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Nereye Gidiyor ? Avruoa 
......... ______ ............... ·--~ ~ ·--

Telefon Parala- ı 
rile Hasf ane Her Halde Barışa Değil ( Hagdarpaşada 

Asma Köprü 
.. Kuruluyor 

Telefon ıtrkeli ebon~ıannden 
fazla alınmıı olan paraların be· 

Alman Başbakanı, Hagsiget Kırıcı Yapılıyor _ 
OıkUdarla Kaclık6J araaında 

lfllyen tramvaylann Haydarpaıa 

lediyece geri 

abnmaaı neti· 
ce:;i 250 bin 
liralık bir pa· 
ra birikmiştir. 

O zamaa abo
nelerin bele· 

d"ye ltlalae 
gösterecekleri 

feragate mg.o 

kabil hu para 

ıı. 1eltre ıa

zım olan Wr 

baıtaneain ku· 
rulması karar· 

Bağları Attık, Şimdi !Jiziinle Ko
nuşacaklarla Ko

tlmendifer ge
çidinde tabii 
olarak •agon 
manenalana 

••ilci 6a lıa.t•ıe• laıhr• 1 m ı f t ı. 
aluı•calc Bu kararın 

linıdi tatbikine aeçllmek 
'2ere bulunulmaktadır. Belediye 
ltu lauaueta icap ellen pro
J.leri hazırlatm .9tar. Yalnız dl
ftlnlilen aokt.a, lau para ile 
,enidea bir hastane mi kur
atalı, yo~aa mevcut müesseseler· 

Qell 1"•çenlerde ~· 
. • ttd.ki .... litiitP"•.&T'!'ll~:, 

lltaım mi alın•lıdır? Bu hı:suıta 
~nilz bir katar verilmemittir. 

Plistras, Vaktile Bir 
Çerkez Kızı Kaçırmış 

l<adını Hem Metr;i, Hem irtişa Vası· 
~tası Yapmış, Bir Hayli .. Para V urmut 
~~tina, 17 ( Huauıt ) - lıyan 
~ u1'erfal meydana çıkarmak 

il Yapılan tahfdkat ve araıtır· 
~lar -raaında aabık Aya• reisi 

~
~llataa) ıo evin~fJ ço~: dikkate 
ltr l:>ir vuika ele eçuıiıtir. 
• bir aıktuptur. Hem ~oôata1a, 

, Ilı de Venizoloıa lıitap etllyer 
'di Gener~! Plis~astan ''-ayet 
~ Yordu. Bu mektubu g6nCl.eren 
t 4•traıın adamlarından biridir 
,~'bu mektup muhtoviyabna ıire 
4t· tice Ar~erlkada iken tlmtli .._"'•Ya gelmlıtir. Mektubun mev-

~~ beyli ıariptlr. Ş6yle ki: 
ti ~•4elu heılmetlnden aenra 
.. ~:ı~ı Plbtraa ole!lcelc lzmir· 
tt..~"'ar eltiii aırada, berabe
tlt.. lrir de Çerkeı ,eıeıı 
~-• .,i unutmamıı, Plbtraa 
~ •il. adanı hflyan hu kıcii\lı 
ı.., laayıt Y•t•mıı. Sonra adım· 
~'"dan bir:ne Termit 've e•len• 
o~ fa.kat 1611 lılli kadında 
' leıa adamı bir iıle Ame
~ Ya )'ollamıı. Kadını da ken• 
>._.Y•aında alalcoymu1o Karnını 
dtr.ı~• •l•ak için adamın ıön· 
-., ili haberlere hiç kula; aı· 
~"l. ~'!" Atlamcajız nihayet A-.r.e• 
·q~D y ' • .._tdt uııanıatana dinme· e 
~~ llr olmuı. Bu mekt~p 4te 
L,lck=ın deneral PJAıtrr.• 
-._t~e , • karısının waziyeti m :l• 
41, tl.e )'azdıiı ılkiyetname· 

• Çerkes <~ilbcri Ja~e~de, Plils· 

~· 

Şilcl.,d m•lrtuı.a •vl111ie lı•lan•• 
eılrl iıan relli Gomıt•• 

traaın htıldimet neıdindıkl muh· 
telif iflerlndo aimurlık yapmıı 
,.c iki mily<>n drahmiye yakın 
b·r servet olde etmiıtir. Hldlae, 
Atina ıazetelcrlnde bir hayli 
dedikodu mevzuu olmaktadır. 

Venl Mesuliyetler Meydan• 
Çı~ıyor 

Atir.a, 18 (Hususi) - Divanı· 
h- rp mliıtantij'i Girit mebuıların• 

( Devamı l i lnoi yüzde ) 

nuşabiliriz, 
Digor 

dan dolay 
bekleyip bir· 
çok zamaa 
kay bettiklerinl 
biliyoruz. Bu 
vuiyeUn bir 
takım lcazala
ra sebeb ol· 
ması da dalma 
imkln dahi· 
lindedir. Bu-
na mini ol
mak için Dev- 06 tf11M ,, ... .,.,. · 

let demiryol· lan pflt el""''"~' 
ıa,ile mnıtereken yapbnl· 
muı d&fDnnlen aama kGprD, 
tahalıabıdık yllzllnden fimdiye 
kadar yapılamayıp kallDlfbr. 

Bu defa, Nafia Bakubğı, bu " 
NhrNr lcıt* •ltİl'l•fi•ra lıirl ••n ••••11ral•rfi• ( DeYamı 10 uan )'ilsde ) 

ı----==--=-=-=-====-=-=---=========---=--=-=--~===-

Bulgaristanda 
Komünistlik 

Sofya, 18 (Huıuai) - Haıkly• 
den bildirildiifn• göre, BoriHY. 
ifad kaıaba ve kazaaında komll· 
nlatlik tahrlkltı yapmak latiyea 
68 kiti yakalanara~ mahkemeye 
verilmişlerdir. Bualan muhakeme 
etmek llzere Filibe istinaf mah
kemeai izllarından mürekkep 
~ir mahkeme heyeti Hask&ye 
ı•lmiıtir. ______ , .... .......--... ...... --··· .. 

Macarlarla Bulgerlar1n 
Slllhlanm•aın• 

MUsaad• Edllmlyecektlr 
BGlcref, 17 - BOUln matbuata 

glSz d ldıfl ıa••n elde edilebilecelc 
bul&ııa ıudur: Almanya ıulhii tehdit 
ediyor. 

llilbu.. Gainrul razetHİ 
diyor ki: Mualaetl•lerle ıilAbları 
taladit e.!ilmiı o:aa memleketlerlo 
Al•anyaaın hareketini takip ede
bLlecek!eri zannına lupı:mamalarını 
taarih etmek iıteria. 

KUçUk ltillf ve Balkaa ltlrUJI, 
Mac1riıtanla Bulıari•tcıaın tekrır 
ıi!Ahlaamalarını kabul etm ... •J• H 

onları muahedelere rlartt• icbar 
•tmiy• kar"' vermiflerdir. 

----------------------·----

tki Hasta Bakıcının Geçimsizliği Bir 
~ ....... Haya Mat Oldu 

l•mir, 17 (Husul) - Memleket haıtahaneai bemıirelerlnden Bayan 
Hanife •• Sıdıka, ••zlhlerinl ihmal ederek bir hastanın öllimUne 
aebebiyet vermek auçile adliyeye verildiler. Yılda 00 binlere• haataaın 
Ye yaraluun ••anet edlldiii bir devlet mlles1eaeslnde iki ~enç baya• 
mn allkaaızlıfı ytlzUaden vukua gelen b ki hid. • n • d u acı ı ısenın uıenn • 
durmak ilzam.. Bu huıuıta elde ettliim lA t k d d' . 

ı mir mi k ma uma fU mer ez e ır. 
k z me e et bastaneılnln bir u hazırlık • karantina ,. 
0iuıa Yardır. Haıtalaaneye tedavi için sıelen haatalar ve yara

War (24) aaat bu koiuJta kalarak baatahk teıhiıl~ri ye ilk tedırilerl 
yapalar. Ondan ıonra kadın • erk k d h·ıı L ·d' ı, i .1 t k-1-dlli B k i 1 • a ı ve .an ~o u.-arına a 111111 

• r. u 0 0 1 arda boı yatak olma11a, haıta ( 24 ) aaatten fazla 
[ Devamı 11 iaol yüsJ,,t ] 

- 0.yclua•u Ali, m•y•a ve aebzeyi arlık ucuza yiJtcekmitiafv 
- Haydi W. OD b.. HH kodeeteyiı:. Bu ucuzlufa MkliJ .. 

biliriz. D1prıclaldlv ae 7apacaldar? Oav ....U etliyoru& 

r 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi]
1 

~----------------ı 
içme Suyu 
ihtikarı 
Ve Halk 

Aldığımız birçok mektuplar, 
bize, er gün içil cek suların 

fiatlan mUnasebetile tümen tü
men tikayıtJor getiriyor. Biı, 
bu oikAyetlere dayanar k bir 
defa uha halkın fikrini ıorup 
mütalaa topladık. Bakınız içme 
euyu ihtikarı hakkında biae ne· 
lor ıöyledilerı 

Bay Şiikril ( Sultanahmet Üçler 
74 ) - latanbulun sütten ıonra n 
ondaıa daha mClbim bir derdi varı 
içecek ıu derdi... latanbul bir ıu 
fehridir. Yalnız Beykozda 22 pınar 
'Yar. Sır .yer Ye civarındakilerin adedi 
do 18 dir. Taıdel~n. Sırmnkcf, Kara• 
kulak, Kocataı, Göz.tepe gibi btıylik 
mcmbalar da caba.. Buna raQ'men 
latanhulda temiz bir bardak su heı 
kuruıa 1atdıyor. DOnyanın en kala
balık, en susuz, en bcıyük tehirlerln
dc bUo iyi ıuyun bardnjı on parayı 
2'eçmez. Su meselesi latanbulun 11h· 
betile alAkadardır. lıtanbu!un tifo 
gedikli bir misafiridir. Belediye her 
ıeyden eYvol, hntt4 ıehir pllnından 
daha enel içecek ıu mueluial 
halletmelidir. Bir hesaba glire i.tan
bulda •u ıaraptan daha pahalıdır. Eo 
birind pr .. bın kiloıu yirmi kuruttur. 
Meyhane! rdo bir bardak ıarab beı 
kuroıa satıyorlar. Sinemalarda ıuyua 
budağı on kuruıtur. 

}f 
Bay Ferit (Mütekait zabit Çember

litaı Turan kıraathanesi) - Öğrendi· 
ğlme göre memba sahipleri anlat lf• 
Jar. Bu yaz İfl •u fiatlerinl arttıracak· 
larmıı. Demek ki o nkit timdi 
lokantalarda, kahvehanelerde bcı 
kuruıa içtiğimiz au7u on lıuruıa 
içeceğiz. Su iti ııhhat ve binaenaleyh 
belodiyo itidir. Sıhhat baltanlıtı ve 
beledi7e 1.taabulun 8U derdini hallet .. 
melidir. Dfl•yasun hiçbir yerinde ıu 
bu kadnr p:ıhah 1atılmaı:. icap edene 
belediye ı•hrin ııhhntl namına b tün 
membaları lıtimlik etmeli vo Terkoı 
gibi iyi suyu da kendisi eline alma• 
lıdır. Hatti belediye buadan bir 
kazanç bile belde eden umumun 
menfaati ye sıhhati namına ıuculuk 
yapmalıdır. Belediye bunu yapıncı:ya 
kadar da bir talimatname ile lokan• 
talarda H sinemalarda iyi suyu 
kazanç11z sattırmalıdır. Birçok lok"•· 
talar ekmekten kaunmıyorlar narh 
fiııtına ıatıyorlar. Ekmekten dr.lııa 
mOhim o!an ıu da b5yle ol•alıdlr. 

'f 
Bay Ahdillkadir (Nuruosmaniye 

Balk apsrtımanı) - Alemdar sinema• 
11na gittim. Bir kilçtlk tiıc ıuyu on 
kuru,ıı içtim. Sinemacı bu tlfeyl 
ıucudan yetmit paraya alıyor. Şehirde 
ihtiklr yoktur dlyealere lftO ben bunu 
ihbar ediyorum. Y etmit paralık ıu 
on kuruta 111tıl.yor. B n yemek ara• 
aında f&rap ku lamrun. B ir kilo ıa· 
raptan yccl, sekiz bardak ıarap ı kar. 
Şarabın Tehirdağında kiloıu 6 kuruıa •• 
Burada 20, 25 kuruıa 11blıyor. Şa
rapcı inhiHr rHmi, Ozllm parası, nakil 
Ocretl verdiği halde burada t rabı bu 
fiatla satarkea burnumuzu• dibinde 
to biatten kaynıyan suyun kilosu da 
(20) den •f"ğı değildir. Şarap Ozlm 
ıııvu olduğuna göre az JçiJlrae bir 
kuvvet ilicıdır. B zan ılıeıino bet 
kurut ver.len ıulıır.a içinde alnek to 
çıktığına gare iııtaubullular ıu yerine 
farap içıeler hem ııhhatlerinl korur
lar, laom de memleket b;;ğcılıQ'Jnı 

himaye etmlt olurlar. lıta11bul ınrapla 
•uyun aynı fiata 11bldıfı cınterHıın 
b' r tehirdir. 

SON POSTA 

iL B E L 

r 1 a ' an nar 
----~~----------------------~-

8 i r Gün içinde iki Tane De Cürmü-
meşhut T esbit Edildi 

So• 24 aaat lçi11de şehrimb:de birkaç yaralama 
yo yaralanma h&diaesl olmuıtur. Sıra ile yazıyoruz: 

biı:klet, ansızın önllne çıkan 5 yaıında Petro ismin· 
de bir çocuğa çarparak yaralamıştır. 

Recep iamiade bir çocuk Feriköyde bir oyun , 
yüzünden çıkan kavga neticesinde RıdTan adlı bir 
çocuiu taıla baıındaa yaralamııtır. 

* Yine ıon 24 saatle iki hırsır.!ık cUrmümeı· 
budu teıbit edilmiştir ki ıunlardır: 

Jf.. Dinnyolunda Halit adlı bir ıoflSr bir para 
yUzUnden çıkan kavganın sonunda HUanU ad.ı birini 
yar Iımııtır. 

Sabıkalı Arap HUıe)in Fatihte bayan MlirUYvet 
edil bir kadının evine girerek öteberi çalarken 
cUrmlimeıhut halindç yakalanmıştır. 

lf ÜıkUdarda bir merkep ile geçmekte olan 
Necmi adlı bir seyyar satıcı 1 O yaşında MUrşido 

>f. Auam isminde biriıi evvelki gUn memleke
tine gitmek için Cümhudyet Yapurunn binmek 
lıteyen Osman isminde bir;nlo 25 Jirasını çalarken 
cürmümeşhut halinde tutulmuştur. 

adlı kllçük bir kıza çarparak yaral mııttr. 
lf Kadık5yUnde Cevat adlı birioln bindiği 
------------------------------------~-------------------------~~------~------

Hamallardan 
Şikayet Ediliyor 
Fazl11 Ücret Alındığı 

ileri Sürüldü 
Alakadar bazı tacirler, Tlca· 

ret ve Sanayi Odasına mttracaatta 
bulunmuılar, hamal bölilğll teı· 
kilAtından ılkAyetçl olduklannı 
bl!dlrmiılerdlr. Bu tacirler h .. 
malların muayyen tarifeden fazla 
Ucret aldıklarını, nakil itlerinde 
uluorta bar ket ettiklerini iddia 
ediyorlar. 

Oda,· meseleyi tetklka beıla· 
mıı, ayrıca belediyeye yazmııtır. 
Senel rdonberi halledilemlyen ve 
esuh bir teıkillta bağlanamıyan 
amhallık lılerlnln bu dcf a daha 
yeni bir ıekle konulmaıı dlltllnlll· 

ektedir. GörU~tUğUmUı: bir m 1 
ıahibl bu mesele hakkında diyor 
ki: 

u - Eskiden kendi alları mı· 
zı kendi adamlarımıza taııtıyor• 

duk. Fakat hamal bölükleri 
kurulduktan ıo J& bunları bölOğe 
aldılar ve baıka amtlere verdiler. 
Halbuki mal sahiplerinin emniyc· 
tini kazanmıı vaziyette obn bu 
hamalları, iıtenllen mıntakada 
çal11tırmakla birçok ıikAyetlerla 
6nllnc geçilmiş clccaktır. " 

Bu Soğukta 
Denize Düştü 

Köprü Kadıköy iıkelealnde 
Burg z vapuruna binmek lstiyen 

Mustafa iı inde biri ayağı kaya· 

rak denize dllımtış ise de kurla· 
rıhnııtır. 

''GUnaydm,, 
Evnlkl gece Y enicami kemeri 

albnda t rkedilmiı blr aylık bir er· 

kek çocuğu bulun uştur. Çocuta 

" Günaydın " adı verilerek 
DarnlAcezeyo gönderilmi§tir. 

Bakalorya 
imtihanları 

Başlıyor 
Askeri liselerde bakalorya im• 

tihanlann Nisan birde baş'ana• 
cakbr. Bu yıl imtihanlar yeni ya· 
pılan talimatnameye gör ola· 
cakbr. 

Sivil liselerin bakalorya imli· 
hanlan Haıirandn yap.lacaktır. 
Bakalorya imtihanlarında geçen 

ıeno muvaffak ola mı yan talebe
lerin, bu yıl imtihana girerken eski 
veya yeni talimntnameye göre 
hareket etmeleri kendi arzularına 
bırakılmıştır. Ancak muallim mek· 
teplerl 6 ıncı &mıflarında, bu ıe
kilde, a•çen yıl bakaloryada mu
v fa o a t} an a e e er, u yıl 

imtihan girerken, hangi talimnt· 
nameye göre hareket etmelori 
!Azım geld:ği hakkında bazı te
reddütler hasıl olmuıtur. Bu hu· 
suata Kültür bakanlığından lza· 
hat beklenmektedir. 

Haliç Temizliği 
Kasımpaşa Deresinin 
Önü iyice Temizletildi 

HaIJçte Kaaımpaıa iskel si ya• 
nmda, Kaaı paıa deresinin dol
durduğu ve gilnden güne aığlaı· 

tırdıği sahil kısmı tarak dubası 
tarafından tamamile temizlenmiı· 
tir. Dere ağzında vücuda gelen 

ktıçük bir ada da ortadan kaldı· 
rılmıt Ye boydan boya derlnleı· 
tir;Jmiıtir. Böyleliklo vapurların 

Ka11mpaşa iskelesine kolay ve 
tehlikesiz yanatmalıırı da temin 

edilmlı olmaktadır. Tarak dubası, 
yalnız. bu kısmı bir ayda temiz· 

leyebilmlıtir. Bu hal, Hsliçin ta· 
ranması iıinde bUyfik ye mükem• 
mel Yaaıtalara kat'ı ihtiyaç oldu
ğunu göatermektedir· 

l Ad~i Tıp Müesse
. sesi Genişletiliyor 

Yeni Bir Kimya Libora• 
tuvarı Kurulacak 

Adli>'e Bakanlığı Adli Tıp iı· 
leri mOdUrlüğünde yeni bir kimya 
IAboratuvann kurulması için geçen 
sene tahıisat vermiw ve ketifleri 
de yapılmıştı. Bakanlık sonradan 
gönderdiği bir emir!c bu tesiıa· 
tın tehir edildiğini bild:rmiitf. 
Arife gOnU gelen yeni bir emirle 
kimya laboratuvarının tesisine 
müsaade edilmiıtir. Ayni zaman• 
da müesseseye son sistem tahlil 
makineleri ve ıair tıp ve t•ırih 
malzemeleri de alınacaktır. Ge
lecek ıene müesseseye tam ma• 
naaile Avrupai bir çehre •eri• 
lecektir. 

evyasız Ağaçlar için 
Vilayetin Kdğıthanede kurdu• 

duğu meyeesiz ağaçlar fidnnlıiı 
okadar iyi netice •ermemiştir. 
Bunun için Beykozda eski Abra• 
bampafa çiftliğinde yeni bir fi· 
danlık tesis edilmlt ve bu sene 
birçok cins ağaç tohumları ekil· 
miştir. 

4 Milyonun 
Muhakemesi 

Düyunu Umumiye idaresinin 
Lozan Konferansına g<>sterdiğl 
fada ( 60 ) milyon altın lirayı 
hükumete ihbar ettiği için latan
bul Birinci Hukuk Mahkemesinde 
Maliye Bakanlığı alıyh:ne ( 4 ) 
milyon (200) bin liralık bir dava 
açan muhbir cam tnccarı Bay 
Sabitin davasının Ankara mah· 
kemesinc havale ediıdiğinl yaz· 
mııtık. Ankara Aıliye Hukuk 
Mahkemesi doıyayı tetkik etmit 
ve gUn keserek Maliy1:2 Bakan• 
lığına bildirmiıtir. Yakında An
karada muhakeme}'o başlana• 
caktır. 

Mart 19 

Giniin Tarihi l 

Celal Bayar 
Ankaraya Dönüyor 

Şehrimizde bulunan Ökooonı• Ba .. 
kanı Bt y Uı "Al Bnyar, bu akşamki 
trenle Ankaraya d<Soecektlr. 

Yeni Bulgar Sefiri 
Sof1a, 17 ( Huıuıi) - Anl:aray6 

yeni tayin edilen Bulgar sefiri baf 
Pavlof önftmilzdekl hafta SofyadaD 
Ankarnya hareket edecektir. 

Şehir Mecllslndo 
fııtanbtil umumi mecliıi bugb 

toplanac<tk ve bQtçe mtiz.akeratıııl 

deY.• m edecektir. 

Seyyah Geliyor 
General Fon Ştober vapurile bugfte 

t•hrlmizo 150 kador seyyah gelm••I 
belıleomoktedir. 

Kalbl Durmut 
Kantarcılerda BOyOk Yeni handı 

oturc n Abdullah İlminde biri odrınod• 
ata okrak bulunmuıtur. Yapılan mu"' 
yene netlceıılnde adamcağızın kal, 
durmasından öldDfG an!aıılmıttır. 

iki Yangın 
Galatado Modapalaı npartımanı, 

dan ve Fatihte Hnlidhı ev"nd•• 
yaagın çıkmıt iae de airayete meydd 
nrilmeden s<SndlrDlmUttGr. 

Mektepler Aç:ldı 
Bayram mllnuebotlle tatil ola• 

mektepler, bu sabahtan itibaren tecf.ıı 
riaata baılamıılardır. 

Serseri Torpil 1 
Denizden Çıkarlldı 

Bundan bir hnfta evvel K. rad41' 
nizde Sakarya nehrinin denize dökCl.O 
dQj'O yerde serseri bir torpil göı01• 
mOt, ihtiyatlı davranılma11 için geaıl 
kaptanlarına tebligat yapıl ı9tı. 

Bu torpil, evelıi gün Şilo nçıkla• 
rıoda tabliıiye vaııtaları tarafında• 
de1aiz:den çıkarılmııtır. Yapılan mu•• 
yenede torplllo uzun zamandonberl 
denbde kaldıg-ı anlaıılmtıtır. 

B11ykozda OtobU• 
Beykoz kayma amlı lBeykoila 

Karakulak Ye Akbaba arasındakl 
nakil va11ıtalarrnı çoğaltmak v• 
ucuzlatmak için yeni otobüsle!' 
teminine karar vermiştir. Ayni 
Beykozun meşhur çayırı da muba• 
fazaya lilzum görülmilştUr. Bil 
maksatla çayıra hayvanların hafi'" 
boı bırakılmaıilna Ye yeni dikilell 
fidanları tahrip etmelerine me)"" 
dan bırakılmıyacaktır Burad• 
bir de aari bir ıpor sahaaı bazıt" 
lanmak taıavvuru da Yardır. 

Çarpıştılar 
Şorar Muradın idııreaindeki ıs76 

numaralı otomobil ile şoför Mobme~~ 
ldueıindeki 2032 numaralı otomoPl' 
Karaköyde çarpıfarnk her lkJd 06 
haaara uğrıımııbr. 

Fazla Keçırmıt 
Balatta Emin isminde biri kendl,r 

bllmlyecek derecede sarhoı bir haldi 
8tekine berikine aarkıoblık ederJı•' 
yakalıınmıııtn. 

Yumurta 
Tarifesi 

Şark Demiryollarının yurn~ 
nakliyatını yilzde 80 indiren d·• 
tarifeıi, Nafıa Bakanlıtınca t11• 

1 

=== edilmit ve tatbikine geçilmitt~ 

1 ~on Posla'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 
---=-~----------------------------------------------------------------------------------------------------________,,. Kurban Bayramında: 

Kcati 1 Kesti ' Keatl ı KoaU 1 Dedi vo keıti 
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Hergün Resimli Makale il Ailede Duygu Beraberliği r~---------------=--
• 

Ya%c Çolc Oldalıı ~ 
Buglin Konamatlı 

Duygu beraberlltl ye blı ortaklığı denilen şey, 11 le efradı aruındakl anlar 
maıun eınıını teıkil eder. Sowurtkan au ııtlı lnıanla•ın ev hayatlarım tetkik 
ediniz. Görecekılnb. ki enların menıup oldukları R lelerin fert leri ara1anda 

duygu b rl'ğl yoktur. Dunu blrllğlnl 
doğuran fC.Y de fUı.ur ı KUçUğUn 

1 

Öz Ün Kısası 
"" . 

uAdemin Canlar Katar 
" Abühavası Canına!,, 

bUyOke 18JF"• bü,.ağan kilçilklere 
kartı HYi ıldlr, Karşılıklı ıeYgl 

.......__, ---~~~~~--~·--- • •· • --- ye ıDygı olmı· 
Son Dakika ,.n aileler 71• Son ~oıt~nı~ ı.tanbullulııra, bl'J· 

l kıl1Dıya mah· ram hedıyesı gıbi, Yerdiği bu m\ijc'eyi 

h• t B• k s kOmdur. okuduğum vakıt büyl1k fairin m arat e ıs an ır aç ı- kendı kendine z hnime geldi: 

f Ç d İstanbul tedavi merkezi olacakmıı! 
ili 1 Askere ağır ı N •. ~{izel haber! i.tanbul yine, kendi 

tarıhıne llyık bir ıehir olacak t:e• ltarı~ 19 (HaaHi) - Lehi.tan nıekt:r. 
!~.ı•t.Hrl, Almo11ganuı aon kararı ~ Sıhhat Bakanlıtı Jatanbulun haata-
~İ•• L.h or«••anun takoi••d fi nelerine ve a; natoryomlarına ehem-
lt_,,.•,.da11 Aoror•tl• hahHdlgorlar. ~~ miyet veriyormuf. Buulana ıayıları 

ffillc4mt1t, 1914 sını s1 il• ı.~~'/ türln tDrlQ ıuretıerle arttınlacakmıı .. 1. 1 , Ne kadar iyi! Bir kere bu yeni 
ltdwn ftlfllllkl ıını/ları tallrn yapılar latan bula yuiden it ıetirecek. 

tOprnalc iiz•1'• ılldla •ltı110 Çalıtmak illiyenler para kazanacak· 
'"lırmı,tır. -- ... ..::::::::e lu. VAkıA haatanelerin, aanatoryom• 
lı laraa yapılmaları yıllara IG:ıum gaat•· 

l,otaların Verilme- SON TELGRAF HA BERL ERı· bi~::kd;,o:~~J~~:~i~~~,:~~o yapılar ça-

sine Başlanıldı dly~0~::.~~;D~·~an:uı y~~an,:;,~ı~:~ 
b yapıların bitmelerini beklemeden ge• 
t' •kat lngiitere Hemea lecek olanlar da bulunur. l.tanbulua 

.l-ıbir Al mı ya Koyuldu v • 1 M ti • k G • • t • ' her Hmtiade bu :•dar boı e•ler •arl 

le. Almanyanın mecburi aıkerlik enıze os er 1 os ermış fatanbulua nllfusu aaa'dıkça, bu 

~trr:';J:S~~:~akl ea aon haber- . ' • ~;~:i:.:~ıt.!a Pd~~~:~~du!:~du~~in ne 

.&erlin, 19 (Huıull) - Jngiliı - E k . Bir aralık l'aliba, l.tanbula yeyldea 
t~1at, Almanyan111 ıon kararını 1 1 F H k t tti 1 • • ıı. bulmak lçia, bir de bü1lk bir ko-
toteıto eden lngillz notaaını syancı arın ena are e erını, :~·~::.!c::~:0:.~·u~un~uh:;,~:::y::uut~ 

lriciye Bakanına Yermlıtlr. s •• ı tuk amma, latanbulun kalabalıtı art• 
»,.Notada, Almauyanınbukararı Becerı·ksı·z Davrandıklarını oy u .. yor madıtına ıare, hiçbir,., yapamamıf 
t~oteıto edlldikten aoara, bu ka• olduğu meydandadır. 
'l'l1l Avrupada ciddi endiıelere Bazıları latanbulu bir bOyGk 
t~ llçtatı yazılıdır. Bu notaya Ati11a, 19 (Huıuat) - Gazete- Fakat TerHnedeo kaçan ge· neUcelerden kaçınarak lsyawn ıanayl merkezi haliDe getirmek iıtl-
na1a L kü it b" ler, ltalyaya kaçmıı olan Bay mllerin korsan ilin edilmHl, bittiğini mertçe lllo ettik. " yorlardı. O arzu ile yapılan birkaç t an •Ü meti mllaa ır cevap .J>~ dokuma tezglbı ile birkaç kundura 
tr•ittiı\ venizelosun Roma gazetelerlae beni de isyan ettirdi, bunun Bay Veniıelos &on ı6z olarak atöliyeai iıtanbulun yGzDnfl galdOr-
~ Inılliz Hariciye Bakanı Sir verdiği beyanata naklediyorlar. Ozerlne lıyamn baıına ıeçtlm. ıunlan &öylemiıtir: meyo yotit•medL 
~on ile Bay Eden gelecek Pazar Bay Venb:eloı diyor ki: Ancak lıyancıların yanlıı hare- " - Bundan sonra alacaj'ımız iatanbu1ua antikaJarana, tabii l'Uzel· 
*'nu Berline geleceklerdir. u - Ben Jsyaua fiilen karı.- ketleri karıııında çekllmiye mec.. istikameti, Yunan hllkômetinln liklerJae glSnnen basa l.tanbullular 
L ~ londra, 18 (A. A.) - Avam Yereceği kararlardan ıonra tayin buranın seyyah ıehri olmaaını iatedi-
qDıaraaında ordu bltçeal IAyiha· madım Ye teklif edilen lıyan bur oldum. Jer. Halbuki iter memlekette çıkan 
'ı'~ veNn Harbiye MDıteıan de- reiıliA"inl reddetmiftim. lıyan fena ÇOnkO lıyancılar çok fırsatlar edeceğiz. kontenjan •• kleriag uıullorl bütGa 
lll11tir kh baıırlanmı .. •. Aal donanma öace kaçırdalar ve General Plastiraaın Yunaniıtanda dahili harb, da· dGnyada 1eyahat arzu.unu azaltta. 

,... ha yarım asır allrebilir. Ben de Şimdi iter memlek'et tıaıka bir 
" - Almanyaaın ıon kararı SelAnii• gidip eraaıaı iıgal ede- ui aıkerin batına geçmesi lAzım• ülkeye kaç •eJyala 1rlladerir.e oradaa 
iQ ana vatanın denizde~, c•ii yerde Girlde geldi. ken bu, yapılmadL Yunanlıtamn hakiki vaziyetini da 0 kadar 1eyyab l'•lmuinl fart 
du " lıaYadau mlldafaaıım lıyan bereketi iki ay eYvtl isyanda d~vam . edebilir ve dllnya efkAn umumlyeslne anlat• koıuyor. Öyle ~olmaıa bile, meml•· 

veçhile tensik maksadfle mak için Avrupada prapaganda ketten çıkanlara rtdeeeklırl yerde 
elJi biraz fazlalaıtırmak mec- kararlaımııtı. Ben lıyaDın lllzu• Giritde senelerce mllstakil olarak yapacag" ım . ., hakiki maaraflaruaa yetiıemiyecek 
..._A-.o ma L t tir ' -~ kaJabllir..li'- F.'-L-t LttLA-ele .L-- - k d Ql• bl d aJltQr 

b• ·--7•Z. Uı.ım olan ,..anı• - ...... •• mıı Y• muY..- u.. ~ .uuauuu ._ ( eı ...... ··~·d .. Gea ... al Pla.tl- a ar 2' UDÇ r HJI • para .u -
za itan ve efrat detil, fakat ayni fak olmau içla hariçte propa- llm ola• donanmanın Giıidi bo..,. rana •aceralanaı aalat- ••rakb •eleri•• lala ••rlJJ7or • 
.amanda ynk .. ıc tekniğe uygun aanda yapmayı kabul etmlftim. bardımau etmeılnin •ereceği kanh bir yazı vardır. J * 
IOaheµıe ve eslihadır. latanb~la it bulmak dGıGnQIGrkea, 

P-4 vakında mutaha•sısJ11.. Atı·nada Muhakeme Başladı b_ura~ın bır tedavi merkeai olabilecetl lar 1 
u ou fımdıyo kadar hatıra gelmemitti. ~afıDııdan bu bapta derin tetki... Bunu ilk defa dltDnen Sıhhat bakaa-

lti; yapllacaktır. Gelecek seno lığına latanbul belediyulnin bütün 
1....

1
• lllemleketin havadan mllda• H I kr b d K k k d ltt"h latanbullular namına telgrafla teıek-••- Atlna, 19 (Husuıi) - Fevkal· er ıuç unun a a asın an ar 8 ar 1 am ıahidl k •c:-•nı 1alah mak1&dile bütçeye d Ş h I d Ur •tmeal doğrusu pek yerindedir. 

,"""pbin Ingiliz Jira1ı koaulacaktır.,, ide divamharp, iayan Quçlularının iki kitinin aamlin arasına girme.. •ar ır. 8 it er en ilk olarak Bu yazının baılıtıada laatırlattığım 
muhakeceaine dön baıtadı. ilk sine müsaade olunmuştur. Suçlu· General Politlı ve miralay Tre-- mıaraı bOyOk ıair Nedim vakıa yalnaz 

ar is Borsasında suçlu kafileal Atinadaki Ehun lar, baıta elebaııları blobaıı pekliai dlnlemiılerdfr. Muhakeme- Kağıthane lçia ıöylemı, .. do latanbu-s lun her aemtiae tatbik etmek hiç te llk t T ••il • kıılaaında isyan edenlerdir. Po1la Sarafls oldutu halde kuvvetli bir ye bugün de devam edileceklft'. fena olmaz. 
U ema YU eri latlıamın temini için tiddetle ted· inzibat altında Averof hapishane- Sisam adasında da bir divan : Botaziçinin timdi ldSmar depo1an 

p b t k'J d"l i 1 olaa kıyılarına bile bakınız. O kara· r• •rla, 19 (A.A.) - Alman· birler almııtır. sinde mahkemeye getirilmlılerdir. arp eı ı e ı m ttir. lığa rataaen yine gönlJ açıyor. Bir 

~bın ıo:ı kararı üzerine Pariı Yunan Kabı·nesı·nde Bı·r ı·hıı·ıa~ f iıiniz olmadığı birıüa, ötl• Qzerl, ~k •nı ve Tahvilit bor.asında Şirketin her iskeleye utrayaa bir 
Ut temayUllerJ vardır. vapuruna hialni.s. latanbulluları Boğaz 

"'•kBil'çok tahvllAt aatııa arıedil· içinden soğulmak için getlrtilmiı sanı· 
t dl B lh F Ç d A 1 ( lan o kOçDk, daracık, aıkınhh vapurlar ~ili ~ r. i assa ranaız tah· Atina, 19 (Huıuıt) - Son da· hakkında Baıbakan Bay al aria Una, 9 Huıust) - Kabine- bile Botaziçinln yine glbel ılSrünme-

••t''1 üzerinde büyük mikyaata kikada verilen bir habere göre, ile ibtUAfa dUımeleridir. Bay de yapılacak tadllat b ıin• mani olamıyorlar. Botazın hangi 

ij 11 Y•pıbaak iıteği Yardır. General MetakHı, kabinedeki Metaksaa ziyadesile şiddet taraf· ' ugUn bellf tarafına bak1anaz, baıka bir gbellık '.'.) b • d H tarıdır. Bay Çaldaria iae itidal olacakhr. Eıki Bakanlardan Bay ıörDrsünDL \.. eşıstan a arp devlet nazırfıX.ı mevkiinden istifa v ld 1 1 t ld l 
. . • taraftarıdır. Bu lılifa bllyllk bir Teotokls'in Hariciye Bak 1 apur are er' ram•ay areı 

b ebaiıtir. t' .1 ğf t h an ığına halkı latanbuldan kaçırmak için ne 

1 .oaclıyor Mu ? Sebep, yapılacak umumi taaflye tesir uyandı~r_. ______ :-g_e--:ır:::·-·-=-ce_--:a::-a_k_k_u_k_::e:::d.iyor. yap .. lar, latanbulun glaelliti yiae 
t "r ___ _:_.:.._:__:_ ........... _____________ -=-- J D "'. Tokat s ı ô- halkı çekmeye yalnızbaıına yetİfecek. 
~·Ya Hükumeti, Elçisine ı, Bankası Umum Vergilerae egı- ay avı ldü İstanbul tedavi merkezi diye taaı-
'i Müdürlüg" Ü Ankara, 18 - Tok t S 1 blınca buraya ıelen hutalara, sana• 

eni Talimat Verdi ·kı·k vapı 'acak Bay Faik nezfidiınaA-t~ ay afvı toryomlaraa, haataneleria de belki 
~6k~oına 19 ( Huıual) - Habeı it BaDkaaı umumi mOdUr Ye- ŞI l 6 1 fj etmiıtir. Merhum nıe ~n I Ye at IGzumu olmı7acaktır. Onlar latanbula 
-.1ı,'*llı•ti11in Milletler Cemiyetine klllix-lnde bulunan Bay Muammer Ankara 18 - Kazanç, mU· mülmilf, cenazede Bakaaılm •sgö- gelince kendi kondileriae iyi ola-
L .. ile: t a• h h 1 k lav:ar Ye merhumu an ar, ay• caklardır. ~'k· 1

• etmeıi lıerine ltalya Eri• bu vazifeye eaaleten tayin vaıene bu ran, avagazı, e e • seve l b * 
1 U .. eli H b it 1 lbt'l~ - ..... trı"k •'avım ve ı"ıtı'hlik verail... lunmuılardır. n er u- . 11lı11 ' 8 eı • a ya 1 

.- edilmiıtlr. ı • lıtanbulun tedavi merkezi o!ma-
t6rtı doğrudan doğruya yapılacak rini~ değiıtirilme~: ~UşU.nülmek· b~~içt~ k~;~~· i,~1-- • • • • - aıada yalnız bir mahzur hatıra gele-
~lldflll_eler!e halli fçiıı Habeı;,.. Karad~nizdeki Fırtına tedlr. Sa)ım nrgısin.n bır >:_&şını giye tabi tutulac k bınaddeler ".•~- bllir. 
bite •kı elçiıine talimat vermlttir. Karadenizdekl fırtına kesilmiş· bitirmem it olan kuzu ve oglak· de de bazı değa iş,ikl~kblran vergı1aın· lalan bula bir kere gelen bir daha 
ı...·ıb r taraftan bı"ldı"r"Jdı'X.ı'ne göre d S d lardaıı alınan vergiye dair olan aktır H ı er yapı a· buradan çıkmak istemez. Gitmeye ~-- t · 

1 
x ' tir. Fırtına esnasın a amsun a c ·ı . · U a~agazi ve elektrik Yer- mecbur olaa da yiae ıık ıık latan bulu ~il,ı fııtanın şimallndekl yerli ka· 1" çapar batmıı, bir motör par· maddesi, kazanç vergisini ı beyan· gı erı zerınde Mal" ""k 1 a~rmek iıter. 

L er •ık 1 h ki b 1 "' l d b k l ki ıye o onom • "t·rL. er are ta aı amıt- l 6 US d Le nameye tabi tutulan kısım an e- a an ı arınca tetkı"kat a ıl· Buraya tedavi edilmeye gelen 
'"q' ça anmıf, mo r e araya h k . - d kt d Y P haatalar da, buradan aynlmamak 
... , NUf ı t kt g" ı~tir.Jecek, isti la vergısın en ma a ır. h 

lQ ::•bp.olf, 19 ( A. A.) _ lriad• -::ot:u:r~m:u~ş~tu~r!·==u:ı:z::a:y:a;:ı=yo==u~r·==="'~=:;:::=:;::;:::::;=::;:=:=:=:=::==:=:::::=:=:;;=:::::;::=.:;::::;:===:.- için, belki bir da a iyi olmamak ı...1> ..... .. __ iıteyeceklerdlr. 
~Qllt &t ile 400 nefer bulunan r "' ----
le~ec 'ü:gro ıarki Afrikaya mil· ıs TER f /\i AN Is TER l NA N M AI Ankarada iki Hırsızllk 
s hf~b •n hareket etmittir. Ankara 18 - Karaoğlan da 

ı,c:ı •t • lta!yaa ihtillfı hakında k bı'r hırdavatçı dükkAmnın ka.ıa81 ••1fad f ı S ı ı ı k t d M • v ı l un milvon fng!liz liralı Hrvetini kocaaınıa · l l.ı a ta ıi it v~rJır. J oll ı a er a TU ua ı araaın a a · am en z:e os J • aıyaa mac•· aoyulmuf, 700 lira kıymetınde 
o 1 d• lıal ıık ıık atızlarda dol11tıyor. 1921 de par111•1, pu1• ralar peıinde koımuı ıçln emrine tahılı etna· B I e e ıyeler Bankası y 1 d Ven"z 1 b ıı. u IOD altın bilezik ve ..ıre a ın· 

ıu.s bir ıiyul firari olan Bay Venlze:oı meıhur ungia un ııa syan.ı a e osun ~ıındı:n detil, madamın d kkA nındakl Mu .. du'·ru·· Ôldu·· d" • k d ~ da d ,.. Ş mışhr. Bu ll nan ya 
A lıkilltal'oio kızı olan buaOnkCl kar11ına rutsrıl ıj'ı ihtir~ı ir .'~,._6~0 • ~ boi6muı. u halde, iddia edildlji Necip ve Feyzullah kardetler 

• #"\llkara 1 <» B •aman, kadın, Venia:e"oı:a evlenmiye karar ••r•'t· g:bi asiler açın u ııın ir vatan •• hamiyet meHleal da hırsızlar 
•.'tık••• U 7 

- eled:yeler ... t k ziynet mağazaıına (•«lrnt , mum MildUrü Bay ÇünkO ıiyui ihtirası olan bir kaclınıu .f. Bu suretle ikl o'dutuna, ar 1 
: alrmlı, kasayı ıorlamıtlar, fak:t 

""ber•z zatUrreedeıı ölmllş, bu JNA N JSTER JNA NMA / açamamıılardır. Hıra.zlar bum· 
'ı),, d Ankc>rada bil ... Uk te:essUr J STER iazadao da 150 Jiraı.I' aaat, fo· 1 •rm19tır. · L to<Traf ve ealr• çalmıflardar. 

------------------~------·~---------~~~--~----- b" 



4 Sayfa 

: \ Memlebl Manzarası\: 
lzmirde Telefonla 
Parasız 
Konuşanlar Var 

İzmir, ( Huınıl ) - Iımir oto
matik telefon ıirkatiain umumi 
mükllem• aantralı gind• birkaç 
defa zabıta7l açıyor: 

- " Filin 
merkezde te
lefon kGf kil~ 
de llcretai& 
m&kllea:c ya• 
pıyorlar. Ôotı· 
•• ~çi1-ea'* 
Din·~ 

2202 numa
ranıa 11k 11k 
devam eden 
bu mtiracaat· 
ları ıirketi iş· 
gal ettiği de· 
recede zabıt&• 
JI da ltı•I 
ediyor. Para• 

aıs • mllklleme İımir ttltfoıı 
ltlnın lçytbl köılderinden biri 
tuhaflıklarla doludur. 

lzmirln hemen bu aemtlade tela· 
fon ılrketiıaln lllllkileme köılı:lerf 
Yardır. Acele itleri olarlar bu: 
köşklere perek kapıyı kapıy~ 
lar. MUkilemo kutuıana 5 kurut 
atınca lıtedfkleri numara ile gö• 
rtlfOyorlar. Köşklordeld tele· 
fon tertibab o tekilde tan
dm edilmlıtlr ki, mUlrllemayl 
açan 5 kurutıı milklleaıe kaaa
ana dlflrmeyince ualkllemenln 
htlama11na lmkla yoktur. 

Her yıl ita k6tkluden ea 
binlere• Un hudat t..tn ede. 
tfrket, ıon zamanlarda hasılatın 
yarıya lndi§'fnl farkatmiı ve se
bebini araıtırmıtlır. Vanlaıı ac· 
tice, ban ldmMleria telefon 
k3fklerinde Ocrotaiz mUldlemo 
yaptıklarını meydana çıkannlfbr. 

Evvelce paruaz müklleme 
etmeye kall<ııan i11lz güçıh ban 
çocuklar, para kasailnın alt kıa· 
mına bir yumruk iadirince, kaaa
daki paralar hareket• ıeliyor Ye 

kaaaya para düıltliil hiaai uya· 
narak 111fiklleme baflayordu. Ah· 
nan tedbirler He hu ıekil müka
leme ihtimalleri ortadan kalkınca 
çocuk zekiları büsbütil:ı ko:a1 
ve pratik Te paraaız mükaleme 
uıJIO bulmuflırdır. Bulunan uaul 
fÖ) ledir: 

Çocuklar, yirmi paralıkları 
tramvay hatboda bırakar.ık beı 
kutuş bi ;imiııe 19tirlyorlar. Törpll 
ile etrafına. bot bn.tlarda oldu· 
ğu gibi tırtıl yapl)'orlar. Sonra 
bu paranın ocuaa bir deHk delo· 
rek ince bir makara iplifine 
geçiriyorlar. 

Çocaldar r&rl .. elr lıte dikleri 
numarayı açtıktan ıonra ucu 
makara ipliiine merbut parayı 
para UN•~• abyorlar. Mnk&le
me bittikten 10Dra parayı tek
nr nkan,a çelri7orlar. Telefon 
~ · bu hileye mani oimak 
için U..ı...ın içine iplikleri kea&a 
~ •let koymrya karar 
ver • 

Manylda Terzi Mektebi 
Aluya, ( H ..... ) - Bunda · 

hiç kadın tenid yokt11r. Giyla· 
IH)'e bir parça ••rakh olaa k.. 
dualar Merala• Ye Aatalyaya tlt
mek mecburiyetinde kalmaktadw
lar. Bu nıiyıtf ınz önftne alan 
Girit mGbadillerindın Bay Tevfik 
Karav burada b:r terzi mektebi 
açmlf ve kadnı t err:' ai yetiştir· 
meğ• b.-Ş:amı,tır. Me'depte 1 J kız, 
6 erkek len:lik ö,lren rr.~';,.!et! r. 

SON POSTA 

• 
ME~LE lET HABERLERi 

Diyarıbekirde Yeni Bir 
Nafıa Dairesi Yaptırılıyor 

Dly anbekiı 
(HU1ust) - Halk· 
en dil ye tarih 
ko•ltul Aıu111-
dan Bcsdri GDnbt 
tarafından yan
lan Di1ulbekfr 
t.rlhlnl baatır-

••1• Jrırar ""'" 
mlıtil\ T arlh da• 

umumi bir top
lanh yaparak yeni 
idare heyetlerini 
.. ç.miflerdir. Re
laJiğe Maddelu· 
mumt bay Hakkı 
Ôztekin, ikinci 
relslite ıporcula• 
nmızdan Salahad 
din, muhasipliğe 
muallim Zeki Ad· 
nan, katipliğe Zl· 
raat banka1ından 
Ahmet Çiftçi, 
azalıklara da Ali 
Ye F uzull seçiJ. 
mitlerdir. Yeni 

7aadıta •omba• 
ltr Ye llıtiva 
fttitl ...ıı..ı., 
itibarile luymotll 
bir tHrdir. 
Budına iti önU
mhcleld Hazl• 
raqa kadar bi· 
ti'rilecektlr. 

Dlyanbekitde ytııi yapılacak nafıa dairealoin modeli idare heyeti der 
-.eklletlnce de bejenllerek ta1dik hal içtima ederek her hafta Halk-

Dlyarıbekrrde Ye•I Naf1e BlnaSI 
Nafıa binası HalkeYine veril· 

mi11 Nafıa daireıi de çar11 içinde 
gayrimllAit bir binaya naklolun· 
muıtu. Şimdi Vali konağının 
karşııındakl boı arsaya yeni bir 
nafıa bhaa11 yapılmaıı karadai"' 
hnlmııtır. Yeni yapılacak binanın 
projesi Nafıa Fen mektebi mttdftrft 
bay Atıf tarafından yapılmıf, Nafia 

Adapazarı 
Kulüplerinde 

.. 

Adapazan, ( Huıu8i ) - Yeni 
hUll k11ltlbft Halkevl ıalo11mada 
•ır m8 .. mere Termit. G&.mimam 
adlı eseri te sil et~tir. 

Mll.!amere çok muvaf!ak ol• 
muttur. Kulilp gençlerillden ~ 
kftllik b:r kafile maç yapmak 
bere bir seyahat• çıkacaktır. 
K•llp ıeaelik kongresini de yaF 
mıı, eaki idare heyeti yazif el erin· 
de ipka olumuılardır. 

idman Yurda da .. nelik kon
grulnl yapmıı, yeni idare laeyetlıt
de ru.Jij'e Bay Cevat, •elıilliğiae 
B.1 Cemi~ ıeael yazgaDhjuıa 
Bay Ratip. kaptaalıjma Bay 
Memduh, mubalipllte Bay Hümll, 
ualıia Bay Litfi aeçllmişlerdir. 

Adapazarlılar 
Hastane!erinin Kaldırıl

mamasını f stiyorlar 
Adapazarı, ( Huıuai ) - Be

lediyeden huauıt muhaaebeye 
devrodHmit olan Adapazan mem• 
leket haıtaouinla lı.Dai .. e ıutldedl
lecoğl ıöylenmektedir. Du haber 
burada bUyUk tesir uyaadınnııtar. 
Çiiekil Hastanenin h:ç bot bıdığı 
yokl•. Hutaney• ıhtiyoıç çok 
fuladır. HaJk hastane::ı.ln Adapa
zarında brak1lma11ni temenai 
etmektedir. 

Adapazarmda Yakalanın 
Kaçakçılar 

Adapazan ( Huau•l )- Hacılar 
kö} ünden Boylu otlu Muatafa 
e•lııd• kaçak tlitllo kıyarken 
cürmümetbut halinde yakalaomıl'" 
tır. Tütün~er ve haYan mDaadere 
.dilmif, Mutafa lhtiaaıı Mahk .. 
meıine aevkolunmuı~ur. Kurtbey• 
ler köyOnden lbrabim oifu Yuauf 
ile Nuh oğlu Yuıuf da selds kilo 
kaçak tUtUn naklederlerken yaka· 
lanmıılar ve lhtiıu Mabkemeıine 
aevko!unmuşlnrdır. 

Karamanda Elektrik 
Karaman ( Hususi ) - Elek

trik tea·aatı bitmlı, tecrübeleri 
yaphnıı ve R'luvafık g6rl11mUıtnr. 
Kııs -- bnda elektrik tenYlrah bar 
I~. n.ı~ buh .. nmaktadJ. 

oluamuıtur.lnıaata ilkbaharda bat· eYinde umumi bir toplantı yapıl· 
lanacakbr. Nafıa fen memuru Bay ma.aına, birinci ve ikinci takımların 
Turgut, Bay Atıfuı projealne ga.- haftada iki gün antrenman yap· 
re binanın tahtadan ufak bir malarına, birbiri arkaıına iki 
modelini yapmıfbr. lnıaab hitam antrenümana gelmlyen oyuncunun 
bulduğu zaman bina aynua bu kulüple alakaunm keiilmeaine, 
modelin teklini almış olacakllr. spor gayesine uygun mllsamereler 

Dlyarıbeklr Ylldız Spor hazırluaıasına, Diyarıbekire civar 
KulUbDnde vllAyetler kulUplerfle maç!ar 7a· 

YıldızspOI' kulübtı azalan pılmaıına karar vermlılerdlr. 

Bigada Av Merakı 

Biıa Geyik aTOılarındaa bir gnıp 
Blıa (HUUit) - Burada bu yd avcılık çok ra~bet bwJmuıtur. 

Ava çıkaDlardan hiç Jdmıe eli bot dönmemektedir. Bllha11a geyik 
avı çok i8tifadeli olmakta, bir aYda iki geyik vurup geUrealero te· 
•adtif edilmektedir. TUld, çakal Ye taYıan avı pek çoktur. En gtlzel 
tilki derileri 3 liraya 1&tılmaktadır. 

Alaıahir Halkevinde Komiteler 
Alaıelair ( Huıuı1 ) - Yeni 

teıkil edilen HalkeYi11de komite
ler intihabı baılamııbr. Temıll 
komiteaine bülcftmet doktoru 
Faik; mualllm Hikmet Ece, ma· 
rangoz Ali Rıza, okutma ıubeal 
komitulno Bayan KAmran Na· 
zif, eczacı Sudi; tabıil mDfettfıl 
Ş.ôl, •aallim Oıman -.e Bekir, 
ıpor ıubeai komiteıine Mllddıiu
ıaamt Nazif, mahasip Halil Kara· 
demir, muaUbn Seyfettin, Kemal 
ba1macı, bakkal Muıtaf a ıeçll· 
mitlerdir. 

lzmitta Zehirli Gaz Konfıran11 
bmlt, (Husuıt) - Doktor bay 

Fevzi tarafıadaa ll11Ubabri ıalo
nunda zehirli gnlar hakkında bir 
konferanı verilmiıtir. Doktor 
zehirli gularıD tesirlerini, korun• 
ma çareleriRi anlatmıf, tecrilbeler 
yapmııtar. 

Tireboluda Çocuk Bahçeıi 
Tirebolu ( Huıual ) - Çocuk 

Eairweme Kurumu çocuk bahçeli 
ittihaz edilmek üzere metruk 
mezarlıklardan birisini viliyetten 
iıtemiıtlr. Bu bahçe yapıldığı 
ta.kdird• çocuklar sokaklarda 
oyoamakt .. n kurtulacaklardır. 

Eskl,ehirde Yeni Yapılar 
Eıki,ehir ( Huıuat ) - Sıcak 

sulardaki klShne hamam yerine 

yeniıi yaptırılmak Uzere yıktırıl• 
mııtır. K5prübaıındakl Muha· 

ıebei Huıuılyoye alt köhne 
dUkkinların yıktınlmam iti de 
bitmek tizeredir. Buraya en ıon 
a:marı ıekllde gayet gtızel bir 
Halkevl blnaaı yapılacaktır. 

Kütahya Yardım Kurumları 
Kongreleri 

Kl\tabya (Huıust) - Hili;fah· 
nıer ve Çocuk Eılrgeme kurumlara 
aenelik toplantılarını yapmıtlardır. 
Çoçuk Eıirıeme kurumu toplaa

baında Rei.Ute Maarif Memuru 
Murat Tekin, ikinci Reialiğe Zi· 

raat Bankaandan Mehmet Emin 
Okcu, azalıklara llyas, Altıntaş, 

Ahrnet, Hamdi Gül, lsmail Hakkı 
1tçilmiılerdir. 

Hillliahmer idare heyeti reis· 
Jiğine de Ali Rıza Ergun, muha-
ıipllie Ba}an Leman Ersöz, ki· 
tipliie Ba} an Kevser lfıl vezne• 
darltia Erem ıeçilmi.Ierdir. 
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Ev Doktoru 

'' Aeoro/ aji,, 
Hastalığı 

Bu hastalık iki kelfmeden mtl
rekkeptir. Hava ve yemok keli• 
melerinden. Umumiyetle nevrot 
patlara arız olan bu haıtabk ctılll' 
ld hazmiyenln tl&t kıımına hafi 
hncum etmesi demektir. Bu baıt• 
hk midede baygınlık husule getlr~l6 
hazmı gl\çleıllrir. Baı dönnıe 
ve ağnlar doğurur, yUze k 
htıcumuna Yt1ile verir, nelel 
darlıtı, kalp çarpınhıı yaP'j 
T• binnetlce bntUn bunlar, bA 
bir nevraıteniye dayanır. Rontgeİ 
muayenesi midede geoit bir haff 
boşluğunun mevcudiyetini g&at# 
rir. Boşluktaki gaz, hariçten ti/ 
nefffts edilen havudan ileri 'l,I 
mlyebilir. Mide tarafından nail' 
ıırasında ifraz edilmİf olabilir. 

Hatta aıağıya indirilen sondt 
bile bu gazların dııan çakma,.; 
temin edemez. Bu da, b11~ 
clbaundaki bozukluktan ileri gelllı 
Aaıl aebebi de sinirler olabilir. 

Binaenaleyh, ıize tavıiy,-
ıudur: 

Yavaş yemek, iyi çl~nenıelrt 
bir uman çöpll ile lçeceğlııİ 
ıeylerl içmek, yemek yerken ~~ 
yet dlk oturmak ve göğalinlP 
tltkin bh· vaziyette bulundurnı'l 
yemekten ıonra oda içinde ay 
ucunuıa basarak ve ellerinizi yu~k.d 
kaldırmış vaziyette genlı nefe9' 
alarak ytırllmenb lA:umdır. alaf 
dan batka diğer bir takım d 
usuller vardır ki bunların aaye~sltİ 
de de aldıtınız havaya gerl la 
edebilmeniz kolaylaımıf olur. 
kat bu, tedavi eden dokt 
m11Yafak SartlP sGnneme .... b 

bir takım t dbirl rdir. - * 
Aksaray 

Kadın Kılığına Giren Bir 
Hırsız Yakalandı 

Akıaray ( Husııst ) - BirÇ~ 
hınızlık Yak' alarmın faili ol 
Kuzgunka vak mahalleainden ~-
taf a otlu Eyllp çaldığı eş)'~ 
Kadmpaıarında kadın kıyafet 
girip aatarken yakalanmııtır. 

Eyllp kendiıini bir k5yl0 J4 
Kibl göıtererek evlere hizmet~ 
ye aıçılık yapmak nzere g:rıne' 
bu liuretle hırsızlık yapmakta 
TaYırları ve giyinişi erkek ol 
ğunu hiç farkettirmemektedi~· _J 
Görele Çocuklarmm HamıJ~ 

Gürele (Husuıi) - Me~ 
mekteb;ndeki Hilaliahmer ge 1 ti 
tte,ekkUiü mektepteki f akit #_ 
lebeye sıcak yemek nrmekt• M 
Tüccar Bay Mehmet KakıcJ ~ 
fakir çocuklara defter dağıtın~ ... 

Merkez mektebi talebeıi 0~ mara f ellketıedelerine 450, c551 
auriyet mektebi talebe-' 
kurut teberru etmişlerdir. •• 

···················································· 
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( Slga•et Alemi ) 

Almanya 
istediğini 
Aldı 

Avrupanın ıiyual •6''811 yiae ka
tırdı, ıinlrJer gerzlnleıti ve p_olit"ka 
•~Ydanı hayli karıfb. Hiller A1man
t•ıının, Veraay andlaımuuu parça'ıya" 
lloıı karan, bar:ı ırtyua11 bakım1nda11 
Sele ~ehametll n korkunç olarak 
'-llkld ediliyor. ingillz n FraH z 
r~•lelerl, Hitlerin. yeni kararıaı, bek
~ıl•cyca bir h0idıH ve hayret verici 
t:' hareket ıekhnde Öne aürilyor:u. 
• •icat biu kalırsa, Alman yanın ''mec
._11r1. aekerllk lhda11,, hakkınd11ki 
C.hlıtı, hiç ta beklentlmiyea bir h&diıe 

ti dir. 
1. ff_atır:ayacakıınız ki, zaman uman 
_tllıı ve Franı·z gazeteleri, A'manc••n gizli bir hava kuYVetİ Ye gizli 
~· ordu vilcuda getirmit e'ıılutunu 
it dJı edip durdular. Bay Hit 'er, ıon 
._''•rlle, bı· giıl' faaliyeti aç:ta YUr
,1111 o'maktan baıka birıey yapmıı 
fi 111•dı. Eıuen Franıız ve İagUiz 
~lonıatları buna intizar vaı:iyet'nde 
... •r. Bu hareketin çok korl;unç 
"- 11111 iddiası•• gelinse; Biı:lm tuna 
~••tiıal• var kl Almanya buıtl• 
ı~harııı boıacak bir llarekette bu
~ •z u buna imkln d., yoktur. 
Jt.J:"ll bugGn Almanya cenup~an 
L 7a, garptaa Franıa, ıarktan da 
t.;~~et Ruıyanıa tehdidi altı•dcdır. 
.._:•ta• • Almanya ade•I tecaYÜZ 

~
la lcı lıe Sovyet Ru•yanın hareket 
. •-ttılae eaa-el olacak ku•ntte 
ıldir. Bu VHiyet knıı•ında Al-n , 

"- 1•nın teoavG:ıe benziyecek lıer 
tr_, l\Rl bir kıpardanııı, hanı koruma~ 
it •rlle anlaımıı olan f r'IHa-So,•yet 
~Y•. ltalya Ye laglltere tarafından 
le fılanacaktır. Ma•afih blyle bu 

1J>•rdanıı biaıı:•t Alma•yanı• da iti•• 
t-lnıeı. ÇtlnkQ onun mnl:sadı harp 
hpıııak de~il, dit•r dnletler gibi 
~il.at rahat ıllAhlanablJmek hGrriyetini 
• de etmektir. 

~ Alnıan1a bu Hrbeıtiyl elde etmlı
"'• ll4lta L"d' lSndü U1 • - ıut, o•u. llu yo'd-

1> d r e•IJ•••ti•i g3ıtermlttir. lıi• 
ı:_n an ıonraki tafhası ise, ya ıilah-

tna yımoına R•rwl •erdirecek 
ı:tı~ da ılllhsıılaanaa teııbbGıltriaİ 

•lıyecıektlr. - * 
l~lyada D6rt ÖIUmle Biten 
' I> Bir Facia 
"'d hya, 18 ( A. A. ) - Tfclno nah
~· )'11pı1an bir balıkçılık mfiaaba
ı-- ••n:ıaıada moHSrlG bir kavık ..... 1 . 1 

~'ft dlJrt kiti ölmGttlr. 

t QJt 
# .. ~ 

Edebt 
Tefrikamız 

SON POSTA 

HARİCi 
Hicazdaki 
Madenler Ve 
Bir Mu!'avele 

Kahirede çıkan Elbelag gaze· ı 
tesine H;cazdan bildiriliyor: 

"Hicaz bükômeti, Hicaz kıta
sında bulunan mldenlerln ltlet· 
me imtiyazını Kari Sabe11 Tut· 
çele vermiştir. Mumaileyh Hicaz 
imar tirketinln kontrol heyeti 
mUmesailid:r. Hicaz hlildimetl ile 
Kari Tctçel araaında Ud yanlı 
bir mukavele aktedilmiı ve Hicaz. 
krallığı 12 Şubat ı 935 tarihinde 
bu muk•vtleyi tasdik etmlıür. 
Bu imtiyaz altı maddeden mO-
rekkeptir: Birinci ve ikiacl 
maddelerde; bu rirketln lılete
ceğf arazinin hududu tayin 
edilmektedir. Yani bu maddelere 
göre Mekke ve Medine tehirle
rının 30 kilometrelik aahalan 
bundan lıtiann edilecektir. 

Üçüncü madde ise; Hicaz 
kıtaaında bUtDn lıletilebilecek 
madenlerin ketlf ve taharrlyatl 
için 2 sene mühlet verilmiştir. 

DördilncU maddede, bu şirket 
iki yıl zarfinda maden aahaaını 
tubit edecek ve 58 yıl için 
iıletecektir. 

Beşinci maddenin metni ıu• 
dur: Şirket te bu imtiyaza mu
kabil, ikinci yıldan JUbar~n 
iflettiği araılden, beher hicaz 
dönümüne mukabil her yıl beı 
sterlin ödeyecek ve fstibul ettiği 
madealerio ytlzde bet kıymetini 
ma1raf tenzil etmeden verecek· 
tir • ., 

T rablu g rpte Panayır 
Tar•lııa..sarp. 18 (A.A.) - ltalya 

Ziraat Bakanı B. RoHoal, bltDa hl· 
kumet rne111urları, umumt vali B. 
Balbo, Ayan ve meb'uaan meclisleri 
ile faılıt fırkası münae11:1leri hazır 

olduku halde Tarabluıun dokuzuncu 
panayırıaı meraeimle a"'1ıttır. 

Nazır, bu mUnaeebetle bir nutuk 
ı8yliyerek fııti•t hfUc:Gmetln ameleye, 
mllıtemleke alayları efradına ve Afri· 
ka topratırıda ltalya tarafın J•n Yl!cu• 
da wetirilmit buluwaa esere 11kı bir 
ıurette •erbut oldutuau ı~y'emfttir. 

Yaz1111: 
No. -Mahmut Yesari 10 

Habeşle ltalyanın Anla
şamıyacakları Anlaşıldı 

~--------··-···· .. -----
ı, Şimdi Uluslar· Kurumundadır. 
Bakalım Orası Ne Yapacak? 

Ceanre, 18 ( A. 
A. ) -· Habetiataa 
hGkOmeti Uluılu 

Kurumu Genel KA
f plitiae bir muh
tıra ıGndererek, 

birkaç iaaftadan 
beri ltalya lallk6-
metile cereyan et
mekte olaa miza· 
keratın aka•ete 
utradıtını bildlr
ıniıtlr. 

Bu notada, l'•rek 
o mOzakerat •• ı•· 
rek ltalyaaıa aakeri 
bazırlıklan hakkın
da malilmat veril-
mekte ve Habeıiı- Habeı• HTkolunan İtalyan aıkerlerl 
tanıa Uluılar Kurumu koııHylne Hava llUate,ar1 Erltreden DöndU 
vaki olan son mllracaatıaıa, en kıaa Roma, 18 ( A. A. ) - Hna itleri 

Bakanlıtı mll.teıarı, Eritredekl haya 
bir zamanda aaı:arı itibara a1ıamHı kıtaatını teff t etmek için yapmıt 
lıtenmektedir. olduğu Hyahatten dlSnmüıtnr. 

Belçika Frankının 
Müdafaası 

BrllkHl.18 (A.A.) - Reamf gazete 
bugDn, bir zamandanberi Belçika 
frankınıa maruz bu!ua~uğu hava 
oyunlarının öntlne geçmek llzere iki 
kıral iradHi D•frediyor. 

Ecnebi döviz muamelatının kon• 
tro'O ile mOkellef bir milli kambiyo 

ofisi lHiı edllmltlir. Bu ofis, devletin 
kefaleti a1tmda çn ışacaktır. Bu teı· 
kllattan makıat norm l ticaretin 
mubta9 a.uluadu... kambiye maa ..... 
litı11a tam bir .. rbe.ti temla etmekle 
beraber lhtikir n iddibara nihayet 
vermektedir. 

Kaybolan Fransız Yayya· 
resinin Akıb~tl 

Parlı1 18 ( A. A. ) - Franunıa 
Afrika mGstemlekih Valiıi B. R~aar'ı 
taıırken kaybolan tayyare, Muya'nın 
fİmalinde bulunmuıtur. 

Tayyare, telıizle nziyetlni bildlr
mlı ve içlndekllerin kurtarılma11 için 

Sovyet Rusya -
Bulgar Münasebatı 

Sofya, 18 ( Husuıi) - SoY· 
yet Ruıyanm Sofya sefiri Rae
kolnikof'un gazetecilere ıöyledi
ğine göre, Moıkovada kararlat" 
tmlmış olan eıas üzerine , 
Bulgaristan ile Rusya arasında 
posta, telgraf, telefon, şlmendl· 
fer ve denizcilik mUnasebetleri· 
nin iadesi için müzakerelere 
baılanmıılır. Sof7ada da, mya•t 
Ye iktısadl yalanlaıma f çin, 
doatluk muabedeai mUzakerelerJ. 

ne baılanmıttır. lld bükümet 
ara11oda verilen karara göre 
May11 ayı zarfında Varnadan bir 
Hyyah kafilesi Odesa •e Moı
kovaya hareket edecektir. 

•••••••••••••••••-•-•••••H••••••••••••••••••••H•••······· 
Hri tedoirler ahnmııtır. 

Tayyarede, •aliden baıka kar 
• • 1 ııı 

lle bıt kıtı deha vardı. 

mu§tu? Fakat n&1ıl, nereden? 

Çam Tırtılları 

gUIOıünden, Cafer Bey, onun, 1 
çok ıeyler bildiğini ve alay etti
ğini Hzinlemişti. Cafer Bey, göz 
ucu ile Hüsnü Beye baktı. Tam 
tatlı yerinde lAfın yarı kalmasına 
tapu katibinin canı sıkılmıştı. 
O da, nüfus memuru, gibi, Adam 
Ağanın kulağı delik olduğunu 
biliyordu. Fakat ayni :zamanda 
Adem Ağanın lakırdılarının kaçta 
bir yekun edilerek dinlenmek 
liı:ımieleceğlnl de dOfllnllyordu. 

Şumnulunun, bUtün kun ti 
•ırrı, meharetl burada idi. De ~ 
duklarını, öğrendiklerini k' uy 

. ımaeye 
aezdırmeden arar, araibrır, hu· 
lurdu. Onun nalbantlıgıw d dl'-

k....~ Dtnle be birader... Bizim 'k •nın k&ylerinden birinde .• 
~ere, böyle iyice aklıada tut. 
'1 b, buraya bir mlrH mHele· 

1-t tlletmek için geliyor. 
"-İ tlann Bey, meaelenln ince.i
let Çabuk kanamıştı, g8zlerintn 
\t11:•rladı, keyfinden ellerini 

uru yordu· 

'Olur t
0

ey değil, mirim f 
C. • timdi böyle ha ? 
~fer Bey, yan maaalardaa 

etiol dikkatle dJoJedikJerfnl 
~•rt"tak oturanlann bite kulak 

't ~ıldar)nı hl11etmiıti. Gözü• 
....., arak ıeıini ya•aılatti: 
l(,hŞayJe dolaşalım mı darda? 

~•ta "•clntn masa Oıerine bı
~-.a,,, ıc:r• sıenlı yayvan fincanı 
°'du: \'eyi çabuk çabuk içl-

ç. ...... B 
~lllılb ura91 pek duman içinde .. 

Lı11. ' biraz hlYa alınz 
~ '"1'-.. nli B • 

d, 1 e e~~. nOfuı memurunun 
...... ~ kindıgıni anlamıştı. 

~beri ay hay, Mirim... Sabah
~lbııır'- otura otura, be11 de bu· s Y'-ltn. 

~ ~::•ruıdaki masada oturan 
tel kumral aakallı, açık 

ınu i gözlü adam, hilekir hilekar 
gU:dü: 

- T e, keıllc bırakma ıunca· 
fıııa kuyruğuau .•. Anlatıver, oldu 
olaca ki 

Cafer iey, nalbant Şumnulu 

Adem Ağan111 ıeainl tanımııb; 
içi ürperdi. Adem Ağanın elinden 
kurtulmak gilçttt 

Cafer Bey. zoraki gtUllmıedi: 
- Baıı, ku7ruğu bu, Adem 

Ağa ... 
Naib nt Şu111aulu Adem 

A2a, ded;koduya can ve· 
ren lnaanlardandı. Balık, ıudan 
çıkınca ya9amadıjı gibi, Adem 
•ia da, dedikodcıuı: yaıayamaıdı. 
Bir adam, bir adam içi• iyi veya 
f eaa, bir ı6z ılSyleH, Adem ağa, 
onu kuyruklu bir dedikodu yap
manın kolayıaı bulurdu. Herhangi 

bir ıöıü, türlü manalara geçerek, 
kıyısından kırpıp ucuna ekleyerek, 
türlD b:çimlere J:okar ve bunu ka
faıında İiledikten sonra dükklnını 
kapar, utık kcm§u dlikkanlan 
birer birer do!nşm ya ve onlan 
bltirjnce kaaabnnın içinde dört 
dönmeye başladı. 

Adem ajanın, bilekir hi!eklr 

Adem Ağa, ıol ayağını altına 
almıf, sağ diı:lni dikerek oturma 
vaziyetini değf ıtirm!ıtl: 

- T e be, giı:ll bir iı gibi 1ak-
lar1an, dOnyanan bildiğini ••• 

NUfuı memuru, şaıırm?ıtı: 

- Dllnyanıa bildiğini mi? 
Ve Adem Ağanın, kunetine 

lnandağı halde, buna, gUlmeten 
keadini alamadı: 

- Yamanıın doğruıu Adem 
Ağa... Ben, vlllyet merkezin· 
den timdi ı•liyorum. Sen 
ne ıaman gittin, ne zaman duy· 
dun, lSğrendin? 

Şumnu~u Adem ağa, açık maYI 
aözlerinl ıUıerek, nUfuı memuru
nun toyluğuna bıyık altından aO

IOyordu: 
- Abe Cafer Bey, görmedik 

mektep, medreseclk amma, sanma 
Şumnuluyu sen, okadar cahil ... 

Cafer Bey, cevap veremiyordu, 
donmuş kalmııta. Şumnulu Adem 
ağa, Her halde çok ıeyler duy• 

d ı . . . k , e K:O-
u arı pıfırıp utarmıya "a d 

.1 rıyor u. 
Atlarını nallatmak arab 1 ' a arının 
kmk yaylarını, bozuk d' .

11 
. . 

. ıngı erıoı 
tamir ettırmek için kö U 

• Y n ara· 
bacıları, Şumnuluya giderlerdi. 

Şumnulu, onlara k h 
1 a ve er il· 

marlar, yorgun ağ,rlard S 
l'k d tl 

ı. onra, 
ır ıyı ta ı tarafınd 

1 k an aç.ar ve 
on arı, endilerl de f k 

ar ına va ... 
makıaıın ıöyletlrdl K b .

1 . . • aaa a ı e 
vıliyet merkızı aras d 1 1 . ıu a f eyen 
arabalann sabıplerind Ş 

k 
en, umnulu 

ço ıeyler öğrennı· ti F k 
Ak ış . a at 

taıta Mehmet B . 
d w h eyın vurul-

ugunu aber alınca di'' i bl 
k , 1ıa raz 

ın ı tutmanın, ha, ır, 1 ğ 
k . J '' o aca ına arar vermışti. 

Nl\fus memurunun, buğuıu 
ftstfinde taze bir h d" .b. ava ,, i• 1, 
ağzını fapırdatarnL , 

" an,atmaıına 
tahammül edeıneıniş, niyetini 
bozmuştu. 

w - T e, 0 hnnım, Aktaşlı Şerif 
aganın kızı Hacerdir. Şimdi geldi, 

iıter babasının mirasına konmıy-a. 
Hüsnil Beyin, biraz evvelki 

net'esi k çmıştı; Cafer Beye 
dön dil: 

- Ay, bu kız, köylü mü? 
Cafer Ley, uyan etmiıti: 

Sayra 5 
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Gönül işleri J 
Yükselen 
Kocanın Önünde 
Alçalan Zevce .. 

Postan çıkan bir mektup 
bana birkaç ay evnl Fransada 
çok alAka uyandıran bir tiyatro 
plyeainl hatırlattı: 

- " Milyonlar içinde oynayan 
bir •dam mlltemadlyen kadın 
degııtirme hevesindedir. Kartısına 
sevebilecği bir kadın çıktı mı 
kendi zevcesini unutur, eline iste
diği kadar para verir, kulağına 
" mahkemeye git, talik iste, 
ayrılalım ., der Ye yeni gördllğil 
kadının peıine dlişer. O, eYii mi· 
dir. Buna da ehemmiyet vermez, 
icabında gider, kocasını bulur, 
" karmı bana sat ,. der. O kadar 
zengin, ayni zamanda da o kadar 
uki ve nvimlldir iki mutlaka mu
vaffak olur. istediği mtlnaaebet, 
gayrim•tnı delildir, kocasından 
ayırttıiı kaduıla eYlenecektir v• 
nihayet ondan da bıkınca eline 
yine birkaç milyon ••rerek batk• 
ıerglizeıte dönıcektlu 

F ranaız gazetelerinin mlhıek· 
kitleri bu piyeai "karakter" tah
lili ıeklinde glSrdlller, içinde 
taavir edilen adamı da güya, 
iğrenç canavar kelimeaile tav.il 
ettiler. Fikirlerince beşeriyette 

buaua benzerine az tesadüf edilir. 
Fakat bealm aldığım mektup 
glSıterlyor ki, bu piyes kabrama• 
nını uzaktan andıran!ar bnablitc1n 
az da değildir •. 

Bir adam tasaT•ur edJniz ld 
vaktile k\lçlik bir ..• dUkkancıydı, 
kendisinden se\·lyece, hatt! se,. 
vetçe az çok yllksek bir kızla 
eYJeadf, birkaç çocuk sahibi oldu, 
fakat talih, tesadüf ve ıpekUlat
yon neticesinde aervetl zlyadele
ılnce zevculni hakir glSrmlye 
baıladı. Seviyeal yUk.elmif değil
dir, anlqamamaz!ığı hfı farla 
yapmamııbr, ziyadele .. n iıtibadır, 
Ye adam kendisinden de yllkaek 
bir ttkcann kızına glSz dikmlıtir 
ve karısma ı5ylemektedlrı 

( Dna•ı 10 uaou yü.ıde i -- Ne köylüsD azizim... Bir 
konuıuıunu duy, kafi! Istanbullu .•• 
lataabullu... Şitll hanınilan gibi 
bir ŞJk ki sorma... Hani Beyoğul· 
lannda paatacalarda, maballebicl· 
lerde oturan, göz slben, çiti piti 
konuıan tangolardan ... 

Şumnulu Adem ağa da homur
danmıya batlamııh: 

- T e, ben de otursa idim 
yirmi beı yıl lstanbulda; olur çı• 
kardım bir tango! 

Etraftaki maaalarda oturanlar, 
lskemlelarlni sessizce kaydırarak 
yaklaı mıılar, ağızlarını açmıı din· 
liyorlardı. Şumnulunun tangoluğu

naf Hep birden kabkahalarJa aOl
dnler: 

- Ômllrsündllr Ulen Şumnulul 
- Tangoluk, emme de yara-

tırdı Eana ha 1 
- lıtanbula varıyon, yirmi 

yıl oturuyon da, ola ola, tango 
mu olayon. Ulen? 

- Göz ko} duğu ıeye bakındl, 
Şumnulunun? 

Adem Ağa, bu ıakalara, 
alaylara kızmıyordu; ainek kova· 
lar gibi elini aalladı: 

- T e be, laf gelişi, temsil 
der:m. 

Sol masada oturan kasketinin 
vizyeri enseye kayık bir ihtiyar, 
öksllrdll, yere tOkürdll, kaılarını 
çattı: 

_ Bu gabpe, buraya temelıl 
mi geliyo? 

( Arkaııı var ) 

• 
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: ı Bilmecemiz r 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer BUyUk Kutu Suluboya 
Alacaklar 

Ankara Ç nkaya Başbakan lımet 
İnönü köşkünde lllldice, lttanbul 
4.ı ünoü mektep 378 Semiha, Ankara 
İsmet laöoü mektebi 3/B den 1~26 
Mazhar Üiiman Aluoy, Bakırköy 
Bezezyan lıeesi 2 inci sınıf 238 Manok 
Talaıyan, Rrr.urum Naba baş fen 
memuru A. Öz.kaya oğlu GUltekin bay 
n bayanlar. 

Birer KUç8k Kutu Suluboya 
Alacaklar 

IatanbuJ 16 ıncı mektep S inci sınıf 
204 Rifııt, Çnnkırı ortumektep 2/B den 
85 Necmi <hen, Ista.obul 47 inci mek
tep 2noi ftnıf 143 Terban Erkan, Sıvaı 
kız ortaınedep 1/B den ıl59 Hayriye 
Uılu, Küçükpaaar Tepebaıında Şerif 
ıokağıoda No. 14 te Mt1ftune bayan 
ve baylar. 

Birer Llatlk Top Alacaklar 

Ietanbul erkek littıi l·A dan 6 
Necdeı, latanbul kız ortamei.tep kitihi 
oğlu Semih Erhun, lıtanbul 11 inoi 
mektep 365 Nuri bay n bayanlar. 

Birer mvht1ra defteri al•· 
caklar .Ietanbul •4 üncü mektııp ıınıf 
A-~ ten 495 Hicri Göçe, Ankara Yeni 
He.yat mektebi 180 Remzi, hmir Ak
şam kız ticaret mekUbl 41 Nipr, İi· 
tanbul Yeni null mektebi i inoi sınıf 
7 Salih, Uzunköprü Mimar Hayrettin 
mektebi 40 Gürbüz, Beyoğlu 29 uncu 
mektep 5 inoi aınıf 142 Hadice, Ankara 
HAkimi7etl Milliye mektebi 6 inci ıuuf 

80 Nedim İstanbul 43cU mektep ıııaıf iden 
62 Yaıar, Amasya KılınçasJnn mektebi 
ııoıf 6 den 96 A. Fevzi, latanbul 47 ol 
mektep sınıf i den 88 Handan Bayan 
ve Baylar. 

birer kart alacakl•n Uı.un· 
köprü Mimarhayreddin mektebi 181 
Belkıs, lstaııbul yeni liıe 2 incJ ıınıf
tan Zülfüye, Oeybanda arabacı Halil 
ustanın kalfası 'iC. Fikret, Altınovada 
Bay Ziya oflu ŞüluU, Beyazı• Saraç· 
ishak mahallosi N'o. 26 da Suhandan 
Ferit, Turhal fıtk.r fabrikuı lnaıım 
ambar muhaaebeiinde Bay Hilmi kızı 
Emine, lıtanhul erkek lİIHi C-1 den 
985 'l'evfık x~, 1.etanbul 44 ünotl 
mektep A-4 dtn 449 NHrin Ôdaı, 
latanbul Oümuriyet matbaa11 kare111n• 
da No. 49 da Sevgi lr&mil, Fatih 
Altay mııhalleıi No. 11 O.mal, Konya 
Akıfpaıa 111ek\eii 17 Kadriye Ata1, 
Ankara lemet İnönü mektebi B·8 den 
338 Necati, Ankara er~ek lieeıi A • ~ 
den 102 den Gökalp, Uıak tutün in· 
hiııarı muhaeebeciı\ Bay 'revfik oğlu 
Hayri Ergio, Kütahya Ajt'ır Ona reiıi 
D. Sadık kızı Hayriye, Lıtaa,hul Ottmu
rlyet ortamektep ıon ııınıftın V edla, 
Çerkesköyde Numan Melkor, Konya 
19 Mayıs mektebi ısı V aaram, Sıvas 
Cumhurly.st oteli müıtahde'1ininden 
Durmu,, İstanbul 49 uncu lfkmektep 
4 üncU ıınıf ~dnan, Süreyyapaıa fıb
r ika11nda Neomettin Demirel, Ankara 
lamet lnönl mektebi 4·0 den roa Ne· 
riman Baylan, lııtanbul 49 uncu mektep 
8 UnoU 11nıf 3i Yaıar, UıkUdaı Bağlar· 
başı Çiçekciboııtan ıokak No. 7 do Fuat 
Er hat, Ankara Erkek littıi 
1 • A dan 49 Kenan Oörıiln, 
Iıtabul 49 uoou aıekt~p 197 Muammer, 
letaobul Mhİıarkemal 11.lcmektebi ! oü 
11nıf 479 Neomiye Durkan, Kıf.Uallya 
liııui 8 üncö ııaıf 8S6 Rüıttt Alp 
Eraüo, Çanakkale Ciimınlyet lt.kmek· 
tebi ıınıf 3 dtD 161 Mtllba Sıdarz, 
Samıtın ~mlupunar ıııuf 4 den S19 
Zeki, .A.dapızar odamektep B·l den 
164 Su~an Koçak, • l.tanblll kıı orta• 
ınektebı '24 Neuhet lıtınbul erkek 
liıesi C-1 dın Fettah,' Beyazıt Cameı· 
ali No. 13 den Emine llhan, Küçllk
ayaıofya Dardak9ı sokak No. 1 de 
Muazzeı, İıtanbul kıa ortamektep 101 
Perihan Meral, İstanbul erkek liıul 
0 -1 den Burhan, İstanbul erkek li1tti 
0-1 den 803 Nil}at Öıcan, lieyniı,u 
10 unou mektep 2 inoi sınıf ~2 Keveer, 
Tarını Türkooağı llkrnektebi ttU!f 
6 den 9 Cevat Tetik, Çankırı ziraat 
memuru oğlu Kaya Gök Bayır, An
kara y~rJi mallar paz ırı vezııodım 
kızı Süuu Bayı.u:ı ve l'aylar. 

SON POSTA 

Tarihi Miisababe 
----~~~~~~~ 

Kelle Hazinesi 
Emeviler, Bir Zaman 
Söyle Feci Bir Hazine 

Getirm "şlerdi 

~Cidden 
Vücuda 

Abdiilmelik Bir türlü affedemediği düımanını bir ıüz. 
dükten ıonra yerinden fırladı ve onu ıilleliyerek yere 

lslAm tarihinde okuyanların 
ttıylerinl t\rperten tabirlerden bl· 
ri de ° Kelle bazinHİ ., dir. Eme• 
'tiler, Abbas oğulları ve Fatımi• 
ler devrindeki devlet teıkilill 
gfütden geçirilirse ilkin f U isimler 
ıörülllr: Divanülhllrras, DlvaıaUl· 
hAtem, DivanUl'berid, DivanUlha
raç, Divanülhb, Dlvantltbraz, 
Divanüttertib, Divanllla:ılz, Diva· 
nUlmUkataat, DlvanUlcllnd, Dlva• 
nlllmaadia, Divanl1lhl1dud, Diva· 
nlll'eaatll, Dlvantılreaall, Divanlla-

sadakat, Di anülôdllf •• 

nın katlllerlnden Humk oğlu 
Ômorin bafıdır. Ondan ıonra 
ayna cinayetle ith•m edilmit olan 
halife Ebubekir oğlu Mebmedln 
batı çarıılarda, pazarlarda tethlr 
olundu. ÜçUncU seyyar kelle pey• 
gamber aileainden HA11inln, dör· 
düncü kelle Ukayl oğlunundur. 
Peygamberin torunu Hüseylnin de 
Kerbelada keallen kafası bir mız• 
rak ucunda Şama gönderilmişdi. 

Eaevt halifeler, dUımaalarının 
kellelerini böyle ıehir ıehlr do· 
laştırmakla tam bfr korku temin 
edilemediğini ıandılar, kesilmiş 
baıları sepetler içinde saklıya• 
rak lıer gUn halkın görebilmeain· 
de daha bUyllk fayda tevehhüm 
ettiler, saraylarının yambaımda 
bir kelle hazineai kurdular. O 
Halifeler baıan kendi ellerlle bu 
hazineye kelle getlrlrlerdL AbdUI· 
melik bunlardan biridir. O, Salt 
oğlu Amr lımlnde nüfuzlu bir 
adam tarafmdan muhalefet görU· 
yordu. Amr, nUfuzlu bir adamdı, 

düıürdü 

nın yanına oturttu, iltifat etti ve 
bir aralık onun beline ltaret ede
rek ıordu: 

- Benim yanımda kalıçla 
oturmak caiz mi? 

Amr ııkıldı, koynundaki eman 
veaikasına güvenerek kılıcını çı· 
kardı, uıaklara verdi. Bunun tlze
rloe AbdUlmlUk ıu sözleri ıöyledl: 

- Bak, ben ne yaptsm?.. Se
ninle aram bozukken yemin ettim• 
di, bir aUn karıılaşıraak seni zın· 
dana koymayı ahdettlmdl. Şlmdı:, 

yeminimi hatırlıyorum, yerine ge• 
tirm~k istiyorum. 

Orada hazır bulunanlar, aahte 
bir telit göıterdiler, ıordular: 

- Sonra bırakacakıın değil mi? 
. - Tabit. Ben Amre naaıl fe

nalık ederim? 

Amr muvafakat etti, elini bağ· 
lattı. Abdülmelik, bir tUrlU affe· 
demediği dUımanını bir lAhze 
ıUzdUkten ıonra yerinden fırladı 
ve onu ıilleleyerek yere dUtUrdil. 
Amr'ın yliıU tahtın etiğine çarptı, 
iki dlti kırıldı ve o, inledi: 

- Allahtan kork, itte bir 
kemiğim kırıldı, daha llerlıine 
gitme. 

Abdülmelik hain bir zevk ile 
hucumunu tekrar etti ve Amrl 

Mart 19 

Kari Mektubları 

Karilerin 
Sorgularına 
(/evaplar 

Aokarada köylü Bay Hüıamedtlintl 
Tulumbacılar mevzuu tızeriır 

de yazılmıı olan yazımızda iıınl 
geçen Said relı değil Seyld reir 
dir ve kendisini bUtUn Kadirgr 
lılar bilir. Uzun ıeneler Kadiri' 
tulumbacılarının reiıliğlni yal"' 
mııtır. Üç ıOtunluk bir yazın· ııd• 
tulumbacılığı en hurda tarafların• 
kadar anlatmanm, meıhur tuluor' 
bacıların efradını bir bir 1&yınaoı0 
lmkAnı yoktur. O yazımız; tululll" 
bacılığın ancak göze çarp•• 
parçalarından birer manzara abO' 
mış ve Uç sütuna ııkıştırılmış bit 
yazıdır. 

• Kadıköyünde Adalet sokağında sif 
Tarık Ünlüye: . 

Eleoktrlk Şirketinin faturaları" 
dakl remizler aynı faturada ~ 
mızı renkli bir yazı ile ta• , 
edilmlıtlr. T erkoı Şirketi~ 
saat ve yol parHı diye b 
ay aldığı 21 S kurut lıl tet~ 
ettirilmft, fakat böyle bir pat 
alınmadığı neticesine vAııl o:l 
muıtur. Tetkikatı kolaylqtar ' 
için bu paranın alındığını gaıt ~ 
ren faturanın bize gönderıırııed 
IAzımdır. Poıtaların muntst.j 
lılemediğl hakkındaki tlkiyot ,ti 
etrafında da alakadarların pa:ı 
dikkati celbedilmlıtlr. ... 

Mudurnu ılıcaları hakkında uıekttıf 
gönderen Bay Niyaziye: ddf 

Yazınız reldAm uıablyetJıı S 
dlr ve ilanlara mahsul licr~d 
tarifesine tabidir. Bunun iç , 
okuyuculara mahus olan bu sUtUO 
derci mUmkUn o!amamııtır. 

'f 

Şiılide Bayan Behire'yeı Ol 
Bahsettiğiniz tefrikalar bfll 

kitap halinde çıkmamııtır. 
'f 

Bir Tavzih 1 
Bir gazete blrleıik esnaf ot'. 

mlyetlori bUrosunda maniflll..., 
cılar cemiyeti reiıl sıfatile b•_.ıııı 
de bir vazife aldıfımı yaı•!.~ 
Böyle bir vazife kabul etmedi,,,. 
bildiririm. . J 

Manifaturacılaı cemiyet• t J. 
SalUhndrtio Nail pı•l• /~' 

Bu divanların lıer biri; iıim· 
lerlnden de anlaıılacağı Uzere 
idari, meli, atkert, adli, itlere ba· 
kan dıirtlercli, meseli HUrraı di
vanı 11ray teıkllAhna göre yaver
ler .talrell demekti. Dlvanülha· 
tem, hUkl\mdar namına yazılan 
emirlerin mühürlendiği yerdi. 
Bertd divanı poıta lılerile, haraç 
divanı vergi t•plamakla, haa divan 
saray devlet memurlarının azlile, 
naeblle vı maaılarlle, tıraz divanı 
Unlformaları tayin ve taklble, ter• 
tlb divanı taıradan gelen evrakı 
tetkik ve tasnif ile, divanUliziı 
iç dıı itlerinin möhlmlerllf', Mu· 
kataat dlYaoı ara:ııl lşlerile, Mea• 
din divanı madenlerle, cnod dl· 
vanı aıkerllkle, dudud divanı ıı· 
nır lılerile ve hududdald kara· 
kollarla, Eaatll diYanı donanma 
fle, Resail divanı umumi muha· 
berat ne, Sadekat diYanı mllıa
dere olunan paraların heaabile, 
Adi divanı Adliye lılerlle m•t
ıul olurdu. 

·yavaı yavaı AbdUlmelikl tehdide 
girişti ve nihayet mUaellAh bir 
muhalefet cephesi kurdu. AbdUl· 
melik, dU9manını ıilAhla yeneml• 
yeceğinl anladı, uıılaıma yoluna 
1aptı1 uzun mllzakerelerden ıonra 
banııldı. AbdUlmellk yapılan ıulh 
sıraaında dUımanına bir de eman 
veaikaıı vermlıti. 

ellle öldürerek kellealnl haııineye 1 ----------~ 

lıte bu medeni teşkil!bn yanı 
baıınde b:r de Kelle hazineıl var
dı ve ltUlfet nrayında tesiı edil· 
mitti. Orada aayıaıı ke~leler gö· 
ıe çarpardı. Her kelle - buıünkü 
müzelerde elm11lar, inciler kap
lara konulduğu ılhi • bir aepet 
içinde muhafaza edilirdi. 

Kelle hazinesi siyasi dUıünce
lerle muhakemeaiz ve hükUmanz 
adam 6ldUrmek yoluna girildikten 
sonra halkı daima korku içinde 
bulundurmalc kayguıile kurulmuı· 
du. Bu kayıuyu ilk taııyan ve 
kelle bazloeal kuran emevtlerdir. 
Bu aile, ille devirlerde dUtmanla· 
rını 4Sldttrtmıkle kalmlyarak ölll· 
lerin cuetlerlnl parçalatırlardı ve 
kelleleri tehir t•hlr dolaıtırırlardı. 
la~im tarihinde böyle dl) ar diyar 
ı;ezdirilıo ilk kelle, halife Oıma• 

iki e1kl dUıman buıııp anlaş• 
tıktan ıonra Abdülmelik Amri 
yanını çağırdı, o da yUz kltilik 
bir müfreze ile saraya geldi ve 
kölelerlnl dıtarıda bırakarak içeri 
girdi. AbdtılmeHk misafirini tahta· 

···························································°' 

I - Du.-.111 _., ,.., .. 

Alr ""'J• llıl .,,,,,. bir 
(8111""9 ..,,ı1.~ . 

z- lq/an• .,,,. 61' 1Glllle 
.. ,. lldn /l•fl ,.,.ıartt.n 

koydu!.. Bu vakıadan biraz sonra 
Abdülmelik kelle hazinHinde otu• 
ruyordu, Umoyr oğlu isminde 
blrile konuşuyordu. Önüne, mUhlm 
bir iıyan çıkarmıt olan, ZUboyr 
oA"lu, Mıı'abın kelleainl ıetlrdiler, 
koydular. O neı'elenmlıti, kelleyi 
getirenlere iltifat ediyordu. Bir 
aralık gözU Umeyr otlunun y&b:tıne 
çarptı ve herifi~ titrediğini g~re
rek meraka kapıldı: 

- Ne 0 1 dedi, kelleden mi 
korktun? 

O, cevap Yerdi: 
- Ben bir gUn yine burada 

idim, Ziyad oğlu tarafından HU1ey• 
nin kellesi gönderilmiıtl. Baıka 
bir gün yine burada Ziyad oğlu 
kelleainln Muhtar tarafından gön· 
dorildlğini g6rdUm. Az sonra 
Muhtarın kafasını Mıı'ab koamfıtl, 
buraya yollamııtı. Şimdi deonun j 

kelle1inl keailmiş görüyorum 
Demek ki keaenler de bir gllp 
keaillyorl .. 

Abdlllmelik ylbllnU ekıittl ve 
oradan uıaklaıtıl.. 

M. T. Tan· 

- ,,,.,,. -• 
G 

• ,.,, .,,,., "'., 
•in ..,,-. • il et •''" ~ Rlftla~ft ::: ~.! 10 kUllJ 

Cevap ~. ·ıavesr tıizıcodır· 
P"' ı ,j 

Poeta 1111tveuı 741 ı,wıb 
Tele,.f ı Soopoıta 
Teaetonı20203 
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Deli Dolu 

Pedimu peffkiınu 
Pulimu pulakimu 
S egapo poli poli 
Elado çiçakimu 

Deli Dolu operetini lcad eden
lerin kollarından yakalamak, i(o· 
ca latanbulun ıokaklarını çarııla· 
tınm dolaştırmak iıtiyorum. Baıt· ' 
lbıza ıardıklara bat belbım gör· 
•Gnler de halimize acısmlar. 

Bir Pedimu Pedakimu aalgım 
•ar ki değme ıitain .. Bllyüğün ağ'
ıuada o, kDçliiUn ağzında o. Her 
lntıne ae)en ODU siy liyor. İJlalab 
hdimudan; 

Her sabah kapımın önünden 
l•çlb mektebine alden sekiz do-
~ yaılarındakl çocuklar ı6yll· 
1orlar. 

lmkln Yok 
Hasan B. ı6liyordu: 
- iki ai}o arka arkaya yar 

mur yatdığını hiç görmedim. 
- Nasıl olur Haaan B. biz 

hepimiz g6rdUk •• 
- lmkAn yok? Araya muhak

kak bir de gece firmiştir. 

Altfamadınız Mı ? 
Yaşlı fakat genç ıörinmelı 

isteyen kadın söyledi: 
- Ne fena ıey, kıı geliyor, 

arkadan da ilkbahar geliyor, arka
dan yuf Mevaim mevaime bir 
tOrla uymiyor. · 

Haaan 8. ce•ap YerdJ: 
- Elli •enedlr laAll bu~{ 

alııamadınız mı bayan? 

Demifti 
Hasan B. anlattı: Pe.timu hocakimu 

Kıraat imlakimo 
l.taüyor beni beai 
Mık~pten kaçakimu Hauo B. - Bunu ben ıöylemiyoru~, bOtan dtınya s6yllyor. 

Kadın pek zeki dejildi, lloa
ıı zekiydi amma batında ••t 
yoktu; kadın kocaıına bakb: Mahmudpaıada lıporta ile •t-

)• satanlar a6yliyorları 
A.kimu faulakimu 
Çorabo mendiliku 
Yiıılüler var ipekler 
Elado marazamtka 

Evde bizim karoj'lu ıöyliyora 
Bobfmu robekimu 
Mantomu .. ntalrimu 
.Aliver kouzıfım 
Öidelinı ~eyoğJıına 

e· "·"-il. kahveaine altmııtlm. 
ır naran. u. bir çay içecekti•. 

Kahvecinin \llratı ıeldl; saymı)'a 
baıladı: 

I 

K.af mi kaf eki mu 
Nargile nargelkimu 
Çay geterem bayım ıize 

Kafam kızdı: 
t - Kes, dedim, Pedimuım, 
trıf ından bir nariile getirlraen 
letır,. 

- Evime bir telefon aldım 
doatum. 

- Ô1Ie ise telefon numaranı 
bana ver. 

- Veremem daha yeni aldım; 
kendim kullanacağım! 

_.... • ·~ .. ..... - 1 1 • 1 1 --· ı:seae•eılll!•---~·~ 

J [ o 

Fıkral81' 

Belki 
Kocam, dünyanın 6bllr 

ucuna kadar beni takip edece• 
ğini söyledi amma Haaan B. , 
tiııikli l>eaimle beraber bir ku
ma191 dakklnına blle s•lmlyor. 

- Hakkı var Bayanım, dtın· 

yanını öbUr ucuna gitmek belki 
daha ucuza maloluyordur. 

Bahis 
Genç dul Ha1an B. ye ılSyledl: 

- Kocamla bahse tutuımuıtuk, 
ben aenden evvel öleceğim demit 
idim. Halbuki .. 

- Vah •ah, vah vah .. 

r 

- Haaan B., artık radyodan 
öğrendiğim yemek tariflerine gö
re yemek pifiriyorum. 

- Bir ıey değil bundan ıon· 
ra ııdn evde yemek yiyen herkeı 
radyonuzun bozuk oldujıına htık
medecekl 

__........ 1 . ...... ~ ' • .........._ ......... . . ........ . . _ ..._ 

Şikiyet 

- Beni dinle, bugOn berber
de aaçlarımı yaphnyordum, ber
ber bana; ılı çok zeki bir ba
yanıınız dedi. 

Erkek gttldO: 
- Berberim ayledlr; geçen gtln 

benim berber de bana; ılzln ne 
çok 1&çınız var demiıti. 

Bahis 
Huta yatıyordu, Haaan B. 

••tanaı aordu: 
- Nasdıın? 

- Çon fenayım; doktor, dedi 
ki soldan sağa dönecek olurıau 
61UraUn 1 

- Yok canım inanmam. 
- Bir lira bahse girişirim! 
Bahae glriıtiler; haata soldan 

sağa döndü, öldü. Zfyaretcl ya .. 
bğın Ozerine bir lira bırakıp oda· 
dan çıktı. 

tal iyi Loş ammma bu Pedimu lıı· 
J•ı daha ne '•dar b6y~ ıirUp 

•cek? Ç~Wa1ımıa öire~k. 
~Gtı.Jdırımiitft çoeuklarıaa bari 
lrıa bırakmaaakl 

Bir bayan Haaan 8. ye anlattı: - Evet, hakikaten acıdığınız TUccar halinden tikAyet etti: Rica 
- Kocamın bu kadar buda1a kadar var .. Bahsi ben kaybettim. - lıler çok fena Haıan B. e· k 

oldutunu bilaeydlm, kat'lyyen - MUıteri gelmiyor mu? ""° ır ressam •t glnll Haun 
evlenmezdim. Daha Var - Gelmiyor. Hem o kadar B. in Suadiyedekf eYlnin kartı11nl 

Pazarola 
- Sizinle e•lenm•yl arzu iki gelmiyor ki, vereıiye etya ah oturmuı, evin reımlni yapıyordu; 

Biri birine çok benzeyen sonradan borçlarını "dem 
1 

P Ha1an B. gördO, re11ama: etti~ ıamaa bunu anlamış olma· 1 d v e .. . .. "·----~-.. - nız llıumdı. genç kız yUrUyor ar ı. bile bir şey almaz oldula yen er - Sizden bir fey rica edebWr 
Me•tek Haaan B. gösterdi: r. miyim? 

liııan B. 1e derdini ıöyledl: Yeniden Sayın _ Görenler iki kardeı diy.. Evet Dedi. Reuam ıordu: 
~,,..-- Çocuwt.l.t:aaberi ats6erim Adamın kar111 Uç çocuk bir· ki AnlBatıyordu: - Biı ıey mi emredecekılnlı? 
vıc •z gtSrftr. den doturmuıtu. ce er. - enim yeglne ıervetlm - Estağfurullah, aadece bir 
liııan B. ıordu: • Haaan B. ıttrdu: - Kardeş değlller midir? zekimdırl Dedi, Haıan B. taıdlk rica: Re1mi bitirdikten aonta 
- Meale~İlı nedir? - Babaaına haber verdiniz mi? - Kardeıtirler amma iki etti: E 8at8ne, yaz mevaiminde kirayt 

d d .. ·1 b0 li tı cD kardeı· - vet fakı ~ L- Hcyeffia111111, yıldızl1ra - Verdik, yeniden aayıo bir kar eı egı • ır ç 0 h k b· ı· ' r oldutunuzu verilecektir, diye bir yazı yazamaz 
'qrı :f 1 k 1 . d dl J·-' d ha var er ea ı ıyor. ? 

111. • l ıt ı o maıın, e • ar.ı a • • •• -~~··•••• ......... ~·~• ................. ~~~ ........ .....,. ... ~.:m:::••:mız --··-..... ···· .............. -- .. ·~ .... . • • • • • • •• • .... ft •••••• ,,.. • •• • • • ..................................... Ç Ç Q. ~ •••••.••.•••.••• A • • • • - • • • - • - - - • • • • • • - • • • & ~ • • ~~· ··------ ~ .. - • ··~-~~t" 

1t6mürc0den Hasan B. ye 

~. d· d il ıyoraun Haaaa B.? Kıt gelmeden yaz gel f, 
.\~ili kaııp ka•11ran bqlma maraz reldi. 
O tı •y evvel aldım bi11lerce ton kömUrO. 

lllit ediyor idim uzar luıın 6mUrU. 
2 ... L 
J:' ._ r ner tarafı kar dtlnya hep olur beyaz, 
'"ir . k k J:' le ' zeaaan demeden e1ip avurur ayH. 

1\. 8 
•t yaıık, nafile bota çıktı bu duam! 

öınuru I& • n uzerıne etmedim on kuruı zam. 

"•ni b l b •ı amıı idim bir parça kir etmeye 
C •ha anuk koymuıtum bin lirayı lceaeye 

,_ _______________________________ .,.. 

Kış Geçtikten Sonra 

Kıt ıeçtf, bahar oldu, baktım ba•a açıyor. 
Anladım ıebirde tad yavaı yavaı kaçıyor •• 

Ev apartman nafile 16yle bir k6tk bulmalı; 

Sayfiyeye glttiA"im Alemde duyulmalı. 

Adalar pek hoı yerdir, Bebek te fena dejilı 

Boğaım yazı ıUzel Adanın baharı bili 

Her taraf yemyeşildir, ağaçlar giyinirler. 

Topraktan çıkıverir çiçekler birerer. 

Ne çamur kalır ne kar gUneş görOnDr hergdn; 

Unutulur bu kııın dertleri bütilo bütün 
•çtı artık H B b . 1 iki •tan • u mealeğın lezzet 

gün oldu aatım ben kapıma kilidi. Ne o Haaao B., ıuda ne arıyorıun? 
Kıı geçti, bahar oldu; baktım bava açı) or. 
Anladım ıehirde tad yavaf yavaı kaçı: or .• 

Nurettin 
Şehir pllnı yine auya dtııtU dediler de onu arayorum, amma 

pek kolay kolay '9ula'9iltc•ti•I ıanmıyorum 1 
P. O. H. B. 
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Yaşar Tam Bir Yalancı Pehlivandı 
Daha o tarihlerde Sıl!mhk 

yerinde pathyan o meıhur bomba 
hadisesi olmamıı. idmana dUşkUn 
gençler, pazıya meraklı miras ye
diler ııvırya gülle dökdUrüyorla. 

( Talimi beden} derslerine gi· 
rişeli bir ay kadar geçmitti. Ya· 
ıar, rdetlerin bağlı olduğu sırığnı 

fislllnde pek babası kadar maha
retler RÖstcremiyor, kafa aşağı 
kabak duramıyor, yüksekten tak· 
la atamıyordu amma epeyce çe
\'lklikler, perendeler, sıçrayışlar 
beceriyordu. 

Canbazbaıı, ıakirdinlo artık 
çok . sıklaıan ısrarları lize-
rlne beveainl kurıağmda bı· 
rakmamıf, arzusunu yerine ge· 
tlrmişti. 

Galatadald Kalafat yerinden 
kallaviliğlne kallavi, göıteriıine 
ıösterişll, içi boı ıülleler dök· 
türmliştli. 

Avrupanın panayır cambaz· 
larındald glllleler aşağı yukarı 
hep böyledir. Bilmem glSrdUnüz 
mü, fronkçe mizah gazetelerinde 
h.azan bu yolda karikatilrler 
çıkar. 

MeselA Hyirciler birikip halka 
olmuş, ortada şişko, fıçı gibi bir 
cambaz, ıkına fıkına, ter döke 
döke bu kocama• glllJelerl hava• 
lıyor ; etraftakilerin ağızlannı 
açık bırakıyor... O esnada ktıçU· 
cllk bir fino köpeği, o kallavi
lerden birini ağzile yakalayıp 
çadırın içioe kaçarken Rnıteml 
Zal oracığa yıkılıp bayılıveriyor. 

Göz var, lzan var. O bUyllk· 

IUktekl bir halterin içi dolu olsa 
değil insan, bir çift manda bile 
zor slirUkler. 

Y aıar, d6ktnrttilğll gftlle!erin 
Ustline beyaz boya ile kıyye 70, 
80, IOO diye yazdırtmıf ti. 

- El ıftrmeyin, yalnız bizi 
seyredin ! Diyerek Ufakları, ara
bacılan, balıçıvanları etrafına 
toplayor, gtUleleri tek elle kaldı· 
rıp c' itlerlne takıp, on on beş 
adım ötelere fırlatıp pehliYanlı1dar 
göıteriyor, etraftRkiler: 

- Vay dinine kesdiğimin 
delikanl.sı, zorlu ıey bel. Ulan 
Memmet bu oğlan ıehlr uşağına 
benzemiyor, amma da donguz gibi 
kuvvetli har •• Irecep uaul llÖyle bir 

UmUğUmUıe binerse töYbe olsun 
canımızı alırf. Gibi mırıldanırken 
Y aşarrn keyfme uyar olmıyordu. 

Yalnız bunlar mı ya, biricik 
mahdumun baıka marifetleri de 
Yar. iç taraflarından törpU ile 
eğeleoip belliıizce ikiye ayrılmıı 
kalın ~ncirleri koparmalar .. Ateıte 
kızdırılıp çatlatalmıı kaya parça
larını göğıllnde kırdırmalar •• Kalın 
binlikleri makkapla deldirip kol· 
tuğunun albnda tuz buz etmeler .• 

Ne yapsın," elinde mi? Gencin 
tabiaH kaqaatsiz. Şimdi de başka 
bir sevdaya dtıımOf, diline dola· 
yıp tutturmuttu: 

- Hocam, çıkarlbğın resim
lerin orasında aördUm. Çırağm 
değil miyim, ben de bir deneye
ceğim; illiikl ben de bir top 
kucaklayıp patlatayım. 

UsL sı o topu her naaılaa bir 
Yakill .. r yapbrmıf; hiiner;uı yapar
ken fofoğraf.nı çektirmiş. ince 
elemek olmasın amma mukavva· 
dan <>lmadığı da ne maıüm ..• 
Haydı sah;ci top d yelim, o za· 
manlar ortalık okadar sıkı değ.i
mi ~· Şimdi böyle bir halt yemenin 
imka ı var mı? 

Ser cambaz bu işe hiç taraf-

tar olmamlJ. a• 
nııo yabfi, ba• 
ban yahfl, yal• 
varmııtı: 

- Geletme, 
bu numaradan 
vazgeç beyceğl
zim ..• Beni dinle, 
korkulu rüya g6r
uıektense uya· 
nık yatmak ha• 
yırlıdır .•• Malua• 
dım güçlUj1ınn 
mUçlUğtınn dejl~ 
Nah ıurada Ter
kos boruları 71• 
ğılı. B.rinl orta• 
ı.ndan lkeatiri· Eaki mekteplerden ltirinln cimnaıtik.haneli 

ırermz, al •ana mis gibi 
top... Korkum, rehlikealnden de 
değil; ~ira bir avuç barut ko
yacağız. iki 11ç av fitti" boıaltı
weririz, o1ur biter; boruda da
yanmasına dayanır amma ...• 
Aması var. Cenabet Baıyemez 
gibi gürleyecek, etraftan duyula
cak... Boş boğazın biri Paşamıza 
yetiıtirirse ?. . Onu da geçelim, 
Pata babacığın sana ağı:ı aç· 
mıyacağı malüm, ya yukarının 

kulağına giderse o zaman sey
reyle sen gfimbllrtUyU .•• 

Yaşar yine dediğinden dön
memiş, Cambaz beoı baş ağayı 
çağırıp (Günah benden kalktı!) 
Dedikten sonra bu netameli 
oyuna giriıilmiş, bir demirci 
sıetirtilip borulardan biri ikiye 
b&ldllrlllm'11lt\. 

A çocuk, haydi inadın inat; 

kafana koydun, dediğini yerfoe 
getireceksin, bari bu işi Ni., ota• 
şında yapmL Bostancıdaki köıke 
git. Oralarda kuş uçup kervan 
geçmiyor. Topunu rahat rahat at. 

Hayır, içi tez; boru bir an 
-eYvel patlatılacak ta patlatılacak. 
Bir defa uıtaıma yaptırıp göre• 
cek, ıonr.a kendi deneyecek. 

Cambazbaşı tekrar: 
- Sayım suyum yok, günah 

benden gitti! deyip ıilkinmiı, 
boruya bir aYuç barut doldurup 
nstnnn paçavralarla ııkııhrmış, 
g6ğtlılcr göğüa1eme:ı ateşi ver· 
mişti. 

Konağın içi bir anda allak 
bullak o!muştu. Burnun dibinde 
kopan bu eümbllrtU harem böJn
ğUndekileri kUlçe haline getir
mlJli. 

Affan Patanın hanım efendi 
zaten hastalıkla, ıinirll, yarım 
kadın... yakında bir cephanelik 
mi patladı? Ş:mdi lokma lokma 
mı olacağız? deyerek şark deye 
aüıilp bayıhvermlştl, yqlı kalfa· 
lar, bacılar da yanına yıkılmıı· 
lardı. Hclayıklar kömürlüklerde, 
odunluklarda 5oluf u almışlardı. 

Cıvardakl evlerde de aynı 
bercUmerc.. oralarda da çeneleri 
kilitlenip ıspazmoxa bayılanlar mı 
iıterıin ?.. Fare deliği bir para• 
ya kaçan!ar mı ?.. Bodrum katla· 
rındaki hamam klllhanlanna, 
nushzenlere, 1&rnıçlara saklanan• 
larmı? 

Aksiliğe bak, aadrıesbakıa 
konağı tam kapıya karı•·· Adam
cağız. zaten fada meraklı, evhamlı. 
Aklına ne gelmitse, heyecanından 
sapır sapır: (arabayı koıun) diye 
feryatla •.. Kimbilir maksadı ne 
tarafa kaçmak ? 

Af:an patanın bahçealnln etra• 
fmı görmeyin. Arı kovanı gibi 
kaynı)•or .•• Kaç tane kırmızı fesii, 

kamae1eli, .U lkırba~ı hafiye; lc:aç 
tane mor fesli, gocuklu, ç.iı;mell 
zaptiye takım ağası; Fehim P~şa· 
Çerkes Mehmet IPaıa bendeai .•• 

Paıaoın eradosunu, y karıya 
sıkı tutkunluğu::u bilmiyor deği!
ler. O 

0

cihetten şüpheleri yok fa
kat bu gürleyiş te ne ?... Şeytan 
alda bin türlü şeyler getirmez mi? 

Içeri giremİ) orlar; duvarlar 
boyunca diı:i:mişler, kimi kö4e 
bucağa pusu kurmu9, bazısı rıo

kaklaki ağaçlara tırmanmlf; mll· 
temadi yen evi, bahçeyi kolluyorlar. 

Bereket versin, az kurnazlar
dan olmayan Bnşağa tetik dav
ranmış, hemen seğirtip: 

- Şu kuyucu heriflere bin 
kere tenbih ettik. Kuyu kazarken 
sakın ha barut atmayın dedik, 
hergeleler gfı~ a unutmu~lar, yl~ 
attılar. Kafa göz bırakmayıp he 

sine bir temiz sopayı çaldım. 
alayını kapıdışarı ettim! Deyip 
kalabalığı dağıtımttı. 

Bu harr.an gürradan sekiz on 
dakika sonra Paşa efendinin fay• 
tonu konak kapısından içeri 
girmtı:ı mi? 

Cambaıbafl, bahçe .duvann· 
dan .atlayıp çoktan tüymliı, Ya,ar 
korkusundan ahıra kapağı abp 
ıaman yığınlarının arafiına •aldan
mıf, uşaklar da çilyanusu gibi 
dağılmıflardı. 

:Affan Paşa, hanımını merdiven 
basamağında suili görünce: 

- Bu kadının sarası yoktu. 
Bir de başımıza bu illet mi ç.ıktı? 
Diye ıaknl falında iken hatunun 
yarı baygın: 

- SdaYat getirelim a dostlar, 
havaya uçuyoruz; yerin dibine 
giriyoruz. Toplar patlayor, kıya· 
metler kopuyor... Kızlar, karılar 
bana pqacığımın selamet haberini 
getirinl.. Y aşarcığımın sağ oldu· 
ğwıu ıöyleyinl.. Diye kesik kealk 
mırıldandığını duyar duymaz, 

Ne var, ne oluyor? Münkir Ne
kir mi ge'.di? .• Sayeifahanede kartı 
çıkacak benimi Diyerek höygllr· 
tüyll tutturmuştu. 

işin lçyüzllnil halayıklardan 
ISğr•ninco öyle bir çiled.en çıkmıı, 
nyle bir köptlrmUıttt ki kudurmuı• 
tan beter. 

Şaka bertaraf, kanlı canlı 
adam. Sonra bebek te değil, yaılı. 

(Arkası var) 
•••• •• ••-ff••••••••••-.-_..ı•--••••••-•M•••••n 

Te,ekkUr 
Pek: kUçilk iki yavru bırakarak 

ilemi ebediyete uful eden zevcim 
merhum Korgea:ıeral Kenan'ın cenaze 
muasiıniude bulunan zevata teşekkür 
eder, tndyet liltfunda bulunan 1ev· 
diklerine ayn ayrı ısaygılarnnı arı:a 
nihRyehiz lees•ilrilm mi\ni bulunmak-
tadır. Af diltrim. Nim•' 
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1 lstenbul Beledlyesl llAnları ] 
Cinai Miktarı 
Beyaz sabunlu kösele 400 kilo 
Şaplı ,, 150 ,, 
Vaketa 100 ,, 

Badana fırçası 10 tane 
Balta ıo ,, 
Kürek 200 ,, 

,, ıapı 

Süpürge 

Çinko kova 
Kazma 

400 " 
400 " 
20 " 
40 :. 

Kaıme aapı 7 5 ,, 
Bakır Çivi 3 kilo 
Mıh 30,000 adet 

Saplı Faraı 400 ,, 

BeUame ı5n ,, 
Y:ular :sapı 150 ,, 
Gıbre 200 ,, 
Beyaz keçe 60 ., 
Kaşağı 4GO ,. 
Yem torba11 IOO ., 
Keçe kıh 30 

Urgan 30 :: 1 
Çeki halatı 40 ,, 
Balmumu 4 kilo 

Ko~uin yağı 40 ,, l 
AHba ,, 400 ,, 
Tuz 40 ,, 
Asitffnlk 400 ., 

Teminatı 

75 

53/30 

33 
45160 

16170 

Tahmin Bedeli 
1000 

443125 

440 
594110 

222/80 

T emidik işleri için IUzumu olan ve yukarıda miktarı, muhammeA 
bedeli ve teminatı yazılı bulunan 28 kalem malzeme cinsleri 

itibari:e 4 kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname11i ve numuneleri l Levazım MndUrlilğfinde gtsrUIDr. Tali~ 
ler 2493 No. la arttırma eksiltme kanununda yazılı veaika YI 

hizalarında gösterilen teminatla ihale gllnll olan 28/3/933 Per 
ıembe günn saat on beıte Daimi Encllmende bulunmalıdır. "1317,, 

lf- lf-
Dumlupınar yab mektebi için 1500 kilo toz Te 200 kilo kesme 

ıeker açık eksiltme ile alınacakhr. Şartnamesi Levazım mlldllrlU
ğünde görülür. Toz; ~ekerlo beher kilosunun tahmin fiatı 36 kurut 
75 anntim, kesme şekerin beher kilosunun tahmin naatı 39,5 
kuruştur. Muvakkat teminatı 47,5 liradır. Eksiltmeye girmek lıte" 
yenler 2490 numar:alı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesi• 
kalarla ekı!ltme ~ünil olan 21/3/935 Perıembe aUntı saat 15 de 
Daimi Enc11mend. bulunmaladır. " 1104,. 

Kaıaağa, mezbahası işçileri için numunesine g6ro 275 çift 
çizme a.çık e'Jailtme i!e yaptmlacakdır. Bir çift çizmelerin mubalD"' 
men fiah Sekiz Liradır. Numune ve şartnamesi Levazım Mndnr
lüğlinde görülür. Eksiltmeye girmek lıteyenler 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalar ve 165 liralık 
teminatile beraber ihale günU olan 21/3/935 Perıembe aUnll ıaat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. "1133,, 

lf- • 
Poyraaile beraber 75 tana 32 lik Dingil 

" " 156 " 37 ,, ,, 
" ,, 13ıJ ,, 32 " ,, 

Balat atı1yeal için yukarda adedi ve kalnılıkları yaııb 36' 
tane poyraaile beraber dingil alınmak tlzero açık eksiltmeye 
kouulmU§tur. BeJcJiyenl11 tahmin flah 8 liradır. Şartnamesi Le•8" 
&ım M«.ıdUrlUifuıde görUIUr. Eksiltmeye girmek lıteyenler 218,, 
liralık muvakkat temfnatilo 2490 numaralı kanunda yazılı veıl
kalarla ihale günü olan 21/3/935 Perıembe gOntl saat 15 d• 
Daimi Encümende bulunmalıdır. "1178., 

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

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : 
Tahmin Bedeli Muvakkat teminatı 

Oç ton Diezel yağı 1500 l 13 
iki ton KomprHör yağı 800 60 
750 kilo Gres yağı 300 23 

Yukanda yazılı llç kalem yeğ açık eksiltme uınllle satın alınacaktır• 
fhalesl 21/3/935 Perıembe gDnU saat 15 de Rıhtımda Çfnlll Hand• 
Tahlisiye Umum Modtırillğftnde yapılacaktır. Şartnameler paratd 
olarak mezkur Dairede ver;Jmektedir. ı.teklilerln ihale •aatlnd .. 
evvel teminatlarını yatırmıı olmaları ıarttar. Iıbu Uç kalem yai" 
toptan olduğu gibi ayn ayn taliplere de ihale edilebil~ --

lstanbul t:apu MUdUrlUğUn· 
den: lıtanbulda Unkapanında Haraç
çıkaramehmet mahalleıinde Fener 
caddeıinde 80 numaralı mukaddema 
Avusturya Macarlrian hükQınetioin 

mala olup 1enıdi olmadığından ve 
elyevm de Loit Tieyestino lrumpan

yasının tahta tuarrufunda bulunan 

kereste deposu Ferman ile taaarruf 
edilmekte ve tapuda kaydı olmadıtın· 
dan aeneteiz tasarruf nhkdmına tevfi

kan eenede taptcdileoeğinden bu yer 
hakkında bir gfuıa tasarruf iddiasında 
bulunanlar varsa on beş gUn zarfında 

nsailri tasarrufiyıleriııi hamilen 
930 • 2540 muamele numaraıile letıın• 
bul tap• idaresine müracaatları iltln 
olunur. (9476) 

ş 1 K SiNEMADA 
Hiçbir filmin görmediği bııyDlı 

muvaffakiyetle devam edell 

AYSEL 
filminin 

SON GONLERiNOEN 
dl . --.ı 

iıtlfade e nız. - ~ 

Dr. BAflZ CEMAL 
D lı · uge Mütehassısı a ı 1., 

Telefon 118, Dlvanyo her 
22398 Oumadıın maada 
21044 gUn öğleden son~ 



iTTiBAD ve TIBAKKI 
lia.l Doldu ? .• 

8 inci Jcıaım No. 227 
"- haklo 1nahtuzdUP. Na.l Y a,atlı? _ 

~=~~~~~~ 19 - ·3. 935 Nasıl Ôlda? 
"1111 Zi1a fakire:========================~~ 

Bir Takım Medreseler, irtica Hare-
ketlerine Birer Yuva Oluyorlardı •• 

Uıulen tepkktU etmlı olan ye 
11.eaiat Meb'aaandan da tam bir 
ittifak Ue itimat reyi alan bir 
!---binenin ezalarına Padiplam 
.. ldaDale etmeaiıd.. Ve yahut 
ettirilmek bteniJm..W aekadar 
.&oira buluyorsunuz? •• 

Ahmet Rıza Beyba hulUatu 
tlYaba: 

- Paditahan, bayle bir ml-
4ialaaıea1.. doğrudur. 
&....!.Netice hakkında bu iki zatla 
""-UDaatı: 

- Alamet Rıza Beyi ikna et• 
... ,. imkln yoktur. V ahdettla 
t.rafuaclaa Ah•et Rıu Beye, 
8-drazamlık Yaat olumauıtur. 

Halbuki bu htıkllm, hiçte dotru 
defuclir. Çünkll V abdettin, Ah· 
... t Rıza Bay hakkında hulbı 
lcae kararını YarmemiıtL Eıulı bir 
Proaraaı llzerinde kurnuca 71lrtl· 
llaek iıtlyea bu hnkllmdarın tfm
diWc fikri; Ahmet Rwı Beyin halk 
~~deki ıalıat ntıfuzundan iıti• 
• .._ etmek.. Onw, bir tlrll Ayan 
~l Japmayan •• yapbnnlyaa 
qqhat • Terakki merkezi u•aml
llaı, ha mhteldm ve laatp zata 
.. dlrmekdl. Soma?... Bakahm; 
.,._. devu, 11e auret slatu .. 
teldi? ... 

• 
Ba ft%1yetten eeaeret alan 

· er de harekete ıelmitler-
•• aaakul •• ·-••• 

zilmresl, e'v.lc. ittihatçılar tara· 
landan dıfıblaa &rblanın yeni· 
den toplamak t&1a•vurlarlle ıura· 
da burada içtima ediyorlardı. [1] 
.ıaı.ız ve cahil güruhu lae, en 
~keli tqebbllaluo tlrif11or-
...-uı. 

A Fatih, Sllleyman11•, Bey.ut, 
~-fya medrueleriain kar;..nlak 
~eler;nde yine o eakl katil 
ı_ bilenmeye bqlamıf.. Bura• 

tdan ıızan: 
1.., - Bu dinsiz, 1erlat11z herif· 

.. Oa aenedenberl biı.i mahYft. 
~!~n ettiler .. Ocaklanmıza incir 
~er. Banlar, daha Ula ellerlai 
.., •ruu ıallaya aallaya zezecek· 

illi? •• 
~ Sazteri; mahalle kahYelerinde, 
tL....~ ve avam muhitlerinde bld
...... •ldıler yapmıftL 
'-it Vaziyet, bpkı ( 31 • Mart ) a 

•dd&m eden glnlere benziyordu. 
~ ~•et Rıza Beylo, damat 
~ Pqanın •• baalara taraftar 
~ fllrirlerlndea Y• lddiala
~ ilham at.• bir loaun mat.._t, 
~~loedekl lttihatÇJ aaurlar 
~ L .... lidir. Ve mı, ba kabin .. 
~ umıaraf bir kabine nazarile 

... JIZ.] 
~ye ıUtun aütun ya11lar yaz
' baait ve iptidai ruhlu ta· 
"-~ efklr ve biulyab büabll-

-.uamyordu. 

olan bu fesat ateıl, bpkı ( 31 • 
Mart ) ta oldutu gibi, yine kor
kunç bir volkan haline getirilmek 
fatenlliyordu. 

Feıat ıebekalerl, çarçabuk her 
tarafa kurnlmufhı. Aıkerlerla 
8iyaıet Ye lhtilll lılerlne kanfb
nlmaıındald feci neticeler, e• acı 
tecrlibelerle aablt oldup halde, 
( kara kunet ) yine dilini ye elini 
kıılalara uzatmtıb. Fakat, ,ok 
dikkate pyudll' ki bu defa ı .. 
•tçılar, bir tek ukerdaa bile 
Jis bulmamaılardı. Onun içindir 
ki talilerini gençler araaında tec
rilba7e baılalDlflar, (Dartılflaua) a 
bqwrmuflardı... Geaçlik. memı .. 
ketin •aruz kaldalt fellketl her
keatea dalaa lyj g6r07or •• takdJı 
ediyordu. Buna binaen burada da 
7apılaa propagandalar taraftar 
temin edemuai .... Mcıfıltlerin lehi
ne, hiçbir netice vermemlttL 

Akıl, idrak te mantıklann 
te .. v•tıı• uğradığı buplarde 
( 23 teırlnlav•el 334 ) muhalif 

gazetelerden bazıJarıaın ba.
makaleleriade Ye bazılarinın da 
hatadia kıımında mlbim bir 
meaela menuubaha ac:lilmiıtL Ba 
gazetelerin ldclia•na a&'e. ltlllf 
devlatlerla• yapılan auUa teklifi, 
ittihatçılar taramadan kasden 
sıeciktirilmiı. Buna sebep te, 
ittihatçıların Hariciye Nazın Alı

N•t' t ~ ...... At net 
Neatml Bay, memup oldafa 
kabinenin çekllmeye karar Yer-

Yıaı llepl11tı 

BUrDk Gazete - Büyük ıue
tenia 21 inci ayın güzel bir kapak 
i9inde, senrin yazılarla çıkmıttır. Bu 
aayıda birook meraklı reıimler, IOD 

Yunan ihtlllllııe, Girit ityanlanııa dair 
f&JUI dikkat makaleler nıdır. 

Hollvut- Hollwl'un 17 numaralı 
nlıbuı Feriha Tevfik'in renkli bir 
reıml ile hirçok kadin modellerini 
n en ıon haberleri hni olarak lntitar 
etmiıtir . 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
lıtanbul tarafu Şehzadebaıında 

(.lamail Hakkı), Abarayda (Zira 
Nari), Edlrnekapıda (Arif). Topka
pıda (A. Hamdi), Samatyada (Uıd
vao), KUçükpuarda (Küçükpazar), 
Eytlpt• (Hikmet), Lllelide (Sıtkı), 
Fenerde (Emilyadl), C.ğaloğlunda 
(Übeyt), Bahoekapıda (Beıir Kemal), 
Bakırkö1üode (Rilil). Beyoila tarafı: 
Beyoğluada (Kaıısuk), Pangalbda 
(Güneı), Tabimde (Karakin Kürk· 
çt1an), Galatada (Hidayet), Kartu
lufta (Necdet Ekrem), Kuımpqada 
(Merkez), Habcıoilunda (Halt). Ka
dıköy tarafıı Modada (Faik Lıkender), 
Pazaryolunda (Namık Behçet), Bü· 
yükadada (Şinaai Rıza) eozanelerl. 

dltinl g6r0nce, artık Nezaret 
umurunu tamamUe ihmal etmeye 
bqlamıf.. Ve bu ytbden Amerika 
ReialcUmhuru VUaon cenaplanna 
arz Ye takdim oluaaa ıulh nota• 
iki hafta yollarda dolapı- Bu 
ytizden de birçok tllccar Ye İl 
aahJpleri azim urarlara ujramlf. 

Bu yazıları yazanlar, ya lıaJd.. 
kati bilmiyorlar; yeyahut ittihat• 
çaların omuzlarına binen ytlkl, 
kaıden afırlaıhrmak lıtfyorlardı. 
Hakikat, fUndan ibaretti. Bulgar 
orduau birdenbire terldaillh ettik· 
ten, Almanya •e AYuıturyada da 
HnkCimet aley hiae buı laareket-
ler bq glSıtordikten sonra artık 
muka•emet lmklam•n kalmadıtını 
g&en Alman ye A vuıturyahlar 
ıulh çarelerini araıtarmaya teteb· 
b&s etmiıler; bu fikirlerinden 
Bab1Al.i7I haberdar eylemiılerdi. 
Bu haberin Baballiy• Yerildijf 
gün, Alman •• Avuaturya bOkQ. 
metleri, ineç w• bviçre hllki
metlul Yuıt..Ue Amerika laUk&.o 
metine mllracaat etmlıler; aullılla 
aktiDe tayauatunu latemlşlerdl. 
Babılll tarafında• ela aym ıllDde, 
Berllndekl Oımaalı ıefareU Ya ... 
tulle lapanya O.manlı aefaretlae 
lld t~laıraf çekllmlıı 

[ Mllttefikimb Almuya ye 
Avuıturya h0k6metlerl gibi, hllkO
metimiz de aulha taliptir. Amerika 
R'ill Hllkiımeti Vilaon'un bu 
'hıılete tas :ı U w Mor• 
için teıebblaata PlfhllL J 

(Arkaaı ••r) 

OSMANLI BANKAS 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESlS TARlHlı 1861 

ermayeei: 10.000,000 İngilis Unsa 

Tllrkiyenlıı batlıoa eehirlerilı 

Pariı, Marailya, N911,Londra •e 
Mangeater'de. Mılır, Kıbm, Irak, 

İran, Filistin n Y mıaniatan' da 
· Şııbelerf, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

•ardır. 

Har turlu banka muameleleri 
yapar 

20 Mart Çarşamba 
Saat 15 de 

Takıim'de, Cumhuriyet meyda· 
mnda Elektrik Şirketi aerıWade, 
Elektrik fınmaın tatbikab pte
rilecek .. bu meyanda, seleni• 

araıında, kur'a çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye Edilecektir. 

( Herkes girebilir) 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlanmız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
latanbulda 

Kimyaker Doktor merhum Bay 
VAııfın •ti bayan iffet, o~lu bay 

Adnan, kızlan bayan Leman, bayan 
Huban Aktaa, Çatalca mllatahkem 
me•kil eald Hiklml bay lhaan 
Çetin, efi bayan Fahire, oğlu 
bay Rlclaan, bay Erdoğan, kw 
bayan Hile Çetinbay, Kaıımpqa 
Ortamektap sokak No. 3 te bay 
Mehmet Ali, bayan Fethiye, bay 
Kemal Altet, Fatih Çartamba 
Beycetfı caddeal No. 48 da 
maUilen mlltekait aabitlerden 
bay Mehmet Aaıa, 9fi bayan 
Nurlye Rebia, oğullan bay Meh
met Turgut, bay Muıtafa Neyzat, 
hay Ahmet Bnlent, bay AH 
Kaya Peçe), 1abık mubaaebed· 
lerden bay Şe•ket, .. i bayaa 
Ayp, ltııı bayan Onılyar, kayın
biraderi Divanı Muhasebat mur•· 
kıp muavinlerinden bay Ihaan, 
eşi bayan Hediye, oğulları bay 
Nihat, bay Necat, kızı bayan 
Nahide, bay HaliJ, oğulları bay 

Kadir, bay Lttfl Heper, göçmen 
yollama memuru bay Ahmet Nazif 

Temiz ıoyadlannı almıılardır. 

llut'ta 
Maı (Huaual) - Belediye mu

haaibl bay SabUattia Sa,.., 
katip bay Hatmet G6kçek, ba,
tar mldllrll bar Hul6ai naer, 
baytar abhat memurlarından bay 
Hakkı Gtılhan, bay L6tfl Aktan, 
tahrirat kltibl bay Emlo Ôıde
mir, evrak mukayyidi bay Celil 
Tuncer, evrak memuru ba1 Ali ........ -··· .. ,. ....., Demirel, a8h• baflratiW ltay laa 
Koca, nlfaa kltlhl bay Ziya Boz
kurt, Adll7ede11 Ajlr Ceza reisi 
bay Şevket Sayılgan, MOddelu
muml bay MUmtaz Yılmaz, azadan 
bay Naim Ekmekçi, mOstantlk bay 
Sıtlo Baykal, baıkltip Bay Hlk· 
met Toplu, yazgan bay Dhaaıl 
Bozkurt, bay Abdllaaamet Söyle
mez, bay Neılml &snmez, mlld· 
delumuml yazganı bay Ahmet 
Balkaya, yazgan bay Bekir Tnn
cer, aeyyar jandarma yedin 1 
taburdan binbaıı bay Kem:ı 
Tllncer, kAtlp bay Rn1uı Yal 
baytar binbqısı B. Cemli A ~ın; 
biri 111 A b y u f 

ne m azım ay Arif Ô 
bay Ethe~ AkgGn, ylizbaşı ~:~ 
Nazmi Çaglayan, bay Cem 1 K t 
bay doğan Tatarsava 1 1a 1 °0 ' 

• ne m • 
!Alimlerden bay Şemıeddin Tanak, 
bay Ziya Alp, bay Şaban Ôzde
mir, t&fekçl bay Recep Kural, 
maliyeden defterdar bay Salih 
Yaldırak, Yaridat m-- b 

~ıuuru ay 
Allahverdi Bilgin_ •aridat kltibl 
bay Tevfik Ça&layan, mubaıebe
den baıkiUp bay Abdlilbakl Su
b&fl, kiti~ bay Abdürrahman 
Şahin, kltıp bay Bahri Subqı, 
yeznedar bay Muaa Ç w 1 ag ayan, 
varidat kltlplerinden b M ff ay uza er 
GUtan, bay Mehmet Alt t h 0 

Uf • b ay, a • 
m ttttitl ay Niyazi Paldun, talı-

aildar bay Fettah Blag61, bar 
Vehap Bayraktar, bay Ahmet 
Tekin ıoyadlarını almıılardır. 

Teklrdal'da 
T aklrdağ ( Huauat ) - Maara 

dalreıl doaya memeuru ba7 Nizua 
Eıkln, Gnmrtık Oçllnctl mıntaq 

Amiri bay Abdullah Ergfa, Malt 
kara kaymakam vekili bay Şerlİ 
Baykal, Malkara Husuıl mW.-. 
aebe memuru bay O. Aı&h lı~ 
T eldrdafı foto Ahmet AkıntOr~' 
lık tedrisat mllfettitl bay Halit 
B•k, muallim bay Arif BilPt 
muallim bay Adil Akcay, MarifeC 
mektebi baımualliml Ak,a., 
Fırka veznedarı Ak U, BaıçaY11f 

Abdurrahaman Alkan, YUzbqa 
bay Sabri Akbq, Baytar blnba· 

fl8I bay Aaım Aluoy, Taluil 
fQbul memura ba1 Mehmet BoP 
kurt, K6yler yardım aandıfl ... 

muru bayan Nadire Bilgin, ttıfektl 
bay Enis Bıkmaz, Aıkerl haata• 

nesi operat8rll bay Hamdi Bako, 
tlltUn memuru B. Mehmet Bozkurt, 
Zafer mahallealnden HllaeJin oğlu 
bay Etem Açar, bay KAzam A~ 
gan, kahvcd Hayrullah Bulut. 

bahçıvan Huan Solak, eakl taı. 
rlrat kltibl bay Mehmet Çomalr.; 
ŞarkGy belediye tahlllclan bar 
Arif Aktan, Eıtufral mahalleıl_. 
den lbrahfm o. Mehmet Arm..; 

terıl bay Salih Aılan, Aa!an oil1' 
bay Recep Akcan, bay Mehmet 
F'eınl .Jln' " Hl.eyin o. bay AH 
Babv, kay maallimlerbadea baf 
Sıtla Bayer, A.ım o. bay F aml 
Arzuk, 5 No. b tahrir komlayoaa 

başkanı Baysal, Edirne U..ıind• 
bay Hilmi Aral, Adliye kltibi baf 
K&zım Çavdaroğlu ıoy adlanna 
almıılardır. --···---·-----·-... --..___ ........... 

l' alnız b,r adet 

HASAN TIRAŞ 
BIÇAÖiLE 

Bir sene taraş olursunuz. 
Markaya dikkat 

Şimdiye kadar icat olunan bntlln 
tırat bıç1&kları arasında en mtlke n• 
mel ve en fevkalade olduğ11 
tahakkuk etmiftir. Piyaaada mev
cu' tıraı bıçaklanoı ıaşırtmıttır. 
Hasan tıraı bıçağının 1 • t- 3· 4 
numaralı gayet keikİD •• haaıtu 
taraflan vardır ki her bir tarafile 
llakal on defa tır&f olmak kabll-

'- ( l>iıa • •• • priat ).. Bu pula 
~aç aillh. ylna ortaya çıka
~ icar Harpteki mağJiiblyet, 
~ fi g6ıterilen hOrmetaiz
-.....;..,:edillyor; bir hayli za-

Holivutun biitiln 8tttdyO}Bft dir. Bu h<!sapla S kuruıluk bir ad•t 
Hasan tırat bıçağı ile 40 detl •• 

1....... GaUl kWle irtWmllf 
~ liu eerannaıı takip edecek olan 
~ .Jerek 4ahilde •e gerek Avna
'-~ aoan nuıh&liflerin harek&aa 
"~da mufaa1al maldm&& veriJe.. 

z. $. 

·5y·KLAA L UGRUNDA ~~~=t:::d;~pıl:akb!~ı:!=.ıu;: 
1 1 . dünyanın hiçbir bıç9ğında bu me-

s iyet yoktur. Haııan tno-fı iete
d iğioiz halde batk• mariıa •~rır-

( V ı V A V t L L A ) ler.e aldanmayuıız. TakliderloılttD 
ıa1uoınıL Fiyatı 1 adedi 6 kuı uo-

pheHrler ıabeauinl fe•İnnek için D A R gelmif. 100 binlerce fiıtıranın ltffrak ettiği ~ tur. ıo adedi 4S kuruştur. 
bu fili• tamamen MEKSIKADA çemlmittir. ttaaa• depoau, Aukara•J..tan• 

..... ,. ___ .. Bu Pırtımbe matinelerden itibaren i P E K Sinemasanda 411m---r ~-bW-•Be•yôğ_u. ____ _, 



10 Sayfa 
• 

BUyUk tarlhl roman 19 - S • 985 

•• 
MEB 1 

Muharrirı ı A R. Tefrika No. : 56 

Heyecanlı Dakikalar .. 
...... -. ................. _ ................. _. 

Peri'i Evden, Acı Acı iniltiler, Yürek Tırmalıyan 
Sesler Geliyor, Deli Veli Dinliyordu •• 

Hem, yorgunluktan bitap ka· 
lan vUcudfinil d~nlendirmek., hem 
de, perili eve nasıl girebileceğini 
düşünmek için biraz iıtirahate 

karar verdi. Ağaçların içine girip 
oturarak kaim bir ağaca sırtını 

verdi. Rakı şişealni kuıağınıa 

arasmdan çıkardı. Ağzına dayadı. 
içtiği birkaç yudum rakı, biras 
yorgunluğunu aldı. 

O zaman, dirseklerini, dizlerine, 
ateşler içinde yanan baımı da 
avuçlarının içine dayadı. DDşUn• 
mey• batladı. 

Aradan, epeyce zaman geçmlt 
idi. Deli Veli, birdenbire iliklerine 
kadar titredi. ÇünkU, acı acı 
yU~.selen bir feryat, gecenin ıeaslı 
karanlıkları içinde dalgalana dal
galana ıUrllklenmiı.. Uzun akisler 
buıu1e gttirmlıti. 

Bu feryat, ne ln1an ve at 
de hayvan aeıine benzemiyordu. 
Boğuk, uzun ve korkunçtu. iniltili 
tlraler yapan, hiddetli bir mec· 
nun haykırmasına benziyordu. 

Bu feryadı, uıun ıUren bir 
kahkaha takip etmif .• Ve ıonraı 

- Yaaa, haaak ••. 
Sedaıı yuklielmiıti... Bu kah

kaha ye sadaya, uıaktAn bir bay• 
kut sesi, elemli bir hıçkırık gibi 
cevab vermiıti. 

Elli kiıiyi hiçe sayan .• Ye yaı. 
pırdıyan palalar önüDde perva• 
ıız.ca kahkaha atan Deli Veli, bir 
anda batıl ltihatların alkletl altın
da ezilip kaldı.. Dişleri birbirine 
çarpmiya baıladı. Elindeki rakı 
ıiıeslni fırl~ttı , uz.aklara attı. iki 
diz ilıtUne oturarak ellerini dizle
rinin Uslüne dayadı. 

- Okuyacak dua da bilmly~ 
runı, allahım .. Acaba, 11e desem dt, 
ıu cinlerin şerrinden kurtulsam. 

Diye mırıldandı. 
Feryat ve kahkaha aeslerl, ılt 

gide uzaklaıtı. K6ıkiln arka tara· 
fı.ı .ı dalaştı. Ş'mdl orada da ma· 
temi eninler halinde yUkaeliyordu .• 
En dayamkh aloirlerl bile aar11• 
cak acılıkla, ormanın kuytu köı_. 
ler:nde derin akisler husule ptJ · 
riyordu. 

Deli Veli bir mnddet lılç kı
pırdamadan olduğu yerde kaldı. 
Sanki kulaklarının işitme blaaia
den başka bütün duyguları felce 
uğramııta. Bet on dakika böyle 
geçmif.. ve ıonra Hl seda kt• 
allnılıtl. 

Ancak o zaman, Deli Velide 
de muhakeme biılerl uyanabiJ. 
mitti. 

Şimdlyekadar cinlere perilere 
dair birçok ıeyler dinlemişti. Fa· 
kat böyle, yaralı bir canavar ıibl 
acı rcı uluyan, arada sırada inaanı 

iliklerine kadu sarsan kahkahalar 
atan cinler hakkıada biç birşey 

lşitmemlıU. Sonra.. Bu, ne ~rıa 
bir cin idi kl Eamer GUle ıararı 
dokunmlyordu. Esmer GülUn aağ 
ıalim olaran bu k6tkte bulundu· 
tu, daha bir gece evvel Baıkap
lan ağası • ( Madam Biyanka ) 
mukesl altında • saraya giren 

0 kadına aöylem:,u. Kcındiaine 
yardım ve hizmet vadeden bu 
kadın, tabii yalan söylemiyordu. 

Deli Voli, birdenb;re ıi .kindi: 

- Bunda, bir düzen olsa, ge· 
rek... Eğer Esmer GllJ, bu cinle 
bir arada yai ·rona.. ve bu cin 
de Eımcr GUle blr zarar ver-

=-- .. ~ . _. .. . ... 

mlyorsa.. elbet beni de çarpmaz. 
Yok eğer, o Arap bizim kadın· 
cağızı aldattı ise.. ve bu cin de 
zararı dokunan cinlerden ise, 
ben de Eımer GülUa uaruna can 
feda eder, giderim. 

Dedi. Ve sonra.. bir hocadan 
lıttiği sözler hatırına geldi. Eu 
hocanın verdiği teminata nazaran, 
kırk bir kere: 

- Destur. 
Çekmek, en azılı cinlerin 

ıerrlnden bile lnaanı hAlAı ed .. 
bilir dl. 

Deli Veli hemen ellerini 
ıçh. Parmakalannın ucu ile kırk 
bir kere: 

- Destur. 
Çekmeye baıladı. Bunu biti

rince ayaia kalktı. Kalbinde, 
yine gizli bir korku mevcut 
oldutu halde, yavaı yaYaf duva• 
nn etrafını dolaıtı. Duvarlarda 
ayak baaacak delikler aradı. 
Fakat bulamadı .•• Tekrar kapıaın 
&n8ne geldi. Sırbnın Ye omuzla• 
rnun bnt&n kuvvetli• kapının 

mukavemetini yokladı. Fakat 
kapı o kadar muhkem idi ld 

' biraz olıun, yerinden bile oyna• 
tamadı. 

Artık, kapının karş:ıında durup 
beklemeye.. ıayet giren çıkan 
olursa, onun lberine lıUcum ede
rek içeriye cebren girmeye karar 
verdi. Bu karanaı tatbik içia 
aerl çekilecekti. Fakat btrdeablre 
titredi. içeriden, ağır, mariz ve 
ıGrekli bfr akıllrUk işitti 

Uzun bir hınltı gibi biribirinl 
takip eden bu ökıUrük, birde11· 
bire onun dimağını kaplıyan babl 
itikat perdealn• sarstı: 

- Bu 6kılirUk, cin iti detll. 
içeride R"' in yar., ne cin var. 
Benim ilbl bir ldem ojlu var. 
Geri kusurunu, gelsialer de benim 
külAlıuma anlatsnılar. 

Diye mırıldandı. 
Deli Veli derhal, iaıan oğul· 

larıaa karşı göstor~iği tavru aldı. 
Hemen kapının h1.lh:r :r.nna yapıı· 
ta. Zangır, :ıanıır sorıucak: 

- Açın.. eğer t!çmazaanız, 

ortahğı kırarıeçirirlo . 

Dıye baiıracaktı ... Fakat, bu 
hareketinin Eımer Güle slyaaı • 
dokunmak ihtimalile duraladı. 
Halkalar, elinde kaltlı. 

Llkin, böyle durub dfttlnUle
cek zaman değildi. OrtaHk ay• 
dıalanmadaA içeri girmek.. içeri· 
de, cln mi var; insan mı var; her 
ne varsa Etmer G8ltt bunların 
elinden h•lia eylemek.. sonra da 

önüne katarak alab ıitmak il· 
lbımdı. Eğer bu lı sa baha ka• 
lıraa Hray ataları tarafından ı&
rttlmek ve uıun boylu mllcadele• 
lere giriımek ihtimali Yardı. 

Deli Veli, aczin verditl bir 
ıstırap ile kıvrandı: 

- Eter buna bir yol hula· 
ırıaZ1am.. hapı yuttum. 

Diye mırıldandı. Ormana dot
ru ilerl iyerek düşüne dUtllne gt
zinmiye baıladı. O kadar dalmı.
tı ki, zatea karanlıkta pek ııllç 
ı6rU1ebilon bacak kalınlığında bir 
aiaca çarpacaktı. Gayriihtiyari 
bir hareketle ellerini uzattı. Bu 
•iacı, elile aallıyarak yokladı. 
Bu a;aç, dallan gayet Hyrek, 
ince ve uzun blr çamda. 

(Arka• YU, 

SON POSTA 

Sirk Patronunun 
Buluşu 

Beceriksiz cambazın baı aıağa 
durabilmesi için sirk mUdUrll bir 
çare buldu. Cambaı her aabah 
ıevgiliıinln reaml 6nOnde diz ç&

ker ye aıkını taHlerdl. Mndur re.
mi aldı, teralne çnirdL .... -................................... _ ............. _ 

ispanya 
Portakalları 

Valanıiyadan yazıyorlar : ı .. 
Ba gıl lgl panyanın bu yıl 

portakal mahıulU 
ıatılıgor iyi satılmaktadır. 

Eıaaen bu memleket merkezi 
Avrupa pazarlarına portakal vt 
mandarlna göndermekle ıöhret 
bulmuftur. Bu mallar o pazarlarda 
aranılır. 

Fakat bu yıl ıoğuklardan 
birtakım portakallar bozulmuştur. 
Bu bozuk malların yer tutan 
töhreti kökünden yıkması lhti· 
malini dllşUnen ispanya hUkOmeti 
portakal ihracını sıkı bir kontrola 
tlbl tutmuıtur. 

ihraç edilmek tlzere rıhtıma 

gelen portakal sandıklar derin 
bir muayeneden geçirilmeden va· 
purlara yUkletilmemektedir. 

• Loı:an lsviçrede kllmes 
/wiçrede hayvanı yetiştir· 

mek ve bu hay• 
gum.urta ••· vanların cinı1erinl 
tiıtırlllgor ıılah etmek lçln 

büyük bir çalışma Yardır. Isvlçre 
Federal hükumeti de bu çal ışmayı 
teşvik etmektedir. Birkaç yıldan• 
beri (KUmea hayyaoı yetiıtiricilerl 
birliğine ) nakdi yardım olmak 
tl&ere yılda (8.000) franklık tah· 
ılaat verilmiıtir. Bu para ile tec· 
rUbeler yapılmakta ve çok yumur· 
ta veren taYuk cinılerl çoğaltıl· 
maktadır. 

Biltlln bu faaliyetten mUıbet 
neticeler alınmaya baılannuştır • 

Geçen l 934 yılı için hazırlanan 
dıı ticaret iıtatlıtikleriaden bu 
çalıımanı11 faydalı olduğunu gö
rlyoruL Bu maddelerden, yaal 
kB•et laayvaaı ve yumurta ltha· 
latı bir yıl evYele kıyasla yarı ya• 
nya dllfmllftllr. (1933) yılında 
(2.469) kl:lmeı lıayYalll ve (247) 
kental yumurta ithal eden lsveçre 
geçe• (1934) yılında yalnız (1.472) 
kUmt1 hayvaaı Ye (157) kental 
yumurta ithal •tmiftir. 

* Kanadanın (1934) yıb altın 
Kanadanın madenleri lılenll· 

aıe hesapları n•r 
altın rolunmaktadır.Bun-

istllı.salf lara göre bu mem· 
ket ( 1934) yılıada (20) milyon 
(450) bin lnglliz lirası değerlAde 
lıtih.ıal etmiıtir. Bu değer tOrk 
paraıil• aıatı yukan (123) mi~ 
yon lira tutar. 

* Av111tralyaaıa ıon menim ya• 
At1utral•a patı rekoltesi 

3.146.000 balya 
ün r•lcoll•• olarak tabmba edU· 

mektedlr. 
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Her Halde Barışa Değil 
Alman Başbakanı, Haysiyet Kırıcı 
Bağları Attık, Şimdi Bizimle Konuşa

caklarla Konuşabiliriz, Diyor 
. .............. . . .. "8 ... .....-al r.111 ...... ~. 

( Baotarafı 1 inci yClzde ) 

Almanyanın karşııına mllttehlt 
ve müttefik bir cephe koymak 
lizımgeldiğlnl s~ylüyorlar. Bu 
huıu11ta son telgraf haberleri 
aşağıdadır: 

Peria, 18 ( A.A.) - Umumi• 
yetle zannolunduğuna göre, Fran• 
1&, lngiltere ve Italya aefirlerinin 
Berlin hUkiimeti nezdinde mtır 
terekeo protestoda bulunmaları 

ve bilAbare yine bu Uç devlet 
arasında bir lıtltareyl mnteakıp, 
alınacak karara göre Uluslar ku-

rumu konaeyine mUracaat olun
ması derpiı edllecekUr. 
&lr Slmon Bir Nota Hazırlamıt 

Londra, 18 ( A.A. ) - Deyll 
T elgraf'ın haber •erdiğine giSre, 
Hariciye Bakanı Slr Con Slmon, 
dlln, logilterenln Berlin 1tfirl 
tarafından Alman lıftkftmetine 
verilmek Uzere bir nota hazırla• 

mııtır. 

Bu notada, logiltere lle Fransa 
arasında tam bir uygunluk bu
lunduğu ve bu devletlerin, Alman 

ordusunun artbrmak lıtenilen 
miktarını kabul etmiyectklerl 
yazılıdır. 

lngUtere hükumeti hiçbir za• 
man Alman crdu mevcudunun 
300,000 kişiden fazla olmaaını 

derpİf etmemiştir. 
Taymls Ne Diyor? 

Londra, 18 (A.A.) - "Taymla,, 
gazetesi diyor ki: 

" Hitlerin hareketi Almanya

nın hak mfisavabnı teyit Jçio ol• 
dukça dürüıt bir usuldür. Bu 
hareket Jamiri mllmkUn olmayacak 
blr fellket değildir. TasaYvur edl- ı 

len müzakerat henUz mllmkUndUr. 
Berli:ı &eyahati, nasıl kararlaıtı· 
rılmıışsa öylece vaki olmalıdır. 
Inııilterenln siyasası haftadan haf· 

taya değiıemeı. Onun gayeal 
Avrupada umumi bir emniyet ılı· 
temi kurmaktır. Ü mitler tam amil o 
kesilmedikçe, lnglltere bu buıua
takl mesalıini gevıetemeıı:. ,, 
Almanyanın Kar,ısına Bir 

ittihat Çıkarmah 

Paris, 18 (A. A.) - Gazeteler, 
ıulhU tekefflll eden devletlerden, 
muahedelerlD pervasızca feahe· 

dilmesloe ve Avrupa dilzenlnln 
bozulmasına mAal olmak için bir 
blok teıkillni ıarar:a tavılye 

ediyor ve Franaa, ltalya Ye in· 
giltere arasında daha ııkı bir 
lıtiraki meaal istiyorlar. 

Pöti Pariı:yen diyor ld: 
•• Kat'iyen anlaıılıyor ki deY• 

letlerin mukabil hareketi ıefirle
rin Berlln hükumeti nez.dinde ıid· 
detll proteıtoda bulunmalarlle 
baılayacaktır. Ancak Almanyaya 
hareketinin vahametini anlatmak 
için dah• 'mühim ve mutantan 
beyanatın wkuu da muhtemeldir.,, 

11 Journal ,, de diyor kh 
.. 1914 de Almanya, lngllt .. 

renin mOdahaleaine ihtimal yer-

miyordu. Kendiıine, ayni mace
rayı tekrar etmekteki tehlikeyi 

lıbat etmenin yegane çarHİ, onu 
sakin, fakat azimkir bir ittihadın 
karıııında bulundurmaktır.,, 

BaJ Hltlerln Beyanat. 
Londra, 18 (A. A.) - "Al· 

manya harp aramıyor,,. Bu ıözlerl, 
don Mllnihde kendiıile mllllkat 
adea Deyll Meyil muhabirin• alSy• 
Uyea Hitler. ba beyanatında, bil-

bassa, Almanyanın mecburi ar 
kerHk hizmetini ihdas etmekle, 
hiç kimstye kartı tecavuz gay.
sini gUdmediğini teyid etmiş ye 

demiıtir ki : 
" - Almanya ıulh lçerlıind• 

meı'ud yaıamak ve herkesin ıar 
gııını kazanmak arzuıundadıt• 
Versay muabedeandeld mecburi 
kayıtların Almanlar llzerindt br 
ııl ettiği haysiyet kırıcı yelı iç,., 
rlıinde yaıamak istemiyor. A'r' 
man milleti, kendisini bu kayıt' 
lardan kurtardığım için bana kıt" 
tı ebedi minnet btsliyecektlt• 
Buglinkl günde halkıdll' 
:un içinde dolan ı•yjaf 
ve gurur duygulan, hiçbir ıama' 
baıka blr devlete karıı teca ... 
arzuıu olarak telAkld edilmem,., 

ildir. Harp tehlikesintn bu ıuretlt 
artmıı olduğu lddiaıında bul_. 
mak dahi hatadır. SilAhlan ... 
huıuıundakl milli hAkimlyet balr 
lannın iadeal, bnynk bir devletblt 
çlğnenmlı olan hllkllmran1 hakl.
rma kartı muktazi bir tavizd .. 
baıka birıey değildir. ,. 

Gazete muhabiri, kendlıf .. 
15 ıubattakl gibi, Franıa ff 
lngiltere ile hAlA mllıakere1' 
amade olup olma dığıaı aonınclt 
Bay Hltler ıu cevabı •ermlıtlr: 

« Hükllmrant haklarına ta•_. 
mile sahip bulunan bir de•l.t. 
mahdut haklar ıahibl blr de•l•l-
ten çok daha ziyade mlbakeraU 
glrl9mlye mGteaaytıdlr.ı. 

Haydarpaıada Aanıa 

Köprü Yapılıyor 
( Baıtrafı 1 lnct yllzde ) 

iti nettcelendirmeye Ye geçidll 
yapılması için ayrılma11 icab edt' 
(250) bin lirayı vermeyi kat-' 
albna almıtbr. Bu para, 8"' 
kanlıkca her 1ene (50) ıer bl' 
lira ödenmek ıuretlle bet 11atcl' 
teıvlye edilecektir. 

Yükselen 
Kocanın Önünde 
Alçalan Zevce •• 

( Baıtaıat 6 inol ylade I ..• l 
- Ayrılalım, ıana taıaai"'" 

vereylml 4' 
Dikkat ediniz Fraaız pfyeı~ 

tarif edilen canavar, baba dbif 
dir, kadınlar araaında kan r 
yoktur, ayrılmau nispeten kol;.. 
dır, hakiki hayatta aördOğ~ 
canavar, çocuk babaaı obD, 
rağmen kan batını da kıt fi' 
lıtediği için daha menfurdur, lal' 
kat ku•veti de onunki kadat I' 
dutauz değildir. Kadın bead•111"' 
yapmaaı llzımıeleceğlnl ıot~ 
adamın yaıını hesap edlY0 b•" 
genç bulmıyorm, vt kadın• dltff 
ıeyo rağmen sabır tavsiy• • dıJ 

rum, valdt kendi lehindedir, bu •,'it 
çökecektir. Çocukları bOyO'e~ll'" 
tir, annelerine birer bAnıl ;d•• 
ceklerdir. Kadın adaına ~·,,,~ 
okuyarak, hiddetini . • o~oıolı 
değil bilikiı batti lki Y d•relı 

' . bab•• 
yaparak ıevgiainden udJt· 

' f kat etm•JD• 
ayrılmaya nıuva a blır' 

~ 0 ıabıen iP• 
Buna ragJDeD ' bl t,.. 
mey• ınDracaat etse, tal~ :a'IC-'' 
llkla neticelenmesi Uç J1 a 
bu, 16öbilD bir zamandırfEYZg 
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1 latanbal - r8 Almanca de1'8, 

1 
l30 jimnaıtlk, Bayan Azlde, 

.. 
l30 operet muıikiıl, pllk, l 9.30 

berter, l 9.40 keman ıolo - Vi
tolonael Orhan, 20 Maliye Ba
lr.a.J.1ı namına kooferaoı, 20.30 
d._ircaı, 21.20 ıon haberler, 
~lar, 21.30 radyo orkutraıı, 

Bayan Semiha tan, radyo 
'- Ye tango orkestram. 
tA ~oıkoYa 1724 m. - 17.30 
~ Kızıl ordu için yayım, or
~a kowııerl, 19.30 kolkoz pro
~lbı, radyo için besteler, 22 
'""'hanca yayım. 23.05 Fran11zca 
hJun, 24.5 Felemenkçe yayım. 

Bükreı 364 m. - 13-14 Gaa
~ pllk neıriyab, 18 plik, 19 
"""laerler, 19.15 pllk, 20 konfe-
~ 20. 20 operet parçala
.... pllklar,. ~.45 kon-
'.... 21,05 radyo orkeatra
L 22 konferau, 22 Hnfonlk 
~rin ıftrlml, 23 haberler, 
~~ Makıim - Ziı'dea nakil b
~den. 

8udapeıte 550 m: - 18,25 
Mtllıo ko ... rl, 19, JO deri, 19,40 
~ orkestrası, 20,35 konferan1, 
'•2o plAk, 2:1.10 86zler, 22.35 
ti.'ıtıertn uw alkure,, opera11, 
..::.. çlnıene orkeıtruı, ı .5 ıoo 

lar. 
L.._ IC~ııberı 332 ... - 19.25 
~ kouer, 20.35 çocuk ya· 
:;:: 21 duy•mlar, 21.15 Leip
'- en nakil, 22 eğlenceli havalar 
.._L~ .. •aaikiai, 22.40 Berllnden 
~. 22.50 dau muaild& 

110 llartÇar .. m• 

19 lataabul - 18 Fra1taızca den, 
~30 Ba1aa Aside, 18,t;O operet 
!'1-lrclaı ftlrıtln) 19,30 haberler. 
9,40 monoloj • Halide, 20, Maa

laiı namına konfıranL 
1 ...... felHfe __.. 

Nimetullah Ôztlrk 20,30, 
lalayka orkeıtra•. 21,15 ha· 

er, borsalar. 21,ao Radyo or· 
.._~111, 22, radyo, caz ve tango 
~traaL 

~oakoYa (StaJin) 361 m. - 18 
~ Yat 19,30, aenfonlk kon .. 

fj 1). 
' llcreı 364 m. - 13-15 Goa
~l&lr netriyab. 18 radyo or-
ıı .:" tarafından brııık kon1er •• 
-..:-herler. 10,15 koaaerin airli
~ 20 konferau 20,35 Bakı .. 
·~elan nakil. 

~'-'ırat. 437 •• - 19.30 den. 
~ "'1clıa, plik, 20.15 duyumlar, 
~ llhı.aı yayım, 21 lpolitow • 
~ 0~o popuriıl, 23.10 duyum
~ 5 orkHtra birliğile hallı 

~lllburg 332 m. - 19.30 
~ 19.45 tavuk yetiftfrm«-.. 19.55 
S "-Yumları, 20 enstrümantal 
~IS llltaıilciai, 21 ilk duyumlar, S.. lenç neail yayımı, 21.45 
~ it Ballet muaikiıl, 22.30 pi
~ on1er1, 23 aon duyumlar, 
~ lll&aıikili program araaı, 24 

._llldaL 

~~· 318 ... - 20 ••atı-a
~.. elana ha•alan, 20,40 ak· 
'il )• • d11f11m)ar. 21.15 genç ne
~a. 21.45 Alman ltalet 
~ '-ld 22..ao ltalyan ı.v;çreıln-

• ,
23
.. tarkılar, 23 duyum· 

dau maıildsi. 
L_~"-tPertemlte 
~ ~ ı..a - 17.30 lnkıllp dera!"'-1 ._.leden nakiL C. H. F. 
~ ...... Recep Peker, 18.30 
~ Bayan J\zlde, 19.30 
~ ork.atra Ye aea mmild.ı 
~--- pl&k, 19.ao laahvlv 

"! Gawia kardefler • •andoli~ 
~•le.tile, 20 aaihk ve Soy-

Hilmi) - çocwklarda 11da hıfzıe
•hh aıı, 20.30 atlidyo aigan or
keatrHı, 21 Goncagülyan (tenor) 
piyano ile, 21.20 son haberler, 
2 J .30 radyo orkestrası, 22 Bay an 
B. Raılm radyo caz ve tango or· 
kejjtraaı. 

Bükreı 364 m. - 13-15 gtın
dllz plik yayımı, 18 Diniki or
keatra11, 19 haberler, 19. IS or· 
kestranın sOrDmO, 20 konferans, 
20.20 plak, 20 . .fS konferaaı, 21 
Bacbın 250 inci doium yıh mll
naaebetile eserlerinden konıer, 
23.15 haberler, 23.40 Mircea lo
kantaaından kon1er nakli. 

Budab.ıte, 550 m. - 20,35 
Macar ıarkıları. 21,40 Tiyatro, 
22,40 haberler, 23 yayla uzlar 
ko.11erf, 24, 1 O. Caz orkeatraıL 

22 Mart Cum• 
lıtanbul - l 2,30 pJAk neıri• 

yah. 18 otel Tokatlıyandan nakiJ. 
çay aaati - telaiz caz. 19,20 çocuk 
aaati, hikiyeler• Meıut Cemil. 
19,50 haberler. Keman ıolo •Ne
jat piyano refakatlle 20,30, ha-
Yayan kitar, Siret Ye arkadaı1arL 
21, Bayan Rita Mahmut (pn) pi· 
yano ile. 21,20. Son haberler. 
21,30. Radyo orkeıtra11. 22. Rad· 
yo caz Ye tango orkeıtralan. 

Moıkova (Stalfn) 361 m. -
18 edebiyat, 19.30 bir konser 
nakli, 28 danı muıikiai . 

Bökreı 364 m. - 13 • 15 gün· 
dilz p~ik yayımı, 18 radyo salon 
orkestrası, 19 haberler, 19.15 Sa
lon orkeıtraaının ıllrümO, 20 kon-
ferana, 20.20 akeç 20.40 ıarkılar, 
20.55 alSzler, 21.15 aenfonlk koa• 
Hr, 22 senfonik kouerin deYamı, 
23 haberler. 

Belpd 437 m. - 18.10 jlm
aaatik, 19.25 dzler, 19.30 pr
kılar, 20 reldba, plik, 20.1 S du• 
ya•lar, 20.30 ulusal yayımlar, 

Zagrebten nakli, 22 radyo plyeıi 
23 duyumlar, 23. 20 orkestra bir.... • a• ••• ....._. 

G&aipberw 291 m. - 20.15 
Virtloz kamn mualld.ı, 20.40 
., Anupa 1395 te,, adlı ten bir 
yayım, 21 duyumlar, 21.15 karı· 
tık konser, 22. l 5 akpm konıeri, 
24.30 daBL 

~3 ll•rt Cumartesi 
lıtanbul 17.30 i11kıllp derılerl, 

OalYerlitedea nakil C. H. F. ge-

nel yazıanı Recep Peker, 18.30 
jlmaaatik Bayaa Azade, 18.50 
laafif muaikl, 19.30 haberler, 19.40 
ıpor • Etref Şefik, 23 Omveralte 
aamına konferaaı, Doçent Nuri 
Adil ( Sevr Ye Lozan ) , 20.30 
Bayan Bedriye Tizin demircu, 
21.15 son haberler, 21.30 radyo 
orkestraıı, 22 radyo caz ve taaıo 
orkestra lan. 

Moıkova .. Stalio ,, 261 •· -
18.30 Moakova operuıadaa aaldl, 
22.45 dans aıuaikial, 24 lapu
Jolca yayım. 

Bükreı 364 m. - 13 - 15 
GUndllz piik yayımı, 18 danı, 
19 ha beri er, 1 O. J 5 danıın aürO• 
•il, 20 konferanı, 20.20 plik, 
20.46 konferaaı, 21.05 Koro 
kn,aeri, 21,35 sözler, 21.55 Da· 
li!ayka orkestrası, 22.15 konser, 
(na ki:) 

Belgrat, 437 m. -20.15 duyum-
lar, 20.30 u!uaal yayım, 21 şar
kılar, 31.30 mizah, 22 Orkeıtra, 
- Kalavehaneden nakil. 

Hamburı, 232 m. - 9 pllk, 
19,JO askeri yayım, 19.50 haYa 
duyumları, 20 "f auler Zauber,, 
adlı ıen radyo piyeaJ, 21 duyu .. 
lar, 21.10 Vaper Verdinia 
Horlerloden opera parçaları, 
23 aon duyumlar, 23.25 muaikill 
protram ara•, ~ danı muaikial. 

Bnılau 316 m. - 19.50 Şu .. 
dan, bundan, 20.40 hafta duy..am
ları, 21 ıUnUa kııa duyumları, 
21.10 "Sevmek için genç olmak 
llzımdw.,, adlı muı~kili ıkeç, •rdua Bakanl1jı namıaa 

...... (prof..ar doktor lhıan l 23 aon duıumlar, 23,30 dana. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkl Bilmece 

BugUnkU Bilmece 
Bot d6rt köıeleri apğıda ya

zılı manalara gelen ısz TOrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu aa· 
yede hem •akit geçirmlt. hem 
de öz Tllrkçe kelimeleri 6frea• 
•it oluraunml 

1 
2 
B .. 
5 

1 2 3 4 

E 
7~t-I 

8 __ .._ 

Soldan -•-= 
1 - DUlrkAn • halla 
2 - Merkez - baynnlarıa J•dltl 
8 - MOokO!At 
S - Etrafı denizle çenill kara 

parçası • temiz 
6 - Nazik olmıyaa • kıraat et 
7 - Sonuna bir A setirilinc• nlde 

- - ceriham 
8 - Taraf - alyah 
Yukardan A'81t: 
1 - Sühan - K~dık8ye, Adalara 

giden Yapurlena idare,•i 
2 - A•ıl - bir Yiliyet merKezl 
3 - Küre : aonuaa bir A setlri. 

lince abla 
4 - Baflndan bir harf kaldırıbnca 

ille omuz arHı • lra••r 
G - Beyaa 
' - lleml6 • llblr 
7 - Sondaa bir harf kaldırıbnca 

IAbım • cereyan eder 
8 - HimRve 

lngılı z kanı.uk eczawaei 
miıtahzaratlndu • 

Sayfa 11 

Plistras, V aktile Bir 
Çerkez Kızı Kaçırmış 

(.Baıtarafı 1 inci Jlzde) 
dan Pıstolerkiıln iıyaııla a1Aka11D1 
teapit ettlilnden hakkmda teyldf 
mllıekkereai kumiıtir. EYYelce 
tevkif edilip te tahliye edilen bira 
fabrika11 sahibi Fikıin de iayaala 
allkası aalafılmlfbr. 
Venlzeloau• Ollunun Y•pu,.._ 

rın• Haciz 
Atina, 18 (Husuai) - Venlze

loıun oğlu Klryakoya ait Uç vapu· 
run haczine karar Yerllmiftir. 

iki Tan11recı Kurtuldu 
Atioa, 18 (Huıuıi) - S.rez• 

deki aılleri bombardıman ettikleri 
eanada tayyarelerinin yere dtlt
mealle aıilerin eline geçen tay· 
yareci Kolodotroni ile Teodoro
puloı aıilor tarafıadao idama 
mahkQm edilmfılerae de hllkmlln 
icrasından evvel bozularak kaç
maları dolayıaile kurtulmuılarcLr. 

Yenlzelos Pllstraala Nasıl 
GarUfUyordu? 

AtiDa, 18 (Husua1) - Yapıl
makta olan tahkikattan anlqıl· 
dığı lbere Venlıeloı Haiıya tel
ıizlnl ele geçirdikten ıonra sabık 
deniz aeyrOaefer mlldllrll Bukamn 
içinde telılz bulunan bir motörl 
Yaaıtaalle Plhtraa ile muntaza· 
man· iÖrUımekte imlt- Buka 
aldığı telsizleri Taranto körfezin· 
-deki (Galipoli) gemisinden tel• 
grafla Plaatraaa bildirmekteymif. 
Yeni Parllmento Nasal Olac•k? 

Atioa, 18 ( Huausf) - Bura 
gazetelerinin iatihbarabna gGre 

lylo meclial IAğvedlllnce yerine," 
ekaerlyeti aanayicllerden mlirek
kep bir parlamento retirilecell 
muhtemel görülmektedir. 
Uç MDhlm Kanun H•zırlanıyor 

Atina 18 ( Huauıt ) - 1-: Oka
... yapılmaaına karu Yerilen 
BnlYa~at kanunlarm blriıi hikim
lerln llyenazWijl ile memurlaraa 
memuriyetlerindeki lıtinrann llr 
vına, diğeri Ayan Meclisinin kal· 
dırılmaıına, Oçllncnsn de Kanunu 
Eıaıfnfn tadilAhnı yapacak bir 
heyetin teşekknlUne dairdir. 

Bu kanunlar ile Kanunu Eaasl 
tadilltı Mayu ayının son pazu 
gllnll ahalinin arayı umumiyealnt 
arzedilecektir. Bunu ml\teaklp 
erteal pazar da umumi intihabat 
yapılacaktır. 

180 Zabltl11 Daha l97•nla 
Allka• Anlafddı 

Atına 18 ( Huıuıl ) -" Cume 
huriyeti Koruma ,. Derneifnin ele 
geçirilen bazı evrakmda f1li biz. 
mette bulunan yaz aeben zabitin 
uyanla allkadar olduklan an!afl)
mııhr. 

Son Asi Gemi de Tersanede 
Atına, 1 ) 8Husuıl )- Aai do

nanmadan tersaneye gelomiyen 
ıonuncu gemi Kaçonl denizaltı 

gemial ldL Dlhı bu da ter1Bne71 
ııelmlftlr. 

Kaçonf, deniz efradından 42 
Jıyancıyı da getirmiıtlr. Bunlar 
dlYanıharbe verilmişlerdir. 

iki Hasta Bakıcının Geçimsizliği Bir 
İnsan Hayatına Mal Oldu 

( ~alı 1 iaei ylscle ) 
da kar-time kofufllacla kalar. 

Bu iki hemıireye ytlkletilea 
8UÇ ihmaldir Ye hutalann teda
visinde, bakımında alikaaıılıkbr • 
iddiaya l'Öre Bayan Hanife ile 
Sıdıkanın ara11nda geçimalzllk 
varmıı .• Bu yüzden, dahiliye ko
tuıunda boı yatak bulundup 
halda karantlne dair .. iade bekle-
yen laaıtalar yukarı koğuılara 
alınmamıılar •• 

Bayan inayet lamlnde bir ka· 
dın, karantlne dalreıinde bir 1Dlld· 
det bekledikten ıonra nihayet 
hariciye kotuıuaa yabrılmıı.. Ka
dıaın haıtahj'I biraz atırca lmiı .• 

Gece olmq.. Geç vakit B_. 
JBD inayetin ateıi ytlk1elmif.. 
Bunu nöbetçi doktoruna hab• 
Yermek icap ettiği halde hem-

tireler araaındaki ıeçlms;zllk 
JllzOnden doktor haberdar edU. 
memiı, bu ıuretle hastanın teda
visi gUçleıerek &lmOı •• 

Memleket Haataneal Başheki

mi, bu hidlae &nl\nde b8yUk bir 

haaaaaiyet duyarak keyfi1eti SıJı. 

laat MlldllrlDitıne bildirmlı, tah

kikat ıonunda iki hemılrenla 

ihmalleri meydana çıknııf.. iki 
haıta bakıcı, Ceza mahkemesine 
verllmlflerdir. - Ad. Bilget 

KREM BALSAMiN 1 
Spor =ı ( Toplantılar, Davetle!:) 

MHll Takım Seçı.;;1 Halkevlnde Yeni Kurslar 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

itimli 2 ıaheaeri, bitin dlayaam 
en mlkemmel ıfizellik 

mlıtahzarlancbr. 

Ôt•d•nb.rl m•ml•lc.timu 
/cihar ı!l•mlni11 talullrln• 
maz/ıor olm•ıt•r. 

.............. Kanü 
Kadıa gOzeUijiıaiD aihriai terki· 
binde aakhyaa e• ciddi ve ıayaaa 
ltimad markadır. Guç Ye ihtiyar 
bOtlln kadınlar içiD ıarurl bir 
lhtiyaçbr. Cildin letafet Ye tera
Yetini artınr. 

lllllr Balıımta KaDü 
Cildın daimt yumuıaklıpnı temin 
eder. Ylzdeki çil Ye lekeleri ahr. 
Siwilcelerl tamamen izale eder. 
Traıdan sonra cilde lllif bir 
aerinlik Yerir. 
Umaml d•posıı: lnpiz KANZUK 
eczaneıL Beyotlaa Maruf Par
fDmörilerde buJanur. 

H•zırllklarm l.taabul Halknl 1 Niaandan ltiba. 
Yuıoalavya Millt tak no mubaaebe ve mulaaalplerce Hlia. 

k k 1 k ımına 
arıı çı arı aca olan TUrk Mllb meal zaruri bHap kur1u açacakbr. 

takımım teıkil için dlln F eııerbah• Bu kuralar paruızdır •• deralere 
çe ıtadında bir egzersiz maçı rirebllmek için ea az Ukmektebl 
yapddı. Ankara Ye latanbul fut· bitirmiı o'mak IAzı mdır. Deraler Cu· 

bolculanmn qtlrak ettlif bu maçta •artHi ve Sah rDnlerl · aaat 18 dea 
oyuncular muhtelif •••kilerde H • kadar dnam edecektir. Yazılmak 
oynabldı ve antrenörler ta afı late7ealerin 2S Mart akıamına J.. adu 
dan futbolcuların YaıiJetl . tr t•-:: Be7otla Ye latanbul HalkeYıeri id .. 
edildi. erı • IU& rellae adlar•nı yazd ırmalan IAz mdır. 

iki takımın 2 • 2 berabere l!renköJ Sanatorromund• 
kaldıj'ı bu ••çın Detfceıinde Milli lataabul Verem maeadel• cemiy .. 
takıma lıaaıf oyunculann aeçiJ. tinin ErealdJyiladekl aaaatoryoıııuna 
me~ llzım geldlii haldaada dlln r•aldea bir paYJoa ilbHi müııaae
kat 1 bir karar Yeribnedl B betile buıüa aaat 11 de temel 1atma 
karann 6nllmllzdekl birka • ~ meran•I 7apılaealıbr. 
içinde Yerilerek Milli takımı~ kat'ı _.... .. ......... - ...... _____ _ 
kadroaanu alacağı unıuluy or. 

.. atte 38 Kilometre 
San Remo, 18 (A.A.) _ M"li· 

no • San Remo klilik biıiklet 
yarııı yapılmııtır. Bu yarııa bir 
ço~ ltalyan ve ecnebi mOsabıklar 
lttirak etmlıUr. Y arıı, Olmo ta
r~fından kaunılmıtlır. Olmo, 281 
kılometn Ye 550 metre uzunlu· 
ğunda olan meaafeyl ıaatte yaaatl 
36 Jdlometr• 80 meb·e alh-atle 
katetmiıtir. 

TAKViM 
Gln 
51 

&ALI .. Kuım 

13.:! 19 MART 93& 

Arabi 
14 Zilhicce 13SJ ı 1 
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..... 11 41 ' oe 
Ot•• ı 02 12 n 
kla• "• H 4' 
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....... J008 431 
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Gül, Limon, Amber, Fujer Şipr, Leylak, Revdor Flördeınur, Acıbadem, Akasya koku~u 

Hnııan zeytin yatınciıın \'O Hnıan krcınindeu ve Hasan ıtriyatındıın yapılmış olup gliıorinli ve tu \'alet iı;in nevilt:ri vardır. Clldi ~ umuş•ıtır. Güzel ve ıııızik c itli ka<lııılnra, çocuklara ~ayanı tavsi!e• 
dir. Avrupanın terkibi m çhul yoğlarmdau yapıhnı1 sabunlar cilde mazarrat vereceğinden lmnl.ırdıın snkınıoız. 10 - 15-25-35 kuruştur. 'l'optanC'ıltı.ra tenz:lüt. Haaan deposu, Aııknra, latanbul, Beyoglu. 
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Herke~ln evinde 
her t•Jd•n evvel 

bir fite M v T 

bulunmalıdır. lçi :ıneıi kolay ve ıevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve 
baraaklara zarar verme:r: ve alıştırmaz. GUç haıimleri kolaylaıtırır. Kabıılıjı 
defeder. Mide ıişklnlik ve yanmalarını gider1r. Fazla bir yemek ve içmede• 

Z U 
ao:ıra hissedilen ycrgunluk ve ıitkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu 
izale eder. MAZON iı:m \'c markasına dikkat. 

. Deposu Mazon va Botton ecza deposu, Bahçekapu lı1 Baakaııı arkasında No.11 
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ALGOPAN 

yınız. 

~--... ------...:---
Denizyolları 

fŞLETMESI • 
Acenteleri r Karakay Köprübaıı 
Tel. 42362 • S;rkeci MOhGrdarıade 

Hat T•l. 22740 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: · ____ _;;_____. ll!lli'lllHSI-. <mmıımmz ... 

Numune ve ıartnamesi mucibince 2000 kilo demir tel aatın 

alınacağından pazarlıia i1tirak edebilmek için 30/31935 Cumarteai 

gUnU saat 14 de % 7,5{) güvenmelerile Cibatide Levazım ve Mli· 

Trabzon Yolu 
VATAN v~puru 19 Mart 

SALI gilnU saat 20 de Rize'ye 
kadar. ''1362,, 

bayaat Şubesine müracaatları. "1372,, -·-=e &'iMW # 

--r-:t:.:.1 
l_ / Q--- ~ i'r-& 
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.___..../.D~~~. 
'BiRiKTiREN 
RA~T-CObQ 

I 

Dudaklarından cıgara eksik olmadığı halde 

Ne bembeyaz dişleri var! 
Hiç tereddUd etmeden 

hUkmUnUzU verebilirsiniz: 

Çünkü 

RADYOLİN 
kullanıyor. 

...... - .... 

o iN 
Dişleri beyazlatır, mikropları % 100 öldürür, 

ağız kokusunu izale eder. 

lnıiliz Kau:ıuk eczane&{ 
müıtahzaratından 

SAÇ EKSiRI 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökUlmeaine •• kepek· 
lenmtaine mini olur. 
Komojen taçların köklerini kuv· 
vetlendirlr ve besler. 
Komojen saçların ııdaaıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, IAtif 
bir rayihası vardır. 

iP 

Komojen Kanzuk Şşç Ekılrl 
maruf eczanelerle ıtriyat mağa· 

1 zalarında bulunur. , ' 
VAKil'SiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vakitsiz 

lhtlyarhQa karfı 

iN 
TABLETLERi 

uz,·iyeti tenb:h eder, einirleri 
kuvvetlendirir ve vakitaiz 
ihtiyarlığuı ö::ıüııe geçer. 

lstanbul'da f:atı 150 kuruı 

Eczanelerde bulunur. 
Doktoriara; taltp vukuunda tafıi
lit ve ııümune göuderılır. 

Adrea: 

Galata Posta kutusu 1255 
~ ........... ıaa .... ı ... , 

Dr. MCNlr ı. ERMAN 
Doğum ve k:ıdın hastrılıklan müte

haıı1111. Beıiktııf trnmvay caddesi, 
Süre]'Ya apnrtımanı No. l . Ssbahdi!.ıı 
akşama. kadar lıastalıuını kabul eder. 
~-"'('-- Tel. EY: 40822 

' .... :=il ..... _ _...._, ............ . .... ., ••••••••• ·~ .. 

So11 Poat11 Matbaa•• - ---~~ 
iabı l: At ı 1:: c. • D 

Neır;yat Mld'1rılı 1'ahir 

VAPURCULU-' 
TÜRK ANONiM ŞIRKITI 
f ıtanbul Aeentab~ı 
Liman Han, T elefonı 82911 

Trabzon Yolu 
GÜNEYSU Y•ı;.;;:. sı 
PER EMBE •••t 20..ı.~,. 
kadar 

Mersin Sür'at Yolll 
DUMLUPINAR ;;'fd~ 
Perşembe ıaat ıt de Pııya.a kadit , ................. --~ 
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FQRİNOUIZ 

+tAZMI KOLAY 
ÇOCUK MAMASIOl'2 --------::A 

Satılık Ar~ 
Yedikule dışında ~ytinbu~~ 

mirhane oaddesinde ve yol ü:Z ~ 
atik 157 sayılı 416 metre oııır~ 
arsa satılıktır. Talip olanlar "e ~ 
aulamıık iıteycıılı in Eminönl ~ 
merkezinde polis Day Sııffet•,; / 
Clıtllırı. ~ 

8&$i EMAI. 


