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Bulgaristan SilAh stiyor ı 
~'Almanya Silihlanırken Biz Üniversite Talebesi Ara-

Niçin Boş Duralım?,, sında .·Bir· Anket Yaptık 
b · Bazı Talebeler Makdonaldı Sinema 
oerlin Görüşinesinden Yeni Haberler: Artisti Zannediyorlar 

... 
Ba11 Hif ler SotY•yet Rus~ııa -'a· n •e•e~·~!k1;ğ~~:~1v::n:::!i b~~!~ ·--· .... ;: .. ~·~;~·ı;t-~d;-··-

'.:I v '.:I u~ pek dar olmayan klmaelerin ..... . .. .. .. - .. ·-·- . --, v ,._ S 1 a· cevaplarını bulmakta güçtnk Ç•k· Divanıharp 
AlmanyaÜçAyda n.OrK.fuğunu Ögıe .l ::t;:;~~;i::,iz ::~:~!;;~:;aha~: ıram uu··ku··mı.,.1·_ 

1 
ve bidlaeler karııauıda umumi u~ fi j ı~ 500 Tayyare Almanyanın Ver••J muahede•lnl parç•l•yıp yeniden bilgi kuvvetlerini yoklamak, anla· • IJ 

•lllhl•nmaaı Avrupada ve B•lkanlarda siya••• vaziyeti mak iatedlk, bu maksatla liaeı... nı Vermek uzere 
Y ! çok bul•ndardı. Bulgarl•tan ile Avustury• ve Macaristan O aptyOr da slllhlanm•k lstedlklerlnl söylUyorlar. Balkan blrll· rin ıon ımıflarına ve niveraite 

tinin, bu vaziyet kartısınds, muahedelerln thlll olun- •ıralarına yllkHlmiş kız, erkek 
maması için lnglltere ve Fran-ya mUracaat edeceıı talebelermizden rastgele birkaç 

G•neral Mor•n 

liart~riı, 26, (Huıuıi) - Fransa 
.\1 •ye Bakanı Geaeral Moren, 
ı....~•nyanın harp hazırlatı hak· 
t.dlr • mUhim mJlt\mat Yermek .. 

,,· General Moren diyor ki: 
.. d - Al111anya havacılık 1aha· 
,;d: 1~ayyare heaabile her Oç 
t•ziyett d" tayyare yapabilecek 
~I e ır. Bunun haricinde 
)t::ı~n_Yada fabrikaların yftzde 
cı_1 •tı, ıeceli ıUndllzlD milli nıl· 
"e ha heıabma harp malzemeıi 
~uıı •rre iptidai madde halinde 
ı .... İnı abileck kimyevi maddeler 
Alın ediyorlar. Bundan başka 

q •oyada, harpte petrol yerine 
, k:ılabi.lec~k mllblm bir madde 

tfedılm ıt ·r.,, 
Aı.,. 

•nranın Hava Pia1H Ve 
P . lrlanda 

~'"• arıa, 26 (Husuai) - Alman 
lilt, nazırı General Görinl' in, 

bi re~e kar11 laazırlamıı oldg. 
zy r P an hakkında Pcsti Pa· 
,;u ıazeteai tunları yazıyor: 

d'-i Plan mucibince harp ol-
u e za•an Almaa tayyareleri 

l'nd:İı lzerine bomba ıaçarken 
'1unanı a~a da, lnrflterenin elinde 
~erdir "'B!' lrlandayı zaptede· 
brulcat Y Görinı'in planı 

•ıaı1 mı1...~• bomba ihtiyacını da 
.. ,.aata halletmektedir •. , 

abeş Hududun
da Yeni Bir 

Çarpışma OJdu ! 
-

u Husustaki Svn Ha

berı~ri Lıitfen Üçüncü 

S.yf ada Okuyunuz 

haber verlllror. Berllnde de lnglllz ve Alman d~lomatlar1 tanesine bu on ıuali sorduk. 
arasınd•, dUn batl•r•n ve bugUn de devam edecek olan Aldığımız cevaplar, ılze bir 
•lra-ı alh'Utmeler y•pıhyor. '" hulls•nın tafsllltını 
atalıkl utırlarda okuyacaksınız. hüküm verdirecek açıklıktadır. 

, Berlia, 26 ( Huıuıi ) - Iaıiliz Biz bu cevapları, kendilliimiıden 
tek bir mtltalea, tek bir ubr 

Harfclye Bakanı Sir Coa Simon eldememeden yazıyoruz. 
ile Hariciye Mlıteıarı Bay Eden 
dla h&tln sBaleriai Bay Hitleria 
karı111nda seçirdiler, uzun uza• 
cla1a ıörbttDler. Glrlımelerde 
Aimaa Hariciye Bakanı Bay 
Nayrat ta hazır bulundu. 

Görllımelırin vereceği netice 

dlj'ı için k.artıhldı 
bu,na d• devam edilecektir. 
Y ann Sfr Con Slmon Londraya, 
Bay Eden de Moakovaya ıide
ceklerdir. Bu alqam bitecek 
olan Bulin g6rDımeleriadea 
ıônra, Alman kararının husule 
ıetlrdiji aiya•al vaılyetia aiarhjı, 
Inpltere, Fran•a ve ltalya mu· 
rahbaılarınm toplanacaldan ltal-
yadakl Streza ,.brine intikal 1 

edecektir. 
Diier taraftan lnıülz ve Al

man diplomatları araaında ıarllf
meler yapılarken Parlatea, Franaa 
bariciyealnln fikirlerini bildiren 
bııı mühim haberler akaetmek
tedir. Son bir habere ıöre, Fran
aa bariciye Bakanı Ba1 Llval, 
Fraoıanın, laıiltere •• ltalya ta· 
rafından t11•ip edilen prk ve 
Orta Avrupa miaakJannı tabak· 
kuk ettirmek azminde oldujıınu 
86ylemlttlr. 

Bundan baıka Hki Macar 
Batbakanı Kont Betlen 'in bir 
nutku, bu ıörilımeler arasında 
manalı akisler uyandırmııtır. 
Kont Betlen, Macarlstaaıo Jtalya 
ile doıt olduğunu, fakat bu dost· 
luğun Macarları Almanyaya karşı 
cephe aJmıya götüremiyecekini 
ıöylemektedir. Alman Hariciye 
Bakanlığı, Lehiıtanın, ıon Alman 
kararları üzerine Almanyayı pro-

r
Evlilere sorduk: Evlilik-
ten memnun musunuz? 

Bekarlara sorduk: 
Evlenmek ister misi1ıiz? 

ikinci Sayfada 
"Halkın Sesin Sütu

n1111Cla Okuyunuz 

Alman ortluatl•• 6lr '/cı( • 

te~to ettiif ~aberi d. tekzip olu
nuyor. 

( Dnamı J bel yüzde ) 

Suallerlmlz : 
1 - Sıhhlg• Bakanı kimdir ? 
2 - ll•lctloıc•ltl lcimdir? 
3 - Aınıtagıa lclm4lr? 
4 - Mlrıuı Log Jcim"''? 
5 - Somali rHdir? N•r•tl•Jlr? 

Jı 'd•f'• ıtH1'-1. .... ,.. 
8 - Flnt.,. rtHir ? Kl111I• • .._ ,.,,,,.? 
.9 - Aorııpatl•• A••rlbga laeoa 

•/•rl .,.,. lftıdır? 
10 - Marcçakao r&•r•lletllr? 

Suallerimize verilen cevapler: 
Galatasaray Llaeal ıon aın f 

talebeıiaden Bay S. Ziya. ı 
1 - Bay Refik! 

. 2 - Iııgiltere BaıvekilL 
3 - Ayniıtayn, modern, riya• 

zlyenio uaalannı kuran llln.ıd· ! 
4 - Bilmiyorum! ır 
5 - Afrlkanuı farkında bir 

ltalyan mnıtemlekeail 
( Devamı 9 uncu yüzde ) 

lzmir Avcıları Kaplanla
rın Hücumuna Uğradılar 

lzmlr, 26 (Hu
•uıt ) - lımlr 

Avcılar Cemiye
tine menıup (lO) 
tanmmıı avcı, 

Germencltla r 

tin ıGrmeyen 
orm anların da 
zorlu bir a•a 
çı k m ıı lar dJr. 
Civar 16yler• 
den a 00 kadar · 
uıta avcınında 
lıtirakile kafile 
ormanlarda 
ıOreie hazır· 
lan mıı lar dır • 
Fakat yaban G•rm.,.cl'/c o'1nenları•'• aolanmağ• fİd•rc lzmlr af>Cıları 
domuzlarının ardandaa ıiden avcı· ateı açınıtlardır. 
lar k11ytu- bir J•rde Oç kaplanla iki kaplan, aldıkları yaraların 
karfl karııya kalmıflardır. Kaplan acııile bir müddet mukavemet 
avına tertibatlı olmayan avcılar ıöstermı,ae de bilahare ormanlık 
he)'ecanJı dakikalar ıeçlrmiıler araıandan kaybolmuıtur. Avcılar 
Ye kendilerine ihtiyar ağaçlan bundan aoara 14 yaban domuzu 
aiper alara"-., kaplanların ilzerine wrmıqlardır. 

Aıind f •vlcalUe tli•••ıheril 
e•lı, laall•tl• 

Atlna, 26 (Huıuıl) - Divam 
harpler iıyan •uçlulannm muha
kemelvf ne dtvam ediyor. Dk iıe 
baılaDUf olan Atına · fevkalade 
divanı harbi, nıuhakeme ettijl 
28 zabit hakkmda hDkmllaO ver-. 
mek Ozeredir. isyancı deniz z .. 
bitlerinin aorgu~ da dnndea iti
baren bahriye divana barbiade 
haflamııtır. 

Atina fevkalide dlvaaaharbinde 
aorıuıu yJpİlan ve harbiye mek· 
tebini iııal 4eden Kaymakam Çl
gandes Ue kardeıi binba11 Çi· 
ıendes büyük bir metaııet g6a• 
termiılerdir. Bu iki kardeı auç• 
larını tamamen itiraf etmqler, 
hiç inklr yoluna aapmamıtlardır. 
Bir aralık bir noktayı "ifıa ed ... 
miyeceiini,. söyleyen Blnbıtı Çi· 
gandeıe karıı hükumet komiaeri: 

"- Sen batını yemek iatlyor· 
ıun.» dediği zaman iıyancı binbatı 
büyük bir sükunetle şu cevabı 
vermiıtlr: 

"- Ona da eyvallah!,, 
Kaymakam Çigandcı de ıöyle 

demiıtir: 
"- Cumhuriyet uğrunda ölüm 

meydanına güle güle gideceğim.,. 
Diter taraftan isyancıların tev

klflerine ve azillere devam edi
l )e .. amı 3 Oacil yüzde ) 

ı~tanbul Muallim· 
leri Toplandılar 

'' idare lleyeti Faaliyet 
Göstermemiş, Maa,Jarı-

mız A"l'aaılm1ştır 1" 
btanbul muallimler:nin dünkii he· 
yec•nh !op!aotıaaa alt taWlit 
ı ı inci uyfadadar. Lutfen o 
aavf ayı açınız. 



2 Sayf~ 

Bek&rlara Sorduk: 

Niçin Evlenmlyoraunuz ? 
Evlilflr• Sorduk : 

Evllllkten Memnun Musunuz? 
Düo muharririmiz, ıaetgeldiği 
kimselere yukardaki ıualleri 
ıormuı, Ye aı ğıdaki cevaplan 
ılmıetırı 

Şehir Tlratrosu ••n'atklrla· 
rından Bay lamall Galip: 

- Beo, eYliliğimden memaunum. 
Zira ben, herfeydeo en·el beklrları 
tehdit eden bütün tehlikelerden i•dl-
vaç sayesinde kurtulabildim. Binaen
aleyh, fırtınalı, hem çok fırtınalı bir 
denizde limana çekilmio bir ıemly• 
benzetiyorum kendimi. 

Vucudum rahat, ruhum rahat. 
Fakat yan'ıı ıınlamayın ha... Zira 

benim vücudilmQn ve ruhumun rabat
lığ , evimin kapıaından içeri gir
diğim andan itibaren baılar. 

Yoksa, mesleğimin öJd6rGcQ yor· 
ğunluku Ye san'atim için bosleditim 
ldeııllerin verdi~I zfhıtQ peıımı, 
içimi Ye baıımı hiçbir an bırakmaz. 

* Nlşanta.şı, Kodaman soka§ı, 
34 No, bay M. Necdet: 

- EYliyim, ve, hay.ıtıaıdan mem• 
nun o'dutumu s6y!eml!ye mecburum. 
Zira karım Son Poıtanın tiryak" sidir. 
Hııyatınıdan ıikAyetlerlml okursa, 
bntün gazeteciler imdadıma koıaanıı 
kurtaramezaınuı elindea beaf. 

• Ni anta ı, Afitap sokaaı, 4 
No, bayan Eymenı 

- Siz, bu aualini:ıi, muhatabları• 
nızm isimlerini de neıredecetlnizl 

söyledikten sonra ıorarıanız, alacap 
nız cenplarda samimiyetin bulaıı· 

tını bile bulamaz ıoı• dostum! 
lf. 

Sultanahmet, Tavukhane so
kallı, Bayan Emin 2 

- Kimse gelip iıtedi de hayır mı 
dedim ki ıoruyorıu uı bunu banal 

lf 
Ş hlr tiyatrosunun en Y•th 

ve en ki n' tkfirı methur 
Bab s ff t: 

- Memnunum evlilikten, evlililc 
iyi ıeydir. Yalnız insanın bol para11 
olunca, cebim dolu, 18nlilm rahat 
olduktan soarıt, eyalim batmaz g8-
zilme tabıi, evlmd bit bekliyenlm, blr 
bakanım olur, ben de dııarıda bildi
A'imi okurum. 

>f 
' Maçka Terazi sokanı, 47 

numara Bay Ahmet Muhteşem: 
- Ev:enmek için ne mi bekliyo• 

rum?. Bu da sual mi 1ahu ... Yatlı blr 
kapı tabiL 

Ben ıana bir t•Y ı8yliyeylm mi 
azizim: Genç kızların hıtedikleri halde 
eTlc:nememelerinin günahı, yine kan
dilorlnde Ye kadınlardedır. Onlar 
kea Herlol blraı daha aA'Jr ve pahalı 
aatular, alkib daireleri mahıere 
döoerdf. 

Fena Halde Yaralandı 
Yükıekkaldmmda Koatantin 

apart•manında Slmento adlı 82 
yaşında bir ihtiyar aparhmanm 
merdivenlerinden dllıerek muh· 
telif yerlerinden ağır ıurette 
yaralenmışbr. 

SON POSTA 

Seksen Dörtlük Bir ihtiyar. 
Neler Yapmış ? 

. Don mnddelumumiiiğe pollı tarafından Halil 
lbrahlm lımfnde Ye Hafız Ali mtııtear adlı 84 IUk 
bir ihtiyar verJlmittir. Hafız Ali hır11ızlıktan ve do
landrıcılıktan suçludur. İddia edildiğine ıöre, ıu 
suçları fÖyle ftlemiştir: 

madım. Şimdi de BakırköyOne gidecek vaktim Ye 
param yok. Beni bu gece evinde barındır, diyor. 
Orada geceleyen ihtiyar ıabaha yakın yükte hafif, 
babada ağır ne bulursa alıyor ye ııv1Jıyor. 

Hafız Ali bir gün lokantada arabacı KAııma 
raıtlayor: 

Hafız Ali daha evvel de Yusuf isminde bir adama 
çatıyor. Hemşeri çıkıyor; evinde geceliyor ve: 

- Aç kaldım. Bana bir çorba ıımarla, diyerek 
yanına sokuluyor. Bay Kazım ihtiyara acıyor, çorba 
ısmarlayor. içerken derdini dlSküyor, kendi&İne acın· 
dır cak ıözler ıöylüyor: " - Sarıyerde birisinden 
(3) lir alacağım var. Fakat vapur param yok.,, 
diyor. Bay Kizım kendlıine (60) kuruş vapur para• 
ıı veriyor. 

- Benim bankada (1800) liram Yar. Bir ayğım 
çukurdadır. Ölünciye kadar bir bakan olı o pa• 
rayı kendiıine vereceğim. Fakat timdi altı liraya 
ihtiyacım var bankaya kadar gitmiye .aktlm yok· 
tur. ,, diyor. Oradan da altı lira alıyor ve mvıııyor. 
Bay Yuıuf bu ihtiyarın doJandırıcılığını öğreniyor, 
arayor fakat bulamıyor. 

Hafız Ali bu parayı alınca Bay Kizımın oğlu 
Ali Ri:ıanın evini tahkik ediyor, geç Yakit oraya 
ıidlyor: 

Geçen gDn ihtiyar, Bay Ali Rızanan evinden 
çaldığı bir paltoyu bu sefer götUril) or ve aldığı 
altı liraya mukabil Yermek istiyor. Iıte bu sırada 
yakalanıyor. Mnddeiumumilik lhtiyan Sultan:. 
ahmet ikinci ıulh ceza mahkemesine vermi,tir. 

- Oğlum .• ıabahleylo babanla görUıtnm. Bana 
(60) kurut verdi. Sarıyer• gittim; alacaklımı bula· 

Asri Kahve 
Şehrimizde Beş N ümune 

Kahvehanesi Açılıyor 
Şehrimizde aari kahvehaneler 

açmak için baıı teşebbüsler ya· 
pılmaktadır. Bu arada Ticaret 
Odası Esnaf cemiyet! rl mlldUr
IUğUnde, kahveciler cemiyeti mll· 
mesıillerinln iştir kile bir toplantı 
yapılmıf ve bu mesele görUıUI· 
mUıtnr. 

Öğrendiğimize göre, ıimdilik 
lıtanbulun beı ıemtlnde nilmune 
kahvehaneleri açılacaktır. Kalıve
cller cemiyeti bu iş llzerinde 

ılmdlden t tkikata ba§lamııtrr. 

Cemi yetin reisi Bay Celil dlin 
kendlıile glSrUıen bir muharrirl· 
mize demiıtir ki: 

" - C miyetimlı asrt kahve• 
haneler açmak kararındadır. 
Bunun için esnafımıu teşvik et• 
meden evvel nllmune kahveleri 
kuracağız. Fakat bu kahvelerin 
ne şekilde olması lAzımgeldiğinl 

henllz bilmiyoruz. Tedkikat yapa· 
rak bazı ana tartlar tesbit ede· 
ceğiı.. Meseli: kahvehanelerin g•· 
Dİi ve havadar mahallerde teila 
edilmt1i, içerisinde halk için bir 
kütüphane bulunma11, oyun yer
lerinin tefrik edilmeıl, radyo ve 
diğer ihtiyaçl rao temini gibi 
noktalar bu şeraitin en mlihimle
rini teşkil edecektir.,, 

Türk \-!ahları 
Almaayadakl Türk Ticaret Odası, 

hah ihracatımızın inkl1af1nı temin 
tmek Oure orada bir moıher tesiıine 

karar vermiıtir. 

Mahkemede 
Sorguya 
Çekilenler 

Dlln Asliye ÜçDncO ceza 
mahkemesinde, Haçık adlı bir 
çocuğu çiğneyerek öldürmekt n 
ıuçlu ıoför Fethinin muhakeme• 
sin baılandı. Şof6r ıuçunu in· 
kir etti. Muhakeme şahitlerin 
çağnlma5ı için tehir edildi. 

Bundan sonra Uokapananda 
İitelyonun boğazına ıarılmaktan 
suçlu taıcı Ömerin muhokemeaine 
devam dildi. Bu da ahitlerio 

getirtilmesi için talik olundu. Şeh• 
ı:adebaşmda Hayriye iıminde bir 
kadın ruhsatsız gazet aathğı 

için bir lira para cezasına mah· 
kum edildi. 

Jf Bayramdan evvel kuruyemlş 
çarşısında bir yangın oldu. Ak· 
aekili All Osman oğlu Bay Nuri• 
nin (8) bin liraya sigortalı dllkkiinı 
yandı. Tahkikata el koyan 
Müddeiumumi Muavinlerinden Bay 
Ubeyt yangında kast görmllf 
ve Bay Nuriyi sultanhmet sulh 
ikinci ceza mahkemesine vermişti. 
Nuri sorguya çekl!dl. Yangın• 
dan haberi olmaıJığını ıöyledi. 
HAkim, muhakemenin gayrlmevkuf 
olarak devam etme1ine karar 
verdi. 

Nerede Yatıyormuş 
DOn ııuıt dört raddelerinde Davut• 

pata llkelea'nde lsmail Hnkkı iıminde 
birialnin bir aenedenberi iııkeleain 

kuytu bir yerinde yatmakta olduau 
h: ber al nmıı, ı:oliae teslim edilmiştir. 

Yunan Vapuru 
Bugün Limanımızdan Pi., 

reye Hareket Edecek 
Limanımızda abkonılan Yunan 

bandıralı Possldoı vapurunun 
bugün Pireye hareket etmesi 

muhtemeldir. Öğrendiğimize göre, 
Yunan bUkumetf geminin hareke
tine müsaade edilmesi için hllkfı. 

metlmi:ı nezdinde teşebbUalerde 
bulunmuş ve bu hususta ıehri-

mizdeki Yunan konıoloshanealne 
de emir verilmiştir. Evvelce 
Venizelosun oğlu Kiryakonun mah 
o:an gemi, bugün yllzdo 70 biaae 

itibarile Dita biraderlere geçmlw· 
Ur. Kirya Venizelosun ancak yOz· 
de 30 hlsa l kalmıştır. Anla11l· 

dağına göre, asilerin emlAk ve 
emvalinin muaadara11 kararı bu 

gemideki yüzde 30 hiısenln Yu· 
nan hükümeti tarafından aatılığa 

çıkarılması ıuretlle tatbik edile· 
cektir. Sovyet limanlarından yllk· 
lenen manganez yllkUoll Possidoa 
vapuru Cebeinttariğa götnrecek· 

tir. Fakat, icap eden muamele· 
nin tamamlanması için Pireye 
uğrama11 Te o suretle yoluna 
devam etmesi kararla~tırımııbr. 

Hapishaye Eczacı 
Adliye bakanhğı taaarnıf yap

mak için Uç ay enel hapishane· 
deki ezcahaneyl ve eczacılığı 

lağvetmişti. Fakat adliye bakan· 
lığı Edirue hapishaneılnde1d 
eczacının lstaobul bapiıbanesine 

nakline karar verildiği dlln mUd-
delumumlliae bildirmlttir. 

Mart 26 

Giinin Tarihi 

Alaturka Çalgılar 
Harice Satılıyor 
TOrlc musikial için yapılan hası,. 

lıldar, a 1lturka çalgı aletlerinin ıatı" 
tına tesir etmlıtir. Bu rlbl aletleri• 
lmalfle meıgul olan rnOe11eaelttı 
ılmdl dıt piyaaalnrda mahreç arı• 

maktadırlar. Bir lmallthane, geçfO" 
lerde Suryeye 200 kı:dar Ud ve emııll 
alaturka çalgı aleti gl5ndermittir. 

Aydın Beledlyeslnde 
Aydın, 25 - Aydın bcled:yeıinİO 

935 bOsçeal boledlyc meclisine verllıı 
mlıtir. Yeni blltçt 129,950 liradır. 

Kar11ta Tahaffuzhane 
Kan, 25 - Kı.ıılcak knpısında yıp4 

tırılan Baytar tahaffuzhaneainin bit 
eıl de lğdmn Merkua kap sınd• 
yapılma1a batlanmıttır. 

Yeni Kontenjan Listesi 
Oç aylık yeni kontenjan listd~ 

bu ay baıından itibaren tatbik edil" 
meye boılanacaktır. 

Yunan Mlllf Bayramı 
Yunnn Milli bayramı m0n81ebetll• 

dtla febrlmlzdeki Yunan konıoloıhl" 
tunda bir kabul resmi yapılmııtır. 

Bay Mertel 
Fran1a ın Surye FevkalAde ko .. r. 

aeri Bay Martel dlln ıabah ıehrlmi•f 
gelmlı ve akıam trenile Ankara)'• 
aitmittlr • 

Adliyeye Gelen 
Akıl Hastaları 
Son zamanlarda mUddeiuuıd" 

miliğe birçok mllvazenesizler uıll• 
racaat etmeğe başlamışlardır. ea 
zararsız akıl baıtalan bir iş takip 
eder gibi alAkadar mllddeiumuuı1 
muavinlerinin önüne geliyorlar v• 
dertlorinl anlatmağa baıhyorlat• 
Anlatma biraz ilerleyince abuk• 
aabuk sözlerden mUracaatçınıat 
hastalığı anlatılıyor. . 

Evvelisi gün bu e it haıt • 
lardan beşi, dOn de tıçU mUrr 
caat etmiştir müddelumum11llr 
pollı hastalıklan bariz derecede 
hiHedilebilenlerl bundan ,onr• 
adliye binasına almıyacaktır. 

Kad•nlar Kongresi Pulu 
UJuıl11rera11 Kadınlar Birliğinin btl 

yıl için ıehrimitde 7apaeağı toplıı•tt 
mtlnaHbetile 1cnl pullar baehrı:ae~ 
ğını haber vermlttik. Bu pullar 10 
seridir, 8 milyoa basılacaktır. 

ist nbul Kasapları 
lstanbul kaaaphırı anonim ıirketl 

umumi heyeU dün toplanmıı, id•': 
heyeti Te murakıp raporları ayııe f 
kabal edllmiı, Hki ldaro mecfll 
aynen bırakdmııtır. 

Süngercilik 
Şirketi 

Beı 1enelik program içinde otar•~ 
geçen aene tetkll edilmiı olan ıd~1 
ıercilik tirketl bu ıene yCiksek lı 
verim elde etnaeA'e karar Yermfttlt• 

1 
~on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
--~-----=~----------

Pazar 01• Hasan B. Ve Sulh Perisi 

H .sa .ı E. - Pa .Ar t b Su.h 
perısı... Böyle kuskJn küskün 
uc.e~ e giC:iyoriun? 

Sulh perisi - Hasan Beyi 
Almanyftdo hrıva pek sert ... 
Orada gripe yakalandım, evde 
gidip yatacağım. 

Hasan B. 
böyle yatağa 

karııır... Sana 

- E}vahl.. Sen 
girersen dünya 

bir doktor lazım! 

Hasan B. Bay Rüttll 
Ara1!.. Sen doktorsun... Koı, 
gel, ıu aulh perisine ilaç veri 

, E- ell 
Hasan l:ey. - ger 0 

ulusları bir araya topla yam 1
• ~8 0 

A 'manlar, bu kıza ilaç yerJ~d 
' h d . . . c:ıı,. Versay mua e esını eyıco 

auyunu içirecekler! 

' tı 

• 



....__ 

Herg ü n 
Yunanisiandan 
Alacağımız 
Dersler . -
Politikacıdan Korkalım 
Yunaniıtan bili iıyanm bağ

tına açtığı yaraya pansıman yap
nıakla metguldUr. 

On ıtınlnk İiyan komıu mil· 
itti yuım harp kadar sarstı. 

Milleti bu tehlikeli oyuna 
•lrtıkleye11 politika hını ve muh· 
teriı ltir politikacıdır. Meıhur 
Fransız filozofu Alfred F ouiller 
deau,tir ki: 

11Şarkm en bUyUk derdi ma· 
cera peflade kotan politikacıla· 
tıdır. Şark bu adamlardan kur• 
tulnıadakça huzur ,.e sükuna ka· 
•uta•ıyacaktır. 
la Yunan iıyanı Franııı Aliminin 

t
u airU1Uell bir daha teyit 

' ınlıtir. 
le Biz, bu politikacıların tahri· 
b ltından kurtulduğumuz günden 
trl huzur yü:r.ll gördük. Yuaan 

la~•nı ltize muhteris politikacıların 
~ •ıından gitmemek llzım ıeldi· 
•••i öiretdiH, kifldlr. 

* . Hürriyet Değil Anarşi: 
lQ Yu11aniıtan, tarkta Fransa ve 
·" liltere dereceıinde hürriyete 
••r Vermekle 6•linür. 
~ k Hattı Çaldariı, iıyam baıhr· 
b 1 lan ıonra yaptıtı beyanatta 

11 noktayı tekrarladı: 
"- Biz, dedi, Şarkta demok· 

~l •e .. ~arlmantarizmla hakiki 
llle11ılıyız. Hürriyeti boğmak 

leyenlerin ellerini kırmak bizim 
rılfemizdir. " 
t ~Girudur, Yunaniıtanda 111Uf
bır blrriyet Yardır. Gazeteler 

tanaa te lnıllterede oldutu Kibİ 
ledikleri ıibl, istedikleri kadar 
•tarlar. 

F alcat Yuaanlıtan, F raaıa ve 
ılltere kadar elıun olmadıtı 
ln bu ~Grriy t, orada anarıiye 
e v ur. Son is)'aD ela uar-

tiy l 1 ~" bu bllrrlyetln zararlarını 
ı ermıttlr. 

Hürriyet ve cılemokraıl lyl 
Ydir, ıu:lıtimal edilmemek ıar· 
it l 

Taggare 
ktYunaa asileri, lnhlza•a utra· 

•n ıoara: 
l11ı - Tayyaremiz olsaydı mıilôp 

8Htdık, dediler. 
Oku met: 

u k d T •yyaremlz olsaydı, aıiler 
'-'uadar dayanamazdı, iddiasın.la • b .. l ... 
q· kı taraf ta haklıdır. Ve hu 
~e:lar, k!~areleria harp ifindekl 
t d aılyetına acı bir miıalle 
Y li •na çıkarmı,hr. 

~' •rşeyden evvel tayyareye 
llıtrıiyet vermek lbımdır. 

oy Antonof • 
'Plomatlılcta n 
1karıldı 
~·· k2fj (A.A.)-Bulırarlıtonıa 
'li~r urumu nezdindekl mi· 

it te •ta elçi. Antonof a:ıledil· 
de Bulıar dıplomatları liıte· 
( :. çıkarılmııtır. 

il Atı.: Poata: Vaktilt Bulgıriıta-
~llof ra •lçilıgini yapmıı olan 8ay 

at)( l•ç•ade, TUrki3enin Trakya
. •"' •rt Yazl~etl hakkında miUeiler 

•Qe al · · r. D"ı ey. ırnııde bir nota veren 
lo11of ıar laukOrneti bu notayı Bay 
• İtdi~ ktndllitinde~ nrdittnİ itil· 

ır inek, Sahibini 
., Parçaladı 
'::~8yllnde oturan balaçıva• 
1 k İ,lqam lneifnl •atıyor· 

hı• llhlc lr aralık Grkmnı, ... 
"• bl i,• ederek boynuzla· 

· b r oynuz darbeılle Nu-
&r •raaldarı m•ydana dakul

'd . Za•alh adam 6lftm dere
~ .. •ı yarala olarak haıtaneye 

1 lllıfbr. 

Resimli Maka.~e il Günlerle Beraber Hagat Da Ölüyor il 

lıte hayatın reçit rH•İ. Betiktea mezara uzanan bu 
köprüden hepimiz reç•İJ• mecburu:r.. Her J&f laayabn 
ltir raflıaııdır. Her aafhaaın keodloe ıCSre gOzellitl, ıaru
retleri, fıuatları ve elemleri nrdır. Fakat bu hayat re1mi
r•çi " i çoğumuz için ne manıun ıeyc'ir. Bu köprOyO 

geçtikten ıonı a arkada ~ırakt tımıı; f ey t: ir hoı 18 ad: n 
ibarettir. Möateana lnaan ıar hayatlarııııo h~r •afh da 
ölmez bir uer bıralı:a•lardır. Hanri ~·aft.la 
oluuaaız olunuz, arkanızda bir iz bırakmaya 
ça'' nız. 

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

SON TELGRAF HABERLERİ 

"Almanya Silihlanırken Biz 
Niçin Boş Duralım?,, 

( Baıtraf ı 1 imci yllıd ) 
Alm•n kararının B•lkanlarda 

U~•ndırdılı Gerglnllk 
Bükreı, 25 (A.A.) - Siyaaal 

muhafll, Macariıtan veya Bulga· 
rlıtan Alman misalini takip ede
rek mecburi aıkerlik blzmetlal 
kabul ettikleri takdirde, küçllk 
anlatma Ye Balkan anlaıma11 
dnletJerlnia ıeferberHk llln ede
cekleri11i tekzip etmektedir. 

Bununla beraber HDnedlldltJ
ae aöre, Balk•• aalatmaaını teı· 
idi eden Romanya, Yunaniıtan, 
Y oguslavya, Türkiye hlikiimetleri 
Alman ıilllalanmaıının Balkanlar
dli .... olduta ....... Bil Paria 
ve Londra bnk6metlerfne bll-
dirmete ve bu memleketlerin, 
ıulla muahedelerlnde değitiklik 
yapılmaıına bltlln veıaitlle mu• 
halef et etmeye karar vermlı ol· 
duklarıaı blldlrmete Balkan an· 
laımaıı baıkaaı B. TltUIHkoyu 
memur etmfıtlr. 

8ay TltUleako 
Belfl'at, 26 ( Huıuıl ) - Ro

maaya Hariciye Bakanı Bay Ti
tnlHko din buraya ıeldl. Y ann 
Praia ıf decektlr. 

Almanya Tehditlerden 
Korkmuyor 

Berlln, 26 (Husuıi) - Alman 
gazeteleri, Con Slmon • Hltler 

ıörDımelerl etrafında dikkate 
değer makaleler yazıyorlar. "Ko
reapondan Diplomatik,, gazetHi 
diyor ki : 

" Almanya barb İltemiyor. 
Ne bugOn, ne de yarın fütuhat 
peıinde koıacak değildir. Hukuk 
mUıavllljini elde etmek için 
çalııacaiımız takdirde bize karıı 
tlddete mUracaat edeceklerini 
ıöyliyerek tehdit ıa•uranlara 
cevabım11 ıudur: Hiçbir ı•y 
yapamazaımz.,, 

PA>YP Wl'~ ..ozJt•• da. 
AJ .. ayamn, tehlikelerle dolu 
olan Şark 111iıakına gfrmiyeceğini 
yazıyor. 

Almanya, Sovyetler
den Kutkulanıyorl 

Londra, 26 (Röyter) - BerlJa 
ıörUımelerjnde Bay Hitlerio mak· 
aadı, lnıiliz nazırlarına Almanyanın 
harici ıiyaaetinl anlatmak ve bil· 
ha11a Almanyanın SoYyet Ruıya· 
dan kuıkulandığını bildirmek 
olduiu haber veriliyor. 

Bulgaristan Silah 
lsteyormut 

Sofya, 26 (Huıusi) - Profe
ıUr Kenof, "Utro,, gazeteainde 

"lnglltere uzlaıdıncı devletin,, 
haılıklı bir makale yazarak di
yor ki: 

"- BUtUn Avrupa ıillhlamp 
dururken Bulgarlıtan, Avusturya 
ve Macariıtanın ılllhlarından 
tecride edilmlt bir •eziyette 
bırakılmalan bOyUk bir hakıızlak 
olur.,, 

Macaristandan 
Yeni Bir Ses I 

Budapeıte 26 - (A.A.) 
Macariıtan Baıveklli yeni bir 
•at.le.•.._. laalmk ... Yab t.. 
leblode bulunmak llzere Ma· 
cariatanın Milletler Cemiyetine 
müracaat edeceğini söyleyerek 
demftUr kJ: 

.. - Doıtumuz ltalyanın yar
dımlle bu hedef.imize varacağız. 
Avrupa meıelesınln halli, mağ
luplara kartı adaletıizliğin orta· 
dan kaldmlmaaile mUmkUndtır.,, 

Avusturya 
Viyana, 26 .(A. A.) _ Baıba

kan Bay Şuşnıg bir nutk d 
1 Ö l . • un a 

ıun arı ı y emııtir: 
"- AYuıturyada kendi i fk 

llline hürmet ettirmeye nıecb 1 
• 

dur. Bu sebeple hukuk mil ur
lıteyeceğiz.,, ıavatı 

Habeş Hududunda Çarpışma 
Roma, 26 ( A. A. ) - Habe

ıiatan ye Erltr• hududunda a~ın 
23 OncB ıı•c•al yeni bir hidise 
olmuf, bir ltalyao onbaıııı ve bir 
nefer devriye ıeıerlerken bir 
Habeı mUfrezeıile karıılaımıılar, 
bu mllfreı.enin hududu ıeçmiş 
olduj'unu görmDılerdir. 
Habeı müfrezesi geri çekilaieyl 

reddederek at•ı açmıt ve ltalyan 

neferini yaralamıfhr. Onbaıı 

müfreze ıini 
etmiştir. 

çekilmeye mecbur 

Osmanllcadan 
Türkçeye 

TUrk Dlll Ara,brma 
Kurumunun hezırl•d•I• 
,. O•m•nhceden TUrkçe· 
ye kerşllıklar kılavuzu • 
nun yarandan itibaren 
Son Po•tada ne,rlna bat· 
lanacatır. 

ateıle cevap vererek Habeş L.--------------

/STER iNAN iSTER 

Neticede Habeılilerden bi k" 
ti ölmUı ve iki tUfekle 1: ı· 
kurıun bırakılmııtar. Bu :.d~ış 
n . 1 1 

ıse 

ıerme ta ya Habeıiıtanı ı·dd 
ı •tle 

proteıto edecektir. 

Roma, 26 (A.A.) _ Hab 
1 ·ı· w • f d s ., e çı ıa-ı tara ın an, omali ve E "t 

rı re 
hudutlarında Habeşistanın t b • a 11-
da t yapmadığı, bu hareketin H , a-
beıistanm sulha bağlılığını göı-
terdiği bildirilmektedir. 

iNANMA! 
: 

Gazetelerde okudu111, pek iaaamak istemedim, onun 
içi• ltıa ıltuna yazıyorum: 

lıtaabulda bulunaa ecnebi mekteplerinden bir k11mı 
paraca pek ııkıntıda imiı, maaraflar aı lupatamıyor-

Ben bu habere inana_nadım, çGnkl ecnebi mektepleri 
birer ticaret mOe11eıe11dir, Seaelerce hem 

1 • paramızı 
ald ılar, hem çocuk arım:t1n kafalarını berbat ettiler. O 

br•ıf, kapanmak t•hlikuiae maruz bulunuyorlarmıt
Kl.tür 8.ıkanlıtına miiracut etmitler, hallH ni Lii· 
dirm itler, y nrdım iatemiı'er, hlkumetin de onlara J:ir• 
dun etmesi ihtimali nrm•t-

vakıt kazandıkları p:- rayı dev~ete verdilu •. ki · dl 
h k 1 , l ·ID 

yardım ıörmej"e a ları olaunf 

Onun içia biz bu hab~r• inanmıyoruz. Sen de •ı 
kari, ecnebi mekteplerin yardıma llyık olduklarına: 

JSTER /NAN /STER iNANMAI 

r 
Sözün Kısası 

Harp 
Ve 
Harabeler ... 

Sener Bedi 

- icap ederse Atinayı topa 
tu tacağım! 

Aıi Yunan donanma11 amiralı 
bu tehdidi aavurduğu gün Avru· 
pada bir çığlık kopmuıtu. Mede
niyet haykmyordu: 

- Peki... Ya Akropol 1 .. Ak· 
ropol ne olacak ?.. Atinada, bize 
eıki Yunan medeniyetinin yadigar 
bıraktığı harabeler var .•. Minerva' 
nın mabedi de mi obüı yağmuru 
altında kalacak ? 

Tarih bilgisi biraz kıt olan 
gölgelerden Atinadaki Partenon 
mabedine aayaı beklemek mı.na· 
ıızdı ; insafı, toplarınm tuurundan 
fazla olmıyan aıl amirale de 
Akropol falan vız geliyordu. 
Bereket verain ki isyan butırıldı 
ve donanma topları, Yunan kıyı· 
ları önünde gevezelik etmiye 
baılamadan sustular. 

Akropol, yani eski Yunan ve 
yeni Avrupa medeniyetinin kibe· 
ıl, kurtuldu. 

Fakat harabelerin bile harap 
olmasından bu kadar Orken o 
medeniyet, timdi bntnn yer yll
zünU harabeye çevirmek için 
hazırlanan ıllih tacirlerinin ıırtını 
oktayor: "Haydi arslanım, gayret, 
biraz daha ..• Biraz daha •.. ,, di· 
yor. 

Kızmaktan baıka hauasfyet• 
leri olmıyan toplara, mitralyözlere 
estetik dersi •ermek ve asarıati· 
kaya saygı öğretmek imkansızdır. 
Hitler için de yer yOzllnOn bntna 
harabeleri bir kant Alman top
rağı kadar bile değerli değil• 
dir. Nitekim ağababa11 811-
mark ta bllttın tarihi san'at eser
leri için "bir Pomeranyah aıkeria 
kemiğine bile detmezf ,, deme
miı miydi? 

Bir kere harp olmaya görallnl 
Daima bir kabadayılık yarııı 
halinde kalm11ını diledlğimlı 
buallnkll meydan okuyuflarırı 
Hna bir ltetaslaı•aya varıraa 
eıki harab-ler yeriae belki de 
yenileri ge:ecekllr: Akropol, Par· 
tenon veya Pompei yerine Veraay, 
Nöyyl veya Triyaacn harabeleri!. 
Ancak, bu sefer, harap edenler 
de o harabelerle beraber harap 
olacaklardır. ----Yunanlstand• 
Divanıharp 
idam Hükümleri
ni Vermek üzere 

( Baıtarafı 1 inci ytlzde) 
liyor. lıyan günOndenberi aranan 
meb'ua Burdaraa dün yakalandı. 
isyan ile alikadar General Oto
neoı, Çimikalis ve Manot&1ın 
ordu ile alikaları keaildi. Amiral 
Buaen ile Dimulina. yllzbatı 
Vulaarlı, Fokiı, Suntra, mDIAıim 
Kanariı, Karavidas, RuuH ve 
Lamprinpoloı azledildller. 

Yapılan tahkikat, isyan ile 
alikadar olan bUyUk ve küçük 
rUtbell zabit sayısınm ıekiz ~ üıı:l 
bulduğunu meydana çıkarmıştır. 

Buailne kadar da 9 General 
ile 12 Miralay, Kaymakam ve 
birçok Blnbaıı ve YOzbapnın 
ordu ile allkaları kesilmiftir. 

Bunlardan baıka Ankara Y o
nan Elçlliği bahriye ataşeal Vul· 
~ariıin de vazifeıine nihayet •e
rildi. IHUkômet, isyan ile alikadar 
olan ve fakat Yunan tabiiyetinde 
buJunmıyan rumları hudud bari• 
cine çıkaracakbr. 

Goloı belediye reisi Veniır 
loıcu olduğu için halk tarafından 
lıtifaya icbar edUmiıtir • 

isyancı Amiralin 
Evini Soymufl•r 

· Atina 26 ( Huıulİ ) - Ati 
donanma'. kumandanı Aaüral o-; 
meatihaa'ın karı• poJ:-ı ==~ 
ederek birtakım meç u J.ı bl; 
Aatinl tayla eclemeyec._. . 
bir zamanda evin• girerek 86 bın 
drahmi kıymetinde birtakım et· 
yaiarı ı çddıklarını~ bUdirmiıtir. 
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Boz burunda 
Gümüş Balığı 
Avı 

Armutlu (Huıusl) - Burada 
Şuhat aymdan itibaren birçok 
balıkçılar Eoıburuna ııümUı baltğı 
avlamağa giderler. Gfimfif balı
ğına ( burun balığı ) da denir. 
Çünkl, bu balık burun kenarlarıo• 
da bulunur. GümUş balı~ı yumur
talarını bırakmak için kenara 
akrn eder. Ava geceleri haıırlaa· 
rnak lazımdır. Balıkçılar gümUş 
balığını avlamak için bellerin• 
kadar buz gibi ıoiuk denize 
girere'< ellerindeki küçUk kepçe· 
lerle ba:ığı ıllzerek çakı:a (aah le) 
yığarlar. Balık çok oluna çalıı· 
ma yarım saat, a:ıamt bir 'aat 
ıürer. Fakat az o!duiu uman, 
balıkçı' ar soiuk derıizde ıa bahı 
yaparlar. Her zaman balık bulun· 
maz, bir zamanı vardır. Halık 
kıyıya geldiği zaman yumurtala• 
rım alacalı ıırada bir bulantı 
husule gelir. itte bu zamana 
balıkçı dilinde ( balık YUrdu ) 
denilmekte n ava baılanmakta• 
dır. Bazan av esnaaında goce 
vahıt hayvanlarla da kar,ılaşıl· 
maktadır. Bu kadar mUtkUlata 
rağmen gUmUı bahiı avı balık· 
çıları memnun edememekte, çlln• 

kU aı para temin etmektedir. 
Bin mOşkülatla tutulan ve dalga• 
larla boğuıularak lltanbula 2"ÖlU· 
rülen gUmüı balıklarının ekseri· 
yelle balıkhanede müfteri bula· 
mamaaı tehlikesi de Tardu. 

Bu takdirde balılc Armudlu 
çarıııına gctrilmektedir. Armut· 
luda balık az IH kilosu 15 ku· 
ruıa kadar aahlmaktadır. Fakat 
çok olduğu ıamanlarda kilosunu 
beş kuruştan yukan ı;ıatmak 
mümkün olamamaktadır. Bu 
ucuzluk yalnız gümUı bala· 
ğa mOnhnıır değildir. En 
nefiı barbunye balığı bile 
10 kuruştan fazlaya Htılmamak· 
tadır. Eıann Armutlu balkı 
barbunyeyl hiç Hvmez. Glimllt 
balığını barbunyeden daha Ustun 
tutariar. GümUı balıkları burun 
koylarında görUIUr. Av yerlerinin 
en meşhurları Dıfoelik ve Ayılık 
mevkileridir. Bozburun, birçok 
balıkçılarda ve kayıkçılarda acı 

hatıralar bırakmııtır. Fırhna 
yü:ıUnden Bozburunda haftalarca 
kalmak mecburiyetinde bulunan 
balıkçılar da Yardır. Balıkçılar 
Boıburun için cinaslı ıözler de 
ıöylcrler. lıte bunlardan biri: 

Ey Bozburun, Boıburun ! 
Kırk 20n .otan yemekten, 
Ne atıx kaldı, n• burun 11 

Kızılcahamam da 
Maarif 

Kızı'.cabamam (Hususi) - Kı
zılcahamam merkezinde bir ilk 
yatı mektebi ve köylerde de ikiıl 
bet ve on beıl Oç 11mf11 olmak 
t\zere daha on yedi mektebimiz 
bulunmaktadır. ·Bu mekteplerin 
umumiyetle mualJlm maaı ve 
maaraftarı hususi muhaaebedea 
verlldiii ılbl merkezdeki llk yab 
mektebinlaa de HDevl yirmi bin 
lirayı geçen laıe maarafUe bltlla 
muallim ma ... tı lıuauıl muba ... 
bece tenlye •dil•ektedir. Bu 
ilk mektepleri lkmll •den binle,. 
ce talebe tab.Uleriae deyam 
etmek i~in kazada Jlkaek •IUflı 
mektep bulamamakta Ye 6ireu-
diklerinl unutmaktadırlar. Mer
kezdeki ilk yab mektebi aehart 
bet ımıfb bir mektep laallno 
tnh,.:J ~dildiği takdirde talebeler 
bu mektepte tahıillırinı deYam 
ede bileceklerdir. 

-

M MLEKE HABERLER 
Ev Doktoru 

Ayancıkta Her Yıl 160 Bin Metre 
Mik'abı _ Ağaç Kesiliyor 

Yarım Baş 
Ağrısı 

Hakiki bat ağrısı, ekserlyetl• 
alın Yeya ıakak mıntakasınd• 
blrdendire kendini bi11ettirlr. 
Başın yarısına yayılır gibi olur. 
Göz oyuklarının hizaaında biJ. 
hassa tiddetleniyor gibi gelir• 
Aydınlığa çıkılınca ızhrap verid 
bir gl5z kamaıması ha11l olut• 

Ayancı'f, (Hu• 
ıuıt) - Kazanın 
pek meıhur ve 
ıık olan Zından 
\•e Çanial or• 
manlar1nı iılet• 

ıneyi Ziraat Ba· 
kanlığı 5o Hne 
müddetle bir tir• 
kete vermiıtir. 
Şirket Hrmayeal· 
ı : in yarııı milli 
yar ıı da ecnebi· 
lırden mllrekkep 
bir Tilrk Anonim 
tlrkctidir. Orma• 
nın iyi ve makul 
keailm11I için 
Ziraat Bakanlıiı 
her bet Haede 
bir ormanın vaziyetini gözdea , .. 
çiriyor. 

Bu 1ene beşinci tene olmak 
dolayısi:e Bakanlık orman müte· 
husısı Bay Şakir Oralp ormanın 
her yerini gezdi. 

Gelecek beş ıene içinde ke
ıllecek ağaçların yerlerini ve 
mıktarlarını blldlrir bir listeyi 
vekAlete ~önderdJ. Iıittiğlme 
göre her sene 160 h:n metre 
mikab kadar ağaç keıi:ecektir. 
Bu miktar ağaç memlekeUn 
hımen dahili ihtiyacının bUyUk 

Afyonda Çoban
lar Nahiyesi 
Yen iden Dört llkmektebe 

Kavuştu 
Afyon ( Huıuıt ) - Çobanlar 

nahiyesi halkı maarife pek d\ir 
kUndürler. Nahiye MOdürll Bay 
Behcet Demir haII-.,n bu ıahadakl 
isteklerine önayak olmuı ve 
onlara yol göatcrerek yeniden 
dört llkmoktep yapılm11ını temin 
etnıiftir. Bu yeni llkmekteplerden 
biri nahiye merkezinde, diğerleri 
de nahiyeoi:ı Gebeciler, Slllllmenli, 
Feleli köylerinde, yapılmııtır. 

Bundan batka Gebeciler, ljıklar, 
Göynük köyleri telefonla nahiye 
merkezine bailanmııtır. Diğer 
köyler dı yine telefonla nahiye 
merkeılne bağlanmak Dzeredir. 

Adana ihtisas Mahkemesinde 
Adana - 935 baılangıcıDdan 

busrUn• kadar ıanmız lhtlıaa 
mahkemesine 403 dava ııelmiıtir. 
101 tanesi hUkme bağlanmıı ve 
62 ıuçlu hakkında tevkif karan 

verilmiıtir. 

Edirnede 
Bilyük 13lr Resim Serglıl 

Açılıyor 
Edirne ( Huıuıt ) - Halk~vi 

mUze ve sergi kolu, Edirnede bir 
reılm sergiıl açmaia karar ver· 
11119, faaliyete ıeçllmiştir. 

Sergi Mayııın on betinde ve 
Hld Ttırkocatı ıalonlar1nda açı• 
lacakbr. On beı ıBn açık d~ra· 
caktır. 

Serıly• her taraftaki sanatkAr 
•• hevHkirlana lftirak etmeleri 
arzu ye rica edilmektedir. Eıer
lerini toıhir etmek isteyenlerin 
kaç eaer 1&11dereceklerinl Maya• 
•ua lptlda11na kadar Edirne Halk· 
Hl rei.Uihae bildirmeleri ve 
Herlerlnl nihayet Mayııın beıincl 
ıtnlne kadar a6ndermeleri isten· 
11ektıdir. 

Ayancıkta kenıte tahmil iıkeleai 
bir kısmına cevap vermıktıdlr. 
Bu ormanlarda bulunan aA'açlar 
mııe, çam, köknar, gUrken, ka· 
yıo, kavakhr. Bunlar aert •e 
yumuıak olarak ikiye ayrılır. En 
çok bulunan sertlerden kayın 

yumuıaktan köknardır. 
Bunların mühim kısmı muhto· 

lif ıanayi keresteıl ve parke 
olarak Htılmaktadır. 

Şirket ahşap ev ve her ne• 
ev eıya11, kapı ve pençere gibi 
dograma qlerl yapmaya da glriı· 
mit iıe de revaç bulmamııtır. 

KlSylerde yapıla• 
cak mekteplerha 
bir plAn daireaiıı
de portatif ola• 
rak köylırde ku· 
rulmaaı hem ucuz 
Ye hem faydalı 
olacağını IÖylo
yenler vardır. 

* KHme fabri-
kaları deniz ke
narında olduğun· 
dan kereste aev• 
kiyab da ancak 
denizden yapılı· 

yor. Baıka taraf. 

tan nakliyat mllm 
ktın değildir. Dai 

dan muhtelif ıuretlerde yapılan nak· 
liyabn en heyecanlı kıımı oluklar 
vasıtasile yapılandır. Yirmi kişi .. 
nin eYirlp çevlrımlyeceği bUyük· 
lilkteki ağaçlar bu oluklardan 
Uç dört kilometroluk yolu bir 
hamlede kat'ediyor. Tomruklar 
bazan oluklardan fırladığından 
oluklann yanından ıeçmek ya· 
•aktır. Hükumet yeni çıkacak 
orman kanununa göre ormanla· 
rımızı ifletlrae Ayancık her 
cihetten güzel bir 6rnok olacak 
yazlyeltodir. 

Diyarıbekir Mezat Yeri: Sipahi Pazarı 

Sipahi Pazanndan bir görünilo 
Diyanbeldr (Huıust) - Her 

ıehirde olduğu gibi burada da 
bir müzayede yeri Tardır. Bura• 
dakl müzayede yerinin adı Sipahi 
Pazarıdır. Burada hergiln lı olur: 
Bir yerden bir yere tahvil eden 
memurların, euaaı fazla olanların 
yeni eıya alanlarm, eski eıya 
satanların pazara çıkardikları bU· 
tUn mallar burada satılır. 

Mezat tuhaf bir aatııtır. Ba· 
zan en değerli etya hiç kıymet 
bulmaz, bazan da en değersiz 
ena rekabet ve inat yllzUoden 
kıymetinin be~, on misli flatla 
ıetılır. Müzayede Belediye memu· 
runun nezareti altında yapılır ve 

Amasyada Grip 
Mekteplerle Beraber Sine

malar, Tiyatrolar Da 
Kapabldı 

Amaaya - Grip aalgını de
vam etmekte olduğundan mek· 

tapler on iki gün müddetle tatil 
edilmiıtir. 

Tiyatro, ılnema gibi umumi 
Jerler do bu müddet zarfında ka· 
palı bulunacaktır. 

memur mezat rllıumunu da tabıll 
eder. Mezat zamanı aabahleyin 
aaat 8 den Gtleye, yani aaat 12 
ye kadardır. Mezat eıyaıı alıp 
aataa Hnafa burada oturakçı 
derler. 

Sipahi Pazarında her istenilen 
Ye her aranılan ıfYayı bulmak 
mllmklindür. Yeni gelen bir me
mur evinin bUlUn •ıyaıını bu 
pazardan bir aaat içinde tedarik 
edebilir. 

TellAliye r11ml ytızde beıtlr. 
Fakat bunun hepıi Belediyenin 
değildir. Bu bet kuruşun yilı 
paraaın Belediye alır, yüz parasını 
da tellalar, aralarında pay ederler. 

Adanada 
Asmalar Y apraklandı, 

Bademler Y etiıti 
Adana - Birkaç gündür ha· 

valar düzelmiş yağmurlar durmuılur. 
Şimdi ılık bir ilkbahar havası 
vardır. Bağlarda üzüm kUtüklcrl 
yaprağa dönmüş ve mevsimin ilk 

meyvası ıayılan taze badem çıkmıttır. 

Ceyhanda Yeni Bir llkmektep 
Adana-Ceyhan kazasının Rifa 

t:yo köyünde yeni bir ilkmektcbin 
temel atma merasimi yapılmııhr. 

Ağrı deYam edeno bat.ılll 
cihazmda da bunun teıirl 
görUIUr, lttiba kesilir, bulantı 
bqlar. Bazan Jıtifrağa kadat 
gider Ye bu hal, böylece, o:ı Ud, 
yirmi dört, hattl kırk ıcklz saat 
kadar devam eder. Ve tayalll 
dikkat bir ittırat ile haftada bir, 
iki, hazan da Uç defa tekerrOt 
eder. Şunu kaydetmek lizımdır ki 
yanm baı ağnıı ekseriya kadıJr 
lata arız olur. 

Bu takdirde, rahatıızlığın te
zahtırlerl, her aybaşı dahi ke"' 
dini gösterebilir. Mamafih b•f 
ağrılarının sebepleri muhtelif ofa• 
bilir. Meseli gözt\n tabit olmay•11 

vaziyeti, taoıiyon yük11kliği, eski 
bir ferenginin tesirleri. Bu takdi~ 
de, hakikat, ancak kanın tabJP 
edilmesi ile anlaşılnbillr. 

Mamafih bu gibi ciddi Arıı•" 
lardan ileri gelmeyen ve unıuınl• 
yetle, baıit bir ıekild• 
bat ağrısı dediğimiz rahataızhğı• 
aebebf, pek çoklarına göre de~ 
tir. Bunun ıebebinl, vncudl10 
umumi surette lhtirak vaıiyetlO" 
deki akıakhkta bulanlar oldui' 
ıibl bazı guddolerin vazlfelerıııl 
yapmamalarında, yapamamaları.,. 
da bulanlar da vardır. 

F'il•aki baı ağrısının vücudu: 
gıda olarak aldığı pıaddoJe 

uotazam aurett yakaınaına• 
ıından ileri geldiğinde ittifak 
edenler çoktur. Fakat bunun ba" 
riciode, mühim rol oynayan blt 
unsur daha vardır ki o da kar•" 

ciğerdir. I" 
Çünkll vUcudumuzdakl baJIJ 

e\" 
xi1etln muvazenesi, vllcutta nı 
cut mayiabn mahiyeti ile kar;. 
ciğerin ııkl alAkası vardır. çoıı b
kan Te safra gibi iaimler alan ııJJ 
mayiler vücudun eaasmı t•f ; 
ederler. Vücudun zehirle~~" 
demek, bu maddelerin yaııf tit• 
rinin kifayetsizlikleri deıne1' ~ 
Bu klf ayetaizlik, tnrlll ıekUde tl 
ağnlarma dayanıyor. Bu mün~ıe~ 
alınan aıpirin, pirarnidon, trınltdı>' 
tartrat dergotamin ile vUc0 Jıl' 
esasını teşkil eden m~ylin • f1l' bit 
yeti değlıtlrllmlt ve bınnetıce İ' 
neYi zehirlenmeden doğan bat',.. 
raıı lıale edilmiş oluyor. Bina••\, r clJ'1 
leyh ve her ıeyden evvel v 1 

-,,_ 

ıehirleyicl maddelerden . "' bit 
kalmak, aade sıhhi ve teınıı 1,
•emek rejimi tatbik etınelc 1 isi 
1 tl cı•' zımdır. Ancak bu ıar 11 Jd' 
yarım başağrılarından JıortıJ 
nabillr. - lf-

Ankara Ziraat l 
E t ·t·· ·· T 'ebe' ns ı usu .ı aı~ 
Adana da "1J' 

Adana - Ankara ynksek'aili~ 
kil ly 

raat enatitllıUnden on se pr' 
bir talebe grupu baılarında siıt_., 
feıör B. Mancez ve .. baııı batıd• 
Ihsan Nurullah oldufıU 1. 1,tr' 

1 di Kon°" a. 

'
arımıza gclınit er r. ·,JJP 

b. · tobutıl 1 

mız Ziraat mekte mı, şı:ıt"' 
f brikaları ve · -1 

istaayonunu. 8 erıP" 
mızın g<..rlllıneye değer )·eır rdi'' 

M · ltın•f e gezmişler ve crsrne g 
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( Siga•et Alemi) 
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S;,. Con 
HARİCİ 

Bulgaristan da 
Kabine Değişmesi 
Olmıyacakmış 

TELGRAFLAR ( Gönül işleri J 
Erkek Evlat 
Vefasız Simon Berline 

Giderken 
BütQ11 dOnyanı11 dikkati t imdi 

ISerllne çenilmiı tir. Bu alak a, 1011 

•••anda Ahnanyanın arka arkaya 
.ı11aalda oldufu kararla rdan daha 
ll1ade 16 Martta mecburi aıkerlik 
lal.albetiai kabul ederek Ver .. y mua
latdeıinl11 aıkeri fo11llarnu yırtma11 
~ılnden lngilfz Hariciye Bakanı Sir 
'411 Slmon ile Lord Edenin Berliae 
t-pmaya karar nrdikleri HJahattaa 
dolayıdar. Bazı iaıiliz ıaaeteleriaia 
'tıtlarına bakmak llzımıelir1e, bu 
~Jyahat ne lngiltere namına Almanya 
~pazarlık 7apm ııık letemekten, ne de 

lafiliz • Franııs • ltalyan müttehit 
~Pbeıiai temıilen ileri •el•iyor. Sir 
'-Oa Simoa, Hdece nzi7eti 7akıadu 
f_laınek Ye aydınlatmak lçla aidiyor, 
-.a kadar. itiraf etmek lbımdır ki 
:.~akü tartlar altında bir inıiliı 
•ııetıci7e Bakanının Berllae 11rf bu 
-.ıuaua aittiti•i .a,ı..e.ı ... 
lt11abatl için ltu Hbebl ileri 
a';-eıl laanalamayacak bir hldiHdir. 

Dua haricinde muhtelif kaynaklara 
tir. nıiyetl ıByle hulba edebiliriz: 

Fr•naade 
Gazetelerin glSzlerl Berfin ılSrlt

:-ı•riae çevrilidir. Hemen bOtln aa
teler endftell n korkuludUI'. AJmaa

l&aı~, Berlia ıörUımelerl ea11aa ıada 
filıı nazırlarını, lo,Utere ile Fra .. a 

ltaaıadald batın koparılmama• ikna 
::ek içla utraıaeaklarını yazıyorlar. 

•azete, "Almaayanıa, haYa hücu• 
~Qadan korkan ln.ııtereala bu kor
uıunu izale edecek teklifler yapmak 

:retile fn•illz na:aırluıaı Fraaa aley
f ile ÇeYlrmek lıtlyecelderinl sanmak 
•zla hayalpereıtlik olur." Diyor. 

lngllterede 
lnıiJis a•aetelerl İH Berllnde 

Aı-.an Ye laaili• nazırları araaındakl 
r,rGımelere ait tahliller n •Otalea-

r ll• do!udur. Batna • azeteler 
41 • ' 
"-e~nın ıu(hu temin edea mua-
•azi kudal7etial ta.,...... Mr 
bl yete koa•lmaaaaı lıtiyorlar. Hele 
la r i•H~e Beril. 1rörG1111eleriaia mi• 

hn netıceler yerecetinl 1azı7or ve 
"'Avrupada Almanyuız mGıterek 
•lıtem olamaz" diyor. 

ltalyada 
'-ldBerlin görUımelerini ehemmiyetle 
~ P edea ltal1a •azetelerl de 
illa Yıaıturya lle Macarlıtaaıa da, Al-
0ı::1a ribi hukuk mll1avatuaa aahip 
il-. •aı.111 ileri ıGrGyorlar. Vaziyet 

........, dilılt bu merkezdedir. - Süreyya 

Edebi 
Tefrikamı• 

Sofya, 25 ( Huauıl ) - Son ı 
gftnlerin faylaJan lizerine, kabl· 
nede bir tebeddül olup olmaya· 
cağına dair gazetecilerin nalleri
ne Baıvekil General Zlatef töyle 
cevap vermiıtir: 

" Biltt n pyialar yalaııcbr, 
yeni milli bir kabinenla it b&flllA 
ielecegi dflti:nülemez bile.. Ka
bine, timdi blitçe itleri ile okadar 
mqruldllr ld, bqumd k8f1maja 
bile vaktimiz ·1oktur. Şayialar, 
bulanık •uda balık avlamak ı.te
yen kimaelerln uydurmaudır. 
BIUln bunlan tekzip edebJJininlz.,, 

Hindistanda 
Müslümanlar Mecusileri 

Protesto Ettiler 
Yeni Delhl, 25 ( A. A.) - Mliall

manlar bir karar auretl kabul ederek 
tetki1it kaauau ıalahataaı kabule huu 
olduklarını bildirmifler ye Meeuailerla 
bu huıuıta yaptıkları tahriUtı prote .. 
to ey:emiı"erdir. 

lspan_qada 
Ortalık 
Düzelemiyor 

Madrit, 26 (A. A.) - Çiftçi • halkçı 
lider ( Gil Roble• ), Koronyada •By· 
dili bir nutukta, biriacitqrin ibtllll 
hareketinin tufıye edi~mit oldutuna 
itaret etmit:ir. 

.. K.aderadatscb., adındaki Alman gazeteai, Afrikanın uyanaıını 
telmih eden ıu karikatürü yaparak soruyor : 

( Gil Rob:e1 ), ıoıyaliıt GonıelH 

Pena affediliği takdirde, farkan•n 
kabinedeki naz rlannı çek~rek l:ılr 
....,.. tnlit edecet'91 Uaa .. .., ... -w~1r ..... ............ 

- İdareyi be11 ele alıaca, eakl 
politika oyunlarına ml1amaha etme. 
ye cet im. 

Bazı mahfellere glSre, bu elimle, 
buhran oldutu takdirde (Gil RoblH} in 
idareyi kabul edecefl ıekllnde tefalr 
edilmektedir. ,, 

" - Kovadls İtalta !.. ., 

ArneYatlukta 
Tayyare imtiyazı 

RolDa, 25 (A. A.) - AraaYullukta 
on HDe mlldaetle tanare •eferlerl 
hizmetinin ltaJ7aa tayyue tirketlae 
yerilmesi hakkında anlatma Tiranda 
imza edilmiıtir. 

kHilditi aırada d6Hn \ıayialar hill
fıaa olarak, Amerika bDyllk elçial 8. 
BGlitia 14 N" Hna dotru Moıkonya 

1 

Japonya SahaJini 
Satın Alacak 

Tokyo, 25 (A.A.) - Hariciye Ba. 
kanı 8. Hirota, mecliete Japonynnın 
Sahalln aduınıo timal kısm ın ı satın 
almayı arzu ettiğini, çllokU bu kıa ımda 
buluaan petrol kuyulannın Japonya 
iç~n . pek kıymetli oldutunu ıöyle
mııtir. 

(Sahalln adası Aayanın en farkın-

Olur 
"İki oilumuz var, iktıi de büyüdü

ler, evle ndiler. Ondan aonra artık 
yü :ı:lerini görmez olduk. Sanki evlit
lanmııı kaybediverdik. Bayramdan 
bayrama bizi ziyarete gelirler. Onlann 
bu li kaydial bizi çok jncitiyor. Onlar 
için çektiklerimizi dü§Ünüyoruı, ıimdl 
de gördüğümüz muameleye hakıvorua. 
Ne ac ı gelıyor bilaeoizl 

Naciye 

Haklısınız. Beyhude dememiıler. 
" Erkea evlAt eYleninceye kadar 
evlittır, fakat kaz evlat, ölünceye 
kadar evlAttır • ., 

Erkek evlltlar vefuıı deill
dirler. Fakat bir defa oolum 
bayat ve çalııma tarzlan kaz 
evlAt kadar anne ve baba ile 
1akından temaaa mAnldir. Sonra d• 
•~lenen bir erkek daha ziyade 
karaaını memnun etmeye çahpr. 
Gelin, dalma koca11nm ailesine 
kartı bir yabancı TadyettedJr. 
Kend;ıi, ıı .nmadığl ribl, koc .. 
aınıa d kendi a:lesinden u1aldar 
brıp, kendi ai!esl içine aokmaya 
çalışır. 

Halbuki kız evllt 6yJe değil
dir. O daima aoneaiDİD kanada 
altında bUyUmllttllr. E•lendikten 
aonra da bu ıefkatten uzak Ye 
mahrum yqamaya kıtlanamu. 
Onun bir ayaia daima anne1lnin 
enndedir. 

Gelin kaynana kavaaJarınm 

bir sebebi de bu değil midir. 

Bu hakikati göz &nllne al
dıktan sonra llzlllmeısinlz 
unırım. Siz yine anneliğinizi 
yapın. Onlan kendi ıaadetlerile 
haıbaıa bırakın. Onlaruı ıaadetl 
aiıin aaadetinlı saydır. 

* 
ÜakUd•rda Ali Sami ı 

Şimdilik aıkerliğinizf ileri ıl
rerek bağlanmamıya çalııınız. 
Aıkerliğinizi bitirdikten ıonra 

Amerikanın Moakon 
Elçlal Yol• Çıkıyor 

Moakon, 25 ( A. A. ) - Soryet • 
Amerika 3ko11oml müzakerelerinin döoeceti bildirilmektedir. TEYZE 

Orpetmlıti. Koca~t!"'e""ih~i!!!'rd~e~,""'bi~ç~•e'.:.s~~ta:n~ı:m:-:a~d~ıgı;;-~. ı:b;,ir:--".a~o~k~a~k:t""=ı.~:z:::~H~a~ce~r~,~ .... d ... i ... ;;""'a .. gı!R!!'!!!nı""'n™™"k"'"ueytıell!!u.....,k!!!l!6•f•elee~ri;.:n~d""'e:_y_er_ 

da, ti~ al kıımı Sovyet Ruıy 
aittir. ) 8 Y• düıUnüraUnllz. 
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yoktu. Hacer, korkudan, blitDn iıtaayonu, astasyondan otele ka- tutmuı Te yıllardanberi eıelenml-
gece gözlırinl kırpmamaıtı. dar, araba ile geçerken, gördOğll ye eıelenmiye 6yle tozlanmıı •• 

Çam Tırtılları 
Bir ıea, duyarım, Tehmlle, yerleri de tanımıyor, hatırla· ıiliamişti ki Hacer, kendini zorla· 

aabaha kadar, yatağınde kulak mıyordu. yub dOtOnmek bile latemiyordu. 
kabartmıftı. Vakit vakit bir k6- O, belki kOçllklOğiinde bu Şehre ayak basdığındaaberl, 

.._ Herk..ıere, hep fenalık 
•- ettik ? Kaç aenedlr hu· 
~,. ' 
1( 111• kapımı bir çalan mı var? 
.. ~~fulara aor.. Bakhn ki ldSyde 
'-t. dın, yapamıyoraun; mallannı 
taba ~~ı•, ı•hlrde otururaun... s .. 
~çın, orada en bayırhsı, iyi bir 
"'- •t bulup, evlenmektir.. Y • .. t,b' baıına bakmL. Yeter ld 
'rtalhla bir adam ola un.. Eh 
Sa ~ .. n de bebek deillalo .•• 
"-1 •tnıe beni timdi, kaç zamanı• 

ttriıin!. 

Ilı . liacer, bunları uysal uysal 
"'Gleıniıtl. 

'*'tıd:renden indikten ıonrı, ıube 
ltn:.t?nlba, komiserin, ihtiyar 
~ k' 10 tenbihlcrl naıihatları, .... ;e l~~nda, tekr•r çan çın at
._. ' ar uğultu halinde fıııldaı· 

Ya baılallUftL 
h latanbulda, zayıf bir genç 

"•na yaklaımıı: 
- Gnz ' ı 111ıı... e.ce- ote • buyurmaz 

~•rız? 
D· "ttq ıye •ormuş ve sıenç kadının 

~- 11 baktıiını ıörerek anlat• 
~lı: 

~ - Şehrimizin birinci ıınıf en 
ti otelidir. Her cihetince 'iıti· 

rabatiniz temin edilir. 
Hacer, yer yurd bilmiyordu. 

Efyalarını bir hamala yllkletmlı 
ve kllçilk valiz.ini eline alarak 
arabaya binmiı 0 GOzelce otel,, e 

rf t.U.tL 
Hacer, lıtanbulun, hemen her 

11mt otellerini bilirdL Haydar
paıada)d, aonra Beyoalunda 
Tepebaıındald izbe ıokak oteUe
rinde u mı allrllnmBıttı? 

Hacer, Güzelce oteli, hiç , ... 
dırıamamışh, Güzele• otelin, 
Sirkecideki UçllncO aınıf otellerden 
pek farkı yoktu. 

Hace,., fakir, aefaletl, yadır
gamıyacak kadar, fırtınalı bir 
bayat geçlrmlftL Falmn, sefa· 
letin her ne•'ini, her çeıldinl, o, 
gözOle görmllf, dillle tatmıf, ku
laj'ale duymuıtu. Ufak tefek, ge
çici sıkıntılar, ona, çocuk oyun
caiJ sıibi geliyordu. 

Onu korkutan, açlık, yoksulluk 
sefalet, ıllrDnmek değildi... O, 
lnsanaızlıktan, yalnızlıktan korku
yordu. Seae, ıUrilltüye alıımışb. 
Otelde kaldıiı ilk gece, duyduğu 
ae11lzlik, onu, iliklerine kadar 

Pek havlamıı, ulumuı; bir inek lıtaayondan ıeçmişli. Belkı· b 
• u etrafında kayoqan merak ve all-b6.n.ArmUı·, bir bakır çıngırağın sokaklarında, gllnlerce 0 1 aw • eeım ı. ka çenber~ Hacerin hoıuna git· 

ıetlerl, boıluklarda uzun uzun dolaşmııh. Fakat timdi bu 1 • • n •nn mekle beraber, zihnini de gıcıkh· 
Çanlamıt·· aokaklarda, nalçalı hep11, Hacere, hiç r6rnı . 

b ·ı i emıı, yordu. Şube mOdürDnDn komiaerlo 
kunduralar takırdamıı ve sonra ı m yormuı gibi, tamaınile ya- ve Nutldye teyzenin tenbibJerin-
horozlar 6tm011 6tmUş, ölmDıtU.. hancı geliyordu. 

deki, nasihatlerindeki iaabete ... 
Hacer, horoz ıeıln• bu kadar Köyünden çıktığı z.arnan U 

d Y d" d on ç ııyordu. Daha, ilk bakışta, bura• 
ainirlendiğini bilmiyor u. ata• on ort yaıtn a imlt 1 Bu b t 

a •ra, da, istediği tlbi perende atamı• 
tında, ıinlrden yumruklarını ke- Hacere, o kadar uzak geliyordu yacağun anlamlfh. 

mlriyor: ki batırla~ıya bile korkuyordu. Hacer, aiır duruyordu. Otel 
- Bu, ne kadar horoz 1 eli- KöyOn en ayrıldıktan sonra aahibi Muharrem Beyin, ezilip 

)'ordu. baılıyao hayata, öyle renk renk btızlllerek konuşmua Hacerln 
Horoz 11alerl, havada, adeta alacalı, öyle dolambaclı idi kı' k d E b k 

neı'eaini açırıyor u. ğer, aı a 
kalın bir at germiı gibiydi. Hacer, geride bıraktığı renksiz, yerde, baıka zaman olsaydı, 
Gllneı, inik perdelerin araımdan ıekilııılı ve gDrliltllıüz maziyi bi Hacer, onunla, 00 ıakalar eder, 
•ızarken, horoz ıealeri, araba an için olıun, canlandırabllınekr 

ne alaylar çıkanrdı? 
tekerlekleri iıcarhlarına, kamçı imkanını bulamıyordu. Viliyet merkezini görmll§llL 
ıaklamalanna, boğuk satıcı yay• KöyOnde, uzun boylu, poıbı- Şimdi kasabaya merak ediyordu. 
ııaralarana karıtırken, Hacer de, yıklı bir adam hatırlıyordu. Bu, Fakat orasının, buradan daha 
uykusuzluktan, yorgun, bitik, ıızıp babası olacaktL Buna benzer, bir canh olabileceğin• biç alda kea-
uyumuttu. baıka adam daha vardı. Onun miyordu. Oruı, elbette daha 

Hacer, karıtık rllyalar görerek bıyıklan koyu kumraldı; dayml Glll ldL 
saçraya aıçraya uyanıp uyanıp diyorlardL Fak at hangisi baba ıı, Ya köyü? Aktaş? •• Oraaı, ha-
uyumuı, nihayet, ter içinde, g6z· hangiıi dayısı, idi? Hacer bunları yalinde, bir mezar içi gibi karaa-
lerinl açmifh. ayırd edemiyordu. lık görünüyordu. 

Terli kamlsolllnO deilıtirdikten Blr harman yerinde, d6i•n• Hacer, hiçbir 9ey görmeden 
ıonra pıjamaaını glymlf ve terli binmitlil fakat bu harman yeri, baktım nancer• önOnden kalktı: 

kendi k6yilode miydi? Yoksa, e· r- la b J 'b' mi 
olduğu için omuzlarına mantosunu komıu köylerden birindemi idi? - Her yer tan u aı ı 
da almııtı. Öyle yeri belli değil, rengi olur? 

Pencerdea bakıyordu. Hiç ~.w detil, ıekll belli, habralarao, C Arkuı nr l 



Dünga Hadiseleri 

} alıudi O~mak 
lstiyen 
Hristiyanlar 

Filıslinin icra komitesi Çekos· 

Fdistın ko- lovakl a köylerin· 
den bir:nin bütün 

m : tes . müş- halkı tnraf ından 
kül mevkide mliıtereken lmza-

lanmıt bir mektubunu almıştır. 
Key:üler bu mektuplarmdu (Filia· 
tin) in maddeten ve manen çok 
terakki ettiğini işittiklerini ve 
oraya gidip yerleımek arzusunu 
duyduklarını ve buna muvaffak 
olabilmek için Yahudi dln;no 
geçmiye hazır olduklarını aöyle· 
mektedirler. Fllistin'in icra ko· 
miteai bu mektuba ne cevap 
vereceğini henüz tayin edeme· 
mittir. 

Çekos]ovakyanıa Oatrava 
Moraıka ıehrl dilencileri 

G . bl kendi araaında 
a~ı~ 

1 
,. bir ticaret ıirketl 

1 ,. 11 kurmuşlardır. Bu 
karuldrı tlrket şehri bir 

çok parçalara ayırmıı Te 
hor parçaaında dilenme hak· 
kını adımdan birine vermlt· 
tir. Şirketin merkezi, mUdürU, 
muhasebecisi, otomobille tehri 
dolaşan nıühttiıleri vardır. Di· 
lencilik ile toplanan para her 
akşam kasaya yatırılmakta ve 
ay ıonunda pay edilmektedir. 

* 
Hindiatanın tayyare istaa· 

yonu olan "Karat" t•hrin· 
Hat1anın da de ( 2000 ) ayak 

uzunluğunda bir 
yolları sütun dildlmlttir. 
vardır/ Bu aUtun tayya-

relerin Londra, Bağdat, Delhl •• 
Kuettar ıehlr1erine gitmek için 
hangi istikameti takip etmeleri 
lazım geleceğini göıtermektedlr. 

* Japonyanm Nagaona ıchrin-
de lchltaro Matıuda adını 

Dün11ar.ın en 
büıük 
siması .. 

tafıyan bir adam 
yıllarca tecrllh• 
ettikten ıonra ta• 
nesi 8 libre sıe· 

len elma yetlıtlrmeye muvaf· 
fak olmuştur. Yiyenlerin ver
dikleri teminata bakılacak 
oluraa bu elmalan ıon derece 
lezzetlidirler. 

* A merlkada yapılan bir lata· 
tistlie aöre Misi~an ıeh· 

·--B-e_lc_d_r_lı_lc_• rinde 90 yaıını 

k geçmlt (551) kltl 
sultanlı tır vardır. Bu (551) 
d•rlers• de kişinin 390 tanHl 

kadın, Ust tarafı erkektir. Gerek 
kadınların gerek erkeklerin araamda 
evlenmemit ancak birer kiti var• 
dır. Üıt tarafının hepsi evlidir. 

Amerika bilginleri buna ba· 
karak evliliğin hayatı artırdığını 
söylemektedirler. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
F.AKAT 1 

~nPosıa 
DAKİ ~iR. fl.&N 

BüTÜN ÜLKEYİ HER C.UN DOLA$1R 
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Tarihi Mtisababe Kari Mektubları 
~ -

Aşk Bir Fırtınadır, Ceviz Kütüğü 
Ticareti Zararlı 
Olugor Gelip Geçer 

--'-----

Na p ol yon Da Bu Hakikati Mektup-
Ceviz kUtUjll ihracatı çok rtl' 

vaçtadır. Bllha1&a Almanya faıl• 
miktarda ceviz kUtUA'U uhn al
maktadır. Her nevi kaplama iti,. 
rlnden baıka ıUAb kundaiı yap
maya yarayan ceviz kUtUklerlo .. 
en çok yllklendlği yerler Adap•• 
zan, Arlfiye, Sapanca, Doğança1• 
Geyve •• Bileciktir. 

larile T aıdik Ediyor 

.tJarl Luıs 
Napolyon Bonapartın 

ikinci karııı AYuıturyab 
Artld\\tea Marl Liilıe yaz· 
dığı mektuplar ıon aylar· 
da aatılığa çıkarıldı, bet 
yllz bin frank iibi büyüle 
bir para ile Franaa hlikfı .. 
metl tarafından satın alın· 
dı. litanbulda çıkan bir 
mecmua o mektuplardan 
bir kıamını dilimize çe•irl· 
yor, ekuyucularına ıunu-

yor. 
Naplyonun kalblnL ha• all8'11"' 

yat yoldatı olarak aeçtlği 
yUkaek ıeviyell bir kadına 
kartı taııdıiı duyıuları 
göıteren bu mektuplar 
ezeli ve ebedi bir mllna· 
kaıa mevzunu da hatırlata 
cak kıymettedir. O mev· 
ıtu, aıkm gelip geçici bir 
gönUJ lttlhası olup olma· 
dığı hakkındaki bitmez 
tnkenmez dedikodudur. 

Hahlki aıkm ıönmeı bir ateı 
olduğunu söyleyenler var. Onun 
saman alevine benze- diilnl ve 
parlamaıile aönmesinln tek bir 
lahzaya inblıa ettliinl iddia eden· 
ler de çok. Napolyon, yazılarına 
bakıbraa, ArtldUtea Mari Lôiz için 
ıonauz blr •tk taııyor. Bu atk. 
ilkin kulaktan vurulma teklinde 
baıbyor. Sonra tatlı bir yangın 
halini alıyor. 

Halbu~ 1 Napolyon, Marl Lfıiz· 
den General "Beauharmaiı,, nin 
dul karısı Jozefinl de aynı COJ' 

kun aık ile 18vmif, onun için de 
ıatıraplar çekmiı, hulyalar kur· 
mut ve bütün bu duygularını, 
dütllncelerinl uzun mektuplar 
halinde ıevgiliılne bildirmiıtl. 
Fakat on Uç sen• sonra bu 
yanar dağı andıran aıktan kil· 
çUk bir kıvılcım bile kalmadı ve 
Napolyonun kalbinde Marl Lfiizin 
aıkı, kaleminde de o yeni aıkm 
teraneleri belirdi. 

Şöhretli Hkerin iki kadına 
karıı da aynı dili ne yaman 
bir kolaylıkla kullandığını anla· 
mak için her ikisine yaıdığı 

mektuplan karşılaştırmak yeter. 
Biz bu işi yapacağız. Yalnız bu 
karıılattırmayı kuvvetlendirmek 
için ilki:ı kadınların birer portro
ılni çi zeceğiz. 

Jozefin orla boylu ve çok 
güzel biçimli bir kadındı. Rengi 

Napolyon, harpten ıonra &1kerinl teUlıte 

1 
mat, fakat k11pıcı idi. Uzun kir· ı 
pikll, koyu mavi ıözlil olup buk· 
leU 1açlarıoın reniİ biraz kt1ta· 
neyi andırıyordu. Pek zarif glyl· 
nlrdl, pek tatlı konuıurdu. 
Napalyonla tanııtıtı ıırada otuz 
iki yaıını geçmiftl. Ce"neral ise 
henüz yf rml yaıına glrmiı bulu· 
nuyordu. Aralarındaki yaı farkına 
raimen dul kadın, bekir genel 
aaçlarının ağına dUıUrdU, çılgına 
çevirdi. 

Acaba Jozefln de Napolyonu 
aynı kuvntle ıevdi mi?.. Hayır. 
iki çocuklu dul kadın, Napolyonu 
ilk devrelerde lılç Hvmedi. Bunu 
bir arkadaşma yazdığı mektupta 
ıu sahrlarla anlatmaktan çekin· 
mi) or: 

''Şimdi ılz bana " Onu aovi· 
yor muıunuz?,, diye soranınız. Ha
yır, hayır. "Ondan uzaklaımak 
arzuaunda mıımız?,, diye de &ora· 
bilirainh. Cevabım yine hayırdır. 

······························································ 
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Joıefin 

Fakat hoıuma gitme yen 
bir u7aalbk ıöıteriyoruml •• 

Jozefin, Imperatorfçe 
' olduktan ıonra NapoJyonu 

ancak kııkandı Ye bqıu· 
dakl tacı dUtUrmemek için 
ona candan batlı lmlı gibi ( 
görtlndO. Fakat Fransa 

4 bt bl il b Sıvastao Bay Seyfiyeı I 

Bir ceYiz ağacı 1enede 1 S " 20 
;lrahk mabıul verir. Ataç karl
laıır •• meyva vermemeye bat 
larıa kesilip ıablmaıındn hlçblf 
mahzur 7oktur ve bu ajaç pe~ 
bOyllk oldutu için klltUğU de çalı 
para etmektedir. Fakat ce•ll 
ktıtllill ticareti pek tatlı geldiİ 
için timdi a • 4 yaıındaki gtof 
•taçlar da keallmektedlr. Bu btlll 
memleket mahaulO, hem do aıelll"' 
leketin umranı beıabına zararb 
bir harekettir. Genç ceviz ağar' 
larmın keallmeslne müsaade et' 
memek Jhımdır. Bu yazdıkları' 
mıo dotruluAu ismi geç•• 
lataayonları gözden geçiraıekl• 
anlatılır. ÇUakO bu lstasyoıılat 
1evkedllmek llzere hazırlaoJlllf 
ceYiz kntnklerl ile doludur. >JA
kadarların nazarıdikkatinl celbt"' 
derim. ı 

Adapazarı Kereıteci üıı• 

- Cevebler ::j 
ta ına r Ye a t yarat• Geçen yıl mualllm mekteb W" 
mak icap ettiğinden •• f d B k l ryad• rinln 6 ncı ıını ın a a a o 
kendial bu kudreti s6•t•- ı b 1 rln bd muvaffak olamayan ta • e • 
remedlilnden ıonunda la· yıl imtihana girerken hangi ta .. 
ter istemez v rlni Mari t ı caklart 1 Jlmatnameye tlbl tu u a 
Liiize baktı. hakkında tereddUd hasıl ohnut; 

Avusturyalı Arşldllşea, tur. Kliltllr bakanhiından izah• 
mağlup rakibeai Jozefinin beklenmektedir. 
akıloe olarak Napolyona ----~-... ---·· ·- J 

. ....-/ 
nazaran çok ıençtl. Udıl 
arumda evlenme mtlzake· 
releri cereyan ederken Bo• 
napart kırk bir, Mari Lulz 
henüz on dokuz yaıında 

idi. Fakat kendine ·diplo· 
matların kılavuzluğile- uzatı. 

lan ell kabul etmekten, Franaa 
lmperatorlçeal olmaya muvafakat 
göıtermekten geri kalmadı. Yalnız 
ıon ıöztl ıl>ylerken: " Eıki Atina 
kızları llihları hoınut etmek için 
kendilerini feda ederlerdi. Ben de 
babamı 1evindirmek için nefılml 
feda ediyorum ... ,. diye yUrej'lnde· 
ki UzllntüyU açığa vurmayı ihmal 
etmedi. 

Mari Liiid görUp te kendin· 
den bahse ıalAhiyet kazanan 
muharrirler onun 11ıoğuk bir 
Alman kadını,, olduğunu ıöylU· 

yor.ar. A vusturya ordularım 

paçavraya çevirmif, Vlyanada 
mahmuz şakırdatarak dolaımış 
olan Napolyondan ve Franıızlar• 

dan nefret ediyordu. Kocaıına 
karıı sıUler yUz göıterirdi. LAkln 
bu güler yüzde ısıran bir mana 
vardı. Kendisi resimle, musiki 
ile hayli uğraımışh. iyi fırça 
kullanırdı, güzel piyano çalardı. 
Lakin bu bedii melekeler ondaki 
ruh kabalığım giderememiıti. 
Hele edebiyattan biç hoşlanmaz· 
dı. Şalrlule, ediplerle temastan 
çekinirdi. 

Şimdi Naholyonun bu jkf ka· 
dma karşı kullandığı dlll görelim: 
1796 da Jozefine ıöyle yazıyordu. 

"JJalwm. Sen fikrimin biricik dU
ıüııoeıisin. Bana yaz, uzun yaz. En 
,,fkatli, en hakikt bir aıkuı bin bir 

buıoııini kabul et.,, del' 
Ayni yılda Milinodan gön 

dlğl baıka bir mektupta ıu ~ 
tırlar var: *11" 

"Y alnıs 1eni 11vmek, ıeni bah ,, 
etmek, meni üzecek hiçbir ıey yaP~ 
mak: lıte benim mukadderatıın. . şl~ 
anlatılmuına imkan olmıyan bıt _.
detle eısiz bir aık Ilı Hviyorll 

1 ~ 

Baıka bir mektubunda b61 

haykırıyor: -

''Seni tanıdığım gündenberi ~ 
durmadan artıyor. Sana ait. olıOI )lif 
hiçbir fikrim, ıana itaat etmıyeO ,6' 
bir dü9t1noem yok. Bende yaln~ 
•aram. Milyonlarca buaeler. Yar ~ 
lığına rağmen Furtuneye [ JoS 
köpeği ] de bu1tler !,, ol 

Ayni kalem, 1810 da Arıid 
Mari Liiize ıunlara ~~ıdı: ·tJ•~ 

''Bana gelinoe aevgılıml ü .. ı ;1'!., 
kalbimdeki btitUo inoe duyguları r''J' 
larınızın altına dmak için ııabı 
nıyorum.,, 

ikinci mektupta 
teraneleri sıralıyor: 

o kaledl• 
t' 

o~ . . dl·- ,,ı ''Sizi hoınut etmek, ıızı 61,ı , 
etmek, ıizi bahtiyar etmek ~ti ~ 
ömrümtin daimi ve en tath 
caktır !,, 1 

1t fni 
Acaba Napolyon, Joıe 1 yo._,ı 

verken mi aldamyordu, ~~-
rdu ?.. ' Marl LuizJ mi aldatıyo oı•'' 

• baıta aktris Jorj olmak 1ıaltıtıf 
sayısız kadınlarla dUtllPlklsiıa• d; 
diltUnUIUrse karılarının etti'' 
yalan ı:öylediğinl kabul elıild' 

Ev hakikat bu f bl' 
İcab eder. ger ı 1 
değilıe aıkın gelip geç ~oP~~ 

ıd v ve Napo ~ ı..aP.; 
fırtına o ugunu blrib" l 
kalbinde bu fırtınaların ,Utlı' 
kovaladığına iuanmak lAı•,:ı g 11" 

M. • • 
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Fıkralar j ı Fıkralar -~ 
Dlleyenle Dilenen .. 

Haaay B. ye bir ~n fakir l.ir 
adamı gösterdiler: 

- Zavallı, dediler, çok dUıtU 
buatınler.. GörmUyor muıun di· 
leni yor. 

Haaan B. baıım ıalladı: 
- Aramızda ktıçük bir hece 

farkı •ar! 
- Naaıl Haıan B. 1 
Haıan B. gtıldO: 

- O dilenf yor. Ben de birçok 
l•yler dileyorum. Yalnız ıu Yar ki, 
onun diletl az çok yerim buluyor. 
Benim dileklerime IH aldıran 
Jok 1. 

Radyo Ve Gramofon .. 
Haıan B. ye sordular: 
- Radyo ile i"amofon araıın· 

da ne fark bulunun Hasan 8.? 
Haaan 8. gtlldU: 

... 

Cebine ÖksUrmütl•r 
Haıan 8. gece yarııı feneni& 

bir yoldeo geçiyordu. Karanlıkta 
· önllne biri çıkb: 

- Dawranmı, aökOJ paraları •• 
Haaan B. pıırdı: 
- Hende para ne gezer ayol.~ 

istersen ara •.. 
Hınız, Haıan 8. in GıtOnl b .. 

tını aramlya batladı. Tam yel• 
tinin iç cebini yoklarken, Haaaa 
8. , hlrsızın elini tuttu: 

- O cebimi karqllrmal An
nem evden çıkarken korkmayayım 
diye içine ökıllrmtlıtO. 

Delikanll Gibi 
Haaan 8. eYde oturuyordu. 

Kapı çahndı, kanıı pencereden 
baktı : 

- A.. Kömllrctt gelmiı f. 
Haıan 8. kocaman kafasını 

kaııyarak ce•ap Yerdi : - Gramofon papagaa gibi 
•ı.berledlğlni ıöyler. Radyo, 6rdek 
ıibl durmadan ıöyler. Hindi gibi 
dOtnne11 bir radyo ile balık gibi 
euıan bir gramofon bulaan hem•• 
•abn alırdım. 

- Kancıtım.. llk6nce t• 
mangala ortadan kaldır. Sonra da 
arkamdan hırkaya al J Kollanm1 
da dir11time kadar 11Ya J 

Inıiliz nazırı Çörçil - Haıan 8. Dikkat ediyor muıun? Birlbirlerine çok benzediler! Karı11 ıordu: 
Haaan 8. - Aldırmal Aralarında, yine bir dUnya geçecek yer var! - Niçin Huan B. ? 

- Gtızel •nıına, dedi, korkan 

1 - KömUrclhılln karıuına, loı •rall - Ezrall r------------------·--------------, ıporu yapan bir delikanlı ıtbı 
Haıan B., haıta idi. Odaıında Haaan Beyin Mevsim Manileri çıkayım ki, herif alacaiını lıt .. dalgın yatıyordu. Anneal, omzuaa yemesin 1 

laaflfce dokuadu: - ı - 2 - 3 - Ecnebi Diplomatlar ... 
- Doktor lırall ıelmft eYll· Ş11bat derken mart derken Bir çiçekle yaz olmaz. Hava kapayıp açar, Haıan B. ye ıordular: 

dım.. Biz çatırttık, Hnf aUzelce • Nevruz da geldi i•çtil Dümbelekten aaz olm11. Güneı görUnUr kaçar, - Ecnebi diplomatlarla tema• 
""- -.aayene et.in di~~ Bu ta.-. ita kart ...,k_ Hela W,... ..._ ...... z.,.... yol- a..1a..... ma .... mular, Huan B.? 

Haıan B. ' yatatında doğ- GöntH bir glzel Hçtl Bu kadar ayaz olmazf Zıngialer gakte açarf Haaan 8. baıını aallacfı: 
rularak: L - Eaki atırbqlı diplomatlar 

- Allah, Allah.. Şaıdım bu kalmadı ki görtııelim .. 
lıef. Dedi. 

1 

- Eıklden hanai diplomatlar-

- Bunda şaıacak ae var? t 1 1 la görtııllrdOn? 
Huan B. IaralJI Eırail aalamııdu Ftkralar Flkralar Flkl'lllar Haaan B. içini çekU: ... __ _...__._....,..., __ _,,_ .a.-----------1- -Karadaa konsoloıunun ka• 

- Y abu.. Dedi, bizim bildi- ·~ pıcııı ile altı ••ne, kapıblr kom• 
ilaalz Ezrall, geldiğini haber •er· G r ıuluk ettikti. Hey ıldl günler heyi 
111ezdi1 Bize gelen, aut bir Ezrail Beraber Mi Getirdin? Yol Ver De eçe ım... Korku .............................. -......................... .... 
01ac:ak ki, ziyaretini 6nceden bil- Hı aa 8. e elma ikram ettiler; Haaan 8. Balıkpazannda do-
diriyor! burun kıYırdı. laııyordu. Yaıb bir adam, elinde Hasan B. 1 kllbik reuamlaran 

.. ..__.................................................. iki kocaman torikle yolu kapa- a~lliı bir Hrgiye davet etmitler-
- Niçin ye•iyoraua, Huan mııtı. dı. Huan B. ; .. Korkak Haydut· 

B., dediler, Amaayanın birinci Haaan 8• nezaketle: lar., ad1ndald tablonun GnOnde 
elmaaıdırl Müsaade etaeniz de geçaek.. durdu. 

Haıaa 1. ıordu: diyecek oldu. Herif aldırmayınca; 
- Nereden blliyoraun, Amaı• Haaan B. mırddanarak yOrlldll: 

yanın elması oldupnu? Yoksa, - Balıiıo okkalık, kendin 
koynuna koyup, Amalyadan be- dOpedtız abk, yol Yer de geçelim 
raber mi getirdin? babalık? 

Ölmediler Gösterlt 

Tabloyu yapan reııa H 
8 m, aıan 

• la karııımda etildi: 

- Na11l buldunuz Uıtat? 
Hasan B.: 

Glıteritl ıeveo zenginlerden 
biri ı~ıa Hasan 8. ye : 

Ha1an 8., ava gltmlıti. 8Gt0n haydutları ortada tör 
1 •m yorum. 

,Un, dere tepe dolaıtıtı halde Resıam ıllllbnaedJ: _ Haaaıı B. Bana kafiyeli 
bir kut bile Yuramadao döndO. bir lif ıöy leaene ••• 

b - Hasan B. Şükür yetfttirene, 
•bar kokuaunu aJmata batladıkl 

- Ea aıatı ayda on ltla lira 
laarcayor.. dediler. 

Haaan B. gtlldl: lib - Benim burnum aezleH ga• 
k ~-.. Bu ıtlnler, havadan barut 

tı::.,, 0 aau alıyorum! 
- Anlaııldı; keadinde para 

var, zaaaetainler diye yapıyor. 

Geldi Geçti 
Seenlnle bir gece biz buluımuıtuk, 
Arada bul bir ıöz geldi geçti! 
Ne gllıel bir çifttik, ne uyuımuıtuk, 
Ah o tath glnler, tez geldi geçtil 

• 
Dalgab denizcie coıkua yüzerdik, 
Korucla kol kola girip gezerdik, 
Olaaı biteni ıabuk Hzerdilr, 
Yazık, doya~adan, yaz ıeldl ıeçtl; 

• Naııl cıvlldaraa kutlar yuvada, 
Sen tle cıYtldardın öyle oa·ada, 
Binerdik aaadala açık havada, 
Bana o yaptatın naz gıldi eeçttr 

., 

Karısı, Haısan 8. in çifte omu- - Hayd~tlar, okadar kork· _ Ekmekler hamur, ıokaldu 
zunda, bot heybe ile döndUj'llnll muıl~r ki, aıacın arkaıında ıfz- çamur; ael baaar her yam, ya• 

.. u d ""''l i lenmıılerl .• ıor nce pencere en ... m ye tmca yağmur ... 

baıladı: HaNn 8. batını •alladı: - Peki aonra? •• 
- Yazık Haaan B.. Blrııy _ Bu itler dOzelecek amma; 

vuramamıııml - Keıki •taç ta korkıaydıl.. lıter nbırla 6mtlr ... 

Haıan ~ k~da: =r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Kim dedi, vuramadım, ! , 

diye... Vurclum ama, kafirler Akası G ı· 
dokuz canlı imiş, hiçbiri ölmedi!.. e ır ... 

BI~ ceylin gözlUye •uruldu gönül, 
~ım olu, YlzOne baka11 gelir! 
Çıçekler içinde bir açllmıt gUI, 
loaanın göiıllne takaıı gelir ..• 

içinde Para Yokl 
Hasan B. , tamdıklarandan 

birine: 
- Para cöıdammı evde unut· 

muıum, dedi, bana elli kurut 
Yeraene ... 

- Peki, •ereyim, Haaan B. · 
Yalmı; evde unuttujıın cüzdanı 
ya karın eline ıeçlrirde öteainl 
beriıini kar11dınrea. •• 

H11an B. ıOldO: 

- Varaıo, karıtbrııo içinde ... 
on para yok ld. .. 

• 
Se•da çorbaaından her kim ld tatar, 
Bin bir derdi olaa, başından atar, 
Dllnyayı glln olur, bir pula aatar, 
Yahut tutuıhırup yakaaı gelir! 

• Gnzele bajlama bel diyenler yar, 
..Git!,, Demek lat•kın "Gell,, DJyenler 
Sevdaya bir coıkun Hl diyenler var, 
Su olup Joluoda aka11 ıelirl 

var, 
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Mütalea Odası Da Çok Tertipliydi .. 
Zan!llm yanlış değflmif. Bur111 

hakikaten deppoymuı; kitap 
deppoyu... Her taraf, tavanlara 
kadar kitap dolu ... 

Tuhafçı Şişmanın dnkklnında 
ne kadar raf varsa hepsini bura· 
ya taşımıılar; Oıtlerlne Sahbaflar 
çarşliını nakJetmiıler. 

Odanın dört duvarında, ılU 
ağacından, göz göz, bölme bölme 
kütüphaneler .•• Dur bakayım aa· 
yayım: Kapıdan girince bir •aida, 
bir aolda. Karşı taraf pencere; 
pecerelerin yanına tesadlif eden 
cihetlerde de kar11lıkh iki tane, 
~erf de de bir çift.. 

içlerinde oe kitaplar, ne ki· 
taplar... loceciklerinden tut, llç 
dört parmak kahnlanna kadar 
mevcut... Hepıinin arkalarında 
yaldızlı yazlle isimleri; altlarında 
damadın markaları. 

Hani bllyUk hareketten evvel 
askeriyeden bir ıadrazam vardı, 
ne paşa idi iımi?.. Pek &enç 
yaılı, kumral aakalh idi de bu 
adam na1ıl sadarete geldi diye 
herkesin ağzı açık kalmıştı. Ta· 
mam, buldum, Cevat Pqa ...• 

Merhumun ablallile pek tek· 
lifılz i6rOşUrdUm. Konaklanna 
girip çıkbiım için paşanın kütüp
hanesini de göıtermiılerdL Onu 
&örenler Ati patanın damadına 
yaptırdığı kUtOpbaneyl garmedim 
demesin. 

MevlAmdan baıka bir ıeyclk· 
ler istemem, Yaşar Beye lm
rulan mUtalea odaaındaki 
kitap kadar beti bir aradam 
haydi bepbiraradayı da geçelim, 
Uram da değil, mecidiyem, çeyre· 
ğim olıa, öbür dünyaya sıözUm 

açık gitmem. 
Merakımı ağrendinlzse, öğren· 

diniz Elim rahat durmaz. Kitap
lardan bir kalınını alıp da içine 
bakayım dedim. 

Battan aıağı rayaca. O karın· 
ca duası gibi yarılar amma yap
rakl .. rını bir arııtır da gör... Ne 
resimler, ne tasvirler •.• Hepsi tıpkı 
sahici gibi; adama canlı canlı 
bakıyorlar. 

Öyle kapkara, eciç bUcUç man
zaralar değil. Boyalı boyalı .•• 
Kontlar, kontealer, mllıyUler, ma· 
damlar; saray glbl binalar; ara
balar. atlar... Bntnn frenıialaa 

manzaraları. 
Likırdı aramızda. o ande da· 

mal olacak delikanlı gözllmDn 
~nOne geldi. Tataız teneke
Uği, naıarlarımda belirdi. Tam 
yüreğimin ortasının cız de
diğini duydum. Çene kemiklerim· 
den enseme doğru bir l\rpermedir 
aldı... Sanki dışarda kocakan 
aoğuğu var da ungır zangır ti· 
tlriyorum. . 

Yazık, yazık; bu kDlfet1ere, 
masraflara çok yazık! dedim. 

Yaşar Bey kim, kitap kim? ..• 
Allahın :ı;rzopu, zırtullahı kirma• 
nisi bunlardan ne anlar? ... Üven
dire ne gfına duruyor? 

Bu mUtalea odasında yalnız 
kitap rafları mı ya? •.. 

Bir köıeye, pek nınkellef bir 
yazıhane konmuş ... Ne yalan ıl'Sy
leye; im, böyleaini Ce,•at paıanm 
kUtlıphane odas.ndad a ı5rmedim. 

O tla gen:ş, adeta salon •.• Sol 
tarafı boydan boya kaplamış. Bir 
ucu buruda, öbUr ucu kaç adım 
ötede ... Dayanacak, ya:r.ı yazacak 
yeri } el, pare cam .. . ÜstUnde n lcr 
yok, ne!er? 

Lacivert elmastreııtan tepı.iler, 

hokkalar, tabaklar, cısrara tabla· 
lan... Renkli taşlardan biblolar; 
kUçfiklU bUytıklll mineli kutular; 
kadife kap!ı mahfazalar... Hepıi· 
niu kııpaklan açık. 

Kiminde çeşit çeıit yazı ka· 
lemleri, kalemtraşlar, klğıt ma· 
ka~Iarı. .. Kiminde pergeller, cet• 
•eller, mfihendis ede•atı •• Kimin
de klğıtları raptedecek çengeller, 
lğoe!er, köşebentler. 

Sünger kağıtlığı yapacak bir 
makine ırördüm, bir •tine raıtla· 
mamııımdır. 

Pirinçten, top arabaıı teklinde, 
iki tekerlekli bir ıey. Önünde, 
uzunca bir oku var. Kağıda yazı 

1azdın mı, sapından Uslüne doğru 
çekilecekmif. Ne yazdmsa hepsini 
rıh dökmUı gibi, aanlyuinde 
kuruturmuı. 

Kad:fe bir kutu içinde bir ma• 
kaa gördüm ki hakkile tarifinden 
iciıim. Bu da kiğıd ke•m•k 
ı,inmiş. 

Bizim bildiğimiz terzi makaa
ları boyunda; fakat ince mi ince, 
sivri mi Iİvri. Üatllndeki nakıılan, 
çiçekleri görmeyin. Alba yal~ 
ltleme ile bütna mene.it. en or
ta11nda da bir deniz kızı, kıyıda 

kayaların üıtune oturmuı, saçla· 
rını tarıyor. 

Odanan karanlık olmasına se
beb, 11torlar kopkoyu renkde, 
ayrıca, lac~verd muşambadan bir .............................................................. 
Romanyanın Harp 
Levazımı Siparişleri 

Bükreş, 25 (Hususi) (Röyter) 
Ajanıınm Bilkreşten aldığı bir 
telgrafa göre, Romanya, harp 
ıilahlarını yenileyip arttırmak 

maksadiyle devlet bütçesine ikJ 
milyar leylik fevkalade bir tah· 
sisat koymuıtur. Bu kredi der. 
bal sarf edilmeyerek bet seneye 
takıim edilecek ve modern esli· 
ha, top ve tayyareye sarfedile
cektir. lngillz gazetelerine göre, 
slpari9atın en fazlaaı lnailtereye 
ve ( Vikera Armlıtrong) Fab
rikalarına yapılacaktır. Roman• 
yanm orduya aarfettlği para, 
yılda Uç milyar leydir. 

Yugoalavya Muhallflerlnln 
Lideri Hasta 

Belaı:at. 25 (Huıusi) - Yu· 
goılavya muhalifleri lideri ve bır
vat köyln fırkası Baıkanı Doktor 
Maçek ağır hastadır. Maçekin 
yakınları bu haatalıitn bir fell· 
kete müncer olmaaından kork· 

maktadırlar. 

İtalya da 
Hava Hücumuna Karıı 
Manevralar Y apıhyor 
Napoli, .25 ( A. A.) - DQa han 

taarruılanna kart ı tecrlbeler ya pı ! • 

mııhr. biri gGndOıı:, biri gece olm ak 
Gzcre iki defa tehlike lıareti verilm iı 

ye kaunlıklar içinde tecrllbe yapıl

mııtır. 

Gcceyaraaı, ıun'i ıiı ile, Sent Elen 
limanında bir teuGbe yapı'm ıttır. 
Ha:k diıiplini tamameaa muhafaza 
etmiıtir. 

Uluslar Kurumunda Yeni 
Bir Mesele Daha 

Boenoı Ayrea, 25 ( A. A. ) - Dıı 
lıteri Bakanı, Boli•ya Sefiri tarafındaD 
•erilea notayı Ulu•lar Kurumuna 
gönermeye karar verm 'ıtir. Bu notada 
Bo!i•ya, Arjantin hükümetin in (yanl ıı) 

diye ld<. la •ttiti bey.nalın doğru• 
lutonu Ulualar Kurumunun nazarı· 

t etkikine koymakt .. d.r. 

1 

ikinci ıstor da var. Perdeler, dG
t•meler denen onlar da ko)'ll 
nefti kadife. 

Ati paıaı ( Mntalea odası Joı 
olur. Erkek kısmı evde &(lndilz· 
lerf bulunmaz. Okumaaı, çalııma• 
11 ıeceye mfinbaaırdırl ) demir, 
bu renkleri intihab etmi1-

Haklı mı, değil mi oruını erba· 
bı söylesin. Benim bu babda d.,_ 
yeceğim bir ıöz varsa ancak 
tudur: 

Y araşmıı kel başa timılr ta• 
rakf. Damad beyi siz de öğrene
ceğiniz kadar öğrendiniz. Hakh 
mıyım, değil miyim, meydana 
vurun! 

Ati paşaların köfkllnil, kona· 
iım misafirlik yerine koymam am· 
ma huyum da huy; odacığımdaa 

cUda düıtltm mO tatlı uykular 
bana haram olur. 

o sece, iki klrpiğiml kavu.
turmadım. Erteıi Jabah, yani 
Yektammın yüz yazısı glintl, ho
rozlar öterken göztlmü btıabntea 
aç lam. 

Yatağımın içinde cıgara, a
rara, cıgara ..• 

Şimdi dilğüa gtlntiadeyiz. Ka
dinneleri tarif siıleri pek alakadar 
etmeue de yine bir nebze nakle
deyim, eksik kalmaauı. 

Ati Paıanın Hanımefendi, kız 
aoası, dliğün ıahibi rleğll m~ 
zayallıcık erkenden kalkmış; gi· 
yinmiş, kuıanmı~··· 

Ben daha yatağımda. ıabab 

kahvemi içorken odaya g irdi. 

- Bu ne uykusu ikbal Hamm
cığım ? .. Y okfi a vaktini mi ıaıırdın, 
kendini rapıazanda mı sandın? 
dl yordu. 

Filizinin çağlaya çalara renkte 
elbiseler giymiıti. Kadının kolu, 
budu yerindedir; beyazlığına beyaz, 
tombulluğuna da tombuldur. Allah 
için ligolte (dekolte) ler pek ya
rqmlf. Gelinlik kız ana11, 20 
yaıında bir cbao olap çıkmış. 

(Arka111 Yar) ...... _ ........................................... __ _ 
IST ANaUL •6UDl'Yl:Sl 
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Biletler Balke•
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maktadır. 

Oyun yoktur. 
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Yarınki s A R A y 
Çarıamba ekfamı 

Sfnema11nda .._-. 

Orijinal danslarla ahenkdar musiki eaaıı 
llzerine yapılmıt 

KARiOKA 
aık ve temaşa romanının ilk lraesidi.r. Yerden 
10.000 metre ırtifamda bulunan bir tayyarı 

üzerinde 200 genç kır. birden havai 
balet dana ediyozlıu. 

KARiOKA 
Btitftn İstanbul halkını S A R A Y ıinemaıında 

celheılecekti r. 

Oynryanlar : DOLORES del RiO, GINGEA 
ROGERS, GENE RAYMOND FRED ASTAIRE 

- Bugon MiLLt ve ALEMDAR Sinehıalarında 
Tamamen Tilrkçe aözlü ve şarkılı büyük film 

ESKi GÜNLERiN RUMELİSİ, ESKi RUMELi HALK TÜRKÜLERf 

BOSNA SEVDALARI 

ALEMD:~··~nemasında I :tıiveten ı 

M i L L f sinemada 
Madam But•rflay'ın qık çilli 

SİLVlA SlDNEY ve GARY GRANT'ın 
Frausızoa tözlü fılmi olan 

MA Y WEST'ln en gUzel 
filmJ olan 

BEN MELEK Of GIUM 1 
OTOZ Oh PBBNSBS 

Yürekdeo alkı§lanacaktır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon • Antalya hattının Boıan Ônll • ltparta araıındald 13.8 

kilometrelik mükerrer 1 inci kumınıa inşaat ve ray ferfiyah ameli

yata Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usulile eksiltme,. çıkarılauttır. 

Muhammen ihale bedeli "300,000,, liradan ve munlrkat t .. 
mlnatı da 15750 liradan ibaret buluAaa ba loıaat " amellyaba 
eksiltmesi 10/41935 ç.,.. mba gtınl öileclea •onra Hat on altıda 

Ankara'da Nafıa Bakanlığı binasında demlryol inşaat reisliği ek· 
lfltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin teklif mektuplarile 
münakasa tartnameeinde yazılı diğer evrakı 10/4/935 tarihinde 

öğl.deo aonra aaat on bete kadar lnıaat reiallğine makbm muka
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakaa& tartnamealade 

yazılı olduğu veçhile mUnakaıa gUnllnd•n en az bir hafta enel 
Nafıa Bakır.:ıbğma istida ile müracaat ederek alacaklar1 fenol eh-

liyet •eaika•ını teklif mektuplarına lllttirmelerl lktfza eyledlAi 
ve mtlnakasa f•rtname .. ile muka•ele projesi Te IHfflderfndea ıa• 

rekkep bir takım vrakı 15 lira bedel mukabilinde Ba anlık Mal· 
zeme Mtidnrltığftnden alablleceklerl llAn olunur. "1441,, 

1 lstanbul Beledlyesl llAnları ] 
Fatih yangın yerinde Nuridedo mahalleaindo 204 adada kain 

14,46 metre murabbaı çeıme araan ıaJar kanun mucibince bel ... 

cllyeyo ait bulunmaaındu 5061 kuruı bedelle mfttterisl Haaana 
satıldığı Belediye Riyasetinin 22/9/934 tarih ve 3265 numaralı tez-

keresi ile bildirllmiı ve taaarruf kaydı bulunamıyan bu araanın 
aenedslz ta1arruf muamelesine teb'aıa tabkikab mahalliye lcrua 

ıuretlle tasanuf tesbit edileceğinden mezkür arsaya taıarruf lddl• 
edenler Yarsa on g{ja zarfnıda Yeaaild taaarrufiye.Ue birlikte Istao· 
bul Tapu idaresine mUracaatlari ilin olunur. u 1502,, 

Beıediye Sular idaresinden : 
[darenin ıatm alacağı aşağıda yazdı malzeme kapah rarfl• 

eksil~meye konulmuıtur: 

15 m/m lik ana musluğu 

20 H U n U 

30 ,, ,, it " 
40 ,, ,, " 
15 ,. ,, zarb ,, 
20 

" " 
,, ,, 

30 
" ,, ,, " 40 .. " " " 

60 " 
,. 

" " 10 " u musluk ppkaaa 
15 

" ,, ,, ,, 
20 ,, 

" , , ana musluğu 

30 ,, ,, 
" ,, 

40 ,, ,, 
" ,, 

15 " " Joj ,, 
15 " ,, ıapo font 

BRPma çeıme muıluğu 

40 m/m yangın musluğu tijl 
60 ,, ,, 

" 60 ,, 
" 

,, 

ıapkua. 

800 •at 
200 " 
25 " 
50 .. 

1500 " 
100 " 
50 " 
15 " 
3 ,, 

100 ,, 

50 " 
50 " 

10 " 
10 " 

10 " 
15 ,, 
20 ,, 

20 " 
50 ,, 
50 ,, 

ihale gUnU 3/41935 Çarşamba srUnlldUr. Teklif zarfları o gUn 
aaat on dörde kadar MildUrlUğe verilmiı olınahdır. Bu .aatten 
sonra getirilecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye girmek isteyenler 
Taka:mde SıraHrvilerdeld idare bioasaoda veweye uira}•P bir lira 

k l ı b'll l •114S7,, vercre ııırtnamey a a ı r er. 



İTTiBAD ve TERAKKi 
liofll l1o~d-.: ? .. 

• fnd •uı. ... aJ4 Ntı•I Ya,adı? .. 
ller ~ki-., mahhladur. Naıl Ôldi1 

~~~~~~~=> 2) 3 935 ~ r~- frlh~ı================================================-

Is tin yede Çıkan Küçük Bir Hidise 
Büyük Bir Mesele Halini Alıyordu .. 
Cemal Paıa ile Enver Paşa, tek· 
rar Merkezi Umumtye gelmtı!er .. 
F ethl Beyin ıözlerinl, Talit Paıa 
U. dijv Merkezi Umumi erkanına 
aaldetmlıler •. yeniden müzakerata 
giriımlşlerdl. Doktor Bahaeddin 
Şakir Ye Nizam Beylerle diğer bir 
iki zat, hep berabu gitmek fikrini 
U.rt llrmüflerdi. Fakat Ta1't 
Pqa. bu t•klifl tlddetle reddetmlt: 

- Nasıl olur?.. Hep beraber 
ıld.-.ek. cemiyeti eilmhle 6ldtır· 
•Oı oluruz. Ha.ydi biz, mes'ul 
IDeYkide bulunuyoruz. MemJekette 
b1r feubia sebep olmamak için, 
laeap Yerme amam aelJDCeJe 
kadar, kendimizi feda ediyoruz. 
Fakat ıayrimea'ul arkadaılara 
ne oluyor? Şayet kendilerinin ya
kalarına yapışan oluraa, meı'uli· 
Jeti bhe alfetalnler. 

Demişti. Ve, Talat Paıanıa 
Lu fikri, arkada9lar tarafından 
kabul edilmişti. 

Fakat.. Şimdi, mühim bir dert 
baı&östermiıti: 

- Para? 
Bu suali, en evvel Cemal Pqa 

IOrmuıtu: 

- Peklli.. Gideceğiz.. Likin 
aittijlmiz yerde parasız ne yapa
cağız?. 

Bu aual. birkaç dakika cevap
aız kalmıf .. Sonra mevcut paraların 
hHabı baılamışb. V akıl merke· 
ziumumi kasasında bir mikdar 
~. vardı. Fakat l»u paradaa 
hiçbir tey almak lıtemiyorlardı. 
Kendi IDeYcut paralarına gelince, 
bu para ile Berlinde bir ay bi)e 
yqıyamaılardı... Nihayet Enver 
paıa, ortaya föyle bir fikir atb: 

- Od~saya çıkar çıkmaz. ben 
doiruca Kafkaıyaya giderim. 
ICardqlm, Nuri patada para Yar
dır. Bilihare heıap Yermek üzere 
leoet mukabilinde kendiıioden 
hiraz para ahr;m. 

Ceıııal pqa, EnYer patanın 
bu fikrine memnuniyetle iftirak 
•ttlı 

- Çok ilA.. Aldığım11 pıra
llln, tek .. otimine kadar heaap 
•eririz. 

Dedi... LA kin T allt paıa, 
lldaJae birden cevap Yerdi: 

- iyi aöylOyoraunuz amma •. 
ltlttiğlme göre Nuri paf&, yama
da bulunan parayı bUkümete 
te ı· ı ım etmek için Trabzona gel· 
lllılf.. hattı paraları tealim bile 
etıııi,. [ ı] 

Para •eae:..ı koJyaca hıJJe
dllememiı Ye edihaek imklnı da 
b:9yce ınçle~mişti. Fakat tabii 
d Dun llıerinde durulacak zaman 
f -IUdi. Etraffannı ihata eden 
•llket çemberinden ııynldıktan 
~~a. elbet bunun da bir çareaine 
•ııulabil' .. u ırw. 

Ce Bu ııılltaleaya binaen, gerek 
~l illa) Pata ve ıerek EnYer Paıa 
el inanlara haber göndermifler •• 
e:•tlaruu, Y•Llarma celbetmitler •• 

r~ne gitmeye karar verdiklerini 

ta [l] (Kafkaı lıliaı ordusu) kumao
k bıııl N.u~i paıa, İttihat n Terakki 
' neııoın "ekild'V• · a· • ıguıı n 7eni kabine· 
~~-~Utareke talep ettiğini haber alır 
;--- Tra~ıona ıelaıit.. 'Y&ktile kendi 
aı7rlne Yerilen p.ık mühim mikdarcla 

lQ pııra11, bütln beıaplarile hüldl· 
!'a•te teılim etaü,._ Kendi keacliıı ~ 
iM- L : l_ • • e il ,... ~IUlllllfU. 

1 

bild-irm-itle;d-f.---------~.nlaınıılarcL. Duhal kap.ya da· 
yanmışlar ; ldl bir alqtan ibaret 
olan meyhanenin bpı11nı kırq· 
lar, içeri dalmıtlardı. 

* Te9riniev•elln 16-17 inci per-. 
.. mbe gecul, Botaziçinde 
(latinye)de münaaebetıiz bir mey· 
hanednin yGzlnden çıkan bir 
hidiıe, az kal11n bDytlk bir fell· 
ketle neticeleniyor.. b6ttin iılerl, 
altilat ediyordu. 

Gece, •aat ona gelmlftl. 
lıtinye koyunda demlrlemiı olan 
iç bacalı torpito muhribinden (1] 
denize gizlice bir eandal indirildi. 
Bu 1&ndaJa, torpitoaun atetçi 
oabatılanndan Eyvald "Ye Ummar 
Oe ateıçi neferlerden Şmlt, Vaı:eJ, 
Uşl adında iç nefer bindi.. Bun· 
lar, ıeıllzce ldireld.... yapıthlar. 

latinyedeki ( Dok ) a rampa 
etmlı olan Alman Yapuruna 
yana9blar. Oradan Herman 
ve ( ... ) lıminde iki nefer daha 
aldılar. Karaya çıktıler. Ltinye 
koyunun ka•iainl dolaştılar. Kö
)'ÜD kenarındaki ( Hristo ) aun 
meyhaneıinin önünde durdular. 
Kapalı olan kepenkleri vurdular. 

Meyhaneci Hri.to, dllkkiwoı 

kapayarak içerde oturuyor ; bir· 
kaç arkadatile t:ğleni} or ve rakı 
içiyordu. Kalabalık birtakım ayak 
ıealerinin durduğunu ve kepenk· 
lerin de vurulduiunu duyunca, 
oturduğu yerden sordu ı 

- Klmı:niz ?. , Ne var ? 
Dışardan, birkaç ses duyuldu: 
- Raki .. 
- Düaiko.. 
- Alman.. Day~.. Alman •.• 
Hristo oturduğu yerden bir 

küfür ıavurdu. Arkasından da, 
ISfkcll öfkeli : 

- Ben.. Almak. malman bil· 
mlyorum, dlziko, yok. 

Diye bağırıyordu. 
Alman neferleri, Rumca bil· 

miyorlardı. Fakat hiddetle söy· 
lenen bu t16zlerin. ber halde 
bir aürU hakareti ihtiva ettiiini 

Zaten partizan bir adam Olan 
Hri.to, Atmanlann aleyhinde idi. 

Şimdi meyhanesinin bpııı 
lnnlarak karpımda birkaç Alman 
ukerlni görilr görmez ; aarhot 
kafaıı birdenbire d&ıherdl. Bun
larla mUcadeley• giriımek utedl. 

( Anuı nr 
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tor pi t o. ---------------------------

Yarın akşam MELEK de 
Beyaz perdenin en büynk yıldızı 

GRETA GARBO 
tarafından emaalaiz bir ıurette yaratılan meıbur muharrir 

PIRANDELLO aun ölmez romanı 

ÇAL1NMIŞ AŞK 

1 

~--• F raoaazca aözllL Metro • Goldwyn • Meyer filmi •-•il' 

r Nafıa Bakanlığından: 
Afyon .. Antalya hattının Baladiz • Burdur araaındaki 24,5 kilo

metrelik yedinci kıimının lnıaat ve ray ferıiyab ameliyab Nafıa 
Bakanlıj'ınca kapalı zarf uıullle ebiltmeye çıkarıhaııtır. Muham
men ihale bedeli (370,000) liradan Ye muvakkat teminatı da 
(18550) liradan ibaret bulunan bu lafaat •• ameliyaba eksiltmesi 
10/4/935 Çarıamba ıUatı ISileden ıonra aaat on bette Ankara Nafıa 
Bakanlıit binasında demlryol laıaat reialltl eksiltme komisyonunda 
yapılacıiından iıteklllerin teklif mektuplarile müoakua prlDame
ainde yaz.ıh diier enakı 10/41935 tarllWade lğlede.a 10nra uat oa 
cl6rde kadar lntaat Reialiğbıe makbuz mukablliade te.U. etmeleri 
llzımıeldiğl Ye mlhıaka1& prtnameaiade yazıtı olduğu Yeçhile 
mllnakaaa gllnllndcın en aı bir hafta enel Nafıa Bakaalıjlna 
iıtlda il• milracaat ederek alacaldan fenni ehliyet Ye9ik•11nı teklif 
mektuplarına iliftirmeleri iktiza eyledij'l Ye mtlnakaaa prtnameal lle 
mukavele projui Ye ilifiklerindea mn...kkep bir takım ena1u 
(18,SQ) lira bedel mukabilinde Bakanbk MalHme Madir!üjiiadm 
alabilecekleri ilin olunar. (1439) 

•• 
Universite Talebesi Ara-
sında Bir Anket Yaptık 

( Battarafı 1 inci 71.ıde ) 
6 - Lehistan, Şarkt Prusya 

ve Almanya arasındaki eeıbeat 
koridor! 

1 - Genel •••aşla ı•r• 
Almanya ve ltHAf de"'etlerl ara· 
wında yapılan bir muahedeCfırl 

8 - Abdülhak Hlmidin bir 
traj•disll 

9 - Graf Zeplin, Ye F ransıı· 
!ann yeni indirdikleri deniz tay· 
yareleri Cenubi Amerlkaya s!dip 
~!iyorlar. 

Mançuko hft~mettnl, 
10 - Japonlar, emperyalist 

ılyuetlerinl tahakkuk ettirmete 
çabprlarken, Çini istila yolunda 
kurmuılardır. Söz de mUıtakil 
olan Mançuko, Kore, Siblrya ve 
Çin arasındadır! 

Eczacı mektebı birlncl auuf 
talebelerinden 58 mımuala Bay 
Muammer: 

1 - Bey Relik. 
2 - lngiltere Baıbakam, " 

Çiftçi fırkan niai J 
3 - Beynelmilal bir Alman 

rly azi y ecisi. 
4 - itte bunu bilemedlm1 
5 - Afrikada bir lta1yan mDa

temJekul. 
6 - A,manyayla Lehistan ara· 

sında bir liman! 
7 - Almanların başına çorap 

ören muahede! 
8 - Canlı bir şey mi bu? •• 

Yoksa me,hur~udan birinin .,y 
adı mı? 

9 - Tayyare ile birkaç defa 
geçtiler Bahrimuhiti amma ... Şimdi 
muntazam sefer yapılıp yapılma
dığını b:lmlyorum. 

10 - Nerededir Mançuko ya· 
hu? .• Söylesenize çocuk lar... Tuh 
k&-ol .. ı•,,taa.- ea--u-. . ç_. 
btlyGk. bir yıermfcfir ltu? Çok mu 
ayıptır bllmemek yaJti? Eğer ISyle 
iae yazmayın altab aıkınıza! 
Onlverwit• hukuk faktiltesi 2 inci 
ıınıf talebelinden bir ba,Yan: 

1 - Tanımıyorum! 
2 - Bir alnema akt&rft filin 

galiba. •• Çftnku sık sık duyanm 
adınıda1 

3 - Cauuiı, kim dedi • 
b . b k . ııze 
enı er eıı tanır eleye, 

4 - Mina Loy ıııu 1 A , nere-
den aklınıza geldi AUabaı'-
y k l d 

KlDIZa .•• 
o sa söy e ller mi ılze B 1 

taptığım yıldızdır o! ·•• en m 

5 - lstanbulda bir ıemt .ml 
bu? Ben pek ç.ok gezmem de 
bilemiyorum 1 

6 - A A, bunu bele hiç 
duymadım! 

7 - Venay lhuahed • 
•..J:_? Dv J es.ı De nuuu voy e sual de bi sı_ 

elim. e· h ...J_ ç gUl"me-
11' mua eve olduğ .ci 

IUyorsunuı ya ayol? unu )• 

8 - AbdiUhalr HinıP!- b. . ! QUI ır 
eıen 

9 -. Gid~ 90runl bea 
ne bileyım. liri 8enedil'. F t:L .... _ 

• ~ 8 UIUID 
lieyoglana aıden ._ b-aıa 
kaçta k.alkbğuu 6i'renemedi::-

10 - Siıe beaim aeler bit-
1Mdiğlml fıalamıılar plib•t bllna 
da bilmiyorum tabii! 

11 - lsmim mi ned:r? 0 
kadar suale cevap vereıuedim 
«İamimi de bilmiyorum» diyeyim 
de tam ols&m bari 1 

ÜaiYwalte, hukuk lklnd eaad 
taleheahıden bay Bqlr. 

1 - Bay Reftk t 
2 - lnalltere Batyeldll Ye 

çlf tçl f ırkau rei&U 
3 - Beyııelmllel bir Almaa 

ri1aılr• ilimi J 
• - BllmiJonam r 
S - Afrlkada bir ltal1• 

l miWeMketi. 
6 - l.ebiıtan, Şarki Pruaya. 

•• Almanya araamdald ,.,beti 
mıntakal 

7 - Almanlann bapna çorap 
&en nwalaedel 

8 - Bilmiyorum! 
9 - Olacak her halde 1 
10 - japonyada falan galiba 
lstaabul Useal aon aanıf taı .. 

besiuden bir bayan: 

1 - Salıhat J,lerhae babı 
.&attır tabii! 

2 - Adı• duyuyora• a...; 
kim oldujunu bilmiyorum 1 

3 - lıfethar bir rejk&r •I 
yoksa? Eğer 6yl•JH bllmeclilml 
yuma,_ ulan. Y erla diblat 
geçerim billAlıif 

4 - Ona da bilmeyen varma 
ki? Sinema yddı:ııdar tabii 1-

5 - Benim coğnfyam zaylf
tm 

6 - Sizde amma sualler hala 
mupu;.uz hL.. Ben daha bizim 
•Tin aokağlnın admı atrene ..... 
dim, koridorları nereden blleylm? 

7 - Bahsini en çok, ve ID 
ıık duyduğum ıey1 

8 - Abdulbak IUmfdin bit 
rom anıl 

9 -:- Ştmdi muntazam aefer 
Yar mı bilmiyorum. Fakat, Liodr. 
berg g~çmJşti bir kere! 

ı O - Dedim ya... Benim cot! 
rafyaın zayıfcadır biraz! 

l 1 - Adımmı ne? Kim dedi 
beni ıize buciaJa diye. • . Bu kadar 
auale cevap yenııedikten aonra 
iamiml aöyler miyim ben size? 

Tıld WetrlJ&tl 

T ...... 1 ... ddı.eclUk - MıthU 
Bort.ı d'ıa ... rı e'lap Haydar Rifat 
tarafmdaa Jdlltir ..ı.... oa pdlMI 
kitalıtı olarak twcll•• n aepedil•'I" 
.tir. Bu babae dair clillmbde ilk ...
dw. Tarih oku.Jaaluı çok yakıadk 
alil&adar eden 7ep7eDI bir •evzudur. 
60 kurufo 

YUcel - Ayda bir l•k•n h 
a1'ık ed.W •eemama 2 lacl HJlll 

Bay llit•t C..at, R.awıp Hultal, 
V ufi .Rıza. Ekre• Jhfit ft •&İn9111 
pularile sıkııalfbr'. 

HuUvat- GeJ.c.tc it.afta fnbll
de bir nüalııa çıkaracak elaa HoU. 
vut'ua 27 Mart anabaaı lntitar etmlftlr• 

r 
Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadlan 
Oıılnr11te doçeaUerlndea Jlay Maral 

Okay aoyadı ya1111na uyırua e1ualt .. 
_. ....... sos-•• .... ., ......... 
.auaı-11 b~ :bu dtmlarda ...,,.. 
bir kı11m yaHc•i z. 

At•iıda y .. ılan TUrkçe ... ardan .. , 
dınlar için uypn olanı (k) Ye _._ lfla 
VPD ••• (. hadile •a.tartlalftlr. Y ... 
branda (a) lnrfl bulunmayan adlar de 
IOJ ... J9ıa ~JTedfJI tinli ........ 
~4Ma• (ı.,•) Altant-t 
Aydınrllz Aytlıa Altınok 

Açıq6nill A!tındal Ayata 
Arf•y..ıa Ay411 A~ ... ,_ 
A;rlıllibt Altı nal-~) Alta~ 
Alı.aydın (k,ı) Altıokent Alabaj 
Adriln Aner Altı .. • · 
A:yb\t.11, A74hdak (k, Alap 
Wttk=Wtab 
Alma~ 

A'kal ma (k) 
Aykalkaa 
.AJtoprllk 
Al~ıç ... (k) 
Atııçlçelıı. (k) 
A.ateprak 
Adak Uf 
Albnacla 
A,.-.ıto,,,

A:rseco 
Aykenl 
Allınkum ....... 
A11llm .. (k) 
Aylı.er 
Ahaa (k. 
M6nAI (1.e,ı) 

Al•l&aı'kaa 

~g-
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ESMEB GÜL 
Muharriri: ~ R. Tefrika No.: 62 

Elçinin Sözleri .• 
•tn• ·~ ... ~ ..... .. ......... ~. 1 .... 

İbrahim Paşanın Gözleri Büyilk Bir Asabiyetle Divan 
Tercümanının Gözlerine Dikili Kalmııh •• 

•••••-••H••••••• .. •·-·-•••••••••·-···--
Bu heyecanlı dakikalarda, 

nihayet; 
- Geliyor •. 

Derhal, bir •ÖZ kaynaımaaı 
baılamııtı: 

- Doatumuz olan Elçunun 
aözlerine itimat caizdir. 

- Filhal.. Böylece hareket 

Çirkin Ve Güzel 
Hastabakıcılar 

Doktor - hanım kızım, ye· 
rini bayan Emineye verir misin?. 
Hasta baygınlık g~çirmeğe baıladıl 

HİKAYE 
Ba Sltunda Bergin 

Çeviren: Selim Tıgn•t -

HAYDUTLAR 
----~--------------

Uıtune fırlattım. 
Haydut, mendlll göıterertk 

" bu nedir?,. diye &ordu. 
- Mendil, dedim. 
- Ne işe yarar? 
- Burun silmeye. 
- Bana neye fakir olduğunu 

Sesleri iı:tilmiş.. Divanı h'1· 
mayun tercümanı, divanhane ka· 
pısından .içeri iİrmiş... O rtaya 
doğru ilerlemiı.. Hürmetle eği· 
lerek selim vermlıti. O anda 
lbrahim Paıanın iÖzlerl, btıyUk 
bir telAş ve a1abiyetle diyan 
tercUmanının ııözlerine dik:lmittl. 
Endiıeden titreyen bir sesle; 

mUnaaip olur. _... ·-~----· ~ -·~ ....... . 

Makedonyada seyyahat ediyor· 
duk. iki tarafı ağaçlıklı bir yol· 
dan geçerken, birdenbire kulak• 
)arımızı çınlatan kurıun vırzaltı'a· 
rlle olduğumuz yerde dona kaldık. 
Ağaç kümeleri arasında yola 
doğru tufek namluları uzanıyordu. 
Kuş geçmez, kervan uğramaz bir 
yerde pusuya düşmüş olacaktık. 

aöyledin? mendili ancak lortlat 
kullanır. Senin saatin de oll• 
gerek. Hele ıunu da bir yet 
bakalım. 

- Biliyoruz .. Doıtumuz, Fran· 
çe Elçusu canibinden ie:lyor• 
ıunuz. Acep, mlitklllUmUzü ne 
ıuretle hallettiler. CUmlemiı, 
cevab intizarın da bnlunuruz. 
Dostumuzun nasihatları nicedir? 
Pekçe ıöyleyin de.. Hem bizler, 
hem de ltbu mecliıte bulunan 
zevatı kiram, cümleten iılte!lm. 

Dedi. 
Seı, aeda ke&ilmiıtl. Butnn 

baılar ve kulaklar, tercl\man 
Çelebiye çevrilmişti. T ercUman, 
sefir Marki dö Bunnak ile arala· 
rında cereyan eden m\ikalemeyl 
naklettikten ıonra: 

- Hulbai kP.IAm elçfı cenap-
ları, Devleti Aliyenin bu meselede 
kemali itidal ve ihtiyar Uzer• ha· 
reket edip.. Ruı Çarı ile boğur 
mak mUsaılp olmadıgın ıGylerler. 

Deytlp, ıözUnU kesti. 
Endlıe ateılerl içinde yaı,,p 

tutuıan lbrahim Paıanın kalbine, 
aankl bir avuç, aoğucak ıu ıerpll· 
mlıti. Kıymettar ylbUklerle dolu 
olan parmaklarını kaldmp mem• 
nuniyetle sakalının ucunu tarak• 
(arken, adeta gözlerlnlo içi iUlUm· 
ıemlıtl... Yuaf ya•at etrafına 
ıöz aezdlrdi. Bu ıözlerhı ( bazı· 
runu kiram ) Uzerlndekl tesirini 
anlamak lıtemiıtl. Mecllı 
derin bir aUkfıt içinde idi. 
yalnız, herkeıı yan glSıle birlblrf. 
ne bakıb, mUtevekkilAne bir ta· 
Turla boyun bükmektelerdl. 

lbrahim Paıanın yllzllndekl 
memnuniyet hatları, biraz daha 
ıeniıledl. Artık, alacağı ceYaptan 
emin olarak, ağır bir ıesle : 

- Ne buyurulur, efen'11m ? .. 
Malum ya, buraya mliıavere içha 
cemolunmuıtur. DlnüdeTlete alt 
umurda takıirllisan ve kellm, 
caiz değildir. Hemen, hatıra ve 
ıönUle bakılmayıp batıra hutür 
eden re'yUtedbir, izhar edilmek 

aerektir. 
Dedi. 

- inşallah, bu cihet.. Hakkı· 
mızda hayırludur. 

- El için yanma nlra.. Yak 
çubu§'unu safanı ara. 

Meclis, Ruı Çarı BUyllk Petro 
ile ıulhUn muhafazasına karar 
vermiş.. yanık sesli ha r ızların ve 
iç müezzinlerinin okuoukl arı aşır· 

lar, fatihalar dinlendikten .. Aşla· 
ma çilek Ye ravent ~erbe.leri 
içildikten ıonra, içt:ma hitama 
ermişti. 

Üçüncll Ahmet, lbrahim Paıa· 
nın Beoiktaıtald 1aray.na gelmiş· 
ti. Sabıraızhkla, mecl sin kararını 

bekl~mekte idi. Nihayet paşa, 
erkAnı hUkümetten bazılArile aa
raya gelmif .. Harp gailesile had· 
nesini iaraf etmekten korkan 
padişaha, müjde vEırmiıti. 

Bu karar, ÜçUncU A.hmedl 
pek çok aevindirmlş.. lbrabim 
Pata ile huzura çıkan hUk(imet 
erkinma; 

Ben de bu fikirdeyim, Kom• 
ıumuz olan Ruslar Çarı ile ıul· 
hllmUıD lhlil edecek hiçbir ciddi 
sebep mevcut değildir. imdi, 
doıtluğumusda kaim.. 't'e komşu· 
luk Adap ve levazımanda daim 
olalım. 

Demişti. 

* Fakat aradan çok &eçmeden 
vaziyet değltmemiıti. Irandaki 
lhti!AJin başma, (Nadir Han) fı· 
minde aer gerde geçmlıtı ... Nadlr, 
vaktile bir kervancının oğlu idi. 
Fakat ıonra bir etkiya çeteılne 
lntiıap etmif.. Cnret, ıekl ve 
dirayeti 1ayeainde o eıkıya çete-
ıinln reiıliğlni elde eylemişti. Bu 
ıur.etla eline mühimce bir kuvvet 
ıeçlren Nadir, hllkfımetten mem• 
nun olmıyan Iran aıiretlerile mü• 
ı:akerata girlşmif.. Bunlara da 
kendi tarafına celp ettikten ıon· 
ra buyuk bir ordu ~ncuda getir
mlı.. Artık ibtilllin, hakim bir 
unıuru keallmioll. 

Nadir, hilkatin mümtaz yarat• 
tığı şahsiyetlerinden biri idi. 
Talib ~e mukaddaratı da, ona 
hUUln teıebbüslerinde ycırdım 
etmltti... Gözl\ daima bUyük lı· 
)erde o\an bu kervancmın oğlu 
birdenbire, koca Iranı battan 
baıa kan ve ateı içinde yakup 
kavuran ihtilailn en ön safına 

geç mitti. 
Ihtililciler, (Safevt) hanedanın· 

Dünyanın 
Zeytinyağı 
Rekoltesi 

1934 • 1935 yıla zeytin yağı 

Bizim rekol- rekoltesi 793 bin 
ton olarak tahmin 

ttıyi Jlükselt- edilmektedir. Bu 
mek Ui.~ım miktarın dUnya 

üzeri.ıe yayıl:ıı şöyledir 
hıpanya 380 Bin ton 
lt11lya 180 ~ ,, 
Yunauiıtan110 ,, ,, 
'l'unuı 60 ,, ,, 
Cezayir 21S ,, " 
P ortekiz 20 " ,, 
Geriye kAlan miktar diğer 

memleketler arasında paylaşıl· 
mak~adır. Memleketimizin rekol• 
teai baılar.gıcda 40 bin ton ola• 
rak tahmin edilmiıken bunun 25 
bin tonu aımıyacağa zannedil
mektedir. 

* Bulgaristan takas yollle ıon 
tlç sene içinde 
Avuaturyaya lı&Ol· 
liyetll miktarda 

Almanya bu 
~ıl Bulgari-.

tandan tiitün 
almıgacak 

tütün göndermiı· 
tir. O kadar kl bu 

tütiinlerin çoğu kullanılmayarak 
bugün Avuıturya rejiıinln emrin
de bulunuyor. Binaenaleyh bu 
yıl Avusturya kendi ihtiyacı için 
bu stok tntiinlerl kullanacaktır. 
Şu hesapça her yıl olduğu gibi 
Avusturya ile Bulgaristan arasın· 
da bir tlilUn kı!iring ani, ' 
yapılnııyacaktır. 

* lıtokholm, 25 (A. A.) - Os· 

Sovg•t l lodakl Sovye~ ~~r 
ti t il ya mümeSBıllıgı, 

cartt . m - • Stokholm, oslo ve 
m•sslll:klerı Helıingfos'da ki 
Sovyet ticaret heyetlerinin faali· 
yetlerinin durdurulmıyacağını ve 
tahdıt de edilmiyeceğini blldlr
m;ştir. 

• 

Bir ıea rumca: 
u Yere çökUnllzl ., diye ha· 

ğırdı. Hemen çökdUk. Şimdi bll· 
tlln silAhlar bize doğru çevrllmlşti. 
Haydutlar, saklanmıı oldukları 
ağaç kUnıelerinin araaından birer 
birer çıkarak etrafımızda halka 
oldular. Bizi ortalarına almışlardı. 

Ömrünüzde böyle birşey biç 
başınıza gelmedi ise, çektiğimiz 
korkuyu ve halimizin ııUIUnçlüğUnQ 
aize anlatmak biraz gUç olacalı. 

Y aloız ıukadar ıöyleyeylm kl, hay• 
dutJa ıeytan arasındaki fark, ıey· 
tanın ıöylendiğinden daha az kor• 
kunç, haydudun iae, diltUnebildi· 
ğinizden daha çek pis olmasıdır. 

IOkadar iğrenç şeylerdl ki bu 
adamlar, mümkUn olsaydı paramı el· 
lerlne cebimlzle tutarak verecektim. 
Uzun, uzun baktığım halde, bat· 
larındakl külahlarının kırmızı oldu· 
ğunu zor seçebildim. Fakat birer 
paçavradan farkıız olan elbiaele• 
rlnin renğini bilse bil1e Allah 
bilirdi. Piılik içinde yüzen ellerini 
't'e ayaklarını ise çiğnedikleri to~ 
rakdan ayırt etmek imkansızdı. 
Her hayvan yaıadığı yerin rengine 
uyarmıf. Bnnlar da Ö} le olae11kh • 
şüphesiz. 

Ytb.U, sıe>:ır.8 •• UatU batı ar
kadaılarmdan daha piı olan 
çete reiıi aramızda dolaşıyordu. 
Avını parçalamadan evYel 4öyle 
bir ııözden geçiren bir kaplan 
gibi, ayn ayn ıUzdU. Sonra Dl· 
mltriye dönerek: 

- "Ceplerlni boıalt bakalım 
şuraya., diye kükredi. Dlmltrl 
emri tekrar ettirmedi. Cebinde 
bir bıçak, bir tabaka, dört Ura· 
da para 't'armıf. Çıkarıp ortaya 
koydu. 

Haydut, "hepıi bu kadar mı?,, 
Diye ıordu. 

- Evet ylgltim, hepıl bu 
kadar. 

- Sen, dedi, o halde uıakları 
olRcakıın bunların. 

- Evet, uıaklarıyım. 
- Al öyle lae yarım liraaını. 

Şehre parasız dönmeni iıtemem. 
Dlmitrl pazarlığa girlvti: 

ilama ban
kasının iş. 

kanto f iatleri 

Roma, 25 - ltal· 
ya bankaaı Iskonto 
fiatım yllzde Uç 
buçuğa indirmiıtir. 

-Ne olur, dedi. Hiç o~mazsa 

bir liraaını ver. Şu gördUğUn iki 
beygiri kira ile tuttum. E a ri on· 
ların parasını ödeyeyim. 

Saatim, baba yadigArı okkalı 
bir gUmllt saattı. içim ıızbya, 
ıızlıya çıkarıp yerdim. Çok hor 
larına gitti. Elden ele dolaıtırıp 
bakmıya bafladılar. Belki bu 
1aatln ıeTinci ile cömertlikleri 
tutar da geri ' Yerirler deye ta• 
bakamı iatedim. Aldırmadılar: 

- Hiç olma11a, dedim, ıura• 
dan lld liracık olıun verin d• 
ıehre lfldince aç kalmayayım. 

Haydutlann reiıl ıevrek blı 
kahkaha attı; 

- Bak hele ıu budalaya 1 
dedi. Sen aç kalacaksan bao• 
ne? •. 

Sıra Madam Simona ıelmlıtl. 
Ceplerini boıaltmadan enel lr 
gilizce ı~ylenmey• baıladı : 

- Ne yapacağınızı iyi dOtll
nUn bir kere, dedı , ben lngillılaı. 
Bir lngillz, dllnyanın nere1iod• 
olursa olıun kimae kılına doku
namaz. Şimdi benden alacağını• 
bet on kuruı ıizin parmaklarınızı 
yakar. Çünkü lnglllz parasıdır v• 
lnglltere bunun acıaını aizde bı
rakmaz. 

Haydut: 
- Ne diyor bu kadı• ? dly• 

sordu. 
Dlmltri cevap verdi : 
- lnilllz olduğunu ıöylUyor. 
- Aman ne lyil diye bağırdı 

haydut. BUtiln loyillıler zengindir. 
Söyle de çıkarsın par.alarını. 

Keaeıini verirken elleri titri• 
yordu. Na1ıl titremesin? lçlnd• 
elli bet tane aterlin varmıt 
Tabii, üstelik ıa•tinl de aldılat• 
Kala, kala yalnız bir mendili 
kaldı biçarenin. Eh, bunu d• 
almamak bir cömertlikti hani. 

V • aonra, birer birer çıktıklafl 
ağaçlann araaına, yine bir•' 
b irer dalarak gözden kayboldular• 
=======-::================---:::-::~ 

Son Posta 
YHm\ eı, .. 11 H .. ıdla •• Hıllı r•••'' 
Eek&_Zabtiye, Çaıalçeome ıokalıı. ti 

ISTANBUL 

-

.. 

Vüzeranın oturduğu köşeden, 
ıayıf ve cılız bir seı yükaeldi : 

- Sulbü muhafaza eylemek .• 
evli ve ercahtır. 

Sud\ir ve ulemann bulunduğu 
taraftan, daha kuvvetli bir Hl 

cevap verdi: 

dan olan (Tahmaııp Kulu Han) ı 
ıahlık mevkilnden indirmişler, 
yerine (Eıref Han) ı tahta geçir· 
mitlerdi... Nadir Han, maksadına 
nail olmak için bunun akıine ba· 
Hket etti. ilk harekete geçer 
geçmez, taç ve tahtından mah· 
rum edilen (Tahmaaıp Şah) ile 
blrletti. Ve ıonra, (SafeTi) han .. 
danına aadık kalan halk ile de 

Nöbetçi 
Eczaneler l 

- Hancıya paralarını aldığı· 

mızı ıöylerıin. 

- Ya, "dinlemem, paramı 
isterim beni,. derse. 

- Seyiİrleri ge~lrd iğime şUk· 

retl dersin. 

Gaıeteuıiı<.lo çıkan Y.'11 

ve resim1trio bntuo h~~ 
maht11z ve pıetemlıe ..__ 

• 

ABONE FIATLAlıf 

- Hat, taaa.. bu buıuıta 
tereddlt eylemek dahi caiz de
ğildir. BugUne buglln, Franaa 
Elçiıl dostumuz, mademki böyle 
rey ve ted~ir irae eylemlıtir; bu 
ciheti tervıç etmekte ıu De't'letl 
Allyemlzin külli menf aatl vardır. 
Zannı galibim• nazaran buzun 
kiram dahi bu cihete meyyaldir. 

lbrahlm Paıa, derhal yanın
daki som altın kılaptan lılemeU 
yastığın Uıtnnde duran iri taneli 
inci tesbihe sarılmıı: 

- Elhamdillillih. .. 
Diye mırıldi\nmı,.. Artık da· 

ha bliyUk bir emniyet ve itmlnao· 

la etrafına bakınmıştı. 

ittifak ederek lhtililcilerle harbe 
girmlfti. 

( Arkaaı nr) 

Qoplantllar, D•vetler ) 
FarmekoloQl•nn Kongresi 
Türk Farmakolot l:irliti ll• ecza• 

hane Ye llboratuar aahipleri kurumu 
lnimlzdeki Cuma ,.Onü ıaat 14 de 
Halkni aalonunda ••ıterek Y• reael 
topl r at •••ı yapacaktır. Dlplomah 
mea1e:;datlarıa a•lmeleri tlilenmekte• 
d ir. 

Buıeoe nöbetçi eczaneler ıun1ardır: 
İstanbul tarafu Şehzadebaşında 

( Üninraite ), Akaarayda ( Ethem 
Pertev ), Karagümrükht ( Suat ), 
Topkapıda ( Nazım ), Samatyada 
( Teofiloı ), Zeyrekte (H&'J&D Huluai), 
EyUpt• ( Hikme* ), Kumkapıda (Bel
Jdı ), Balatta ( Tolidi ), Divanyolunda 
( Eıat ), Bahçekapıdır. (Beıir Kemal), 
Bakırköyüoda ( Merkez ), Beyotlu 
tarafı: Yüksekkaldmmda ( Vino-
kopolo ), Galataııarayda (Gala• 
taaaray ), Fındıklıda ( Hilll ), Şişlide 
( Şiıli ), Kae1mpaşada (Yeni Turan ), 
Haıköyde ( Yeni Türkiye ), Kadıköy 
'6rafu Modada ( Aliıddin ), Paıar
yolunda ( Rıfat Muhtu ), BilyGkadada 
( Halk ) eczaneleri. 

- Hancı ıizin beygir alma· 
dığınıı.ı biliyor. Alıpta bu dağlık 
yerlerde onları ne yapacaksınız? 

- Ehi yeter artık. Söyle ha· 
kalım, kim ıu sııka adam? 

Parmağlle beni ııöateriyordu. 
Hemen kendim cevap verdim: 

- Cebindeki paraıı ıizl zen· 
ıtn etmlyecek kadar az olan bir 
Alman. 

- Rumcayı gUı.el konuşuyor· 
ıun, dedi. Botalt bakalım fU 
ceplerini. 

Cebimdeki kırk lirayı, taba· 
kama, pipomu •• mendilimi yolun 1 

1 e 3 
SeDt Ay Ay 
Kr. "'· Kr. 

TORKIVE 1400 750 400 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 
ECNEBi 2700 1400 900 

Abone bedeli ee1iodir. Ad re• 
delltlirmek 28 llUrüt&ue· 

a.ı. ..... ,.,, ""'"'"11 .. 
Ulftlerd•• Mea•u11~et •"""'-" 
Cevap için mektuplara 10 kuruşlll' 

pul iJAv .. ı laıımdır. 

Poa1a llutU8tll 141 letanbll 
Telgraf ı Soopoıta 
ye19fORı20203 
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ı~tanbul Muallimleri Toplandılar Öz Türkçe 

1 
. Bilmecemiz 

dare Heyetı Raporu Oku- ounku ellm•c• 
1 2'~6678 

nurken Sesler Yükseldi: ~ 
"Faaliyet Yok Ki . Raporu Okunsun! 
Maatlarımız Niçin Azaltılıyor ? " 

Dün çok heyecanlı bir toplantı yapan İatanbul muallimleri 

letanbul muallimleri dOn öjle- j 
den sonra, ıaat dörtte, HalkeYİn• 
de, çoktan beri görülmemiş su• 
rette, Aza bulunan yllzlerce mu
•lllmin iıtirakile kalabalık ve 
heyecanlı yıllık bir toplantı yapb. 
Reia Profesör Bay Şeklp ruzna• 
l!ıe mucibince milzakerata baıla· 
bacağını ıôyledi. ilk tedriaat mD-
f ettişlerinden Bsy Şevki (lıparta) 
kon2r• riyasetine seçildi. 

Bundan sonra, birlik umumi 
kAUbi yıllık faaliyet raporunu 
0 1cudu. Rapor kııa idi. Ortada 
faaliyet diye gösterilcbi'ir bir 
ley de yoktu. Raporun okunması 
bir çok gürülttı! erl mucip oldu. 

Birçok Aza: 
- Bu, faaliyet raporu diye 

okunmaz, faaliyet yok ki raporu 
o!ıun, diye bağırıyorlardı. 

Umumt kıitip de: 
d - Pekal öyl iae rapor yo 

edl "• Yerine oturdu. 
Bundan ıonra, Azadan .az 

lıtiyenler fikirlerini ımlattılar 
8!rçok ~za, birliğin artık aönmO~ 
bır vazıyette olduğunu, idare 
heyetinin bile içtimalar yapamaz 
b~le geldiğini ıöyledt:er. .. Eski 
hızanınamede değiıi klik yapılma
•ını ileri aUrdUler. 

I Muallimlerdon Bay AdU, Sa· 
Ahattin, Kenao, Münir heyecanlı 
köıler söyliyerek, birliğin yeniden 
urulnıaaı Jizım geldiğini iddia 

•lUier. Bunun · üzerine esaa nizam• 
tıanıede değitikllk l apılması ka
tarlaıtırtldı. 

(g idare he~e~ . •zaaı~ıD adedi 
)dan beie &11dmldi. Aza aidata 

'Yda beı kuruı olarak teabit 
•di di. 

le Bundan ıonra, Azadan bazıları 
le aldırılmak Uzere bulunan yenl 

•dem zamları ve makam tahai· 
~llllatlan hakkında ı6z ıöyledi· 
.,,er. Maltepe muall:mlerinden bir 
L ~t, muallimlerin çok mllfklll 
Qlt • t_ •azıyete dttıtnlderinl anlattı. 
le ••en az maaı alan muallimlerin 
•deın zamlarının ıekil de.X.:ıtir-.._,. d •• 

ta~ın en dolayı çok maidur <>la· 
•nnı •öyledf. Bay Arif tıç 

•eıaed bl ~ • r otomatik lndem zammı 1a:• .. ı Uıım ıelirken (6) ... 
•tt· zaaa alamadığında• tikAyet 

ı. 

la- Bay Kenan, muallim maar 
-•nın · h· J•nı ••ziyette azaltılaıaaile 

l ~~ çok kıymet:ı kia.ae:erin mea-
'"len 1_ 
ht) çı&aca1daı ını, ha· 
ita ~nnı baıka ıabada knıanmak 
L ~~ uriyetinde kal•caklarmı ıöy· 
"'19QI. 

Bir muallim: 
- c· h · bu . um urıyelln ana premipl 

şrıfiyı ve muallim.eri korumaktır: 
1

• Ü~ ki bu iti yapanları bb 
~.elifl&l"medi '- d di. .. " . . 

Daha birçok iza. aöz •By)ecli-

ler. Bundan ıonra, kıdem kııım• 
ları Ye makam tahsisatlarının de· 
ğişlirllmemeai için teşebbUsat 
yapılmak üzere yeni seçilecek 
idare heyetine ıallhiyet verilmeal, 
Kamutay Üyelerine birer mektup 
yazılmHı, diier alakadar makam• 
lar nezdinde teıebbUaatta bulu· 
nulma11 kararlaıtırıldı. 

Bir mua'lim dedi ki: 
- Çok para IBtemlyoruz. 

Muallimler inkılabın her safha
sında en ilerde bulunmuı en 
fedakar, feragat ıahibi insanlardır. 
Dil inkılibmda, millet mekteple• 
rinde biz çalıııyoruz. Köylerde 
halkı biz tenvir ediyoruz. icap 
ettikçe nUfuı memurlanna yardım 
edilecek diye koıuyoruz. Mubare• 
beye biz a-idip ölüyoruz. Şeyh 

Sait isyanında ölen muallim ar· 
kadaşlarımızın henüz kana kuru• 
mamııbr.,. 

Bundan ıonra, tAdil edilen 
nizamnamenin hükumet tarafından 
kabul ve taıdikine kadar bir mu· 
vakkat idare heyeti seçilmesi 
kararlaıtırıldı. Reyi iıarl ile fizik 
mualHml Kenan, mDfettiı Şevki, 
pedagoji muallimi Hüviyet Bekir, 
başmuallim Adil ve Salahaddin 
seçildiler. 

Bundan sonra, AtatUrke, 
Başbakana, Kamutay Başkanlığına, 
KUltUr Bakanına tazf mat •re aevgi 
telgrafları çekilmesi muyafık 
bulundu. Kongre daiıldı. 

Bir Günde 
Yedi Hırsızlık 

Kuledibinde oturan Manok 
adlı biri ayni semtte oturan 
Iıak adli birinin elbiaelerloi 
çaldığından yakalanmııtır. 

'f Tophanede oturan sabıkalı 
lbrahim Ali jsminde birinin evin· 
den çaldığı elbiaelerl ıatarken 

yakalanm.fhr. 

)#. Fıçıcılarda lımail Hakkı 
ye TevfJk adlı Uç arkadaı Meh
met adb birinin 300 lirasını 
çaldıklarından yakalanmıılardır. 

>#- Sabılrab arnavut Mustafa 
Takıimde tramvayda Jak adh 
birinin cebinden parasını çalar
k•• c8rmDmethUt: laaliade yaka· 
lanmıştır. 

Bunlardau baıka aon 24 aa• 
atte üç hırnz:ık daha olmuı, 
ıuçlular yakalanmıştır. .... ......................................................... . 

E11anızı; llk1'ahar için 

KNAPP 
mle .. uHiade temizletip boyabmı. 
Kuımpat• • T•peb&fl- '.(akıiaı- Şitij 

fiyatlar elverl9lldlr. 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört keteleri afağida ya· 

ıılı manalara gelen ~z Türkçe 
kellmelerle doldurunuz. Bu aa• 
yede hem vakit geçirmlı, hem 
de az Torkçe kelimeleri öğren· 
mlı olurıunuz! 

ı 2 a 4 s 6 7 s 

Soldan aaıa: 
1 - Şarklı • derun 
2 - Sonuaa bir L getirilince çın· 

gırak - bir nota - ate§ 
3 - Damen - müddet 
4 - lstifharn nir1a11 - laik 
6 - Küçük bıçak 
6 - Eleme iileti 
7 - Aldr.nmak 
8 - Şahıi zamir - tehıırri e 
Yukardan A,aaı: 
1 - Heves etmek 
2 - Nasıl 
3 - Bir taneai 
4 - Mefkfıre - bir kGmes 11ayvanı 
fj - Ortasına bir A getirilinoe baş-

ta bulunan 
6 - Hicap duyma 
7 - Buğlı olıuıyau • temiz 
8 - Fikir almak 

KendiJJizi 
üşütünce .. 

Bat vuracagınu ilk tedbir 

GRiPiN 
almak olmalıdır. 

GRİ PİN 
SoA'uk algınlığına, ba, neılealne 
ve diğer onlelere, gripe, kırıklığa, 

Otlitmekton milteveJlid bGtOn 
ııtırablara karıı bllha11a 

m\leaılrdir. 

GRIPiN 
En ıiddetll baı •e dit ajnlanm 

derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, ıiair, romatizma •irılannda 

hararetle tanly• edilmektedir. 

GRIPIN, Radyolin diı macou fabri
kuıoın müteha1111 kimyaıerleri 
tarafındın i111al edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. 

J'iati 7,5 kuru9tur. ............................................... -........... . 
8011 Poat. M•tll•••ı 

Sahibl ı R. KBkça 
lılıır. Mldlrl: TaW. 

....... _ ... - ._ ... ""~-~ 
Sayfa 11 

Türk - Yugoslav Futbol Karşılaşii-ast 

lzmir, Bu K~;ş~laşmıya 
Niçin iştirak Edemiyor? 
lzmirliler, Hazırhk~ı~İ~k};;-ndan Dolayı 
Bayramda İstanbula Gelememişler 

lzmfr, 24 (Huıuai) - Yuıoa- 1 .. 
lav mili takımına kartı çıkarılacak 
Türk mllll eklpi meseleıl lzmfrde 
oldukça genlı dedikodulara yol 
açtı.. Izmir mıntakaaının milli ta· 
kım teşkilinde göıterdikf has1a• 
ıiyetl alakayla karıılamak llzımdır, 
ıanıyorum. ÇUnkU bu dakikada 
idman cemiyetleri ittifakının na• 
zarında lzmir mıntakas " 1 ı k 

ı aı ,. 
o ara kabul edilıniı; milli takıma 
oyuncu Yermemek su"lle •th 
d·ı . ti • ı am e ı mtf r. 
Şüphe edilemez ki milli bl 

dava önilnde lzmir ~mtakaıinı= 
oyuncu vermemesi bir suçtur. An
ca~ bunun w ne dereceye kadar 
dogru olduguııu tHbit etmek il· 
zımdı. Spor idarecilerUe temaalar 
yaptım. Öğrendiklerimi ıu sözlerle 
kıaaltahilirlm: 

- lzmir mmtakaıı, milli da• 
vafar önünde dalma heyecan du• 
yarak kendisine uzatılan •aıifelerl 
başarmıya çalışmııtır. lzmirU-
nin heyecanı böyle manasız 
bir kaçınınıya mlnidir. Bu 
sözler, lztnir mıntakasını atlat· 
mak için ortaya atılmııtır. Milli 
takım kadroıundan lzmir oyuncu
larını uzaklaıtırmak lıteyenlu: 

- lzmir mmtakası ittifaka 

lzmirın en yGksek futbol bildireni 
olarak tanının Bay Sait 

mU1abaka Ye antrenmanlarda 
ıakatlananlara ıigorta kumpan· 
yaları arızanın nevine göre taı• 
minat verecektir. 

Sigorta llcretlerlnl ılmdUik h• 
mir mmtakaaı 6deyecektlr. Bila
hare bu lı aporcularıu Uzerint 
bırakılacaktır. 

* 
lzmir mıntakaliı, Merkezi umu• 

mi fudbol antrenörlorinde ı Here 
Obia'I lzmlr oyuncularım antrene 
etmek Uzere lzmir• daYet etmiıtir. 

Ad. l:!llıet isyan etmiı, emirlerini din!eme· 
miıt i r. 

Diyorlar. Hakikat ıu saf· . 1 Spor =ı 
hadadır: Biz hazırlıklı olmadıx... '-------,---

5• Avusturya • talya Maçı 
mız için lzmir muhtelitint bayram 
tı.lrnuya81 için J.tanbula •Baclere VJyana - Dlln burada bUyUk 
medik. ÇankU oyuncularımız, bir ıeyircl kalabalığı önünde yapı• 
çahıtıldarı mlie&1eıc!erden bir- lan Italya • AYusturya futbol maçı, 

kaç saat içinde mUaaade alarak 2 • O ltalyanın galibiyetlle netic .. 
vapura binemezlerdi. Keyfiyeti lenmiıtir. 
Merkezi umumiye bildirdik ve 
k1bil1ie bir spor mliteba8118ım 
bmir mmtakası oyuncularını gö D 

mtıl için lzmire aelıneainl ri ... 
ettik. ca 

Llvorno, 25 (A. A.) - Şehir 
ıtadyumu B. Mussolininin huzuril: 
açılmıı ve ltalyan ve Avusturya 
ktıçUkleri araııoda bir maç yapıl
mııtır. Maç, ııfır 11fıra beraber
likle bitmittir. ÔnUmUzde mühim maçlar Yar

dır. Bu maçlarda lımlr oy . . uncu-
larmm ka bıbyeUerlni tesblt etmek 
mUmkUndür. Eğt.r Izmir 0 . yuncu· 
lanadan istıfade menubah' . 

ıs ıse, 
bu ıuretle onların kabilı'y ti . . • d .. e ermı 
lzmır e de aormek mUmkUn 
olur. .. 

lzmlr mtntakaaı merk h . 
b k 1 . ez eyetı 
aı an ıiı lzmır aporcul • . 

mlihim bir karar vermi,t' arı S ıçın 
la iıtlgal eden her genç ır. por
nun vücud teıekküllb ıporcu• 
sigorta edilecektir. Spoayrlı •d} n 

rcu ar an 

ltalyade Bisiklet MUaebek11ler1 

MilAno, 25 (A.A.) - Bisiklet 
mttıabakaları için yapılan Velod
romun açılma merasimi yapılmııht. 
ıBelçikalı Koaera bir kilometre 

llzerinde ıUrat rekorunu kırmaya 
teşebbüs etmiı Ye bir kilometreyi 
1 dakika 53,5 aaniyede katet· 
mlıtir. 

Evvelki rekor l dakikP. 63,5 
aaniye ile Fransız Miıarda idi. 
Nizami tedbirler alınmamıı olduğu 
için Kaerıin rekorunun tanınmaai 
filphclid ir. 

Belediye Sular idaresinden : 
idaremizin ••tın ala 

ekailtm•y• konulnıuıtur. catı •taiıda yazılı malzeme kapalı 

hoıalde 
Boru 800 Adet 

15 mim a 
20 

na nıualuk ppkaıı 
" .. tt 

n 
" 30 " 

40 ,, ,. " 
60 ,, Volan 

" 60 " " V •na için 
40 ,, Manıon 

150 " " 

600 " 800 .. 
150 .. 
50 it 

50 ,. 
20 

" ' ' I 
,, 

150 ,, 
25 ,, 

200 " " 25 ,, 
Deve Boynu dökllmll 30 ,, 

TObülnr 30 .. 

zarfla 

ihale aUnU 3/4/935 Çarfamba aUnUdUr. . 
Teklif zarfları o aOn ıaat On dörde kadar MDdürlOte ver lmlı 

olmalıdır. Bu aaatten ıonra getirilecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye 
alrmek lıtiyenler Taksimde Sıraıervilcrdekf idare binasında uzne• 
ye utrayıp bir lira vererek ıartnameyi alab:tirler. "1486,, 
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ADEMi iKTIDAR 
Dtl g<:vşeklığı, tt!ııasiili T.11fiyet ve 
vakitıuz, vüc·ııt ve :r.ilıin yorgıııılıığu .• 

BOBMOBİN 
TAOLE~4LcRI 

kullal'lmakla tedavı edilir 

HORMOBiN 
. Uzviyeti tcııl.ııh eJer, sinirini ve 
dimağı kuvvetlendirir, vakitı;iz ilıti
yarlığıu önünP. g~çer ·ıe ya~a•nak 

neşesini iade eıler. 

!stanbul da f.ali 50 duru~ 
cczanelc:d . -;,ıth ..... ' 

.4dres: 

3Rlnt~ Po9tl\ l . ıı'um 1255 
'C).ı~~ ....... ----~~""'~~~ .... -----

Nafıa Bakanlığından: 
Filyos - Ereya hath ikinci kısım inşaatı ve amel.yatı Na "ıa 

Baka"llığmca kapalı zarf usulile eksiltmeye Çlkarılmıştır: Muham· 
men ihale bedeli ( 2,500,0JO) liradan ve muvakkat teminatı da 
(88750) liradan ibaret bulunan bu inıaat ve ameliyahn ekıiltmesi 
14/4/935 Pazar öğleden f:onra saat on l:ette Ankarada Naf.a 
Bakanlığı binasında demiryol imjaat reisliği eksiltme komisyonunda 
yapılacaj"ından iıteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartname· 
sinden yazılı diğer evrakı 14/~/935 tarihinde öğleden ıonra saat 
on dörde kadar lntaat Reisliğ:ne makbuz mukabilinde tes'im etme
leri llzım geldiği ve -münakasa ıartnamesinde ) azılı olduğ .ı veçhile 
münakasa günUnden en az bir hafta evvel Nafıa Bak t.nlığma ist:da 
Ue müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikasını teki f mek
tuplarına iliıtirmelerl iktıza eylediği . ve münakasa şartnamesi ile 
mukavele projesi ve iliıiklerjnden mürekkep b;rtakım evrakı 50 
lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme Müdür.üğünden alabile· 
cekleri ilin olunur. (1440) 
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TÜRKİYE HiLALIAHMER 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Hilaliahmer Umumi Meclisi 1935 aoneai Niaaaının yirmi 
seklzbci pazar gUnU sabah aaat on birde An karada Yeniş .. 
hirde Cemiyetin umumt merkezi binasında alelide içtimaını 
yapacağından murahhaslarm yukarıda yazıla gUn Ye aaattı 
Hila:iahmer Umumi merkezine ielmelerl rica olunur. 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
1 - Baıkan ve ikinci Baıkanlarla katiplerin aeçllmeal 
2 - Umumi Mecfüı tetkik komisyonu ve umumi merkezce 

} apılan iş~eri gösterir raporların tetkiki ve kabuln halinde 
Umumi Merkez zimmetinfn ibrası, 

3 1935 - 1936 bütçuinin taadiki ;v 

4 - Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin Hçilmesl 
Umumi Merkez teklifierl. 

Nafıa Bakanlığından: 
Irmak - Filyoı hattında sekiz muhtelif iıtasyonda bina lnıaıb 

ve ameliyatı Nafıa Bakanlıgınca kapalı zarf uı:.ıllye ekılltmey• 
çıkarılmııdır. 

Muhammen ihale bedeli "160,000., liradan ve muYakkat. teminab d• 
119, 250,. liradan ibaret bulunan bu inıaat Ye ameliyatın ekailtm..ı 
13/4/935 Cumartesi öğleden ıonra saat on beıt• Aokara'dı 
Nafıa Bakanlığı binasında Demlryol inıaat Relılfği eksiltme KO" 
misyonunda yapılacağından iıteklilerin teklif mektuplarlle mllaaka•• 
ıarlnamcıinde yazılı diğer evrakı 13/4/935 tarihinde tsğled•• 
so:ıra saat on dörde kadar lnıaat reiallğine makbuz mukabilind• 
teslim etmeleri lAzımgeldiği ve münakasa ıartnameafnde yaıılı 
olduğu veçhile münakaaa gUnlinden en aı bir hafta evvel Nafı• 
Bakanlığına istid' a ile mUracat edereke alacakları fenni ehliyet 
vesikaaım teklif mektuplarma ilittlrmeleri iktiza eylediti Ye mUn•'" 
kaaa ıartnameai ile mukavele projeıl ve illşiklerinden mllrekk•P 
bir takım evrakı 8 lira bedel mukabilinde Hakanlık MalıeıD• 
MüdürlliğUnden alabilecekleri ilin olunur. 11 1442,, 
------------------------~;...._---~ 

Enkaz Satışı 
Tayyare Cemiyeti f stanbul Şubesinden 
Laleli apartıman' arı arkasında, Cemiyetimizin malı bulun•0 

Çukurçeıme hamamı enkazına iatekJisi tarafından veraen fiat det•' 
görülmediğinden ıatıf müddeti 27 Nisan 935 Çarşamba gUnO ••~: 
on bire kadar uzatılmıştır. Mezkür günde pazarlık ıuretile kat 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin enkazı görmek lizere Laleli Apartı
manları idare Memurluğuna ve teraiti anlamak Uzere ıubeınlı• 
müracaatları. ''1462,, 

--- --
Yün Ve Pamuk ipliği Ve Akmişe Ve Saire 
İmaline Mahsus Türk Anonim Şirketinden: 
1935 senesi Martının ikinci günü adi ıurette ~o;:lanan Hisaeda:~~~ 

Umumi Heyetinde t 934 ıenesi safi karından hıssedarlara ve m ·p 
sis hi11eleri sahiplerine 24 numaralı kupon mukabilinde tediyesi tasvı 
d·ı t .. h" . . t .. t "h" . t ln"ı huauıu cirketin idare e ı en emeltu ıssesının evı.ıı arı ının ay Y b 

11 'h" d ·r ar• meclisine bırakılmı~ olduğundan, 1 Nisan ~935 t~rı ın en 1 1 ltuı• 
mezkQr temettli hi sesinin tesviye edilnıe~ı. Meclısçe karar (2S6) 
alındığı alakadarların malumu olmak üz.ere ılan olunur. 


