
ldare iıleri telefonu: 20203 Flatl 5 kuruı 

Her Y 811da Harp Hazırlığı Varı 
Bay Venizelosun Yalanı 

Meydana Çıktı 
~~~~----·~~~~~ 

Tiyella T orpitoıu, Giritteki 
Yakalamak için Hareket 

Asileri 
Etti 

--

ile Almanya Japon a 
lttif ak Yapa·cak 

------~~~~--------~ ...... 

Fransa Da lmperatorluk Konferansını 
F evkalide Bir Toplantıya Çağırdı 
Almanyanın mecburi askerllk hizmetini Japon Harbiye Bakanı General Araklnln mUza• 

resmen kabul etmesi Uaerlne dUnyanın dört kereye glrlfmek Uzere Berllne gideceıı haber 
kH,eslnde harp hazarhlı ba,ıamı,tır: \>eritmektedir. 

Ruaya'da General Voroşilof, derhal ordu Franea, imparatorluk konferansını fevkalide 
kumandanlarını fevkalAde bir •çtlmaa davet ' ~~tlmaa 8•iırmı,tır. Bu konferansta Afrika ve 
etmı,tır. Bu toplantıda ordunun kuvveti, hazır· Ger m atemlekelerdekl kıtaatın dokuz ay 
hlı ve her ihtimal karşısındaki vaziyeti f.edklk içinde ne kllnl temin edecek esaslar kararl•f· 
edllmektedlr. ÇUnkU Rusya, Almanyanın Japon• ~·~=İ=~~~.::v~!~dı~u ı, için bet .. ne llzım 
ya ile askeri bir ittifak akdetmek Uzere oldu· lsvlçre hUkGmeti orduyu kuvveUendlrmcye 
ıuna inanmaktadır. Hatta pek yakında eski ve hudutlart tahkime karaıtr vermlftlr. 

Fransada Alman yada İngilterede 
->'açla/ara muhakeme •~e11 Ati11a dluanıh•rlli hegetl Parls, 24 \Husuıi) - "Sul~., Berlin, 23 (Huıusi) - Parlıte Londra, 24 (Hua!lti) - logiliz 

la ~tina, 24 (Huaual) - Divanı· Diioı· taraftan Girit adasında "Harp,, "Tehlike vakla9tı, gıbl Franıız, lngiliz Ye Italya muralı- reaml mebafiil gibi, halkın zihni 
k arbın vermek Uzere olduğu ilk tahassun etmiı bulunan bazı ıo"•l•r herkesin anında dolaııyor. - haalan araaın· de hep, Almanyanın siliblanmaaı 

arar heyecan içinde bekleniyor. iıyancıların barice kaçmamalarını •" a-
y l b' h b a Mid . Gazeteler, Almanyanın son kara· da dlln ba9lıyan işile meşguldür. Sinirler, y;ne I ._ en ır a ere g re, illi, temin için TlyelJa torpitoau oraya 

1••eçe ve Paramltyaa metropolit· ıöaderilmiıtir. rına kartı mtitalialarla doludur. müzakerelerin gergin ve bava yine bulanıkur. 
erinin de lıyan. i!e alikaları oldu- Dahiliye Bakanı da, yabı.ncı· Fakat ne yapılmak lizımieldiii ne netice ve- Harp ıözleri birkaç gDn evvelki 
tu anla9ıldıjı ıçın bunların kiliae larm iıyan eanasında aldıkları hakkında kimıe, kat'I bir söı receti Alman ilbl sık sık tekrar edilmemekle 
bteclisi tarafmdan iıticvapları ya· vaziyeti teabit ettirmektedir. söyliyemiyor. diplomat lannın beraber umumi korku hentıı 
l>tlacaktır. o 3 0 ü .. d ) ı D s · ·1 U d• ) 

"!!!" ' evamı ne yuz • \ evamı ıno Y 7 " meçhulll değil· hUkmünll yllrlltllyor. 
ı~--n11-ri7l~-~l====-== .. =-s= .._.a:.-.....,.m;:, :&;;!:&~~~~~.~=~===~~===-..:..:~====:__=--- ela v~ ....._ Guet.ı.r. Almanyanm .ıWı-

ı a :Yanlar U garların Silalilanmalar wıa \fv;ay ıanma kudretini gasteren tetkik 
muahedealnin, yaııluile doludur. Deyli Telgraf As erAı ŞuAra ı·çıı·maa Çagv ırıldı ~;::-~.~.:fı~lr ;~:;~··1~0~1~~;~:.:. ıo:r:.::: 
emirle parça· Alman mtlbendfılerl tarafından, 

- ·- - Alman laarlctge lanmasınt ~kut· deniz üzerinde izleri görlllimeyea 

Eg"' er Almanyayı Taklı•t Ederlerse . 6a/ca111 s •• Nögr•t lulamaklameş- elektrikli torpiller yapıldığını, 
guldUr. Şimdi bUtUn Almanlar korkulu bir ifade De anlabyor. 

1 k yeni Alman ordusunun heybetinİ Dlplomatlann dilleri de yl-Seferberlik Yapı aca (o ...... sinci yGzde) (Dev•m•B inciyüzdo) 

olacacı zikred lmiı ve mez· 
kur Londra tebliği hakkında 
Londra, Pariı ve Romanın noktai 
nazarlorı &} nı olduf.u teyit olun· 
muştur. 

B. Eden ve Suviç, hükumet· 
ferinin t am tesanüdünü memnuni· 
yetle tesbit ve müşahede eylcmit-
Jcrdır. . 

Pariı, 23 (A. A.) - Üç mem• 
&.ket araıındaki ilk toplanbdan 

{ Devama S Aaci 7üı.Je ) 

ı tasdik edecek ve bun• ua .. et•D Bulgaristandan V~tana 
bugünkU idare tarafmdan arzu ~ 
edilmiyen bazı zabltam ordudan e 

Ç•k"ıi:c:~!~~ Bulgar ordusunda Dönmek lstiyen ru··rkler 
tam bir vahdet temin edilmek 
istenmektedir. B• y "' M -

Roma, 23 ( A.A. Havas) - ır ıgın uamele Yüzünden Bin Bir 
Matbuat, Alman tulihata hakkın· Z J k J 
da tatbik edilecek tarzı hallin or u çinde B_ unalıyorlar 
Avusturya, Macariatan, ve Bulga· 
ristana da tatbik fikrini müdafaa ~- _ 
etmektedir. ' 

Popoli Dltalya ıazeteal di· '• 1 
yor ki: 

Bu hal, buıUa teılibat ser· 
beatiliğinden iıtifade etmekte 
olan ve emniyetleri dalma 
Garp ıiy11asına dahil bulunan 
Tuna ve Balkan devletlerini 
telaıa dlltllrmemelidlr. Babusuı 
ki muabedılırden mülhem olan 
devletlerin hatta hareketi halisane 
tefrikimesainin mUmkUn olduğunu 
ıöıtermektedir. 

BUkref, 23 ( A. A. ) - Yarın 
Pariae hareket etmesi ihtimali 
olan B. tltUleıkonun Londraya da 
iltmeai ihtimali vardır. 
&•ikan Mecllsl de Toplanıyor 

El\kref, 23 (A. A.) - Balkan 
anlatmalı daimi mecliıi, ihtimal 
10 Mayıata toplanacakhr. 

Ruı San'atkirları Geliyorlar 
SoYyet Büyük Akadami ti· 

yatroıunun artistlerinden bir grup 
konserler vermek üzere Türkiyeye 
ıelmektedir. Grup eyi ıes, mu· 
aikl ve lcoro aan'atklr!arından 
mürekkeptir. 

• Bulaarida11li•n 6urage lıicr 1 d '7' - le/ d 1.. . 

S f . e e en ~ UI' •r ell atr arap 
o ~adan bıldirildiğine göre, kalmaktadır. Bundan bafka, e\·I· 

Bulgnrıstandaki emlakini sabp ta (Devamı 9 uacu yiıad• ) 
ana yurda gelmek iste)'Cn Türk~ r ..... ~ . ·- ., .... -·- - ~ · . -
lerin görmekle oldukl arı zcrlukk r S6zün Kı•a•ı 
pek çoktur. Emlakini satarak göç -
etmeğe kalk ııan bir T riirk ai leıi Buıün "• lı•rıün 
pasaport a'.mağa teşebbüs ettiği Server B•tli tarafıodan yazılacaktı r 
zaman, hükumet dairelerinden Hııgiıu, üçilncii sayfamizda: 

almmasa mecburiyeti olaa 17 Zavallı Yirmi::ı ci A ıırl 
adet veaika ibraza kUfllıada 



l n • 
esı 

l"1ekteplerimizin 
eler inden 
ikayetçisiniz? 
Doktor, Operatör Bay M. Kemal -

Beo:m bir çocutum ilk tabıilioi Mu
allim Tatbikat mektebinde yaptı. 
Dltcri iıe, Terakki liıuinde okudu. 
Bu ikl mücıseaede, çocuklarıma ba· 
bHıwk Ye anu:ılık duyurulmamı9tır. 
Ve f knnla kaydederim ki, hocalan 
aado luounln da kalma ıtlar, ynru• 
lıırıma El)'nİ ıamimi a1lkayı tedrlı 

a:ıhaaında d• iÖıtermi9lerdir. Şimdi 
biriai lnıiliz, diğeri Fr oıız: mektep• 
ler:nde tahı:llerioe denm ediyorlar. 
n:r:a:nde çok ameli, diğerinde çok 
r.:ıxa.i bir tedris tarza ~d«lllyor. 

Proiraa!arı da, çok yorucu bir ıekilde 
taoz:im o:uR ınutlur. 

Uıaenaleyh bu mekteplerin mi• 
teum·ı bir mGesHH alfacı gelebil· 
meler!, bu mlhlm mahzurları bertaraf 
tmclerioe baj'hdırJ 

* lhe n kıraaihaneıl bitişiğinde 119 
nu ar da haıtaba1ucı Bayan Didar -
Çocufumuaı mektebi mi? Gidip gelf. 
yer bir yere amma, bilmiyorum ne 
yaptatı ı nllabL. Be i tiklyetf 
kJtap, defter, kalem paruından .• 
Bunlara 7etftebile7im diye ıırtımıı bir 
römlek almıya vakit bulamıyorum 1 

* Türb de, Yemişçi eokalmda N o. 
22 do k bile Bayan Habibe - C nıaa.. 
Şik&yet!eriml aByleaem ae yapaeağınıa 
var ki ıoruyonunuı allahstkınıu 1 •• 
Benim rOıg&r uvrulac k lafım yoll I 

Lastik 
Ve 
Deri 

Uitfk • deri mesel sini yeni 
baştan tetkika baıbyan Ticaret 
odası idare eyetl, bu me zu 
nzeri de son v kat'ı kar rlarını 
verebilmek içJn ayak abı im 
ellerinden nte ekkll bir h 1 ti 
dinlemlye karar •ermlftlr. , ......... ~-· . .... ...,., __ 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bugece nöbetçi ecıaneltr ıunlardır: 
latanbul t rafı: Şehzadebaşında (İı

mail Hakkı ), Cerrahpr.ıado. ( Şeref 
CelAI ), Jı'atihde ( A. Kemal ), Top• 
hpıda ( Nbım ), Samatyıı.cla ( 'l'ıa. 
filos ), Eytipt• ( Hikmet ), OibaJide 
( Necati Ahmet ), Gtdiipıfada (Aaa· 
doryan ), Çemberlita~da (Sırrı R11i111), 
Def terdarda ( Arif ), Babçekapıda 
( Sa11h Necati )1 Hıılmköyünde (ffilAI). 
Beyoğlu tarafı: Takıiaute Yftluekkal· 
dınmda ( Vinokopulo ), Galatassr yda 
( Galnt aray ), Fındıklıda ( Hilll ), 
Şi liae ( Şiıli ), Kuımp&f da ( Yeni 
Turan ), Haıköyde ( Yeni Türkiye ). 
Kadıköy tarah: uvakkiUıane oadde
einde ( Leon Çubukliyan ), Kuı ilinde 
( Iluh1ıl Oımın ). Büylikadada (Halk) 
eczaneleri. 

J 

SON POSTA 

E 

9 a r ad n 30 aşındaki 
ocasını Adliyeye Verdi 

Perıe be günü Müddeiumumllii Ar p harfi • •e •• kocam Mehmetle Abbaaın karııı Şerife blr-
rll «Ümmtignlafim» imz ı. bir m ktup 1ıönd rHmit- leıtiler, Abbaaı öldürerek ortadan yok ettiler ,, 
tir. Bu mektupta, Abbas adb blriıinio aldUrtUerek teklinde bir ihbarname yazdırarak Mtıddeiumumi• 
ces dinin yok edildlii haber veriliyordu. Müddeiu- llğe göndermiştir. Polis Şerifeyi bulmuş, kocasının 
mum! muulol ri den bay Şefik tahkikata el koy• 1at olduğunu, Zonguldakta çalıştığını tesbit etmit 
mUJtur. ihbarın ve tahkikabn mahiyeti ıudur: ve ihbarm yalan olduğu aeticesine 't'armııtır. 

ÜmmOgfilsllm (95) yaıında bir kadındır. Meh· Hadiaenfo kıskançlık yUzUnden uydurulduğu anla .. 
met adlı (30) yaııoda bir kocası Yardır. Mehmedin tıldıktan sonra ÜmmUgUlıUm yakalanarak ıorpya 
ağabeylıi kendisinin kocaaı lmit •• öhnUf. O yaklt çekilmlttir. ihtiyar kadın demiştir ki: 
M hm et fak hlr çocukmu1- Köy uhtarları Üm· .. - Ben kocamı kıskanıyordum. B6yle bir 
mUgülsUmUn Mehmetle nikAlalanmaaını aıllnaılp O)un yapayım dedim, Mnnevver iıminde bir kadma 

da o mektubu yazdırdım. 
görmUıler. Üınmüglllsllm ikinci kocaaını kucağında Polis Bayan Münevveri buldurmuı, fakat mek-
bUylltmOı ve nihayet (30) yaıına getlrmiı. tubun onun taraf ındaa yazılmadığı aıılaıılmııbr. 

Bunlar Galatada bir eyde oturuyorlarmıt- Bu Nihayet bu ihbarnameyi yazanın Asım adlı birisi 
eve alb ay eyvel Abbas adlı bir gen~ kiracı olduiu anlaiılmııbr. PoUı OmmUglllaUmle Aaımı 
glrmif. Şerife isminde de bir kansı •armıf. Ahbaa yakalıynrak iftira etmek ye cürüm uydurma 
ıon ıam nlarda evdea aynlmıı. OmmtıgUl&iimlln ıuçile mUddeiumumlliA'e göndermiştir. Milddeiumu .. 
kalbine ıtıphe dilşmOı, genç koca ı Mehmedln milik ikisinin de tevkiflerfni i tiyer k yedinci mn .. 
Şerife ile münasebette bulundutunu teY bhUm etmiv tantikliğe vermiıtir. 

Tahmil Ve Tah iye Sokak Kenarına 
Esnafı Çocuk Bırakan 

Cemiyetin KapandıA'ı 
Haberleri Doğru Değil Bir Adam 

Tahmil ve tahliye eanııfı cı .. 
mlyeti idare hey ti azalan ara· 
ımda çıkan lhtUAf yllıllnden ce· 

iyetin vilAyetce kapabldltı JO'" 
lunda çıkan haberi r doğru de
ğildir. Y aptıiJmız tahkikata sı6-
re1 talamil ~o tahliye cc:mlyotl 
faaliyeti deYam etmekt dir. 

Ticaret odası Eanaf c miyet• 
lcri mUdür Bay Galib B htiyar, 
dttu kendlsUe glSrOşen bir mu· 
harriri ize ıunlan söylemiştir: 

" - Cemiyetin kapabldığı ha· 
beri rl doğru değildir. ldare he
yetinden yapılan iıtifalardan baı· 
k yeni bir hldlıe olmamı§br.,, 

Kapıya 
Dayanmışlar 

Şoref ve Necmi adlı iki arka• 
daı perıembe gUnil aaat ( 20 ) 
aulal'ında &yoğlunda Kalyoncu• 
kolluA-unda GlllU:r:arın umumhane• 
&ine l(it iıler, Gtiltb:ar kendile
rini eve al amıı; kapıyı tekme· 
lemiıler, sonra da poliıe baka· 
ret etmi§ler. Beyoğlu ıulh ceza 
hakimi Necmi yl teykif tmif, 
Ş refin dı ıayrfmevkuf olar k 
muhakemesini · kararlaşbrmııbr. 
Suçlular dl\n dördlhıcll m atan· 
tikilğe 1önderil111lflerdir. 

Poliı, iki gOn eYnl Beyo~lun· 
da Y oğurtcuf aik ıokağında 20 
gllnlilk bir erkek çocuk bulmuş· 
tur. Çocuğun kundağı içinde de 
lıminin Ekrem Atak oldu~u ya• 
ır.ılıdır. Polia bu çocuğun kimin 
tarafından aokaia bırakıldığını 

araştırmıı ve Mehmet oiJu ibra• 
him isminde birisinin para muka .. 
bilinde bu çocuğu ıokıığa atbğını 
t sbit etmiıtir. lbrahim yakalan• 
mıı v dün müddeiumumiliğe ve
rllmiıtir. lbrablm bu çocuğun 
Keıban adlı bir kadının HUsnll 
adında biriail• gayrimeşru mfina• 
1ebetinden doğduğunu ve Kezban 
tarafından sokağa bırakılmak 
tlıere kendiaine verlldiğini itiraf 
etmiılir. Ibrabimin tevkifi isteni• 
lerek Dördllncll mllstantikliğe 

Yerilmlıtir. 

iki 
Müfettiş 

MOnbal bulunan iki umumi 
Kuttlir m6fottlıliii için kadroda 
(55) ıcr lira asit maaş vardır. 
KlllUlr Bakanlığı bu iki yere 
mOnaıip kimseler aramaktadır. 

Uıe mualllmleri arasından kıdemli 
lkl kişinin bu mUnhallero ta)in 
edilecekleri s5ylenlyor. 

Tacir rin Hüku
metten Bir f stekleri 
Yunan Malları için Müddet 

Uzatılmalı, Diyorlar 
Bazı tacirler, Ttırkofiı ,. 

takas heyetine müracaat ederek 
yeni bir istekte bulunmuılardır. 
Tnrk • Yunan ticaret anlaımaaına 
a·öre hoaust takasa bağb mallar
dan yapılacak ihracat karııhğı 
ithaller için Uç aylık bir mUddot 

tayin ediJmiştir. Tacirler, son 
Yunan hAdiselerl dolayılile mu • 
melelerin ıUrUncemede kaldıtını 
bildirmişler ve ithalAtçılaran za• 
rarlarına eydan vermemek için 
bu mllddetin alb aya çıkarılma· 
sını iıtemiılerdir. Vaziyet alaka· 
darlara bildirilmiştir. 

ikinci Atı 
llkmekteplerde ikiaıci difteri a9111 

baılamııtır. Mekteplerde 7 • 12 yaf 
arasındaki çocuklar atılaamaktadır. 

Kaçırmak 
lstemişler 

Evvelki gece Beyotlunda bir 
kadın kaçırma teıebbllsll olmuı, 
fakat ıuçlular polis tarafından 
ynkalanmıtlardır. Bunlar Saba· 
haddin ve Niyazi adında iki ar· 
kadaıtır. Bir barda çalııan Vicdan 
adında bir kadını kaçırmak lde
mlı!er, kadının bağırması Oıerine 
polisler yetlımlı •• suçlular 
teıebbnılerlnl ileri glStD.remeden 
tutulmuşlardır. 

Mart 24 
- ~ 

arihi ~ 

Vapur ·· cret eri 

İndirildi 
VopurJarın navlun ve yolcu ilcret• 

lerini tesbit ed n tarife koı:n ·syonU 
ylk tarifeai üze rindeki tetkiklerini 
bltirmit ve yüz.de 40 nisbE:tindO 
tenıllAt f"pm ııtır. 

iç Ticaret MUdUrU 
Bir hnftadanberi ıehrimiz.de buhı• 

••n İç Ticaret Umum MildOril Baf 
lımaU Hakkı dün Ankaraya iİtıniıtif• 

Uzak arka Gitti 
Uyuıturucu maddeler inbiurı 11-

earet MfidOrll Bay Şefik Men, dtl• 
akıamki treale ve Moakova yolu 11• 
Uzak Şarka hareket etmittir. 

Yun n Elçlsl 
Ankaradaki Yunan Elçial, bll 

ıylılı iz.inle Atlaaya iİtmittir. 
Yeni Bulgar Elçlal 

Aakara, 23 (A. A.) - Bulgarista., 
1eal Anknra Orta Elçiai Bay PaYlo 
bu 1abah f hrlmize relmlf, durak~ 
Protokol Şeflerinden Bay Şefk• 
taraf.odan karıılanmııtır. 

Vall nkaraya Gidiyor 
Vali Ye Belediye reial Bay M•' 

~ddln bu aktam Ankaraya gidecekdt• 

Ekalllyet Mekteplerinde Ha•" 
Olan Mu ilimler 

Ekalliyet mekteplerinde bast,. 
lanıp vazifelerine gelmiyen Eksl' 
Jlyet hocalannın yerlerine getl~ 
lecek Tekil muallimler f çln Mnsfll 
ldareıinden müsaade almak JAıtlll 
ı•lmekledir. 

Üç gün gibi kısa bir mnddef 
için bile olıo, vekaleten dert~ 
ıfrecek hocaların da behemeh8 

Maarife bildirllmeıl tamim edil" 
mittir. 

Yeni Paralar 
Y eat basılacak 25, 50 kuruılull 

aGmtlt paraların kalıpları bazırlall~ 
mııtır. Bu paralardan 4 ınlJyon Uralı 
baaılacaktır. 

Kalay ız Kaplar 
Bir ıaım lokantalarda kalayıı• 

kaplar kullanıldığı görUlmOıtQr. Bel•" 
diye bu r ibi lokantalara ceza kesf'f 
cektlr. 

TUrklUğU Tahkir MI? 
Beyoğlunda oturan Roııina "' 

Eftalyn adında lkl kadın TOrklU~ 
tahkir ettikleri lddiaaile AdJiye1• 
veril mitlerdir. 

Yunan Gemlal 
Oa gGnden beri Haliçte dur•' 

Navoika adındaki gaz remiıi cld~'f 
Yuaanlstandaa gelen kaRtan 
tayfalara teslim edilmft n Pite 
hareket etmittir. 

Sebze HAii 1-' Kereatecilerd• yapılmakta 0 • 

teblr baJi rıhtımına viaıçler konrll~ 
baılanmııtır. Bu İf bitince rıh 
Ozerladekl faaliyet bitmit olacaktıt• 

Ticaret 
Odaları _, 

Ticaret Odaları kongreal, ~bf1 ,fi 
14 inde Ankara'da topfaı:ıtıC 
28 ine kadar devam edecektir. 

_l_~_on_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_l_i_Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: _________ P._a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_ 



Hergün 
lngiltere 
Dünya ile 
Alay Ediyor 

Bir ecnebi gazetesinde .ıeçen
dı bir karikatür görmlişlUm. 

lngilterenin Alm:lnyaya karıı 
olan vaziyetini bu karikatür ka .. 
~r iyi izah eden bir yazı hatır· 
.. IDıyorum. 
. FranH Ingiltereye haber ve

l'iJor: 
- Almanyada Hitler iktidar 

lllevlliine geldi. 
lngiiiz cevap veriyorı 
- Bana ne? 
Franaıı tekrar ediyorr 
- Almanya Yahudileri ko-

~Yor. 
Ingiliz ltkayt cevap Yeriyor: 
- in& ne? 
Fraaea yine ısrar ediyor. 
- Almanya giıliden sizliye 

•rdusunu lwn·etlendirlyor. 
Ingillz yine Jlkayt: 
- Bana ne? 
Nihayet Fransız telAı lçlade: 
- Almaaya haYa kuYvetlerlnl 

lrttırıyor: 
Ingiliz o vakit yerinden fırlıyor: 
- Öyle iae tehlike Yar, Al· 

~nya ile mU~akereye girltelim. 
.,., cevap verıyor. 

* 
"giltere Almanyaya Dost 
La ;Almaayanın hava donanması 
l\ıgıJtere için tehlikelidir. O halde 
I ~~nya ile de doıt olmak llzım. 
Qllhz gazeteleri açıkca ıo~ 

torlar: 
ı .. _Nedea bir Alman • lngiliı aad· 
~IDaamdan bahsetmiyoruz? 

Alman yanın V eraay muahede· 
~i yırtması karııaında lngiltere
llin aldığı vaziyeti ılaıdl aaladı· 
iliz mı? lnrlltere bUkemeditl eli 
•ıkmaaına bilen millettir. 

* Berltn Müzakereleri 
lngiltere hariciy bakanının 

100 "k aiyareti ile Almaayanın bu 

11 
k •r•tı arasında bir gizli d .. 

•ıı ~1 döitt sezmiyor musunuz.? 
Sır Con Simon Berliae Alman• 

)ayı Veraay muahedeainden kur• 
~rmak için mUınkereye gidiyor• 
b:·v F ıkat bunu birtakım ıartlara 
.,, glıyacaktı. Almanya bu şartla· 
" razı olmayacak ve mlzakere 
~ lrn kalacaktı. iyisi mi dediler, 
'tQ 'dhell mlizakere edilecek olan 
ı 1 deleri tatbik edelim. Mtııa• 
ııı:tre · . .. sını ıonra yapalım. ,, Bunun .. ı,. 
de ~•ne Almanya Veraay muahe-
~ knl yırttı ve lngillz harlclye 
' anını Berline davet etti? 
Ne nıökemmel ıiyaset değil mi? 

t Bankası 
ongresi 

tll A:ıkar_a, 2~ -:- lı Bankaaı hey• 
L 'lın.umıye ıçtımaı bugün yapı• 
"ta' . . 
~, «.ır. Hazırlanan rapora g~re 
li., llkaya ıimdiyekadar 5 t ,894, 199 
fi..' Yatırılmıştır. Yalnız 934 yı !m· 
a, }alırılın para 2,887,000 iiradır. 

Qkanın aafi kirı 675,705 liradır. 

Uçıer Konferansı 
Bitti 

IQ.. ( Battarafı 1 inci yGıde ) 
..... b' b. 

"Grnk ıç ır beyanat elde et:nek 
)•tlJın Ud'v~lrnamııtır. H:çbir karar 

l • ıgı zannedilmektedir. 
"et Ondra, 23 (A.A.) - HUkü· 
lt;ı~e Fiansız ve ltalyan bükfıme :
tad talyanın §imalinde bir nok· 
•ç 'd B. Edenin aydet nden ıonra 

ı_ evlet a d . 'lld' raaın a bır konf er anı 
"ittı~e tarafdar olduğlinu bildir· 

ır. 

llıuaıar K p . urumu Konseyi 

~eb~i"t ~~·~A.dA.) - Frltnsız 
...., d e: 1 e ecek olan ulus
~'Q erneği konseyinin mezkur 
~ sey Batkanı Bay T evf k Ril t ·· 

••• ;ı f k . . ş u 
~. muva a atı kayt ve tartl e, 
lt1a~e konfera11sındaa so.•ra top· 

•aa kar.u;aımııtır. 

Resimli Makale a iki Türlü Kadın a 

-..;_,aa.;:::::;;::~ ...... --. '--

blm bırakm liı ınem eketlerne \ ' e düny ..ıy-• h' t • 
be .. k k d 1 d .. ızme .era dokun mut yu a n ar ır. Kafanın. dıtı , •til, 

içi mlhimdir. İnkitaf etmemit bir dunat taı ıyan 
latedij'i kadar güzel olabillr, Bu, yalnız aptallatı aldat• 
mat• klfl gelir. 

Rasnı in aol tarafındaki kızlar, l'lzel baılarının yalnız 
dı~ına eh .. mlyet nrea modern kıı:a ıöateriyor. O, dit
lerln , cıudaklarını, yanaklarını, aaçlarını, gözlerini ıüzel
l•ttirmekle meııruldGr. Sağd kiler kafalarının yalnız içini 
rnzellettirınete ehemmiyet verenl~rdir. Bunlar tarihte 
-=====~===~'-==========================~-=-------~ -.:o 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Edirne Muhasarası-Bulgarlar 
Bugün Sofyadaki Abide Önünde 

Zafer Tezahüratı Yapılacak 
Sofya, 23 (Hususi) - Odrio 

(yani Edirne) adlı Bulgar mUstah-

fazlar cemiyeti, Edirne muhare· 

belerl•in 22 nci yıldönllmU milna .. 

1 

Hbetile pazar gUnll (buglln) Sof· l leri) ya~atacaklardır. Bu mllnase· 
yada diklll olan ( Edirne zaferi betle 58 nci Bulgar piyade alayı 

1 

efradından Edirne muharebeleri-

' 

heykeli) yanında nllmaylı yapa· ne iıtirak etmlt olanlar merasime 
caklar, dua okuyacaklar, (zafer· davetlidirler. 

8. Venizelosun Yalanı Meydana Çıktı 
·~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-

( Baıuafı 1 inci yUzd ) 
lıyancı zabitlerden Burdaranın 

eYlnde bulunan evraktan, bütün 

muhalif partil r liderlerinin lı· 
yanda parmakları bulunduğunun 
••l .. ıldıta ••zeteler tarafından 
haber veriliyor. 

Bundan anlatılıyor ki isyancılar 
örfi idare kanununun neşrinden 
çok evvel tertibat yapmı§lardır. 
Bu ıuretle Bay Venlzelosun, 
isyanın bu kanundap ötUril cUm-

burlyeU korumak için hazırladığı Janmaslle kurulacak bir mecliıte 
iddiası boıa çıkmıı oluyor. lastik edilmesini lstemltler, Baı· 

Yunan milll bankası mtldUril bakan Bay Çaldaris ise verdiği 
Çuderos'un isyancılara yardım cevapta, parlAmento hayatına bir 
olmak tlzere ikl yU:ı bin drahmi an evvel kavuıulmak için bu 
Yuditi .SylenmektedJr. teklifin kabal ediJıajyecejhd Wi-

HOk6mete menmp ve muhalif dlrmiıtfr. 
ayan azalarından birçoğu baıba· Atina, 24 (Huıusi) - BOyllk 
kana verdikleri bir beyannamede, fabrikacı Papastratoı kardeıler 
Kanunu Esasinin değişmesini icap tayyareciJiğe harcanmak üzer~ 
ettiren kararların, Ayan ve meb'u- hükftmete bir milyon drahmi 
san mecllılerlnln bir arada top- vermişlerdir • 

posta)ar da Bay Marte] Almanya ite Başladı 
Mektup Ve Telgraflara Franzanıa Surye Fevkalade 

Berlln 24 (Hususi) - Ahzı- K • 
Zam Yapılacak asker Kanunu Pazartesi gUnU omıseri Geliyor 

Anara, 23 - Posta •e tel• resmen netredllecektlr. Bu Ankara, 23 - Fransanın S · 
graf tesiıatının asrın son teki· kanunun netrl, tatbiki arzu fevkalAde komiseri Bay M urıf~ 
mQIAtına uyıun bir hile getirile· edilen tetkllltln ilk batl•n• Salı günU ıehrimize gelecek ar el 
bllmeıi için bir kanun projesi gıcıdır. gece şerefine dıı itler b, kayn 

t f d b. . f a anı 
hazırlanmaktadır. ara ın an ır zıya et ve bi 

Bu projeye sröre telgraf, pa· vare verllecektir, r ıu· 
ket, kı}metll mektub ve havale- ltalgan Seferber- Çinliler Japonların p Ii 
lerdan muntazam olarak birer O ı 
kuruı ve dahili telgraflardan liai Devam Ediyor Müdürünü Kaçırdıl 
mahreç merkez ismi için bir ke· 45 Mokden, 23 (A.A.) _ ç· ar 
lime Ucreti fazla alınacak, buna Roma, 24 (A. A.) - 1911 kileri, Cenup Mançurlsind k.1T ıa .. 
mukabil Posta ve telgraf binaları ııfınıo berayı ihtiyat tamamen çua polis mlldürile iki J e 

1 
un .. 

. . i t bil apon mll· karıılığı olarak basdırı1acak bir eıeforber edilme1ine karar verilmiş· ıavırın o omo le kaçır 1 
pul yapııtırılacaktar. tir. Italyada halen ıilAh altında Uç Şakiler, mevkuf tutuİ11 a"·tır· 
Z U M ··d ·· ) ·· v •• daılarınııı serbest bıraakn ar a-iraat mum u ur ugu sınıf vardır, bu da 600 bin kiti iıtlyorlar ve bu iıtekJ ılnıa~ını 

Ziraat Umum Müdürlüğüne yük tutmaktadır. getirilmediği takdird .. •rf yerme 
ıek Zfrnftt EnstHUleri idari mnıaviri F d H 1 .. nıUdü ı 

B. Abidin Ege hıyin edilmiştir. ransa 8 azır anıyor müşavirleri öldUreceklerlnl b'lrd.e 
riyorlar. ı ı· 

~akarna Ve Pisküvi Paris, 23 (A. A.) - Milli mil· 

2 13. ı d dafaa yllkHk meclisi, B. Lebru· Yunan • Bulgar MUzak 
Anksr: , 3 - ır n ıan an Ati ... , 23 - Yunan·ıatan ' eresl 

k h · nun reisliği altında toplanmıı ve ı B ftibnen ma arruıı, f P rıye Vt ,-arlatan araaında muallak e u1-
biıkÜ\ iirr ı; nke tler içinde kapalı harp zamanında yapılacak teıkilit gör090 l dBğ6 hakkındak" meheleleri:ı 
oJa1 ak satılcıcaktır.f projesini tetkik etmiştir. doğru detıldir. 1 

•ber:er 

~~;.__-----~-=-=-=-=-=-=-=-=--==-=-=-=-=-=.:_=...==============~=~~=====~~~~ ! -, itSTER [NAN /STER l NANMA! 
faı a nbu'a srelen Hbı:e 'H meyvalar kabzımal 

denilen bir t. kım komıiyoncular tarıtfından piyaaaya 
geti•il'r. Yeni aebze ve mey'la lnlinia açılmak üzere 
o:mu ı mOnaaebetile bunları telit ıı ldı. Kabzımallar 
cemiyeti ba9kanı Ziya Kılıç otlu bu mOn i'.'aebetle 
mealekda,larını mlldı faa ederek di~· or ki: 

"KRh m .. lın köy·a ile mlln"Hbetl 9öyle ba9lar. 
Bir:oc: KAnuııdan itibaren Mayıa RY na kad"r mGatr h
ailin b t ve br hçe bak , mı, gübre, .kükürt ve göıtatı 
ıibi mevııdı tem"n etmesi lç'n ihtiyacı bulunan av:ı naı 

f aiuiz ve müıt hailin iatihaal kudreti derecesinde 

kendisine Hrilir. Meyn ve sebzenin iaithaal ıarnn n ında 
kaylll hangi kabı mnlla koms'yon muarneleainde 
buluadiae, malını kabzım nl· n gönderdiQ-i küfelere lco
yıırak kendi nam va hc sıı l ıııa satılmak Gzere gönderir. 
Kabzımal nanaı verip te malın idra•kind iki kurut 
noksanına almaz ve, uctı :ı n 'cl ı ğ.nı da halka pahalıya 
satmaz. Kah mallar mü ıı t haile at> ncde { ~00,250) bin 
lira raddeainde avnns d ğ lır ki, mühim bir yardım 1 ır. " 

Kl>ylOye ~vana para ·~·menin ne demek ol:luA'u '1 U 

iyi bilmeditimiz için bu i<l :aya inanmıyoruz. Sen de 
~y kari • 

lSTER /NAN /STER iNANMAI 

Sözün Kısası 

Zavallı 
Yirminci 
Asır/ 

Sener Bedi 
içinde yaşadığımız bu asra 

çok acıyorum. Henüz otuz beşini 
sUrOyor amma ilk ıençl.ğinin hay• 
rını görmedi zavallı... On dört 
yaşmda harbe girdi, boy atıp 
yetişeceği, gelitip serpileceği bir 
çağda gülle, ıarapnel ve kortun 
yedi, alev içti, kan kustu. On 
Eekiı yaşına kadar, dört yıl, ne· 
ler çekli, neler J.. Hayatının ilk· 
baharı, en azılı kıt mevıimlerini 
aratan yıkıcı, parlayıcı fırtmalar, 
kasırgalar içinde geçti. 

Şaşkına döndü oğlan 1 Bir iki 
yıl sonra, kananın kaynadığı bir 
d~virde • yirminci yaı bu, ıaka 
değil 1 • vahtiler:o muslkiıine ayak 
uydurarak, çılgın bir cazbant 
vezni içinde, cinsi azgınlık nö
betleri geçlrmeğe baılamıştı. Tam 
dört yıl kendisinden uzak yqa• 
dığı gUıel clnıl belinden blr kav• 
ray.ş kavradı ve bir daha on .. 
dan ayrılmak ist6miyormuı gibi 
vllcudünU vilcudüne yapaştırdı. 

Onu bu sarhoıluktan ayıltmak 
için korkunç bir dut lizımmıt: 
Buhran gelip çattı. Yer yer ihti
lAIJer de zayalJıyı ora•mdan bu• 
rasından çimdikliyor, ısırıyor, 
didikliyordu. 

Bugün otuz beı yaşındadıri 
fakat bili kendine gelmiı de
ğildir. Hiçbir bahar ona aDIDm• 
semi yor. 

Meseli, ftte, otuz beıincl 
yaıının baharına girerken de 
ne korkular geçiriyor! Bay Hitler 
kaşlarını çatmıf, milyonlarca 
nazl homurdanıyori Bay Laval 
telif ta; Bay Musollnl tetikte; 
Bay Saymon bllyDk devletler 
araıında mekik dokuyor. 

Topların içinde gtılleJer kaşı• 
nıyor, kınlarının içinde kılıçlar 
geriniyor, ambarların içinde 
cephaneler uykularından uya· 
nıyor ve kabarıyor. Bu bahar 
.,u.Jerlade. zavalh yirminci asnn 
gözleri, gökytlzlnde, kırlangıç ye
rine, zehirli gezler ve bombalar 
yağdıran tayyareler g~rmlye ha· 
zırlamyor. Etrafta menelqe, gül. 
aiimbUl yerine barut kokulan var. 
Kut cıvıltıları yerine mermi vızıl• 
tıları duymaktan korkuyor. 

ZaYallı yirminci aml 
Bir harp olursa, ben de kor

karım ki bu çilekeı delikanlı yllı 
yaşını değil, kırkını doldurmadan 
göçüp gidecektir. ÇOnkU bir harp 
olursa bu sefer ne din kalacak, 
ne milliyet; keza, laanın doğumu 
bosablle ne yirminci aıır kalacak, 
ne de medeniyeti 

•e 
Univer•ilede 
Bir Kaza 

Hukuk FakOlteıinde saat 151 
otuz geçe idari dekan Sıddık 
Samlnin idare tatbikat dersinde, 
arka sırada oturan talebelerden 
biri t&bancaaını kurcalarken 
silihı patlamıt ve önOnde oturan 
Mülkiye talebesinden Cahide 
isabet etmlf, yaralı baygın bir 
halde Cerrahpaıa baataneiine 
kaldmlmııtır. Yaralı nabiyei kata· 
niyesinden yaralanmııbr. ite 
zal>ıta vazıyet etmitlir. Sınıfta 
bir tabancanın çıkması bir hayli 
heyecan uyandırmıştır. 

E u Sabahki Siı 
Bu aabah ıehrimizde ve liman• 

da kesif bir siı vardL Bu yüzden 
limanda vapur gelip giditlerl 
intizamını kaybetmiştir. Sis saat 
1,30 da aıyrılmıya baılamııtır. 

izci Kıyafetleri Ve Sp"r 
işleri 

Ankara 23 - Knltttr bakan
lığının hazırladığı feni bir iı~i 
luyafetnameı:ne pre blitD~ ııc~· 
ler bir örnek ıiyiaece~Je.rdir. ~ır 
k . d ıpor iflerını tetkık 
omııyon a 

1
• 

ebnektedW. Yeni bir ıpor ta a-
matnam• 1apdacakbr. 

• 



Mart 
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j '!~hı Mmuarası\: 
Zaframbolu 
Kögf~rinde 
Son Posta 

Zafraıibolu, (Homııl) - llba• 
rit köyliodea Afaiıra doğru iner
ken kanlı çay kıı·wnda Sallar 
adlı bir köy vardır. Sallar kö• 
yllnOn dört bir yanı çam ağaçlari 
ilo örtfUUdör. Bu köyde on beı 
ev vardır. KGy etrafında çamlık 
içinde buı 111d eHrlere rast 
gell:ımektedir. 

guradaki eserler, Ça•utlar 
v llbarit k61ler) çenelerinde ol· 
dutu gibi ekıerlyetle ta,tan ov• 
lerdir. Bu evlerde diğerleri gibi 
gayet dlbenlndo yontulmuttur ve 
içleri oyulmuıtur. Evlerin altlı 
listtll ikiıer katlı olaalan vardır. 
Gerek Çawılar Ye gerekse Sallar 
köylerinin araziıinin bir bölilmU 
Znfranbolu bir b6lümtı dt 
Çerkeş topratına kar11ır. Bu 
eebepten arazı ver,ilaini kiylOler 
kıımen Zafranboluya laımen do 
Çerkqe 6derler. Sallu köyün· 
deki büyük Camlılcier•n klyOne 
kadar iner. Bu çamlık k&yltUerln 
malıdır fakatl çok bakımıızdır. 
Çavuflar köyllnden aıaiı Incehoca 
oğlu köprOsUoden Çerkeı mınta• 
kuına geçilir Hoca oğlu köprll• 
ılloOn Zafranbolu böllınUn· 
den bliyOk bir han vardır. 

Burada Çerıamba g6nlerl 
Çerkeıteıı gelecek için kD· 
çlik bir pazar k&uulur.. Bu 
J>'Zlr da o ıün lçlıı yalnız aç 
dart koyun keıllir, klprüytl aeçip 
doğrudan doğru Geren köyllnll 
takiben Çerkeşe ıiderken Barsak 
dereaino ui-raaır. Bu r1oluıı lki 
ylnUndo blyllkltı kllçllklU btrçok 
köyler vardır. 

Baraakdereıiade baaçe &lraatl 
•Ji il•lemiftir. lloıtuılar Kanlı 
(So!aalı) Caalk RJU ile ıwanır 
Bllylik Çerkeften Zafraaboluya, 
Z.franbo1u4aa Çerkqe aeçen 
yolcu ve puarcılum kalabahjı 
ile daima iflek bir IWdedir. 

Ayvalıkta 

Halkevi 
Ayvalık, (HuıuıTJ - ı:su ııne 

AyveLkta Halkevi açmaia 

muvaffakiyet hami oldt.1. Halke•l· 
nln açılma11 birkaç MDedenberl 
çok arzu ediliyordu. Daha evYelce 
kUltfir saha1ında Ye •por lfleriade 
easılı varhk yarat.o idman yurdu 
gençleri tamamilo Halkevi ıube· 
leriain yazifelerini deruhte etmek 
eurctlle çahımalaranda daha eaaılı 
Yarlık yaratmı§ ve inkiıaf eh~iı 
olacaklardır. HaJkevi reiıllğlne 
Ay.alık Halk fırkaaı idare heyeti 
refai Bay Fazıl Doiaa seçilmittir. 
idman yurdu temlil ve musiki 
.. bolerlnin tertip ettiği açılma 
mt\aameresi çek gOıol olmuıtur. 
Halkevinin m

0

emlıketimizdo çok 
bU1Uk faydaları olacağını mndrlk 
buluaan Ayvalık ~nçllji bu açı• 
b,tan bUylk Hrinç duymakta• 
dırlar. 

· Eskiıehirdo 
Bir Kavgada Dört Klıi 

Yaralandı 
Eskişehir, (Huıui) - Burada 

JOnl açıla.ı umumbanede bir kavta 
olmuı, dört kiıi yaralanmııbr. Bir 
eaat sliron bu kavgada yarat ... 
nanlardan biri pek tehlikeli nzl· 
yc!tcd·r. ÜçftnUn yaruı hafiftir. 
kın l> auın tcşvl~.- Herl olduitJ tah· 
n.i.ı c C:i ruektea:r. 

r 
MEML KET HABERLER 

Göksiıdan istifade Edilerek Karaman 
Ovasının Sulanmasına Çalışılıyor 

Karama•, (Hu• 
ıuıl) - Son .e• 
neler uıfında 
Karamanda lı11 
bakımdan bt\fQk 
bir lnld .. f lfiie 
çarpmntıdır •• De
aebllir ld Kıra• 
men orta A9a• 
doluda yeni blı 
kaıaba vaziyeti• 
no gelmektedir. 

Belediye Kara• 
manın gUzellet
tlrllmeıi için çok 
ça lış mak ta dır. 
Elektrik tealaab 
ikmal edilmiı, Karamandan bir manzara 

;6budan iıUfade 
edllerek Konya 
OYaaınıa .ulanm· 
aıı için kanallar 
açalmaaı karar
lqtmlmıı, mtıhen· 
dialer auyuo yata 
ğının doğiıtlrll• 
mcai lçlo tetkl· 
kata batlamitlar• 
dır. Bu tetkikat 
llorllemoktedlr. 

Suyun yatağı 
deA"fttirlldlğf tak· 
dirdo hem ova 
sulanacak, hem 
de ıudan lıtihaal 
edilecek elektrik 

kuvYetle Meraind.n 
kaaaba aydınlatılm\tbr. Ctımhurlyet 
meydanı tanzim odilmlf. kaAba
nın ortaaından ıeçen bnynk 
ıoae açılnıııtır. 

tebo bu yıl yeni bir derahane 
ile bir llboratuYar eklenmif, bir 
de kooperatif teıkilatı yapılmııtır. 

Kazanın yeglne eksiği ıudur. 1 

Eakif ehiro kadar da elektrikli tren 
yapılabilecektir. Yine ayni sudan 
lıtihaal edilecek elektrik lc.uvvetilo 
ıuyun Konya on11na çikarılabll· 
meai do mllmkiln olacaktır. Eğer Karaman maarif bakımından 

da oldukço ileridedir. Kaza 
merkezinde bir Orta mektep, tam 
teıkllAtlı 5 llkmektep •arc!ır. 
Geçen ıene teıf ı edilen Ortam ek· 

Kızılcahamamda 

Karamanda ıu pekudır. Çok 
genlş olan Karaman ovaıının 
feylzdar olabUmesi için ıulanma• 
sına ihtiyaç Tardır. Bu ihtiyaç 
hükumetçe gözöntin" abnmıı ve 

lzmirde Yol Ve 
Yük Ve Yolcu Taşıyan Bü- Mektep işleri 
tün Otobüsler Bozuk Mu? lzmir, (Hususi) 

Kızılcahamam, ( HU1usJ ) - - Valilik Ge· 
Ankara ile kaabamız arasında 
lıleyon otobUıler kontrolden vo 
muayeneden mahrumdurlar. Bun• 
farın çoju kullanılma kabiliyetial 
kaybet.miflerdir. Buaa raim•n 
fazla yolcu "We yllk almakta, hiç 
bir aeforlerini de aelimctle •o 
anza11z yapamamaktadırlar. 

Bundan birkaç ~n eTYel 16 
yolcu ile Ankaradan hareket 
eden Bolulu Mehmedia fdaruia
dekl otoblla Kmlcahamama 6 
saat uzakhkta1d Halk.a•un köyll 
&ıtınde kabaıt, Jolcular ikinci 
bir &cret vererek celbettiklori 
otobUıle yerlarlne gitmek iıtemiı
Ierdir. Fakat bu olobftı de Kıul
cahamamdan ayr~ldıktan •e bir 
kilometro yol aldıktan ıonra 
beıulmuı, yolcalar Gerede yolun· 
dan tekrar geri dönmttılerdir. Bu 
bozuk Tcaalt &Ithnle neticelenen 
birçok kazalara ca aebep olmak· 
ta dırlar. Allkadar makamın bu 
otobtia •e otomobilleri, kamyon 
ye kamyonetleri muayene ederek 
kullantl•a kabillyetini kaybelmlt 
olaaları çalıtmaktan menetmeai 
çok faydalı ve çok yerinde bir 
lııareket olacakhr. 

Armutluda 
Hummalı Bir Ziraat 

Faaliyeti Var 
Armutlu (HuıusJ) - Burada 

ıeytlnliklerin tımarına ve bellen· 
me1lno bqlanmııhr. Bu HD zey• 
tialilderin tmarl için bllynk bir 
hevesle çalııılmaktadır. Devemb 
1ağmurlar toprağı taYladıiJ için 
bu ıene Armutluda gayet bol 
mahıul ahnacaj'ı umulmaktadır. 
BQtUn köylnler tarla Ye zeytinl'k· 
lerdo çahımakta, gDndUzlerl kah· 
Yelırde tek bir kiti bile aörUI· 
memektedir. 

Blgada Çay Kenarlan 
Blaa (Huıusi) - Kaaabanın 

lçlndeb akan çayın iki yanı mez• 
bete halindedir. Belediye ıehrin 
attprlnttılerlnl derenin iki kena• 
rına dökttırmektedir. Bunda ia• 
tlhdaf edilen gaye çay taşhği 
ıaman şehri ıu basmamaaıdır. 

Debbaibanenin pis kokulu 
ıu!ım da bu mezbeleden ~ereye 

nol Kurultayı, 
Vali General 
KAzım Dirij'la 

baıkan lığında 
Marl: ayı b>p-

lantılannı yap-

mıya bqlaJDlf• 

tır. Kurultayın 
daha ilk top--

laatııından iti· İzmir cenel kurel
baron g ö ı e tayında Bergama 
çarpan bafhca üyeıi bayan Fatma 
huıuaiyetlerden biri, kurultayda 
mUbim bir rol oynamıya batlı· 
yan Bayan tiyelerlmizinl ıehlr 
•e memleket işleri ISntınde göı· 
terdlkleri allkadar. lzmlr tiyesl 
Bayan K. Dirikle Ber_iama Oyeıi 
Bayan Fatmanın belirli endifelerle 
memleket ve ıehir itlerine dört 
e~lo ıarılmaları büyOk bir tcslr 
uyandırmıştır. 

lzmir valiliği Gene kurultayı 
&n plAnda kWtftr •• baymdırlık 
iflerinl ele almııtır. lzmir valiılnin 
maarif Ye nafia bntçelerJ görliştl· 
turken gösterdiği faydalı tb:izlik 
te anlatıyor ki, lzmir valisi klltür 
itlerini, bayıodırhk işleri 611 pllna 
abnlfbr. 

Şehrin civan tehirlere batla. 
yan ana yolları yapmak, memle
ket çocuklarını her itten önce 
mektep batlarile sarmak için 
sarfedllecek paraya acımak doğru 
değildir. Her yıl \'Ulyet köylerin· 
de en az ytiz mektep açılacak ve 
okur kadrosuna on bin köy ço·I 
cnğa ahnacakbr. 

lzmirin bu 6ıel hassasiyetini 
kavrayan değerli Başbaknımır, bu 
itlerin hakklle baıarılmaaı için 
Yilliyet btUçeatnl nkan bazı maa
raflan umum1 bfttçeye almııtır. 
Bu suretle masraf blltçealndeld 
300,000 liralık açık 68,000 liraya 
inmiştir. Bu kısmın baıkaca taaar• 
ruflarla tadiline çalıtılmaktadır. 

A. Bilget 
··;k;;~kt;d;~·:··s;i;di;;·d·~;;~·i;··k;.: .. 
narlarını çöple yükseltecek yerde 
rıhtım yaptırsa hem tehir güıef.. 
leşmit olacak, hem de ha '. k dere 
kenarında oturup dinlenme fıraa• 
tım bu!acak~ır. 

bu tetkikat mUıbet netlct. 
\!erirse Karaman orta Anadoluda 
istikbalin en mamur kasabaların· 
dan biri olacaktır. 

Akhisarda 
Pirinç Zeriyah Sıhhi Se· 
be pi erden Dolayı Tahdit 

Edildi 
Akhl1&r, ( Husuai) - Birçok 

yorlerindo araziyi nlamağa mU· 
aait akar ıulann meYcut bulun• 
ma11 aayealnde Manisa vlliyetl 
da'hllfad. •on y1Uanla plrhıç 

zerJyab oldukç tlerlcmlı idi. 

Bu meyanda kaıamızda da çel· 
tikçilikle uifaımata baılayan • zDrraın adedi kabarlllJJ, sulak 
arazi aahlpJerl plri.nççiliğl iyiden 
iyiye it edinmltlerdL Fakat bazı 
yerlerde bu zer'iyabn mhlıi ~arar
ları olduğu sağbk itleri makamınca 
anlaıılmıt Ye teabit edilmiş oldu· 
tundan ekimin, 111h.hiye mücadele 
talimatnamealae uyıun olarak 
yapılmaaı dlltl\nWmflf ve kaylero 
J&kın olan yerlerde pirin' zer'iyatı 
menedilmiftir. 

A1<hisarda inhisar Mamu1ltma 
Rağbet 

Akhtıar, (Hosui) - lohi•ar 
idaresinin mamô.lAt •atışları bu· 
rada bu sene geçen aenenelere 
niabetle çok fazladır. Blltlln k~y 
lerde bayi tqkiütı Japılmııtır. 

Yozgatta 
Halkevl Yoksul Talebe 

için Bir Pansiyon Açtı 
Yozgat, (Hwtuat) - Muhtelif 

viliyet ve kazalardan llıeye tah
ıile _ielmiı olan yokıul talebeleri 
himaye için Halkevi tarafmdan 
bir pansiyon tesis edilmittir. Bu 
panıiyonda timdilik 8 talebenin 
yiyeceğL içeceği temin edilmekte, 
bunlar burada yatırılıp bakılmak· 
tadır. 

Kırkagaçta Tayyareye Kurban 
Verenler 

Kırkataç (Huıuıt) - Bu aene 
Kırkeğaçta _Ifiz elli ldıl kurban 
bedellerini Tayyare Cemiyetine 
tarh dmiflerdlr. Kurban bedel· 
lerlni Tayyare Cemiyetine verenler 
yıldan yıla çoğalmaktadır)ar. 

Turgutlu .. lzmfr Yolu 
Turgutlu, (Huıuıl) - lzmlrc 

bağlı olan ıcıemizln bir kıımı 
bozulmuş, otomobillerin gelip gitme 
til zorlaımııtır, bütün halk yolun 
ıılah edilmeaini beklemektedir. 

Dünga Tütün Haberleri 

1 

Cenubi Afrika 
Birliğinde 
Tütün Vaziyeti 

Son yapılan tahmine gö 
Cenubi Afrika birliğinde 1 g33 
1934 tOtün mabsuln 6,3o0, 
kilo kadardır. Bunun çoğu V 
nla tipinde tntt\nlerdlr. Y 
eldm hakkında tahminat ya 
mamııtır. Yaprak tütlloil ibt• ~ 
tında senenin ilk aylannda gödİİf 
len artma deYam etınekt• ;4 
lthalAt lstattıtlklerl ticarette k~ 
bir tezaylit olduğunu gösterıDJ 
tedirler. Bu f adalık birliğe Rod ~ 
yadan fazla yaprak tUttlo gelııJ 
olma11oa atfedilmektedir; yo ı"
ba,ka memleketlerden y•~1 

.... J 
lthallt kale alınacak kadar lrP" 
değildir. j 

Avusturya Rejisi Yeni Bir Si~ 

Maliye Nezareti AvuaturY 
Fabrikası Açıyor ~ 

Hahaburg t•hrindo yeni bir •1 

ra fabrikası yaptırDUya k,r 
vermlt ve bu lı için llzım ibff' 
tahsisatı vermiftlr. Inıaata ~ 
lanmııtır. Binanın inşaıı, ınakl.O 
ler vcaaire 22.000.000 A•uıt 
tiJingine malolacaktır. T••dJd 
t93lS Senesinde Çin " 

Rekolteal Artacaktır 9~ Verilen haberlere g6re 1 oK 
Çin "Fluecurod,, tUtUnleri r~dJll 
tui 81.540.000 kilo tahmin • ~ 
mektedir. ı9M yılı rekol~ 
takriben 63.420.000 kiloya b 
olmuştur. b9' 

Yaprak tllttın tüccarları ~ 
yük bir kıımı artmıt ol bit 
anlatılan 1935 rekoltealniıı ,( 
kıamı iç.in ıimdlden ihraç ç•~ 
lulnl düşünmektedirler. Bu ::..ı 
tatbik odilobilirı• f°ıa 1 
d ıecegl \'e erikaP ya~:~ 
ttltlulerinin Çin piyua11nda :;;,ı 
lrunetll bir rekabetle karıılall ~ 

Ç. 111• 
catı ı6ylenilmektedir. ın t,_ 
buab raporlarında yakında tO _,I 
lthalit reambıln artması nıubt• 
olduğu blldlrllmektedir. ~ 

Havalar mtıaait giderae ·rJ' 
tang J 935 tltDn rekoltetl--' 
45.300.000 kiloya baliğ e>I-"" 
tahmin edilmektedir. ~ 

1934 yılının rekoltesi e~ bJ' 
den yapılan tahminlere rs••-,,_ 
havaların gayrlmUsait gttıt' .,~ 
den, o/o25 derecesinde bir t•"11' 
kuı göıtermiı ve 29.445.ooO 
tutD;tUf lU. •)~ 

Bu ıenekl mahsullln nıe) ~ 
da iyi cinı tütUnleria JJl~ J,f 
çok ve renklerinin iyi oldutı" 
bildirilmektedir. • 

lngUtere ve mUste.rnlll< j 
TlltUnleri ılı f 

lngilttre .1934 yılının 1 ~ 
ayı içinde 46.236.223 libre B1' 
temllke tUtilnU ithal etuıiı~:tı-' 
mlkdar bir yıl önceki tth8 ;ı 
1.291.433 libre ekıiktir. ,t• 

Arjantlnhı TUtUn lth•1. I< od 
Arjantin 1934 yılının 1 'f'( 

bir ayında 15,533,526 ~ibtf'1,,~ 
rak tlltün ithal elm!ştır: ,_.,,r 
4,032,608 llbresini Birlet11' 13,,ıil' 
rikadan 7,043,862 libre.ıJ(Ob•d" 
yadao, 1.291.433 libreıl 1 .~ 
1.397.618 !ibresi ltB ~e -' 
272.272 iibreal Belç.ik•d~tle'cl; 
tarafı da ba9ka meıııle 
ahomıştır. 

Hacı -H-am_z_a_K-:-:--:öyUnda 
MUsamera t4'cJ 

H Oım:;ıek~~b~n~~·t~~~tci:< ~ 
adm:ıabir temsil kolu y•P• d' 

ean a 1 ,erı • .t 
k ··.vde müıamere er ..,.. 

ve <>., il aınt<-
baılanıışlardır. Bu m . s . 

k • •• ID ştıt• köylüleri ço •evı ıc.ır 
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HARİCİ , TELGBAl'LAB ( Gönül lıleri J ( Siga•et Alemi ) 

ltalga Neden 
Endişe 
Ediyor? 

ltalga 
Habeş 
ihtilafı 

Erkekler 
!Amerikanın Silihlanması Niçin Evde11 

1 t•hkA 1 K ti d. . . Soğurlar ? 
Epey zııman nr ki biz dıt ltlerile 

lliratan yuıcıları• dilinde bir Antluı 
lteliınesi dolatıyor. Anıluı, bir mud
tletteoberi Almanynmn Avuaturya Ue 
tapınak istediği ~mrük akoaomi 
lttilıadıoa .erdiğimiz iıimdir. Bayle 
bı, bir:u,, binnetJce siyı:si illfhakı da 
lntac edecej'i için Anılusdan makıa• 
dııı Avuıturyanın Almnnyaya 1ltihn kı 
dernekten bnıka bir manası kalmıyor. 

s l am ar uvve en ırılıyor 1000 İne~ ümit Ye hayallerle evleoiyOT. 

T ık• M• ı· Ç ' Sonra bır gün bütün hu hayallerin boşa Roma, 28 ( A. A.) - Ulu.lar Der
aetine •erilen ltalyan notasında, Ha
beıiataa •Gracaatıaıa yerinde ol11u7aa 
delillere istinat eltili H dotrudan 
doğruya mOzakerat akim kalmıı IH 
ltalyaa - Habeıistan muahec:IHlnde 
derpif edilen hakem usullne teHsıll 
edilmek lizım geleceji bildirilmek• 
tedlr. 

ayyare 1 IS IDe ıkıyor 01ktığını görünce harap oluyor. lvte ben 
bu bedbnbtlardan biriyim. Kooam en 
bezgin, meyus ve neı'eaiı gelmiyor mu, 
yUzüne taktığı sıkılma maskesi evde 
ne n•e'e ne de hayat bırakıyor. Onu 
meıut etmek için elimden geleni yap· 
mıya hazırım. Fakat o eH ait he.rşeye 
kuil lakayt. Biran evvel nden kaçma· 
nıo yolunu arayor. Çok bedbahtım. Bir vakitler bu birleımeye Fransa 

Uı beraber KU~ük itilif daha z iyade 
-.uar.z iken son zamaac!a bilbaaaa 
ltalya muhnlefcıt eder o' muıtur. ÇClnkG 
Aıruıturyanan A !manynya iltihakı, 
A't'uıturyn • ltalyan hududunu, bir, 
.\hnanya • ftalya mfiıterek hududu 

halino getirecektir. Bu iae ltalyauın 
itine gelm;yor. 

A 

Fransız Ayanını 
Protesto 

Pariı, 23 (A. A.) - Ayan macllsi
nln tacirleri a '. ikadar e C:en b;r kanu• 
nun aıOı:akereı' nde geç davraaması 

mftnaaebetile yapılan bir protesto 
içt imaından aonra barı tacirlor iyan 
ci•arında kısa bir nümayifte bulun• 
mutfardır. 

Etrüsk Yazısını 

ÇOnkllı Almanyanın Avusturyayı 
llhak etmeal demek, senelerdenberl 
Cerınenlifia cenuba dofru akıp C.
lltıbi Anupa yoHle Akdeniı:de bir 
-•hreç elde etmesi demektir. Zira 
-''llııturyayı içlno alan Almr ayanın Okudular 

Vqington ilminde manevra yapan Amerikan ta)yareleri 
Vaıington, 23 ( A.A. )- Amerika Amerlka'nan i'•rp Hhilinde Pearl • 

.._ksadı bu hudutların içinde kal· 
baak değlldir. Bu hudutları da zorlnyıp Budapefte, 23 ( A.A. ) - Genç 

Mıı car Alimlerinden doktor Fe.iks, 

hududlarınm korunması için altı H bu .. ·Havayda •e kanat lllı ntıı.kcsın-

l'ityeıteye kadar inmektir. itte ltalya-
1• tnGtcmadi ıuretle rahataız eden •• 
•ıı ufak bir kıpırdama harekeli karı•· 
•uıda ko!ordularan1 Brenner ıreçitleri-

kunet'll han merkezi yapılma11 da hııva Galeri tealaine ııld (38) mil· 
llaklunda Harbiye Bakanlıtıaa aal&• 7on do:arhk tahı;lınt layihuı Mi;!et uzun muniden sonra EtrOık yanaını 

ha ledip okumaya muYaff a lt o:muıtur. ltiyet ••ren kanun proje•ini, Me.cli• Meelisinde mil:nker• edilecektir. 
Bu llim, Etrtlık dilinin fndo • 

Germanik srrupuna ait bulunmayıp 

daha eııkl dJJ/er rrupundan olacağı 
fikrine göre hareket etmiı ve uzun 
tetkikler neticesinde Aıiatik denilen 

Askeri Komiayonu ittifakla tanip Amerika babri7esiode (1 000) ta 
t . . ' r 

e mıttır. yare vard ır. Bunun lki mis.in~ ib:ltı 

:e •nketmesine Hbep olaa saik Vaı:ngton, 23 ( A.A. ) - Birletik iıtenilmektcdir. 

udur. - Süreyya 

Almanyada Televı·z. bu daha eıı1d d:n.r rrupunun kcı· 
fine muvaffak olmutlur. Sümer dili 

yon Servisi de bu .,rupa ait bulunmakta ve bu 
dl?de niıbetea daha çok mncut olan 

Musolini y· ne ..,;Öy •• yor 
Berlln, ~3 (A.A.) - Almaaya rad- yazı aümunelerl Etrüak dili l'e ınu-

ro nıOdiriyeti ıefl B. Hadamonkl, kayueler ynpmayı mümkftn kılmak-
~•leviEyon Hr.viaini aç~ıı ve alSylediğl tadır. 
ir nutukta böylece, &lımler)e İfçileria [ ltalyımın merkcaiade Roınalılar-

teıriki mesnisl aayeainde beıeriyetia daa çok önce geoit bir medeniyet 

Doğabilecek Herhangi Bir Vaziyet 
için Hazırlıksız Değiliz 

hır hayalinin tahakkuk etti,..laı· bı.ldlr- kurmuı olan Etrüaklerin de Türle 
a oJdufu uaHn daba euvellerl anla· Roma, 2J ( A.A. • - Röyter mu· 

1Dl1tir. t tlmıftı.] babirinden: Siyah aömleklilorin bir 

DUn Zlreetl J topl ntı ında, Venedik ıarayının bal-
Zlr~~-·· ~s ( A.A.) - s.~ael•ilel ll gar 3FIB a- koauodaa .söylediği heyecanb bir 
f tl l:.natıttsl daimi; komıt .. i, SOD 1 z• f • autukta B. .Ma..Jial demi.tir kil 
/ ~aıod• ziraat ilminin fnkalAde Car ara tya eti "- Avrupadaki t•ırlki meaai ve 

ııkııaf ve tarakkiıiai o»z 6 " l S t- ( H i) sulh arzumuzun H"Sı birkar mi'.yon • ou nune an• o.,,a, uıuı - Buraya 2'6l•n 7 

~ık bkır karar auretl kabul etmiftir. haberlere g6re, Viyanadaki Bu' g-ar çelik snnırü Ozerin• dayanmaktadır. 
'&i u arar suretinde, beyıaelmilel 9efaretinl idare etmekte olan Vaçef Siya•İ ufkun bulutlarla dolu olCu-

raat eostittisünöo mesaisini tama- ayın on dokuz ve yirmi birinde Mııcar ıu buglhı, Jtalya hiltiln dllny.ayn 
~Ue ilmi mıntakalara huretmlyerek Batnklli Şuınik ile, Hariciye n:ı zın harikulide bir itidal manzarası ı r-
liraat sahasıııdaki ilmi araıbrmaların Belter Valdenet ıerefine iki öğle J:etmektedlr. Çilnkn ltaly~ ai'lh 
•aaıe]i cihetleri n bu araıtırmalann ziyafeti nrmiıtir. Ziyafette, bfitGn bakımından n düıünce bakımından "•ti l · aefirJer, Macar Hariciye menıupları, 
\ it re erı Gı:eriade teıpit etmeai ViyHa Belediye reisi, Macar Maliye mlsteribtir. 

-..:., lif olunmaktadır. nazırı Burte ha%1r bulunmuılardır. Sizin -raıılanızla ltalya milletine, 

----~--------·----------~--..,,_~~~~~~=== ~ ı lar, onun dimağını &) dınlatamı· 
9S5 Edebi _ Yazo•: rordu: 

Tefrikamız Mahmut Yesari - Bir otele inerim .. 

Çam Tırtılları 
l>u· liacer, ne yaylıya, ne yayam 

1Yordu : 

- Arabalar hazır bulunur mu? 
~ll ?tel &ahibf, genç kadmın 

iiaiz.:iğf ne gllldD : 

Luı - Her zaman. araba huır 
unur anıma, aize olmaz. 
- Neden? 

l.'t - Ucuz olsun diye, d&t 
l&Jdı IDiijterl alırlar. E,yalar da 
WQı l1l tıldım dolar; ilif hlaı yola 

ır. 

~~enç kadın, kendini tutama· 
' hir kahkaha attı: 

lllıeJ Dolmuıa bir adam, dese· 

b,,~uharrem Bey de, gn!meğe 
arnıştı: 

diın~ Çok güzel buldunuz. ef eıı· 
li olmllfa bir adamJ 

"1 .•c.er. hemeuı ıkıtndini topla· 
• cıdc.ileıU: 

'd - lstanbulda, dolnıuşa bir 
anıt kayıklar vardır da .•• 

L Otel sahibi, ·· · "lfif ., onilne bakarak 
ı;ü4timsüyordu: 

•- - Evet ~fend m 8 .1. ~te - 1 . • ·•• ı ıyorum .•• 
llata~y e... Sız, o arabalarda ra-
a.. b olursunuz Size, t • b. 
...-i\ 8 1 iz. • emız ır 

pey 81 Bendeniz; tembih 

ederim, arabanm içl.ııi de bir 
gDzel temizlettiririm. 

Genç kadın, bir arabaya bin• 
menin bu kadar teırifata bağlı 
oluf UllA için için şaııyordu, Fakat 
ıayet tabii görllyormuı gibi 
bulundu: 

- Peki, araba ne zaman 
hazır olur? 

Muharrem Beyin, tekrar yllıft 

kararmııtı: 
- Siz, ne aünll lç:n emre

derseniz? 
- Ne ıDnll irin mi? 
- EYet, e!endim... Ne g8n 

tefl';f etmek arzu edeueniı, o glln 
lçio, ıöylerlz. Araba ıabahley:n, 
otelin kapısına gelir, bekler, sizi 

[alır. 
- Anladım, en aşağı bir g6n 

evvelinden haber verınelL 
Muharrem Bey, tereddütle ba· 

la yordu: 

- Affedersiniz, hanımefendi, 
birfey soracağım. Kasabaya git
tiğiniz zaman, nereye ineceksiniz? 

Geaç kadının, kasaba ve köy 
hakkında hi,bir fikri yoktu. Uzak· 
bir maziye alt, ıilik, aönUk habra• 

Muharrem Bey, acıyormuı gl· 
bl pdft: 

- Buram, biraz dlifünDlecek 
meseledir, hanımefendi. 

Hacer gözlerini açmıfb: 
- Nedaa? 
- Kasabada, bir tane °Kız• 

beJU,, oteli vardır. O da, handan 
bo:ıma bir pJdir. Bura81 gibi 
değiL •• 

Sonra. öğtlnmealnden utanmıı 
sibl b&f&DI ıiğdi. el1erini oğllflurdu: 

- B:üm oteterimlzde, her ne 
kadar latanbul otellerine benn• 
meue de. eh, Ku:beylidcu hayli 
farklıdır. Kızbeylide, boı oda 
bwup bulamıyacağınız ıüpbeli. 
En-elinden haber aa:lar.sak, daba 
aağlam İJ ~örmlit oluruz. Böyle, 
hep llıabu~e, 90rularak, dan11ara'k 

hareket etuıek. ıen' kadının 
canım sıkmlfb: 

- Ay, timdi oraya da mı ıo-
racağtz ! 

- Bir mtişkile uğramamanız 

için ..• 
Hacerin kaılan çatılm1~h: 
- Bu da mı, günlerle stırer? 
Otel aabibi, manllı manAh 

baktı: 

- Şahsa g~re efendim •.• Hor 
yolcu, bir midir?. 

- Peki, kasabadaki otol lıini 

dotJabilecek herhangi nıi76t için 
baı: rhksıa olmadığımızı aö71emek 
islerim. ,, 

Amerikadaki Rus 
E!çisine Göre 

Nnyork, 23 ( A.A. ) - Sovyet 
Suayanm Amerika ıefirl B. Tıoya
novıki, Avrupada patlıyacak berh 
gi bir harbln derhal evrenael ~~; 
harp olac ğını söylem 1 S t 
Ruayeaın buduf arını U:ub f ovye 
haz r o duğunu, fakat aulb is~e~~a.y~ 
Ye Alllerlka ile :ticaretin7u Uık· ~nı 
diJeditinl ilave etmittir. •ta Dl 

de halledelim. 

Muharrem Bey, keyifle ellerini 
açıp kapıyordu: 

- Hepsini, bendenfze b 
la K b • ıra· 

n... ız eylı otel;nin h "bf 
ahbabımdır. EugUn oid• sa hı ' 

. • .. n ara a• 

Scılardan ~ırlle. haber gönderirim. 
h:e, tamız, güzel bir od h 

Ô a azar· 
la.r. obur glin odanın haberini 
a ırıı. zaman, kaıabay 
gitmek istiyorsanız 

8 
abne gUn 

h J 
' ra ayı da 

azlr atırız. Siz, hiç dQ u • 

f d. k §ımm.,.yın, 
e en un, mera etmeyin! 

Genç kadın tatlı bir ""lft 
ytş1e Laktn 6 "' mse-

- Çok teşekknr ederim ıizo 
zahmet oldcald ' 

Otel sahibi, kızarmıştı· 
- Vaı.ifemiz efendim • 
Dureu \"e genç kach ••• • 

b ki
. . na, emır 

e ıbyormuı gıbi bakıyordu. Ha
cer, aşını salladı: 

- Bana, bir de çok ı•kerlf 
kahve emredin. 

- Şimdi efendim. 
Gu:uyordu: 

. - Fincamnız ayrılmııtır. O 
cıhetten de merak bul urmayın. 

Odadan ç.ıkh; sofada, caketi
nin önünü çözdll ve kendi ken
dine söylendi: 

- Ne karı bel. Aktaşta, ne 
işi var, bunun? Oturıun otelde .. 
Kırk ıeno otursa, on parasını 
almam .• 

Merdivene doğru yllrllrken tatlı 

Fahire 
Bu erkeğin evde sıkılması, 

neı' • ve şetaretlnl kaybetmeal 
enlaıılmaz fey değildir. Siz bunun 
kabahatini kendinizde aramalısı· 
nız. Her erkek evine döndüğt 
zaman güler bir yilz, neıell bir 
yuva, mesut bir ocak bulmak is
ter. Fakat kadın gUnlin dedi· 
koduları, kom~uların zırıltıları ile 
onu rahatsız etmiye başlayınca 
o erkek için a:&Jnsını kaybetmiye 
başlar. 

Kadın kocasını meıut etmek 
istene, onu evvela glller )üzle kar 
ıılamalı. Evf ~nun vücudunun dol· 
durduğunu hlssettirmelL Lnzumauz 
ve nıanAsız laftarla onu rahatsız 
etmemelidir. Erkek evde huzur, 
ıükün ve neşe ister. Siz ona 
bunu Yerdiğiniz glln ondan ala• 
cağınız fey ddece ıaadettir. 

* 
Ankarada Bayan Hamdiyeye. 
Kocanızdan zarar ziyan iıte

mekten \•azgeçmeylniz. Onun 
tehditlerine ehemmiyet Yermeyi
niz. Davayı kazanacaksınız. 

* İzmirde Bayan H. G. 
insan aevdf ğ;nı sokakta bul· 

maı. Siz her kadınla dlişllp kal· 
kan bir erkeğin bir iki görlişme· 
de size Aşık olabileceğine nasıl 
lnan1yorsunuz? 

* Aydında Bay O. Ünlü. 
Sevgilinize ve aileıine vaziyeti 

neden anlatamıyorsunuı:? Kızın 
ailesinden eizce en makul olan 
kimse ona vaziyeti anlatınız ve 
resmen kızla evlenmeğe hazır 
olduğunuzu söyleyiniz, meıele 
ka!maz. 

TEYZE 

tatb bapnı katıyordu: 
- Her 'f'akit b8y)e parça 

dUımez.. ipek kömlek, ipek pan• 
taloo, no de yaraımıf.. Ya o; ka· 
narya sansı· ipek iç gömleğl •• 
GöğıU de gömlekten fırlayacak 
ğibi.. Kırmızı terlikler, knçük 
ayaldannda, ateı gibi yanıyordu. 

Terbiyesine, nezaketine de 
diyecek yok.. 

Taılığa inerken, içinden ka· 
rarını Yermifti: 

- Kııbeyliye haber g&nderdim; 
ha heber geldi, ha gelecek, diye 
bir iki gfin geçiririm. Oda bu
lundu bulunmadı; araba hazır 

oldu, olmadı, diye de nç beş gno 
savaakladım mı tamamdır .• 

Gözlerinin l5nllnde; hep Ha• 
cerin pembe pijamalı hayali, o 
dalgınlıkla ytirOyordu. Taşlıkta, 
hizmetçi Huriye kadına rastgeldL 
Hacerin, pembe pijamalı hayalin
den sonra, bu kara baı örtOIO, 
çizik, burufUk auratlı ihtiyara 
bakmağa tahammül edemedi; 
lera ters bağırdı: 

- Ben }Ukarı k11ttayım; •en 
beni &fağılarda arıyormuşsun .• 
Sersem, çekil karşımdan.. 

Şaşkın şaıkın gerileyen ~z
metçi kadını, lğreniyormuf gıbl 
1
. . .1 1·tti ve kahveye 

e mın tersı • 
girdi, ocağa yaklaştı: 

- Ateşin ktıllll mU ? 
( Arka1ı nr) 



6 Sayfa 8 ON PO S T ~ Mart 24 -============="-:""--------------------------;..;.;.;....:...;;..:~iı,;,_----------=======ıı::::a::=================-========~~ ~ 

Dünga Hadisel'iri , 

Yeşil Renkte 
Sıcak 
Lazım I 

lnglllz doktorlarından biri muh
, tJir blıotöjl telif sı~aalın yek

biiglnlnl11 diğeri ile ~lftler 
L ___ • tlrmok Detice1lnde 
n.vtlSI k aoarya sarıaı ye 

k-0yu kırmızı i yınl açaa tipi 
lhdaaıaa muvaffak olmqtw, tim
di bir tane de Yetil Nnl.te ııçan 
'tticude getirmeye çahimaktadır. 
lngfüz gazctecllerl bu doktora 
müra~at ederok: 

- Renkli aıçanları ae yapmak 
istediğini aormUflardır, doktor: 

- Şimdi aö,I mekte m~aurum, 
yeıiH do yapıldıktan aonN srörllr• 
sUnft.ı, cevabını vermlı~lr. Mamafih 
meılektaılarımız bu doktorun bu 
aah da çalışın sını 11adec bir 
beve t n ibaret farzetmektodirler. 

* 
Amerlkenın ~ Dentl\l iodety 

adını taııyan dişçi birliği 
--.lc-ın-cl_g_tb_l_ dön.yanın en sağ· 
parlıJlan lam, ayol zaman· 

. da do en parlak 
dış/er dlılerine hangi 

memleket h ik-mm melik olduiu u 
tetkik etmiıtfr. Tetkikatı& verdiği 
neticeye göre en parlak ve en 
sağlam diş Z nci ırkındadır. Ma· 
maflh zenci ırkının araatnda da 
blrlnclliğl cenubi AtlanUk deni· 
zinde T rlatan da Cunha ada&ının 
hnlkı kazanmııtır. Bu ada hal• ' 
kından 1561 kişinin dlılorl birer 
birer muayene edilmlt Ye içlerin· 
de 90 lık lhtfyarJarın da bulun• 
masıne rağmen hiçbirinde çllrllk 
diıo rostgelinm miştlr. 

* 
Mısırın DahiHye Bakanlığı 

yaz mevsiminin, binaen· 
___ Y._a_z__ aleyh banyo za· 

gaklaııgor, manın yaklqhğı· 
na bakarak yeni 

hazırlanınız bir emfrnam çıkar• 
mııtır. Bu emirnameye göre ka· 
dmların Yllcude yapııan ma· 
yolar ile, erkeklerin de kısa 
don ile denize girmeleri ya· 
saktır. Bundan ba9ka erkeklerle 
kadınların ayni plijda banyo, et• 
meleri ve banyo kıyafeti ile reaim 
çıkartmaları da yasaktır. Mamafih 
bu yasaldaf ecnebilerle hiriatlyan• 
lar hakkında cari değildir. -............................ . 

D 
')'Hm1, elı•.S. H ... adla n alla ıuaı..ı 

Eeki Zabtiye, ('.atalçeomt aofsd1t aa 
ISTANBU~ -Oaıetemlıde ~al<uı }'.&Zt 
ve reelmltrio bUtlo hutara 
meh,.uı H .. zetemlae aittir. 

ABONE . FIATLARI 

Abone bedeli eeJiodir. Ad reı 
değlttirmek aa ~r<a,tuc. 

a.ı.,. nrlllı geri """""'fi~ 
HAnlarde11 moa'ullret •"""'•a. 
Cevap için mekturlııra 10 k.aıu.şlvk 

pul ilAveı Jti~mdır. 

r Po.ta kutuauı 741 ı.t&nbul "I 

Telgraf ı Soopoıta 
.. Telefon ı 20203 

ıenar Lokantalar 

" - E •• Babam E ... Denize Küsüp Bize 
Gelin Mi Geldin 
Be? •. Balık Mısın, 
Piliç Misin Be? .. ;, 

- Ya Afandı, Seni 
Bur k lıter, Taamı Sahih 

Y , Seni Canı Aıide ister .... 
- Ya Bay Af andı, 

gımHler boyla bir kof te · 
yayaqaaa vallahil.. Beni 
cani Jektl, çok ylyo, em• 
ma Ye lAldn, HBI ister, 
Yererlm.. Vallahilazim ve 
billihilkerlm l~ine darçın, 
keranfll ve enni dttrlil 
bahar t ve kara biber 
katmışımJ .. 

- E babam e, denize 
ktiilip bize gelin mi 

geldin?. 

baluk uıağıml Ha be.ler, 
tok tutar lnaanlll. 

Kari Melctabları 

Taksim ile 
Karalcög 
Arasında Hela 

Belediyenin Sultanahmette 1•P" 
tırdığ'ı yeraltı helAlan o el••' 
için ihtiyaca • belki de ihtlyaçtaP 
çok fazla • cevap vermiş oldU• 
Fakat KaraldSyden Beılktaş '' 
taksime kadar umumt helA yoktur. 
Belediye bu yeraltı helAlarındaO 
birer tane de buralarda yaptır•• 
pek laabet etmiı olacaktır. ÇOP'" 
kil bilba11a Karaköy .. Taksini 
yolu ıehrin en kala balık yolla• 
rından biridir. Buralarda batl• 
birer yeraltı heliilı yapıhncaY• 
kadar muvakkat meballer vUcud• 
getlrllmelldir. ÇUnkll Karaköyle 
Taksim arasında iş görenler 'ff 

oradan gelip geçmek mecb&J' 
riyetlnde bulunanlar hazan ço1' 
fena vaziyetlerde kalmaktadırlar• 

Yeoilköy: Mithat 
Etraftaki hamallar 

tel aptal aUIU9Uyor, bir 
bana, bir do arap kGfte· 
ciye bakıyorlardı. Dol· 

Etrafında birkaç mllt· 
teriai toplanan balak kızar· .-----~· P""'"...,._.~--..-~ 
tıcılardan biri coımuıtu. ( Ceva6l11r ~ 
Y elpazeyl aallarkenbirden· 
bire: 

-E babam E, denize 
k~ıUp bize gelin mi gel· 

- Daha. bir ~alık (iın bel.. Balık mısın, piliç 
vereyım mı? miain be? .• S na ne kadar 

mlıl.. Taamı vereyim Mısbfa? •• 
mükemmel .. Ü· - Yüz: palık, elll dirhem du 
zerinde iri iri ekmek!. 

1 bulgur taneleri Seyyar lokantacı elindeki yağlı 
duruyor. lakara maıayı tavanın kenarına vurdu: 
OstUne koyar - Senin Uç kurut borcun 

koymaz, parmak yardı dünden!. Tongaya dUtUrmel 
la dokunulmuı - Vereceğim Ahmet ağabi, 
kirpiler gibi bil· amma, bugün iı yapmadık. Allah 

ttın dikUğile ka· bana, ben sana!. 
bardı. Arap KUçUk bir parça balalı lbtl-
anlatıyordu: marnla parmakları arasında tutan 

Seyyar lokant cının yağlı müşterisi dı, b:Oa ~:;::~a bir ihtiyar, gitti, kUçUk iskele 
muıa bir kişi lakeleıinfn o kUç8k .taamı aahih» diyorlar, bayafandi tahtalarından birinin kenarına 

ydanı önleri hop aoyyar lokan· seni c nl börek ister, "taamı sa· oturdu. Kiğılı yere koydu, •kmej'i 
talarla dolup ta§ıyor. Cızır cııır hih,, yl, aeni cani aside sever, dizlerine oturttu, sonra bnynk bir 
plıen balıklar, iıkarada ıuları "taamı sahih,, yl.. Cümle taamlar lokmaya mukabiJ, kUçUk bir balık 
aka aka kızaran köfteler, •oian· bundan nazil olmuştur ya bay parçaaı kopararak ittiha ile yeme· 
ları kurumuı kıyma, maydanoz• af an dil.. ğe baıladı. B~lmlyorum neden, 

1 
f I Öğle paydoau baıladı. «Dol· bu inaanlar yemeJe.i her zaman 

arı aararmıı, BIU yelerl dura muta bir adam,, cılar bile kürek-
11 

dura bayatlamiı pllAkilar, ıomun leri bıraktılar. Kurt hamallar, böyle bUyllk bir ittiha lle yiyorlar. 
ekmekler, çavdarlar, liİrkeli pa· arkahklaranı altlarına alarak çö· Şimdi kuru çardaklarlle bom• 
tat a ezmeleri, öıtü meıin renii meldiler. Yırtık kHketli bir aan• boı kalan kahve önlerinden birin· 
almıı börekler (!) saat 12yl çal· dalcı bağırdı: de en lüks lokantalardan biri 
dıktan sonra burada kapış kapıf - Hacı baba ulan, bana lkl kurulu.. Üzerinde ltlemell tunç 
kapılıyor. Allah emaali kuiresllo demirler, boncuklar, ıeytan mi• 
milıerref eylesin diyeceğim amma, - narelerl, muskalar aaıh biraz bil• 
bu seyyar köfteciler galiba be- yUkçene tezgihın bir kenarında 
lediyeye tabi değil.. balıklar, bir kenarında köfteler 

Meaelii. (koftelerini) metede ede plıiyor. TozgAhm alt glSzil tabak 
bltiremlycn Arap Lokantacr, 25 doludur. Bir köşede yuvarlak bir 
liğin llstUnll verirken, yağla elle· teneke kutuda faaulya plAkilerl.. 
rini ciliilanmış gibi parlayan pan• Kenarda tahta masadaki iki mUı· 
talon yenlerine .Ordu vo koynuna teri hararetle konuıarak yemek 
aokup beyall çoktan kaybolmuı yiyorlar •. Biri bahğın kılçığını 
bir kese çıkardı: aA-ıından çıkarıp yere attıktan 

- Y eiirıni bet guruıa llstl:ime ıonra lokmasını yuttu ı 
v rece?. Taalll !.. - Gızm parası çoğumuı, köy· 

Arap paralu. nı saydıktan de bir iki lneğu de varmıı. Kara 
aonra bana d&adU : oğlunun gelini olurum emme, 

cubaz lsterum diyor.. Garı gıı· 
- Ya Bay Afandi, Ene me· 

barif turki, emma, ben fena aöy· 
ı lece, aen eyi aalayaca !.. Ben 

b:r buliur kofte yapar, Vallahil· 
azim, barmailarıaı yeraenel.. Sen 
011ürö ( öksüriik) oldun, taal, 
taam He bir vabit, oaaürU geçeri .. 

Deaizdeo eHn ktHIU, köttı bir 
rlizgAr küçük meydanı altnıt 
diyor. T ileride bir seyyar lo

kantacı, küçük bir beazin tene
kesine dcldurduju yeıilimal, al· 
yahımsı bir zeytinyağım "gluk 
glukt.,. tavaya boıaltıyordu. N~ 
koku. ne koku ... 

Ar.ap, ~ ambaımda duran kU
çUk bır tah!a kutuda, aarı renkte 
hl:- çiybörek g:bi bir şey çıkardı. 
Bunu Arap:ar her da'm yerler--

Çudar bile sudan ucus .. 
• öfte ile yUz dirhem ekmek gö ı· 
der be, bayrama paraaını veririm! 

Bayat balık ve et kokuları 
etrafa ya} ılıyor, dumanlar tütüyor, 
yelpazeler sallanıyor, kömürler 
çıtır çıtır yanıyordu. 

Kllçllk bir balak lokantası (!) 
~nünde duran iki adam ötekiııe 
ikram etti: 

mana inan olmaz gözum.. Bi ba
ganda dopuzu çevUrUverürf.. 

Öteki ekmej'ln yumuşak tara· 
file tabaktaki yağları temizliyordu: 

- Garıya inanuraun, koyo 
gldıcen mti?. 

- Galup ta nideceğem ? •• 
Karamanluyuz Emme, bilim tor· 
paha yaban daıı garıımıı cuva
nım. Üstanbul bağa yaramadı 
dUsem, liri IAf gonuımam, ga· 
rının iki ineği, biraz paraaı olun· 
caz, eh, artuk, çekilir, bi yol da 
pasdurna gıyaruk r.. 

Bayat balık kokuları bUtUn 
Halici kapladı gibi.. Ara aıra 
Adalar iskelesinden bu taraflara 

Ha burdan yi) elim bir içi doiru beıer onar, martiler uçu· 

Bursada. .Muallım bay Uhapli 
Tünaya; 

Adap ve muaıeretln öz tnrk'' 
çeleri ıunlardır : 

Dllzenlilik, Cöncosun, Ayrar 
ma, Birge, Bunk ilah .• 

* Midye GOmrtik Memuru Bay Nih'
1 

Oıe: t 
Bilmecenlz gUzeldlr, fak8 

çok zor vo karııık] olduğu lçltl 
kullanamıyacağiz, maıur görUnU•• 

* Ankarada Asknl fabrikalar ınatba• 
a11nda Bay Mahmut Tezele ; 

Şimendlf er tahvlllolze ye eli 
aenedenberl isabet vald oluP 
olmadığını Oımanlı Bankasın 
müracaatla öğren• liralniz. 

.............................................................. 
yor, döntıp gidiyorlar. Du\'at 
diplerinde, lıkole tahtalarınd•ı 
kayık diplerinde çömelip at1'tı• 
ran mllıteriler gittikçe fıız}alll' 
ııyor. R•ngi sarıya kRçan bir 

011 

ile, ktiçtlk balık parçalarını yaJd~ 
evirip çeviren aeyyar lokaata' 
yine coıuyordu : 

- Ununu giydirdim kuzu oıdıı; 
•ah babam vah f •• Bu derya Jııl 
ıusuna can mı dayanır be J .. 

Mnıterllerden biri sordu : 11 
- Hacer ablayı ne yaP:, 

Salih Reis?.. Köye göndernıll 
diye duyduk •• 11' 

- Duydlson içinde tut, kal•' 
Daha bir balık vereyim mi? •. , ~ 

- Param yok be Salih Jtel rııl 
- Can aağlığana bak. Y• 11 

öbUr gUn getirip vermez ınislP 
Ye iıtediğln kadanl.. •' 

Berutlu Arap köfteci, s•r:11., 

lokantacıların en mahiri galı ıa'I' 
Etrafı adam dolu.. Yt1ı P'~ıJ' 
veren "taamı sahih" dediği ot• 
sıur böreğini kapıp götOrOfy•' 
Hacı ikide birde batını eallıt 
rak mırıldanıyor : ıyoı 

- Seni canı biımit ıst ~ 
beniklıl da oyle.. Seni ca

111 
)e f,• 

mut• lstlyo, beniklıl da 
0~ 
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Q DÜN~ ATBUATINDA ~ 
ORDUKLERIMI 

vazifeyi mem"eketiaia en ıayıf zama• 
nıada berine almıttı, hep emrivakii 
kabııl etMlf, Al•anyanıa lçOncO 
pllnd• yaıpmuına rası ol•uı ırörl· 
111lyordu. Yumuıııklıtı ile 1ralip deY• 
letlertlen taYİZ tHrJae taviz kopart• 
yordu. Ölünce huıuıt aotları meydana 
çıktı ve anlaşıldı ki bu politikayı 
baıka UlrlOıll mtlmkOn olmadı~• itin 
muYakkatea takip et•lıtlr. Hitlu lH 
o taYlclerden iıtlfade ettikten •oara 
kun•t politikuıaa ıeçmlıttr. Ve 

Fraa1ız ıazetHlno göre ilk munffa• 
kı1eti temin ıerefi Strezmaaıodır. 

Tabiat insanları imtihana Çekiyor: 
~~~~-------~ 

Bu Genç Kızın Adı Nedir 
Bilir Misiniz ? 

Yüzde Yüz lıabetle Cevap Verllemiyecek Bir Sual 

Rea:mlerial ılrd~ iki 
teııç kız kard99tir:er. Blrillia .adı 

1 

Dorothy Fairbaakıtır, iltekiain de 
Eloonor Fairbanka. Dikkat etmlt 
olacatınız Uzere yekdljerine son 
d•rece benzerler, adeta biribirlain 
kopyasıdırlar. O derecede ki, 
oturmakta oldukları Mlssourl ıoll· 
rindeki dostları, bu kızlardan 
han&f ıi ile konuımakta oldukla· 
nadan laiçbir zaman kat'iyetle 
emin detlldirler. 

Bir mllddet evvel bir mektep 
mlıamerHinde tem.ti edilen piyesin 

• bq rol O Dorothy' ye •erilmiıti. Genç 
1 loz bir lltlfe yapmak he•e1ile bu 

rolD, kendi derecesinde Jıtfdat 
11hibl olan kardeıi (Eleonor) a da 
ezberletti v• temsilin tam orta 
yerinde hiç kimaeye sezdirmeden 
yazlf11lnl kardeıine bıraktı. Ve 
bizzat ke~dilerl •nlatmcaya ka• 
dar bu değişmeden hiç klmHnla 
haberi olmadı. Halbuki temıilde 

• 
g••Ç kıılarn en yakın tamdıkla· 
randan baıka biz::at anneleri 
babalara da hazır buluauyorJardı. 

Genç kızlık zamanında bu 
benıeyiı belki, belki detil mu
hakkak •ilencelidir. fakat 
evlenildiil zaman mahzurlan çı· 
kacaktır. Bunun içindir ki genç 
.kazlar evlendikleri zamaD ayn 

- Hlkümiti111 aradıfı bir ada•ı 
eYlaizde •aklaaanız •• olur? 

Bizim kanunlarımıza glJre, itinin 
ıekliae naıarao hnflf veya atır, fakat 
mutlaka ıuçtur, meydana wetireceti 
idari aıkıntılar da caba! 

Fakı:t Frans ız ga:ıetelerinln nefri· 
yatından anlıyoruz ki, • caailer mü•· 
tuna. hatta hapıe mahküm edilmit 
bir mücrimi 1aklamak, orada ıuç 
değildir: Çilnkft kanunun bu madde
ainde gayet aarih olarak 1adece 
(cani) den bah1edilmekte ve ihbarının 
mecburi oldutu aöylenmektedir. 

Franaada kanunun Du cilvuiai, 
yahut unutkanlılıfıııı llahra getiren 
ıey, Philibret la111lnd • bir zatın ıer• 
wnzeıtidir. Bu zat mebuıtu, eYvelee 
yaptıtı bir dolandırıcılıktan dolayı 
1reçende mahktbn oldu teıril muu
nlyoti kaldırıldı, ılaıdl firar hılfnde
dlr. 

Bi~~· ·i<~di ..... ·~~·~- ·--
Düımanının 
Vaıigetnamesi 

Kedi düımaahiı ile tanınan 
Amerikalı Miıtr Rok•el Sayre 
Şikaıoda ölmll• ve her yıl lbılll 
kedi dlltmanlanna dağitılmak 
Ozere 200 ln,tliz liralık bir Irat 
bırakm,ıtar. Bu iradın Dk yalhiı 
ile Amerikanın sabık Cumhur· 
roiıinin ze•ceıi (Misiı Koolidge)y• 
bir kutu çikolata, Romanya Kra• 
liçesl ( Marl ) ye bir kutu sakız, 
muhtelif ze•ata ·da bu ıekilde 
bau laediycler ııönderilmiıtir. 
Miı:s Koolidge lle Kraliçeye 
hediye ıönderilme&inin 1ebebl 
birer kedi öldUrmtıı olınalaradır. 

······························································ 
ayrı ıeb:rlerde oturmaya •• ara· 
farında kur'a çekerek, hanıisine 
i1abet ederH onun saçanı 

boyamasına karar vermitlerdir • 

Strotoıifer adı 
Yerilen dünyanın 
haYa•ız mıntaka
larına tıkarak he
niz malaiyetl bet. 
Haiz fualar lzerill• 
de tetklkatta bu. 
lun•ak, dOaya 
bilwlnleri ar Hıatla 
moda haline gel
ditl zaman ıu 
•3yleamiıti: 

- Dlayaaın 15, 
10 bin metre tta
tlade cuibe kuy. 
veti a:rdır, haYaaıa 

.... ~av11•eo de çok 
H)'lftır. Eter bir 
tayyarenia oraya 
çı k a r a k o r a d a 
uçmuı kabil ol1a 
aaatte bin kilo
metre ıU'rat te. 
min edebilir. Bu 
takdirde de ötle 
yemetlni lıtaobul• 
da yedikten ıonri 
ıkıam yeme§'inl 
Amerikada yemek 
mOmkGn ıe1ler 
araaıaa ırfnr. Ne 

S .. , t ura •• 

çare ki han olma- Tayyareci oklijen maıkeJerini tecrlbe ediyor 
dıtı için oralara çıkmak, ıun'I orada aaatte va1atl 400 kilometrede9 
teneffGı vaaıtalarlle rayet sıllçtllr, fazla aGratle uçmuıtur. Mak1adt 
deaiıaltı gemiıl ıibl tayyareye sua'l Loı An.eJoadan kalkarak ( Nnyork ) 
hava doldurmak ta tehlikelidir, im• a gelmekti, fakat g~rmlyerek uçtuto 
kln1ızdır. ,, için Nevyorlıl yeriıae, bu t•hrla )'A• 

Bunu11la b1raber Amerikalı ıaze- kınlarında olan ( Ktevland ) a kondu, 
telerdea aalıyorua ki Onlil lay.rareci •ıtıtı mHafe 3400 kilometredir. o .. 
VIU7 Pod ba l•kh•ısh... in•••• •ek iri Y•ktlle tahmin edilen terak• 
1e••l1t tayyarHiae aun'I han dol- kinin yar111 elde edilmiıtir. Öteki 
duramamıı İH tle burauaa okaljen yarııı da elde edi11e akıam yemefİ• 
ıltHlal ıeçlrmlı, ta17analne blnmiı, ne Amerikaya gitmeklitimiı kabil 
10.600 metre lrtifaa yGkaelmlı \le olacak. 

lngilterenin 
Bir Altın 

•• 
Uzerinde 
Yağmuru 

Tlıe Economiıt m - b kıl 1 · 
0 ı bU Ok bl ecmuasının anlattagına a ana rgılterenin 
ter kt d Y T' ri holuk aıılmıı gibidir, içinden durmakıızın altuı 

l
a mlati a ır, ıcar •yat, :ktlıadl hayat, ıınai hayat o derece genlr 
em ı r, 

lfto tize birkaç rakkam· 
- Milli lıtihıal 1924 h. · b b b kk 1932 yı nda (100) farzedıllrse, u ranın teılrll• 

(ı'934) da~ (l ) yılında (93) e dUtmllştU. (1933) de (98) e çıkb. 
l d (~S:) l~k 8 yükaelmiştir. Bunun bir neticesi olarak (1932) 

>(64
1 ın3 l)a e . . rt~ •mına çıkan iflil vak'aları azalmıı, (1934) yılında 

ınmıı ır. 

. Ayni neticenin ••eri olarak kir eden ıirketlerin temettll hlSI .. 
lerı artmııhr. Bu artııın nlabeti de yüzde (16) dan fazladır. 

Bin Bir Gece Masalı •• 

Miamy Sahillerinde Bat
madan Yüzen Seccade •• 

Amerika ııazeto~eri bln bir 
i•ce maaallarından birinin tabak· 
kuk ettiaini ıöylO:,.orlar, lıaret 
ettikleri efsane evliyadan birinin 
havada uçan ve denizde yUzen 
ıeccadeslc.lr. Bu ef.aaeaia tahak· 

- t rikaaıa kuk eden kısmı ile Ame 
Miamy aahllleriade aOneı banyoaa 
için icat edilen uldır. Üzerine 

J

. l dalıalarao ara1ında 
yatı ır ve . 
Hatlerc• durulur, tehlikesı yok· 
tur, rellmi•iı:.a .... ,, acııti• albl. 
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Aynalı Dolap Görülecek Şeydi .. 
Bu gelin odasının yanında oraaı kiaelerl var. Ta-
ıolda ınfır kalır diyorlar. 

Arhk fazla l:'" fa lttzum yok, 
bu kadarı kafid:r zannederim. 

Geldim bitiıiğe... Bu salon
dan yine geldiğin koridora çık, 
ikinci kapıy1 açıp gir. 

· Burail da yatak odasıydı. 
içeri adımımı atınca o kadar 

tersim d6ıımüş, aklımı t•11rmıtt• 
ki yamm.dald Gnlfem kalfaya ne 
desem inanırımız?: 

- Niıan Efendi nerede? diye 
ıormıyor mu imişim? 

- N:pn herif mağaı:aıını bu
raya taııd1 da aonra zihnini mi oy
n&ttı? Nekadar saten, krep, fular, 
tafta, pelnş. ipekli varsa bepainl 
hallaç gibi atıp etrafa mı yaydı 
diye çırpmıyor mu imişim? 

Nişan dediğimin kim olduğu
nu eskiler habrlarıa da timdikile.r 
bilmezler. Niıan, Babçekapııı'nda, 
Ömer efeadi mağazasınm karıı
aındakl :neıhur d6kklncıydı. 
O zamanın en ili feraceliklerlni, 
çarıaflıklarıaı, fiıtanhldannı o 
aatardı. 

Yatak oda11nın içi ae derece 
ipeğe müıteırak, anlatamam. 

Kuklalara giydirilmİf, çengel
lere aııJmıı en son moda elbise
leri, karyolalara serilmiı, ıezlong
lara yayılmıı iç çamaıırlannı, 
hamam sileceklerini, istorları, 
perdeleri, döıemelerl, aalcılan, 
yatak takımlarını, ciblnliklerl 
ıaymağ4 hacet yok, zira hunların 
ipek olacağını herkes bilir. 

Aynalı dolapların, lavabo 
çekmelerinin, komodin g~zlerinin 
içleri bile ipek. lnanmayacakıı· 
nız, dıvarlar, korniıler, resim 
çerçeveleri, havlu ıırıkları bile 
ipek kaplı. 

Buranın dlSıemeıl de yavru 
ağzı renginde. 

Çifte karyola, aynalı dolap, 
laYabo, komodin beyaz leke 
(yani tike) den. Üstlerinde yine 
yald zdan z•rhlar, çiçekler, sıe
linle gUveyln blriblrioe airift ınar· 
kaları. B:çimlerl hiç görmediğimiz, 

bilmediğimiz ıeki!de. Y eal çıka• 
arnavut ( arna•o demek ittfyor ) 
tarzmda mı imiş, neymft. 

Aynalı dolap dediğim, l>ilditl· 
miz tek kanatlı, alt tarafı çekmeli 
dolaplardan değil .. Boydan boya, 
yan yan kaç tane kanat, kaç 
tane ayna. Kapısı bacası, Ostu, 
yanları yanrirl yanpirl. 

Aç•p ta bir bakayım dedim. 
Tokmaklar da acayip mi acayip. 
Çevirince dönmDyor; aıalı doğru 
çekince açılıyor. GOlfem kalfa 
yolunu r&ıterdi; kanadı araladı. 

E'1ştea baıa elblae. Geçm!J 
tenteneler, AIA)·işli harçlar, panl
hlı boncuklarla beıeamiı en aju 
tuYaletler. 

Bun'ar da Anupadan ietlr
tllmit- Y ektaaı• riya ıuetele
rlade ıöriip bei•nmlt; ıamar
latmıt-

tını ıoraraan, 

eleğim aağmaya 

hak, onu l'Ör .•• 
Hani Aya90fyada 
bilmem banfll 
padlıahtan kalma , 
reaglronk iki kftp 
yok mu onun ha
muruadan. 

O alelacayip 
ayna_.m önllnde, 
o eleğim uğma 
Yari taıın rafle
rıuda, btıyliklO, 
ben diyeyim yüz, 
ılı deyiniz iki 
y8z ıJıa. Koku
lar, kıralsoları. 
kremler, alhklar. 
Aynca da yığın 
yıj'ıa kutular. 
Onlarda ela na-
dide lavantalar, 
pudralar, dit toz 
lan. 

Sanki ipekçi 
Kininin, levım• ..l.tl pııanın bahçeılndeki nadide ağaçlar k11mı 
tacı Ahmet Faroklnfn dDkklnlan 1 AtA Paşanın ne fotanetli, ne fe-
buraya tqanmış... Yine o kader rasetli bir kimse olduğunu anla-
kendimi Pf1rmııım ki yanımdaki duıız ya L. 
Gnlfem kaUaya: Ufı matbğımm farkınclayun; 

- Kini efendiciğim, bu mor yarenliği ileri •ardırdığmn ıez• 
kutudaki ıfşe menekıe mi yoksa miyor değilim. Fakat bu naklet• 
ıebboy mu? Diye ıormu§um. Dil- tiklerim öyle ıeyler ki her birinl 
berengh: kalfaya da: yel OfOrdO, su göttırdO ; Bugün 

- Faruki beyciğim. ( Liı ) hepsi masal oldu. O devirlere ye• 
pudrası yok mu? deınifim. tişmemiı olanların böyle tuhaf 

Yine a&ylerlm, ytiz kere tekrar ıarip masallan merakla din!e-
etaem bıkmam. Ati Paıa kadar yeceklcrine emin oldu{ıum ~a 
ze•k mahibl, ince dtı10nD1lQ bir fazlaca çene çalıyorum. Baıı ağ-

kimse görmedim YeıselamJ.. ny k ol 1 r kulakları tıka· 

Adetim kuruaun, elim de hiç 
tek durmaz. Bir ıey gözime 
iliıip te biraz da merakımı celbet• 
ti mi dünyada rahat edemem. 
Mutlaka onun ne olduğunu anla
malıyım; aolamanam pt diye 
çatlarım. 

Sabun kAıesinin yanında, 
ıllnz kadife kaplı, yayYanca bir 
kutu duruyor. Dışından görUnU· 
ıtıne bak1hr1a bir mlkevher 
malaf az.aaı. Ya gllYey çamaıırının 
boyunbağı iğneai veyahut kol 
döimuidir dedim. Yabana yerde 
miyim, merak buya açttım. 

Birde ne göreyim? Ortaıı 
cibinlik tfilllnden, kenarları listikll 
bir 1ıaane... Bir tane deiil. iki 
tane deiil; HJdım, tam yarım 
dOzftne. 

Kadın g6ğllıl0ğü desem bu 
düdük kadar şey kundaktaki 
ağ-ucuklan.n bile göğsllne kaYUş
maz. Y ektanım çacuk oı.a, bebek 
oynıyacak yafta bulunsa haydi 
bebek göğUılüğll diye} im. 

yıvenln. 

Yatak odaSllllll tarifi utık 
kAB. Sabahhğın, paçalığm. cu· 
marteailiğ"n ılydirilctiğl kuklalara 
çarpmamak İçin J&Yqcacık se
kiJirken bir defa da karyolaların 
yanındaki chnara bakayım. dedim. 

G&zlha damaclm relllDhd ua· 
JO'· GtlYeyla fotoğrafı bulDlllDlyan 
yatak odaa olw - •iç? 

Bir de bakayım ki kaqıda 
kocamaa bir leYha.. 

- Çörç6p L. Be da aeu ? 
Diye yine aLldqmıpm • Gillfem 
kalh, Dilbereagis kalfa: 

Arbs •ar) 

Z.~ Ga•rDk Makbuzu 
Almaa1adaa T. F. L Marka ve 

8S41/8 numara ile gelen 2 eandık 
pamuklu mensucata ait 19 4.1933 
wih ve S97.l93 JWDULralı GibarUk 
maklıuı.u k c yboldstundaa ve 7eriae 
ikinci bir nüıh.ı a! n ıc •k n !an b:rln
cinin hükmü o!madıj. i i n olunur. 

Benbaaat ve Boz_fdo ....... ...__. __ , _______ _. ........ 

8UTUN ULKE.Y 1 
HERG.UN 

Mart 24 

Almanya, Japonya He 
Ittif ak Yapacak 

(BaJtaraft 1 incl yüzde~ 
Fransada 

Dnakn gazetelerde, baş stl· 
tunları dolduran mütalaa yazıla
nnm en mühimmi, Fransa • Italya 
anlaşmaaı hakkındaki kanunun 
Meb'uaaıı Meclisinde (550) Hy 
gibi bUyllk bir ekseriyetle kabulü 
hakkındaki yazılardır. Bütün ga
nteler Meb'oıan Meclisinin bu 
kararını, ıükran ifade eden ve 
milli bir birliğin tezahltrft tek· 
linde tellkkl eden bir Usan ile 
karıılamaktadır. 

Pötl Jurnal diyor ki : 
"- Meb'usların fahat tema· 

ytlllerinl ye imanlannı bir tarafa 
bırakarak blok yapmaları hara· 
raretll bir tasvibe değer. 

" Daha dUn ikinci derecedeki 
me1eleler Uzerinde birçok parçalara 
ayrılmıı olan ulU9 ıulli ve dikkat 
huauslannda mnıtcrek irade blr
llğinl . ilan etmektedir.,, 

Lö Jurnal diyor ki: 
0 Yapılmakta olan mtb:nkere

lerde Fransa namına aöz aöyliye
ceklere, kütle halinde verilen bu 
rey faydasız olmıyacaktır.,, 

Pötl Parizyen ıazetui de, çok 
dikkate değer bir ifade ile f6yle 

diyor: 
"Almanyanın, ıizli bir niyetle 

Fransa, ltalya n lngiltereyl ayır
mak. biriblrioden aynlmu telikld 
edilen Londra protokolnndekl 
meseleleri parçalamak llzere bU· 
ynk siyasi bir oyuna girittiği ıu 
sırada, Fransız-Italyan ve lngiliz 
tesanüdü, Berlin görllımeslnden 
enel, açıkça teyld edilecektir. 
Bu tesanlidün kıymeti bu dakika• 
.- eklup kadar 1aiçblr zamaıt 
bu derce• y6bek olamaz." 

f "'•ıtarafı 1 inci yüzde ) 
Alman yada 
' g8rmek i9tiya1'ile intizar içindedir. 

Halk, yeni ordunun teıkill mas• 
raflarma karıılık olmak üzere bol 
bol para yardımı yapıyor. Alman 
harbiye bakanı, halkın Vel'dlği bu 
paraları ba: kaya ''Orduya şlikrao,. 
aavanil. yatırmaktadır, 

Hlikflmet bir taraftan orduyu, 
· diğer taraftan da askeri ha•a kov• 
vetinl tenıik ile meıguldnr. Bu 
arada bir de "jepHn ,, adında bir 

lliyorlar. Hava Bakanı Bay Görlng 
yeni bir nutkunda, Venay uıur 
hedes"ni y1rtmakla Almanyanıd 
uluıal emniyet tedbiri l*lmıf oldu· 
ğunu söylemit ve şunu ilave et· 
miştir: 

.. - Almanya, &teki de•letlet 
gibi ıerefinJ ve uluaal hakimfyr 
tini kurtarmak istiyor. Almanya. 
harp istemiyor. 

Almanya, içerdekl kalkının•Y1• 
iı ve lıtibaal hUrriyeti ve AJ.malr' 
yanın tenıikl için sulh istiyor. •' 

( Baıtarafı 1 inci yOzde > 
lngıltereda 

reldere endişe veriyor. Harfd18 

Bakanı Sir Con Simon, bOyOk 
bir tehlikenin yakın olduğuP11 

anlatmak ister gibi sözler söyl,.. 
mektedir. Yeni bir nutuk ıar 
leyen Bakan, Ingilterenin hfçbit 
k avgaya karıımak niyetinde ol
madığını bildirdi. 

Eski Hariciye Bakanı Sir Or 
ten Çemberlayn ise Birming~ 
da siyasi bir toplantıda ıöyledltl 

• • blr nutukta, bugünktl HarlcıY 
Bakamnı acemilikle ltUham etti 
ye llzerinde durulması lbım ~ 
len fU ı5zlerl söyledlı 

• - Almanya bizl BerUo• 
çağırdığı zaman ona cevap .tr 
meden önce Fran81z n ltaly•0 

doatlanmızla konu.şHydık dab• 
eyi ederdik. Almanya bugilP• 
Avrupada bir eşi daha oiınıY•: 
çok kudretli bfr ordu kurll18 

suretile btıyUk bir darbe indirdLıt 
Eski Hariciye Bakanı nutkuJl

11 

bu darbenin lngiliz diplomatlafl"' 
nin acemice davranmaları ynzllO
den indiğini anlatarak bltlrdL ....... 

Vefat - Ha.eki kadınlu b 1 • 
Deli h•mtlreleriaden Bayan Sa rl ~' 
nıife bnıında kısa bir hnsta ',.., 
mGteakip nfat etmlıtfr. Genç )•• 
çalrtkan hemtire, kendini arkad.•I 

1 
d• lf ., 

rına ve Amirlerine fok ıev ırm 

itimatlarmı kazanmıt~ 

ÜNYON-;A'ANSEZD~_, 
Her sene icrası mutad 0 

5ı MI - KAREM danıh çayı bu aell~ 
Mart Pazar ıGnü 1aat 22 ye ,. 
edilmittir. Koetlmlü releeekleri• -:.. 
timlerini n bat tuvaletlerini fr• ,_. 
uıuUl dairulade hazırlamaları ıası-' 
dır. Yerler mahdut oldutundaa bl~ 
evvel Oayoo Fr ... eı idarHine k• 
olunmaları rica olunur. ~ __ ..... . . . ·-·- . . .............. 

ba•• tirketl tetkil edilmiftlr. HA EGGERTH 1 Diğer taraftan ıazeteler, Ame- MART 'n 
rlka Hariciye Bakanının V 4U"'Af en gtıel filmi olan 

=~~·~:zi~:t~!n:ı:ll ~:ı:a~:: ÇARDAŞ FORSTiN 
olarak, bunu fena bir çehre ile 

karıılamaktadırlar. ş 1 K SiNEIASINDA 
Berliner Tagblat ııazetesl dl- bftytik ma•affakiyetle de••"' 

yorkl: ' ediyor. __ ~: 
" Almanya, muahedelerin Av· ~;:::::;;llljliliiiiiiiiiiiii__...-iiiii~~ 

ropaya sulh getiren bir Yasıta .4ı _..., 

olduğunu inkar etmiyor, fakat YçakınE. da LTÜURKSSinKem:1:.~ muahede var, muabed~cik Yar... p 
Dijer tarafdan A maa devlet 

adaml rı, son kararı halda ~·- Bm: dayuında çekilen hakiki 
ft:rmek için aık eık nutuklar 9Ö}• 

ATiNADA 3 HAFTA ZARFINDA 157."'1" 
kişi ıarafından hkrar tekrar görBlen 

LAvaboya ıellnce, yine o 
bildiğimiz latl uzun &JDah, &al 
mermerli Ye mualuklo, alt loamı 
dolap gibi olanlardaa detU. Ea 
uzun boylu adam, meHll laarem
atası DllA~er ağa kollarııu q. 
Iaçlar gibi açsın, bir kenanndaa 
öbOr kenarına ellerini deyd:remez. 

Moda diye hergftn çefİt çeşit, 
~clç bücliç ıeyler çıkıyor. Yok 
alın bombelerlııl kabartacak teller; 
7ok tepe topuzlarım muntazam 
tutacak bailar; yok koltuk altla
naın terlerini cfı.tan tafırmıyacak 
lbtilder. Her halde bunlardan 
biridir eliyorum; elimde tutup 
alık ahk bakıyorum. 

Meğerse neymiş haberiniz var 
m? Bıyıldann lavnk durmaaı için 
"-•adın yatarkea ıuratına bai· 
lıyacatı o mahut cendere lmif .. 

DOLORES DEL RiO 

.,,,,,,.,a il A B İ 'f O K A 
ôOLASAMAısıNız GiNGER ROGERS ı 

Bunun da aynası alelAcayip. 
Dikliğim, olacaiına yanhğına 
uzun; kenarları da aöbU söbü. 
Musluk filin arama; yalnız, toz 
pembe i renginde çini liğen 
lbri2'i, ınbun ve dit fırçası 

Kalnpede-n:iğl : (Şimdiki genç
lerin baı modası budur. herıeysiz 
olabilirler, Bunsuz olamnzlar 1) 
Deyip Beyoğlundan kendi e:ile 
almanıış mı? 

Ş;mdi Allahaşkına ılSyleyin, 

FAKAT 1 . . . engin ve fevkalid~ 
en yen! ve ıimdiye kadar göaterılen fılmlerın en z 

SARAY Sinemasında Pek yakında 
yerlerinizi ıimdiden aldır .nız. 

~nPosıa 

1 

DAK1 e.İR. TL.&N 
!~TÜN UtKEYi HER "1N DOLA$1R 



İTTIBAD ve TERAKKİ Bulgaristandan Vatana 
Dönmek isteyen Türkler 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

•• 
Bazılarından Hesap Sorulmak Uzere 

Dl, yerini satan bir tllrk, eline 
geçen Bulgar paraaına nereye 
~arfettliine dair, paaaport dı .. 
ırHfne göıtermek mecburiyetin· 

denir. Bulgaristandan harice mal 
çıkarmak, hayvan g6tUrmek bir 
•Oril Yergi ve. mUıaadeye bağh· 

1 

dır. 86yle olunca, ıattığı mlllk• 
ten eline geçen parayı, glSç et• 
mek Jıteyecek olan bir Tnrk. 
Bulgar bankafanna teıllm ederek 
hudut haricine çıkmak vaıiyetl 
karııaında kalıyor demektir ki, 

Divanıili Teşkili DüşünüJmüştü .. bu yUzden bftyllk zorluklar , .. 
kilmektedir. 

Aynbamanda bazı hAdiaat 
da, Talat Pap ile 
arkadaıları hakkında, atır 
ve acı bir tehdit teıkil ediyordu. 
baıta, (Harp kabineal)nde aadra· 
ıamhk etmiı olan • ve timdi de, 
l7an mecliıindo Aza bulunan • 
prenı Sait Halim Paıa olmak 
here, yine iyan aıaıandan ve 
•yai kabine nazırlarından Çnrtık
ıulu Mahmut Paıa ile lbrahlm 
Bey; harp meı'ulleri hakkında 
ıöylenen ağır ıözlerdın, ve men
ıup oldukları kabiD•Y• atfe
dilen ıuliıtimalle~den mlıtee11ir 
oluyorlar.. Herilln ve hattA her 
laat, gerek matbuatta ve ierek 
halkın llaanında hududunu genir 
leten bu lınadattan silkinmek ve 
ııyrılmali iıtiyorlardı.. Bu zeyat, 
lyan mecliıl riyaaetine mllıterek 
bir takrir YermeyL. ve takrirle, 
( Kanunu Esa•ide muayyen olan 
llaule tevfikan bir divana ili tet
kil edilerek, zamanı memuriyet· 
lerine ait olup bugün birçok 
dedikodulara sebebiyet Yeren 
IDeıailln tetkik Ye tahkild)ni teklif 
eylemeyi dlitllnmüıler.. Bu fikir
lerini de lbrahim Bey va11taaile 
Tal&t Paşaya blldirmiflerdi. TalAt 
Paıa, lbrahlm Beyi ıekinetle 
dialemiı, ve ıonra: 

- Vallahi, ben de bu fikir· 
1•Yim. Aleyhimiı:deld dedikodu-
an" &latlnll almak için, bundan 
baıka Çare yok. Ancak, bunun 
da bazı mahzurları Tar. Mamafih, 
be~ arkadqlarla bir kere aörü· 
feyım. 

Cevabını vermlıtl. 
Tallt Paıa, bu mHeleyl der

lı~ı arkadaılarile mOzakereye 
l•riımi~tl. Fakat bu fikir, derhal 
reddedilmiftl. Çnnkn, teıekknl 
•decek dlvanılltnin klmlerdea 
~lirekkep olacağı belli değildi. 

• bu divanı teıkiJ etlecek zeYat 
~inlerden mürekkep oluraa olsun 

1 
ç tUphesiz ki bugUn buhran 

çlode bulunan efkAnumumiyeyi 
~tnain etmek iıteyecekler.. yine 
ıç tDphealzdir ki, muhtelif cere

tanlaran tesirlerine tlbl olarak 
•leyhlcrinde bir hUkllm verecek· 
lerdi. 

- Şu halde? .• 
bir Şu halde, yapılabilecek ancak 
f t•y varda. luetinefialerine p.k 
,:z1• merbut olan Sait Halim ve 
hlah111ut Paıalarla lbrahim Beyin, 
'1 Jle bir takrir Yererek Ayan 
d ~oden bir karar almaları.,. 
el •n 9\•vel, • aleyhlerinde en çok 
~dlkodu cereyan eden • T alit, 
d v.r, Cemal Paıalan bir mud .. 
~ latanbuldan uzaklaıtırmak.. 
Jı. lrıumumlye ıDk4n buluncaya 

dar, bir yere 1&klamak. 
d. TalAt, Enver, Cemal Paıalar 
11 

•yt1ca blrleımltler; Merker.i
L llluınide ortaya atalan bu fikri 
-~~ ' ._ aralanoda m&nakaıa etmı,.. 
..ateli. v . t 
rlııd uıye • tamamen aleyhle-
f e idL Vatandaılanadan hiçbir 
l eQahk aörmeseler bile yakında 
,:za edllecelc mfttareke;I m&tea
•I p lıtan bula gelmeleri muhtemel 
ı:n itilAf devletleri •0111e11illerl 

alından bir takım atır mndahale 
ı~! m~amel~lere maruz kalmaları 
~ dahilhıde idi. Blhuıua Pariı, 

Londra, Roma, V eıfngton gibi iti· 
lif devletleri merkezlerinde, harb 
meı'uUemnln ve harbi beyhude 
yere uzatarak milyonlarca loıan· 

ların öinmUne ve felaketine aebe· 
biyet verenlerin muhakeme ve 
tecziyeleri lıtenllmekte idi. Şu ha• 
le nazaran bir müddet ortadan 
kaybolmak fikri, en makul bir 
hath hareketti. 

T alit. Enver ve Cemal paıa• 
lar, bu fikri kabul ettikten ıonra; 
bu iaybubetin ne şekilde olabi· 
leceilni de görUımOşlerdl. Enver 
paıa yanına ıadık bir kaç arka· 
daı bularak latranca ormanlanna 
çekilmiye karar vermiıtl. 

Cemal paıada yanına Şerif 
Ali Haydar paıanao yaveri yllzba· 
ıı Nureddin Bey ile şifre memur
luğu ve · emir ıabitHğinde İf gör
müş olan Seyf edd.n Beyi alacak, 
hmit taraflarında bir köıeye çe· 
kilecekti. Talat pata ise, iç Ana· 
dolunun ücra bir köşesine ıığı· 
narak sulhun aklini beklemeyi 
tercih etmlitİ. Fakat bu kararın 
Yerildiii gece, Bulgar Başvekili 
Radoalavofun (Berlin} o firar ettl
il ltf tiJmiıti. 

Bunu; arkadaılanndan daha 
evvel haber alan Cemal Paıa, 
derhal telefonla Enver Paşayı 

ır•m•f·· Aralarında ıu k11a mu• 
havere geçmitti: 

C.mal Pqa - Radoılla•ofaa 
Berline firarını duydunuz mu? .. 

En•er Paıa - Evet, Yarın, 
merkezi umumiye geliniz. G6rG

şelim. 
- Acaba TalAt Pqayı da 

haberdar edelim mi?. 
- Çok iyi olur. 
Konufllla, burada keaibnlı .• 

Vaziyetten Talit Pap da haber
dar edl:miıti. Y arıa, merkezi 
umumide birl•tecekler; Radosla
yof gibi hareket etmenin faydalı 
olup olmiyacağını mllzakere ede
celderdi. 

Ertesi alln, Cemal Paıa, Bo
yacı köyündeki yalııından çıkıp ta 
merkezi umumiye gideceği zaman 
Almanya sefareti atatenavali 
geldi. Bu nazik ve kibar Bavyeralı 
bahriye zabiti, Cemal Paşanın 
f abaen de doıtu idi. Sık ıık Ye 
vakitli Yakitıiz yalıya gelir, gl
derdL Onun için bugünkü ziyareti 
de, biç kimsenin naundikkatiaal 
celbetmemiştl. 

Halbuki ataşenaval, Binbaıı 
Human, bugün Cemal Paıaya 
pek mfihim bir it için ielmiıti. 

Nitekim paşa ile yalnız kalır 
kalmu, derhal bu gelitindekl 
makıadı izah etti. Aralarında ıu 
konuım• geçti : 

Human - EkselAns 1. Rado1-
lavofun Eerline firanndan haber
dar oldunuz değil mi ? 

Cemal Pap - EYel. Akıam 

1 
8yle bir 161 işittik. Galibı, alqam r 
gazeteleri de yazmıf. Bilmem 
doğru mu? 

-----------
Kadın, Erkek için Boa Poıta 

o!~ .. ~~.!~!~~·::•...,~ 1 latanbul BORSASI - Evet ekaelinı, doğru.. 
Eaaaen BuJgariıtanın bugOnkD 
Yaziyetl naznrıdlkkate ahnacak 
olursa, zayaJh Radoılavof için 
yapılacak b_undan bat ka bir ha· 
reket yoktu. Şüphesiz ki bu 
talihsiz baıveldl memlekeUnde 
kalıaydı, iyi bir netic• Ue kartı• 
laımıyacaktı. Korkuyorum ki, 
gerek zatiallniz, ve gerek kabine 
arkadqlaranaz da ayni zaruret 
karıııında kalacaksınız. Sizi aeYeD 
bir do.t ••fatile sormama müaaa• 
de buyurunuz; acaba ba cihetleri 
nazarıdikkate aldınız, ve bazı 
ı•yler dUşllndilnüz mü? 

(Arkası nr) 

Kadıköyuude mukim (mütekait bi.o
h&iı Bay Hüaeyin Liitfi )Jeı. :- ~Um• 
kün olduğu kadar ıür'atle aızı gormek 
istiyorum. Matbaa Ye 7ahu• ikametgi• 
hıma teşrüinizi rica ederim. z. Ş. 
------·-··-···--- ---------
( Toplantllar, Davetler ) 

Halit Şazi ihtifali 
TUrk Dlttablplerl CemlreU 

Genel Yazganhlından; 26 Mart 
.. 1a glntl akıamı Hal6 da Halit Şazi 
ilatifall 7apılacaj'lndu batan mealek
daıların Cemiyetin Cataloğlundaki 
merkezine gelme!erinl dllerİL 
Mualllmler BirllAlnln Kongresi 

Yallık llualli..U. 8"li.li ko.a-re.ı 
~ pasal"t•.. ..... .... (10) ... 
açıfacakbr. Okutaa aentın kon.,ede 
hazır bulunmalan rica edilmektedir. 

Turlng KIUbDn Kongre•I 
TUrldr• Turlng ve Otomobll 

KIUbUnde111 Cemi1etlmizia Nl.a
aın 21 ne mllHdif pazar .... a,ı .. 
den ıonra ıaat 3 te PerapaJaıta 
toplanacak 1tnelik u1Dumi laeyet içti· 
maına merkez ve murakabe heyetine 
dlhil olan mGe11caeler ve teıekkGIJer 
reiılerile hamL mGuıi1, fahri ve aıll 
Anların •• llakal la•r elli Aaahk 
ıubelerin birer mGeuialerile Ba1a ... 
Jar komilHl Anıının tepifler1 rica 
olunur. 

Turlng KIUbUn 28 Mart 
Su va resi 

fıtanbulun en meıbur cazı ( Ritmi 
Boya ) un ittirak'le 28 mart akı:ımı 
Taklimde Datcılık klllbQ bina1ında 
.eri ecek olan Turi•g KlGbQa ıenelik 
baloıunda dan1 konkuru ve baloa 
muharebHI klbl pek ke1ifli ve 
müıte1na •tleneeler tertip ve blfe 
Cemiyet tarafından meccanen ~emin 
edilmiıtir. Adedi mahdut olan dave
tiyeleri al•ak lpn Galatada Adalet 
hanıaa hafta ıonuna kadar mlracaat 
edilebilir. 
GUlhane Tatbikat Mektebinde 

GUlhade Tatbikat Metep ve 
Kllnlll MUdUrlUIUnden: GalhaH 
HutanHiain mutat t ıbbi ml1&mereal 
24/3/9.,5 pazar iOnG ıaat 16,S UA 
18,S arasında yapılacakbr. Arzu eden 
mHlekdaşların teşrifleri r:ca olunur. 

Kayıp - 933-934 derı ıeneleriade 
Kabdaf Liıe1inden ald :A"ım ıahadet• 
aameyi kaybettim. Y eniıini alacatım· 
daa bilkmn yoktur. 53 Cemal Kamil 

Okay •oyada YHaeına uygun olarak bir 23 • 3 • 1939 
•eri ~•a• ad Ye ıoy d b •---------------1 B 1 b -- a 1 "111p eıralamııtır. ı 

un aıa ua ... den ltlb.,en bu ılllu11larda 
h~rırlJn bir kıeı .n yaucafı ı. Bu adları 
UHn bir çelııma •onunda bulan Ba M ral 
O~ay diyor ki: Y a 

" Karaktarlıtlk olan bu bir kı1ık Tlrk 
adlarının dini aıkıklık altı d 

l t ld n a Daaıl Arap· 
ça .. ın ılııu açık 11Saterebllb·. Şimdiki 
TGrkçe Hyadları için ae deıı.la lu•anaak da 
a1.ldır. B:Sdaa aonra uıl adlarıa da Tlrk
ç• eıece •• na l11anıyoruz. 

Kantıklıfnı önUna almak lçla adlana 
erkek, kadın H aoyadlaııaa a7rılmuı IJI 
olurdu. Erkek •e kadın a.a•--ı u· k 

uuu ıeç raa 
lıunlaruı erkeflo ve kadınlıfın Bı ilkler1 ... ı 
rBatermul•• Ye lcendllerlae uygun olaa· 
ıına abaylanmalıdır. M .. el& er-kek itin 
Tetkol, Ka7abış; kadın için GöG61 A ka 
ılbl. • 1 f 

Atafıda yasılan Tllrkçe adlarda• ka
dınlar Jçln llJ'f\IR olanı (k) •e erkek iç.la 
uyrun olanı (•) t arflle röıterllmlıtır. Yan· 
l•rtnda (•) harfi bulunmayan adlarda 
ıoyadı için ıh•erltll 16rlllml9tUr.,, 

Bu ıözlerden ıonra llatcyl 7aımaya 
baılıyoruL Eıu adlarınızı b u lletedea 
ıeçmek ılıla için kolaylıkla mllmlı.Un ola
caktır: 

Aytaon 

Ay kılıç 
Akya7 
Alt DJr••• 
Aykaf (k) 
AJkan (e,ı) 

Ayyurt, 
yuıt vataa 
Açık•J' 
At.adil 
Aydıf 
Alcgeal 
Atı kent, 
kent=şehlı 

Alaröl Altıntepe 
Atakan (e,a) Ayuçak 
Aytui Ayb ~yrak 
Alı.yön, Anöa 
76n=-l1tlkamet 
.., .. (aı) .u.-.. 
AJ'bpals Aldıeal 

AkkGJ' AydaQ&J' 
Atatui .Akay 
Aydll (il) Ala1ellııea 
AJ'balta Ayer Aydıaslll 
A1bnırmalı Ayıeınl 
Ata1urt Akad 
AytGr (k,a), Açıkdeals 
tUr=ı:renk 
Ay kapı 

Adçaf, 
ç•f akit 
A7lıu (k) 
A7151 
Akdenl• 
Ata 
Ak tepe 

Aykut 
Alay 
Aydıaka7a 
Açıkıöl 

Aq.a-. 
Altlnkapl 
Alakaya 
Ay tk) 
Açıkada 
Akkapı 
Altınrllt 
Akka1a 
Ayye.kea 

Alkıya 

TiFOBIL 
Dr. lh•an Samı 

Tifo ve .P~rati!o haııtabldanna tutul 
mamak ıom agızdan alınan üf h -
larıdır. Hiç rahatsızlık Yerm Ho &kp· 

al bili K 
ez. er ee 

-..--. a r. utuıu 65 Kr . ...__,, 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner ~nk Şu-el 

Merkeı1 : .Berli.ıı 
Tfirklg•deki ıubelerlı 

Galata • latanbul~ 1 1 zmr 
Deposu: l.at. !'ütün Gü.uırügü 
il Her türlü baıtlca lıi ._ 

ee,ıkta' icra Dair 
Borçtan dol2yı tahtı hacıe esinden : 
maa ' kanepe, ko:tuk ka •tınan halı, 
modin, Singer dikıt n:ı.'kine '?ola, d ko
llvabo veaair h ne e •ı, ırar rop, 
tarih.ne mil1ad;f çarıan!~:•• _ 2?-31935 
10 dt n 11 ye kaa 11 p gunü aaat 

r anwaıtıd e·ı 
ıikçi ıokatmda 50 No.h Az • 1 e-
maııı 2 Dumaralı daireı· ~ •parb
artl •rma ıureti e ntılacatı~~ e Ö:ı k 
diye reıml ve ihale puUarı rnn ·~ 181

19• 
ait olmak Gzere ıne:ı.ka, ıu·· n f er ne 

h ti. · h Ye aaatte ma a ın .:: e azır bulunacak . a ı memu-runa m racaat eri ll&n olunur. 2 

•• 

p' 

ÇEKLER 
1. 'l~ L. için 

NH • r•rk u,7950 
Perlı 17,06 
lllllne 91075 
Br ..... I 1,13 
Atlaa 13,6' 
C.aene 2,4381 
lelJa '8,&85' 
._.terclıa 111770 
,,.. 19,015 

l.T. L.l 
vı,... •.z•• 
Madrlt 6,•ıa 
BerUa 1,93 
Vaıto•e 4,2085 
P.,te •,4171 
BCUu.. 78, TiZ 
Belıret 15,1931 
L-dra Kr. 601,25 
ll•k••• " 00,00 

ESHAM •• T AHVILA T 
Lira Lira 

it ... lıı.fNama) 10,- Bomeatl 11 
,, (fflmlle) 10,00 1933 t.llkraıı 99.
• (llleH • > H,- lıtlkran Dablll fl,25 

Oeaanlı b•ııll. 23,!M> Dll1unw llu. 00.
lella i& • 5,- Hajdal tertip 1 48,70 
fi keti Ha7. l7e 16,- • U 48,70 
tl•llı 0,17 ReP 2,27 
Aıauoıu '6 'mV. ıs,60 TraaHJ 00,-

• K iki • ~,70 Rıhtı• IO,-
Aaa<'o"u" ı oov.e.~ ÜakUclar •• 10:.-.. -
lark D. Y. 00,- T..,,oa 00,0G 
la•. Tr••u.r !19, MıaarKr.Fo.1815 153,-
Cıklılaı '" s,- • • • ıtJJ 114,o:» 
Teıkoı Jf, • • • llUI 17,00 tta...... ill,- Eıektrll& 
Telefe• 14,10 

MESKUKAT (*) 
KW'11t 

Tirli allı• US6 (ffAaılt) 
laı. • 1050 (Ra,et) 
Jr. • 848 (Vablt) 
Ku • 1085 lace IMtlblrllı. altaa 

lıi"lcll1e 45,00 (Cllahml7e:) 48lG 
aa:aı. ••• (Oa. B. 1 240 tHaait) ar•.ılı ~Ht 

ı-~::"'.'.""~ ... _lw.f_ .. _.--__ 
1 
(R~fd) • 52fl 

t ca.ı.u8&J .. J 41sa tVabU) • 5311 
(Aa•ı) 4650 

Para Borsasından 
Parl, 23 ( A. A. ) - Esham 

borıaaındn, MillJ Franıız esha1111-
nın yeni bir tecemmuuna rağme .. 
blltlln mchalll kıymetler Ozerlade 
açıktan açığa iyi bir temaylll gO
rOnmektedlr. 

KimyeYi maddelerle, muhtelif 
Fran•z ıanayiine ait uham, bil
hasaa aranılmaktadır. Ulualarar .. 
eıbam, gayrimuntazamdır. Rlo, 
kıymetini mubaf aı:a etmekte, al
Yey eshamı da ağırlaımaktachr. 

Enelce Takıimde Zambak aokatında 
37 No-lu evde oturmakda ve YemitN 
vapur iıkeleal yanında IS • lB No-1• 
diikklnda iken balen nerede bul11a-

dutu bilinemeyen Saffete 
lstanbul ikinci icra Memur

lutund•n; Todorinin müddeti 1 K. 
Sani 935 tarihinde hitam bulan •• 
kawelHile taraf ıa.ıza kiraya vercllll 
latanbulda Yemiıt• npur lakel ... 
yanında l:l - 15 Numaralarla murak
kam odaları mllttemil bir bap dllıl
kinın icra ve iflAı kanununun 2721ael 
maddHine tevfikan talali1eıi müddei 
namına bilveklle dairemize mlracaatta 

Senenin en muazzam filmi • 1935 ıenesinin BEN • HUR'u, Fr, nsızca ıözlft 

bu!unan vekili Mi1&il Miaailidiı tara• 
fmdan talep edilmeıl lzerine olHf
blle berayi teblit tarafınıza gllnderiıta 
tabliye emri ikametglhınaıın m•Ç .... 
Uyeti huebile teblit labnami7arall 
muktezi tebliJrabn bir ay hakkı itlral 
tayiai ıuretile ilanen lcrHıaa karat 
verlhnit olmakla tarihi llbdan itiba
ren meık6r mGddet sarfında ,,. 
935/166 Doaya numaraeil• icr ... a 
durraaıı hakkınd.t ıö:ı. ••J• yazı ile 
lranuni bir itirazda bal-madıf:DJZ 
takdirde me:ıldir mGddetia bitme•lal 
müteakip beneç)U talep . cebri icra 
ıuretile muame!eJ muktesıye7e baf
laDaCAj'ı maJGmuauz olmak H olbap
taki madc!ei kaauni1•1• t~~fıkaa 
tab:lye emr:ain tarcfınua teblığı ~·· 
kamına kaim buluamak bor• kt'yfıyet 

ViVA ViLLA 
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Lale Bahisleri .• ............................................. _. 
Lfyme Liyme Şalvarlı, Rengi Ağarmıı Saltah Çene
ainin Altına Kadar Uzun Bıyıklı Bir Adam Dikiliyordu 

.... t • 1 • ,._ ~ ı=t •• :I' ._ ..... 

Derinden Gelen, Korkunç 
Bir lnllt 

Meçhul ellerle ekilen tohum, 
ya•aş yavav filizleniyor. Saraya 
ve günbegün sef ah eti arttıran 
devlet rical:ne karşı, halkın avam 
tabakası araamda gittikçe artan 
bir husumet baıgöıteriyordu. 

Hamamlarda, kahvelerde, cami 
avlularında, batta seyir yer!erinde, 
sinsi bir propaganda rftzgAn 
esiyor.. etrafa serpilen luvılcım· 
ları, yavaı yavaş ateılendiriyordu. 

lstanbul, zahiren yine ' nliğinl 
ve ailkiinetlni muhafaza ediyordu. 
Cami avlularmda, glinefie parlak 
ziyasm doğru yüksel n fıskiye

lerin suları, elmas parçaları aibi 
parlayarak ıadınanların bavuı
larına d«Sklilllyor. 

Bunların •tirafında mairur ve 
mesut cdalnrla dolavan çift çift 
güvercinler, 6pUşerek su içiyor •• 
Rengarenk kahkahalar, salkımlar, 
yaseminler arasından tatlı kanat 
çırpınmalarJle, baygın baygın: 

- Huuuu .• Huuuu.. Huuuuul •• 
Se lerl l§itlllyordu. 
Ulu çı arların, geni g6lgell 

atkestanesi ağaçlarının df pi eri IU• 

lanap süprülOyor.. temiz ha11rlar 
yayılıyor.. Namaz vaktini bekll· 
yenler, bunların üzerine aerlllp 
yangellyor.. Geniı bir refahaa 
bahşettiği emniyet ve ı adet 
iç.inde gUnUn dedikodularlle vakit 
geçiriliyordu. 

Halk, benUz ( tevekkül ve ka· 
naat ) e imon ediyordu. O gün 
çoluğunun, çocuğunun n fak sını 

kazanabilen, daha fazla çalışmaya 
IUzum görmüyor •. cami avlularının, 
kahve önl rinin serinlik! rfnd 
yan gclib oturmayı.. dostlan ve 

hbablarile tatlı tatlı lif atmayı 
tercih eyliyordu. 

Konuıulan s6ılerln mUhlm bir 
k.smmı (Lile) bahisleri teıldl edJ. 
yordu. (Üsküdarlı berber Hacı)nın 
yetiştirdiği (Pertevendaz), (sara:yh 
aade Ahmed Ağanın) tohumun• 
dan Ureyen (HayAli şe•ket), (Mah
mud çavuf zade molla efendi)nln 
bahçesine msalsiz bir letafet v ... 
r n (Hurıidi Ziya) ismindeki kıy-
metli Jaleler, bu bahislere revnak 
veriyordu. 

Fak t tam bu sözlerin en cor 
kun ve hararetli demlerinde, limı 
Ume olmuı geniı 111lvarh, ren 1 
güneşten ağarmı kısa saltalı, 
burma sarığı bir tar fa eğrilmiı, 
uzun bıyıkları ç nes:nin lbna 
kadar lnmit bir adam dikiliyor. 
Elindeki korkutıç palaya d ya• 
ııarak: 

- SelamUn aleykUm, ağalar. 
Dedikten ionra, ıeniı ıealı 

bir göğüs geçiriyor: 
- Bu serine yer!erde hoı 

oturur 0 1 eöyleşirıiniz ağalar. 
Amma, bir kere hal:ınizi sorup 
sual etmek aklınız.dan ıeçmez. 
Serhadd n dt!hiz~ ge'ını1·m. Aya· 
ğım tozunu a h nUz silmenılıim 
Altı se:ıe var ki kUffarc, kız.ılbaıa · 
paln allayıp duruycruı. Ekmete 
katık bulamadık; ça .. ıklerımmn 
gönünü ıslayıp yedik. Su bulama· 
dık, katırların s idiğini içtik. DeYlet 
ulüfe vermez. E lde avuçta nan• 
pare kalmadı. Hanemiz viran 
olup ev!adü aya!imiz gaiplere 
karışın ş. Göğsunc!e iman o:an 
bizlere imdat etmek g~rek. 

Diı or.. Neı'e ve ıevk ile 

cereyan den lale bahislerini 
birden bire keserek, herkeain kal· 
bine bir damla zehir akıtıyordu. 

Pala•ına dayanarak duran bu 
yanık çehrea yeniçerinin söylediği 
sözler, bir merak uyandırıyor. 

- Hele gel, tosunum. Bir 
kahve iç. Anlat bakalım, aerhad· 
deki hal nicedir. 

Deniliyor. Oraya çöken yeni· 
çerinin etrafında bir halka çevrf· 
lerck öylenen ıözler bllyük bir 
alAka ile dinleDiyordu: 

- Hey gidi ağalar, hey .• ne 
ılı aorun, ae bfı söyleyelim. 
Sınırlarda kan gövdeyi götllrUr. 
Ehli iılAm ve ehli ıUnnetin çek· 
tljl eza ve cefayı, ancak yaradan 
mevlim bilnr. Klfir, eline geçen 
sabi ıtıbyanı tutup havaya atar· 
lar. Altıoalcılıç ve bıçak tutar
lar. Ehli ırz hatunların gökUıJerlnl 
oyarlar. ihtiyarları hayvanlar 
misali yttk altına, değirmen kol· 
larına koıarlar. Bire imdat edin, 
bittik, tllkendik; deyu feryat 
ederiı, imdat göndermezlar .• 
ıekva ederiı, dinlemezler. Bir de 
Uıtelik olarak, hey gafiller! .. 
Buralar cümleten ıatılmııtır. 
Gayri hizmet Y• ıayret kir eyle· 
meı; derler. Küffar tarafından 
sancak beylerine içi altın dolu 
karpuılar, balaklar gönderildiğini 
ıu glSılerimlzle az mı gördük der· 
siniz?.. Hele ıu avurtlarıma bir 
bakın da sıtirlln. Yıllanmıı pekal· 
m t yemekten calk yara oldu. 
Yazık, ,Unah değil mJ ehli f ı!ima? 
Niçin böyle zari zari inledip kır
dırırlar. Bi:ıler oralarda toprak 
UıtUnde yatıp taş yasdınıruı. Am
ma burada, kuı ıiltU içip gUğercin 
etile beslenirler. Bunlar, revayı 
hakmıdır. 

Gittikçe coıan y nfçerfnln bu 
ı6zlerl, dinliyenlerin heyecanını 
rttırıyor.. göılerde parlıyan :yaf• 

lar, çember kesllmlı sakallar ara• 
aına ıD:ıblUyo.ı 

- Böyle vezir vüzerayı •. Allaı., 
kahhar lsmlle kabreylealn. 

Mırıltılari ititlllyordu. 
lıtanbulun muhtelif kıyı Te 

kHıelerinde, halkın liaanında dö
nllp dolaşın bu •özlerde, vakıa 
bir hayli mUbalaga mevcut idi. 
Fakat bllıbUtUn de sebepsiz 
d ğildJ. 

O&manlı lmperatorluğunun 
blitUn mukadderatına hllkmeden 
UçllecU Sultan Ahmet il veıiri· 

zn ı lbrahim Paıa; JAie bahçe· 
lerlnde zil döYdliröp Kağıthane 
d reai i çınar alSlgelerinde bin 

tr zev~ içinde yaıarlarken, bu· 
dutların öte tarafında mUhlm 
hadiseler cereyan etmekte idi. 

Artık tam hir hükumet ı•kll 
alaa ruslar, irfan ve medeniyete 
doiru dev adımlarile yDrUyorlar; 
t kemmill merhalelerini birer 
birer ı•çiyorlardı... Mi;JetiR fıtik· 

b ldeki refah ve ıeadetini t min 
etm kten başka bir ıey düıün· 
miyen ruı çan ( Büyük Pet• 
ro ), hiçbir hUl<Umdarın lhti· 
yar etmecHği fedakarlıklara 
katlanıyor.. Fabrikalarda biızat 
amelelik etmek auretile mllletlnia 
çalıısıua his ve hevealerini artırı· 
yer.. koyduğu nizam ve kanunlar· 
la, nıily<>nlarca uüfuı kütlesini 
umren ve saadete kavuıturmıya 
uğraı.yordu. 

( Arkosı nr ) 

SON POSTA 

Nereden 
Nereye? 

Şoför - Aman yarabbi, bu 
herif Hitlerci olacak! .• . .._ ..................................................... . 

Uluslararası 
Ticaret Odası Ve 
Nakliye işleri 

Parla ( Hususi ) - Parlstekl 

l k ret Odası merke
rar ar mera • . d b U 1 d 

I

Verilecek ka~ uluılararaaı Tica· 

• zın e ug n er e 
la beklenıgo dünya nakliye iş· 

lerini alAkadar eden mühim top
lantılar yapılmaktadır. Toplantı• 
lara Almanya, Amerika, Belçika, 
Franaa, lıvlçre, ltalya ve HolAn• 
da hükumetleri murahhasları itti• 
rak etmektedir. Bu bUkümetltri 
temıil eden kimselerin hemen 
lıepıl dünyanın sayılı otomobil ve 
aakliye şirketlerinin ileri gelen· 
)eridir. Bu bakımdan komisyonun 
varacağı neticeler merakla bek· 
leumektedlr. 

Şimdiye kadar verJlen karar• 
lara göre nakliye Jıtatiatiklerine 
yeni şekiller verllecektlr. Otomobil 
yolları üzerinde yapılan beynel• 
milel yUk ve yolcu nakliyatı ayrı 
ayrı ve yeni kararlaıhnlan tekil· 
lerde tesbit olunacak ve ahnacak 
neticelere glSre ıslahat kararları 
veril cektlr. Komisyon otomobil • 
tren rekabeti itini de görUıecek• 
tir. Varılacak bUtlln neticeler 
Haziranda toplanacak olan odanın 

umumi koaıreslnde ıözııeliıl 
edilecektir. 

Berllne yeni bir ticaret an· 
Almanlarla laşması için giden 
Romanyalı· Romanya heyeti 

bir ıey yapma• 
lar neden an· don dönmUştür. 
laşamadılar Konuşmalara ilo-

rlde Bükreıt devam edilecektir. 

Bu konuşmaların neticesiz kal· 
ma11111n ıebebf, Almanların, Ro· 
manya petrolJarma serbest döviz 
vermek ist memeleridir. Ayni 
ıamanda Romanya ziraat mah· 
ıullerini ithalat kontenjanı rını 
tesbit etmek te bir mese)e ol· 
muştur. 

Maamafjh iki memleket ara• 
ıınd ki Klirinı anlatması müı· 
bet bir neticeye varılıncaya kadar 
mer'i tutulacaktır. 

• 
Sofyadan yazılıyor: Bulgar 

Bulgaristan Ziraat Bakanlağı 
tavıık tavuk dnılerinl 

dlizeltmek için ça• 
cinslerini lışmaktadır. BU• 
diizelligor yUk ve çok yu· 

murta veren tavuk clnselerl üze
rine yapılan tetkikler bitmittir. 
Buglinlerde çiftçilere damızlık 
olarak Bakanlık tarafından yirmi 
bin yumurta dağıtılacaktar. 

Mart 24 
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Ba Gtanda Bergin 
Y a:ıan: Firdev• Şelısavarollıı 

ELDiVEN TEKi 
- Doktor Bey... Bir Hanım 

ıblnle görüşmek arzu •diyor. 
Doktor Raılt peçetesini masanın 
OstUne ıiddetle fırlattı : 

- içeri aldın mı ? Deli misin 
aen Ayte ? Saatin 20 olduğun· 
dan haberin yok mu ? 

- Var efendim, amma ... Dok· 
tor, Ayşenin aaklamıya çalıştığı 
avucunun içindeki bir iki lirayı 
görünce güldü : 

- Anlaşıldı... Yine rüşvete 
kapıldın. Biraz ıonra muayene 
oda11nm kapısı gıcırdayarak dok· 
tor Raıidin arkaaından kapandı. 
Genç adam ziyaretçi kadını gö
rünce durdu. 

- Sensin ha ? ... Kadın batını 
6nllne eğdL 

- Evet benim... lıterdlm ki. .. 
- Git buradanl Bu ne cür'et. 

Boıandığımızdanberl kaçbr beni 
görmiye geliyorsun 1 Benden ne 
istiyorsun canım ? 

- Seni aevlyorum Raılt ..• 
- Sus, yeter 1 Haydi srit 1 

Bu zamana kadar nerede IHn 
yine oraya git!.. 

- Ne yapayım, bUtUn kabahat 
aenin .•• Ah, eğer beni anlamıı ol· 
1&ydın •.• 

- Ben elimden geleni yaptım! •• 
Her ne ise. Senini yerin artık bu· 
raaı değil.. • 

Genç kadın f çini çekerek ay· 
naya yaklaştı, simsiyah gUr saç
larının Ustnne kUçUk berealnl 
koyduktan ıonra alçak, yalvaran 
bir Hılez 

- Gel Raşlt ıu YUallmi liit• 
fen bağla dedi. Erkek kadının 

son arzusunu elleri titriyerek ye
rin• ietfrdl. Her ikisinin de göz· 
leri aynada • karşılattı. Kadının 
güzel gözleri genç adamda, bir 
zamanlar gibi, onu kolları araıına 
alıp göğıü Uıtllode ııkmak arıu· 
sunu uyandırdı. Fakat yine sert 
bir aeslez 

- Geldiğin yere git! nakara
tını tekrarladı. Kadın kapıdan 
çıkarken hizmetçinin eline bir 
bahşlı daha ııkıştırdı. 

Doktor yalnız kalınca perivan 
bir halde yıkıldı. Koltukta bir 
müddet hareketsiz kaldı. Birden
bire odanın ortasındaki siyah bir 
ıey dalgın adamın bUtUn dlkka· 
tini kendine çekti. O kilçlik ı•y, 
bir kadın eldiveni idi. Yaveşça 
kalktı, eldiveni aldı. "Münevver,, 
dıye inlerken karısının kUçUcUk 
parmaklarının güzel kokuıunu 

taşıyan deri parçasını ylizllne, gö
ıtıne ıllrdll ... 

>f 
Şimdi o, kapalı rözlerfle, 

dansetmekten yorulmuı, yUzU 
kızarmıı bir genç kızın kanapeye 
fırlattığı beyaz eldivenleri hatıra• 
ıındn canlandırıyordu. Genç kız 
mllnevver idi. Karfılaştıkları ilk 
ıUn genç kızın güzelliği onu 
mailup etmiıti. O akşam Münev• 
ver de kendi sile birçok defa 
danseden genç, güzel doktorla 
lüzumundan fazla meıgul olmuştu. 
Raılt ıon danıı teklif edince genç 
kız eldivenlerini çıkarmıı, kana• 
peye fırlatmıı, ılık ellerini genç 
adama uzatarak: 

- Sahih ıöylUyorum. Artık 
danHdemiyeceğim. Bakın ellerim 
na11l yanıyor! demiıti. Birkaç ay 
ıonra onlar evlendiler. Fakat, 
kadınlara pek alıtık olmıyan 
doktor ıcmç karısının meı'.ut ol· 

... ..... '™ •• 

madığanın farkanda bUe defildf. 
O, hemen bütlln zamanını has· 
talarını t~davlle geçirirken Mil· 
nen·er kocasına Inıumsuz kıı· 

kançlık fırsatını vermemek için 
evden çıkmayor, odasının bir 
köşesine bUzUlerek bUtUn günle
rini hulya ve rüya ile k8peğloln 
yanında geçiriyordu. 

Böylece iki ay, iki uzun, yek• 
nesak ay geçti. Münevver genç ru· 
bunda binblr ar:ıu kaynaıarak ko· 
caaını beklerken o, yorgun, evin• 
dönüyor, uzun uzun hastalarında• 
bahsediyordu. Genç karısının 
çılgın bir iayan içinde kıvranır
ken ° yeter artıkl ., diye haykır
mamak ıçın baıını y&1tıklar 
arasına &akladığını aörllyor, mllte
madiyen hastalar ve hastalıkta .... 
dan bahsediyordu. 

Doktor Raıidin göğeUnUıı 
Ustllnde sıroıılu tuttuğu eldiven· 
ler halının Ustüne dUıtU. O haya• 
lindo bu münaıebetle daha başka 
eldivenler, karısının , gözyaıını 
taııyan eldivenler de görüyordu. 
Bir gUn 11 kadın ruhunun dU§kÜD" 
IUfU " hakkında bir konferan• 
veriyordu. Ön sırada oturan dlD"' 
leyicllerden biri de karııı idL 
Göz yatlarını gUçUllrle tutabllmff, 
fakat dliten birkaç damlayı 
küçUcUk elini örten eldivenll• 
kurutmuıtu. Neden o zamall 
karısını ve onun geçirdiği buhranı 
anlayamamııtı? 

Bir imzasız mektubun zehril• 
Raşlt karıaından ayraldıktan sonra 
kendini bilsbUtün haatalano• 
Yermiıti. 

Doktor Raşlt ertesi glln ına• 
1&1ında kUçUk bir mektup buldu: 
Kerısınm ya:ıısı... Açtı •• bir 
ıolukta fU satırları okuduz 

" - Raılt, seni el' an çılgınca 
seviyorum. Ben gUnahkAr değl .. 
lim. Çünkü aana gelen o mektu· 
bu ben gönderdim. Seni hasta• 
tarından ayırmak, kendimle meş• 
gul etmek, seni kııkandm•rak 
kendime bağlamnk istedim. BeO 
bir aşk :ıavalhaıyım, aaf afuınl• 
kendimi öldUrdUm. Beni affet v• 
temiz bil. Yarın artık dönmeın•lı 
Uzero lzmire gidiyorum. Dun el" 
diveniml odanda unutmuşull1• 

bana onları saat 6 da GUlceınale 
gönderirsen minnettar kalırım.,, 

>f 
Raıit ıimdl iyi bir doktor dr 

ğll, fakat karısını çılgınca ıev•11 

iyi blr kocadır. .,. 
··························································· 
,.-.. Dr. ibrahim Zati -
Ca~aloğ1u : Mahmudiye caddoıl 

Çatalçefm• aokaQ'ı No S 
Hersrün öğleden aonra baataları 111 

~kabul eder. .~ 
........ .. ............... ... 

...................... 
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orkeslrı:sı. 20,45, sözler, 2l,15 25 Mart P zattesl 

fstan ul - 18 Fransızca der&, 
18,30 haberler, 19,40 Lohengriıı 
oper sı • Vngncr - (kısaltılmışı) 

plak, 20,30 Baynn Jaie (şan) pi· 
)'ano ile. 20,SO Bayan Nazlı (kc· 
nıan solo) piyano ile, ~ 1, 15 ıon 
haberler - borsalar, 21,30 radyo 
orkeatrası, 22 radyo saz ve tango 
orkcıtraları. 

Moskova ( Stalin ) 361 m. -
22.45 d na musikiıi, 24 Moıko
•adan nakil. 

Varşova 1345 m. - 18 çocuk 
Programı, sözler, 19.10 popüler, 
nıandol in orkestra konseri, ıö:ıler, 
Plak, 21 eski şarkıla r, 21.45 du
l'tıoılar, 22 senfonik orkeıtra kon• 
teri, 23 reklamlar, 23. 1 ~ salon 
lbuıik'ı·, sö:ıler, salon mqıikisinin 
•tırnnıu. 

Budapeıte 350 m. - 18 Ma·· 
Ctr kuarteri, 19.15 sözler, 19.45 
Piyano konseri, 20.20 ko&1feranı, 
20.50 apor, duyumlar, 21 musiki 
teportajı, 21.40 duyumlar, 22.05 
Vagnerin ( Die Götterdaemmer
\Uıg) adlı operası, 22.50 Vainer 
hakkında söz:er. 

Breslau 316 rn. - 19 tiirler, 
19.30 aktüalite, 20 plAk, 20. 10 
reportaj, 21 gllnün kııa duyum
ları, 2 ı .10 dans ve balet musikisi, 
23 duyumlar, 23.25 plak, 24 danı 
•• eğlenceli havalar. 

26· Mart Sah 
lstanbul 17.30 inkılap dersi, 

llnlverıiteden nakil Manisa Say• 
IAYı Yuıuf Kemal, 18.50 jimnas· 
ti)( Bayan Azilde, 18,50 Aida 
operaaı, (ikinci perde) plAk, 19.30 
haberler, 19,40 Solo - Maryo, 20 
Maliye Bakanlığı namına koferanı, 
20.30 demircaz, 21,20 son haber· 
ler, borsalar, 21,30 stlldyo orkes· 
hası, 22 Münir Nureddin Gür es• 
rad O ~I: YO taasıo orkaatr.ıan. 

Moskova ( Stalin ) 361 m. -
19.30 bir konser nakil, 22 dans 
ınusikisf, 24 lspanyolca yayım. 

Varıova 1345 m. - 18.15 
kuarter konseri, t8.35 Ksilofon 
kon&erf, {plak) 18.50 ı6zler. 19 
terkılar, ıöiler. 19'45 plak - du
)Unılar. 20,35 Duo aakaofon kon· 
"ri, 20,50 aktllalite, 21 piyano 
~0nıcri (Bach. ), 21,45 duyumlar, 
l,55 ıtia:ler, 22 " Şanson dö 
~adin ,, adlı musikili plyeı, 23,30 
16tier, 23,45 aalon mualkiıf. 

Budapeşte 550 m. - 18,30 
ltaiter idaresinde opera orkestrası, 
~9,40 franıızca dera, 20, 1 piyano 
ti ltliğile ıarkılar, 20,50 ıtüdyo 
~Ya.troıa, ~2,50 Çingene orkea-

•11, 2:l,SO piyano konseri, 24.20 
~l&k, 1,05 duyumlar. 

~ MUnih, 405 m. - 18,50 Oda 
~tOtu konsui, 19, 10 ıöıler, 19,30 
~ik, 19,SO duyumlar, 20 ıarkılar, 
"1 ,40 ıöıler, 21 duyumlar, 21, 15 
l ~iti Y•~ım, 22 pllk, 23 duyum• 
lr, 23,2 program araaı, 24 gece 
llluıiklal. 

27 Mart Çerf81ftba 

18 lıt..~~ul - J8 franaızca derı, 
1~30 J•mnaatik - Bayan Azide, 
~ So muhtelif plAldar, 19,30 ha· 
titrler, 19,40 mooo!oğ - Bayan 
"1 &lid~ 20 Maarif Bakuhtı na
~ konferana. Galatuaray liaeıi 
b I lillllerlndeD Nurettin, 20,30 
..: •lıyka orkeıtra11 21 piyano 
l>o 0 

(pl&k), 21,20 ıo~ haberler • 
'\' l'aalar, 21,30 Bedriye TOı:in 
.. : Mehmet MUnlr (tan), 22 radyo 

taı; orkestraları. 

,.. Vartou, 1345 m. - 18 15 
•lb • 

ıllno • keman konser' 18 50 
•öı) ş . . 
lg er, ı ~ atkılar, 19, J 5 şen skeç, 
'( .40 s6ıler, 19,45 p:ak muaikisi 
b:ıet ) - konferan11• 

1 Budapeşte 550 m. - 18 pliik. 
9 ita!> anca dcrı. 19,30 Çi gene 

asker rr.uzikası. 22 sözler. 22,40 
duyumlnr, 23 piyano keman kon• 
seri, 23,45 Fransızca aylık du· 
yumlar, 24 Çingene orkeıtraaı. 

Munih 4u5 m - 18,50 kooıer 
ıa&ti. 19, 10 ıöıler nsaire, 19,50 
duyumlar, 20 Eski geçit nsmi 
martları. 21 duyumlar, 21, 15 Ulu
sal yayım. 21 ,45 radyo orkestra• 
sı, 23 duyumlar, 2.l,20 program 
araaı 24 Islanda musikiıi. 24 Dan~ 
muaikisi. 

Sl4 Mert perşembe 
17,30 lnkıJap dea6İ. - Uni· 

vera:teden nakil. lzmir 18} liYı 

profeıör Mahmut Esat Bozkurt. 
18,30 JimnHtik. 18,50 aida ope· 
raaı (ilçUncU kerde) 19,30 Haber· 
fer. 19,40, Gavin karde1ler Şan 
duetto. 20 &ağlık ve aoysal yar· 
dun bakanlığı namına konferanı. 
Profes6r doktor Fahreddin Kerim 
GlSkay uyku hıfzısıhhaaı, 20,30 
atildyo eigan orkestruı. 21 Bayan 
Refika Tektaı (tan) piyano ile. 
21,20 ıou haberler.Borsalar. 21,30 
radyo orkestrası, 22 radyo, caı 
ve tanio orkestralara. 

Moskova (Stalin) 361 m. -
19,30 Konser nakli. 22 Dana mu
ıikld. 

Varıova, 1345 m. - 18, 15, 
BRch'm doğumunun 250 inci yıl· 
dlSnUmil münasebetiyle bir temsi), 
l 9, ıitar konseri. sözler, plAk. 
20,35. şarkılar. 21 hafif musiki. 
21,55 duyumlar. 21,55, sözler, 22 
akıam konser•. 23, 15, aalon m~ 
ıikisf, 24,30 logilizce konferanı. 

Prag 470 m. - 18,20 prlu1ar 
18,40 ziraat, 18,50 Almanca ya
yım, 19,50 Almanca duyumlar, 

20, 1 O plAk, 20, 15 Rusçadera, 20,30 
salon kuarteti, 20,50 Belçika mu· 
silcisi, 21,05 Kriıtof Kolmb adlı 
radyo pi}eai, 23 duyumlar, 23,15 
Brünodan radyo orkestrası. 

Münib 405 m. - 18,50 oda 
rnusiki&i, 19,30 Kan ruhtur adlı 
yayım, 19,50 duyumlar, 20 muıl
l<ili ıtir ve halk ıiirleri, :l 1 du
yumlar, 21,10 şen musiki, 23 du
yumlar, 23,20 program arası, 24 
yeni musiki. 

29 mart Cuma 
Istanbul - 12,30 Plak aefl'İ· 

yah, 18 otel Tokatllyanda• nakil 
çay saatl-te:siz caz, 19,20 çocuk 
ıaati - hikayeler • Meaut Cemil, 
19,50 duyumlar, 20 keman ıolo 
Nejat piyano Ue, 20,30 HaYayan 
ldtar Siyret •• arkadaıları 21 
aakıofon, çimbaline, kailofan ıoJo 
ıolo plak, 21,20 son haberler 
2 l ,30 radyo orkestrası, 22 radyo 
caz ye tango orkeıtraıı. 

Moıkova ( Stalin ) 361 m. -
19.30 bir konser nakJf, 22 danı 
muıikisi. 

Varşova 1345 m. - 18, 15 
Yi} olonsel konıcri, aözler, pllk, 
20,25 duyumlar, 20,35 Lemb~ri· 
ten "naklen koro kouıeri, ıözler, 
21, t 5 aenfonik konser, 23,30 
tii ı ler, 23,45 ıödet, 24 ~y~are 
bahisleri, 24,05 Nloa musıklsı. 

Budapefte 550 •· -18 sözler 
t8,30 çlnıene orkestraaı, 19,45 
ıpor duyumlan, 20 Amele yayımı, 
20,30 Bertha orke..tn11, 21 küçük 
tiyatro, 22saıote duyumları, 22,40 
piyano birJiğUe ıarkılar. 23,30 
ı;lak, 24,15 man i 'a C4lZ orkeatraaı 
l 05 duyumlar. 
' MUnih 405 m - 18,50 ıarkı

hr. 19.05 sözler. 16,25 radyoda 
futbol tTainingi, 19,45 duyumlar. 
20 bando muzika. 21 duyum· 
lar. 21, 15 ulus~ ! )'~{'~· 2155 
senfonik faniazıler, -3 <..uyumlar. 
73,20 program araıı. ~4 danı 

wuf.ikiıi. 
30 Mart Cumartesi 

lstanbul - 17 ,30 iokılip dew-

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkD Bilmece 
Boı dört köşeleri aıağıda ya· 

zılı manalara gelen 6z TUrkçe 
kelimelerle doldurunvı. Bu sa· 
yede hem vakit geçirınlı, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
11111 olurıunuzl 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1-of-+-.._ ... 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Soldan saaa: 
1 - içtimai 
2 - M-bıul - ced 
3 - Dikkat et - mektep 
4 - Beyaz • kerimeai 

d dan emri· 5 - Oturmak mas arın 
haZ1r 

6 - Valde - haliı 
7 - Akalllyet 
8 - Ayağ'a giyilea bir 1•1 • mem-

leket 

Yukardan A••CI•= 
l - Zabit - kiltat el 
2 _ Bukday isi• bıçak 
8 - Ham11le - 1alah et 
4 - Tavıan tutan köpek 
15 - Kıraat et 
6 - LAf 
7 - M;lb • Ube.I 
8 - Karmakarıtık yetltmit fidanlar 

~PİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalaHarda 

bulunuc. 

l"\mbaıaj ve komprimeJerin 

üzerinde halisligin timsall 

olan EB markasını arayınız. 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğ inden : 

Adet Kap 
1 B 
1 s 
2 Kap 
1 s 
1 

10 
1 
1 
1 

Kap 
s 

Marka 
IH 
SP 
EAS 
JAF 
A 
RRF 
ADS 
FB 

No. 
348 

3 
817.,1062 

7547 
243 
165/174 
325 

K. Gr. Cinsi 
8 , OGO Pamuk Fanila Kollu~a 

55 , 000 Toprak Boya 
162 11 000 Pamuk Battaniye 

24 , 000 Adi ağaç Sandık 
7 , 000 Müstahzar 

500 , 000 Boyaaız Vernik 
2 , 160 Kataloğ' 
1 • 100 Kopça 

400 • 000 Makine 
1 ;·--............... ;;;;;·~·--......... , ı ! 

Boks Maçı 

s 
Kutu 
Kaf eı 
s 
Balya 
Çuval 

GS 
MA 
AS 
AS 

7320 
78501 
5128 
BU~ 
,, 

16 , 000 Kataloğ 
4()4 • 500 Kendir Huıpaa 
144 , 00 Kendir ip 

Neryorlı, 23 ( A. A. ) - lrlaadab 
boksör Jameı Braddok; Amerikalı 

Lnrakiyl lS raundda HJı hHabili 
yenmitllr. 

- ieai--ila111,aıı 
SözlUk _ Tilrkço, Oımanbea, 

Franıızca olarak Bay Jımail Hami 
Oanltmend tarafıadan tertip edilea 
bu 16gat zarif bir kapak içinde çık

mıttır. Deteri 100 kuruıtur. 
Radyo Nedir? _ Mlhendlı Bay 

Nevid Oııııan n Ferit Huip tara
fıDdaıı Tllrkçey• çevrilen bu feııni 
kitap radyo meraklılarını al~adar 
eden mernklı bahialerl mubteYı ola· 
rak ç ıkmııtır. OeQ'Lri 100 kuruıtur. 

GUrbUz TUrk çocuıa - Çocuk 
Eıirıreme Kurumunun çıkardıj'ı bu 
aylık mecmuanın 99 uDcu aayı11 i•tipr 
etmiıtir. ............................................................. 
ei. Üniverı:teden nakil lzmir aay
lavı Profesör Esat B~zkurt. 18, 
30 jimnastik Bayan Azade. 18, 
50 muhtehf plAklar. 19,30 haber
ler. 19,40 Eşref Şefik spor. 20 
Bayan Nimet Vahit (Şan) piya· 

110 ile. 20,30 Bayan Bedr:ye 
Tüıin (Şan) Dem·rcaz.. 21, 15 
ıoıı haberler. Boraalar. 21,30 
SlUdyo orkcatrası. 2ı Stüdyo caz 

•• bınio orke11tralan. 
MoakaYa ( StaJin) 361 m -

18 (La Balle Helene) adlı Of
feubach operetinin radyo adap· 
taıyonu. 19,30 senfonik konser. 
21. danı muıik:sJ. 24 lıpanyolca 
yayım. 

Leipz'.g 382 m - 19 yeni 
lfigat. 19, 1 konferans. 19.35 pJAk. 
Z0, 35 tarih babialeri. 21 duyum_
lar. 21, 10 büyük radyo varyeteıı. 
23 duyumlar. 23,20 Oıkar Jooıt 
orkeıtraıı. 

frankfurt 252 m - 19,50 
aıker muzıkası. 2 l duyumlar. 21, 
15 bllyük kantık yayım. 1 Stutt
iarttao nakil. 

1 
2 
ı 

1 
s 
1 

13 
2 

8 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
J 
5 
1 

14 
4 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

128 

s 
s 
s 
s 
Bal1a 
Kafeı 

Konyalı 

s 

s 
Balya 
Sandık 

s 
s 
s 
s 
Adet 
s 
s 
s 
s 

17 
777,778 

18706 
18707 

50/9 

RCF 
EC 
MC 
MC 
PSF 
JR C 
EL F Fi 
HR 

MP 
GB 
RHZ 
SBK 
HH 
GS 
ND 
M 
AJ 
BL 
ss 
EP 
EP 

BiJa 
1113 

514/215 

-
320 
415,418 

9806/9808 
1/2 
3 

63 
Bi.& 

8440 
4127 
5346 

s 
s FAZIDLV 

31680 
31683 

895011 

s 
Balya 
s 
Paket 
Bat 
s 
s 
Kap 
s 

s 
s 
SA 
s 
s 
s 

JS 
MM 
SD 
AMM 
B·11 

fs4SOÜ 
24234 . 
57200 

113,516 
2 

BU& 
AU17746 114 
E A 12826 
E AS 996,79 
HU 2786 

Hw 2786 
Adres 135844 
Adres 135844 
Adres 135844 
Adreı 135844 
Adreı 135844 

115 , 000 Naftalin 
07 , 000 Sinek kiğıdı 
49 , 000 Eczayl Tıbbiye 
93 , 000 Şekerli lıpirtolu HülAıı 

180 , 000 Kendir Kartonu 
56 , OOJ Demir Karyola 

2236 , 000 Demir Tel Halat 
128 , 000 Transit Müstamel Yno 

elbiae. 
243 , 540 Demir Et Makine11I 
143 , 000 Ynn Mensucat 
225 , 000 Kuru Pil 
463 , 000 Demir Çemberlik 

76 , 000 Dolu Sinema Filmi 
25 , 000 Radyo Maklneai 

1 34 , 000 Kemik düğme 
66 , 000 Otomobil Dıı Listlji 
14 , 500 Ağaç Oyuncak 
56 , 000 Oyuncak Keman 
64 , 000 lpek ipliği 

185 , 000 Müzeyyen Cam Cumba 
110 , 000 Renklı Cam Salon Eşya11 
194 , 000 Aiaç Kalem Kutusu 

7 , 000 Demir Pencere Takımı 
105 , ~ Gayri Menkul Kiiıt 
61 O , 000 Porselen Fincan 
24 , 000 Pamuk Fanile Kollu .. 

253 , 000 Demir Hazine 
258 , 000 Demir Umba 
93 , 000 Ağaç Makara 
52 , 500 Pamuk Fanila Kollaiu 
54 , 000 Meşin Mukana Çanta 

ve Ba,ul 
16 , 000 Muıamba Bavull 
24 , 000 Ağaç Dolap 
~1 , 000 Pirinç Pencere Takımı 
13 , 000 Pirinç Perde TaJınu 
14 , OCO A !iminyum p.,.de Takıml 
32 , 000 Demir Pencere Takımı 

27 Kalem Sair Muhtelif Eşya. . 
2413

1935 tar"hin-
Yukarıda yanlı muhtel:f mail rın arttırma ıle devalll ec ece• 

den itibaren müzayede gün erinde çıl.carılmak üı:ere 1 b IAt Glimril
ğinden isteklilerin o günlerde .saat 14 de lstanbuJ t • "l l

4
S 

ğUnde 6 No. lu ıatıı ambarında bulunmaları ilao olunur. •• 
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AOEMi iKT!DAR 
1 ~LEKTRiK 

CEP FENERLERi 

, 
Bel ge\ şekliği, tennsiıli z fiyet v~ 
vakifaız vücut ve zihin yorgııııluğu .. • 

OBM 
TABLETLE.Ri 

kullanmakla tedavi edilir. 
1 

HORMOlliN 
l' z viyeti tcnbih eder, sinirleri ve 

d imağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihtl· 
yarlığın önUne geçer ve ya,a'1lt.k 
neşe~ ni iade eder. 

Is anbul'da f iati 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adres: 

Galata Posh Jrntmu 1255 

~--------------' \ Ne Beyhude 
Bir zahmet! .. 

Saçlarını düzaltmek 
lç:n bir saat uğraşır ... Fakat, 
burnunun parlak oldıığunıı 
görm•z. 
ÜstUne o kadar itina eder ki 
zevkine göre başını diheltmek 
için her gün saçlarile bir ıaat 
tığrl\~ır. En pahalı pudraları satın 
alır. Fakat, burnu daima] parlar. 
])auıı ederken en cilzt bir ter· 
leme ile teni acınacak bir hal • 
alır. Pudrası tutmaz ve cildi yağlı 
göriiniir. Şnyet, pudraya karıştı· 
nlmış bir miktar krem köpüğü· 
nün yUıde fevkalade bir tahavvül 
husule gef reccğini bilse .. Tokıılon 
pudrasının terkibinde krem kö
püğü ( hususi usul dairesinde ) 
fenni bir surette karıwtırılmıttır. 
Pudrayı o derece sabit tutar ki, 
ne rüzgardan, ne de yağmurlcı 
havadan veya eıcak salonlarda 
dııuadaıı müte.,·elı:t terlemeden 
kat'iyyen mUtee11ic olmaz. Yai{lı 
bir ciltt9 en cüz'i parlaklık 1:..le· 
rini tamamın izııle eder. Adi 
pudralar gibi cildi, asla kurutmaz. 
Tokaloo pudraaı, hemen tenin:ze 
bir yumuşaklık ve bir tazelik 
verir ve bütün gün aablt kalır. 

Eıyanızı; ilkbahar için CI' 
KNAPP 

mile.ueauinde toınhlctip boyatınız . 
J{uımpaftı • Ttpebaşı • Tııkqiın. ~iqli 

fiyatlar elverişlidir.· • 

LOKANTA 
NOVOT i 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKSAM f<ONSER , 

Y. NECiP ve D. ZfRKIN 

/' 
Satış yerleri : ~~~tı~A ~ Sofu zade Mehmet Emin, 

Hakkak zade Rahmi, 

SJ&W ••,&§ *'& 

• Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünd~n: 
B•}oğlunda Hüseyin Ağa mahallesin:n Mis sokağında Beyoğlu 

Maliye Tahakkuk Müdürlüğünün i7gn!ir:deki 13 No. lu beş katta 
16 oda, hamam, muthak, elektrik, terkos "e sair müştem;lntı had 

kAgir evin Nişan kızı Dirohiye aid nısıf h·s~ esi bcdeii def'a~cn 

\'e naklen verilmek ıartile içindeki ayna vesaire g bi menkul eşya 

hariç olmak llzere Bet Bin lira muhammen kı} met üzerinden 

kapalı zarf usu:ile &atılacaktır. 4/4/935 Perşembe günü ~ aat on 
ilci buçukta zarfo:r açılacağmdan isteklilerin tok i 'name~erile 

315 liradan ibaret teminat mektuplarını mezkur günde saat on 

bir buçuğa kadar komİs)•on başkanlığna verilme~cri. "T. f,, "1398,, 

ı~E'l2 Tt:l~Ll:I iZAHATI GiŞtl.E~iMi?D~N ALiNiZ 

.. ı ___ ı_•_ta_n_b_u_ı_e_e_ı_e_d_IY_•_•_l __ ıı_ı_n_ıa_r_ı __ I 
F ntih temizlik işlerine aid 7 beygir 1 katır 27 /3/935 Çar· 

şa111ba gUnn aaat 10 dan 11 re kadar Fatih Atpazarında açık 
arttırma ile satılacakdır. Almak isteyenlerin o gün orada bulunacak 
memura müracaatları. (1431) 

, .... Mllm~lliilm--mmilllml~ ..... ----... ----... _. ....... K~ 

BÜVÜK 

AYYA PİYA GOSU 
18. inci te rtip 6. ncı çekişi 11. Nisar: 1935 dedir. 

Buyuk ikramiye 2 O O • O O O Liradır. 
A,•ı ıca : 25.000 , 20.000 . 15.000 10.000 , 5.000 Jiralık 

ikramiye!er ve 50.000 liralık mükifat vardır. 

m;a;;e;w" 3&2 - M§BM&i% 
_., 

1 ls.tanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 - Eminönünde peyn:rci ıokağında 22·24 No. lu dükkan. 
2 - Kasımpaşa, Seyitali, Camii ittisalinde 41 No. lu dükkln 

3 - Çarııda Çadırcı!arda 70·66 No. lu dUkkan. 

4 - Toph:me, Ekmekci batı Boğaıkesendc 132 No. dükkin 

5 - Ü sküdarda Çinili mahallesinde 219 No. lu dükkan 

6 - Şehremini, Arpaemini, Topkapı caddesinde 348-350 

No. lu arsa 

Yukarıda yazıh mahaller 936 senesi Mayıs bitimine denlU 
kiraya ver ilmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak iyteyenler 

-3/4/935 Çnrşamba gunli saat on beı• dealU Evkaf MüdUri· 
yetindcı vakıf akarlar kalemine gelmeleri. "1438,. 

Yeni icad olarak 
garanti 400 metre· 
lik mesafeyi aydın· 
latır. Fenerin -boyu 
2 3 s 2ntimetredir. 
Ağzındaki büyük 

cam yuvarlağı kr.iı· 

taldcndir. 

İZM!R : Hüseyin Hüsnü 
SAMSUN : Tursun Eıref 

lııgilıı Kauıuk ecıaneııi 
mi11tahzaratındau 

SAÇ EKSiRI 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kepek· 
lenmeıine mini olur. 

Komojcn saçların köklerini kuv· 
vetlendiri r ve besler. 

Komojen saçları;ı gıdasıdır. 
Tab;i renklerini bozmaz, latif 
bir ray;hası vardır. 

Komojen Kanzuk Saç Ekairl 
maruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
znlarrnda bulunur. 

~-------, KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarına 
karşı iyi ve zararsız çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve baraakları ahı· 
brmaz ve zarar vermez . 
MAZON isim ve markasına 
dikkat. 
Deposu: Mazon ve Botton ecza 
deposu ı, Bankası arkasın· 
da .No. 12 Bahçekapı. 

SATILIK HANE 
Beyoğlu'nun rnerkezindo ka.iıı ve 

her katta auyu, elektriği, havaıazı ve 
banyoyu havi 10 odalık handar Ye 

gUzel terıı çalı lıir ev sııtılıkhr. 
Fran11zca lıta nbul Gaıı:cteılne mUracaat. 

.. 

HER 
MEVSiMiN 
KREM1DIR 

Üstünde ince bir tabaka 
( KREM PERTEV ) ta,ıyan bir 
cllde ne soğuk ve ne de sıcak 
hiçbir şey yapamaz •• 

KREM PERTEV'i 
kullananlara sorarsanız size 
bunu söyllyecektlr. 

--------------
OXYMENTHOL 
ÖKSÜRÜK·BOGAZ 

Kendinizi 
üşütünce .. 

liılf vuracagınız ilk tedbir 

GRiPiN 
Almak olmalıdı r. 

Soğuk algıniığına, baş nezlesin• 
ve diğer nezlelere, gripe, kırıklığa, 

Uşlitmekten mütevellid bllttın 
ııhrablara karşı bllba11a 

mUesslrdir. 

G 
• i 

En şiddetli bat ve diı ağrıların• 
derhal dindirir. 

G 1 i 
Bel, sinir, romatizma ağrılarında 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

GRIPIN, Radyolin diı macuna fıbri
kaeıoın mütehaes11 kimyagerleri 
tarafındın imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. 
Fiati '1,5 kuruştur. 

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

~YAVRUYA TAM~BIR 
t :or .. 'oEREKrla~ ! 1 
1 , 

ı Öyle bir sut-kı1hiı esrı":'iu.,..kafiırri".-; 
mış ve ternız.·oıduktan bqka, l9fnde 
yavrunun bealenmesiQOn EL Z 6 t'Aı 
olan maddelerin hepsi ve en bat••. 
,ViTAMiNLER de bulunsun: Ana sUd0 
yokluğunda, ~çocuOunuıun"GORBOıJ 
bir «Nestle yavrusu» oı~asını 154 

• terseniz ona hıılls, kaymaı}ı. ve~"', 1 

teminleri BOL' ' . 

şekerli südü- veriniz. 

Denizyolları 
J Ş L E T M E S t bat' 

Acenteleri ı Karakay J{aprO ad• 
Te~. 42362 • Sirkeci MOhilrdarı 

Han Tel. 22740·--~ 

·--~ iskenderiy• Yolll 
ANKARA •apuru 26 Mart 

SALI ünil saat 11 de IskeP .. 

d 
. 'g k dar "146(),, 

erıye ye • · r# 

'~~--------~-~./ '. 1 ••••••• ' ........... . .. ~.' ..... 
&on Po•t• Matbaa•• 

tıleırlyat Mlldlrilı Tablt 


