

ıımak yüzünden birbirine girmişlerdir .... 
Ömer isimli hamal ba§ından yaralanmış, 

liç suçlu tutulmuştur. 

netice pazartesi günü anlatılacaktır. 

Asri Mezarlıkta ... 
Lahitler (75), Tahtalı Mezarlar (50), 

Bir Kişilik Kabirler (25) Liraya 
Belediyenin Zincirlikuyuda yaptınnakta 

olduğu asri mezarlığın duvarlan bitmiştir. 
llkbahardan itibaren de dahili tesisatına 
baılanacakhr. İstanbul cihetinde henüz 
asri mezarlık yeri seçilmemiıtir. Fakat ıe· 

hitlikleri imar cemiyeti Edimekapıdaki 

tehitliğin bir kısmım sivil kabristan olarak 
ayırmış ve buraya asri mezarlık haline koy
muştur. Burada mezarlar bir plan dahilin
de ve numaralıdır. Libitler (75) lira, tah
talı mezarlar ( 50) ]iray~, aı1e kabristam 
yapılmak için alınacak bir mezarlık yeri 25 
liraya satılmaktadır. Burada kabirler üze
rine yapılacak tesisat cemiyetin kabul et -
tiği tekilde olacak, duvarla veya taşlı kı _ 
snn zeminden 25 santimi, parmaklıklı kı -
sın da 50 ııantimi, parmaklıklı kısım da 50 
santimi geçmiyecektir. Burada ıimdidcn 
bir çok yerler aile kabristanı olmak üzere 
satın ahnmıJtır. 

Haliç Şirketi 
Hissedarlarını Kongreye 

Çağırdı 

Haliç §İrketi belediyenin tesisat ve ve -

saitine el koymuş olmasına bir türlü mu
vafakat etmemektedir. Bu iş etrafında bir 
karar verilmek üzere hissedarlarını fev -
kalade kongre yapmaya davet etmiştir .... 

.............................................................. 
Kömür Buhranı 
ilk Part, 5 Bin Ton 

Geliyor 

Mahrukat buhranının önüne geçilmek 
üzere siparİ§ edilen gümrük ilk partisi ayın 
on beşinden sonra gelecektir. Bu parti beı 
bin tondur ve Almanyadan gelmektedir. 
Gelir gelme~ maden kömürü ıirketi tara • 
fından hemen toptancı ve peraL:endcci kö
mür tücccrlarına dağıtılarak satışa arzedi .. 
lecektir. Bu ilk parti geldikten sonra ihti -
yacın oldukça önünü almııı olacaktır. 

Kitap Hırsızları 
Vakit vakit kitap aşıran sabıkalı İsmail 

ve Muzaffer yine ayni auçu iılerlerkcn ya
kayı ele vermişlerdir. 

Ticaret Odasında 

Uluıal Komiienin Kon

greıi Toplandı 

Beynelmilel ticaret odalan ulusal komi

tesi kongresi dün Ticaret Odasmda top -

lanmıJtır. Kongrede beynelmilel ticari mu

amelatta diplomatik temaslann bertaraf e· 

dilmesi ve arsıulusal ticaretin kolaylaştml
Muvakkat idare heyeti Haliç aosyetesi-

mas1 çareleri etrafında konuşulmuş, itba
nin bütün memurlarının hükiımet doktor -

* 

lan tarafm°dan muayene edilmesini karar - lat ve ihracab tüccarları ile fabrikatorlar 

laştırmıılır. Bugünden itibaren muayene • arasında bir anket yapılması kararlaştml • 

lerine bqlanacaktır. mıpır. 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün E • 
minönü kaymakamı Raif tarafından Tan 
gazetesi neşriyat müdürü Ethem İzzetle 

muharrir Ali Naci aleyhine açılan bakaret 
davasını neticelendirdi Mahkeme hakaret 
suçunu sabit görerek ceza kanununun 
( 480) inci maddesinin son fıkrasına göre 
suçlulartn her ikisini de altıtar ay hapse ve 
yüzer lira ağır para cezasına mahkum etti. 
Suçlular ayrıca davacıya ( 500) lira da taz
minat vereceklerdir. Cezalar tecil edilmiş
tir. Mahkeme, kararım ekseriyetle vermiı
tir. 

Ekonomi Bakanı .. 
Ticaret Odaıile Mühim 

Temaslar Yaptı 
Ekonomi Bakanı Celil Bayar Ticaret O

dasını ziyaret etrnif, İstanbulun ekonomik 
durumu etrafında tetkiklerde bulunmuı -
tur. Bu ziyaret sırasmda oda riyaset diva • 
nile, ticaret ve zahire borsası idare heyeti 
ile, Türkofisle de temaslar yapılmııhr. 

Bir ltalyan Vapu
runda Çıkan Hadise 

Köstcnceden evvelki gün gelen 150 ton
luk İtalyan Frcra vapurunun kaptanı Hey
beliada önlerinde durarak Heybeliada po
lisine tayfasından ıikayet etmiştir. Kapta
nın iddiasına göre tayfa İsyan ehnşitir ve 
kendisine itaat etmemektedir. Bunun üze. 
rine i,e el koyan zabıta, ayni zamMda De
niz ticaret müdürlüğünü de hadiseden ha
berdar etmiştir. 

Sorguya çekilen tayfalardan iki kişi, kap
tan hakkında emniyetsizlik göstermiıler ve 
bu adamın idaresi altındaki gemide ha -
yatlarına emniyette addetmediklerini ıöy -
lemişlerdir. Buna ıebep olarak ta, gemiye 
bağlı ve içi buğday dolu bir ıilepin ipi 
kopup Karadenizde yüz üstü kaldığını delil 
olarak ileri sürmüşlerdir. Maamafih kanaat 
ıudur ki tayf anın çıkardıia hadise aun'idir 
ve İtalyaya gider gitmez asker olmaları 
kuvvetle melhuz olan bu adamlar, bir ba
hane ile bu yolculuju yapmak İstememek
tedirler. 

Bir Sarhoşun Yaptlk'an 
T epebqında bir birahanede içip sarhot 

olan müşterilerden Münir, para istenince, 
hiddete gelmiı ve ortalığı birbirine katb -
ğmdan tutulmuıtur. 

İıkenderiye _Seferleri fe1. 
Denizyollan idaresi Iskenderiye se. tt 

lerini kaldırmış, bu hatta işleyen fıınJ',. 
Eğe vapurlarını Karadeniz hattına, ~· f 
denizde işleyen Erzurum ve Vatan ~· 
!arını da Mersin hattına tahsis etrniştİfJ.ı 

Bu sayede limanlarda biriken . ~ ~ 
bir an evvel taşınabilecektir. Gülnıh• f • 
puru da tamir edilmek üzere havuııı 
mİftir. 

* * * 
Harem Seferleri Tatil 

Son fırtınalar Harem iskelesini. ~~J 
için Şirketihayriye Harem seferlerı~ ıit'· 
etmiş ve keyfiyeti belediyeye bildirrfl1·~ 

Ham Demir ihraç EdilmiyeCe
1 
ı" 

H ~· am demir ve buna benzer e,, 1', 
ihracını yasak etmek üzere bir kantı11 J' 
yihas1 hazırlandığı haber verilrnekl . f 

srJl' Harice çıkanlacak balıklardan av re d' 
lınması için hazırlanan kanun layih•51 

bugünlerde kamutaya verilecektir. 
.. . . 

Şirketlerin Faiz ve KazaııÇ 

Hisseleri . . .; 
Faiz ve kazanç hisseleri mukabılı ~lıil~ 

üzere şirketlerin hayvan ihraç cJeb1
• 11 • 

mezuniyetleri 19 36 yılı başına kadat i!~ıf 
mal edilecektir. ihraç edilecek hayvıııı d~ 
meti 1,595,000 liradır. Yıl başına "'eıı· 
kullanılmamış olan mezuniyetler ipt~l be' 
lecektir. İhracatın kıymeti takas tetkı~hti 
yetleri tarafından icra olunacaktır. li • 
edilecek hayvanların menşei cenuP '

1 

yetleri olacaktır. 

• • • 
Fabrikalar Memurlarına f." ı 

Memurlara ev yaptırmak üzere bil 
alınabilmesi için sandıktan para alın~ fi' 
mesini temin maksadile askeri fab~e t 
teavün ve tasarruf sandığına bir ınad 
lenmesi istenilmiştir. 

* * * 
Bir Ev ÇöktU jjfl~ 

Sütlücede, Badem sokağında fl ... b İ 
adında birinin oturduğu alb n~ ... I 
birdenbire çökmüı ve yıkılmııtır· Sİl"P' 
§ftptır. Yakalmasmm sebebi, zaten b~ 
lan evi, son fırtına ve yağmuriarın 
tün tahrip etmiş olmasıdır. . . . ~ 

Küçük ihaleler Nasıl Yapıl•~ 
'ltf11 , Bayındırlık Bakanlığının eksı . de 
·ııı 

arttırma kanununun bazı maddelerı ~~~ 
ğiştirmek üzere hazırladığı layiha~.ş , r 
posta, telgraf ve telefon nakil isler•.: tel'! 
lıkla, 50 Jiraya kadar olan küçük 1 ,1 bl' 
de komisyon kararı alınmaksızın >'11p 

lccektir. 

P•z•r 01• M•••• 8. Diyor Ki ı 

- İşittin mi, Hasan Beyciğim?. Bilmem 
nerede .• 

. . . 65 yaşında bir bayan .• ... 25 inde bir delikanlı ile sevişerek, ev
lenmişler •• Ş(lftım kaldım! 

7 f'lerif 
Hasan Bey - Nesine tafıyorıun • ,.r-

birkaç zaman sonra bıktığı gibi, bofal101~,
zuhalini mahkemeye verip te yılla:rca tirı:ııe" 
şacağına, ezraile havale edip, ifinı keJ 
den görüverir l 



7 Birinci Kinun 
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Her gün Resimli Makale 11 Hagat Kavgaşı il Sözün Kısası 

Harp Tehlikesi 

• Musolini Komünist 

• Heledige Reisini Davet 1 
Edigoraz 

----------- Jıfa -Harp T ehlilıe&i : 
· Gazetelerde sulh teklifi bahislerini oku· 

Yup ta sulhun geldiğine inanmayın. 
Bilakis ben harbe doğru gittiğimize ka· 

niim. Çünkü İngiltere sulh teklifleri ile or· 
talığı oyalamakla meşgulken, öte taraf • 
tan İtalyaya karşı petrol ambargosu yap· 
mağa hazırlanıyor. Bu ayın on ikisinde 
toplanacak olan On sekizler komitesi pet· 
rol ambargosu koymağa karar verince, İn· 
giltere derhal bütün kuvvetile bunu tatbi· 
ka kalkacaktır. Ambargonun konması ne 
demektir: 

lngiliz Başvekili Baldwin 18 mayıa 934 
tarihinde a\ am kamarasında zecri tedbir· 
lerden bahsederken şu cümleyi kullanmış • 
tı: 

1 Hiç bir zecri tedbir yoktur ki sonunda 
bizi harbe sürüklemesin. Hele ambargo, 

Tabiabn buit kanunu: Hayat kavgası. Hayvanlar mize zarar vermeksizin ömür aürebiliriz. fnsan için hem· 
biribirlerini, bizler biribirimizi yiyerek yaf&l"ız. TaYUk, cinslerine zarar vermemek, onlann felaketinde saadet' a· 

t ak 
• • d ki h•-releri yiyerek geçinir. Sansar da ta· ramamak bir ahlik meaeleaidir ve iman hayYanlıktan an· 

opr ıçm e ~- k ak" k 1 b"I" N" ki d · • b k 1 ~ • w ca ov ıt urtu a ı ar. ıte m aaa etmı at a arının .-e-
vuklara yiyerek yqar. Bız hayvanları bogazlayıp yemekle IAk • d f d -llletl k · · · d k b a elin e arayan er ve 11n1 ere &IJI açımız e a aran do~rudan doğruya harp demektir.» 

Yine lngiliz nazırlarından Chamberlain 
11 temmuz 935 tarihinde avam kamara • 
sında Ştı özleri sarfettnİ!lti: 

c lktısadi tedbirler, bilhassa ambargo, 

kalmayız. Hemcinalerimizin felaketinde de ıaadet ararız. nefret duysusu, insanlıiımızın bir neticesinden batka bir 
Sansar tavuk yemese de yaıayabilir, tavuk ta başerele- JeY değildir. Vicdanımızda bu isyanı duyabiliyorsak, hak

re dokunmaksrzın karnını doyurabilir.. Biz de hemcinai- sızlıklara tahammül etmemeie aht1nz. 

harp demektir. ıı 

giltere harbı göze almış bulunuyor. 

-Sen De Mi, 
Miıonaçi? 

iki gün evvel, bir gazetede 0 

dum: Balatta yerl~ik yahudi yur 
Jarımız, bir araya gelip, Türklerden 

lıt verit etmemeğe yemin etmişle 
Bittabi, bu alış veriş tabiri bu 

pek yerinde değil. Zira, bu yurtdaf 
ların hususiyetine yakından vakıf 
lanfar, ettikleri yeminin yalnız ( lıf) 
ait olacağını ve (veriş) ile hiç bır 
kası bulunmıyacağını kolaylıkla tak 
dir ederler •. 

Bizim toprak kardeşlerimizden 
zılarına, rahat, vakit vakit, oturdu 
minderin üzerine saplanmış bir ;ğn 
siri yapar. Halbuki, gözlerini açıp 
ibretle şöyle dört bir etraflarına 
ııacak olsalar, Türkiycde doğup, ı 
Türkiycde ya,şadıklarına bin şükur 
meleri lazım gelir. 

Hele yahudilerf 
Gün geçmez ki Lehistanın bilm 

neresinde, Romanyada, Macarist 
bir yahudi kıtalı olmaaın .. Bu kıtalle 
oralarda pogrom diye hususi bir 
bile takılmıştır .. Bir ad ki, Türk leh 
sinde nt'! aslı, ne de karşılığı vardır. 

Şli~~:~~~ k~a~:!::.ın; :!7!:e~e=~ ~iğt~i~ M UH TEL ı·F HA B ER L ER 
Musolini Komt'nist: ••••••_••••••••--.. --•••

1

•-•••••••••••••••••• 

Zecri_ tedbirler ambargo şeklini alınca 1 h . ı d B em 

Bizim yahudiler ispanyadan ko 
muşlardır; burada fspanl olca konu 
lar; Almanyadan kovulmuşlardır, 
manca soyadları taşırlar. 

Bu öyle bir garibedir ki, insanın 
lını durdurur, zihnini kurcalar: hunu~. Jıalyad~ tevlit e~e~il~ceği tesiri de n ısar ar a ar 

tahmın edemeyız. Nevmıdı, ınsana her ~e· 
- Acaba bu yurdu onlara sev • 

mek, dilimizi söyletmek için biz de 
Yi yaptırabilir. Musolini de açıkca ~petrol -- . 

:7:.ı~~O•U hup demckfü» demem;, BuDaire De Tı kıDemir ollarıGibiHu-
Maamafih Ame,;kan g.,cıcıe.;run Ro· ' P y 

ma muhabirlerine göre, Jtalya petrol am • A B • M 8 • T b • T t 1 k 
f spanyollarla Almanların yaptı 
yapsaki 

Gibi, adamı bir takım 
sev keder. 

Böyle iken biz gene yahudilerle h ~;:•::.::~~ .. "k.,.,., Mu•ol;n;komün;zm susı ır aaş ar emıne a 1 u u aca 
geçinmcğe, kendilerini bize ısındırm 

sandıklarla birleıtirilmesi ve ayni ni • için vakit bırakmağa taraftarız. Zaten ltalyada harp dolayısile alınan 
sıkı tedbirler, bütün kudreti Musolininin 
eline vermiştir. Hususi sanayi ve hususi 
teşebbüs namına bir şey kalmamıştır. Her 
§ey aşağı yukarı devletlqtiriJmiftir. 

Bugun finans kapıtalizmi namına yapı· 
lan bu diktatörya, yann proletarya dikta· 
törlüğüne bir hamlede çevrilebilir. 

Ankara, 6 (Özel) - Nafia Bakanlı· 
ğı, nasıl demiryollar itinin ihtisas 1§1 

olduğunu ileri aürerek hususi bir ba· 

remle idaresini istemiıse, İnhisarlar 
Vekaleti de, inhisar memurları ıçin, 
demiryolları umumi müdürlüğününkine 

benzer bir baremin tatbik olunmasını 

dürlükten bir barem listesi istemİftir. 
Bu listenin lnq·ün, yarın gönderilmesi 
bekleniyor. Bu haremle inhisarların, 

Devlet DenizyoJJ.wı ve Akay idareainin 
yardtm ve tasarruf sandıklarını birlet-

zamname ile ayni elden idare edilmesi Yahudi gençliği biraz farfaradır 
için teşebbüslerde bulunmakta devam h 

k d
. atta taşkındır. Nümayi kar tavır 

etme te ır. 
De let ŞU..a.auun ta.dik ecleceil Dİ • takınarak, sokakta, tramvayda, vap 

zamnameden sonra bu sandıklara bai· da, trende, inadına yabancı dıU 
lı memurlar tekaütlük müddetlerini bağıra bağıra konuşur, Türkçeyi, T 
doldurduktan aonra diğer devlet me • adetlerini, Türk terbiyesini bilmem 

Musolini komünist bu biraz tuhaf, 
kat imkansız bir şey değildir. 

fa • istemektedir. 

tirerek bir nizamname ile bir elden 

idaresi için Devlet Şurasında yapılan 

tetkikatın alakası yoktur. murları cibi ikramiye, tazminat ve le· likten gelir. Biz gene de sabred 
kaüdiye alacaklardır. Bu sefer, artık, bu Balatta ~lay 

* Belediye Reisini 
Davet Ediyoruz : 
İstarıbul pek acınacak bir hal aldı. Şehir 

Pek m~hmel. Belediye reisi yukarıdan e· 
lllirlerlc 'azif esini ~ aptığına kani. Sokak
lardan otomabille geçtiği, halk arasına da 

Bu münasebetle vekilet, umumi mü-

Sinop 8i1yük Bir Tehlike Geçirdi 

35 Ev- Ve iki Çocuk Yandı 
Halk Sokaklara Dökülmüttür 

boykotajın aslı varsa, sabrımızın 
kenmek ihtimali olabilir. 

Yahudiler, bu yurtta bir akalli 
teşkil ederler. Onların Türklerden 
veriş etmemeleri bizim ekonom 

varlığımızı pek te sarsmaz. 

kanşmadığı için, şehrin hakiki halini bil- Yangın Gece Yarısı Çıkmış, 
llleyebilir. O • 

6 
(Özel) _Dün sece yansmda Şiddetli rüzgar esmekte olduiundan batlayan -yansın 30 ev yandıktan aonra 

nu ot<'mobilinden inip bir gün bizimle ~oahp,alled b b" L--::. ani-··•-- _ §4!bİr büyük bir tehlike kar.ısındadır. söndürülmüttür. Yangın çıkan evde iki 

Fakat iş tersine döner de, biz onl 
dan alış veriş etmemeğe başladıgı 
gibi, neticenin ne olacağını kestirm 
kendilerine ait bir meseledir. 

şehri dola v d d Şehi Yenım e se e ı ucıı•- sr--
. . smaga avet e iyoruz. r "d * k d Y 1 · d b .. ük b" gın çıkmııtır. Ateş, şı • çocu yan ı. anan ev erın çocun an 
ıçınde bir g.inlük bir dolaş ona bir çok yan uy ar yan ·· ·· d 1 Sinop, 6 (A.A.)- Du""n gece ••at 1 de e•ya çıkarılamamı•tar. 
ac ki h k detle esen batı kara yeli rüzır&n yu:a:un en - T T 

Kendi kafası, eskisine nazaran 

değiştirmiş olan Türk milleti, içind 
akalliyet unsurlarından da- gene kea 1 1 a ıkatler öğretecek. Parasız yapı • dill 

labifecek ne kadar çok İş olduğunu göste· süratle genitJemiı ve ekserisi miıba 1 ere Gelecek Yıl Zeytı·nyagv ları 
recek ve sehrin sefaletini duyuracaktır. ait 35 ev yanmlflır • 

di selametleri için • ayni şeyi bekli ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
lltarlılı : 

. Muhittın Üstündağ! Bir gün bizimle şeh· Yanpı üç saat devam et..u.tir· iki ço- Da Standarlaştırılıyor :ı dolaşmaz mısınız? cuk atetler içinde kalarak yanınqtır. 
·a·····a····f··r··-a··· .. v••H••e• ...... A ...... n .... t .. a .... l .. y .... a.- Uyykuangmlanndçokan uyananani yebalkpdd~~lrınoı: ... ~:;: NamAamzımKe• •• •mıt ~ İzmir, 6 (A.A.) - 935 yıla incir re- miftir. Tilrkofis İzmir ıubesi Ese böl-

de sokaklara fırlatmlf, ancak canlarını koltesinden halen elde bulunan miktar gesinde yeti,en seytinyaiı nümuneleri· H . A'! b. · ı"tte b·r a a 

K d ı 
. azretı u. ır gun, meııç ı r 

a in arı •-urtarab:1-: .. Jerdir. 8.500 çuvaldır. Bunun 1500 çuvala İs· ni tahlil edilmek üzere fatanbul TICaNt 1 d k ld w •• -•-ı ••• " ... ...,. d w • ya an an namaz ı ıgını gorme& e, e 

5 Bl·rı·ncı· KaAnunu ıa--- amçıyı a ıp, ve en ın aşı ucun • u 
v ...... n eaaasmda rüzsir giin oıusu tihsal mıntakasında, 7.000 çuvala da, tahlil liboratUYanna söndenaittır. k 1 h "f b d d 

" ..__L:t:. f • İh t ) I° deci" f 0 

H 
istikaJDetİnde esmif olsaydı, itfaiYe ~- z~ar. • raca çı annın e ın ~: ncar • nıp, namazını yeniden kıldırır. 

-eyecanla Kutluladı1ar toun nobanhiı yüzünden Sinobun büJiik ~~rımızın Noel yortular~nda. t_ükenece- lzmlrde Beyındırhk Arap bitirince, Hazreti Ali: 
. Bafra, 6 (A.A.) _Bafra kadınlan mak eblik • kail da bu • sı anlatılmaktadır. fncırleramız Jaken- ş d" 1' ld w • bir kısmı yan t esınl ısmh r pe - deriyede aranmaktadır. 1 İzmir, 6 (A.A.) - flbaylık Tepekö. k-.. ım kı. ı -~goın· namaz mı 
•Yaaal haklarının sonuncuau aaylav MÇ• lunacakb Yanaından çıka ann a ı .. d ·ır ı·k "t th çaml yo sa once ı mır ıye sorar. 

b~e.k ve seçilmek hakkına eriıtikleri 5 . d .B )ar d muhtaç vaziyet • 7 ve 9 numarala üzümlerde 10, 8 nu- yun e mı ı em a e aı me ur ı • Ar p· 
nf8n ır. un yar una marada da 5 para .. m .. aelme vardır. tın imanna karar vermiıtir. Bir heyet •Ön· 1c·ı b . 

ırınci kanun &"Ününü, bqün Halkevin· tedirler . ,.... • • - ce ı ceva ını venr. 
de h d • • S L _ L karJı saat Önümüzdeki yıl içinde zeytin yatla- mahalline •ıderek noksanlara mcele • H t" Al". 

eyecanJa kutlulamıf, bu yön en Smop 6 (A.A) - a0&0a azre ı ı. 
~uyduğu kıvancı Atatürke ve büyükle· 1 de ye~i mahal c!en yan&'ın çıkmıttır. rımızın atandardize edilecesi öjrenil • mittir. - Neden) Diye tebar sorunca: 
~ı.~e iletmittir. Bu tören hoparlöıderle - Çünkü, der, öncekini Allah 

Ulün tehre duyur~muıtur. r 1 s TER ı NAN M A ! ~;ı: ~:::.:.:;m; oon<afdn;;,. 

, Antalya, 6 (4..4..) _ Türk kadnuna 1 S T E R 1 N A N 
·~~••al hakların verildiği sünün yıl dö
llurnü hlÜnasebetiyle Antalya kadınlan 
tarafından buaiin Halkevinde kutlula· 
tna toplantısı yapılmıttır. 

14 Kişi Staj Görmeğe 
Almanyaya Gidiyor 

Bütün memleketlerde olduiu gibi bi~de de b~ tin .. 
.. .. d r Jatanbula gelen f ılmler aınemada 

ma aanauru var 1 • • b b f"l . ed I bu heyete göaterilar. Bu eyet u ı m-
göatenlm en evve 

• h J"f b k mdan tetkik eder ve ancak mahzurlu 
len mu te ı a 1 

&'Örmediklerinin gösterihnesine m~saade eder. 
. • d •. terilen bir fılm vardır. Mevz\ıu Af-

Bu haftalar ıçın e gos . . 

B 
.. betle Afrikalı yerlılerın dansla· 

rikada geçer. u munase . 
rı ibadetleri, oyunları, yafayaslan gösterilir. Bır çok 

' • 
1 

yredilir Sonra Avrupalılar buraya 
vahtı manzara ar se • • 

••lirler. Bu Tahıl kavimler ar ..... medeniyet .. tirirler. 
Her teY yoluna girer, aulhü aükUn .. tlar 

Avrupalıların Afrikaya v mU.temlekelere naaıl me • 
deniyet götürdüklerini eıki yeni bir çok misalerle 
biliriz. Emperyalist devletlerin müatemleke aiyasetini 
propaganda etmek için yaptırdıkları bu filmi biz f stan· 
bulda neden seyrederiz, anlatılmaz. 

Avrupa emperyalıstlerının propacandalarına müsaa· 
de eden bir sansür heyetinin de vazifesini anladıgına, 

artık: 

iSTER iNAN JSTER iNANMA 1 

Bursada a 11 ak Merinos fabrikasında 
<;alıııacak olan 14 ki i Sumer Bank tarafın· 
dan sta1 gbrm k üzere Alınanyaya gönde· 
•ilmektedir. Kafileye Hereke fabrikası l 
kirnyageri Durmuş Erkinsoy başkanlık e
decektir. 

Kafile bu ak am yola çıkacaktır. Ara· l------------------------------------------------
larında kimyağer Bayan Aliye de vardır. j 

Te'cll Olunan YUkse 
Mektep Mezunları 

Ankara 6 (Özel) - Askeri ehliyet 
namesi olmıyan veya ehliyetnameai 
ta olan yüksek mektep mezunlarıJ 

tam ve yüksek ehli~etnaıneai olup 
müracaat ettikleri halde ıhhi sebep 
den ohirü askerlik şubelerince a k 
sevkedilmiyerek tecil olunan yük 
melet p mezunlarının ücretli vazife 
veya namzet olarak maatlı ınemuri 
lere tayin edilmeleri hakkındaki 
vekilleri kararı valiliklere teblii 

mittir. 
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Suç Üstünde 
Yakalanan. 
Adam 

iZMiRDE YENi SPOR 1,EŞK[LA Ti 

İcra dairesinin belediye tahsildarların -
dan Fazıl adında bir genç suçlu, mevkuf 
olarak ikinci ceza mahkemesinde muhal.e

me edilmektedir. 

Yeni Tesisat İçin 100 Bin Liralık 
Kredi Açıldı 

iddiaya göre Fazılın suçu, vazifesi olan 
bir işi yapmak için para almasıdır. Ve anla
tılışa göre de mesele şöyledir: 

Bütün Sporcular Muayeneden 

Beyoğlunun Yenişehir semtinde eskiden 
şoförlük yapmış Kemal adında bir adam 
var. Fazıl bir gün Kemale giderek: 

- Belediye senin hakkında ( 19) lira ce
za kesmiş ; bu parayı vakit geçirmeden ya • 

tır; diyor. Kemal de bu işi kardeşi Nurecl • 
dine bırakıyor. Nureddin icra dairesine uğ-

kattan Sporcu 

Kadın Spor Ve 
Sporcularına Da 
•• 
Onem Verilecek 
İzmir, (Özel) - C. H. partisi genç• 

- Bu cezanın üstünden bir buçuk yıl lik teşkilatını vücuda getirirken, spor 
geçmiş .. Müruru zamana uğramı~ .. diyor. ve genç!ik devriminde ilk vazifeyi fz. 
Fazıl da cevap veriyor: mir çocukları ba~armağı teahhüt elmİ§ 

- Eğer isterseniz ben bu cezanın ( 1 3) bulunuyor. 
lirasını müruru zamana uğratırım. Altı lira 

nyarak: 

Güretteki üstünlüğümüzü futbolda. 
verir kurtulursunuz. Fakat tabii bana ~a ... atletizmde, yüzücülükte ve atıcı1ıkta 

da muhafaza için İzmir sporcuları 

Gençler 
Geçirilecek, Mülha
Getirilecek 

Birinci Kanun 7 

Ji'#~j 

• 
mım ıs LE 1111! ııım 
N,. şanlımdan 
~~üphe 

Ediyorum 
ıı30 yaşındayım. Şimdiye kadar vaziyet 

müsait olduğu için evlenmcmistim. Nihayet 
dostların ve akrabaların teşvikile evlenmcğe 
karar verdim. Fakat bir çok kızlarla düşup 
kalktığım için olur olmaz kıza emniyet e• 
demiyorum. Akrabalarıma, bana namuı-lu 

bir aile kızı bulmalarını rica ettim. Aradı -
lar, taradılar. Güzelce bir kız buldular. Ai
lesi fakir, fakat kız güzel. Çok geçm•den 
nişanlandık. Tabii görüşmeğe başladık. Ba· 
zan beraber gezmeğe gittik .. Fakat baktım 
ki yolda herkes kıza bakıyor. Bir çok genç
le aşinalık göstererek kıza selam veriyor. 
Bazıları manidar gülüıılcrle tebrike kalkı • 
yor. Bu hal sinirime dokunmağa başladı. 
Kızdan şüphe etmeğe başladım. Fakat elle 
tutulur bir delilim yok. Çok düşündi;m. 

Nişanı bozmak için sebep yok. Fakat bu 
şerait içinde evlenmeğe de cesaret edeını -
yorum. Siz ne dersiniz? 

İstanbul: Nurullah 
Nureddin bir kaç gün icra dairesine gi • 

dip geliyor. Fazıl parayı vermezlerse Ke • 
mali tevkif ettireceğini söylüyor ve hatta 
( 19) günlük bir tevkif müzekkeresi yaza • 
rak Beyoğlu kaymakamlığına gönderiyor .. 
En nihayet Nureddine, on lira getirdiği tak
dirde altı lirasını borca yatırıp cezayı ka • 
patacağını, dört lirayı da arkadaşlarile pay
laşacağını bildiriyor. 

planlı bir çahtma tarzı takibini karar· r - , lçinize madem ki bir defa ıüphe dü~ • 
laıtırmııtır. müttür, ayrılmanız daha muvafık olur. 

Ankaraya giden İzmir spor teıkili.- Çünkü kalbinizde bu fÜpbe ile evlenirseniz 
b baıkanı Avni Doğan İzmir sporcula- lzmirin •porcu kızları ve spor teflıilôtı baflıanı Avni Doğan kendinizi ezeli bir iıkenceye mahkum el -

rındaki temayülü büyükleriınize aç- \kilatı ba§kana Avni Doğanın başkan- bul ve İzmir çocuklarına inhisar ede- mit olursunuz. Bu fÜpheniz kadmı da c~ip 
~ış; ~~rti gen~l sekret~ri Recep P~ke· lığında bir. topl.anb. yaparak yapılması rek tereddiye yol açmaması, güreşte ol- üzer. 
rm muzaheretıyle İzmır spor tesısatı gereken dığer ı§lerı de açacak ve bu duğu gibi atıcılık, atletizm ve futbolda * * * 
için iJ ve emlak bankalarından 100,000 tesisatın planları arsıulusal federas- da sağlam vücut ve gizli kalmı,. zeki-

• cıOn be, yaşında iken 2 5 yaşında bir kız-
liralık bir kredi temin edilmiştir. yondan getirtilecektir. lardan istifade edilınesi temin edile-

Nureddin müddeiumumiliğe inerek mua- la evlendim. Sekiz senedir evliyim. Be 13• 
Bu yüz bin liralık kredi İzmirde ba- İzmirin spor devrimi yalnız İzmir cektir. 

vinlerden Nureddine hadiseyi anlatıyor. 
Müddeiumumi muavini Nureddin de ce _ §arılacak spor tesisatı için bir başlan-. şehrine inhisar edecek değildir. Spor 1 İlk it olarak bir doktor tayin edile-

gıçtır. te,.kili.tı batkanımız Avni Doğan Öde- rek İzmirdeki bütün sporcular muaye-binden dört lira çıkararak bir arkadası:ıın "3' 1 
yanında paraların numaralarmı tesbit ecli _ Bir kapalı Jimnaz, kapalı bir pist, mi§, Bozdağ, Bergama ve diğer Gür- neden geçirilecektir. Beden, nefes, kalp 

yor ve Kemalin kardeşine veriyor. Kemalin bir yüzme havuz:u ve iki ıpor atadı ya- büz delikanlı yeti!tİren yerlerde spor ve citer teıekküli.tı müsait olmayan 

ne de çocuğum var. Fakat karım sağır. Ko
nuşmak mümkün değil, onun bu hali b ni 
rahatsız ediyor. Yaşamak mümkün d•!ğiJ. 

Başka bir kızla evlenip valana bir kaç C'V• 

lat daha yetiştirmek istiyorum. Ne der • 
Pılacakbr. Bu sayılan tesisat bir hayal yapmag-a müstait çocukları İz:mire sporcular, spor sahalarının Ası da olsa· 

kardeşi yukan çıkıp on tane kaymeyi Fazı- siniz? 
Prog-ramı delirildir. Hepsi de bir yıl •· celbederek bunları spor mütehassısla- lar, spor sahasınd~n uzaklattırılacak-la veriyor. Ve mukabilinde altı liralık bir • 

makbuz alıyor. Tam bu sırada muavin Nu- çinde tamamen batarılmı§ olacaktır. ranın eline verecek ve yetişmelerine im-) tır. İzmirde kadın sporlarına ve spor-
İzmirdeki teknik heyetler, spor te~- kin bırakacaktır. Sporun yalnız latan- cularına da önem verilecektir. reddin ve adliye polislerinden biri Fazılın -

vazife gördüğü odaya giriyorlar ve yaptık
ları aramada Fazılın pantalon cebinde nu
maraları tesbit edilmi~ dört lirayı yakalıyor
lar ... 

Gerede Halkevinde 
Kıı için Ça;ııma Pragramı 
Hazırlandı Ve Bir Köylü 

Bayramı Yapıldı 

Çorumun Ova Karapınar Köyünde 
Bir Genci Yaraladılar 

Duruşmada Fazıl bu dört lirayı iki kar
deşten ödünç istediğini iddia etmiş. fak at 
iki kardeş te bu iddiayı kabul etmemiştir. 

Şahit olarak dinlenen muavin Nurcd • 
din: 

- Cürmü meşhut yaptığım zaman suç
lunun: ııBir kabahat yaptım. Kusura bak • 
mayın, ve hakkımda muamele yapmayın» 
talebinde bulunduğunu bildirmi~ ve: 

- Ben hadisede rüşvet görmedim. Cün
kı.i kanun gözünde, bu, rüşvet sayılmaz~ Bu 
suç vazifeyi suüstimal mahiyetindedir .. de -
miştir. 

Duruşma tahkikatın genişlemesi için baş. 
ka güne karnıştır. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumartesi 

(*) 

Anüs Fissürleri 
''Şerçteki Sıyrıklar,, 

Defi tabiilerini güçlükle yapan ve ağ
rılarla beraber bir kaç damla her defa
sında kan zayi eden hastanın şikayetini 
dinledim. Muayene ettim: 
l f,ızım kusuru ve kabız müşkülatı yü • 
zünden bağırsaklar içinde fazla tera -
kiim eden mevaddı gaite parçaları çı • 
karken bağırsak gı ayi muhatisini a

sındıra aşındıra sıyrıklar ve çatlaklar 
yapmış. Kan damlaları buradan geliyor. 
Şerç nahiyesi de, asabı da müteessir 
ettiği için ağrılardan fazla ıztırap çek
tiğini söyledim. 

• Yüzde iki gliserinli asitfenik mahlulün
den her aptesten sonra şerçin etrafına 
temiz bir pamukla sürmesini tavsiye et
tim. 

Suyu bol taze meyva, tatlı portakal > l'
mesini ve sebze yemeklerini etlert! 
mümkün mertebe tercih etmesini tem
bih ettim. Bu suretle tedavi ettiğim hı.~
talar kabızdan kurtuldular ve sıyrıkları 
da iyileşti. 

Gerede (Özel) - Halkevi kqhk ça· 
lııma proğramı yapmıtbr. Bu arada bir de 
köylü bayramı yapılmııbr. Evin muhtelif 
kollarından aynlan 25 kiıilik bir kafile oto 
mobille Dürdivanın Kadılar köyüne git
mitler, köy mektebinde istiklil piyesını 

temsil etmiıler, diğer baıka ıösteriler yap• 
mı§lardır. Bu arada bando tarafından ıü· 

zel parçalar çalınmıttır. 
Bayramda Belediye Reisi İhsan Yalçın 

Cumuriyetin köycülük siyasası hakkında 

bir konferans verrniı, hastalar muayene e
di.lmİf, bedava iliç verilıniıtir. Köylüler 
bu ziyaretten ve tertip edilen bayramdan 
çok mütehassis olmutlardır. 

Çorum (Özel) - Ova Karapınar köyün
den Sarıoğlan oğlu Mustafa, Osman, İhsan 
Falcı oğlu Rüstem ve Arif oğlu Şükrü ara· 
sında bir kadın kaçırma meselesi yüzünden 
kavga çılmııı, Mustafa, Osman, İhsan ve 
Rüstem yolunu bekliyerek Şükrüyü bir kaç 
yerinden ağır surette mavzer ve tabanca 

Yozgatta Halka 
Mahsus Konferanslar 

Yozgat (Özel) - İlk okul öğretmenle
rinden Ruhi zehirli gazlar ve bunlardan ko. 
runma çareleri hakkında bir konferans ver
mİ§tİr. Halkevi yeniden bir kaç konferans 
tertip etmİflİr. Konferanslar her cumartesi 
gÜnÜ verilecek ve nisana kadar devam ede
cektir. 

Edremitte iki Hapishane 
·Yakalandı 

Kaçağı 

Yedi buçuk yıl ltaçak gezdikten •on ra yakalanan Aziz ve Pomak Ri:za 

Edremit, (Özel- - Bürhaniye ha-ı rini kaybetmeğe muvaffak oluyorlar

pishanesinden kaçmı~ olan dört hucuk dı. 
seneye mahkum Poma~: Rıza ile y~ ..:: Kazaya yeni tayin edilen jandarma 

--~:-.. -:-------------1 ucu seneye'. ma um ~er es zız ya- b. k"b b l b 1 d A • 

1 
b k hk- C k A . ı · cumandanı yüzbaşı Hayrettin amansız 

( *) Bu notları kesip saklayınız ya- · ır ta ı e aş amıs ve un ar an zı-
hut bir albüme yapııtmp koJleıu'iyon kalanmışlardır. Bunlar yedi buçuk se- zi Şarköyde, Pom;k Rızayı da Dere-

:rapınız. Sıkıntı zamanınızda hu notlar 1 neden beri kaçak bulunuyorlar ve fır- köyde diri olarak yakalamaia muvaf-
l»ir doktor &ihi imdadınıza yetiıebilir. sat buldukça suç i§liyorlar, fakat izle- fak olmuştur. 

--------------~------------....: 

ile yaralamqlardır. 

Mütecavizler kaçmıılarsa da zabıta ta • 
rafından çok kısa bir zaman zarfında ya • 
kalanmıılardır. Bunların elindeki 3 mav • 
zer ile iki tabanca müsadere edilmİf, ken • 
dileri de adliyeye tevdi edilmiılerdir. Şükrü 
tedavi altına alınm11tır. 

Çanakkalede Yağ· 
murların Zararları 
Çanakkale, (Özel) - Dört eün de

vam eden sürekli yağmurlar neticesin
de vilayetin bir çok yolları ve köprüle
ri hasara uğraını§br. 

Çanakkaleye Giden Göçmenler 
Çanakkale, (Özel) - Bursa vapu

ru ile gelen 700 göçmenden mühim bir 
kısmı köylerine sevkedilmittir. Bunla
nn sevkinde otomobil ve otobüslerden 
istifade edilmi§tİr. 

EIAziz Emniyet DirektörlUgU 
Elaziz, (Özel) - Şehrimiz Emni

yet Direktörü Azmi Diyarıbekir birin
ci genel müfettişlik emrinde bir vazi
feye tayin edilmiştir. 

Zeytinyağı 

Fabrikatörlerinin 
Müracaatı 
Edremit (Özel) - Ayvalık ve Edremit

te zeytin sanayiinin ıslahı ve inkişafı için, 
Ziraat Bankasınm iki büyük zeytinyağı fab
rikası kuracağı hakkındaki haberler, bu ha
valideki zeytinyağı fabrikatorlarını telaşa 

diifürmüıtür. Bu fabrikatorlar, fabrikaları • 
· nın Ziraat Bankasının kuracağı fabrikalarla 

rekabet edemiyeceğini ve bu yüzden mah· 
volacakları iddiasile Ekonomi Rakanlığına 
baı vurmuşlardır. 

Bunlar, bu havalideki zeytin sanayiinin 
ıslahı için bankanın fabrikadan evvel, ev
velce 13 milyon kilo veren ve ,imdi 7 mil
yona düımüı olan zeytinliklerin. ıslahının 

doğru olacağını da bildiriyorlar ve zeytin -
yağı fabrikası yerine prinad refineri fahri • 
kası kurulmasını istiyorlar. 

Samsun: Yusuf 

Ne diyeyim a oğlum. Sağır karandan çı • 
kan beı çocuğunu büyütüp adam etmeğa 
çalıf. Vatana kafi derecede çocuk yeti~ -
tİrmİfıİn. Bunları sefalete atıp ta baıka ço
cuklar yapmağa kalkmak, vatana hizmet 
değil hiyanet olur. Haydi karın sağır, oııu 

beğenmiyorsun, ya çocukların günahı ne? 
Onları neye bırakıp kaçmak İstiyorsun. 

••• 
,Çorluda Ç. H. 

Mektubunuza red cevabı aldıktan son a 
kızın sizi sevdiiine neden hükmedİyonu -
nuz? Bence kız sizi sevseydi mektubumrza 
ret cevabı vermezdi. 

* * • 
«Sekiz senedir bir erkeği seviyoru~. Bu 

adam yüksek mevki sahibidir. Benden hay
li yaşlıdır. Hatta evlidir. Fakat onu sevdik
ten sonra başka erkek sevemedim. Öt<-ki 
erkekler bana manasız, ehemmiyetsiz, cılık 
görünüyor. Sevdiğimle evlenemiyeceği ui 
biliyorum. Fakat öteki erkeklerle de mernt 
olabileceğimi sanmıyorum. Onun için ta • 

}iplerimi reddediyorum. Fakat yaşımı al -
mağa ba~layınca beni de bir endişe nhJı. 

Bu gidi~i beğenmiyorum. Siz bana ne ta\:
siye ediyorsunuz? 

Nadiye 
Ümitsiz bir hayale gönül vermışsınız. 

İnsan bir yaıa kadar bir hayali sevebilir. 
Fakat nihayet bakik~tle kartı karşıya gelin
ce hayalinizi feda etmeğe mecbursunuz. O
nun için taliplerinizi reddetmeyiniz. Evlen
meğe çalışınız. Evlendikten sonra yeni er
keğinizi sevmeğe alııırsınız. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

TEYZE 

Bu geceki nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Eminönü: ( Bensasoıı). Kiiçiikpazar: 
(11. Hulusi). Alemdar: (E.sat). Bey<1· 
zıt: ( Belkis). Şehzadeba ı: (lbrahim 
Hnlil). Fener: (Vitali). Karagümrük: 

(Suat). Şehremini: {Nazım). Aksn -
ray: (Ethem Pertev) . Samatya: (Teo
filoı:;). Bakırköy: (lstepan). Galata: 
(Kapıiri). Hasköy: (Halk). Kasım -
paşa: (Merkez). Beşiktnıı: (Rıza)). 

Sarıyer: {Osman). Beyoğlu: (İtimat, 

Kinyoli, Tarla bası). Şiı:;li: (Maçka F ey

~i). ü~kiidar: (Ahmedi} e). Kadıköy: 

(Al:ıcddin \'C Rifat). Bii) iikada: (Şi • 
nasi). Heybeli: (Yusuf). 



RARICi TELGRAFLAR 
ÇİNDE ı A ·k d AI o·· Japonların T azyikı merı a a man UŞ· 

Artıyor manlığı Aldı, Yürüdü 
11 hııdut Dünyanın en tehlike-

"'"İ4 • 
Japon Bombardıman Tay- Bremen 

""' Q 1( siz ve ( 120) sene -
.. "'lfQ h a- d b · d h. b" yarelerl Korku Saçmıya Vapurunun 

ududu. en erı e ıç ır as-
arı b" - keri hadisesine sahne 
a .1 ır hudut varsa, o da şimali A -
ıe K 

tlte]ilc anada arasında uzanan 4500 
"kıııJ sınır hattıdır. Bu mes0 ut ha • 
~1111 ulamak ve ebedileştirmek için, bu 
llark ~~nında, bir daire şeklinde güzel 

"ucud · ·ı . ~Cı:iJnı· . e getırı mış ve «Sulh parkrn 
ıştır Bu k b. b. . . k d 

L tırıda A~ "k par ın ır ırını ate en 
'Yala11 erı an ve Kanada bayrakları 

}' llıaktadır. Bu yolların birinin kena-
1 arısı A .k 
ttirı men an, yarısı da kanada 

e bii ·· lttıe runmü~ bir kule vardır. Bir 
l\lcrdevve_I tanzimine başlanan bu park 

ıı e bıtnı k ·· d · B qtkı11 da . el uzere ır. una benzer 
tıda şınıa i Amerika - Meksika hu

Yapılrnasına karar verilmiştir. 

* "-i ,,. D·· d ır buy unya a kullanılan 
ıl g b ~d . 

~g _ay cınsine, yeni 
ii bır cıns daha inzimam 

t..,, ~ere b 1 B 
b 1 lıta k u unuyor. u buğday cinsi-
~Rcla 11 ~rnon» buğdayı deniyor. Bu ye-

}' cın · · D t: sının meydana gelişi şöyle ol-

t/ıiına k 
, 1' t a rahiplerinden Filipon clö 

). t.ıtanka . 

Baıladı Yoluna Mayn 
Pekin, 6 (A.A.) - Çinin ıimalin • KonmUf 

deki üç vilayetin muhtariyetini tahak • Nevyork, 6 (A.A.) - Zabıtaya •• 
kuk ettirmek için faal bir rol oynamak· nonim bir mektup aönderilmİJtir. Bu 
ta olan Japon generali Doihara'nın dün mektupta bu l'ece buraya l'elmeai bek
Nankin hükumetine Japonyayı ancak lenilen Breıfien adındaki Alman gemi
bu bet vilayetin muhtariyeti tatmin e- sinin yoluna bir mayn konulmak iste· 
debileceğini bildirmit olduğuna dair nildiği haber verilmektedir. 
burada bir ıayia deveran etmektedir. Sahil muhafazasına memur aemiler-

Şimaldeki baıhca Çin kumandanı le zabıta emrindeki vapurlar, Alman 
general Sungehehvuana'nın harekatı gemisine refakat etmeğe hazır bulun • 
hakkında malumat yoktur. Mumailey- maktadırlar. 
hin dün birdenbire Pekinden hareketi Amerikada Altın Stoku Artıyor 
kendisinin Japon tazyikine mukavemet Vaıington, 6 ( A.A.) - Son atatistik-
etmek ümidinden vaz geçmit olduğu ler, Birletik Amerikanın altın ·stokla • 
suretinde tefsir edilmektedir. rının hali hazırda on milyarı tecavüz 

etmekte olduğunu göstermektedir. Bu 
rakam §İmdiye kadar asla tescil edil • 
memit olan en yükaek rakamdır. 

Amerikanın Durumu 

Son on iki hafta zarfında Amerika • 
ya sekiz milyon kadar altın girmittir. 

Denh! Konf el'•nsı Ve Amerika n 
Murahhaatar1 

Sayfa 5 

Mülkiye Mektebi 
Altmış Yaşına 

Girınek Üzere/ 
Mülkiye mektebi bir iki gün evvel elli 

ıekiz yaşını bitirdi, elli dokuzuna bastı, ge

lecek yıl altmışına girecek. Bu münase • 
betle mektepte bir toplantı yapı1dı. nutuk
lar verildi, dünle bugün karştlaştınldı, ara
daki engin fark tebarüz ettirildi. 

Bu toplantı sırasında profesör Aynizade 
Tahsin de mektebin bir tarihçesini yaptı, o 
müessesenin ne gibi zaruretlerin ibramile 
kurulduğunu anlattı. Ben bu güzel tarihçe-

de o zaruretlerin yalnız ana hatlanna re • 
mas edildiğini ve eski devrin bir mülkiye 

mektebine ihtiyaç gösteren acıklı vaziyetine 
neşter vurulmadığını gördüm. Hatip, mek-

tebin tarihini canlandırırken kendini dinli
yenlerin yüreklerini bulandırmama.le iste • 
miş olsa gerek. 

Fakat o acıklı vaziyet o kadar ibret ve. 
rici sahnelerle e safhalarla doludur ki genç 
mülkiyelilerimiz onları yalnız bilmeie değil 
unutmamaya da mecburdurlar. Bundan do
layı kendimi tutamadım, şu fıkrayı yazdım~ 

Mlilkiye mektebi yokken bu memleketin 
idare makinesi okumak dahi bilmiycnlerin 
elinde idi. Gerçi Tanzimattan sonra valile
rin okur yazarlardan seçilmesine dikkat olu
nuyordu. Hatta değerleri bugün de inkar "'illa monun mezarını zıyaret et-

. tı, bu rn . . d . 
1 h1ıJrıı. ezarın ıçm e ıki buğday 

~tlllii uş. Bunları alıp Danimarknya 
l) 'Ve ek . k 

Vaıington, 6 ( A.A.) - Amerika dı§ 
itleri bakanı Hull, verdiği bir söylev • 
de, ıimali Çinde esasJı siyasal deiitik
likleri istihdaf eden her türlü tetebbüs
ler aleyhinde bulunmuf ve bu te§ebbüs
lerin, açık kapı prensibi bakımından 
arsıulusal anla§malarla Amerikanın ve 
diğer devletlerin menfaatlerine muğa
yir olduğunu söylemi§tir. 

Hull nutkuna §Öyle devam etmif}tİr: 
Amerika hükumeti diğer devletler • 

den a~ğı kalmıyarak, Çinin mukad -
deratiyle bilhassa alakadar olmakta ve 
arada cereyan etmekte olan heyecanlı 
vukuatı hususi bir dikkatle takip el· 

Londra, 6 (A.A.) - Deniz konfe • 
ransına İ§tİrak edecek oJan Amerikan/ 
delegeleri buraya ge)mittir. 

Almanların Bremen vapuruna 
bir kuı bakıp oluııanııyan yüksek şah iyetler vali yapılı • 

----- yordu. Liikin mutasarrıflar, kaymakamlar 

Ingı·liz - Alman lngiltere • Mısır yüzde dok an nisbetinde ümmi bulunuyor-lı. t"rıe ~ mış, çı an başaklar ilk sene 
'(itıcj bugday vermişler. du. Hele nahiye müdiirleri tamamilc ıığa • 

~- acO~~ 1982 tane buğday tanesi elde 
ed c;u ·· a;. I ncu sene İse bir kaç kental 

Dostlug'IJ u Samuel Hoar Nutkunda !ardan seçilmekte idi. Ziya Paşa, bu yüz -

1\ ısırdan Bahsetti dendir ki meshur bir yazı ında: alki büyük 
>;ı a ının D . 

, h:ıf b· ış. anımarka, şimdi, dün • 
1
• b· 1 ır b y d · · bı. it~ ug ay tıpı atıyor. Bunun 

.... ı arnank· ·· ı·· ll11:İlll-ı ı tur u renkte kumaslar gibi 
~._ on buğdayıdır. -

"••nı y ~ l 11 eni Bir KruvazörU 
ı'~ ezgiha Kondu 
~--~ 6. ( A.A.) - Va§ington muka-
e a eaıni . . O ~ ıınza etmı§ olan devlet • 
~.de., ~ı-t 1935 tarihli kanunun in

. İtıd 1>~§ ~ekte olduğu 35 bin ton 
• ekı ı __ u .• .. 22 b" . • " te:r; .. ~ vazorun ınrıcı tef-

i ~İld·R~ha konulmuf olduğu res • 
. i~i ~l"ılrniıtir. 

llcı k" 
tell\i d •nun 1937 de ayni tonajda 

b lteıı -11a tezgaha konulacaktır. 
.~il\. )lllda Döviz Ticareti 

f• • 6 (A. 1l'e.tı .A.) - Hazine polisi, res· 
•t-dan "'k k f" eti l' Yu se ıyatlarla döviz 

Çık •ı>an geniı bir teıkilat mey
'1-tnııtır. 

Londra, 6 (A.A.) - Lord Mount vazife vardır: Çocuk liilalığı, nahiye mü • 
mektedir. T I 1 ·ı· Al d ı k · 1 L d 6 (AA) - Sir Samuel Ho-emp e ngı ız • man ost u cemıye- on ra, · · dürlüğiı. 1 laya ti ehemmiyet taaıyan bu ı'k"ı 
/ngiltere Ve Amerikanın ihtarları Mı? · · ··ı · d d'w' ·· 1 d Al d'" · Jd w ·· 1 d M " tının şo enın e ver ıgı soy ev e man are, un ver mış o ugu soy ev e ısır vazife, bilinmez neden. bizde hep cahillere 

Tokyo 6 (A.A.) - İngiliz ve Ame • milleti ile İngiliz milleti arasındaki meselesine temas ederek İngiltere hü-
1 H H il .. verilir! ı dcmis ve acı acı söylenmİ"'İr. 

rika hariciye nazır arı oare ve u un dostluktan daha mükemmel ve daha kumetinin ana yaıa Yiicude getirmek "' 
•İmal meselesi hakkındaki diyevleri ve f d l b" t t d' w. . .. b"'t•• t"I •• •11 • d Mülkiye mektebinin açılmasından evvel-
:ır • ay a ı ır 1ey asavvur e me ıgmı uzere u un par ı er mumeası erın en k" d d .d ? . • . 
bunların 9 devlet muahedesıne muga • söylemittir. /terekküp edecek bir komisyon ihdası ı cvır c ı . a.r.~ z:nakınesını~ ~angı ellerde 

· h k ti · d w acağı tehlikeler .. f • . • A • _ hırpalanıp gıttıgını anlamak ıçın §U vakıayı 
yır are e erın ogur j Lord Temple'ye gore ngıhz - Alman ımkanını derpış etmekte bulundugunu 
hakkındaki telmihleri, burada Japon • { tbol teması iki milletin kar§ılıklı söylemİ§tir. da hatırlamak miinasip olur. Meşrutiyetten 
yaya kartı yapılmıf bir nevi ihtar ma· d:ygularına bir dönüm noktası teşkil lngiJtere hükümeti, Mıaır meıeleaini, bir iki yıl öne~ Kosva valisi iken öldürlilen 
hiyetinde telakki olunmaktadır. /I etmektedir. Bu münasebetle f ngiliz Mısır milletine karşı beslemekte oldu • Hafız Pasa hır ar~lık Zor muta•mfı idi. 

Selahiyettar bir Japon memuru bu milletinin Almanyaya teveccühü oldu- ğu sempatiden mülhem olarak nazarı On~ l~tanbu.ldan bır tahrirat müdürü eön • 
diyevler hakkında da demittir ki: 1 ğu anlaşıİmııtır. itibare almaktadır. ~e~ı~dı. Henf, ko.ca bir sancağın yazı iııle-

«- Şimali Çindeki hadiseler tama • =-- - • • • • rını ıdarc edecektı. Fakat okuma11, yazması 
men bir Çin dahili meselesidir ve buna Jiyetinden dolayı end~te ıçındedır. ~~- tir. yoktu 1.. Hafız Pa§a, bu akıllara sığmaz ı§ia 
Japonya tarafından bir karıtma mev • pon sile~ k~a~danlıgı nam_ına soz Çin Milletler Cemiyetine Baf Vurdu farkında. o~~~ca, sarayca ve Babıalice hi-

b h J 
söylemege aelahıyettar olan bır zat bu Lonrlra, 6 ( A.A.) - Çin, 9 devlet mu- maye edıldıgı meydanda olan yazı bilmez 

zuu a ao amaz.» . , ~ . . 
H lk Bombardıman tayyarelerın general Chanyehan kıta- ahedenamesi ahkamının Japonya tara· katıbın hemen kaldırılmasını lstanbula yaz-

Tayy:relerinden Korkuyor }arının askerlikten tecrit edil~İ§00mın.ta- fından ihlal edilmit olduğunu kabul ve dı. De\ rin dahiliye nazırı da onu ilkin kay-
k" 

6 
(A.A.) _ Ahali, Japon, ka;·a yaklaşmaları haberlerı uzerıne teslim etmesini talep etmek üzere Mil- makam, sonra muta nrnf yaptı. Demek ki 

···~ef m,b b d uraklarının fa • istiktaf yapmakta olduklarını söylemi§· !etler Cemiyetine müracaat etmittir. (Devamı 7 nci yüzde) 
ket• ve om ar ıman -s 

7-U- 35 it 
15 
~ f T No66 1 Kızının sokağa çıktığından tama.- cümlesinin ne muratları varsa versin, kalktı, kollarını açtı: 

miyle emin olmak için mi nedir? Kalk konu komşu da beni yalnız bırakmı- - Nikahta keramet var, diyorum 
tı, mutfağın kapısını açtı, taşlığa bnk- yorlar. amma, hangi nikahta'?.. Doğru dü • 

• tı; döndüğü zaman, dudaklarında tc- Kalbine bir iğne saplanmış gibi 

1 

rüst bir nişana bile bağlamıyoruz.. 

Qr l/Lıvr N L r Q vil etmek isteyen bir gülümseme km- gözleri İstırnpla yanmıştı: Neden böyle birdenbire COfmUftu? 
. t:: n C 1:: e sısı vardı: - Yine söyli.iyorum, kendim jçin Onun uyuşuk sinirlerini, hangi akrep 

1 
~telin E ŞM#1§1"*'1+1·'5~ . ' ·_ Acaba, kapandı mı_? diye b,ık- değil... Onun için ... Bu kadar serbest 

1 sokmuştu? 
~~bit ~erer, yo]un düşerse, ağabe· hiç ayrılmadı gıbı.. tım. Büyük densiz densız kapamala- alışmak, bir genç kız ıçın iyi mi? .. 1 Ihsan abla dudaklar~ titreyerek ba-

tQij,, Ugra .. Bu kadar zamandır gö- Eğer Pakize evde olmamış olsay- rından kapının kilidi bozuldu da, ba- Hayırlısıyla günün birinde evi barkı kıyordu: 
ı b ..ror 1-1 l ~ d d. . İt y ·· asta mı, yoksa deniz a- dı, İhsan ablanın açı acagı ve er mı ·zan kapandı, sanıyorsun, esneyip a- olacak ... Haydi, inşaallah, zengin ko- - Beğenmiyen, bakmayan, isteme· 
' Otıutı e;: mi gitti? Başımız sıkıştık- yanacağı muhakkaktı. çıhvermiyor mu? c:aya dü,şer de, ev hizmetinden kurtu- yen yok... Hep talisizlik ... Nişan olu-
D·dii~e 

1 
şın~ ağırıtıyoruz .. Aranıak Yukarıda, ka~ılar açılıy1or'. kap~~~- Gelmiş, kerevete, yanıma olur- lur. Amma, kadınlık, hanımlık, karı- yor, ileride daha iyi, daha hOf geçin ~ 

. ı~İtıj r · .. d~~ırn.. yor, konsol, gard~rop göz erı çe ı 1" muştu: 
1 
lık, sade ev işiyle mi? Bunun sök:\ ğü meleri için anlaşalım, diyorlar, böyle 

· tı llstundeki tepsiyi yere koy_ yor; koltuklar, ıskemleler yerinden _ Artık, hiç evde durmuyor ... Bir var, biçkisi var, dikişi var. Haydi işlerin arasını soğutmağa gelmez.. Ta-
' Sa oynuyordu. can sıkıntısı, bir can sıkıntısı... H ak bunları da terzilere, hizmetçilere yap- vında gerek ..• 
'r~~ii tıa bir kahve pişireyim.. İhsan abla, mangalda .. sür~lü cez- vermiyor değilim ..• Genç çocuk ... Tek tırsın. Kocası, onun bu avareliğine Durdu, dargın dargın yüzünü buruş· 
ı' 'y tlle baktı, gülümsedi: veye kahveyi atarken, gozlerıyle ta- basına ne yapar? Kardeşleriyle gülüp göz yumar mı hiç? Dünyada yum- turdu: 
~ tQj'ti~00 ·: • Hani ben, hasta iken vana işaret etti; ve sesini yavaşlattı~ , ko~uşınağa alışmış ... Benimle ne ko- maz. 1 - Doğru söze giicenilmez .. Siz, er· 

\ tıı diye'. ~ır acı kahve ikram edeme·/ _ Giyiniyor... Nerdeyse sokaga nuşsun? A. ben de genç olsam, evde Tekrar paketini çıkarmış. sigara kekler, hepiniz maymun iştahlısınız .. 

Yoktu ıçı~e dert oldu, amma, halim çıkacak... . . . . ı kapanıp kalamam... sarıyordu: . . . j Sevginize güven olmıyor; ama, hiç 
\> ~~v ' gordün ı. İhsan abla, kızının gıyınıp gıtme- Bütün müsamahasına rağmen, için - Evli bır kadın, evını bılmelı ... güven, inan olmuyor .. Gönlünüz, gö-
tYi t'cıa,e takımlarını çıkarmıstı .. Ce:ı • sini bekliyormuş gibi, tevekküJle s~s: ' için isyan etmişe benziyordu: Sokak sürtmekle olmaz. Böyle avare züniiz, soba fırıldağı gibi esintiye gö • 

d 'Ahga~a sürdü: ' muştu. Bana, k< hvemi uzattı, kendısı _ Her şeyin, fazlası fazla ... Gece·· alışırsa, evlenince ne yapar? Büsbü- re dönüyor! 

~~eldi~ gıtt~?l de geldim ... Gittim de bir sigara sardı, içmeğe başladı. lerce, bazan h~~talarca evin semtine ti.in sıkılır. Halbuki kocasını güler B~ kadar iç .~~!al.~ışiyle fcra~la~ış~ 
~~% t · ·~ Ülürnler atlattım .. Gene' Uzun dakıkalar, kar~ılıklı. susarak j uğramıyor ... Bılıyorum, ahbaplarmda, yüzle knrşılarnalı, güler yüzle idare benzıyordu .. Yuzuııun kırışan ~gılerı 
Utt'cıed~la, Çocucaklarıma acıdı da, ~turduk. Yukarıdaki terlık sesı, topuk-

1 

arkadaşlarında kalıyor ... Genç çocu- etmeli. Kendi rnhatı, kendi iyiliği için diizeldi; soluk gözleri ışıldadı; agır a· 
f-fa~i 1• • • lu iskarpin sesi oldu. Tekrar kapılar cak, fena yerleri bilmez ki .•. lrz, na- lazım ... Sıkıntıyı çekecek, yine ken- ğır tf>krar yerine oturdu: 

1
' iç tı,f ha2':in gülüyordu: / acıldı, kapandı. sızırılmıs altın gibidir. fçiııde disi ... İşte, bunu bir türlü anlatamıyo- - Jns.m, hiddetinden kime çataca· 
-er e en· - ba ki d dı ve mus, · E l · '-- h d d • · ld v b'J • ~ 't"cı .• p ı Ylrttım ... Amma, çok da I Merdiven sama _a~ı gıcır a 1 kötülük yok ki kötülüğü bilsin, ya- r~m .. v en_nıce, a~a~ u~u ~ egı·ı ğını, kime s~w•ıra~~ını ı mıyor. 
t~ llerjJ;Yapay, iki buçuk hafta ya- sokak kapısı, kırılır gıbı çatırdayarak hutt ta çanak tutsun ... Gelgeleliın, İn· şır mı, dersın?:. Yuzu.~e bonbon bak- Kulağıma ıgılmıştı: 
~ti~ii b· Yattım.. kapandı. b" z da evine bağlanmalı... ma ... Sen de bır şey soylc... - Hep erkeklere kabahat buluyo • 
~. ll"t ırdenbire karardı gülümı;;e- Kulağı kirişte olmasına rağ~ıe~, san, .kı:a I . d ·syanından cay- Fakat, benim cevabımı beklemeğe rum .. Sade erkeklerde mi kabahat?. 
' ~ u o- .. I ' b .. ··1 "d ··rkmustu Şı ayet erın en, ı . .b ... d 11' . 1 ki ı. ~ iç ' ~oz erini kıstı. Ihsan abla, u guru tu en u ' . d . lüzum görmemış gı ı, ıçın en tese ısı- Bütün suçu on arın sırtına yü eme• 

~. onuk . . d mışa benzıyor u. . b 1 b il d . 1 . . . f 1 k ·· ornşu, yalnız bırakmadı- yerınden sıçra ı: . . . .. lemi orum nı u muş, aşını sa ıyor u · de, hanı bıraz ınsa sızı 1 
A.klı _ Bile bile korkmak, buna derler! - Kendım ıçı~ soy y ... - Hele bir kere evlensin .. Nikahta Birdenbire söziinii geri aldı: 
l~ . tıa tı~ 1 . . A ne deli kız! Böyle kapı mı ka- Ben, artık yalnız a ıştım. keramet vardır.. k 
,tı, tllırıldgae rnış~ıb?. Ykaknalkdla.rı pem- mar~·Konuda komsuda hasta mı var, Halinden memnun, gülümsüyor- ..._ Nemıutl,m yo mu? 

1-f nır gı 1 e e e 1 : panı r • Ihsan abla, birdenbire isyan ediver- iki eliyle y.a.knsını tuttu, silkti: 
<ta1 il.tıi p k· . . I ··b k mu uyuyor? İnsan, du: · · ı·k. 1. · d" l · ur k y -a (Arkuı var) tı, ba a ızecığim de, eksık o . su yan çocu .. .. .. - Allah tuttuklarını kolay etsin, mıştı. ı e ını ız erme v ara a ag 

~ llcurndan, hemen hemen bunları, hep duşunur. 



6 Sayfa 

Sabah Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

SON POSTA Birinci 

• 
~ SON DAKiKA ·-~1 l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE 

Yunanistanda Değişiklikler /talga Tazyiklere Mukavemete Karar Verdi 

Parlimento~un. p~~a.rtesi Italyanın yardımı Olmaksı 
Toplanacagı Bıldırılıyor A d S Jh Ol ~ 

Venizelosun Yeni Bir Mektubu Daha.. VrUpa 8 U amazmı_, 
Atina 6 (A. A.) - Hükumet Kondilis dığı bir beyannamede hürriyetperver par• 

zamanında çıkanlan bütün muvakkat ka- tisi lideri Sofulis dün hürriyetperver parti- MUSOLINlNlN GAZETESi TEHDiTLER SAVURUY 
rarnamelerin yeniden tetkik edilmek üze- tisi ile de Venizelosun Yunanistanıh siyasal 
re bakanlar kuruluna gönderilmesi emrini aleminde bir banş elde etmek için sarfet- k d·ı •d'r il' 

Roma 6 (A. A.) - Musolini ile ilgisi )acaktır. İtalyanın etrafında yapılan mu • çiren devletlerin ta ·en ı en .1 .'tı vermi~ir. tikleri mesaiye iştirak etmelerini rica et • l kila 
belli olan uPopolo d'ltalia» gazetesi her hasamya rağmen tarih yürüyecektir. Dört- tedbirlere karşı talya iç teş Jd Gelecek pazartesi parlamentonun top • miştir. k d b·ı k b. ha 

lanacağı söyleniyor. 
Atina 6 (Özel) - Makedonya ve Gi

rit genel valiliklerine tayin edilen general 
Pallis ile general Bakopulos bugün ant içe. 
ceklerdir. 

General Bakopulos bir mart isyanı üze
rine Atinada kurulan ilk fevkalade divanı 
harbin reisi idi. Birinci grup muhakeme e· 
~ilen İsyancılara idam cezası vermediğin • 
<len dolayı bir müddet açıkta kaldıktan 
JQnra Girit fırkası kumandanlığına tayin 
Odilmiıti. Çaldaria hüklımeti zamanında 

Venizeloıun T eeuürü 

Atina 6 (Özel) - Vcnizelos buradaki 
dostu Rufosa gönderdiği bir mektupta 
kendisinin Napoliye gitmediğini, fakat ora· 
da bulunan affe uğrayan sübaylara bir 
mektup göndererek bizzat kendisi isyanın 
başı olduğu halde genel af tan istifade edip 
te afibaylann hususi aftan istifade etmele • 
rine teessüf ettiğini bildirdiğini yazmıştır. 

Pliatıru Geliyor 

Atina 6 (Özel) - Affa uğrayan gene· 
Ciritte çıkan isyanı teskin eden de bu ae • ral Plastiras iki ay aonra Yunanistana ge-
Deraldir. lecektir. Bulgaristanda bulunan kaçak sü-

Elçiler Krala Takdim Edildi baylar yarın Demirhisara geleceklerdir. 

Atina 6 (Özel) - Başbakan Demircis Atina 6 (Özel) - Hava genel kuman-
8ün Atinada bulunan bütün elçileri krala danı general Reppasın Yunanistanın Lon • 

takdim etmiııtir. dra elçiliği ateşemiliterliğine tayin edil~e-
Partiler Arasında ği söyleniyor. 

Atina 6 (Özel) - Hürriyetperver par· Genarl Rappas, Papulası idama mah • 
sine mensup muharrirlere hitaben çıkar· kum eden divanın reisi idi. 

ltalyan Uçakları Dcssieye 
Bomba Yağdırdılar 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 1 mitralyöz, 200.000 tüfek, 1.000 taban-
lelgraf memurlarının Adisababaya ver- ca, 400 mitralyöz, 200 Minenwerfer ve 
dikleri ve bombardımanlardan biraz 500.000 obüs vermİ§tİr. 
aonra neıredilen haberlere göre, yir - Habeı ordusunun aynca 300 Mak • 
mi bin nüfusu olan Desaie ıehri hakiki aim hafif makineli tüfeği, 500 ağır ma
l>ir alev cehennemi haline gİrmİ§lİr. kineli tüfek, 25.000 mavzer tüfeği, 

Her tarafta bombalar patlarken, 10.000 seri ateıli tüfek, 15 milyon mer
halk korku içinde haykırarak kaçııı- mi, 2.800 Wickera makineli tüfeği ve 
~ordu. 500 fewia makineli tüfeği vardır. 

Bomba patlayıılanna, ıehir civarın· imparator Şimal Cephesine Gidiyor 
dan atılan Habet hava mukabil topla· Dddiıababa 6 (A. A.) - Saray çeven· 
nnın gürültüleri inzimam etmekte idi. !erinde hali hazırda Desaie'de bulunmakta 
Uçaklara karıı tiddetle mukabele edil- olan İmparatorun askeri kuınandanlan ile 
mipe de görünüıe nazaran bu muka • müstakbel tabiyeler hakkında görüımek 
J»ele teıiraiz kalmııtır. üzere timal cephesine gideceği aöylerunek-

Amerika hastahanesi yanmıı ve bir tedir, 
liasta bakıcı kadan yaralanmııtır.. f. 
kinci ve üçüncü bombardımanlarda Ö• 

)enlerin adedi ilk bombardımanda • 
kiden daha az olmuıtur. Çünkü kır • 
lara kaçıımıı olan halk ıehre dönme • 
mİJ bulunuyordu. 

Bir İtalyan Uçağı Dü§ürülmüş 
Adisababa, 6 (A.A.) -10 İtalyan u

çağının bu sabah saat 8,30 da Dessie'yi 
borbardıman etmiş olduklan bildiril • 
nıektedir. Diğer 20 Uçak da biraz 
aonra ıehrin üzerinden uçmuılardır. 

Bir İtalyan uçağının düıürülmüş ol
duğuna dair bir ıayia dolaşmaktadır. 

Veliahdin sarayı üzerine bombalar 
atılmıı ve saray biraz hasara uğramıı • 
tır. Ayni zamanda Amerikan hastaha -
nesi üzerine de bombalar atılmıştır. 

10 Ölü, 80 Yaralı 
10 kiıinin öldüğü 80 kiıinin ağır su

rette yaralandığı haber verilmektedir. 
HabeJ hükıimeti müstahkem bir ıe· 

hir olmayan Deasie'nin bombardıman 

edilmesini ve kızıl haç bayrağını taıı -
yan bir hastahaneye bomba atılmasını 
protesto etmiıtir. 

Amerika T eıebbüılerde Bulunacak 
Londra, 6 (Telsizle) - Vaıington -

dan bildiriliyor: Deaaie'de Amerikan 
haatahanesinin bombardıman edildiği
ne dair resmi haberler henüz celme -
miıtir. Amerika hükumeti resmi rapor
lar geldikten sonra icap eden teıeb -
büslerde bulunacaktır. 

Habeşistanın Yeni Silahları 
Paris 6 (A.A.) - Petit • Parisien ga

zetesinin aytarı, Habeşistanın teslftıatı 
hakkında aıağıdaki mall.ımata vermek
tedir: 

Bir Avrupa fabrikası Habeşistana 
7.500 Belçika tüfeği, 350.000 mermi ve 
750 si Hoçkiı olmak üzere 900 makine
li tüfek vermiştir. 

Diğer bir Avrupa fabrikası da 900 

Resmi Bildirik 
Roma 6 (A. A.) - Resmi bildirik: 
Mareıa), Badoglio, fU talgrafı gönder

miıtir: 

İtalyan ve Habq kuvvetleri arasındaki 
müsademeler Eritre cephesinde ıidelet pey
da etmiıtir. ltalyan'lardan üç kişi ölmüş, 
bir kişi yaralanmıştır. 

İtalyan hava kuvvetleri, Gondar ile 
Dabat arasında ilerlemekte olan bir Ha -
bet kolunu yakalamaılar ve üzerine bom -
ba atmışlardır. 

Romadan Bir Telsiz 
Roma 6 (Telsizle) - Havas ajansı 

Adisababadan bildiriyor: 
G6ndardan ilerlemekte olan Habq 

kuvvetleri İtalyan tayyareleri tarafından 
bombardıman ediJmiftir. Dağlık yerlerde 
kalan Ras Seyum kuvvetleri kaçmaktadır • 
Jar. 

Tigre Cephesinde Muharebe 
Adisababa 6 ( A. A.) - Tigre cephe -

sinde Dolo bölgesinde bir muharebe vuku 
bulduğu ve 400 kitinin öldüğü bildirilmek
tedir. 

Ajanı Muhabiri Yaralı 
Paris 6 (A. A.) - Havas ajansının A

disababadan aldığı bir habere eöre, mez
kur ajansın muhabiri Goyon bu sabahki 
bombardimanda Dessie'de yaralanmııtır. 

Ha bet imparatorunun Telgrafı 
Cenevre 6 ( A. A.) - Milletler Cemiye

ti genel se1creteri Habeıistan İmparatorun. 
dan 6 kanunuevvel tarihli apğıdaki tel • 
grafı almııtır: 

Muhasematın baılangıcından beri, İtal
yan hükumetinin tabiyesini açık sorette öğ
renmiı bulunuyoruz. Bu tabiye ulusumuzu, 
bizzat kendi kıtaatı vasıtasile değil, mün
hasıran makineli vasıtalar ve yerli müstem• 
leke kıtaatı kullanmak ıuretile mahvetmek 
usulüdür. Fakat Dabat ve Gondar aibi a· 
çık tehirlerin ve müaalemetperver köylüle-

türlü arsıulusal tazyiklere kat'iyen muka- ler paktı ve ondan sonraki anlaşmalarla de mu avemet e e 1 ece ır. 
Vemet hususunda ıtalyanın verdigwi karan . A b .. .. bu mukavemetini gösterecektır.JI sulhü Roma da arayan vrupa, ugun mu-
mevzuu bahsederek diyor ki: vazenesini kaybetmiş bulunmaktadır. * -ted'I 

«ltalya, Versay muahedesiyle kendisine l Roma 6 (A. A.) - Zecn ..:s 
l v h k 1 v v A talya'nın yardımı olmaksızın Avrupa- devletlerin dügmanca vaziyetleı"'" 

karşı yapı an agır a sız ıga rngmen V• da sulh olamaz. Bundan sonra Avrupanın, ak di>'ltı 
rupa sulhu için mesai birliğinde de bulun- bir ııekilde teşhir etmek m .~~. 

müşkül anlarında, selametini İtalyada ara- h··k- t' 1 k f butuı:ı muııtur. Fakat Cenevrede verilen karar bu ya u ume ı, mem e e ın ~ 
mesai birliğini mahvetmiştir. ltalya mil1eti maya hakkı yoktur. İtalyaya karşı zecri dairelerine, zecri tedbir mücad ti 

l 1 ·h h-d· 1 · · ·· t metııl Cenevre kararından icap eden neticeleri tedbirler tatbik eden devletlerin baş ıca a- n ve a ıse erını gos eren 
çıkaracak ve yeni bir manevi kuvvet bu • n İtalyanın yardımı ile mandalar ele ge • lar koymayı kararlaııtırmıştır. 

Barış İşi Suya Düşüyor 
Roma Ağır Basmıya Başladı 

ltalyanlar Petrol Ambargosu Tehdidi Altında Müzakere lmkaeı# 
Diyorlar. lngiliz Dıf ~akanı Parl~te Bibr ~~n ~al~ca·~· etere 

Roma 6 (A. A.) - Gazeteler ve siya. I moel Hoar ın avam kamarasındakı nutkunu l ert ans • ıtta~ ı~~· goruşrn 
sal mahfcller dün avam kamarasında Sir müsait bir surette tefsir etmektedirler. ltal- ret etm~k ve .mumkunse bunl:rıbif 
Samoel Hoar tarafından yapılan beyanatı ya • Habeş meselesinden 'ballseden Jn • maksadıle Pansde daha uzunc 
pek soğuk karşılamışl~rdır. Roma gazete• giliz Dış Bakanı bilhassa şun?an söylemiş- oturacaktır. 
leri bu beyanat hakkında tcfsiratta bulun- tir: Fransızlar Memnun 
mamnktadırlar. Jngilterenin ne Musolinin <İngiltere, İtalyayı tezlil etm<!k istemez. Paris 6 (A. A.) - Fransız 
durumu zayıAetmeyi ne de fa ist rejimini İtalynnlarln Fran ızlan en iyi dostlanmız Sir Samuel Hoarc'ın ortadaki g t.J 
baltalamayı düşünmediği hakkındaki fırka addetmek istiyoruz. kalktığının yeni bir tezahürü ve 
tamamen bir boşluğa tesadüf etmiş gibidir. Habeş itiliifından kat'ı nazar edilse bile Laval görüşmesinin çok iyi bir ~
Diplomatik bir sureti tesviye bulmak her yine Avrupada pek çok mü~killer vardır. telakki ettikleri nutkunu müsait bır 

halde çok güçtür. Ve bu zorluk nazan iti
bara alınacak menfaatlerin çokluğu nisbe
tinde artmaktadır. Eğer hakikaten bir su • 
reti tesviyeye varılmak isteniyorsa petrol 
ambargosundan vaz geçmek lRzımdır. Bu 
ambargonun tehdidi altında müzakere im
kansızdır. 

Londra 6 (Özel) - Gazeteler Sir Sa-

Fransada 
Yeni Kanunlar 
Parfa 1 (A. A.) - Saylavlar kurulu 

bugün öğleden sonra yeniden toplanmı§ -
tır. Toplantı başlangıcında Laval tribüne 
çıkarak hükumetin kurula tevdi ettiği üç 
kanun projesinin metinlerini okumuştur. 

Bu projelerin birincisi, hususi milis ya
hut mücadele birliği mahiyetini taşıyan bü
tün kurumların dağıtılmasıinı tasarlamak
tadır. Proje bundan başka üniforma ve 
işareti mahsusa taşınmasını yasak etmek
tedir. İkinci proje silah temellükü ve taşın
ma mı tanzim etmektedir. Üçuncü proje 
matbuat Berbestisi hakkındaki 1880 kanu
nunu tamamlamakta olup şiddete davet 
edici mahiyette olan yazılann çok ağır ce
zalara çarpılmasını tasarlamaktadır. 

Lava) projelere ait usulün derhal tatbik 
edilmesini istemiştir. 

Komisyonun raporunu hazırlayabilmesi 

için toplantı tatil edilmiştir. 
Saylavlar kurulu kanun projelerini ha

raretli alkışlarla karşılamıştır. Yalnız en 
son sol cenah bağrışma ve küfürlerle pro· 
jelere aleyhtar bir vaziyet almıştır. 

İpizler Çoğaldı 

Paris 6 (A. A.) - Son hafta içinde iş
siz miktarı 5238 kişi artmıştır. İşsizler 
409.476 kişilik bir yekuna baliğ olmuş -
lardır. 

Hükumet Ekseriyet Kazandı 
Paris 6 (A. A.) - Meclis l..aval hü • 

kumetine 219 reye karşı 351 reyle itimat 
etmiştir. 

··•············•·············································· 
rin mukim bulunduğu kıtaatsız ve müdafaa
aız bir çok köylerin bombardımanı, kadın 
ve çocuklann öldürülmesi, kızıl haç seyyar 
hastahanelerin bombaya tutulması hiç fÜp· 
hesiz beynelmilel hukuka bir tecavüzdür. 
Bir hastahane bugün Deisse de bombardi
man cdilmiıtir. 

Deuie'de kızıl haç bayrağını tqıyan A· 
merikan baıtaneai mühim hasarlara ui • 
ramıftır. 

Dünyanın her tarafında işgal edecek mad- tefsir etmektedirler. 
deler toplanmıştır. Bu müşkillere de ıa • k !tı.ıl Bu gazeteler, bu nulu ta _.ı 
lebe çalacağız.ıı olan kısmın son derece açık ve doşl"'. 

Pariıte ]eri ihtiva etmekte olduğunu ve bıJ 
Londra, 6 (A. A.) - New Chronicle rin siyasal kiyasete davet ve gergiit 

gazetesinin tahminine göre, Sir Samuel leye ve uzlaşmayı temine matuf l> 
Hoar, Pariste yalnız bir gün kalacaktır. ket mahiyetinde bulunduğunu ya 
Dış işleri bakanlığı daimi sekreteri Sir Ro- dırlar. 

Kamutayda Kabul Edilen KanUol 

Kuraklıktan Müteessit 
Olan Çiftçilere T ohuml 

ceğini söylemiştir. 

Üniversite İçin 
Kamutay gündeminde bu]unll~ 

kanun lliyihalanndan İstanbul Ü~ 
ki kanunun birinci maddesinde yazılı bir Jıinde yeni enstitülerin İnşaat. to,, 

5 O b 1• tesisat masrafları için en çok bir milyon liranın 2 milyon 2 in ıraya çı. 

Ankara 6 (A. A. )- Kamutay bugün 
Fikret Sılay'ın başkanlığında toplanarak 
muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk ve yemeklik d ğıtılması hakkında-

knnlmasına saluhiyet veren kanunu kabul ile 213.452 liraya kad r istikraz 
sına veya hesabı cari açtınlmasın'J 
yet veren kanun ile, turi t gemileri 
nan muhtelif deniz resimlerinden 

etmiştir. 

Bu münasebetle söz alan bazı saylavlnr 
yardımın ayni suretle kuraklıktan mütees
sir olmuş olan arpa müstahsillerinden de 
esirgenmiyerek ve ekim mevsimi geçmeden 
yapılmasını istemi§lerdir. 

Buna karşılık veren Tarım Bakanı Muh
lis Erkmen üç yıl önce kamutayın kabul 
ettiği kanun mucibince hükumet adına Zi· 

·1·t nın affına ve bazılanndan tenzı ' 
masına dair kanun müzakere ve ~ 
dilmiştir. . 

Bu sonuncu kanunla Türkiye I 
1 

na gelen hususi yatlarla münhasır• 
taşıyıp ticari muamelelerde bııl 
turist gemileri ve ilmi hususatta 

raat Bankasının buğday satın almaya baş- gemiler hususi kanunlara ve 11 

k k ...!.t~ ladığını ve bunun iyi bir neticesi olara u- göre alınmakta olan vize, mÜrtı'"' f' 

rak zamanlarda köylünün ihtiyacını kar • ve şamandıra resimlerile klavuz .;e 

ııılayabilecek miktarda elde tohumluk bu- kör ücretlerinden muaf tutulmakt' 
lunabildiğine i~ret etmiııtir. Yine bu gemilerden sıhhiye ,e 

Bakan bir kısım yerlerde tohumluk resim ve ücretlerile fener resmini~ıe ı 
dağıtılmasında gecikmeler olduğu hakkı"'- hissesi yüzde elli indirilmek suretı 
daki sorulara karşı da, bunları da yerlerin- caktır. 

den soracağını ve iııi yakından takip ede • Kamutay pazartesi günü topl• 

Almanya Eski Müstemlekelerinl lstııOt 
Hamburg 6 (A. A.) - Georing, «Blom und Voss» deniz teı 

nı gezdikten sonra iıçilere söylediği nutukta yiyecek fiyatl~rıll~ 
ıelmesine hükumetin her vasıta ile mini olacağını bildirmı§ ,)' 

manyanın eski müstemlekelerini tekrar elde etmek hususund 

leplerini ehemmiyetle kaydetmiıtir. 

Musolinl ile Maretal Dö Bono KucaklatlflJi' 
Roma, 6 (Telsizle) - Buraya gelen Marepl dö Bono parlıJı 

rette karıılanmııtır. Musolini fatiıt kıyafetile iıtaıyona gelerel' 

ıal ile kucaldaımııtır. 
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Sayfa 1 

[_·~--ı:Ş_eh_l_r __ Ti~ig~a_t_ro_•_u_n_d~a~ __ J 
Hülleci 

HUlleclyl Yazan Reşat Nuri <r.Untekln 

« Ben bu «Hülleciı> komedisini aırf 

halkı biraz eüldürüp eilendirmek için 
yazdım. 

Anadoluda dolaşan tulüat 'kumpan· 
yaları zannedildiğinden çok fazladır. 

Onların uframadıiı kasaba yok gibi
dir. Günün yor1runluklarından sonra 
bir parça dinlenmeğe ve eğlenmeie ih
tiyaç duyan halk bunlara oldukça rağ
bet te eder. Tulüat kumpanyalarının Eski Ve Yeni Kışlar 

G 
~ •• ı öyle uzun boylu hazırlığa, maır•f a da uru G .. .. 1 y s b B d ihtiyaçları yoktur. Kııın bir büyük kah· , uru ana D O a aşın a ~::.~:tu!a:~:~i ::~;: a!i~.k~~;~~~ 

ru Kış Meyvaıarınl Y!
·yemez Qld kflmiıbiraahne,birikiboyalıperde,çan-U • talarındaki bir iki kostüm onların can• 

_ __ _ ----- '"""' alor. Elverir ki JÖnüll~r ıen ol· 

Eski Kışlar Kıt Değil, Eğlenceydi. Şimdiki Kışlar •un·~u maksatla yazılan "Hülleci" yi 

ı O d 
şehir tiyatrosunda seyrettik.. Reşat 

11.,.. Bir Nevi stırap l u Nuri Hüllcci'yi ynzmakla nasıl önem· 

"- IÇınde yabm, benim ı,;. b-·"'L li bir işe gir\pniş oluyorsa Şehir tiyat• 

ı~ "ardı Lo u,-ua an. d H""IJ ·• · 

Diyor kh 

Qlt lt.d · P yanaldı, bknaz, taze yüzlü • • rosu a u ecı yı oynamakla bu i de d"ı 
1 1 ırı •• Kış bastırdı mı, onun odasın • f j hissesine düşen borcu ödemiş oldu . 

........ ;';'elma, annut kokularmdon g.,.a· Müellif de esasen anlatıyor: imam rolünü )apan it" zat 

°"• ... d ".'"'!ara san un k., kavunlan a· a Hülleci tuliiat kumpanyalarının be· . . ''1ı'&ına pamuklar içinde elmalar, ~ J nimseycceği bir komedidir. Hülleci'yi rbe ~"' şımd'. ne olacakl Hılmi efen-
...._ •. "• ayvalar .. k!ardı. Gecel<ri ka- sahneye koymak büyu'"k f1 

1 

ev ıyanın .kı molduğunu Adile du---., 

0 

•• d masra ara d .. i . E 1. . 
""- < nun en geçen her .ım~çiyi, berbo- kapı açmaz: Bir oda dekoru b. "k' uya gos erır. v ıya, Şerıft<>n başka· 
...,,, -k t h 1 • ır il d -·ıd· Zeh ._ li e en • vacı,., çağmr' cüppe, bir iki entari Hülleci için klifi 

51

• egı ır. rayı Şerife verirler, ı......; u oğlum, azol canım çekti. Bir«o gelir. Hülleci.yi oynamak güç degildir. l~ılfmı Melek.le beraber gider, Yalnız 
ıı., boza içsek .. nki... E 1• k la -:ıa ız acıkta !.. ı..: ... o küçük halimle b'" iik . sasen tu uat umpanya rında hoca, • İ"""' ı.. 

1 

uy annemua kaynana, gelin, alık tiplerine her va· :il- '(-

~-- n ~ neresine sığdırdığını bir türlii 

...... ~•ezdım. Sofradan kalkar kallanu kit rastlanır, Hüllecfdeki · tipler de Hiılleci'ı•i çok gUzel temsil eııil r: 
töi,ı.: alt ba,ma, Ankara keçesi üotün• bunlardır. Bu tiplerin makyajları, gi· imam rolünde Behzad, tam manası le 

._ K" bağdat kurar. yinişleri, sahnede aldıkları yerler için I bir imam ol mu tu : R uki} c rolünU } a 

~ ızl~r, JU kahve talmnuu uzatın, kal- de Şehir tiyatrosundaki Hülleci tulüat pan Bediamn makyajı ve hareketleri ~ balım yok 1. diye •<denirdi. Sonra kumpanyalarına mükemmel bir örnek fe, kaldde idi. Onu çok iyi tanıyanlar "'ıe ~cezveye bka ba .. kar doldumu-, olabilir. bile perde açıldığı zaman, bu kiml di· 

~ .. ı..,';:'eden içine tekerini, kahve.mi a- * * ye biribirlerine soruyorlardı. 
~-~ tO 

1 

m. oıta91na bôr ya•tok koyduıta • ı<Hülleciıı de mevzu Cumuriyet Ş f Ye hır ku ı d L k k ı _. "' lı ı eri rolünde Hazım, l
1

afız Halı'I ~ "' ,.. u. Şimdi 'oca•lar xıf• "" a ara• aramaga <' •yor ar. devrinden evvelki hayata aittir: ' t.ı., d da kar yağsın, fırtına essin, baca· Galiba leri anlatmasını çok severlerdi. Fakat bazı R k' h 'k. ·ı d rolünde Vasfi bu ikı tip için biçilmi 
lh:_ •nılar k 1 Bunlan pek fyi hatorloyamıyo"'m. u ıye anımın ' ı og u var ır. bı·rer kaftandılar. •ulağ, .,_ lttilıat ve Teraklô ile umumi ha'Pten bah· ııec•., .° ·~en ":. '" çı aga "!" Biri hôlız Halil, öteki de Şerif .. Hafız 
"'Q, • L .. Y_ 1 

1 
sın, benim b::....:~ı... anne • 1 d l • k k k k km • b ::ı. telve .b:e duymazd•· Henüz kahve • ...ıerlerdi. En çok hatmmda kalan isin" !ayınca, ıçlennden bin: Hn !il cerre çıkmış· karısı Meleği an Gal~1; Hilmi efendi de bir eski me-•ııa gir sı ·unımadan ahlaya oflıya oda- Enver Pa,.. idi. Çünkü 

0 

sıralarda sokakta - Hadi evladım, eenin uYkun geldi!. di- n siyi Şe "f" ' d b k ' mur tipi yaratıyor, Feriha f bir k • 
h.... er, kapıyı arkasından kapar, "öyle :r- d _.ı 1 rd" e e rı ın yanın a ıra mıştır. d . ·ı ed' d i..: "<1trı saat "k · "d " kaydırak oyruyan çocuklardan ikide birde ya beni kapı •ı•n _.,. e '· S ·ı; bo k Al ki S t h · mı •Y• tem•• ıyor u. ~ 'Yv •• •çen e kaldıktan •onra elinde · erlıl nb rcu çöd~ tur. aca kı . e a 

1 

Neyyire Neyyir, Adile dudunun ha-

ı.ı. : ._•• elma, Umon kabuklarile dolu bôr (Enver p.,.) iuni g...., bôr ıa"" ifiti.dim. * mo a orcunu emezse evde ı eşya· kt . . k k I ~.... ka . d''- ~ b . h . ek . O d ki re ermı gere . ·onusm orı gerek 

() ke ~ • ..Jı. Kahveler içıl -ten oonra aga eymın e· Bir de caddeye bakan misafir oda"'' - yı aczeıtırec tır. tur u an evin t I .
1 

I d d ' ~'."i ha~, pamuklu iç """"''· beyaz !inde büyücek, çiçekli. menne< bir tep•i daki loı henai.mel..;.i hiç unutamam· Gü· alt katında oturan ev sahibi Adile du- avı~"'? 
1 

~ ~~ an " 

1

' ı.;., , __ u v~ "Yah feramile büyük annem içerô girince etrafta töyle bi• oynaımala< 
0

- zel, renç, pkrak kosla•m bôrbirinin aln•na du da tam on bir aydır kira almam••· f"f 

4lmın e ·~·.Mahmut, Samı)e, ha· ~ hır sembolu'" ı'dı". lur· fın" can karası sürmesine bayılırdım Yü· t r O d k" · t ı 0 

an rollerını ak atmadan yapı)or• • • . ..... • · ı . . a ırayı.ıs er. la•dı. 
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Bir Artist Meşhur Bir Doktoru 
Şehirden Kaçmıya Mecbur Etti 

O.zray pençe altında filminde 

Hemen ayni zamanda bütün dünya si • 
nemalarında gösterilmit olan «Cüri.im ve 
Ceza» filini garabeti itibarile nevi ıahsuıa 
münhasır bir artistin tanınmasına, hikaye· 
terinin de dilden dile dolaımasma sebep 
oldu. Bu artistin adı, Matmazel Madleine 
Ozraydır. 

* Madleine Ozray aslan Belçikalıdır, fran-
ıızca konuıtuğu zaman dilinde hafif bir 
Brüksel ıivesini elan hissetmek mümkün· 
dür. Esasen Brükselden aynlalı da henüz 
pek çok olmamııtır. Bir Fransız artisti on· 
dan bahsederken diyor ki: 

- Memleket d11ma yaptığı ilk aeya • 
hallerden birinde yanındaydım, basit bir 
filim çevirmek üzere Viy,anaya cidiyor • 
duk. istasyona çıkbğı zaman elinde ancak 
küçücük bir bavul taııyordu. Bu bavulun 
içinde de sadece bir elbiae, bir gecelik, bir 
pantalon, iki de kitap vardı. 

Madeline Ozray henüz zencin değildi. 

Bununla beraber bavulunu biraz daha dol
durmak imkanına malikti, bir aralık: 

- Niçin bu kadar hafif geldiniz, diye· 
cek oldum. Vaz geçtim, fakat sonra öi· 
rendim ki, genç artistin yan çıplak kalıtı· 
nm sebebi, kendisinden daha fakir bir ar• 
tisti giyindirmek istemif olması idi.)) 

Bu fıkra Fransız sahnesinde yeni parla
mıya batlıyan sanatkmn rubu hakkında 
bir fikir vermeye kifayet edebilir. Zahiri 
görünüıüne gelince, onunla ilk konuıan • 
lar tahsili kıt, tımarık büyümiif, görgüsü 
de az bir gencin kUJısında bulundukla • 
nru sanırlar. Zanlarında bata yoktur. Fakat 
Madleine Ozray eksiklerini kolaylıkla af
fettirir, bağıtlatır : 

Bir gün stüdyoya batına zarif bir dan
telden süs yapmıf olduğu halde gelnüıti. 

1 Tramvagda Bütün 1 
Yolculara Anlatı

lan Garip Bir 
Hikaye 

Bunu herkes bejendi, hof ıördü. Seyirci • 
)erin arasında bir tane de yafı kırkı ıeç • 
mit bir kadın artist vardı: j 

- Doğrusu benim de taklit edeceğim 
geliyor, fakat bunu taııyacak derecede 
ıenç olmamaktan korkuyorum, dedi. 

Madleine Ozray: 
- «Ne münasebet madam? diye iti· 

raz etti, bu aüaü herkes kullanabilir, ninem 
de takıyordu ••• 

Fakat bu son kelimeleri söyler söyle· 
mez bir eli ile hemen aizmı kapadı. Her -
kes güliiftü, genç artist te terbiye noksa • 

O:zray ual• muharebui /ilminde 
oma hükmetti, fakat yaılı artist 
imkin bulamadı. 

* 
kızmaya 

Madleine Ozraym yaptıkları yalnız bu 
, 

Ozray Cürüm ve Ceza filminde 

çeıit ıeylerden ibaret olsa fazla garip gö. 
rülmiyebilir. İçlerinde daha mühimleri de 
vardır. Bir tanesini kendi ağzından anla • 
talım: 

- Brükıelde bastalanmı,tım. Fazla pa
ram da yoktu, buna rağmen şehrin büyük 
doktorlanndan birine bat vurdum, beni te· 
davi etti, •ile~tit\li, sonra da kendisine 
metres yaptı ,ara ııra evime l'elip "gidiyor
du. Bir aralık seyahate çıktı, münasebeti
rnız inkitaa uğradı. iki ay sonra geldiği 
zaman bana tedavi ücreti diye iki bin 
&anlık bir fatura ıöndermez mi? Ne ka-

dar kı.zdığınn aormayınız, bereket versin 
tam bu kadar param vardı. Çantama koy· 
dum. Hizmetçimi de yanıma alarak dok

torun muayenehanesine koıtum, bir hasla 
ile konUfuyonnuf. Kapıcısını dinlemekıi • 
zin odaya daldım, iki bin frangam maı1a

mn üzerine attım, ağzunı açmıı, ·ıözümü 
yuınmuttum, hikayenin önünde dona ka
lan hastaya ehemmiyet vermiyerek beni 

kendisine metres yapan doktorun sonra 
tedavi ücreti istiyebilmek için ne derece
de alçak olması Iazmı geleceğini söylüyor· 
dum. Nihayet adamı icbar ettim, benden 
aldığı tedavi Ücretini kırmızı salibe ver • 
mezae kendisini gazetelerle teıhir edece

ğimi anlattım, razı oldu, bir çek imzalı • 
yarak verdi. Dııan çıktım, evime dönmek 

üzere bir tramvaya atladım, yolda hiz -
metçime olup biteni anlatıyordum, diğer 
yolcular hikayeyi o kadar tatlı bulmuı o. 
lacaklar ki, tramvaym gittiği son noktaya 
kadar içlerinden hiç kimse inmedi. Bu dok
tor da bir hafta sonra dedikodul~dan 
korkarak BtükseJi terketmiye mecbur ol
du.» 

İtte size yeni sivrilen artistin hüviyeti ! 

iki Aslanla Karşılaşan 
San' atkirlar 

latmı§hr. 

O sırada da, manevra tashih edilmi§, 
aıl~nl~ın muhafızı ma~p~a kaldığı ka-! 

Harry Baurla Kar) Roge Büyük 
Bir Tehlike Atlattılar 

1 

fesın ıçmden çıkmıt ve ıkı kıymetli ak- \ 
törün hayatına malolabilecek tehlikeli 
vaziyet düzeltilmittir. Maamafih sine
ma operatörü, bu manzaranın heyeca • 
nına kapılmadan filmi çevirmekte 
devam elmİ§tİr. 
··············~ -· •• 1 ........ .-. 

Artistlerde Şapka 
Modası 

Maruf ainema yıldızı Harry Baur ile 
Kari Roger bir müddettenberi Çekos
lovakyanın merkezi olan Prasda bir 
film çeviriyorlar. Bu filmin adı Golem
dir. Mevzuun icabı olarak hadiseye iki 

tane de aslan kar1ımaktadır. Bu aslan • 
lar çok iyi yetiıtirilmit bir çift hayvan-

dır. Her hangi bir kaZ"a veya müeaaif 
hidiae olmamaaı İçin film çevrilirken ,, ~ .......... -~-~----......~---__,..,._ 

bunların muhafızları da beraber bnlun
durulmuıtur. Sahne o a11retle cereyan 

etmektedir ki, birdenbire bina yıkıl • 

makta, hayvanlar da o zaman ortaya 
çıkmaktadırlar. Hakikatte, bu hayvan-

lar, kendilerini aktörlerden ayıran yük
sekçe bir sahne Üzerinde bulunmakta • 

dırlar. Binaenaleyh hiç bir tehlike ol
mamak lizımdır. Fakat erken yapılan 

bir manevra, aslanların muhafızını ka
ies içinde hapsetmiş ve bunları aktör- ' 

~ ~--·-' _, -~ -~tl 

Birinci Kanun 7 -~ 

Haftanın Filmleri --
' 

• cıY1 Fransa da : Bu son za-J kat portrelerinin zenginliği seyır 
manlarda öy- çok okşamakta, eğlendirmektedir. , 

le bir film yapıldı ki Düşünüş, buluş, «Cennete dönüş» ü oynayanlar &İ 
süjet bakımlarından, şimdiye kadar rasında Claud Dauplin, Dalio, M~ 
görmeğe a~ıştığınıız fi~ler~en ayrı- Morgan gibi çok meşhur olmaıtıak . 
dır, daha zıyade Rus filmlerıne yakla- be b ffak I · alar val .. . ra er muva o mus sım 
şır. Felsefe tarafı da vardır ve bu tün d · 
mevzu bu felsefeden ilham alınıştı: ır • 
Bugün hiç kimse inkar edemez. Bü- * ·~· 
tün insanlar bedbindirler, sıkıntıda- .Yine Fransada, tabiat arasında >jj, 
dırlar, ekseriyet itibariyle müvazene· riayanları, tabiattan ayrılmak iste<! 
lerini kaybetmişlerdir. Bunun sebebi leri zaman hüsranın beklediğini g'ôf 

ise muhakkak, ta· 
biat ile teması kay
betmiş olmalarıdır. 
O halde bu kaide
den bir netice çı
karmak istersek: 
Tabiata dönünce es • 
ki asır insanlarının 
rahatlarına ereLili
riz, demekliğimiz 
mümkündür. İşte 
«Cennete dönü,şı> a
dını taşıyan bu 
Fransız filminin bü 
tün ruhu iki satırla 
ifade edilen bu ka
idededir. V akasını 
da hulasa edelim: 

Tabiata aşık bir 
doktor J üra dağla· 

rının geniş bir çift
liğinde açık bir 
kamp kurmuştur. 

Parisin gürültülü 
hayatı arasında za
yıf düşenleri, siniri 
bozulanları burada 
tedavi etmektedir. 
Kullandığı usul ise ,_J 

gayet basittir. ilaç.- dı 
tan, istirahatten ziyade ~kesi. çiftlik ter~n. bir ~şka. ~im ?ah~ yapıldı. A ıJ 
işleri ile uğraştırmaktan ıbarettır. Has- (Dıvın) dır. Dıvın hır koy kızıdır , 
taların arasında bir tane ekşi suratlı tesadüfün sevkiyle şehre düsmüş, .~ 
noter, sinirli bir zevcenin elinde rada bir tiyatroy" girmiştir. Küçıl 

küçük roller oY11111 

Jcıı' yarak hayatını 
1 zanmaktadır. f a1'8 

şehir, tiyatro, ~tı 
eğlence alemleri he' 
le alışmayanlar•? 
önlerine mütemadı' 

il' yen uçurumlar 
çar. 

Divin işte bıt ~· 
b. ı· çurumlardan ır 

nin hemen önü~d~ 
dir. Hiç kabahat• 0 

mndığı halde bir 1'0' 
kain kaçakçılığırı111 

içine düşmüş, rnııh' 
kum olmaktan gJf 
kurtulmuştur. fi' 
min sonunda hııtfl' ., 
sını anlayacak, b

1
1 

sütçü delikanlı i e 
köye dönecektir· 

buhranlar geçiren zayıf bir koca, çok 1 Fransız gazeteleri bu filmi Sirn°fl 
~or~un .bir bang~r, hayal kuvveti ek- Berriau ile Jorj Rigaud'nun oynadık: 
sılmış hır muharrır vardır. Fakat sana- larını ve ikisinin de muvaffak oldıt~ 
toryomun kaidesine uyarak bütün bu Jarını söylüyorlar. 
adamlar içtimai hüviyetlerini sakla- fil• 

Resmimizin birincisinde Divin makta ve tamamen müsavi bir vazi-
yette yaşamaktadırlar. filmin entrika mini, ikincisinde kır sanatoryomU111 

tarafı yok denilecek kadar zayıftır, fa- ait sahneyi görüyorsunuz. A 

~~====================-===================~ ·= 

ispanyada Yeni Bir 
Stüdyo Açıldı 

İspanyada Cifesa adı altında ıesli filim 
yapmıya mahsus yeni bir stüdyo açılmıştır. 

Bu stüdyoda çevrilen ilk filimlerden biri 

geçenlerde bitmiştir. (Adı Asılzade Ko -
1::1.cı) dır. Şimdi BarslonJ Bilbao, Valan-

.. Jladrit, Truvel, Kastellon, Alifanda 

harrir ve münekkitleri tarafından çok 111. -
kıılanmış ve İspanyada yapılan filinı)eriı' 
en güzel olduğu kanaatine varılmıttır. 

Filimde başlıca rolleri (Arjantin İrtt • 
para toru) kahramanı Karmen de LuçY'' ,. 
Mitel Legero ve Yuhan de Ordona oY11 

Harry Baur 
Tara•• Boulba filminü. 

lerle kar§• karşıya bırakmıştır. Aslan • 
lara en yakın aktör Kari Roger idi. 
Onun bu tehlikeli vaziyetini gören 
Harry Baur, derhal arkadaşının yardı
mına koşmak istemişse de Kari Roger 
tehlikeyi hissettiği için arkadaşına kı· 
mıldamamasını İ§Aret etmiş ve bir ham· 
le de, kendisini bu aahneden dııarı fır· 

Bradley Grace Dantell~ •Ü•lÜ 
f•pka lıullanıyor. 

j
ve Sivilya tebirlerinde gösterilmesine baş • 

lanmlflır. Bu filim en mefbur İspanyol mu-

mışlardır. Filmin rejisörlüğünü yaP"~ 
Floryan Rey olup Cifesaya beynelmilel bit 
töbret kazandırmtf ve kazanmııtır. 
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l,_so_n_P_os_ıa_, _Ak_şa_m_, _Ha_be_r __,/ 
Tedavisi Mümkün Olmıgan 

Bir Ha&tagı Öldürmeli Mi? 

Muharririmiz Azraille Yazıgooooor ! ! .. 
Feylesof mudur} Bilmiyorum ••• 0-ı - Meydan muharebesini yazıyor •• 

nu gazeteci diye çağrıyorlar .. Gazete • - Genç kız kırıtır, genç .. e~kek karşı -

lere yazı mı yazar; sanmıyorum: Fa- dan göz eder; genç kız gulumser, genç 

kat her akşam görürüm .. Koltuğunun erkek gene işaret eder, işaretinden an

altında bir alay gazete, vapura girer; ]aşılır ki: - Vapurdan çıkınca ... de Ben 
Bir Mülikat 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

Şimdi Habeşistana 

Yapıyor: 
Gidiyorum avazı çıktığı kadar bağırır: 

- Son Posta, Akşam, Haber •.• Fa

lan, fi1an, yazıyor •.. 

O bana dikkat etmez amma, ben o
na dikkat ederim: 

Bağırış tarzında bir baskalık bir ol-
gunluk vardır. ' 

Salonun kapısından baktı mı; sa

londakilerin hemen hepsinin haleti ru
hiyesini anlayıverir. 

Kapının yanında oturan yakışıklı 
gencin yanından geçerken sesini biraz 
alçaltarak: 

- Geliyor, bayım .• 

Der .. Genç birdenbire doğrulur. Kra 

vatını düzeltir .• Gözleri dört açılır ... 

Her h'alde bir beklediği vardır ki bir -

denbire geliyor sözünü duyar duymaz 

kendisinde bir değişiklik o1muntur .. 

O bu vaziyetle alay eder gibi ilave 
eder: 

- Gazeteci geldi .. 

Biraz ileride yanakları boyalı, du • 

dak1arı boyalı, saçları boyalı bir ha • 

Yan; bayan bayancık oturmuştur. O

nu da gözden kaçırmaz: 

mek istiyordur .. Gazetecinin bağırına-

sı işi açığa vurur .. 

- Akşam, A~am 1 ••• 
Saçı ak, yüzü ak bayan oturacak bir 

yer arar; gazeteci de yardım eder ..• 

Yazı İ§leri müdürü bir İ§ verdi: / 
- Tedavisi mümkün olmayan bir 

hastayı öldürmeli mi? anketi için biri 
mülakat da sen yap!. 

- Kiminle yapayım? 

_Yok mu, Akbaba alacak}. 

- Kiminle istersen! 
- Ben doktorları pek tanımam .• 
- Azraili de tanımaz mısın?. 
- Henüz şerefyap olmadım; daha 

doğrusu Azraille temas edecek kadar, 
olgunlaşmış değilim, bu işi bir ba§kası· 
na; mesela Ziya Şakire havale etse -
nız . .. 

Yazı işleri müdürü yüzüme dik dik 
baktı: 

- Mazeret kabul etmem, dedi, sana 
iş veriyorum, yapacaksın! .. 

isteksiz isteksiz razı oldum. Razı 
oldum ar.ıma, yapacağım iş kolay de
ğildi .. Azraili nerede bulacaktım? Bul
sam bile benimle konuşacak mıydı 1 

* Vakit gece yarısı, telefon rehberini 
karııtırıyorum. Rehberde Cebrail var, 
Mikail var, Azrail yok .. Telefonu açı -
yorum, karşıma istihbarat çıkıyor, ao- - Şey 6en, 6en, 6en Son Po•ta ma laarririyim/ 

ruyorum: . . d 
1 

ue ederaeniz fotofralçı ile birlikte ya • haatanın iyi olacaiına anlar •• 
- Azraılın telefonu var mı ır 1 li 5· · . . k 1 ki nınıza ce e m... - ızı, baı ucunda sördüğü hastayı 
istihbaratın dısı memuru u a a· B · ? 8 • • • ~ ' ki - enım yanıma mı enım nerede da ıyı etmek iaterae ... 

rımda ölü çanı tesiri yapan çıngıra ı ld w b·ı· d ? 

•• f" • 131313 - 1 mıyoruz, nL at •iZ _,, eraenız.. na çevırtır •• s e e en zı { bır kahkaha .. ıv•rıyor.. s·ı . ~-k • _., 1 • ba . • 

- Haber ... Haber.. - Var ba:ım •0~ ıyeyım 
1 

• - Ben her yerde bulunurum; biraz - Hımmm, bunu bilmiyordum .. 

- Dört renkli çıktı Yedi Gün r •• 
Orta yaşlı adamın kucağında bir a

lay paket vardır .. Ne yapacağını, bira

raya nası] getirip saracağını düşünü -

Yordur. 

ı k 1 d 
·ı sesı' 1·şidilir.. , . 

1 
• 

1 

o ugumu ı ıyor musunuz a . . . - Kolayı var; haılanın ayaklnrını 

Vapur, düdüğünü öttürür .. Geç ka- ı - Te,ckkur ede~ım ~ayan sonra orada olacaiım. .. - Ôfrendin "imdi •• 
. ] Fotoarafçı Cemah çagrıyorum: S .. .. .. d d öd' .. • ,_ 

l l k dımla vapura gırer er. .. . . f on sozunu uyar uymaz, um - Bır tey dana,sorayım bay Azrail. 
an ar oşar a _ Cemal Azraılın tele on nu~mlra- k d k d'' .. 1 d• Öd" .. .. • . . . . d k k n gene ' . . f 1 k 1 optu a te rar uium en ı aanıyo • 1 urmek, oldurmemek sızın elınızde 

Gazetecinin sesi yeniden yükselir: 
Gazetecı vapur an çı ar e sını öğrendim; tımdı tele on a en • rum b ·ı· . d . . d I' 

bağırır.. • . zraı ın sesı l'ene u agıma se ıyor: nızı, olunuzu bailarlarm•ı·· ldisinden bir ran evu a ırım.. A •·ı· · k 1 w ı· · · k d 1 

/ 

•• amma azan ı ım aayesın e sızın e e ı· 

- Tan var, yirmi sayıfa bugün!. 

Bay, bayan yanyanadırlar amma, 

·d' Cemal karşımda duruyor; tıtrıyen e- .. 
_Son Posta, gı ıyor... • 

1 
• . • - O kadar korkma, bugunlerde se- - Kim söylediyse, haltetmi1, benim 

.. } Jımle numara arı çevırıyorum. . . . . w .. 1 • . 
N 

. sey· Ruhiyat rnute ıcıs~ısı • . A-d wı b den ne nın gıbılerın canını almaıa tenezzu elımı bailayacaiın ben..· e garıp . • _ Kımsın, ey em og u, en . .. . . k. . ' Yüzlerinden düşen bin parça olur .. 

Belli ki bayan bir manto istemiş, bay 
d

··f te miivez.- . . ? etmem; benım oyle ıılerım var ı... Azraıl kızmııtı: 
lacakmış tesa u onu gaze ıstıyorsun. H . d ., . 0 ' _ Ş ben ben ben Son Postanın em sen benı neye ara ın . - Yeter, dedı, artık cevap ve.rmt') t•• 
.. s / ey, ' ' / . 1" d b' w. H b • . d' H b ' ınırın kırın etmı·ş, almamı!ı.. zıı yapını,. h . . . b' ··ıAkat Müsaa. - Şey, her halde aıze ma um ur, ı- , cegım .. . em enım tım ı a eıı-s • , G'. Ü mu a.rrırıyım; ır mu a · · · • 

G 
ozc zim gazete, doktorlara bir sual soru - tanda mühım itlerim var, oraya gidi • 

ı:::~~a~z~e~t~e~c:i~d:u~r:u~r~m:u~y:a~:==========:!====================c.===-·=====::.=;;;...::===-=============~ 1 yor: ı•Tedavisi mümkün olmayan bir yorum. 

- -~ 
hastayı öldürmeli mi? .11 Siz buna ne 

1 

- Alo, alo, alo ... 

Nasihatler Karikatürler ' buyurursunuz? Cevap yok; halbuki ben ona, ne va.. 
Karikatürler - - Meslek sırrıdır, söyleyemem ... kit canımı alacağını soracaktım .. Eier, 

Diyorum ki... 1 - Sizin mesleiin de sırları var mı? yakın bir tarihi söylerse biraz· geciktir· 
Yeni Müsabakamız j 

ı 
Sofrada yemek almak için ace· j~~~ ~ - Tabii var, bizim meslek de dok- mesi için yalvaracaktım .. Yazık .. Tele• 

le etme! E"velden alanlar, neza- ~ V.;J;A.1' .. torluk gibidir.. fonu kapamıştı .• Cevap vermiyordu .. 

keten kendilerine fen" parçaları a- U'~ · <1 • -Yani siz de reçete yazar, ameli - lnr. 

j yırdıkları için, iyi parçalar •ana 'rf?ll~- ~:iııı P t, yat yapar mısınız? -, :K• A .. R .. ,·~·A· T. 'o' R• ·L·O·. f. ·,K· ·R·A· l. ·A·R·. ·,-

Ev Kraliçesini jl 

1 

Seçeceğiz 

· 9999 Lira 99Kuru 

Ev kraliçe.i mü• 
aabakamıza bü
tün kadınlar it
tirak edebilir
ler. Ev kraliçeai 
tacını takacak 
kadında aradı· 
iımız vaaıflar 
ıunlardır: 
ı - Kocaama 

yemek pifirme
Yİ, bulatık yıkamayı, dikit dikme-
yi ÖretmiJ olacak. 

2 - Hot ! Dediii zaman kocaaı 
karııaanda tiril tiril titriyecek. 

3 - O ne emrederae yapılacak, 
0 ne derse, cevap olarak lebbeyk 
denilecek! 

4 - Senede sekiz manto, on al· 
ta çift iskarpin, 24 rop yaptıracak 
haftada üç gece •inemaya, ÜÇ ge
haftada üç gece sinemaya, bir se· 
ce tiyatroya, bir gece de baloya gi
decek. 

5 - Çenesi ve bileii kuvvetli 
olacak. 

Seçimde kadınlar bu vasıflara 
hlalik olduklarını §&bit dinletmek 

--•uretiyle iapat edebileceklerdir. 

ltalmıf olur. ı l L ff fl[I/ Jll :_. - Reçete mi, hata. ameliyat mı as· _ _ 
* * * .. . j Jurt :-llJji.! ~JL _ı la; ben itimi reçetesiz, ameliyatsız aö-

Kalabalık tramuayda ,uzel hır ~ ""'-~ı.;;~11'\" rürüm. Avdan 
.. .. T 'rse yerini •akın 1 - I 'ı' ' . 1 s· 1 k d d. 6ayan 6ozune ı ıf• · ·"' - ız meı e aırrı ır, ıyorsunuz, Erkek ava gidiyordu. Kadın da gitnı<'k 

I Bekle yanında oturan '- · · t • ba d ; .. ·· k · · b ona uerme ı . . . .. amma oızım •aze enm f vur u u isterdi, erkek kadını goturmemc ıçııı ın 

ğ L lk•ın yerını '()er•ın, I > d k ı k • • • · · bay aya a ııra ' ' ı o tor ar açı ça cevap •erıp ıtm ıçın - dereden ıu getirdi, nihayet kadın kanar "İ• 
böylece güzel bayanı yancajızınal den çıktılar.. bi oldu. Erkek memnundu; kapıdan çıka· 
almıf olur•un. - Ne dedidler? cağı zaman sordu: 

"' * * - Biz hastayı öldüremeyiz •• 
Kıı 6iinii mi•alirlii;,. ~~der~en - Tabii böyle deyeceklerdi, benim - Sana avdan ne 

,ayet uımimi dauran. ı•a ır 0 a- ı ı ' iznim olmadan onlar naaıl adam öldü· getireyim. 
. me kendilerinin oturdukla- e· tilki kürkü •ına trır • - Seninle evlen - rebilirler? Hem konuıtuiunuz doktor- ~ ır 

_ Yüz kiloluk bir rı odaya 6İr; mi•alir odan •ofuk- mek için pek çok ,ey- lann adlarını bana aöyler miainiz? getir ama. içi ipek aa- l;l±J~C!-1~~ 
tar, kendi odaları ncalrl • • ler vadediyord,·ı. - Hepsini batarlayamıyorum, hatar-

.kadınla evlenmif. 

- istediğini bul 

du. ikide bir, benim 

aJacağım kadın ağır 

olmalı, derdi. 

Bayan • Necla 

ıarkı söyledi mi oda· 

da kediyi iÖremezsi -

niz .. 

H•r verde kendini lrendı e11mde d ki .. 1 • T f'k 5 i tarlı olıun 1 ... " Vaitierinden la ı arı mı aoy eyeyım: ev ı a • •• 
I t 6illaa•uı baılralarının ell· M lı A B b arze • yalnız birini yerine lam, a mut ta, oper • · ur anet- Bilmem lerindeylten. * * "' getiremedi .. Beni al _ tin, Cerrahpafah Rii~•;i. .. 

maktan vaz geçti. - Riiftü ile de ı konuttunuz 7 O Bay Çöp kırk kiloluktu, bayan T osto • 
parlak ta tas tamam yüz elli altı kilo se • 
kiz yüz yetmiş beş gramlık 1 

Bir lıadına rande11u 11erdijin za
man rancleuuya erken gel, lakat 

, . . b 1 
ona gözükme; o ••l•ın, un• u a· 
ma•ın, •abır•ızlan•ın; •en uzaktan 

•eyrine bakar 6Üler•in. 
• • • 

Bir kadının yanında •igara içe

ceğin zaman kadına ıor: Bahriye elbise· 
- Sigaram •İzi rahat•ıs eder 

sı giydirdiğiniz halde 

demek ne· gene başına kurdela mi? 
Kadın rahat.ız eder, 

zoket•üliğini 6Ö.terir•• •en de 

ilahın• 11erir•inl 
- /Jyleyae •İz h"flıa ~-· 

takıyorsunuz. 

- Ben kız çocuk 

da 

ce. 

ne, dedi? 
- O da ayni ,eyi aöyledi, öldüreme-

Birbirlerini tanırlar, birbirlerine rastla • yiz!. .. 
_ fyi çocuktur, böyle diyeceiine dıldarı zaman dereden, tt"pedcn konuıı.ur• 

fÜphem yoktu .. Kendisini ben himaye lardı. Bay Çöp yeni bir eve taşınmı tı • ıa
ederim.. 9ındıktan iki gün sonra da bayan T osto • 

- Anlamadım, aiz mi himaye eder - parlağa rastladı; ve onu yeni C\ ine da' et 

siniz .• 
- Evet, ölecek hastayı, iyi olacak 

hastayı o biribirinden ayırt edebilir. 
- Ya öylemi? 
- Öyle; beni hastanın ba§ucunda 

etti. 

mızdnn tııwp 

_ Kedi onun bo • 

iazındadır deiil mi~ hen .il•" İfeceiim. 
,idin seviyorum, kocam 

erkek çocuk. 

sörürse, o haatanın öleceğini, hastanın 
ayak ucunda •örürae, o zamaa da o 1$~~~~~~8 yacağınızı bilmemi 
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Çocuk Bakımı l 

Y nuz -a Kızamık Çık-1 
ı ı Nasıl Anlarsınız? 

ÇOCUK HASTALIKLARI EN ZİYADE 

iLK VE SON BAHARDA OLUR. 

Ekseriya ilk ve sonbahar aylarında 1 muayyen bir derecede 30-35 dcrcce
çocuklnr arasında salgm hastalıklara de muhafaza etmelidir ki kızamık çı
tesaduf edilir. Bunlardan en çok görü- karan çocuk ikinci bir ciğer hastalığı
len hastalık kızamıktır. Kızamık çı- na da yakalanmasın. 
k n evlere gidip gelen ziyaretciler bu Kızamıklı çocuklara, sonradan ikinci 
haatalıgı (nezle mikropları gibi ta§ıya· bir hastalık gelmediği takdirde bir 
rak) haat olmıyan çocuk evlerine ta- hafta - on gün kadar yatakta kalma-
ırlar. lıdırlar. Hastalık baıladığı zaman en 

Kıızamık çıkaran çocukta bir titr • yakın bir doktora haber vermek fay
me ve ate' yük elmesiyle beraber göz- dalı olur. Ate§ fazla ise 

0

hekim gelinci
lerde kızartı ve çapak olur. Boğazda ye kadar bir ( lavman) tenkiye yap

mak ate§in biraz dü§mesine yardım e
der. Evde bir kızamık çıktığı zaman 
diger çocuklara da sirayet edeceğini 
dü ünerek hastanın odasına hariçten 
kimseyi temas ettirmemelidir. Hastaya 
bakan anneler ve hasta odasına girip 
çıkmağa mecbur olanların burun de
liklerine ikide birTripaflavin mahliı.

lünden bir iki damla damlatmak sira-

zılık ve noktalar ve vücudun gö
kısmında etrafta (kol ve 

yal larda) mercimek büyüklügünde 
kırmızı noktalar gözükmeğe başlar. 

Atet bu noktal rın tamamen meydana 

çıktıgı zaman yüksektir. Biraz 

almıf hasta çocuklar sayıklar, 
ve dalgın olurlar. Geceleri ateı 

Y8JIDI 

iniltili 
daha 

çogalır. sabahları bir derece a§ağıya yet tehlikesini gidermek için lüzumhı 

düşer. Bu zamanda odanın aıcakhğını ve ehemmiyetlidir .• 

Kolay Yapılabilecek 
Yün 

Bluzlar 
BUNLARI sız DE 

YAP ABILIRSINIZ 

Bu blüzlerin ikisi de gayet şık lıem dır. Yakası ayrı örülmüştür. Ve erkek 
öe yapılı lan çok kolaydır. Bir tanesi yakası gibi açıktır. 
·· d ... k d kt D""' · b ş Diğeri robalı gayet şık bir blüzdür. on en a agı a ar acı ır. ıgerı a • . 

· • Bunun kolları kısadır. Fakat sız kışın 
tan geçmedir ve önü yalnız bele ka- kısa kola alışkın değilseniz, uzun da 
dar açıktır. Belden aşağısı birinde bir örebilirsiniz. Omuzlardaki kabarıklığı 
yüz lastiktir. Kollardaki lastikte aynı- sevmedinizse düz yapabilirsiniz. 

Kuru Ciltler 
Bu Ciltlere Her Pudra, Her Ruj, 

Her Masaj Uygun Düşmez. 
Kuru cilt ekseriya L:an deveranının bo -, kullanmaktır. Gece yatmadan evvel yüzü • 

zuk olmasından, kanın azlığından olur. Yağ nüzü be rtürlü tozdan, topraktan, pudra, 
ifraz eden guddeler beslenemez ve faali • ruj ve sürmeden temizlemelisiniz. Eger yü
yette de bulunamaz. Bu cilt kurulğunun der- zünüzü yıkamak usulünü tercih ediyorsanız 
haL önüne geçmek lazımdır. Çünkü cilt im- doğrudan doğruya yüzünüze temizleyici 
ru olunca çabuk kırl§ır. sert duruılar olur. kreml ~rünüz. En iyi krem de çabuk kir 
Ötesinde, berisinde parça parça kir gibi çıkaran kremdir. Kremi yüzünüze iyice yay
bir şeyler olur. Pudra da ıürünce bunlar da. dıktan sonra yumuıak kağıtla ı.·e yahut ta 
ha çok meydana çıkar. Böyle ciltlerin ba • tülbentle yüzünüzü iyice siliniz. Ondan son· 
kımında iki ıey vardır: 1 - Cildi yağlan • ra bol, y-ilı, besleyici bir krem sürünüz. 
dırmak için bol krem sürmek ve bunu ta Bunu yüzünüze vura vura süreceksiniz: ki 
içerilere kadar içirmek. 2 - Kanın deve- hücreleriniz faaliyete gelsin ve kremi içsin. 
ranını tamamen temin ederek guddeleri f aa- yüzünüz pırıl pırıl yanıncıya kadar bu ma· 
liyete getirmeğe uğraımak ki, bu suretle ıaja bir kaç dakika devam ediniz. Cildini -
guddeler yağ ifraz etsin ve cilt yağlansın. zin İçmeyip te fazla kalan kremi siliniz. 

İlk yapılacak feY cildi ya yalnız temizle- Bundan sonra da yüzünüze besleyici bir 
yici bir kremle temizlemek ve yahut su ve losyon sürünüz. Eier cildiniz pek fazla ku· 
Abunla beraber bir de temizle)"İcİ krem ru ise losyondan sonra yüzünüze gene bir 

MODA 
Kışın Lazım Olan 

Bu üç güzel ve şık modelden elbi· 
se, spor biçimindedir. Kolların üze

rine kadar düşen yuvarlak bir robası 
vardır. Ve kollar da koltuk altları ile 

ayni parçadandır. Robanın önü açık
tır. Ceplerin önü ta arka çizgisine ka
dar yuvarlaktır. Arka çizgi düzdür. 
KumQıŞ turuncu ve siyahtır. 

kısa tüylü herhangi bir 
kürkten yapabilirsiniz. Mo
deldeki laciverttir, kordonu 

•• 
Uç Şey 

ve püskülleri de tabii ayni renktedir.! kasındaki kürklerin konuluşu itibariy
Bu şapkanın güzelliği orijinalliğinde- le şayanı dikkattir. Paltonun rengi ye
dir. Yapılışı gayet kolaydır. Eğer şap- şildir. Kürk te ayni renkte beneklidir. 

ıs- ka kurlarına devam ediyorsanız kcn· Kollardaki kürkler iki başlarından ı-
terseniz fötr'den veyahut daha lüks diniz dahi yapabilirsiniz. liştirilmiş, ortası serbestçe koldan a.-

Şapkayı isterseniz kadifeden 

olması lazımsa astragandan veyahut Palto bilhassa kollarındaki ve ya- ı~ağı doğru sarkmaktadır. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yap•am? 

Beyaz Salçah 
Patates 

Ev Eşyası 
Evi, evın döıeni,ini güzel gösteren güzel eıyadan fazla renklerin ahengi, birbirin~ 

uymasıdır. Perdelerin, duvarların, halıların, odanın tahta kısımlarının, muıambalann 

velhasıl e,yalar ve muhitle beraber odanın bütün renkleri birbirini tutmalıdrr. 

Akıi takdirde qyanız ne kadar güzel olursa olsun, duvarlar ne ne kadar güzel bo

yanmış olursa olsun odanızda zevksizlik hakim olur. Bu gördüğünüz odanın renk

leri ıoluk bejle ıarabidir. Muşambalar, du~arlar, bütün tahta aksam bej. Koltuklar, 

kanapeler prabidir. Yastıklar bu iki renk birlqtirilerek yapılmııhr. 

-

Yemek Odası 

Patateslerin kabuklan soyulacak. Yu -
varlak kesilecek. iyice yıkandıktan sonra bir 
tencerenin içine konacak ve su ile bember 
kaynatılacak. Tabii tuz koymağı da unut • 
mazsınız. Eğer havuç severseniz. patates • 
lerin içine bir kök te h vuç koyabilirsiniz. 
Onu dn ayıkladıktan onra tıpkı pRlates 
gibi keser, 'e patateslerle beraber haı1lar • 

sınız. Pi ince t ten indırırsiniz. Fazla suyu 
varsa süzer ıniz. Fakat l zzetinin içinde kal
ması için tam piı1ecek kadar su koymağa 

1 

gayret ediniz. Patate ler pi inct' onlım so- \ 
ğutm dan di";er taraftan beyaz salç hazıı • 
!ayınız. Bir tencerenin içine yarım ka ık y.ığ 
koyunuz. Kızınca içerisine bir buçuk •ahta 
kaşığı un ko) unuz ve unu bır kaç l.erc bu 
kızgın yağın içerisinde Çc"\iİrıniz Soma içe· 
risine yavaş ya' aş soğuk süt katınız. llir ta
raftan da karıştırını .. z ki un top top olma ın. 
Böyle karı tıra karı tıra ınahallebi koyulu
ğunda pi iriniz. İndirince içerisine üç ve ya. 
hut dört tane yumurta kırınız. Fakat yu -
murtalann kesilmemesi için mütemadi.> en 
karıştırınız. Pamtesleri ufok bir tepsinin 
içine iki, üç kat olarak yayınız. Gen bir 
miktar yağ kızdırıp patateslerin üzerıne gez
diriniz. Hazırladığınız yumurtalı beyaz s ı. 

Eskiden yemek odalarını bir aürü e§ya ı zan tabak dolusu yeme&İ misafirin ba• 
ile dodururlardı. Büfelerin iskemlele- ~ına indirmeğe sebep olabilir. 

çayı da Üzerlerine döküp fırına salınız. rı -
rınınız yoksa, havagazı ocağınız ıskaralı ise 
orada da piııirebilirsiniz. Üstü kızarınca fı • 
rından çıkarınız. Etin, köftenin yanında gar
nitür olarak > cyiniz ve yahut sadece ikinci 
yemek olarak ta yiyebilırsıniz. İslf.'nildiği 
takdirdt" beyaz salçanın içerisine bir miktar 
be) az peynir "e yahut ka ar peyniri de ılave 
edılcbilir. Fakat iyice hallolma ı içın Clnha 
ate te iken katmak lazımdır. 

parça besleyici yağlı kremden sürünüz. 
Sabahleyin gene temizleyici kremi kulla

nınız. Tekrar besleyici kremle bir kaç daki
ka manj yapınız. Bealeyici losyon sürü
nüz. Yüzünüzü bütün gün ayni fekilde 
muhafaza ediniz. 

rin masanın kalabalığı yetİ§mİyormuş Bundan başka yemek odasının kll· 
gibi etrafa bir de maroken koltuklar pıaı gayet kolaylıkla ve meseli itilince 

hemen açılıvermeli ve hiç gıcırdanıa• 
dizerlerdi. Ve yemek odasında dönecek 

malıdır. Keza büfelerin sürgüleri vo 
yer kalmazdı. 

dolapları da hiç gürültüsüz ve g"yet 
Halbuki bugün bu moda kalkmış- kolaylıkla, kayarcasına açılmalıdır. 

tır. Şimdi yemek odalarında en evvel Bundan başka, odanın J>ir kösesine 
aranan §ey geniş olması. Hizmete mü- bir servis masası yerleştirilmeli ve sof· 
sait bulunması, ferah olmasıdır. Bu- radan kalkan şeyler hemen oraya kon
nun için bugün yemek odalarına masa malı, orada tanzim edildikten sonra 
iskemle ve büfeden ve bir de bir h~lı- mutfağa götürülmelidir. Bu masa bir 
dan, bir kaç ta saksı ve çiçekten maa- çok girip çıkmaların önüne geçme i i-
da hiç bir şey konulmamaktadır. tibariyle çok faydalıdır. 

Filvaki muhtelif evlere göre bunda Yemek odasında ışık meselesi de 
az çok tadilat yapmak icap ederse de gayet mühimdir. Masa ışıktan uzak ve 
umumi &idi.f budur. Bundan başka karanlıkta kalmamalıdır. Keza başlar 
gerek oda kapısının, gerek büfel~rin tabağa gölge edecek gibi olan ziyalar
sürgülerinin ve gerek kapaklarının 1 dan da kaçınmalıdır. Işık masanın tanı 
tokmakları elbiıeye takılacak şekilde ortasına isabet etmeli ve abajur biras 
sivri olmamalıdır. Çünkü bunlar ba- da alçakca olmahc\ır. 



7 Birinci Kanun SON POSTA 

......................................... --........ -................................. _ .......................•. _ ...................... _ ........... _._._ ... ...._ __ .__,.....,,.~ 
Küçük Hikaye~ 

Kör ile 
Köpeği 

ilk mektep bahçesinin karıısında büyük 

Hayvanlar 
Dünyasında 

T aıla Çivi Yiyen Hayvan 
Deve Kuıu 

bir kubbe ile örtülü ıehir çeşmcııinin önün- DevekufU dünyanın en tuhaf ve en bü • 
de her sabah çocuklar mektebe giderken yük kuılanndan biridir. Çölde yaprlar. Bu
lhtiyar bir köylüye rastgelirlerdi. Üstü başı ralarda yiyecek bulmak çok zordur. Fakat 
temiz, fakat ~ok eski, yırtık ve bazı yeri su buldular mı artık baıka bir fCY dÜfÜn • 
yamalı elbise içinde kışın en soğuk günle- mezler. Bir saatte altmlf mil kadar yol al· 
rinde gene taş üstünde oturan bu fakir ve dıkları için su pek uzaklarda bile olsa onlar 
gözleri görmiycn köylüye çocuklar berıı • için onu bulmak pek kolay bir İftİr. 
berinde götürdükleri ekmeklerinden ve ha· Yemek için de ne olursa yutar. Yumur • 
zan da katıklanndan birer parça ayırırlar tadan ilk çıktığı ıünlerde bile küçük çakıl 
ve onu beslerlerdi. iu köylü ıeJıre yakın tatlarını 

1
utarak geçinir. Büyüyünce ise da· 

bir tepenin üstünde topraktan bir inin (ma· h& çok taı yutabilir. Bir defa bir devekuıu 
iaranın) içinde otururdu, gözleri bir has· öbnüf, karnını yannıılar içinde bir çok bü· 
talık yüzünden kör olduiu gündenberi O· 1 d. t • • bir tafh ii 
nun göreceği bir işle kazanacağı ekmek pa· yük büyük tat ar, ye 

1 
ane ~ıvı:. b: 

rası artık kalmamıştı. Ve Yaktile aüt vere· ne, bir zari, on üç taneboıumulcuı !-~~~. ..ırk 
k '- - } d·v· b. k·· . d. ikel para on dört tane ne , ıaı auçu h ucs e ıgı ır opelı: yavrusu fım ı onun n • • 

-'- ---'Lt b" ıümut- madalyon. Bar de ma· en yıu;rn dostu ve yardımcw idi. Onu otur· anan ar, ır 
Cfuğu mağaradan tehir çetmesinin kötesine den haç buJmuılardır. • 
bdar bu fino köpeği KÖtÜrür ve akşam Ü· Baıka bir taneıinin karnını açmıılar. fçın· 
Zeri de gene ayni yolJardan do1aıtırarak de yanın bir fC111Sİye bulmuılar. 
mağarasına getirirdi. Köpek boynundan de· Nasıl söylediğim doğru çıkmadı mı? D.C: 
riden bir halkalı zincirle kör dedenin elin· vekufu dünyanın en tuhaf lcuılarından bırı 
de bağlı dururdu. Mektep çocuklarına bu Cfeğil mi İmİf 7 

köpek hiç havlamaz ve onları ısırmak için 1-~· ' • '-h''°' '·u.~n· g' ~;d·u~İeri iht;y::-:k 
(f b. h en znman er g • 

e ır areket yapmazdL Çocuklar da bu k il d d . rtık orada göremediler. Fino fak· · le.. ... sa a ı e eyı a 
ırın opegıne tnş atmazlar ve dokun • k- vi de oktu. Öğle uıkti bir aralık mel:· 

mazlardı. Akşam evlerine döndükleri za - op~g yd çıkarak kör ihtiyara ckmeği-
b k .. 1 .. f k tep .,apısın an 

man u oyu ıkaraya nasıl ekmek ve a- . k . t d'ler Fakat köylü hala gel -
tık d·'-1 · • I nı verme ııı e ı · 

ver ıı.: crını annelerine, baba arına an • . . Ak.,am üzeri mektep dönüşün • 
latırlar ve yaptıkları do -;ru 'e insanlığa ya- dmemıştı... . d }'Oktu Çocuklar merak 
kıııır hu yardımdan dola'-"J babalnnnırı \e e gene yenn e · I l 

J •• d 1 . rp bab anna ve anne e· 
annelerinin de bir kat daha sevgilerini ka • ıçın c e\ erme ge 1 H .

1 
d . d 

uı 1 d rinc bunu anlattılar. er aı e e gorrne en, 
nır ar ı. b f ki k'. 
Gene k f 1 .. k k I b. k ·· yalnız i itmekle tanıdıkları u a r or ço az. a sogu ve ar ı ır l!I gu· B' k ·· 

nü sabahı idi. Çocuklar ko arnk oynıy cırnk için bir muhnbb t U.) anmıstı.. ır aç gun 

/ Resimli Hikôge 

Esir Çocuk 

J - imparator, aiyah kolenin 1ıetirdiğil 2 - imparator .evindı. Çok iyi, ya ·ı 3 - fmpıuator kızını iterek köleye 
çocuğu görünce abu da kim» diye sordu. nn meydanda arılan Ncmo ile boğupun haydı al gotur. Hapse tık» dedi. Kole 

1 da ııörelimıı derken Jmparatorun küçük çocuiu ensesinden yakaladı. Şimdi Ne-
Siyah köle de «yeni bir esir ımparato • '- b b b w 1 b b v d. . . Ç w • ııı;ızı a asına « agış a a acıiPmU ıye moyu gorecekııın dedı ocugun kalbı 
rum» diye cevap verdi. yalvarmağa baıladı. korkudan lciıt kut atıyordu. 

4 - Kölenin ıöylcdiklcrini Jmparato· 

run kızı duyunca hemen arkalarından 

5 - Bu sıraclo köle de çocuğu Ne 
monun bulunduğu kafese ıokmuştu. Elın· 
deki mızrakla arslana dokundu <nasıl 

koştu. <cNe olursa olsun ben bu çocukla kuvvetli değil mi, )'ann iyice boğuşursu· 

arkadas olup onu kurtaracağım» dedi. nuz ı dedi. 

6 - Fakat o sırada arslan bir atladı. 

Zincırini kopardı. Köle bunu görünce 

kaçtı. uAralan zincirden kurtuldu diye 

ba ırm ğa ba ladı. 

mekteplerine geliyorlardı. Şehir çeşmesine sonra çocuklardan Alinin babası ~mın ş:h· 
yaklaşırken Ü§İyen minimini cllerile ekmek rin yanı başındaki tepede oturdugu maga-
Ve yemek sepetlerinden fakir körün yeme· raya gitti ... Gördüğu manzara Alinin ba. • "" ~ 
ğİni (hissesini) çıkanyor ve bir taraf tan bası T o:ıunu çok müteessir etmisti. Fakır .,.,,,.,. ·.-: ~ , / 
birbirlerine· köylü soğuktan ve açlıkta ölmüştü. f nkat • 

. • b d h. b '- '·o·pek 7 _Çocuk hemen duvarda asılı olanı 6 - Zaten anılan uzerlerine atılmagal 9 - İmparator bunu haber alın~n pek 
-.Ş d. )1 k .. ] .. d d k d ·· yanı a~n a onu ıç ıraııı;mıyan " 

.. ım 1 zava 1 oyu e e ne a ar U· d .. I . l ·b· en agwı yakaladı. «Korkma kuçük bayan ben hazırlanırken lc:üçuk esir ağı arslanın üstü· hotuna gitti. c Bu kadar cesur bir çocuk 
fUyordur B k ki d b k b" yavrusu uruyor ve goz. en yaş ı gı ı ~ . . . . . 

• u e me er en 8 ll a ır ona . b" d k ) .. 1 k .. 1.. k .. agwla rok kurt yakaladım. Şimdi bunu ela ne fırlattı. Arslan agın ıçınde ne yapaca· esır olamaz.. Haydı yavrum .enı memle-
)'ann bir il t t ti--L d. kuvvetlı ır sa a ate o en oyu ve or ,. . .. d w• b . d . 
.. . manga a a C§ e ge ·- ıye . . . . yakalar, seni kurtarırım ~ dedi. ğını şa§ırdı. ketıne gon ercccKım, aer estaın edı. 

aoylc,ıyorlardı. Fakat köşe ba1tna geldik· sahıbını beklıyordu.. _.._ ..,.••••••••.-.-•••-••-••••••-.-.------••••--••••••••••• • ••--••• .. ........................................ PA'P .. A<i A N L A R / eni(:;sanın Definesi 

Nerede? 

= 

Bu resmi olduğu gibi ince bir mukavn·ı ·a k • 
Dın üstüne zamkla yapııtınn. Kuruyunca eçen l 

Bilmecemizde Kazananlar 
laer resmin etrafını ayn ayn oyup çdcann. 30 b. ·nci teşrin 
Yarını daireyi alın. Bunu mahrut biçimin • ırı ·hı· b.1 
d te!irin tarı ı ı • 

e katlayın. Eğer mahrutun ne demek ol-
d mecemizdc birin • 

uiunu bilmiyorsanız oyuncaim bitmİfİrle 
.__._ ci ikramiyemiz. o· 
-.ıJUZ: Çubujun tepesine seçirilmif fCY 
ın.Jarut biçimindedir. Y.nm dairenin al- lan bir mektep çan· 
tuı .asını Be} lerbeyi 

da ( X) İfaretli bir parça var. Bu par • l7 inci ilk mekıeç 
~ Öteki tarafta ( X ) iır..aretli yere deyince d 5 o 

~ talebesin en c 
hP•fhnn. O zaman daire mahrut biçimini Muzaffer bzan • 
ahr. Sonra bir bot makara alın. Bu bot ma· la mıştır. Talili okuyu· 

ranın deliğine bir çubuk ve yahut ta bir J J b ı lu,. cumuz a starı u 
fQn kalem geçirin. Bu çubufun ve yahut da bulunan diğer 

•u'lun kalemin tepesine de mahrut olur- I 16 /lıincit•trin kazanan arın po • 
hın. ıartesi. cumartesi tarihli bilmec~ 

(A) İpretJi papağanlan arka arkaya ko- mi~tl• bir futbol 
)'Qp, Yaplfhnn. Öyle ki ilci taraftan da ba· günleri öğleden 
lıl sonra hediyeleri • topu alan l.tan 

ınca papağan görünsün. Yalnız ( A) har-
fin· b ı nı· bizzat idareha • 6ul erlıelı Iİ•••İn• 111 u undufu parçalan yapıftırmayın. 
(B) ı· ti" v l d · b" · d nemı·zden alma· den Celôlettin. fare ı papagan arı a aynı 1Ç1tn e 
Yapııtınn. (A) işaretJi parçaları birbirlerin- lan lazımdır. Taşra okurJarımız.ın hediyele· 
den ayınn. Mahrutun üstündeki (A) işaretli 
Ytte Yapıftrnn. ( B) İf8retli parçalar için de 
•Ybi feYİ yapın. Mahrutu döndürünce üs • 
tünde papağanlar da dönecek ve sayet ei· 
le..celi bir oyuncak olacak. 

ri posta ile gönderilir. 

Oyuncak 
İstanbul Pangaltı lisesi 370 Zareı, Ka• 

tamonu P. T. T. kontrolörü oiJu Cenaiz 

1 Araslı, Ortaköy 39 uncu mektep 146 Nida 
/Esen, lzmiı Yeni Turan .5 :inci mektep 169 

1 

Orhan. Dolma Kurıun Kalem ~ .. 
Hayriye Lisesi 1 /B den Salahatıin Su • · · d d h 

. b k" . Korsanların elebaşısı adaya gclır gelmez. ,yardım olsun dıye kendın en a a 
nay Oıyan e ır tayyare alay tamırhane • . . - ı d r· · k ı . ' B . . "ı' hemen yıllaıca evvel defme ını aaklRdını gelmış er, e ıneyı çı armı§ ar. 
sınde marangoz clurın ogl Yaşar, e • ~ - · ki ı f 1 b h · . .. . , yere geldi. Son gunlcrdc ıızıcık z.ururtlc-ınış- mıma sa anmıf ar.. • c aşı epsıııı 
dıkule 43 uncu mektep 2/ A dan 4) \ c · · ki d ki d b ) k .. .. . . ıı. Nı:,•eti defıneyi çıkarmoktı Fakat gızle hırer ıra an ı arı yer en u up çı a 
dal, Ankara telgraf rnuduru kızı Pcmhan • . I d b. k b' le •. 1 d ,. rdu Çıkardı. Eğer ız de o 

dıgı yere ge ınce ora a uyu ır çu ur gor· n a ını a .,o · 
Ahan, .• • du. ıcEh, bendrn evvel gclıp d fım ı ç.ıl- kadar kurnaz.sanız. fU sekiz kor anla b 

Dolma Murekkep Kalemı mışlar ha 1 1 diye iızulmeğe ba !adı. l rkcn sa) 1 bulunuz. Y crlerıni i,ard edıniz. Bil 
lstanbul 49 uncu mektep 4 üncü ıınıf cıraflnn bir Jrahkahadır kopuyor. E!eba 

11 
meceyi kesip bize yollayınız. Bız de z 

70 Abdunahman, lzmit Ulugazi mcktcbı bu sefer b ·~burun P"ırıyor. Etrafına ı>i ı 1 • (ın den çıkan pam ıle elbet bir Ş :> ler a 
4 üncü sınıf Celal Oıhı..n, Mardin Gazipo • 8. d . ıu··n Sekiz ar1cada , on yollarız. Haydi ac le cdınız. 

1 
yor. ır e ne gor . 

§a ilk mektep S inci sınıftan Cezmi, stan· ========::;::..;=-===-
bul 13 üncü mektep 4 üncü ıınıf tan Ney • V I ,_ N ı· B 0 • Ju Galcıtasıı muru ura .. ızı ec a, ey g 

yire. Loıyon ray karıısı Pastda apartım n 3 uı cu k •ı; ın ı ınıf 58 Mu ı fo K mnl. 

Y d
· L 1 H ·ı le v N 8 d Marika Kasımpa~ 1 alı ııokak No. 3 ı Lastik Top e ı .. u e ızın yas so agı o. c ' 

Y . k v·ıa ·y 1 1 b J k z ta - '- J la n Kayseri lstanbul c ddea.i No. 4 7 dl' Bl'yoğlu Senmi el ıalebeııındcn 
orgı ızı ı sı a, ş an u ı or nıex· • 

tep l / C den 44 Bedia Tezcan, lstanbu1/Aışaguhi, Sirkeci Muradi:,c cad. No. 2 dt" N<.1ın1k, Er nkoy kız lı e i 

kız orta mektep 1 /C den 189 Behice. Koço kızı Anna, Kadıköy ) eldC"girmeni Mclıha. latnnbul Edırııeknpı 10 ın ı 
Muhtara Defteri Karakol cad. No. 39 da iffet Mahmul, An· tep sınıf 3 ten Nuzhet. 

Kastamonu P. T. T. bat M. ayniyat me- kara Samanpazan Arka sokak No. J O da J 
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Korsanın A'kı 
Yazan: 

Deniz K•dirc•re 
Romans Ka/lı 

-

Bütün Gemilerdeki insanlar Kendile
• 

rını 
.. Birer Birer Denize Atıyorlardı 

57 - 1 
Fakat içinden ne çıktı? 
Emilyonun gözleri yuvalanndan fırbya • 

cak gibi olmuıtu. 
Grandi direğinin etrafı bir anda kanftı. 

Yılanlar, 

Yılanlar!. 
Bağıran, haykıran, kaçan bir sürü adam •• 
Emilyo: 
- Yılanlar! .• Yılanlar! •• 
Diye çığlığı basta. 
Otuz kadar aç yılan yüzlerce inaanm •· 

rasına dağılıyor, rastladıklarını mnyor, ıı:e• 

lürliyordu. Daha timdiden bet alta kiti kor· 
1amç acılarla yerlerde kıvranıyorlardı. 

Bütün gemide bir tek ses vardı: 
- Yılanlar! .. Yılanlar! .• Kaçm! •• Yılan· 

lar gemiyi basb. 
Kemal reisi daha İyi görmek ve topa tut

mak için baı kaaaraya gİtmİf olan Anrikeıı: 
prültüyü duydu ve geriye döndü. 

- Ne oluyor? .. 
Diye bağırdı. Ayni zamanda kendi aor • 

psuna kendisi cevap verdi: 
- Yılanlar! ..• 
Sonra gene sordu: 
- Bunlar nereden geldi~ 
Etrafında ona olup biteni anlatacak a • 

bulamadı. 

Gemi yarı yarıya boıalmıfb. Direklere tır 
mananlar, küpeıteden kendilerini denize 
mlatanlar, kılıç, balta veya mızrakla yılan

öld ürmek için boı yere uğrapn)ar: bir· 
e karıııyordu. 

Forsa denilen kürekçiler de can korku • 
e zincirlerini, iplerini kırıyorlar, aiiverte· 

e fırlıyorlardı. 
Amiral Anrikez sola baktL Kaptan Zor

nun gemisine geçmekten baıka çare 
~oktu. Fakat bunu nasıl yapmalıydı? Sar • 

l•panyol 6emileri, Boia Hü•eyinin küçüle telrne•İnİ dört 
yandan •armıılardı. 

İki İspanyol kaptanı da borda topları • Çünkü teknenin ağaçları kaim ve Türkle-
na: rin gülleleri küçüktü. 

- At ... fff ! . . . lspanyollar timdi Kemal reisi de, ami-
Kumandaaını verıru.lerdi. rallarını da unutmuf görünüyorlardı. 
Belki on bet top birden patladı. Filoyu karma karıtık eden bu kurnaz 
Ayni zamanda Boğa Hüseyİnle Cafer de Türk gemisini her halde denizin dibine 

kasaranın iskele ve sancak küpeftelerine göndermek, yahut ele geçirerek içindeki. 
dayanarak duruyorlardL Ellerindeki yılan leri kılıçtan geçirmek için acele ediyor -
çömleklerini bütün kuvvetlerile savurdu- lardı. 

lar. Boğa Hüseyin bir daha alet etti. 
Fakat bu sefer talih fena gitmiıti. İki İspanyol gemisi birer dağ gibi ya • 
Caferin atbğı çömlek dii§man gemisinin naıtılar. 

üç kulaç kadar uzağına dÜflDÜftÜ. Türk gemisini ortalarına alarak çatır -
Boğa Hüseyinin attığı da diğer düı • dattılar. Ayni zamanda onun güvertesine 

man gemisinin bordasına çarparak parça • fırladılar. 
lanmıı, yılanlar denize dökülmüılerdi. .Şimdi boğaz boğaza bir savaı baıla • 

Batka yılan da kalmamııtı. mııtı. 
Eğer bunu becermiı olsalardı Türk fi • - Reis! .. • 

Birinci Kanun 7 

Türkigede Kazanılan Para 
Yi11e Türkigede Kalacaktır 

(Baı taralı 1 inci yü:ı:de) 

B fıkrası - Ticari maksatlarla ya
pılacak seyahatlere döviz verilebilme

si, seyahat maksadının ticari bir za -
rurete müstenit bulunduğunun ve bu 
seyahatten memleket için bir faidei 

iktısadiye hasıl olabileceğine mahalli 
Ticaret ve Sanayi odaları meclislerin -
ce verilecek karara ve bu kararın İktı
sat Vekaletince tasdik edilmesine va
bestedir. 

Madde: 13 - Hükumet veya hü
kumetin sermaye itibariyle iştiraki 
bulunduğu müessesatın evvelce yapı -
lan mukaveleler müstesna olmak üze

re işbu kararnamenin neşrinden sonra 

Tahkikat liitti Ve Hiçbir 
Galatasaraylı Suçlu 

T eıbit Edilemedi 

yapılacak veya tecdit olunacak mu

kavelelerle ecnebi mütehassısların 
harice çıkarabileceği paranın maaş ve

ya ücretlerden her türlü vergi ve tev
kifot çıkarıldıktan sonra elde kalan 

miktarın azami beşte birini geçemez. 

1 1 - Türkiyede kendi he -
saplarına çalışan ecnebilerin hariçte 

i~eleriyle mükellef bulundukları efrat 
ailelerine gönderebilecekleri paranın 

azami haddi mahiye azami (50) lira -
dan ibarettir. . 

Madde: 16 - İrad hasılatlarından 
hariç gönderilecek para miktarı nü -
fus adedine göre mahiye azami (50) 
liradır. Adil Rı:a 

Yeni Bir Buhran 1 
Ba,taralı 1 İncide) 

masanı bildirdik. Bir netice çıkmadı 
Nihayet kanun mucibince mühlet 

(Ba1 taralı 1 inci yü:de) 15 • 10 • 35 tarihinde bitti. Biz de ka-

Galatasaray, Cünes maçı hakeminin l nunun emrettiğini yaptık .• Ayar daire -
verdiği raporunu tetkik eden hakem en sini son ıekle göre tanzim edinciye ka· 

.. . c·· kl"'b·· .. "k"' t" .• dar ayarsız saatlerin miifterilerine ve-
cumenı, unes u unun şı aye ı u- .1 . _. • • k b"ld" d"k. B • ı 

. ' rı emıyecegını ıır ete ı ır ı u 1§ e 
zenne maç esnasında sahaya ayva a- it d b · ı·· v · t b . a ı ay an erı meııu uz. azıye un • 
tıldığı için maçın tadili lazım geleceğı- d "b tt" an ı are ır.» 

ne kanaat hasıl ettiğinden hakem Nu- Yukarıya tirketin ve Ölçüler Müdü-
riye, hakemlik yapmamak Üzere boy - riyetinin dediklerini yazdık. Fakat, bu 
kot vermiştir. meselede, ezilen ve zarar gören halk 

Bu kararı, Hamdi Emin, Fethi T ah- oluyor. 
sin, Kemal Rifat, Adil Giray, Nüzhet Çünkü büyük elektrik saati demek 
ve Kemal Halimden teşekkül eden hey- (10) kilovat birden yazan (G) tarife· 
et vermiştir. sine tabi olan saat demektir. Bu saati 

( Toplantılar, OavetıeC) 
Avukatlar Toplanamadı 

Avukatlar, yıllık kongrelerini, dün 

Halkevinde yapacaklardı. Ekseriyet hasıl ' 
olmadığından toplanamamışlardır. 

Sağır ve Dilsizler Cemiyeti Merkezi 
Sağır, dilsiz ve körleri koruma kurumun

dan: 

ise bir evde kullanmak maddeten müm· 
kün değildir. Alakadarlann bu mesele· 
yi bir an evvel halletmeleri lizımdır. 

PEPO 
daki zırhlı elbiselerle denize atlamak, yÜ· 

ilmek kabil değildi. 
Kılıcını çekti. ileri atıldı: 

losu, arnirallannı kaybeden altı İspanyol Denize, 
gemisile kartı karııya kalacak; hepsine ay- Herke• Deni:ı:el. 
n ayrı çullanarak baklayacaklardL - Sus, timdi konuıacak 

Sağır, dilsiz ve körleri himaye cemiyeti 
merkezi Ankara caddesi ( 43) sayılı eve 

vakit yok.. 
taşınmıştır. 

Dün 
akvam TÜRK 

ıinem&1ında ıörülmemit bir mu· 
vaffakiyet kazanclı. Şark muaildıl 
(Hür.um, Suzio.-. Biouk&r fa. 
ııllım) ile beıtelenen bu ırmenioe 
operet çok gize) Şark rakıılarile 
baıtan başa net• n sevk filmi
dir. Filmin ıör.leri, ıöreolerio ko
layca anlıyaeağı eeldJde Ttırkoı 

- Vurun! ... Nereye kaçıyonunm? Yı • 
öldürün!.. Zırbh askerler? Sia De • 

iki İspanyol gemisi ikinci defa atq edin. Haydi, ileri! ... 
ce Türk ıemisinin iki yelkeni de parça • - Fakat bunlarla bata çıkamayız. So
landa. Direklerden biri yıkıldL Bordaya nuna kadar ~uulacağız . · • Leventlere ya. 
çarpan bir gülle orada büyücek bir delik zık. · · Kurtuluı çaresi varken ... 

····-······································-······· ....... -
Yeni Neşriyat: 

Holivot - Holivot"un 207 numaralı 
açtı. - Nedir o? •• 

Boia Hüseyin artık dövÜfmekten baf
ka çare göremiyordu: 

sayısı güzel resimler ve haftanın film kri • 
(Arkası var) tikleri ile çıkmı§tır. 

Fakat kinue bu soğuk, korkunç Ye 
ak hayvanlarla uiraımayı göze ala • 

Bu sırada Zomaronun ıemisindt de çağ. 
duyuldu. 

Oraya geçmek üzere ıemisinin küpet • 
· den denize atlamak istiyen Einilyo ıe

Y etkeni topla!... Dikkat!... Bütün top
lar . .. Hep birden ... At ... ,! ... 

Türk gemisinin iki bordaamdan da alev· 
ler fıtkırdı. Duman İçinde kaldı. 

00,man gemilerinin güvertelerinde kar· 
ı.,.Iık oldu. Bordaları bir kaç yerinden 
çatırdadı. Fakat hiç bir delik açılmadı. 

Bulgaristan Türkleri 
Ve Soyadı 

Sofya, 6 (Özel) - Mir gazetesinin 
yazdığına göre, bura elçiliğimiz, Sof • 
yada Türk vatandatlarını, yeni soyad • 
tarını tescil ettirmeleri için sefaretha· 
neye davet etmiıtir. 

dönmüı, Amiral Anrikeze fUDlan IÖy· ı:::::===========================-==-=======-= 
mlllllnİftİ: İstanbul birinci iflas memurluğundan: 

_ Bunu yapan 0 küçük bpanyol gemi- Müflis Koço Liminidis masasından 
Rlıiııll0ir.. fspanyol kılığına giren Türk ıemi • K. No. Alacaklı Talep Kabul 

alacaklılar aıra listesi 

L. 
- ?77 .•• 
Amiralm ağzı açık kalmlfb. 

Bu sırada Emilyo üçüncü l.panyol ıe • 
•ııw·ü·ni· ıösterdi: 

- Oraya bakınız! •• 
Baktılar. Boğa Hüseyin timdi bir çöm

te oraya atm11tı. 
Orada da korkunç bir kargaıaJık bat • 

tı. 

Şimdi üç ıemi de yan yarıya boıaJmat
Denizde yüzlerce insan ölümle pen

"yordu. 
Kemal reis bunlan gördü: 
- Aferin Boğa!... Çok güzel yapbn ! ... 

ol! ... 
Fakat henüz onun İfİ bitmemİfti. 
1İoğa Hüseyin timdi koca Muslih reisin 

dütmüı olan üç İspanyol gemisine 
•l~inı ok gibi gidiyordu. 

bpanyol gemisi onu ve biraz önce yap-
ııldanını görmü,tü. 
Boğa Hüseyini top ateıile kartıladL 
Boia Hüseyin sağma, soluna dü,en ııül

e aldırmadı: 
-.Ben sana bir tane atacağım, çelebi.. 

de barutsuz cinsinden... Er İlen da
bakalun ... 

Bir dakika sonra dördüncü lspanyol ge
• inde de korkunç bir kargaıalak batla-

Betinci ve altıncı İspanyol geinileri açık 
davrandılar. Boğa Hüseyinin oynadı

rolü artık açıkça öirerunİflerdi. 
ikisi de yana açıldılar. 
Yaman 
Bir Döiüf 

Boia Hüseyin korkusuzca ileri atıldı ve 
llalıaruıa girdi. 

Sıra Red Red sebepleri 
olunan olunan ..,, ... olunan 

1 Vertayim Medetyan 457 00 398 00 6 59 Vergi tazminata 
dolayısile 

2 İt Bankası 188 18 188 18 6 Mü,terek 00 
3 Hazineye 340 76 340 76 5 o 00) 
4 Menate Kuzen 836 00 836 00 o 00 

840 00 840 00 6 Müıterek 00 
5 İaternand 2170 75 2170 75 6 o 00 

4832 69 4773 69 59 YekWı 

Müflis Koço Liminidis if1U muamelitının basit ıekilde yapılmaaı evvelce takrir 
ederek olveçhile ilin edibnİfti. Ahiren tasfiyenin adi tekilde yapılması icap etınekle 
o ahkim dairesine dönülmüıtür. Masaya beı alacaklı müracaat ederek 4832 lira 69 
kurut İltemİf ve indeltetkik bundan 4773 lira 69 kuruı kaydı kabul ve kısmen ola
rak 59 lira reddedilınİftİr. Kayıt ve kabul olunandan 340 lira 76 kurut betinci ve 
4432 lira 93 kuruıu altıncı sıraları teıkil etmiıtir. Kezalik kabul olunan paradan 3745 
lira 51 kurutu müflisin müstakil ve 1028 lira 18 kurutu müflerek borcudur. Tanzim 
olunan ifbu sıra defteri if1U idaresine bırakılmıı ve birer nüshası alacaklılara ıön • 
derilmiftir. 

ikinci alacaklılar toplanması 30 birinci kanun 935 pazartesi günü saat 13 le ya. 
pılacaimdan alacaklıların o gün ve saatte dairede hazır bulunmaları ilan olunur. 

(17400) 

lnhiıarlar u. Müdürlüğündenı 
ldaremizm Kabataıtaki Levazım ambarları taraçalarının birbirleri -

ne bağlanmaıı için 767,58 liralık keıifname ve projeıi mucibince demir 
döıemeli üç geçit pazarlıkla yapbrılacaktır. Taliplerin bu baptaki ke • 
ıifname ve ıartname ile tarifnameyi görmek üzere her gün, pazarlık 
için de 16/12/935 ıalı günü ıaat 14 te o/o 7,50 güvenme paralarile bir
likte Kabataıta Levazım ve Mübayaat ıubeıindeki Alım komiıyonu • 
na gelmeleri. ((7467» 

Dr. ETEM 
Caialotlu 9'eçl Ôrea aputımaaı IcL 220.U EY. Kaduliı 8abarl10 borı ıolcak T•I. 60711 

Zihni hesap kaideleri - Tanınmış riya· 
ziyecilerden profesör Kirkor Kömürciyan 
bu isimde mektep talebesine, şirket, ban
ka ve mal memurlarına hesapla meııgul 

herkese mahsus küçük bir kitap neşretmiş

tir. 

Oğuz destanı - Şair Vehbi Cem tara • 
fından çıkarılmış ulusal 3 perdelik bir pi • 
yestir. 

Köy öğretmeninin anılan - Ankara 
kültür yar direktörü M. Ferit Karlı tara -
fından yazılmış olan bu kitap çıkmıştır. 
Bir köy rnualliminin günlük notlarından 

toplanmış güzel ve ince duygulu bir eser • 
dir. 

Süzme Sözler - Değerli yazıcılarımız • 
dan Raif Necdet Kestelli «Süzme Söz1ern 
namı altında yazdığı vecizelerin ikinci cil • 
dini de neşretmiştir. Kuvvetli bir fikirle 
kuvvetli bir kalemin mahsulü olan bu ese
rin neşri kütüphanemiz için büyük bir ka • 

izahaUıdır. 

ilaveten: UFA 
dünya haberleri 

Natit - Ertutrul Sadi 
Halide 

Şehr.adebaşı TURAN 
tiyatroıunda 

Bugün uat 2,ao da Hamlet 
Akşam eaat 20,80 da 

HÜLLECi 

Fransız Tiyatroıunda Halk OpereU 
BugGn matine 16 da aktam ıaa• 

20,30 da 
SEVDA OTELi 

Biiyük fantasi operet 
Pek 1akında Telli Tuıaa 

zanç olmuştur. " 

"""'''""-' 
D 11 ' $thirT4aat"" 

Tepebqı Şehir 
Tiyatrosunda 

7112/936 Cumartell 
ıGadüz saat 15 de 
Çocuk Tiyatroıu 

el~~:rM~SI &rl nmıwem 
AHateleri ı KarakllJ KISprGbaıı il ~ 
Tel. 42561 • &irkul Mlhlrdanade akeam aaat IO de 

Haıı Tel. 22740 
111 .. ___ ! .. SAZ CAZ 

Yaıı:an ı Ekrem Rııit 
Musik ı Cemal Reıit lskenderiye Yolu 

Postaları 
GörUlen lUıum Uzerine lı· 

l<enderi} • yolu postaları mu
vakkaten tatil olunmuıtur. Salı 
günleri kalkacak poıtalar iz. 
mir'• kadar aldib Perı•mbe 
gUnlerl lzmlr' den dönecekler
dir. 117686,, 

zmir Sür'at Yolu 
IZMIR vapuru 10 birincika

nun ıalı günü ıaat 11 de kalka
cak ve çarıamba ıabahı İzmir' e 
varıp perıembe ak§&lllt İzmir • 
den lıtanbul'a dönecektir. 

((7715'> 

Zonguldak aıliye hukuk hakimliğinden: 
Zonguldak vilayeti evrak katibi Nuri 

kızı Müzeyyen kocuı eaki Kilimli nahiye 
müdürü Necdet aleyhine açmıı olduğu bo
şanma davasının bakılmakta olan muha • 
kemesinde: Dava edilen Necdet üç sene 
evvel Kilimlide nahiye müdürlüğü vazife· 
sinden Muş vilayetinin Bitlis kazam nahiye 
müdürlüğüne tayin edilip oradan da baıka 
bir yere infikak ettiği ve halen ikametga • 
hı meçhul bulunduğu anlaşılmakla muma• 
ileyh hakkında ilanen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş n muhakeme de 12/ 12/ 935 
günlemecine bırakılmıı olduğundan ycv· 
mi mezkurda mumaileyhin mahkemede 
hazır bulunması. Akai halde hakkındaki 
muhakemenin gıyaben görüleceği tebliğat 

makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 



SON POSTA 
Sayfa ll 

TURNLE R G;- ~F~·:<~~ 
ROMA KAPILARIND~ ;~~ 

Spor 

Romanyalı Misafirler le 
lstanbulspor Karşılaşıyor 

G·~~E~'''M~h.a ri p Je; Çiftçinin Hiz;;tçi· Bu Günkü Maç, Bize, Ecnebilere Karşı 
Yerli Bir Takım Daha Kazandıracak 

sini Bir Ağaca a.ağlamışlardı 
Attw b h ~ b- a u atıraları hafızasında bi-
ırer k 

~ acldj ~~~a1ttı. t~ ~onra yine kendi
"t j,.· • oz erını ıyıce açmış ve alev-
!ı.:. .. ,ınde " ak .. 
·ırıc bak "anm uzere olan çiftçi 
tS nuştı. 

e11 I . T 
'- Yı ırpan Kullanıyor•un I» 
i < O tırpanı bana ver» diyerek 
e ~ttı, fakat genç muharibin yü
~ kınadan Dengezik, tırpanı u-
L rı ele t 1· . . A 'I" .. fÖyle . es ım etmıştı. ttı a tırpa-
~be bır tartmış, nasıl sallandığını 

i: etmiş, sonra yere doğru indir-

' ~ }'::~~ Dengezik,» dedi. Genç ada-
~ &o u~une geçici bir bakışla baktık

nra: 
'«T 
~» d ırpan kullanmasını biJiyor-

edi. 

~ka. ~iç bir şey söylemedi. Genç 
~ lek ıp ıçın bu sözler kafiydi Tırpa-
~~ r~~ eli.~~. aldı~ı z:'man yüzünde 
\bt ır guluş belırmışti. Sonra bir
~ ~ore tırpanla beraber tarlaya doğ-

}' ~l'tıağa başladı. 
ti... arlay ak . .. 
:"'Q}ck . 1

• aşar ateşın çıktıgı yere 

Romanyanm en kuvvetli talcanlanndan mıntakanın müıaade vermem•inden ileri 
biri olan Trikolor talcunı busün ilk müaa- aelmiftir. 
bakaaını Takaim atadyomunda fatanbul • Tertip Heyetinin Bir Tebliği 
aporun Pera kulüpten takviye edi)mİf muh- Trilcolor maçları tertip heyetinden: Dürt 
telitile yapacaktır. gündcnberi şehrimizde bulunan Romar a-

lıtanbul lik maçlarında çok İyi neticeler nın Trikolor takımı, bugün 'c yarın yaµa• 
alan lıtanbulıporun Pera kulüpten alaca- cağı ilci maçtan sonra yapmakta old•ıi:ru 
" B b' H 1 J · "bi biıyük turneye devam edecektir. 
gı am ıno, e vacı ve aponı .. oyun- I 

1 la t k t_,_..! t · latanb 1 1 - lk maç bu giın (c:ıumarle$İ) , aa cu ar a amanı -vıye e meaı u - . 
tam 1 S tc Taksım stadında Pera yakı 11-

apor takımı hücum hattını kolay kolay nın tanınmış O) uncularından bazılannın rla 
durdurulmaz bir ,ekle solanUf olacaktır. 1 k k · 

arasına a arak ço · U\'\ ctlı bır kadro tı ş-
Müdafaa hatlarında Türk milli takımına kil eden lstanbul spor takımilc yapılac.ık

oyuncu veren Jatanbulapor hemen hemen tır. 
ilk defa ecnebi bir takunla kU'fılatmıt o- Maçın hakemi Ahmet Adem Cöğd n• 
lacaktır. dür. Yan hakemler Samim Talu ve B hat-

lıtanbulıpor takımı buaün yapacafı tin Ulucizdür. 
maçta dikkate faYAD bir netice alına, ar - il·- ikinci ve son maç yine Takı.ım 
tık senelerdenberi iki, nihayet üç kulübün •tadında saat tam 1 S te Calatasaraylau r. 
inhiaannda olan ecnebi takımlarla yapı - Trikolor son seyahatinde Bükre tc l,;a

Jan futbol maçlanna, ye.ıü bir takan daha latasarayı 4 - 1 yenmiş olduğundan bu bır 
k 1 v d kt' K tli .. İntikam karşıla ması olacaktır. Calatasarı:ı
a:ıanmıt o acagız eme ır. uvve mu. 

d f ·ı t k · _...1ilın • d 1 ... _:1 b" yın otuzuncu senei devriyesi münasebr-tıle a aaıı e, a vıye cu ~ o a,, .... e u-
.. k b" f ki. · ) h" h ttil yapacağı bir ecri spor tema lannın ilki de yu ır on fe ını a an ucum a e yep-

. . . bu maçtır. Maçın hakemi: Halit Calip 
yenı bır ,ekıl alacak olan latanbulapora E .. d.. y h k ı "'1 h Al' rgun ur. an a cm er: ı' e met ı \C 
bucünkü oyununda muvaffakiyet dileriz. B h t. Ul d · a at ın uuz ur. 
Çok kuvvetli bir kadro ile selen Trikolo- O L d d 

•lurya on ra a 
run bUl'Ün yapacağı maç ta bize onların v· .L n_t k J 
k 1 • h kk d . • b" . . . ıyananm me,..ur va urya ta ımı ..<•n-
uvvet erı a ın a ıyı ar fıkır vermıı o- d k I" 1 • d la I ·ı 

la _,_ ra u up erm en o n ve ncı tere ikmd 
'1ı h ıst.~yordu.. Fakat ekinlerin bir 
~iik cnuz biçılmediğinden baıuıklar Dengezilı lıızı belinden kavrayınca, ormanın içine doiru dalıp ,.özden 
~' "''C ;- kayboluverdi. Dünkü nüshamızda misafirlerin Pera 

c-tır. · · · ·~--· d bul V t H 'I * uam e unan es am ı e yaptığı rna• 
çı (2 • J) kaybehnİftİr. 

,'il( i . Çarpıyordu. Kendisine yol aç- .. .. . . Sk Çın tırpanla ekinleri kesmeoe yere gelir, emirlerimi alırsın, One-r gulmuş gıbı bu oyuna devam edıyor- takımı ile kal'fılatacaiı yuılmııtı. Bu te -
Hafta içinde oynanan bu müaa~aka 

fazla aJika uyandırdığı için (7000) kiti 
'<tllıı1ıt B '" d beddül, Peranın federe olmamaamdan •e 
~E Y. ı. irinci hamlede başaklar, ges.» . u.. --------------

lradar seyirci bulabifmittir. 

~~ hmWeyarak y~e ~~~. ~ -«Bu~nduh~ora~~~~mı ~bh~J~re~pnıb~~.~-~---••••••••••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
~abancı bir adım ileri attı, tırpan isteyorsun ~ Sana kim refakat .. ede· muşak bir sesle : 

~tt • başaklar devrildi, bir adım da- cek? » - «Hayır, dedi, hayır, daha yola 
~., 1 

- bu tempo hoşuna gitmiş- - ccHiç bir kimse.» çıkmamıza vakit var.» 

Bugün 

MELEK JOAN CAAVFORD 
KLARK GABLE 
ROBERT MONTGOM!AY 

h Pren•e• Gepit (Arkası \'ar) b.Qir 
~ tı tırpan vuruş.. Bir adım ileri... Attila, böyle mehtaplı bir gecede 
A~n vuruş .. Bir adım ileri.. sür'atle yol alınır>) diye düşündü. 

a onun arkasından bakıyol'du. Onun aşk uğuru getiren ay taşına ih-
y Flavta Ve Tırpan tiyacı yoktu. Gepit Prensesi kendisine 

~~1 Unanlı hep yanında duruyor ve vadedilmişti, onu hemen o gece ken
,~~ emirlerini bekliyordu. Attila disine zevce yapmak istiyordu. Attila 
'- ır sesle: hafifçe içini çekti; içinde o kadar çok 

~ek ?~eges, dedi. Bir devleti idare kuvvet ve o kadar çok azim duyuyor 
~. b/Çın nelere ihtiyaç vardır eliyor- ki bütün bunlar kendisine adeta ıstı -
~ ~ı?'or. rnusun ~ Üç şey lazımmış: rap veriyordu. Atla dö~t saatlik ~ir 

Doktorların 
Dereceleri 

Etibba odaımın, doktorlann versi dere
celeri için yaptığı taınife, maliye tahakkuk 
ıubeleri taraf mdan itiraz edilmiı ve derece

Sinemasında 
tnafından ibda edilea Franıııca ıözJa bDyDk komedi 

KİRAL IK GÖNÜL 
Net• • Kahk•h• • Zevk ve •ilence fllml, 

ler birer derece arttırılmlfh. Etibba oda • 
aınm proteatoau üzerine Finans Bakanlığı l 
vaziyeti tetkik etmİf ve etibba oduıru hak- ~-11111•••••••••••••••••••••••••••••1111' 
lı bularak finans tubelerine bu tekilde iti -l) ç, hır tırpan bir de Flavta.» yolculuk; sonra Gepıt Prensesı ... 

~eli c~gezik hala ekinler arasından Sen de babana benziyecek misin, tır raz edilmemeaini bildirmittir. Maliye Vekiletinden: 
~· ~:~ne Yol ~çmağa devam ediyor- panlı genç, Dengezik? 

l'ii~·~ı~ Yerme yaklaştığı için alev- * .. 
' ttı·~nu aydınlatıyordu. Attila u- Attila yalnız başına yolculuguna 
~ d Uddet dü~ündükten sonra ıo"zu" - devam ederken daha German 'ların 

Bir Tavuk Ve 
Hindi Hırsızı 

cvarn d 1 ··ı .. 'Q-. etti: karargahına ;a~ma .. an on arın gu uş· Soa zamanlarda Balatta bir çok tavuk 
~flttıı~lum EJlalt, kılıcımı kullanır, bu lerini ve neş eh bagır1:Şlarını du~mıy~ ve bindi hıraı:ıJığı oluyordu. Evveliai ıün 

Eıki gömüt mecidiye ve aksamının 1 ıubat 936 tarihinden itibaren 
her hanıi bir kıymetle mübadele vaııta11 olarak kullanılamayacaiı \'e 
bunun hilafında hareket edenler hakkında da takibat yapılacajı 2257 
numaralı kanun mucibince ilin edilmiıti. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmıt olma11na mebni halkımızın 
elinde mevcut bulunan eski pmÜf paraların gerek vergi borçlarına 
tediye edilmek ve aerekse ilin olunan fiatlar üzerinden tebdil ettiril • 
mek için mal ıandıklarına müracaat etmeleri ilin olunur. 

·~ı... ~aki de tırpanla çal başladı. Atını durdurarak dınledı. de madam Aroayanın tavuklan Keiorkun 
ı..'(ay11_. ışırsa, k d' k 
r\lll .:ım çalacak, Onegea~» Neden gülüyorlardı? en ı uvvet· dün de hindileri çalınmıJtır. Fakat polia 
~il an1Jı cevap vermedi. Yangından lerine inandıkları için mi? Ona kalır- dün teaadüfen elinde bir çuval tavuk sötü
~ ~kCl evlerle yüzü aydınlanan kralı- sa inanmak için kuvvetin neş'eye ih- ren Tevfik adh bir adam ~~alanmııtır. 
"!il) 1Yord F k k Tevfik bu bını:ıhklan kendının yaptıf1nı 

u3524n ((7627)) 
u .. ~ hile u. a at, ağzından bir ke- tiyacı yo tur. . if f tf•' için dün tevkif edilmiıtir • 
.. l<lc k I çıkrnamıştı. Attilanın devle .. Gepifler birdenbıre koşuşarak ve: ıra e ısı 
~hiç; ıç v:rdı. Fakat tırpanla flavta- - «Attila! Attila!» diye . bağırış~- Bahçıvanm Fidelerini Çalmışlar Nafıa V ekiletinden: l't e(i 1Caaduf etmemişti. Fakat bun .. ralc etrafını sarmışlardı. lçlerınden bır 
ıq;- y em · f · · t · .. k t 'ş KUZl'Uncukta, bahçıvan Y orıinin bah • ~ak enın tehlikeli olacağını an- çokları fi mal se erme ış ıra e mı • f d 

> ~~suyordu. bazıları da doğrıdan doğruya At~i- ::;tud:~~O~~::a ç~:~ıel~ö~:ü =~~::: 
Aydın Demiryolunun 81 ve 84 üncü kilometrelerindeki Aziziye tii • 

nellerinin devlet tipi Gabarisine göre tevsii ve Aziziye istasyonunun bu 
tevsiata göre ıslah ve inıası ve A) dın hattının Kuyucuk İstasyonunun 
Eğirdir ciheti makası ba§mda kain sel yatağı tünelinin genİ§letilnıesi 

ı ~t ngezik Ve Genç Kı~ la'nın kumandası altında harp etmıf· Halil, Ali ve dig"er Mustafayı tutmuıtur. 
~ti en Att'I"' k f 
'1c llıe~~uld·~ aomn . a ~Si başka şey- )erdi. G'd ... ? Yanlarında (20) bin fide bulunmuıtur. 
r rıa k d u. • şımdı tarlanın ke- Harbe Ne Zaman ı ecegız • 
ı~le a ar erişen O 'k'. "zl h .. .. . 

tııı· t<\ki . engezı ı go e- Atti1anın kararga ta gorunmesı, 
~ıı Reı.t h?1Yordu. Muharip1er, çift- h duttaki çarpışmaların artık nihayet 
~;-o 1~l<ltdı~ K:zrnetçisi~i bir ağaca ba~- b:lduğu ve bütün kuvvetin b!r ar~.ya 
tıh}• Yal Z, ne bagırıyor, ne de ag- t p]nnarak Ko tantaniya üzerıne gon· 
-~ nız b .. t .. k 1 ha 1 o 

~""'-_cııı ktı u un uvvetiy e ğ a- derileceği zannını uyandırmıştı. 

Çubukluda Rıhtım 
Ncf t Sendikat kumpanyası Çubukluda 

yeni gaz tanklan yaptırmaktadır. Belediye 
fen heyeti tankların fenni şartlara uygun 
olup olmadığını tetkik ctmi~. Çubuklu s.,,. 
hillcrine nhtım ) apılma ı da kararla tırıl • "<ık rtulrna v 1 d D r lı , c:lind k' ga ça ışıyor u. en- Etraftan boguk, çatlak sesler ge ı -

~ Attilrt• e 1 tırpanı hemen yere at· d . m_ış_tı_r·-------------
D akse~:~ kulağına neş'eli bir kah- yo~~« Attila! .. Attila! ... ~~ z?.~an Jıtanbu) Dördüncü fcra 

"'t nge~ik k . . yola çıkıyoruz? Hemen bugun mu .• » memur)ugurıdan: 
~t~~?u beli ızı ıplerınden kurtarmış _ «Bizi kim idare edecek? .. Sen 
~ lsırıe d nden kavrayınca ormanın . Att·ıA .,.,, Beyoğlunda Osmanbeyde Oı -
· alıp .. d k l . mı ı ar 

A . goz en aybo uvermış- _ «Yoksa kral Ardarih mi?» manbey sokağında 11/13 numaralı 
ı~. "~tıla b .. _ ,ıHayır, hayır, kumandanımız Beypazarı apartımanının 5 numa-
~ \JRlu D u canlı1ıga hayran olmuş- . .. ralı dairesi 10/12/1935 tarihine k L · engez'k k d' . k d . sen ol Attıla ... » 

Ye • ı en ısıne ne a aı · · .. d.. tt 
'- n~•Yordu N • 1. b' I . Hün kralı bağrışmaların geçnıesını rasthyan salı günu ıaat on or en 

L 1 ııQ · eş e ı ır ses e. · . · · j .. ·ı k d d · · d k t ~ıtJ· n~ge d d' G .d'] d b kliyerek atından ınmemıştı.. gı e • on altıya a ar aıremız e açı ar • 
ıy0rl s, e ı. epı er nere e e d 

1 
k d 1 • d 

\\
1 

ar~>> rek ça1ılıktan bir a oparmış, a .. ın hrma suretile kiraya verileceğın en 
tıı: nanı. küçük bir tereddütten son- yaprak1arını birer ~irer so~m.uş, deg • isteklilerin mezkur günde yirmi bef 
>.' < h neği bir çember halın~ g~l.mcı~~ k.~~~r lira pey akçesile dairemizin 934/ 
~'t 1our"'d . b"'k .. t" 5 nra degnegı busbulun I .. t ıt il 't ~ an dört at yo]u saatı u· u muş u.. 0 .... .. •. .. •. .. 1229 numara ı dosyasına muracaa -

' <t anYu ı> dedi: kıvırarak hır dugu.~ .yapı~o~, ~ugumu ları. (283) 
Yarın Gepid'lerin bulunduğu tekrar çözüyor, muhım bır ış ıle mf!§· 

ve Aydın istasyonunda demiryol üzerine yapılacak 12 metre açıklı -
ğında bir betonarme köprü inıq_sı a§ağıdaki §artlarla ve kapalı :zart 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu i§in tahmin olunan bedeli 479089,90 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23/12/935 tarihinde pazartesi günü ıaat on beıte Ba

kanlık binasında Demiryollar in§aat dairesinde Demiryollar inıaat art• 
tırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı arttırma eksiltme 
ve ihale kanununa tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ve ek
siltme ıartnamesinde yazılı olan diğer evrak 'e vesaiki eksiltme ıan -
tinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde mezkur 

daireye vermiı olmalıdırlar. 
5 _ Bu ite girmek isteyenler, münakasa gününden en az bir hafta 

evvel istida ile Vekalete müracaat ederek alacakları fenni ehliyet ve
sikasını teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 _ istekliler, bu itler için hazırlanan eksiltme ıartnamesi, muka .. 
vele projesi, Nafıa itleri umumi prtnamesi, fenni §artname, vahidi ki

yasi fiat cetveli, profil ve ti~ resim]e~inden m~r~kep bir ta~m e~~ 
23,96 Jira mukabilinde Demıryolları ınıaat daıresınden tedarık edebılır 

ler. u3546» u7623» 



14 Say'"a 

Ölüm 
Yolcusu 

Muharriri : Freemıın Wıllı Croftı - 45 - 7/!:.!/93i 

Tier'in ifadesi Karşısında Polis Mü
Şaş ·rmıştı fettişi Ne Yapacağını 

SON POSTA 

r- ı 

Bu Akşamki Program BiKATE J RADYO 'l,r 
İSTANBUL _ 

--------------------- lngilizcedea 
18: Betransmissıon veya plak (dans ııtu· 

siki~i), 19: Çocuk saati: Hikayeler, 19.30: HOKKABAZIN MAHARETi Çocuk saatinin deYamı musiki, 20: Haber
ler \'e yeni kitaplardan parçalar, 20, 30: 
Sıiidyo orkt•strası, (hafif musiki), 21,30: 
ajanııının gazetelere mahsus havadis servisi 
\ erilecektir. 

Boa 
il.AN 

Posta 
FIATLARI 

·ı· ı - Gazetenin esu yaıııı 
bir ılıtuouo iki ıatarı bil 
( 11aotiru) sayılır. 

j - Sayfasına göre bir ıtD" 
timin Uao f ıatı ıunlardıt' 

uyfa sayfa 
1 2 

406 250 
Krf. 

::> - Bir sııntimd.:ı vasati (S) 
kelime vardır. 

4 - lnce ve kalın yazılar 
tut1&cs.kları yere ı0" 
ıautiııı«.' o'çulur. 
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iki Yüzbaşı, "Hofman,, ın Kızı 
Hakkında Konuşmaya Dalmışlardı 

.. Burada, çabuk İnmek zaruri idi. Çünkü - Yok eğer, benzetmemde aldaru -
onund durdukları büyük ev, beyaz Rus· yorsam, akJ&Dl karfılaıtaiım kadın, ge
lardan (Kontes Averinof) ttn gizlice idare ne memleket için tehlikeli bir mahluk. 
et•:~· b. 

"""ö
1 ır ıefahathane idi. Öyle bir sefa • tur. 

lıath ne ki ihtiva ettiği zevk vasıtalan do. - Ne gibi?. 
layısile buraya (Rua cenneti) adını vennif· - Ne gibi mi? Meseli, bir anafor-
lerdi. 

cu ••• * Yüzbaıı Saffet Bey, bir kahkaha 
Şehzade Ali Efendi ile yaveri Nuri Bey, bastı.. Elindeki çaya babrılmıı simitin 

Lu cennetten ancak sabaha kUJı çıkıp sara. aon lokmasını da aizına atıp çiğneme • 
~a ge)ebilınitlerdi. ye baılayarak anlatb: 

Nuri Bey, cennetteki hurilerle mücadele - Ah, Nuri •• Sen de daha hali be· 
etmekten bir hayli yonılmuı olmasına rai· nim 1ribi bir l>udalasın.. Anaforculuk 
inen, bir türlü yatıp uyuyamamıı, aabab ol· etmiyen kim kaldı? .• Geçen hafta, le· 
lbaa1DJ bekleınitti. Ve aabah olur olmu da, vazım dairesi üçüncü ıubeainin Arab • 
~hal •bna atlamıı; merkez Jn.anandanLiı airli bir odacısı, ıube baıkitibine kah • 
dairesine aelmifti. ve ıetirirken birdenbire düıerek aektei 

PeRLODENT, Dit macunu ilmin bulduftu en iyi 
ile ihzar edilmı,ur. A§zın asrf 
k-..ma lhtlyeçlar1nı temin eder. 

formUI 
aıhhat 

M Nöbetçi zabiti odaama airdiji zaman kalpten vefat etti. Herifin üzerinde ne 

PERLODENT, Dit macunu •lızdakl bUtUn mikropları 
aldUrUr Ye dl9lerl çUrUmekten muhafaza 
eyler. 

~baıı Saffet .Bey, elindeki aim.iti önün· çıkaa beienirain? •• 
~.çay '-'laiına ı..tıra ....... .;.... • - Ne pb?. . 
le idL Salht, lııu eaW arkecl·JIPı sirir sör· - E....Vet Sandıjmuı bar cüdanı .. 
llaez, pek Mviwaıiıti. - Çıkar- a.. 

PERLODENT, oı, macunu gUnde iki defa muntazamen 
kullanıldılı takdirde dlflerln aarı klrlerlnl 
yok ed•r Ye dlf lere parlak bir beyazlık 
verir, 

-Yaffffa, be Nuri •. Hoı seldin. Ha • - Fakat •• fı cüzdanda deiiJ, nıuhte· 
n- ola, böyle aabah aabah... Yiyabnda •• Şöylece bir tahmin et baka· 
.. _:=Ei. wer imkin olaaydı, sece yansa ple- Jun? o cüzdanda ne vardı? •• 
~ - Yirmi, otuz lira •• 

- Demek, bu l'elİfİndeki aebep bu b· - Ha, ha, hay .• ç,k ... Çık ...•• 

PERLODENT, Dlf macunu kullanıld•O• takdirde Pyorrhea 
nam dit etlerl hastahOına k•rtı koymak 
için çok mUeaalr bir vasıtadır. 

..I __ bl:!L!--?. t ı• 
U4ll' UUU1J - Yüz ıra .. 

- Bilmem, Bence öyle. - Çık, canım çık ... 
. -:- Hele otur bakalım fÖyle. Çay ise - Bin lira.. 

ltıasm ?. _ Tam, Uç bin aekiz yüz lira •• 
- içerim. _ O Arabairli odacının cüzdanın • 

- Simit yer miain ?. da?. 
- Yerim. - Oluıı, teY değil .. 
Yüzbaıı Saffet Bey, dıpn aealeDdl: - Niçin olmasın 7 Niçin teaccüp e· 
- Posta!.. diyorawı.. Bu adam, bu parayı en mef• 
içeri gİren emir 11eferine: ru bir aurette kazandı •• 
- Bir çay, iki 8İnıit, çabala - Nuıl? .. 

• 

PaRLODENT, Dit macunu 
aerlnletlr • 

nefesi temizler ve •lzı 

Diye emir verdi. - Çalmadı, ÇD"Pmadı.. Sadece, aelen 
Nuri Bey, •İnirli ainirli bir aİgara yaktı. l'İdea komisyonculardan, tüccarlardan, 

Söylemiye batladı. müteahhitlerden bahfİf alclL • 
. . - Saffet!. Ben, çok mühim bir meaele - Oç bin NkİZ )'ÜS lira •• 

TüR~iYE YAG VE M~MULATI 
S4N~Yii LiMiTED ŞiRl<E Ti 

IÇm geldim. - Evet .• Oç bin aekiz yüz lira... E· 
- Yaaaa ? •. Anlat bakalım. ier Azrail baba, herifin yakasına yapıJ· 
- Dün alqam, çok mühim bir kaclma muaydı, hiç ıüpheaiz ki, bir ay sonra 

tesadüf ettim. dört bin lira olacaktı •• 
- Ehemmiyeti neresinde?.. - Sonra .. , Sen burada simitle, çay 
- Kadınm, bugünkü vaziyetinde. ye •• 
- Yani?.. - Ben •• Onu bulduğuma ıükrediyo-
- Yani, fU ki.. Ya, ben çok büyük bir ru~, azizim.. 

ın" b h Ufa e et karıuında bulunuyorum. Ve - .. · 
Yahut . . . - ŞimdiüL. Gelelim sizin, o Mada~ 

- Evet •. Ve yahut?... la Baron mudur, nedir. O hatuna ... Bar 
- Bilmem ki, ne aöyleye,Jim.. Ve çok açık sözler, ıatanbul aokaklaran• 

Yahut, artılr bunamııım da aldanıyo • dan etek etek banknot topluyorlar .. 
l'l.ıın.. ' Zavallı Ayteeikler, Fatmacıklar, 

- Pekala, bunamadıiını f arzedelim açlıktan hilili fenere dönerlenen ~i • 
de birinci ııkka ehemmiyet vereleim: Joviç dnilea bir karının yatağanı bıner 
Evveli, §Unu aöyle, bu, benzettİj'İn ka· liralık banknotlarla donahy~rla~ ... Pa· 
dın kimdir? ranan, böylece harman oldugu bar yere 

- Bulgar ordu müteahhitlerinden aelen bu kadın da, hiç ıüpheaizdir ki 
her Hofmanın kızı .. Madam La Baron ayni maksatla gelmittir. Tabii, bir çok 
lfübıtayn.. enayileri ınrtüatü yere vuracak; ba911I· 

- Allah versı'n az' • • b& lannı, çantalarını tıkır ııkır altınlarla, 
). , , azım, ınaan, za • l 
•nız gibi •ehzad A • J hı•ır hı•ır banknotlarla doldurup ıre • • :r egan yaverı o ursa, :r :ı • 

tabii böyle kadınlarla karıılaıır.. dili yere sidecektır. 
- Şimdi litifeyi bırak, Saffet. - Hay, Allah:·· • Hele 
- Ha• hay C"dd• k idil - Ne zannettm ya, beyan? •• p n •• 1 1 ODU§& .. • üc1 hal 

ek&Ji, bu kadın kime henziyor 7 iıine kar•t-· Hele harekatına m a e 
- s JA • t Alimallah, adamı aıure çanajl 

e anıkte tanıdıiım bir kıza.. e. ··: •. 1 Ne 
0

• bu kadın a• 
- Kaç 1 sıbı ter• çevınr er... , 

sene evve . • Ol H forcu 
- K • O .. .. naforcu imıt- ur, a. em, ana 

1 aç aene mı 7 çuncu orduda bu· .L d k 7 z ki aarandayıs, 
undu~ ..... _ •e eme •. e 

fSTANBUL • IZMIR 

# • f)A.l •--•CN4- CltC,GıC#• 

• \."r&rt C.41HOI 
gum zaman.. ki d 9.... burada y . tl.t-ı ze aann a... -

- anı, tam dokuz Mile enrel.. •• lediklerini çıkıp ta fU meydanda 
- Evet, apiı yukan dokuz .ene aoy H 1 b • ··yıe Görüraün ki 

~·;" ~ ~P ııt..!yr v ... ~o• 
.-4 D ~·O~ ... -.,_,O ... IA~ •AA D• 

-.Ve]. aöyJeaene. e e ır ao • • • 
evveli yansın kuleai kulafına efilecek, 

1 - Pek iyi. . . Şimdi de ıunu anlaya• ti t meırudur. Elinden pline, aen 
~ın. Seni böyle aabah karanhta, telif d:-;:p. lı becerenia, kılıç kuıaaanını 
Le buraya koıturan aebep ne? Sadece d. k 
uu .. beh ıyece ••• 111Ufll et mi? (Arka11 var) 

Nuri Bey, biraz pplar sfl-i olda.. -
~tamdanberi herdi merç olan laia •• fi. 
P ırlerme timdi o da bir tekı1 veremiyorda. 
•kat ıimdi, bir vazife ,.ibi mUracaat 

ett·ı· 1 ı arkadaıınm reami Tasiyeti karfl• 
•ırıda, aöylediii sözlere bir tekil ver • 
inek İcap ediyordu. 

- Dur, S.ffet. Sana, ba laUIUlla ya • 
~llf Yavaı izahat vereyim.. .Akfam 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekli~I, 

latanbul uliye mahkemesi üçüncu hu • ı 
kuk dairMI bafbnhiından: 

Ferikôy Ablc:lei Hürriyet caddesi .3 No. 
GAYET MÜHiM 
Parlı mamulAh, H. Vlllette 
JAboratuYannm yeni bir keffi 

SANGGVL 

da oturan Athen tara&ndan ayna mahalde 

oturan Vahram aleyhine, iki ıNDec:len beri 
kendisini ihmal ederek iaşeaını temin .Y • 

Jemediiinden ve evliliğin kendi ine tahmil 
ettiği vazifeleri yapmadığından ve uire - Piore, JenjHit Ye, Stomatft 
den bahaile açılan ihtar davau üzerine da· fibl afıı ye diı hHtabklannı 
va arzubalinin bir auretinin 1 O gün zarhn- Ye mikroplarını f mha Ye teda Yi 
da cevap verilmek Gzere mumaileyh Vah- eden diş pa1tasıdır. Lezzeti 
ram• tebliğine karar verilmit iae de yazıb hoı, her eczane Ye depolarda 

adreste bulunmayıp ikametslluıun meçhul aahlar. Dit tabibinlze ıoruouz. 

Ank.-rada ı A K 8 A 
Her dalde pzete, mecmua " 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
lartuiyeyi. Telefon: 3377 

ADEMi IKTiDAA 
•• 

Bel gevşekllğlne 

HORMOBiN ar§ılaıtıfım kadm, dokuz aene eVTel 
Seli.nik barlannda tanadıiım bir kıza, 
fe,..kaJade benziyor. Hatti; o kadar 

benziyor ki, hemen hemen bunu kat'i • 
Yelle iddia edeceğim •• Eier bu iddiam 
dogru ise, demek ki bu kadan, bir ta • 
kıın roller çevirmek, belki de caaua • 
1~k etmek için buraya l'elmiıtir. Ve 
haç fÜphe etmiyorum ki, •u kadın, bir 
P.tadarn Labaron Hübıtayn deiUdir. 

Dermansızlık, 

vücut ve oımaoın 
yorgunıugunda · 

pek müessir ve emin 
bir itaçt:1r. 

olduğu mubatir mqruhatile polisin ta.di. "'-------------"' kından anla§llmat ve müddeinin teblifine " ._ ______________ .. 

- Evet ... 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi • Sirkeci 

binaen ilinen tebJiaat ifaıına karar veril • 
mit olduiundan H. U. M. K. 141 ve f -4.f 
maddeleri mucibince bir ay zarfında ce • 

vap verilmek Gzere keyfiyet teblii maka· 
mana biın olmak bere illn olunur. 

,(17J951 

~ Dr. lbrahlrn Zati 
Beledl1• kareı .. ada PJ1 .. ıot1 

caddealade No. 21 
Herda ltl•d• IODN haltaluıaı 
b'-1 edu. 
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Şişe, kavanoz ve 
benzeri cam işleri 
alırken artık 

ŞU MARKAYI: 

5 
'• 

ARAYJNIZI 
BU MARKA: 

Sağlamllk, güzellik-ve
" ölçü - ayar yasası,, _na 
uygunluk garantisidir. 

TAM TİİBK MALI 
Telefon •• l•tanbul bUro•u • 19 Han 22210 • 22630 

Merkez Paşa bahçe : 30: 69 • 10 

TUrklr• Şif& ve Cam Fabrikaları Anonim •o•rateal 

Havagezı, Amyant, Gaz ve Benzin ' 

Fitilleri 
Her tUrlU gez veye benzin 
llmbalar1nıa için yalnız 

"DEGEA,, 

MeyYelerden ç ı lcarılmı9tır. Lir·Jon u §eker~idir. 
Çok nefis, çok le.ııze tli ı lir. Mideye iyi gelır. 
Haımi kolayla~hrır. Şı ;;;l)si 35, büyük 60, en 
bUyük 100, yarım kiloluk 176 kuıu~tur. 

HASAN depoııu: Ankara, İıtanbul Beyotlu 

bekleyen 
Ditlerinizi kaplıyan kir tabakası ıi- Tehlike bq göstennİf demektir. Bir 

nek kağıtları gibi yapııkandır. Mikrop- gün her ıey olup bittikten soma dİfle-
ları çeker, muhafaza eder ve besler. rinizin donuk san bir renk aldıimı gö-
Dilinizi diılerinizin üzerinde gezdirir· receksi!'iz. ~unu dit ainlan Ye Lir '°k 
seniz bu tabakayı siz de hissederainiz. vahim hastalıklar takip edecektir. 

BADYOLl-N 
. 

Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunudur. Diflerinizi temiz· 
ler, parlatır, mikroplan öldürür, dit etlerini kuvvetlendirir. Günde iki de
fa Radyolin kullanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz par-

lak ve temiz ditlere sahip olursunuz. 

POKER_ 
il.LAV 

SAGLAM • 

•• •• 
BUT UN 

•• • 
TURKIYE 

YALNIZ BU 
TRA Ş B I ÇAGINI 

KULLAN\YOR 
Marka fitilleri kuHanınız ~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~ 

I Anu ettltlnlı tam ziyayı HHa Tll.rk Hava kurumu 
•• aradıtını.1 dayanıklılıft temin B u·. y u·. K p I y·A N G O S U eden yegAne fltlllerdir. 

Her huauste alzl m•m· 
nun edecek 

"DEGEA,, 
Fitillerini 

Kullanınız. 
Her rerde aatıhr. 

Taklitlerinden ukınıniz 

Türkiye 

Şeker Fabrik~ları 
Anonim Şirketinden: 

Eskiıehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yolile denizden 1936 
ıenesi zarfında lstanbula getirilecek ıekerlerin nakliyesi 21 ilkki
nun 1935 cumartesi gilnü saat 11 de Şirketin lstanhulda Bahçe
kapıda Ta§ Handaki bürosunda kapalı zarf usulile talibine ihale 
edilecektir. • 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 

Yurdumuzun nefis meyva usarelerile 
hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müs • 
tahzarlannı aratmayacak mükemme1i • 
yettedir. 

Hazimsiz1iği, muannit inkibaz1arı gi • 
derir. Fevkalade gazozlu olduğundan 

yemeklerden sonra ferahlık verir. -
1EE 9 AY~ÔM ,, 3 CJ 
6 N 

.ı·. .,...,. ~- . 

Cep tak•imi n 
aeentalarınııı Ye. 
nlpoıt an• M. Ay· 
gClndea ahnıı. Heni 
ucuz, hem zariftir. 

•••••• u ........................... .-........................ ... 

&on Po•t• Matbaası 
.· Netrlyat JrlOdllrü: Selim Raııp 

Sablplerlı A. Ekre•, S. Ragıp, H. LUtfll 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengl 1 etmiıtir. 
2. el Ke,ıde 11 1. el Kinun 935 dedir. 

llUyUk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, l 2.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mükafat vardır. 

TAKSiTLE 

KÜRK 
MANTOLAR 

CAKETLER 
TiLKiLER 

OARNITUALeR 
Buhran dolayıılle her yerden 

eh Yen 
Tl!DIYATTA KOLAYLIK 

V. HACI YANI 
Adres: Mahmutpaşa Kürkça Han 

ıeçldinde ıol kol No. 47 •· 49 
Telefon 21987 

Şub11h Kapahoarşt Kilrk9tUer 
No. 21 

Hurma tabunu H nya 12 adetlik 
kutularda .atılır. 

Gayet mühim 
Hurma sabununun kokulu biı 
.ahun olmr.yıp tabit kokulu n 
emsalsiz cinste herfey l9ln knlla
nılan bir n 11abunu olduğonu 
bUha11a· h kadınlarının dikkat 
nazarlarına arzederlz. Bir t•crtlbı 
sizi iknaa klfidlr. Burma 1abunu 
TURAN mamulatındandır. 


