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Habeşler Kahramanca Çarpışıyorlar 
Ingilterede Artık 

iş Başa Düştü. 
Muazzam Bir Silihlanma 
Programı Hazırlanıyor 

Btaı miifalaa .... larca 6.,.ünıli darama 6efenilmi~ l..,W. 
ılonannaarnlan Wr i~ laqhlti parça 

Londra. 17 (A.A. - Müdafaa ko- atle teni edilmekte olduiuna dair olan 
.~itesi dün lSileden 1011ra toplanmıftır. haberlerle de metgul olmuf olduiu 
Ôirenildijine göre kabinenin haliha • eöylenmektedir. Alman tealihabna ait 
~rdald batlıca mqpleai, yeniden si- haberler, lnıllterede en~er uyandır-
llhlanma mesele.idir. maktadır. 

Kabinenin Alman tealihatının, aür- (DefHlnlı 11 iMi yi&J•) 

C- ..,. .,.,... •rıWala yer ._....,. 

,f.l) itarell yer, •r'VJn ..... yllMlldan ve Dirinin lldüiU odanın peaoerealdlr 

Görünmez Kazalardan •• 
Patlıyan Havagazı Bir Adamın 

Hay-ttJaa Mal Oldu. 
EYYeıki gece hir hava~ bölpu -1 H&diaenin vuku bulduğu 7erTahta

IMan delinmesi büyik bir faaiaya yol kalede Demirtaf hanıdır. Bu hanın bir 
•ı 'f. fabl lra_.., çabllk far!dn• 111etre önünden ·bir metre toprak al· 
..nı..u Mhlilre, Wr kifinin .. Ü 'Ye bnda • ı~ ve hanla hiç Wr rabltua 
.. '•'•'n • ... lw•alenm...;r. ı... buJJ.,_ya bir bava - boıuau, 
._. • ı a ··•· ;ıo.-- ı~ iMi 7'Jsll•J 

Son Muharebede j foealrrmrı Hanı.l 
H. b Mektebe Vermellglm? 

a eı Muhtaç Olduğumuz Lise· 
Suvarileri... ler Galatasaray Cinsin· 
::!;~~!;:~!·~~:. dendir. ŞDphe Edilmesin 

Saldırdalar 

Londra, 17 (A.A) - Royter ajan• 
sının Habefiatandan bildirdiğine göre, 
cenup cephesindeki hareketler inkipf 
ve devam halindedir. 

Dolo mıntakaaında Raa Deata kuvvet-

Yeni Adam DirektörlJ 
[&mail Hakkı Bıı Fikirdedir 

Diyor Ki : Tflrklyede 
Devlet işidir. 

Kftltttr işi 

lerini mağlup eden ltalyanlar bunlan k 
An etinize cevap veriyorum. Bunun için sorunuzu 

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

takip ederlerken, diier İtalyan yerli daha ufak parçalara ayırdım. Dütündüklerimi yazıyoru~ 
ve ana vatan kıtaları Şebeli ve F af an Li . . ·d ? 

. . . . aeye nıçın gı er 
nehırlen boyunca ılerlemektedırler · Çocuk liseye niçin gider~ Önce bu • 

Sol cenahları üzerindeki tehdidin nu düşünmeli. Lise., orta okulları gibi 
kalkması üzerine İtalyanlar timdi Sas- sonu kendinde olan bir fCY değildir; 
saban eh, Cicika ve Harrar istikametin· hazırlayıcıdır, yüksek öğrenime, genel 
de hucumlanna devam edebilecekler- olarak aöyliyelim, üniversiteye hazır. 
diı. lar. , 

ltalyanların halen merkez ve eağ ce- Liseyi lise yapan her fCY bu yüksek 
nahta yapmakta oldukları ileri hare- öğrenim amacı içindir. Liae öğrenimi 
ket, bu taarruzun kendisi mi yoksa almış bir genç, yüksek tahsilini bitir· 
asıl taarruz için i tidat ve ihzart hare- meden hayata çıkarsa ilk okuldan çok 
ketler mi, daha ~ili değildir. okuduğu için daha kuvvetli olmaz. 

(D 6 • .:ı.-.1 ) Lise öğretiminin en temelli erekle • 
evamı noı 1 ..-• 

_ - · . ......... _ . --· _ rinden biri de çocuklarına bir iki ya· 

ln6fli Ve 
Balkan 
Denis 
KuvvBtleri ••• 
Sellnlk Açıklarında 

Manevralar 
YapacaklarlİHf.. 
Ro,,.., ır (Tel.edl•) - Atina

dan .,.,.Uen laa6erlere •h s .. 
1.ôni1t apltlannda l,..Ub oe Yu
nan denis ltaofftleri, hm U• 
reı.ttta 6al1111Gc:Glrlarclrr. Ba 
laareltMa, ma,terelı oe PfÜf 
miı,...ta ntCIJI..,,.,. l...w oer
meı de lıalHldir. Ba laare
Wta, ..,,,.. -'anfına dalıil ,..,,.,lerin derü lnır1Hd.ri "• 
İf'İrM _,...,,,_..,;,. 

bancı dili öğretmektir. Bu ereğe, her 
h j ~heple ol&ına ol.wı, vardannı • 
yan, U.. ifinl yapmam'f demektir. 

Yablına etil öjretmek7 
Yabancı dil öğrenmek ne demektir~ 

(Deoanu 12 inci )'Üsd•) 

ROştO Arasın 

Ter6iyeci lamail Hdln 

Beyanatı 
Ccnevreye gitmek llzere wehrimize gelmit olan Dışişleri Bakanı doktor 

Tevfik Rüştü Aras, kendisini ziyaret eden Anadolu Ajansı muharririne. 
Para Ajansına tebliğ edilmek üzere ıu diyevde bulunmuttur: 

«Milletlerin biribirlerini sevmek ve biribirlerine daha fazla yaldatmak 
için yekdiierini daha çok ve daha iyitanımaları kaidesi, iki memleket ajan• 
sının karşılıklı hizmetleriyle komtu ve kardet milletler lran ve Türkiye 
arasında en güzel ve en semereli neticelerini verecektir. Bunun için aerek 
Anadolu, gerek Pan ajanalarınm bu tabadaki hizmetlerinin çok hayırb o
lacağı hakkında sevgili ve büyük batvekilim ismet lnönünün töylemİf ol
duğu belia sözlere candan ortak olur ve bu fıraattan istifade ederek uil 
lran milletine ve onun büyük Şehinf&hına hudutsuz sevgi ve aaysJaıımm 
arzını sizden rica ederim.>) 

•• Tevfik Riiftü Aru dftn Uf"mld ebpreale Cenevreye hareket etmiftlr. 
Ayni trenle bir nıilddettenberl f8hrlqıizde bulunan Bem Mfiri C-W HU. 
nü de aitmiftir. 

Hukukçulara Oniversitede Çay Ziyafeti 

Onivenite Rektirl Comll BiW ~ dla, O~ ..-..... • ...- p1ua,_.,. aiaa lavku\plarile 
...... laay.al.nma .. ...... .... lwbk ......... bir ,., .,. ~. Reeim, ziyafetten 

bir mtal.dlr. 



2 Sayfa 

Sesi) 1 

Yeni Tanassur 
Hadiselerine 

Ne Dersiniz? 

SON POSTJi. 

DAHİLİ 

Bu Adam Nerede? •• 
Bir 
Satırla .• 

Kömür Amelesinin Sağlık 
Haber verildiğine göre Senjorj li • 
•esinin dördüncii smıftak.i talebeler • 
den Selma ve Nermin ismindeki iki 
kız tanassur ettirilmiştir. Bu müna· 
aebetle dün bir yazıcımız rastgeldik· 
lerine yukarıdaki suali sormuştur. 

Aldığı karşılıklan aııağıda bulacak • 

Ereğli kömür havzasında çah~~Jl ıtl. 

iki Avukatla B .. r Polis Amirinden Para ~:~::E:;::;.:-~~ 
A 1 Y k O ı M k A 

göre Ereğli havzasında bir sağlık it 

_ ıp o an at oviç ranıyor ~:::be:1:~ ::::ı;~~:. :::;7~~ Edirnekapı, Gözcü ıokağı, 39 numaralı Matkoviç .adlı bü Sırp bir Bankayı do- ya l>ırer makine verecektir. Bana ıiparİ§ dıktan sonra bir .. tık tekrar Bay Sadi)·e tor u unması ıcap ettıgı tes ıt t(fJ. 

111n1z. 

* 
hane, Galip: landa'~ iddiuile llğlr ceza mahkemesin- makbuzlarını da gönderdi. Şimdiden abone uğram11: ve bunlar derhalH tamadmlanlarak ~ti' 

_ Tanassur hadiselerini teessür ve tea de nmhakeme ediliyorda. A'l'Ukat Besim yazıyorum; demiı. - Fabrika timdi sessiz makineler de başlanılacaktır. avzadal-~'~I- ı~rı 
es,5üfle karJUadıın. Şerifi de avukat tulınut re it kendi llehine Avukat Besim Şerif: yapm1fhr. İsterseniz onlardan da bir-ta· çiler bedava tedavi e i CQ:ıL, 1 

aç 

Mektep bir kültür müessesesidir, bir doiru da bir inkipf istidadı göateriyor • - O halde bana da bir makine yaz de- ne getirte~ demif,. Bay Sadi bu teklif davBa verkiil~l~ekbti~. . . _ 'k' jrıi ; 
kültür mabedidir. muı. mİf ve (25) lirayı da derhal vermİ}tİr. A· karıısında biraz fiipbeye düpnÜf ve fakat u teş at utçesmın uçte ı .'~.-· 

Bir kültür mabedinin çirkin maksatlara Matkoviç çok yakıpkb ve iyi ~imniı vukat Bay Sadi de bunu ~ ve o da gene Matkoviçe bir ıey söylememi! ve denciler, üçte birini de amele bır ır,t 
ı_ k O yecektir. hizmet ettiğini duymak, şüphe yok ıü e- bir gençtir. ç dört te dil biliyor. Bir gün (25) lira vererek abone olmuıtur. makinQnin Avrupadan gelmesini belde -

*** yif verici bir keyfiyet değildir. muhakeme alomıncla aYDkabna Lir Av- Bay Sadinin yanında bir polis merkez miıtir. Aradan bir ay ceçmİ§, Matkoviç 
Ne zamandır. bu kabil hadiseler duy • nspa fabrikası firmuı vererek fÖyle bir memura da TUmlf. O da bu yeni maki • mahkemeye gelmemiı, muhakeme gıyabın· 

muyor, ve seviniyo.rduk. teklif yapıyor: nelerden bir tane istemiı ve derhal (25) da ilerlemiş. Zaman geçip makinelerin gcl-
Jptidai ihtirasların hortladığını görün • «- Ben bu yazı makinesi fabrikasının lira vennİf. Matkoviç gülerek itizar etmİ!: mediğini gören avukat Besim Şerif, geçen 

ce çok ac.ı bir hayret duyduk. Llı} ik Tür- yakın prk mümessiliyim. Fabrika §İmdi <c- Aman bayun. Ben polisten korka· gün Matkoviçin evine CitmiJ ve kendisine 
kiye cumhuriyetinin budutlan ve kanun· çok kullanıılı yazı makineleri İcat etti. Bu nm. BöYle itlere girişmek istemem. Hem kapıyı açan kansı ıunlan söylemİftİT': 
lan dahilinde kurulan mektepler, mb-yo- makineler iki çeıittir. Küçükleri (70) ve küçük makineler aerisi doldU.. Ba"'a bir «- Matkoviç on beı gündenberi ortada 

Elektrik Fiatları 
Elektrik fiatları ı 4 kuru~ 20 pafllJ:k 

rak tesbit edilmiştir. Yeni tarife taP"" 
dilmek üzere V ckalete gönderilnıiP' 

*** 
Süvari Polisler 

ncrlik propagandasıru yapanlara karorg:\h büyükleri (125) liraya satılacak.. Fakat zaman da size alırız dem.İ§. Bay Kadri .ıs- yoktur. Biz de omı anyonız, demiJtir.» Emniyet müdürlüğü tarafından 
olamaz! fabrika bana salahiyet verdi. Türkiyede rar etmİ§, büyük makine de olsa alaııya Besim Şerif bu vaziyet hılnmda do • polis 'tcşkilabna aynlan 40 polis ırı 

Egy er bu son rivayet tahakkuk ederse. bu reklam yapabilecek (100) müesseseye ve razı olduğunu aöylemİf ve (35} landırddığuu öğıtmaittir. Şimdi" Matko hİ • haftanın muayyen günlerinde Sipa .,,. 
hakikati öğrenmek mevzuu bahs mekte • yahut tanınllll§ yÜz Pbsa yİnni beJI' lira- lira venriiJtir. Matkoviç bu paralan a1 • viç aranmaktadır. ğma giderek binicilik dersleri görJJI' 
bin ba§mdakilere hayli pahalıya ınalola- diri 

caktırı * Satılan Yağlar Bu Yıl Gelecek Muallimler Birliği er. 

Balat, Rüstempllf& caddesi, 211 nu • Seızıyah 
marab 1ıane, Rubi: Bir Kısmının Dereceleri ::? .. 

- ötcdcnbcri. ifitirdim de inanma:!: • Bozukmuı Gem ı·lerı· 
dun: Din propagandasına nedense fazla e
hcmmiyet veren geri kafalı katolikler ve 

protistanlar. mwlümanlann imanlarını 
çelmek için maddi manevi hiç bir feda-
ki.rlıktan kaçmmazlarmt.§I 

O biçarelerin. bu gayretle güttükleri 
garip maksadı bir türlü kestiremiyorum 1 

Fakat muhakkak olan şu ki, onlar bu 
hareketlerilc. kaş yapayım derken göz çı
karmıı oluyorlar. 

Çünkü bu hadiselerin şuyuu, omektep
leri koyu bir fiiphc albna sokuyor ve bu 
surelte, din, milliyet bahislerinde zaten 
biraz mütaassıpça dü§iinen kimselerin on
lara kar§) besledikleri itimatsızlık geniJle· 

miş oluyor. 

Belediye, kuvveti 25-26 dereceden da
ha diiJük olan yağlan mahlüt ve kuvvetm 
yağ addetmektedir. Yaicılar ticaret oda • 
sına müracaatla bundan ıikayet etmİ§lerdir. 
Yağcılara göre ancak Diyar.ıbekir ve Urfa 
yağları 25-26 derecedir. Diğer yağlann 

hepsinin derecesi diifüktür. Bu vaziyette 
de Diyanbekir ve Urfa yağlanndan bq-

ka yağ satmak nilimkün olmıyacakbr. 
Ticaret odası yağcıların bu iddialarının 

ne dereceye kadar doğru oldqğunu tetkik 
etmektedir. 

orfinoman 

Bu yıl limanımıza gelecek ve turist ıe • 
tirecek vapur1art1'\ listesi belediye turizm 
tqkilabna bildirilmiftir. Bu listeye göre 
Atlantik ....apara 20 nisanda ye 6 tepini
evve&de limarumıza iki defa,, Longastiıya 
vapuru 14 mayısta -bir defa, Arondora 
Star vapuru 9 haziranda, 16 eylulde ve 13 
teırinievvelde 3 defa, .Aııires of Avusturya 
vapuru 12 ağustoıta bir defa, Orüntes va
puru 30 ağustosta bir defa iimanımu:a ge
lecek ve seyyah getireceklerdir. 

Kadınmış ... 
Bu hesapça bu kabil mektepler yakın 

bir ileride knydedece.k tek talebe bula • 
--------------------------------

mıyacaklardırl 

Üsküdardaki 
Tramvay Kazası 

Sahte Reçetelerle Eczanelerden 
Morfin Alan Şahıs Nihayet Bulundu 

Vatman Saidin Muhake
mesine Devam Editcİ 

Dünkü sayımızda, maruf bir dokto
run imzasiyle bir çok eczahanelerden 
morfin tedarik edildiğini, hadisenin 
bir müfettİf tarafından farkedildiğini 
yazdık. Bu hadise tavazzuh etmiştir. 
Sahte reçetelerle eczahanelerden mor -
fin aldıran kimsenin Seza adlı bir ka
dın olduğu anlaşılmıştır. Bu bayan 
bir yabancı bankanın memurlarından
dır. Kendisi dün sabah Haseki hasta
hanesine yatırılmıştır. Kendisi bitkin 
bir haldedir. Dehşetli morfin müptela· 
sıdır. ifadesi alındığı zaman: 

- Ben, demiştir; morfine müp • 
Tramvay arabasile pa§a arasında tela.yım. Kendimi alamıyorum. Beni 

yanın metre kadar bir açıklık var - k t rın 1 

Dün Üsküdar aıliye ceza mah -
kemesinde mütekait İsmail Hakkı 
Paşayı tramvay altmda parç.alıya • 
rak öldürmekten suçlu vatman Sai
din muhakemesine devam edildi. 
Suçlu vatman ve !İrket avukatının 
gösterdiği şahitlerden Belkisle Sa
miha dinlendiler. Belkis: 

ura ız .. 
dı. Paşa bir~~nbire.y~re ~üştü. _Vat-1 Bayan Seza son hafta içinde Kadri· 
man bunu gonnemıştı, gorseydı ka- ye adında 11 yaşında bir kızla gene 
za olmazdı, dedi. sahte reçetelerle morfin aldırmış ve 

Bayan Semiha ise faciayı son • çocuğun zabıtaca yakalanması üze -
radan gördüğünü IÖyledi. Muhake.- rine kendisi bulunmuştur. 
me diğer pbitlerin çağırılma.sı için Bayan Seza sahte reçetelerinde 
cumartesi gününe bırakıldı. doktor Selaheddin Özgilin imz.asım 

taklid eden kağıtlar tabettirerek bu is 
başlamıştır. Bu sahte reçetelerden bi 

e 
r 

e çoğu da bankada çalııŞtığı masa içind 
tutulmuştur. 
.......... -...u=..:ıu: ,.. ·- _..,. - -· .. 
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Kendi Kendini 
~eshediyor 

lsta.Dbul muallimleri Mna11iınler mm -
ğini fesbetmeğe Ye biitiiD rmuDimlerio hep 
birlikte Halkevinin nmhteljf kollarma ge

çip çalıpnalarma brar ft!l'IDİflerdİr. Birlik 
bir kaç güne kadar feShedilec:ek, parası, et
yuı ve kütüphanesi Halkevine, binası ile 
diier bir kwm euuı da maarife devre
dilecektir. Üsküdar mwıDimler birliği de 
ayni f5ı1de feMedilmdctedir. Maallim • 
lere yardım ifi de badema Halkevinin soy· 
sal yardım kolu tarafından yapılacaktD'. 

İstanbw muallimler birtiğinde 900 den 
fazla muallim ka)'Jllı baluıımAktadır. Hal • 
buki İstanbulda daha fu1a muallim var • 
dU'. Bu suretle bütün muallimlerin Hıllkev-
)erinde çalıpnalan temin edilmif olacaktır. 
Muallimler koopendifi ayn bir tqeldriil ol
duğu için dağıtılmıyacakbr. 

Para Kaçırırlarken .. 
ıkl Kadın Yaka,andı1ar 
Polis dün müddeiumumiliğe Hayriye Te 

Fatma adh iki kadm teslim etmİ§tİr. Suç
lan da para kaçakçdığı yapmq olmlan -
dır. Hayriye ile Fatma eneliai a:ün Bulgar 
vapuruna binerlerken polislerin nazarı dik
katini c:elbetmiJler. Üzerleri aranırut- Fat
marun çorabuıuı içinde ( 1500) Türk lira
sı, Hayriyenin üzerinde de yedi bin Ru • 
men lireti bulunmuttur. Müddeiummnilik 
suçlulan beJinci miiatantildiie vennİf ve 
teft:iflerini istemip.ir. 

Hendek içinde Bir Ceset 
Kartal çimento fahrikUile fabrikaya ait 

taı ocıdclan arasmda bir erkek cesedi bu
lunmu§lw'. Bunun Kua1alı 38 yapnda 
Muharrem adlı ibiri olduğa, vaziyetinden 
de bir iki gün bdar suda bldığı anlapl
ntlfbr. Cesedin yadlnda 15 santililrelik 
bir de rakı fİfesi hnhın11uqtur. Ceaediıı bu
lunduğu yere nud setiriJdiii, ölümün ne 
tekilde vuku bUluiu tetkik edı1mektedir. 

======================================================== 
Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

• •• 
Yeni Gaz Depoları 

Boğaziçinde bir transit mevkii 
gaz depolan tesis etmek üzere bel 
tddif yapan İngı1iz girket mümessille;! 
landa lstanbula geleceklerdir. o_.., 
açıhnca daimi surette 500 amele ~· 
cakbr. 

• •• 
r_,, ,ıkhane Rıhhm1 

Çökmuş olan Balıkhane nhbmı h 
da 30 bin lira sarfile tamir edilecek ..,, 
bii ecv:iycsine yükseltilecektir. 

• •• 
Gemilerimizin Sigortası ~ 

Mevcut gemi ve şileplerimizin A1i /, 
daki Tapur sigortalan örnek alınara~ f 
lrumpanyalanmıza sigorta ettirilıne.SI 

rafında tetkikat yapılmaktadır. 

• •• 
Bir Baca Tutuıtu 

Pangalbda Mercimekyan apartı~ 
mn bacası tutu§Illu!l ve söndürü}mu ~ 

*** 
Bir Amelenin Sarho§luğıJ 

Liman amelesinden Osman, sarhcıb/ 
la Necati isminde bir genci çakı ile 
ğından yaralamıştır. 

*** 
Bacaklan Ha,Ianan Çocıdı 

Ungadn kunduracı Knmiğin kııt ~ 
tohi odada oynarken mangalda ka>'1"1 J 

faıruly tenceresini devirmiş, kaynar fd 
cuğun bncaklanm haşlamıştır. 

*** 
Kurtuluı Hattı Çiftle§ iy~r ~ 

Kurtuluş ile Pangalb arasındak• ; 
vay hatbmn çift hat olarak in§8 edı tJ1 fi 
rarlafltnlmı§. kcıyfiyct Bayındırlık 
kanhğınn arzcdilmiştir. 

*** 
Havagazi Fiatleri 

·~ Y cdikule Gazhanesinin gaz filıU ~~ 
komisyonu tarafından 7 kuruştan b f 
22 paraya, Kadıköy gazhanesinin gJll ~ 
6 ku~ 32 paraya indirilmi~ir. D/ 
bahçe gazhanesinin gaz fiatı da P 

günü tesbit edilecektir. / 

lzrnirli - Bizim burada olan 
duydun mu, Hasan Bey Amca 1. kir bir zabıta imirimizi .Yurdu •• 

vak' ayı 1 ... Hayrettin isminde bir haydut, feda- 1 . . . Sebebi sorulduğu zaman da, cinai 1 !f aıan ~Y - O ki_taplarda böyl~ 
romanlar okuyup, on1ardan ilham aldığı- lerın ,adaletm pençeımden kurtul•. 
nı aöyledi.. lan da yazılıdır; oralarını okumamı) • 
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Her gün " Resimli Makale a Rüşvet il r--------------------,, 
Söz in K1s3sı 

Başkaları 
Ne 
Diyorlar? .. 

Yeni Kapitalizmin T ehlikeıi 
Ya:zon: Necmeddin Sadık 

ııDevlctçiliğe doğru gittiğimiz bu de • 
Virde kendimizi koruyacağımız tehlike 
tudur: 

<c lnhisarcılığa doğru giden yeni kapita• 
lizm müstehlik için eskiden daha kor -
kunçtur. Çünkü satıtı sırf kendine inhisar 
ettirmek için devlete dönüyor. Harici re
ltabeti hem devlet hem müatehlik. aley • 
iline ortadan kaldırmak için devletten 
)'ardım istiyor. 

«Devletin devletçilik rejimi ve güdüm
lü ekonomi namına ortaya koyduğu yeni 
~Ümrük tarifeleri, kontenjantman gibi 
µsuller gene kapital lehine kullanılıyor. 
llu suretle devletçilik sistemi yeni bir ka
pitalizme destek olmak meylindedir. 

<1Y eni usul kapitalizmin bqka bir sıfatı 
~a, kazancın göze görünmez bir tekil al
tnası ve klasik kapitalizm devrindekin • 
Öen daha seyyal olmasıdır. Gerek vergi· 
elen kurtulmak için, gerek idare meclisle
rindeki zevata büyük pay ayırmak için 
~eni usullerle kazancın mühim kısmı giz
lenebiliyor. Çok maaılı meçhul memuri -
ı-ctler, yahut idare meclisi ha • 
lannın idare ettikleri ayni i~ 
bitişik başka ıubelcrle zararlı a -
lıııvcriıt vesaire .. Bu suretle yeni kapita -
Jiıt mekanizmasında kar edenler aksi -
~onerlcr değil, idare meclisi balandır. Bu 
listem bir nevi ycrü kapitalist derebeyli
iinden doğmuıtur. Jdare meclisi azalığı li
l>eral ekonomi aiateminin doiurduğu o 
fıamanın finans ve politika oligarfiai için 
~aruri, fakat devletçi bir sistemde lüzum· 
~z:. hatta zararlı bir vazifedir. Bunun 
j~ndir ki buna linckür adı veriliyor: it 
8Önneden para kazanmak demektir.». 

* Gene Nemeli.zımcdık 
Ya.zan: Felek 

Sultan Hamit devrinin aonlanna doğru 
piyade dairMİ ikinci reisi olan (Babı&lide 
katledilen) Nazım Papyı Topçu dairesi 
reisliğine tayin etmiıler. Pap bu tayin 
lıakkındnki iradeye verdiği cevapta ken· 
disinin topçu olmadığıni ve binaenaleyh 
~azif eyi kabul etmiyeceğini yazını§. O • 
hun üzerine rütbesi kaldınlarak Erzinca • 
na sürülmüş. 

Ukin bugün için böyle bir vak"a ta • 
1ıayyül bile edemeyiz. Kemale doğru yü
tüyorsak, bilmediğimizi itiraf etmek ve 
~rbap olmadığımız bir İşe getirilirsek: 

- Ben bunun ehli değilim 1 demek ilk 
jnsnnlık vazifemizdir. 

Böylelikle hem i§İn ehli olmıyan Lir 
ele düşmesine meydan vermemiş, hem de 
ho una isgal edeceğimiz o yerin hakiki 
liyakatlisinin yolunu kapamamıı oluruz. 

Bilir misiniz; bu sistem bizde az çok 
rağbet bulsa hususi, resmi bütün işlerin in
iti af nisbeti en aşağı yüzde elli artar. 

Fakat bu temenni, tahakkuku en güç 
olanlardandır. Onu da bilirim. 

* Japonyanın Kısa Görüıü 

Yazan: Be•ton Globe 
]aponynnın ordu tarafından idare edi· 

len hükumeti Rusyanın Asyadaki nüfu -

Riifvet içtimai bir yaradır. Şark ötedenberi riitvetin merke
zi sayılır. Çünkü Osmanlı saltanatı devrinde paditaha kadar 
herkes rüıvet alır, riifvebiz bir İf görülmezdi. 

Rütvetin girdiği yerde hak ve adalet mefhqmu kaybolur. 
Para bak ve adaleti susturur. Onun için devlet rnakineaini bo
zar, içtimai nizamı çürütür ve idare sisteminin kurulmasına 

mini olur. 

Yalnız riifvet almak değil, rÜfvet vermek te bir cürümdür. 
Ve rüıvet vermek bu fi'li teıvik mahiyetinde olduğu için aki
beti itibarile riifvet almaktan hiç te apğı olmıyan bir günahtır. 

Hak ve adaletin kurulmasını ve bi.kim olmasını isterseniz, 
ne rüfvet vererek kartıdakini ahlaksızlığa tetvik etmeli, ne de 
bu ahliıksızlığı yapmalıdır. 

Gazetecilik 

Cilvelerinden 

------ E.EJ<rem·Talu 
Düne kadar, • iki yıla yakın hir za

rnandaberidir - yazı ailesi arasında bu
lunduğum günlük bir gazeteden şimdi 
ayrılmış bulunuyorum. 

Bu gibi hadiseler mesleğini seven 
bir gazeteci için çok elimdir. Ben ora-

l da, her sabah, sevdiğim ve sevildiğim 
bir çok okuyucularla gıyaben bulu~ur, 
hasbihal ederdim. Onlar, bazan bnna 
dertlerini dökerler, ben de o dertleri 
dinler, dilim döndüğü ve kalemimin 
gücü yettiği kadar, alakadar kimsele
re dinletirdim. 

Oradaki sütunum, benim ıçın bir 
kürsü olmuştu. Heyecanlarımı, arzu -
larımı, teessürlerimi, isyanlarımı hep 
oradan haykırırdım. Ve bu haykırma-

larım, binlerle karilerimin gönüllerin
de ma"kes buldukça bahtiyar olur
dum. 

MUHTELİF HABERLER 

iki yıl, okuyucularımdan, teveccüh
ten başka bir şey görmedim. Onlardan 
almış olduğum yığınla mektupları, 

sevgi ve teşvik mektuplarını kıvançla 
saklıyorum. • 

Geçenlerde, o sütunumda, bir tnklit-

R us g ada J ç ki çinin çirkin hareketlerini ortaya attım; 
T tenkit ve takbih ettim. Benim, hür 
ıçenler Azalıyor Türkiyede, hür vicdanımın tabii tenkit 

Moskova 18 {Tas) - 1935 sene • hakkını kullanışım gazetenin maddi 

Avukatlar Kanunu 
Bir Heyet, Yeni Esaslar Hazırlıyor 

Ankara 17 (Özel) - Adliye Ba-
· d b.. .. S R d tk menfaatlerine dokundu Bana. «Tii-

Komisyon adliye müstetarı Ha • sın e, utun ovyet usya a vo a .. .. • .. .. · · 

H 
İstihlak·ı 1931 yılına nı·sbetle yu""z • kurdugu. nu ya._lal)). dediler; yalama-

kanhiında teıekkül eden bir ko • ıan ayreddin, ceza itleri nıüdürii d ı z 
H 

de 13 1 t y kfl Ça l k ım ıra muddetı hayatımda hiç bir 
miıyon yeni bir avukatlık 1,anunu aydar Naki ve hukuk itleri müdü- aza mıı tr. e va ı e r ı . d '" kl'k . . . ' 

Ş Rusy d • fhl"k d"I ışte one ı etmemı~ıımdır Dikine bir 
hazırlamak üzere çalıımalarına baı- rü inasiden mürekkeptir. .k a zamanın ~. 15 1 

a e 
1 

en yol tutturmuşumdur gide;im G · 
lam t M t vuk tik k Bugünlerde yapılan toplantılar • mı tarın ancak yuzde (56) sını bul- • · erçı 

lf ır. evcu a a ı anu • da İtalya, Almanya, Avusturya, Yu- muştur. Halbuki 1913 te Rusyanın hbu ydokluln üzerinde ~a.zan çukurlara, 
nundaki ve avukatlar hakk d k" .. f 138 ·ı d B ·· k.. .. en e ere rastlayıp ıçıne yuvarlandı ın a ı goslavya ve Bulgaristan avukatlık nu usu mı yon u. ugun u nu- • • 
h""kü l d b k d l k l f · 175 ·ı d S t R gım olmuştur. Fakat, hepsinden sıy-u m er e u anun a top anmıj anun arının buna mütenazır olan us ıse mı yon ur. ovye us- ld V 
olacaktır. hükümleri tetkik edilmektedir. ya iaşe komiseri Mikoyanın fikrine rı. ım . . e yoluma devam etmekte-

Bir Sinema Yıldızı Daha 
Kokainle Zehir endi, ÖldU 
Pariı (Özel) - Bu mevsim si • 

nema yıldızlarına hiç yaramıyor. 

Güzel Venüı ismile anılan TeJma 
Todun, kendi garajında ve otomo • 
bilinin direksiyonu batında esraren· 
giz bir ıurette ölü bulunuşundan 
ıonra Fransız ıinema yıldızı Mona 
Liz de hayata gözlerini kapadı. 

Mona Liz bir çok benzerleri gibi 
kokain müptelasıdır. Bir müddet 
evvel hastanede yatmıJ, tedavi gör

mÜf, çıkmııtır ve giiya, kokain İp -

tilaıından da vaz geçmittir. Haki -

katte ise, her zamanki gibi beyaz to
z~ koklıyarak hayal ufuklarında 
dolaşmaktan zevkalmaktadır. Ve.k'a 
aktamı, iki kadın ahbabile beraber, 
bir diğer kadın ahpabına gitmişler, 
yemişler, içmifler, iskambil oyna • 
mışlar ve sabahın ikisine doğru gü. 

zel Mona Lize buhran gelmiş. Dok
tor çağırıp nenin nesi olduğu anla • 

ıılıncıya kadar bütün Parisi bir za

manlar füıununa esir eden Mona 
Lizin kalbi artık durmuş bulunu • 

yordu: Tıpkı bir çokları gibi. 

-------------------··· ....... ---------------
Bulgaristanda 
Her Tarafta Gizli 

Ocaklar Var 

Blücistan 
Yeniden 
Sarsıldı 

.. k .. S R yım. gore vot a aanayıı, ovyet usya • . 
nın ilerlemeyip bilakis gerilemekte Benı bu yo)u~d~n - ki hak ve haki-
olan yegane faaliyet §Ubesidir. k~t Y_~ludur • hıç kımse döndüremedi, 

donduremez. 

Hauptmanın Karısı lş~~.onu~. iç_i_ndir ki bugün, o pek 

1 

sevdıgım kursuden ve oradnki okuyu-

S evİ D Ç Jçinde... c,uları.md~n ayrılmış bulunuyorum .. 
1 Kendılerıne, artık {Son Posta) nın bu 

idam 30 Gün Sonraya k<>ı.'lesinden hitap edeceğim. Beni ger
çekten sevenler, sesimi, buradan da 

Bır el kıliı dinleyebilirler. O ses, emin olsunlar ki, 

Trenton 17 (A.A.) - New-Jer- burada dn ayni gürlük ve ayni haki • 
sey valisi Hauptmann'm idamının kat aşkı ile çınlıyacaktır. 
30 gün tehir kararını imzalamı§hr. Zira, gazetecilik mesleğinin cilve
Vali, icra makanizmasının merha- lerinden olan bu hadiseden ne vicda
met kararı diye tavsif ettiği bu müh- nen, ne de imanen sarsılmış değilim. 
letin son mühlet olduğunu bildir • Maddiyata dayanan noktai nazar 
mi! ise de verilen bu mühlet, Ha • ihtilafları beni müteessir edemez. Ve 

uptmann'ın idamının en aşağı üç ay b:n gene, eskisi g~bi taklit~ile~i, saht:· 

geri kalması demektir. Çünkii bu 301 kar~a.rı, memleketın ve reıımın kudsı-
gu .. nlu'"k mu""hlet" b"t . d yetı ıle oynayanları ayni celadetle teş-

ın ı meaın en sonra . . 
"d b " •. . d"l k hır ve takbıh etmekten geri durmıya-

yenı en ır gun tayın e ı ece ve 
b d b 

cağım .. 
u ara a ütün formalitelerin ta • 

1 Cümhuriyet fazilet rejimidir. Ben 
marn anmaıı en atağı üç ay sürebi-
lecektir. ise cümhuriyetin ve onu kuran temiz 

2lınu~ önüne geçmek ~çin dıı Mogolista • Sof ya, 17 (Özel) - Filibede Eı- Quetta 17 (A.AJ - Bu sabah 
na bır basamak nazarıle bakıyor, bu ae • C • · al ela f ı· 

Hauptmann'ın karısı bu netice
den çok memnundur. Aylardanberi 

ilk defa olarak gülmüıtür. Tehir 

haberi, gayet çabuk bir ıurette, di • 
ğer mahkumlar arasında da duyul
muı, mahkumlar ıevinç tezahürün
de bulunmuılardır. 

ve faziletkar ellerin hadimiyim. Bezir
ganların ve taklitçilerin değil 1 

Çerez kabilinden : b 1 J M k ı· . . peranto emıyetı namı tın aa ı • burada •iddetli bir deprem duyul -ep c nponya, ıınçu onun se ametını ve· :ı 
sile ittihaz ederek burasını almağa karar yette bulunrken yakalanan l 7 komu • muftur. Hasar vukuuna dair haber 
vermiııtir. ı niatin muhakeme netıceainde içlerin - yoktur. 

Diğer taraftan Sovyet Rusya dı~ Mo - d n (4) Ü üçer aene v__e dörder ay hap- Mütehassıslar Blücistanda uzun 
goli tanın istiklalini. Sıbiryanın müdafaa- ıe ve 5000 leva da agır para cezasına l zaman zelzele o mıyacağına ve ge-
af İçin zaruri gönncktedir. Binaenaleyh o· mahk\ım edilmitlerdir. 

çen yıl gene zelzeleden harap olan M ·ı d llkb 
tada Ja ponyanın kıırşısında Sovyetleri gö- Gene Filibede ti~ et lisesinde mey. erzı On 8 ahar 
rüyonız. d k 1 k . ... tehrin yeniden yapılabileceğini soy-

ana çı arı an omunıst ocagı men • Merzifon (Özel) - Burada ha-
Uzaktan bakışla Japon ordu ricalinin, ıuplarmdan 4 kiti ikiter sene hapis ile lemitlerdi. I 

hütun militaristlerin düıtüğü hataya düş • ) w h -- · · · · · ...... · · ·-- · · va arın yazı andıran ılıkhğından 
t "'kl y . 1 S 2000 ner eva agır para ve ir ko - leva da para cezasına mahkum e • sonra badem ag"'arları ve ,.1•gwdem1er u eri goriılüyor: anı ya nız ovyetlerin :r :r 

k "k ı d 1 munist de 3 sene 4 ay hapse ve 5000 dı"lm" 1 rd"r · k uvvetlerini değil, tnzyı a tın ıı czi en bir 1§ e ı • çıçe açmıttır. 

~i~~i: e!':~~;o~~r.fcluket yııratabileceğini r--1-S_T_E_R __ t _N_A ____ N_f s_T_E_R _ ___;~i ;;_N_A..:........:N~M-A-!----, 

Alman Eski Muharip
leri Londraya Gidiyor 

Londra 17 (A.A.) - Alman es

ki muharipler birliklerinin bir he -
Yeti, lejyon Britişin geçen temmuz -
da Almanyaya yaptığı ziyarete mu
kabele için gelecek pazar günü bu
raya gelecektir. Heyet lngiltcrede 
bir hafta kalacaktır. 

Adalarda oturan bekar bir dostumuz kıtın gidip gelmekte 
kaybettiği zamana acıyarak Kadıköye taıınmağa ve kıtı o
rada geçinneğe karar verir. Arar, tarar, bir pansiyonda münasip 
bir oda bulur, yerleıir. Adadan cıyasını bir bavula dnJdura
rak ve yeni aldığı radyosunu da beraber alarak yeni odasma 
yerletir. 

Aktam odasına döndüğü zaman radyonun haczedildiğini 
öğrenir. Kimseye borcu olmadığı ve buraya da yeni taıındığı 

için bu ganp hadise karıısında ıapnr. fakat pansiyon aahibi 
izah eder: 

- Doksan lira kadar bir borcum vardı. icra eşyama lıacız 
koymağa karar vermİ§. Bugün İcra memurlan geldiler. Evde 
en kıymetli cıya olarak radyoyu gördüler ve haczına karar 
verdiler. itiraz ettim, radyonun bana ait olmadığını 5 öyledim 
fakat dinlemediler. ' 

Dostumuz bize aonıyor: Şimdi ben ne yapayım? 

iSTER iNAN lSTER iNANMA! 

~~----------------------------------------------------__; 

Bir Alman Hikayesi 
Fıkra çok hoııumn gittiği için, bir yn -

bancı gazeteden aynen n::ı.kl t"dİ)'onım. E
minim ki bundaki nüktenin zarnfetıni o• 
kuyuculanm da takdir edec<'klerdir. 

Malumdur ki Hitlerci Alnıan)' nda, ari 
ırktan olmıyanlar her taraftan kovulmak
tndırlnr. Şimdi, o ) ubnncı gazete nakle • 
diyor: 

Geçenlerde. bir Almnn kili l sinde a· 
yint" bnslnnmazdan öne<.', ptıpnz c<'n ad· 

le hitnplcı : 

- A ri ırktan olmıyanlırı kili nim dı· 

§OTI çıkmnğa dnv<'t ederim ı diyor. 
Kim c kımıld.ımıyor.. 1 > ıpal: emrıni 

tl'krarlı.> or. 

1 

Gc n kım~c- kımıldamıyor. 

Üçu ıı u clcfa ındn ise, c-c·m. t, J> ıpa -
z.ın bıı u unda n ılı duran h ın ur.r rııı • 
de-ki 1 ilmn usul dC'ık .> rr inıp 

- M dem kı kim c kı·nıld ıııadı, ri 
biz ön . :>ak olalım 1 

DiyNek 

görliyor 1. 
kılıse kapı ıncfoıı 

Tafla 
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Ç"ocuk Velilerine 
Ders Olabilecek 
Bir Facia 

Çift arabalı bir Edirnekapı • Sirkeci 
tramvayı Şehzadebaşından geçerken Nu
rettin adında bir çocuk birinci nmbanın 

basamağına atlamış ve kapının demirine 
tutunarak yolculuğa koyulmuş. 
çocuğa çıkışmış: 

T ramvny biletçisi -iddiaya görc
çocuğn çıkışmış: 

- in bakalım aşağı 1 Parasız yolculuk 
yasak!.. 

Çocuk korku ve telaşla yere atlamış. 
Atlamış amma... Tramvayın hızı ve 

sarsıntısı ile tekerlekler altına gidivermiş .. 
Nurettin bir, iki metre sürüklenmiş, ka· 

zayı gören halk bağnşmağa başlamışlar, 

biletçi tehlike zilini çalmış, vatman araba-
yı durdurmu§.. . 

Fakat bu hadise küçük Nurettinin Ö· 

lümüyle neticelenmiş ... 
Şimdi bu tramvayın vatmanı Alaeddin, 

· bilet memurlan Ahmet ve Arif mahke· 
mede.. ikinci asliye cezada suçlu olarak 
sorguya çkiliyorlar. 

Ölen çocuğun babası Nuri de davacı, 
suçlulann cezalnnmalariyle birlikte tazmi· 
nat istiyor. 

Maznunlar ise ııuçlu olmadıklarını id
dia ediyorlar. Şahitlerin ifadeleri de hadi
seyi kafi derecede aydınlatamıyor. Davacı 
vekili vak'a akabinde tramvay kumpan
yasının alakadar memurları tarafından ha· 
disc hakkında tutulan raporurr bir sureti
nin mahkemeye celbini istiyor ve: 

- Lüzum görülürse bu raporu tanzim 
eden memurlar da çağınlarak dinlensin! 
eden memurlar da çağrılrak dinlensin 1 
diyor. 

Mahkeme bu talebi kabul etti. Gelecek 
celsede rapor okunacak, icap ederse ala
kadarları da çağrılarak hadisenin tenviri
ne çalı~ılacak. 

Fakat görülüyor ki param tramvaya 
asılmalı:, ne feci neticeler doğuruyor. Bu 
hal, çocuk velileri için bir dera olmalıdır. 

Geyve Belediye Reisi 
Geyve (Özel) - Geyvede yeni 

belediye seçimi yapılmıt ve bat • 
kanlığa Konyalı Bay Ali getirilmit
tir. 

Bir Doktorun 
Günlük cumartesi 

Notlarından (•) 

At Tepmesinden ileri 
Gelen Sar'a Nöbetleri 

On iki ya§ında bir çocuk muai
yene ettim. Babası dört seneden be
heri çocuğun sar' a nöbeti ieçirmek
te olduğunu ve hareketlerinin günden 
güne durgunla§tığını konuşmasında a
ğırlık ve hatıralannda unutkanlık baş· 
ladığını anlattı. 

1 - Kan muayenesinde frengi 
çıkmadı. 

2 ...- Solucan mevaddı saita mu· 
ayenesinde görülmedi. 

3 - Korku ve heyecana ait bir vak· 
a geçirmemişti. Fakat pek çok ilaç kul· 
lanmıştı. Yalnız dört sene evvel köy
deki ahırlarının kapı eşiğinde timar 
gören bir "at tarafından başı üzerine 
bir tekme yediğini ve düşüp bayıldı· 
ğını başındaki yaranın on beş gün te
davi ile İyileştiğini anlattılar. Ba~ ke
mikleri Üzerinde rontken muayenesi 
yaptırttım. Sol alım ve kulak kemiği
nin birleştiği üst kısımda yirmi beş ku
ruş büyüklüğünde bir kemik parçası· 

nın asıl kemikten hafif bir meyille ayrı
larak içeriye çöktüğünü plan üzerinde 
tespit ettik. Sar'anın bu kemiğin dimağ 
üzerinde yaptığı tazyikten ileri geldiği 
muhakkaktı. Derhal ameliyat yapıldı 

son zamanda ' günde 7 defa gelen nÖ· 
betler durdu. Ve bir buçuk ay kadar 
tedavi altında kaldı. Büyük tehlike ve 
jakyoniyen ismini alan sar' a belasın
dan bu suretle kurtulmuş oldu. 

( ıı:) Bu notları kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapı.§hrıp kollekı:iyon 

yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadını::?a yeti~ebilir. 

• ., .. ,, . 1 ' - ( 
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MEMLEKET HABERLERJ lilİSL&l1i' 
Antalyanın TarihiHarabeleri Karilerin 

Tiyatrolar, Mabetler, Jimnazyumlar 
Antalya (Özel} - Perga hara • 

besi Antalyanın ıarkmda ve üç saat 
mesafededir. Eski Perganın ıimdi
ki ismi Murtanadır. Kadim Pam • 
filya kıt'asının methur tehirle • 
rinden birisi olup vaktile medeni • 
yet merkezi imiş. Burada görülen 
eski eserler Seyde - Eski Antalya, 
Aspendos • Belkiı harabeleri yanın
da ikinci derecede kalır. Kamerden 
kinaye olan Diyana mabedi bura • 
dadır. Vaktile bir çok iğti§aş ve 
muharebelere sahne olmuş, istila • 
lara uğramış, ve bu yüzden deh • 
dehe ve daralını kaybetmi~tir. Di • 
yana mabedini ziyaret için uzaklar
dan gelirlermi§, bu yüzden Diyana 
mezhebi bir zaman yerli bir mez • Mabedlerden birinin görünüıü 

hep olmuş. Burada büyük bir tiyat- birer tarafı duvara bağlı. yüksek kablelmilat 465 te ya~amış olan 
ro harabesi vardır. Tiyatro lmpara- ve büyük iki mermer vardır. Üze • Diron Teodoros ve Matrona) Per • 
tor Trayan zamanında yapılmıştır. rinde Amur, yani aık ilahı hurafesi gah olduğu gibi kablelmilat 210 se
Kapısının üzerinde bir kitabesi var- olup her ikisi de sanatki\rane na • nelerinde yatamıt o vaktin en meı • 
sa da okunamıyacak derecede bo • kıtlarla süslenmiıtir, sütunlar ko • bur riyaziyyununda.n Apolonyos ta 
zulmuıtur. Tiyatro dahili çepçev • rentizen usulünde, kolonlar lonik bu tehirde doğmu§tur. Pergah Apo
re oturmağa mahsus taş sıralarla tar:.!!ındadır. Tiyatronun ittisalinde lonyos Yunan kadim hendesiyu • 
doludur. Diyana mabedinin baıka- bir de ıtadyom vardır. 26 kemerli • nundan ve heyettinaslardan olup 
binine mahsus makam üçüncü sı • dir. Züvvarın oturacağı basamak • Arhmidin ıakirdidir. Kat'ı mahru • 
rada olup mevkiin üzerinde (İries lar on yedi katlıdır. Stadyom 835 tiyyat hakkında sekiz kitaptan mü
Artemidoı) yazılıdır. Eski Yunan kidem tulünde olup tiyatro 13,000, rekkep büyük bir eser yazmı~tır. A
harfile yazılmıı olan bu kelimeden stadyom 10,000 seyirci alabilecek polonyos Mısrı kadime Baltamyus 
kahinin müennes olduğu anlatıl • büyüklüktedir. Burada bir de akro- Orketin zamanı hükumetinde İs • 

maktadır. pol vardır. Alt tarafında düzlükte kenderiyede Oklit ile beraber bu • 
Tiyatronun üzerinde bet mevki kadim kabristan mevcut olup bir lunmuf, mühendisi izam ünvanını 

bulunup her biri onar metre irti • çok lahit ve nakıth tatlar vardır. 322 kazanmıttır. Perganın ınüsta.killen 
faında olup alt tarafında on tane tarihinde bulunan büyük lahit bu- parası kesilmiJtir. Muhtelif tekilleri 
galeri vardır. Sahnenin etrafında radan çıkarılmııtır. Kime ait oldu- vardır. 

lnegöl Hükumet 
Konağı Yıkılaca/c 

lnegöl (Özel) - Hükumet ko • 
nağı çok eski ve harap olmasından 
yıkılarak yeniden yapılması karar
laıtırılmıt ve bu itin baıarılmaıı 

için yirmi dört bin lira tahsisat ay
rılmıftır. Bu kıt sonlarında yıkıla • 

Sorduklarına 
Cevaplarım 

cıSekiz aydır nişanlıyım. Kaynan ... 
ha şimdiden beni scvm~yor. ~r~rnıl~ 
Oğlunu benden vaz geçırmek ıçın ç 
raııtı, muvaffak olamndı. Şimdi ~ 
döndü. Bana oğlunun aleyhinde ~ 
mediğini bırakmıyor, hiç birine eh 

· · r:-ak•1 yet vermıyor ve manmıyorum. , , ttl 
bana «oğluma ait bir sırrım var ki ,0 

'{: 

na evlendikten sonra. s~yliyece~irrı Jtl. 
hğın hatanın azametını o vakıt a ",.J 
cakaın» dedi. Beni bütün bütün t~ 
düde düşürdü. Bana bir yol göster~ 

Şe~~ 
Kaynanalar, oğulfartm'n seY,.., 

paylaıılmasına tahammül edeınezlet• 'I_ 
nun için gelinlerini çekemezler. Hele~ 
)ardan buılan vardır ki oğulların• ~ 
lerine inhisar ettirmek için yapmad;J. 
bırakmazlar. Sizin kaynananız d~.,.,..,, 
dan biri olsa gerektir. Bunlann ıs ;,/_ 
na ebemıniyet verilmez. Sözlerine ti, 
maz. Yalnız sizin timdiden temin~ 
pcağmız fey, evlendikten sonra . 1, 
nızdan ayn yllf'U1Uliı temin ebnektır• jJ 
kü evlendikten sonra bu kadın ınıdı"" 
kuracağuuz yuvayı bozar. 

* cıSekiz sene evvel evlendim. iki sepi 
camla beraber yaşadım. Bir gün ,.'j'I 
kavgadan sonra ayrıldık. Ben anne~ 
vine kaçtım. O da ortadan kaybold• 
zun müddet izini bulamadım. Birb• 
unutmuş gibiyiz. Fakat geçen gün o~ 
başkasile evlendiğini öğrendim. A ~ 
da hala nikah var. Bu nikaha da~olf 
onun evlenmesini bozdurmayı düşu 
rum. Siz ne dersiu.iz~ ~ 

fikf'1~ 

BÜ hareketiniz sadece intikam ~ 
tan ibarettir. Dört bet sene birbi~ J 
mıyacak kadar yekdiğerinize li.k•1!..i 
dıktan sonra tekrar onun arkasına .ır.ı 
sizin için küçüklük olur. Yalnız 
meye müracaat edip bopnma taleP 
niz ve kendinizi kurtarmaia çalıt..-. 

* Samsunda Naciye: 
Genç sizi seviyor, er aeç sizi ara1" 

lur. Eğer sevgisinde samimi İse bu1111 

etmekten icap ederse nipnlanmakt,.. 
kinmez. Onun için beklemeği terdb 1'l 
niz. n: 

iki katlı ıüslü direkler ve bunların ğu tesbit edilememittir. Perga ka
üzerinde ilahe resimleri vardır. Ti- lesi fark, garp, cenup olmak üzere 

yatroya girilince ıon tarafında du- üç kapılıdır. Şehrin ortasından ge -
var dibinde büyük ve nakı!h bir çen büyük cadde iki tanedir. Bu 
mermer laf üzerinde bir kartal fek- caddeler üzerinde muazzam kaşa • 
line girmi! bir zevia Çanakkalede nelerin enkazı ve yıkık kapılar üze
Truva hükümdarının küçük oğlu rinde sahiplerinin isimleri okun • 
Ganimidisi yakalamıf, ilahlara hiz- maktadır. Bir de jimnazyum vardır. 
metçi olarak semaya götürdüğünü Burada çocuklar yedi yatından yir
tasvir ediyor. Mezkur ta§ın bir ta - mi ya§ına kadar olanlar yalnız jim
rafında gene Zevis öküz §ekline gir- nastik ve askeri talimler yaparlar, 
miş, Fenike hakimlerinden Ejeno- batka den okutulmaz imif. 
run Evropa namındaki güzel karı • Zamanı kadimde Perga ahalisi 
ıını veya kızını ayni maksatla omu- Artemise ibadet ederlerdi. Hıristi -
zunda götürüyor. Bu lafın üstünde yanlarca bir aziz telakki edilen ve 

cak hükumet konağı bir taraftan Hasta Köylü/er 
bo,altılmıya baılanmıf, maliye dai-

resi yer bularak çıkmıtlardır. Ad • Tedavi 
liye ve kaymakamlık, jandarma da 

kendilerine yer bulmak üzeredirler. Ediliyorlar .,_I 
Bu arada yıkılacak olan hapisha • (Ö 1) l"J 

Kızılcahamam ze - '·' 
nenin yerine yalnız ilçemize mah • mızda uzun ıenelerdenberi d~ 
ıus olmak üzere asri bir hapisha • eden gizli evlenmelerin JJe 

köylüler arasında usu e ge nenin yapılması ilbaylığın delaleti- h l le;{ 
le Vekaletçe takarrür etmiıtir. Hü- laıık hastalıklar biraz çoğa :l 
kumet konağının inıasına ilk yazın 1 f d J1 J" 

Sıhhat memur arı tara ın a ~ 
batlanacak ve ön tarafı da genitle- l 1 ~e 

lerde yapı an ara§tırma ar -~ 
tilerek park yapılacaktır. 1 Al ~ 

kumet doktoru brahim P .. 
Şehrin ortasında ve çarıı içinde l .,.. :J 

fından alınan ciddi tedbir er "-• 
pek çirkin durmakta bulunan İs - ne bu gibi hastalıklara tutu -
hakpa§a camii mezarlığının da bir . 'fi 

gayet sıkı bir ıekilde takıp 
kısmı belediye tarafından kaldı- d • 1 kt d ı 111 

avı o unma a ır ar. ,_, 
rılmııtır. Burası da bahçe haline B l .. I de 

. . un ar muayyen gun er 
konarak halkın oturması ıçın kana- •• 

1 
k k d"I ri.,, 

. . • ... pansere getırı ere en ı e 
peler konacak. Bu vesıle ıle tar1ht b"k d"l k d" 
k . l l h k .. d tat ı e ı me te ır. 
ıymetı o an s a pafa camn e 

meydana çıkmıf olacaktır. Beledi • 
ye orta mektebi ve hastane önün • 

'Bataldıia •aplanıp boiulan öküz den Cumhuriyet alanına geçmekte 

Eskişehir (Özel) - Eskişehirin yolsuzluk derdinden kurtulacağı ha. olan yolu on altı metre geniıliğin • 
beri bütün Eskifehirlileri sevindirmiştir. Eskişehir yol bakımından çok geri de açmıthr. Bu cadde ağaçlandırı • 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gec:e nöbetçi olan kalmıştır. larak bolvar haline konulacak, 
Şehrin köprü başından aşağı kısmında anacaddelerden başka hemen ayni zamanda burada bir çocuk tunlardır: ~ 

hemen hiç yol yok gibidir. Mahalle aralıklarında Şarbaylığın bir kararı bahçesi de yapılacaktır. Bunların E.minönü: (Bensason)' şed/. 
üzerine biiti.ln ev sahipleri evlerinin önünü bir buçuk metre yaya kaldırllJll hepsi bu ilk yazın bafarılacaktır. ni: (Ahmet), Saınatya: (ft~e, 
yaptırmış ve bu yaya kaldırımlarının ortasında kalan esas yol kış günü ça- lzmit Ağaçlandırılıyor Akııaray: (A. Cemal), ~e ~ 
murdan geçılmez bir hale gelmiştir. İzmit (Özel) _ lzmit belediye • (Arif), Büyiikada: (Şina(s~,.pı_·..; 

Vesaiti nakliyenin seferleri mahalle aralarında tamam ile durmuştur. Es- • h . k d ti . Heybeli: (Yusuf), Galata: ~ r ... 
kisehirin Gümbürdek köyünde 12 yaşındaki Muharrem şehre satmak üze- ~ı, ıed'rkı~ enka~ ~e hıf selmkl '?rınbe a- Bostanhaıı: (İıimad), 1d' ._,, 

' b" ba d · • b - ·· · · · · .. .. k gaç ı tırme ıçın azır ı ara af- ) 'I"_. 
re ır ara o un getırmış ve unu sattıgı muşterısının evıne goturme l T" k" d _ b l (Kinyoli), Taksim: ı_Tarlahıaş• )' 
·· dd d ı k "k" k ld d k' b ki k k amıttır. ur ıye e agacı o ola • t , uzere apa ca e en ayrı ara ı ı yaya a ırımı arasın a ı ata ı ana - . l . . (Nargileciyan), Eyüp: (Hikrıı8 ( 

lına düşmüş elli metre gitmeden araba ve öküzleri bataklığa saplanıp kal-ırak tanı~an. ~e ye§ıl zmıt dıye anı·ı _, kôi~ 
ı h k d l sımpaşa: (Yeni Turan), hl'9 

mıştır. Esasen çok küçük olan ve aklı ermeyen Muharrem hayvanlarını zor· an §e rımızın, enar ve ıt yer e- .. (Ç'ı 
• • - 1 d l "l d ni Tiirkiye), Uıküdar: hımış. bu zorlayış neticesi öküzün bir tanesi bataklığın içerisine düşerek rını~. ag~ç an ırı ması ı e e gü • 

gömülmüş, bataklık içerisinde boğulmuftur. zellıgı bır kat daha artacaktır. L...y;;..n_1..;;' l_._K_·_a_d,_k_ö.;..r_: _<.;..1_h_,ı_r.:_.:_,_. _ 
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Doktorlar 
Tekrar Mektebe 
Gidecekler 

---- Almanyada sıhhat i,
nyada ye leri bakanlığının ha -
r rtİll:am-

zırladığı yeni bir ta -
- name yapıldı. limatnameye göre her 
Alman doktoru üç senede bir defa fennin 
IOn terakkilerini takip etmek üzere has -
tanelere bağlı hususi ders salonlarına de
~aın etmiye mecbur olacaktır. Bu mecbu
riyetten ancak 60 yaftnl geçenler ile filen 
mesleği bırakmış olan doktorlar muaf tu
tulacaldardır. 

* Rusyadan bahsedildi 
mi bir çoklarının göz-

it leri önüne baştan ba-lf memleketi 
deiildir. şa kar ile örtülü ova ------.;.;..-..& lar ve kürklere bürün-

ın ·· . uş ınsanlar gelir. Halbuki Petrograd ga-
2etelerinin anlattıklanna bakılırsa şimdi 

Rusyanın Alkkası mıntakasında derece sı· 
fınn Üı;erinde {2S) i göstermektedir, bü
tün o yemyeşil, ağaçlar da çiçeklidir. 

BARICI TBLGBAPLAR 
r 

lnglliz Krall · 
Hasta .. 

~ l Avusturya Siyasetinde Değiıiklik .• 

1 Avusturyanın KDçOk itilafa, 
lngiltere Ve Fransaya 

D6nmesl Bekleniyor 

Londra, 11 ( A.A.) - Kral, •falı 
alırınlığından muztarip olup odaan• 
elan çıkmamaktadır. 

Madam 
Staviski 
Kurtuldu 

Heryo'nun Kabineden 
Çek.ilmeı;, Bir Kabine 
Buhranı Doturacak 

Perl• Onlversltelllerl Grew 
llln Ettiler 

Şuşnlng'in Prağı Ziyaretinden 
Çıkarılıyor ... 

Prai 17 (A.A.) - M. Şutninı 
dün akpm buraya gelmittir. Mu • 
maileyhin endüıtri kulübünde bir 
konferanı venniı, Küçük itilafın e
konomik neticelerini ehemmiyetle 
kaydederek demiıtir ki: 

<<- Tuna havzaımdaki devletle
rin mukareneti her tiirlü ıiyaai mü-j 
lihazalardan uzak olarak tahakkuk 
ettirilmelidir.» 

Bu Mana 

.. D ı··ı N -·~!·~ . " \,J ., .'"~~~; 

Köprü 
Meselesi 

Sivas - Erzurum demiryolunu yapmak• 
ta olan şirketin tanılmış müessialerinden 
Nuri Demirağ, Saray'burnundan Oakil~· 
ra atılacak bir asma köprünün projeaini 
yaptırdı, neşretti. ve gazetelerde bir gü
rültü koptu. Nuri Demirağ'ın yurtsever ve 
yurda hiıanet etmek ister bir insan oldu
ğunu bilenlerdenim. Asma köprü diifünce
sini ona ilham eden de memlekete iyi bir e

ser kazandırmak kaygusudur .. lnpallab mu 
vaffak olur, güzel lstanbula bir gerdanlık 
uılmuana önayak olmak şerefini kazanır. 

Nuri Demirağın dostu olmak 91fatiyle 
dileğim budur, Son Postanın tariht fakra .. 
cısı bulunmak hasebiyle diifündülderim i-
ae tudur: 

Boğazda bir köprü yapılması lüzmnunu 
- biri Mitolojik, biri de tarihsel • iki ha
dise asırlardan beri ihtar edip durmakta· * dır. Mitolojik rivayete göre Jüpiter, lna-

Pariı 17 (A.A.) - Staviılq da· L d aüaün kızı İyoyu seviyordu. 
vaıında mahkeme, kararını ver • b"ld?0d.~~ 17 (A.A.) - RöyteÇrin Junon onu kıskandı, bir sivrisineği ardına 
mittir. Bu karar mucibince iıimleri 1 ır ıgıne göre, Avusturya ve e- düşürdü, taciz etmeğe baıladı. lyo, bu ai-

apğıda yazılı maznunlar beraet ka· koılovakyanın reımi ve hükUmetçi neğin yüzünden bir yerde oturamaz oldu. 
zanmıtlardır. ıazeteleri, M. Şutnigin Pragı Zİ· kaçtı. Jüpiter onu inek kılığına eokarak 

Eıki Orleanı belediye kredi mu· yaretinin çok büyük bir ehemmiyeti Junon'a karşı korumak istemitti. Sivri ai
nek ise ardını bırakmıyordu. Nihayet Ka-

bammeni Farault, eıki avukatlar • haiz olduğu keyfiyeti üzerinde hiç radeniz boğazının Anadolu yakasına l'el-* dan Gaulier, Arlette Staviaöy «do • bir tüpbe bırakmamıtlardır. Söy • di, denizi yüzerek beriye geçti, Halicin blr 

Avrupada clo- ı ~ra~sa.~a basılan bir landırıcının dul karıım eski poliı lendiğine göre, bu ziyaret, yeni bir kıyısında kızı Sereoaayı doğurdu. Şu hiki-
ft'lu .. . nl ıstatıstıge bakılırsa bu "fett"ıti Diıoin La Volonte pze • . l "d" . "hd d b"I kt" yenin anlatmak istediği şey, yine bu bi-z yıye er 1 k d mu ' ııyaaa gı ıtı ı aı e e ı ece ar. ş · · Lo d h &J_.ı 

w l meme ette omuz • • k" '"d" .. Dubarry La Li· Ufnıngın n ra N)'G aunu• kiye dolayısıyla Bosfor adını almıı olan 
çoga ıyor sarfiyatı gittikçe art- teıının eı ı mu uruk" .. d . .' .. Ca Bu vaziyette Avuıturya, timdiye ka· alınmıı bir reaml boğaza bir köprü kurulabileceğidirl. 

inak.ta, koyun sarfiyatı iae aV\lmaktadır. berte gazeteainin eıl 1 
mu uru • • dar ltalya ve Macariıtan ile olan iti i.fa ve İngiltere ile Franaaya yak- İran Şehinşahı Serhas. Bosfordaıı da-

filhakika 1934 senesinde (334,000) ton mille Aymard, Pul evy~az;ıe:ı - münaıebetlerini terkederek Küçük latacaktır ha geniı olan Çanakkale boğazına köprü 
i.foınuz satılmıı olmasına mukabil, 1935 lerden Dariua, et.ki a at ar an . kurrnuı ve ordusunu o suretle beri yakaya 
)'ıhnda domuz satıp (383,000) tona çık- Guiboudribaud, Depardon ve Ro- Rhin'in Askeri Mınt•· ı " Çin Hiçbir An- geçirmişti. Bu köprü 1300 metre uzunlu-

!§, buna mukabil koyun sarfiyatı bir yıl magnino. k I y ğundaydı. Bir aralık denize dayanamaya-
VVelkine göre ( 16,000) ton eksilmiıtir. Maznunlar hemen ıerbeat bıra • a arı e Fransızlar ı rak sarsıldığından Serhas kızdı, boğaza 

kılacaklardır. Londra 17 (A.A.) -Resmen bil- aşma Yapamaz!.,, çift bukağı attırmakla beraber auya Ü9 

Kaybolan iki Kltlf Bulundu * dirildiğine göre Berlindeki Fran • yüz değnek vurdurdu. Bu hadise de, Av· 
rupa ve Asya arasındaki boğazlara birer 

Londra 17 (A.A.) - Discovery Pariı 17 (A.A.) - Yalnız ıeçim ıız ıefirinin ziyareti Rhin'in asker- Çagkag Şek köprü kurulabileceğini ihtar etmek ib°bari-
aemiıinin kaptanının göndermiJ ol· faaliyeti ile me9gul olmak üzere likten tecrit edilmit olan bölgeıinin le dikkate layıktır. 
Stuiu bir telıizde bir kaç haftadan· Herriot'nun kabineden pek yakında bu vaziyetinin bozulmıyacağına Milliyetperver Halbuki 1844 yılına kadar lstanbuldan 

m;ıtıteri" cenup kutbu mmtakaımcla ka,.. çekileceii .öylenmekteclir. dair yeni teminat is~ sayeaini Tal•b.leri Temin Etti Galataya bile kayıkla geçilirdi. Ancak 
lmut olan klıif Ellaworth ile Ken- Eier kabinedeki diier radikal takip ediyordu. 0 yıl dubalı bir köprü yapdclı. On para 

Won'un hayatta olduklan bildiril • ıoıyaliat bakanlar da Heniot'nun .................................. - .... ··-·-·-·-··- Nankin 17 (A.A.> _ General vergi verilerek üzerinden l'eçilen bu köp-
•ektedir. izini takip ederlerse bir kabine buh· proteıto etmek üzere grev ilin et • Şankaytek, fİmali Çindeki muhta- rü, Sırattan daha tehlikeli bir biçim aldığı 

mittir. halde ( 1911) e kadar yenilettirilemedi. 
ram muhakkaktır· Bu kabine buh- riyet hareketi aleyhine tezahüratta Doktor General Cemilin telıreminliiinde 

Bir Erazl Kaydı l dik 1 Grev münasebetile Kartiye U • ranının mea'uliyeti ya nız ra a bulunan Çin talebelerine hükiı bulunan ödünç para ile şimdiki köprü ya-
Chambery 17 (A.A.) - Serrier- ıoıyaliıtlere yükletilmektedir. tinde yapılan nümayiıler sıraaında . . . . .. ' me- pıldı ve «Kıldı ihya seyredin latanbulu 

~-Chantagne'da Bourıet ıölünün * on talebe tevkif edilmittir. tın, Çının hükumranlık hakkında Cesricedit>ı diye bir de tarih düşijrüldü. 
''llı•linde bir arazi kaymaaı olmut- Pariı 17 (A.A.) _ Bütün fakül • Bunlar bu aktam aalıverilecekler· münafi hiç bir anlatma imza ede • Bence tarihi olacak eser, yapılması dü-

J d • lk" ı· J • w • h kk d • ıünülen asma köprüdür. Onu görenlere • Bir çok evler ıürüklenmiıtir. telerde bir ,.ok talebe, profeıör e- ar. ı po ıı memuru yara anmıt - mıyecegı a ın a temınat vennit- 1 .,. k ~ ne mut ur .. 
i kiti ölmüttür. zenin dertlerinin ipka edilmeıini tar. _ _ tir. M T. Tan 

a ~ j ların~ biribirlerine eğerek kulaktan ' Hep ayağa kalkmlfllardı. Çok i-1 Diye ev sahibini koltukluyor, bu 
· · I kulaga fısıld~~n!orlar~.ı: . 1 lemler, .~ğ~.enceler görmüş, kanıksamış kadar kitiyi ağırlamaktan gelen bir 

. '·~ · · - Kan gıttıkçe guzelleşıyor. Şu olan Gullu hadehini şöyle bir dolaştı- 1 gizli gururla sinsi sinsı' bö"bu"rlenen Ha 
~ gerdana bak. Bağdat dmuhabI_I1~hisi gAib

1
i. rıp davet sahibinin hizasında tuttu: cı Sadık başını yana eğmif, bir tmd 

K ER v AN Yu
- R oy o R - Hacı ağzının ta mı ı ıyor. tı - Hacı efendinin sıhhatine içelim bakışıyla c ··ıı · · .. ec1· d 

yüze pazarlık kcsnıi«ıler, amma değer. dedi. ' Mecl' 1 u. uyku seyr ıyor u. h 
b · ıs erın ıvamını, ayarını e-

Bahşışı, masrafı Hacıya ın papele ge- Hep beraber ayaklı kadehleri bo- saplamakta artık usta olan çalgıcılar 
- 28 - Bmhan Calıit - 18 -1 • 93C lecek. .. .. şalttılar. Güllü Nerminin oyun repertuvanm 

Önde giden Hacı Sadıkın arabası zırlanmıştı. Davetliler elleri bot gel- .. - Helal ~~~· ~a~ının karı~~ yu- ı Her ta!'8ka erkeklerle düşüp kalk-
1 
ezberlemişlerdi. Ağır, hazin memleket 

"8.abaya üç kilometre yaklaşınca aol- miyorlardı. Kimi biraz havyar, kimi zu yoktur. Butun Y~ azancını. uç ge· ı masına ragmen ara sıra büyük, nüfuz. şarkıları yavcw yavaş oynak, hafif o-
~ Alaiye yoluna döndü balık yumurtası kimi Kayseriden he- cecle yer. Amma a~ının tadı ıle yer. lu memurların aleminde de bulunan yun havalarına dönüyordu. 

Hacı böyle şenlikle bsabaya gir- diye geldiğini sÖyliyerek kuş gönü ta• - Bu gü~lerte yıne do~.uzluğ; üs- ı GüJlünün tatlı, düzgün bir konuşuşu j Konyalı, Adanalı havaları b&fladı· 
inek isterdi. Fakat artık işi pek açığa rafından pastırmalar getiriyorlardı. tünde.. Herıfha t~~şa :.:r ıvençakaya-1 dv~~dı .. Bursa köylüsü olma~la beraber ı ğı zaman köşelerinde şarkı okuyup 
~rınuş olacaktı. Hatırlı misafirler sedirin başına, ~ı amma mı gı ı.. nosa san ı ~ ı ~ıle çalmıyord~. T ~m hır İstanbul def çalan kızlar harekete geçtiler. 

Yanındakiler: pencere önüne yerleştiriliyor, Hacı Sa- ışleyecek. l d . şıvesı ve memur agzı ıle konuşuyor- ilk defa Zeynep, al zemin üatüne 
- Yapma Hacı, dediler. Kasaba dık on sekiz yaşında bir yeni damat 

1 
-Hacı 0 kadar yaş~· ~ı e~.ın~.. du. iri beyaz güllü bol etekli elbiaeaiyle 

taten kalkıp oturuyor. çevikliğiyle odadan odaya dört dönü- .. -.- Olmaz olur nıu~ 1;Z;m e~ ı muf- Huhusi Muhasebe Müdürü, Güm- ortaya çıktı. Şirin, kişmiri güzel bir 
Küçük kervan bahçeler, bağlar a- yordu. tu ıle hacca beraber gıtmış er. acı Sa- rük Başkatibi, posta müdürü Jandarma kızdı. Çalgının bütün kıvrakhğına u-

l'asındaki fO&eyi böyle bir düğün alayı Eşrafın böyle eğlentilerinden pek dık 0 zaman otuzunda varmış. kumandanı davetliler arasındaydı. Yal- yarak seyredenleri kınp geçiren bir 
aibi geçti. hoşlanan Hususi Muhasebe Müdü~ü- 1 - ikinci karısı d~ çok genç. nız jandarma kumandanı işi olduğunu Konyalı oynadı. 

Köşkte hazırlık yolunda idi. nün geldiğini haber verdikleri zaman ' - Gençya, Çelebı Ha~ızı~ kızını bahan~ ~erek gelmemiş, fakat bir ça-1 Boşalan kadehler sık ıık dolduğu 
Üst katın üç odası tavanlara kadar Hacı Sadık tavşan kokusu almış bir almadı mı o ... Olsa olsa yırmı beş var, vıwla uç Jandarmaya oralardan pek u- için artık ağır durmağa çalışenlar bile 

halılarla donatılmıştı. iki damacana 1 zagar gıbi bahçeye seyirtti. Misafi- yok. 'ı zaklaşmamaları için emir vererek gön- gevşemişler, boşalmak için bahane ... 
dolusu rakı akşamı bekliyordu. rini elinden tutarak arabadan indirdi. - Güzelmif te; dermişti. . . 1 rıyorlardı . 

. Güllü kendine pek yabancı olmayan Artık karanlık basmıştı. Meclis o- - Güzel olmasa Hacı o .kadar pa· I Odada kalabalık etmesınle: . ~ıy~ Zeynep yanaklarına inen genİf aür-
~ôşkte biraz dinlendikten sonra bir a- danın tavanına asılı büyük petrol lam- raya kıyar mıydı. Baba.sına hın beş yüz 1 çalgı takımı bal~on~. y~rle~tı~ılmıştı. meli gözleriyle velfecri okuyarak '8 .... 
dahlını kasabaya yolladı. Onun adeti bası az görülerek iki duvara tahta a- lira başlık parası. verdı. Aldı. Kaç de- ilk defa yanık hır Egın turkusu başla- kının ateşine ak~ına göre kıntırken 
idi. Misafir olduğu halde yerine göre yaklı raflara da birer lamba kondu. likanlı peşindeydı. ı dı: • .. .. .. .. sedirlerde dizilen davetliler avuçlamu 
handa, otelde mutlak bir oda tutar, Her yandan gelen karJ§ık ışıklar oda-1 - Hacıya şimdi sorsan dünya gö- Keıı baglarmda uç top gulum var. biribirine çarpıp şaklatarak tempo tu-
f~la e l da saklatırdı . 1 daki eşyayı garip bir şekilde gölgelen- zünde yok. Baksana Güllünün kuyru- Hey allahtan korkmaz, sana, bana tuyorlardı. 

şya annı ora ! . . . . . . ··1·· 1 
Üç kız ve çalgıcılar elbiselerini de- dirıyordu. Daha şımd~den hafif yerlı ğu gi~i. ~ere!e gitse pcşınde. o um var. Def ~lan Fidanla Gülizar gittikçe 

liştiriyorlarken Güllü de kendine ay- I havalarda dola~an klarnet yavaş ya- Mısafirlerın hakkı vardı. Klarnetin kıvrak, çapkın ve idareli kızışan hır heyecanla okuyorlar: 
tılan baş odada giyiniyordu. 1 vaş meşhur kasaba şarkılarına ~~er- Hacı Sadık Güllüye ikram etm~k- sesine üc kızın, Zeynep, Fidan, Gü- Yürü yavrum yürü. 

Tatlı bir kı .. neşi koyu yeşil por- ken tabak, bardak ~akırtıları gıttıkçe ten, onunla meşgul olmaktan davetlıle- lizarın yanık, ince sesleri karışıyordu. Eteklerini sürü 
takal ağaçlan "a!::ında kaybolurken artıyor, Güllü Nermin üzeri pullu be- rini bile unutuyordu. 1 Ne zamandır böyle bir saz ve kadın Sürü, ıürü, sürü. 
liacı Sadıkın davetlileri sökün etmeğe yaz oyun elbisesiyle bir gelin gibi do- Eğlentini_n ~çıl~a merasimi Gül-

1 
v~ ra~~ al.e~ini~ ~asreti.ni çekenler ilk Sürmeli kızlar. 

ı-.ladı lar . . }aşıyordu. lünün kadehı mısafırlere uzatıp şeref- agız ıçın ıçın gonul geçıre,ek: Baktık~ ıize yürtjim .ız1ar. 
Baştaki büyük oda meclis için ha-/ Onu ne zamandır görmeyenler baş- lerine içmesiyle başladı. l - Ooh, hay yaşa. Varol Hacı. (Arkaaı var) 
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JAPON - ALMAN ANLAŞMASI VE SOVYETLER 

Askeri Muahede Sovyet Ordusunu 
ikiye Ayırmak Maksadi c Aktedilmiş 
Moskova 17 (A.A.) - Gazeteler Maretal Tuka • sunu ikiye ayırarak zayıflatmak maksadil~ aktedildiği~ 

çeolski'nin merke:ıi icra komitesindeki nutkunu uzun 1 ne ıüphe olmıyan Japo!l • Alman askerı muahedesı 
uzadıya mevzuu bahsetmektedir. . üzerine nazarı dikkati celbeden matbuat Sovyet Ruı

Alman ve Japon emperyalizminin emellerini ehem- yanın her türlü tecavüzü ezecek surette müsellf..h kuv
rniyetle kaydeden ve gerek ıarktan, gerek garptan ay- velini arttırmak için hudutsuz menabie malik bulundu
ni zamanda hücumda bulunarak Sovyet Rusya ordu • (unu tebarüz ettirmektedir. 

Sabab Saat 4 ten Sonra 
l2\'nl'9llıe e ral r e~ 

~ 
Eden Beklenen Nutkunu Sögf J 
"Herhangi Bir T aarruztı' 
uvafık O masına üsB' 
ade Edilmemelidir,, 

Kollektif Barıt Sisteminin Müessir 01111 .. 
için iki Vasfa Malik Olması icap Edetl 

KUVVET VE ELASTiKiYET 
_/ 

e •abra ca Londra 17 (A.A.) - Eden Li -r-----' r A :~::;:~i:i:ö~~~:!!.::::"ı:;ö!:!! lngiliz Mü~afa' 
Çarpı,ıyorlar ~=:~~~k::nh:::ia ~::::.id;=~: ~ ~::v:::e;~kanbS 

rile iyi metotlu bir surette çalı§ıl • ihdas Ediliyor 

1 ı T ki 
mııtır. Fakat 1936 daha iyi ve 1937 JJ H b S •• •ı • t a Londra, 11 (A.A.) - Mat1~.ı1 a eş Uvarı eri a Yan an arın dedeondandahaiyiçalııılmas1la- lftl' 
zım gelecektir. Sarfedcceğimiz gay- ~::;Y;;r:,aİn~;,~~n~ü::::.:i ~ 

Karşı Yıldırım Gibi Saldırdılar ret.r.:.:-;:.:~::;n ka······lığıta- • ~7:6~;::~:~·;~~: . .::~:~;~::j 
rihte zaman zaman facialı neticele- Bu bakanlığa Ramsey MacJ ~ 

ı 
1 
b. k d · d b" l ·ı· 1 ve "'ahut Sir Samuel Hoare gel (Baş tarafı t inci yüzde) Jzarfmda talyan tayyare kuvvetleri, ın a ar ınsan var ı ve ır ngı ız re sebep olmu,tur. Şimdiki ıiyasa " ~ 

Habeşlerin Canaledorya muharebe· Raa Desta ordusunun arkasını durma • doktoru çalışıyordu. Doktor yara • istikrar barış davası için neden o de- tir. ..--~ 
sindeki mukavemeti gayet çetin olmuş dan dinlenmeden bombardıman etmiş· lanmamıftır. rece kat'i olmasın? aı icap eder. Kuvvet ve elat . 
ve Habeş süvarisi müteaddit hücum • ler ve bu auretle kendisine gelecek im- * · Bir kaç güne kadar Cenevreye bu Kuvvet taarruzun filen CJ!S8.rt/IJ 
larda bulunmuştur. dada mani olmuşlardır. Roma 17 (A.A.) _ İtalyan yarı fikir ve ruhla gideceğim ve önü • rılmak için, elastikiyet te ıırl~ 

Habeşler çepçevre siperlerle muha • Ras Desta kuvvetlerinin geri kıta • resmi mahafili, Makallenin Habeş- müzdeki pek çetin ite bu ruhla bat- lince icap eden tadilatın mu~., 
fa altında muhtelif ve müteaddit maki- ları İtalyan ordularının ileri k.arakollan ler tarafından sıkıştırılmış bir hal- lıyacağım. Hepimiz Milletler Cemi- suretile teminini kol.aylaştır11'1~ 
neli tüfek yuvalan kurmuşlardır. Fakat ile irtibat halindedirler. de ve nazik bir vaziyette bulundu _ yetine taallUk eden pek yakın an • retile harp aebeplennden baı. 
İtalyan tankları fazla müşkülata ma • lfesmi Tebliğ d k ld ı · ·nd~ 

ğunu yalanlamaktadır. laşmazlıklardan ilersini görmeğe nm orta an a ırı maıı ıçı 
ruz kalmadan bu siperlere yaklaşarak Roma 17 (A.A.) - Mareşal Ba- çalı§mak ve bazı mühim noktaları Milletler Cemiyetinin mühi~' 
H:':~ş d~akineli tüfekçilerini öldür - doglio resmi bir tebliğde General Romada Sevinç •gözönünden uzak tutmamak mec- dası büyük devletler dı§ındak• İ 
muş er ırk.. . ··f k 1 b b'l Grazyani'nin tam bir muvaffakiyet • Roma 17 (A.A.) - General buriyetindeyiz. Bu noktalardan iki- }etlerin bu arada genel harpte 

Bu ma ınelı tu e yuva arı se e ı e k b f f k' t' b . ., · f 1 · 1 dl 
b. "dd d k b . . d k azanmıt ve u muva a ıye ın u Gra:.ıı_ıanı nın za ere netıce enen si ı::unlardır· taraf kalanların da Cenevre :1 ır mu et urma mec urıyetın e a- . . . b 1 l C .. k · h :r • )' 

ı ı 1 1 b 1 t . 1 ayın on ık11ınde aı amı§ o an a- yaptıgı taarruz, memle etın er ta- 1 H h 01• hır" taarruzun mu fuzlarını kollektif bir surette an ta yan ar u yuva arın emız en • • . - er an
0 

- tif 
mesi üzerine yeniden ileri hareketleri- nale Doria ~uhar~be.aını son~ er • rafında büyük bir sevinçle kar§ı • vaffak olmasına müsaade edilme - lanmalarındadır. Keza kollek • 

d tm. 1 d' dirmiş oldugunu bıldırmektedır. lanmıttır. l'd' rı• ıiıtemi •imdi bir ıilabsııl ne evam e w er ır. . .. me ı ır. :r :: _.., 

Muharebenin en dehşetli ve heye - Bu muharebede 4000 Habetlı ol • Bu zaferin müstakbel harekat ü- 2 _ Milletler Cemiyeti azagı bir- anlatmasına mebni olabileceP 
canlı sahnelerinden Canale Doria neh· müş.tür. . . . .. zerinde ehemmiyetini hissettireceği likte hareket ederek timdi ve yahut ricik yoldur. lngili~ h.ükfunet jl 
rinin cenup kıyısı boyunca avcı hattın- Şımal • garp ıstıkametıne dogru kaydedilmektedir. gelecekte bir hotnutsuzluğu yatı§ • ulusunun her hangı hır meoıl ~ 
da ilerilemekte ~~an .lt~Iran .~s~erler!· ric'at etmekt~ ol~n Ras Deıta or • Soma/ide tırmak için en iyi yolun taarruz de- muhal~f olduğunu ~annetmek i 
ne karşı Ha~ suvarısının buyuk hır dosunun bakıyesı, İtalyanlar tara- .. ·ı l'h .. k I ld yük hır yanlı§tır. Sıyasamız h ~.ıııl 
· · · .. h" . . . J Ç ki gı, mus ı ane muza ere er o u • ... . diJ"; şıddetle yıldırım gıbı yaptıgı ucum - fından tacız edılmektedır. syan ı ı .. k l'h .. k millete karşı degıldır. Fakat ,,.. 

ı gunu ve anca mus ı ane muza e -
11 dur. .. . . .. .. talyanların motörlü .~ü~re~ele~i, Adiaababa 17 (A.A.) - Bir Ha- relerin en iyi neticelerle taçlanabi • ler Cemiyeti azası s.ıfa!i!e paktı~ .J. 

Habeş suvarısı, ltalyan hatları uze- dun akşam Habe§ arazısının ıçerı - b k - d 1 ı~ t l .... . h h · b" .. hangi bir surette ıhlalıne kBıf'J . .. .. h · b 1 eş aynagın an a ınan ma uma a ecegını ve er angı ır mutaarrı- .. ,; rınde buyuk ta rıbata se ep o muş ve sinde 75 mil ilerlemiı bulunuyorlar- .. İt 1 b b d t • d b'l k d d k Bizi kuvvet siyasasına dov-J b 1 · d k b' · t 'h gore, ayan om ar ıman ayya • za ıspat e e ı ece erece e uv • ~ 
un arı ~nşan t ~ce ır ~azıy~ 

1 
• dı. releri Kuoram şehrini tekrar bom- vetli ve birleımiı olmalıdırlar. Son harııı bozmak iıtiyecek her ~ 

~asdedtmıkşse de ltadyan tan an emen Piyade, tanklar, topçu ve hava bardıman etmişlerdir. Ölenler olup bir noktayı da kaydetmekliğime bir hüklımet veya ulusa kar§• ~~ 
ım a a o'mu' ar ır. k ti · d k" · t'b t ·· k il k 'f · f d ··r-tP· 

8 .. · H b .. ·ı · uvve erı arasın a 1 ır 1 a mu • olmadıg"1 belli değildir. Tayyareler müsaadenizi rica ederim· 0 e tı sıstem sa ın a go ~ ... unun uzenne a eş suvarı erı, k ld · · 
bunlara da hücum etmişlerdir. Pok emme ir. Son defa başlıyan muharebede Diğer milletlerin Cenevrede yal - dır. ~ 

b. h"' 1 f k · İtalyanlar, bir çok esir aldıkları . . . . .. l d ğ'l f'I d b' · 1 b istisnasız bütün Milletler cesurane ır ucum o muş, a at netı- Jtalyan yerlı askerlennın Habe§lere nız soz e e ı ı en e ızım e e· . ·~it g ibi tüfek, mitralyöz ve top ta zap- b 1 ki d b · yctı azası devletlerle çalıcrnııı-ce ver memi.c:tir. · ... · h kk d "t dd't l"' • ra er o aca ann an ve arıa sıyn- :r • ,... t tm. 1 d" geçtıgı a ın a mu ea ı ma u ~ d h. b. . b.. .. k lb . • 
Tankların makineli tüfekleri, sağ e ış er ır. mat gelmektedir. Bundan başka, sası takip ederken bizim de, onla • . ar ~ç ır şeyr utun a,,. I'~ 

kalan Habef süvarilerinin biribiri ar • İtalyanların zayiatı mühim değil- H b 1 1 1 S 1· . . d ., rın da barı•ı temin edecek kadar ıstemıyoruz. Bununla berab ... f • J 
. .. d. a e§ er ta yan oma ısının ogu :r 'h .

1
A fi l'h aııt":ı kasına yaptıkları nevmıdane hucum • ır. . 1· d . l kt ... kuvvetli olmaklığ1mız için icap eden ya ı tı a arını mua ı ane .., .. ·ı . b" k d h it l T k . l . ş1ma m e ısyan ar çı ıgını ve yer- 1 h il t ... b lur,ş 

larda bu suvan enn ır ısmını a a a yan e zıp erı l'I . H b I I kt . tedbirleri alacağımızdan emin ola a a e mege mec ur o .ı 
R b ı erın a eş er e çarpışma an ım- • k il kt"f · t · tm k j~~ 

yere sermiştir. oma 17 (A.A.) - Ha eş kuv • . 'ki .. "dd' t k d" l bilecek veçhile ileri oitmeg" e mec o e ı sııtem eııs e e . J'i 
l k. b . . tına ettı erını ı ıa e me te ır er. • • d k . B d b k · dı Canlı beygir i e ma ıne eygırı ara- vetlerinin hali hazırda MakaUeyi buruz. ece tır. un an 8§ a §1111 

sındaki bu amansız mücadelede niha • tehdit etmekte oldukları haberi tek- ltalyanın Harp Manah Jetler Cemiyeti azası olmıyır..ıı _ _J 
yet makine ygiri muza er 0 muş - zip edilmektedir. Roma 17 (A.A.) - Afrika savat istekli bütün uluslarla ve 1 

be ff ı iki Kuvvet b~ 
tur. Sonunda Habeş süvarisinin sağ ltalyan uçaklarının Habeşistan • masraflarından bahseden Curnale Kollektif barıt ıiıteminin mües • Amerikayla mutabık bulu 
kalan kısmı, bu cehennem ateşi karşı· daki bir lngiliz Kızılhaç seyyar sıh- Ditalya gazetesi, bir çok kimsele - ıir olması için iki vasfa malik olma- bahtiyar olacağız. 
ımda sarsı]arak geri kaçmıştır. 

Dolo mıntakasında İtalyanların en biye heyetini bombardıman etnıi§ rin 1936 yılının ilk altı ayma ait 

Cenevrede Faaliyet Başlıyor t 
Alo:zi ltalyan Heyetini Temsil Edece, 

fazla ileri hareketi iki nehir arasında olduğu haberi de tekzip edilmekte • bütçede yazılı 975 milyonu çok az 
olmu tur. Fakat ayni zamanda Am- dir. Salahiyetli çevenler, uçakların bulduklarının ve fakat bu rakkamın 
noda! kalkan İtalyan kolu, Conaldorye dün Dessie yakınında bet yüz ça - hakikate tamamen uygun olduğu -
nehrinin şimal kıyısı boyunca da 1 dırdan mürekkep bir kamp ile Dal- nu, yeniden konulan müteaddit ver
ilerlemiş ve yoldaki köyleri zaptetmiş- dia yakınında iki yüz çadırlık bir giler dolayısile varidatın gelecek 
tir. kampı bombardıman etmiş olduk- sene 2 milyar 300 milyon artacağım Anvergne ve oradan da 20 kinunu-

Muharebenin sürdüğü dört gün larını beyan etmektedir. Bu kampta hatırlatmaktadır. 

~ Paris 17 (A.A.) - Laval yarın murahhaslarına mahsus olJSS~.J' 

re Cenevre otellerinden bif1 

lngiliz Gazeteleri Vakit Geçirmeden· 
Petrola Ambargo Konulmasını istiyor 
Londr~ 17 (A.AJ - Muhalefet 

1 

bir Habeı Kızılhaç seyyar hastane-ı tanda «Katiller» irtikap etmeleri • 
gazetelerı petrola ambargo konma- ·ini bombardıman etmeleri muha ~ ne daha fazla meydan vermemek ve 
ıı meselesindeki mütereddit vazi -

1 
f l . . h'' 

1 
d bu gibi hadiselerin önüne geçmek 

. d d 1 bük' A h" e et gazete erının ucum arın a .. k' . d l yetın en o ayı umete ucum uzere va ıt geçırme en petro a am-
etmekte devam ediyorlar. devam etmelerine yardım etoıi~tir. bargo konulmasını talep etmekte • 

Jtalyan tayyarelerinin :yeniden 
1 
Bu gazeteler, İtalyanların Habeıis-

1 
dirler. 

sanide Cenevreye gidecektir. · dalar kiralamııtır. 

* * ' 
Cenevre 17 (A.AJ - ltalyan de- Londra 17 (A.A.) - frıa~' 

legasyonu, Aloisi ile Milletler Ce - ltalya büyük elçileri, bu ·~ 9'1 
miyeti konseyinin önümüzdeki top- işleri bakanlığında Edeni z.•f j 

lantısında bulunacak olan ltalyan miılerdir. ..,... / 

~----------------------------------~~------------81 r ltalyan Fabrikasında infilak Old&J ~ 
Roma 17 (A.A.) - Bir hava fiıekleri fabrikasında yangın .<t· ~ 

ve bunu takip eden infilak neticesinde üç amele ölmüıtür. B1
' /. 

yaralı vardır. . ... 
·············-······························································································· 

(Son telgrallarımızın devamı 14 üncü yüzdedir.) ... ······ .......................................................................................................... 
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tı Esrar Dolu 
i dam: 
Ağa Han 

SON POSTA 

' • 
S.:rfa 1 

, _____ Tl_y_a_t_r_o_B_a_h_s_i _____ J 

a kO eretinde: 
De iz Hav Si 

Vasfi Rıza, Türk tiyatrosu mecmu· ı Artık yollarında yürüyeceklerdir. 
asına «Dua ediyorum» başlıklı bir ya- ı Çünkü yol geniş; yolcu lazım 1 
zı yazmıştı. Değerli san ·atkar diyordu Deniz Havası; eğlendiren, güldü-
ki: ren bir operettir. Deniz havasındaki 

<ıGazeteler hoşuma gitmeğe başla- tipler hoştur. Eseri yazan, bilhassa tip
dı .. Değişiklik belki kimsenin gözüne fere itina etmiştir: 

1 Hükümdarlar Gibi Yaşayan, 

çarpmamıştır; ilan sütununu süsleyen Her şeyi bilirim, her şeyi yaparım 
mask'lan belki benim gibi hayran hay- iddiasında olan bir bestekar. onun kar
ran s~yreden olmamıt,;tır; üç «mask» şısında yalnız kendi ilmine güvenen 
var .• Üç tiyatro ilanı .. Her akşam sa- bir okumuş; okumuşun başlı başına 
lonunu halkla dolduran üç tiyatronun bir tip olan kansı, şair geçinen saf bir 
reklamı... Frenk gazetelerinin tiyatro deliknnlı ve bütün bunlann bir nrayn 
ilanlanm tablo seyreder gibi karşımda gelmesi deniz havasında bir tatlılık 
tutardım, sayardım: Pariste altmış üç 1 vücuda getirmiştir. 

Sofrasına Kabul raUarın 

Edi en 
Şah iyeti 

imek 

Bu Esrarengiz 
Tanımak Ve 
Fayda ıdır 

Bu Adam Nenin Nesidir, -
Bir imam Yoks '··· 

Berlinde elli sekiz 1 Londrada bilmem * * 
kaç!.. Atina, Sofya, Belgrat, Bükreşte Deniz Havası iyi bir dekor içinde 
her gece oynanan muntazam ve mü- oynanıyor. Oynayanlar arasında en 
teaddit tiyatro hey'etleri var ... » çok göze çarpan Şaziyedir. Şehir Ti-

Vasfi Rızanın dokunduğu noktaya yatrosunun eski san•atkan Şehir Ti
dokunacağım: On yedi milyon nüfus- yatrosundan ayrıldığından beri san'at 
Ju bir memlekete bir tek tiyatro kafi kuvvetinden kaybetmemiş, bilakis bu 
gelir mi? Gerçi iyi bir tiyatromuz ve kuvvet onda bir kat daha çoğalmıştır. 
çok kuvvetli aktörlerimiz var. Fakat Makyajı mükemmeldir. Rolünü iyi 
bu tiyatro bir tek, ve bu aktörler bir yapıyor; bilhassa alaturka şarkı sahne
tek tiyatroda toplanmışlar. sindeki hareketleri ondaki sahne kabi-

İstanbul Şehir Tiyatrosundan bah- liyetinin en güzel bir misali oluyor. 
sediyorum: Hüseyin Kemal de Deniz Hava ın-

Yıllar evvel bir tiyatro mektebiy- da bir varlıktır. Saf ~rin tipini her 
ken, sonradan bir tiyatro Trupu haline sahnede çok iyi canlandınyor. Yaşar, 
getirilen ve tiyatrodan anlayan ellerin belli ki iyi bir vodvil artisti. Mehmet, 

. . . . . ,.. idaresine geçtikten sonra da iyi verim- başka aktörlerin tesiri albnda kaldığını 
Dünya matbuatında ismi sık sık ]erinden b~de, ~u mezhep ::aiıklen -jneşrettı. Ha~ıfe tarafından ıl~ oluna~ ler veren Şehir Tiyatrosu Türkiye için belli etmezse iyi olacak. Diğerleri içi~ 

geçen bir adam vardır: Ağa Han .. İs- nin, her sene, Aga H~a ~~mekle ~uka.ddes ~ıha~ın butl~nını ı.~P~.t edı- kuvvetli olmakla beraber hiç te doyu- de rollerinde muvaffak oluyorlar, dı
rninin de ifade ettiği gibi bu Şarklı mükeJlef oldukları şahsı vergıclir. Bu cı delıller gosterılerck Hınt Musluman- rucu olmayan bir varlık.br. Türki e yebiliriz. 
rnüslümanın adı, daima en modern para, bir heyet tarafından Ağa Hanın Iarı lngiltere tarafına celbolundu. demiyeyim, bu tiyatro yedi yüz bin ~u /•met Hulusi 
sosyt>telerin toplantıları, büyük at ya- bulunduğu yere gönderilir. lsmaili Ağa Han, efendisi olan lngiltereye kadar insanı olan İstanbul ~hri için 
rışları ve entrikalı siyasal hadiseler imamı, ister Londranın muhteşem bir yaptığı bu hizmetlerin mükafatı olarak bile kafi gelmemelidir ve gelmez ı. 
ınünasebetiyle geçer: Bu adam . ki~- otelinde, ister Amerikanın ten~a bir b~~dan bir m.üd~et evvel ln~l~ereye Şehir Tiyatrosunu; yaptığı iş gerçi 

• dir ve kendine verılen ehemmıyetın noktasında bulunsun, bu heyet ımama muracaatla Hındıstanda kendısıne u- .. f' 
be "')"'k" l f k b" l"k ·ı · · · d" F guç ur. se pleri nedir? , mu a ı o ur. a ır prens ı ven mesını ıste ı. a- B" .. Şek . . ... b" 
Bunu, okuyucularımıza anlatmak Bir terazi tedarik edilir, Ağa Han kat lngiltere, onun bu talebini reddet- .. ır gun :~ırı? e.~ agır hırf'fesb:· 

. ... . . rını oynuyor. ı:.nesı gun en a ı ır 
fayda ız dC'ğıldir. bu terazıde tartılır ve agırlığı mikta- mekten çekınmedi. Buna mukabıl, t" h ı_ H .. h 

1 . • .. .. opere ı sn neye ırnyuyor. epsını ep-A cı Han, aslen bir ranlı ailenin ço- rınca kendisine nltın verilir. Ağa Han kendısı, Londrnnın en kapalı klubu o- . . ç·· k"" d . t • 
1 . .. "ld" sını o yapıyor.. un u on an ıs cnıyor. cuğudur. ddıasıııa göre, lfaşimi aİ· 80 kilo kadardır. Bu ağırlığa tekabül lan Jokey ldübc fahrı aza seçı ı ve B d w d w•ı ·~ 

1 
H . Ş } . T" 

ı ·ı· k l u, ogru egı •re er şeyı e ur ı-lesind ndir ve Hazreti F atmanın to- eden altının kıymeti ise takriben Derby yarışında, ngı ız ra ı, onun şe- t d . t 
1
. n~l... d 

. . ya rosun an ıs emeye ım, Y"".ır e ve 
runları silsilesine mensuptur. Ağa :tJSOOO liradır. refine kadehini kaldırıp ıçtı. memlekette tiyatroların çoğalmasını 
Han, bu halkanın 1~3 üncü zincirini Her yıl, bu para, lsmaililer tarafın- * * "' isteyelim ı 
lC§kil etmektedir. dan şahsan Ağa Hana verilir. Ayr~c~, Hint müslümanları üzerinde bu de- İsteğimiz herhalde hoşa gitmiye-
Ağa Han, lsmaili mezhebine men - Ağa Hanın her gün banyo yapmak ıçm rece derin bir tesir ve nüfuz tesisine cektir. Misali de var: Bu yıl, bir ope

S~ptur "e bu mezhebin imamıdır. ~:k-I kullandığı s~'. şişelere konur, ~indis: muvaffak olan bu adam, tercihan in- ret tiyatrosu iş görmeğe ba§ladı. Bir 
tıben bir asır kadar evvel lranda Şıılı:r, tana gönderılır ve mukaddes hır su gı· giltere ile F ransada oturur. Oralarda kaç san 'atkarın bir araya gelmesiyle 
~e 1 mnililer arasında çıkan kanlı hır bi damla damla satılır. muhtt>şem saray ve şatoları vardır. vücuda gelen bu tiyatronun simdiye 

ı~tilaf üzerine Ağa Hanın ailesi Hin - ~ * ~ * .. .. . Mezhebine mensup olanları, istedi- kadar sahneye koyduğu opere~ler bc-
dıstana hicret etmiş ve Bombayda Aga Hanı, bugunku muhım vazı • ği yerele istediği zaman hazır buluna - ğenildi. «Bay Bayan» atılan ilk mu-
Yerll"şmiştir. O zaman, Ağa Han he • yete sokan esbap şun~ardır: bileceğine inandırmıştır. O suretle vaffakiyetli adımdı. «Sevda Oteli» ve 
il Üz doğmamıştı. Ağa Ha~ s~kiz yaşı- Büyük zekası, lngıltereye olan de-ı hareket e~er ki Lon~rada sanıldı~ı ~~: 1 <cTclli Tuman ilk muv~ffakiyetli adı-
na g .. ldiği zaman babası oldu ve o, rin bağlılığı.. . . . man Afrıkada, Afrıkada zannedıldıgı 1 mın peşi sıra geldiler. 

·ı 1 · L_ • G d ken Hındıstanda H" d" d ·· ·· ·· B" 1111 Yonlarca smailinm nıışına geçtı. enç yaşın a ı .. . bir sırada ın astan a gorunur. ır En son olarak sahneye konulan 
Şimdi, burada, onun talim ve terbi- müthiş bir çiçek salgını baş gosterrn~- Garplının yaşayışından farksız bir ha- «Deniz Havasm ile bir adım daha atıl

:Yesinde büyük rol oynayan anası Ali ti. Hintliler aşıl.anmıyorlardı. Aga yat yaşar, içer, eğle~ir. F~~t m~z • mış oldu. 

Şah nıeydana çıkar. Han hayatını tehlıkeye ko~d.u, salgın heptaşlarına öyle telkın etmwtır ki o- ,-=---====- ... ==-====-

iki aan'atl:ôr 

Şaziye ve Hüseyin Kemal 

Ali Şah, oğlunu, ileride oynaya~ğı vuku bulan mınt~k~y.~ .. gıttı .. Halkı nun içtiği viski, en leziz su, yuvarladı
ll'lühinı rolün bütün icaplarını yenne topladı. Onların gozu onunde bızzat a- ğı bardak, bardak şaraplar, en temiz 
getirebilecek surette talim ve terbiye şı oldu. zemzem mesabesindedir · 

(Toplantll•r, D•vetler ) '~-----------~ 
ettirdi. icabında, Ağa Han fala~aya lmamla~ı. bir .ş:y ~öyl~yince ~apma- Altı sene evvel üçüncü defa evlen-
Yatırılıp dayak bile yiyordu. Hatta, o- mak lsmaılıler ıçın ~mka~~ız hır şey - miş ve F ransada görüp sevdiği bir 
tıun lalası, bir defasında A~iw•Şaha, bu dir. Onun aşılandıgını .. goren hal~, ~~ pastnhant> tezgahtarı dilber bir Fran ız 
llluanıelelerden sikayet ettıgı zaman, kın akın aşı oldular. Boylece, muthıs k d 1 ~tır ve bundan bir çocug· u 
l . . . ,.. d H' d" d d f 1 a ınını n mıT adın· çiçek ıstılctsı a, ın ıstan an e o • l 

· o mucıtur. 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetinin 'ı 
Kongresi 

Adalnrı güzelleştirme cemiyeti martın 

- Cahil bir evliıt sahibi olmaktansa, du. d" . d · 
"h d · d * * * Fakat ken ısın en sonra ımamet rnmlnrını tesbit edecektir. 0~u .<>lmüş bilmeyi tercı e erım. e· mcvkiine geçecek olan oğlu, ikinci kn-' 

sekizinci günü kongresini yapacak, bu 
kongreden sonra da 19 36 mesai programı· 
nı ve bu yıl içinde yapılacak mevsim bay-

nıışt Ag· a Hanın lngiltere nazarında e- b 1 Üsküdar Askerlik Şubesinden 1
• rısındandır ve bu genç, İr ngiliz gibi 

Aüa Han işte bu şartlar altında ye- hemmiyetini arttıran hadise bambaş • . . . y . f 'it 1 Al".ananlar 
• • 

0 
' • •w• .. d·: h k l d" Londrada yetışmıştır. anı ngı ere • • .. lıştı ve rüştünü ıspat ettıgı gun, t.:::l)'u k d r Bu hazin i uye öy e 11 : • k b" b d 'd' Aranılmnktn olnn ntngıdn rutbe \'C ·· . ı b l 1 j 1 nın saclı ve şnşmaz ır en esı ır. . . . 

:Yuzundt> sayısı mılyon arı u an sma- &lkan harbi patlndıgı zaman ngi - • .. .. b h" ti . ısımlerılc meınloketler ynulı yedek su -

ililerin ha§ınn geçti. lsmaililer, daha zi- tne, Balkan devletlerini tutuyor ve biz tt~l ·~·n,d~~tun U~uslı:;ı;0:~~~:s:~~ bayhır lstnnbulda ise Üsküdnr askerlik şu-
:Yade 1 d C va adalarında, Arabis- Tu"rklerın Avrupadan çıkarılmamız a 1 ın ıs anı l "l"'hl ı besine acele müracnatlnrı, taşrnda bulu -

ran a, a h · · it dn top amın sı a arı a- 1 'k d ı t nd H. e ce de Zengibarda siyasetini güdüyordu. Bu sebepledir ımayesı a ın . nanlnr ise bulunduk an ı nmet a rcs crı · ı 
'ard~; B~tt~:~:bin başlıca icabı, ki Balkan hMbi başlar başlamaz Hind zaltma konferansındl~' .. te~sıl eder, nin mezkur şubeye bildirmeleri il1n olu .

1 
. . . . B Hindistnn namına, mtun ıınparator - nur ırnanıa k"r"' köriine ı}aattır. u mez- müslümaıılt rı arasında hasıl olan lehi- . k d f • · 
h . < 

0 
u . . d" d ) k ··• luk toplantılarınn iştıra · e er ve ngı-ı Y l"dck lc-vn7.ım binbn~ı Ali oğlu 299 ebın merkczı Hın ıstan a oma u mizdeki hareketi, bu müslüman . d d ) 1 d • . E _ _ı k · d 

. · · ]" b" t k" liz bayrağının iizerın e a ga an ıgı doğumlu Nazıf. · rzurum, ynıe pıya e 
~IAere i~lı bir komıtesı, gızlı ır ebş .. ı- imam { 1) ı n~rettiği bir beyanname topraklarda hükümdarlara mahsus o-1 Astegmen (müliıziın) Mehmet oğlu 31 O 
"t · ı· · ·ı b .-.t memur arı ve u • ·1 d h 1 d d d lsmaı"lı'ler de Pu • ' T ... ı, gız ı ıstı l ar<.; ı e er a ur ur u. • • l 12 ,.. t "le selamlanır doğumlu Rnhmnn Ali. iirkistnn, yedek , ... k b' . d . k h f d'I k nn pare op ı . . . • 

J u ır servetı var ır. ankarcnin ıstatu ·o mu a aza e ı ece - I .
1 

. I' h "k piy de Asıegmcn (mu lazım) Cemal oglu 
Bu servet, lsmaili mezhebine men- tir, yalaniyle bize oynadığı siyasi ve Maamnfih ngı terenı~ ~ ı ve u .. - 313 doğumlu Cevcdt Kastamonu. 

sup ol ınlar tarafınd, n istenerek veya askeri kahpece oyunn, hareketsiz bir mii altında, Ağa !:a~ gıbı tacsız hu - .. . . , , .. ~. . •.•. __ , 
i t k h ne verilen ve bir k h' · · d k ld 1 1\1 kümdarlar bir de3ıldır. Onların sayısı enmıyere er se mis in şa ıt 'azıyetın e a ı ar. a· . A 

· · · · · 1 paralarla k" h't• f kt k t'i miktarlarını ve hakıkı ne" ı "ergı mahıyetını a an amafih Ağa Hanın o zaman ı ı a et ço ur ve 8 •• 

l'neydrına gelmiştir. . makamına oynadığı oyun sade bu de-~' azifderini Allah bılır. 
Bu para Ağa Hanın ve onun ıda- • "ld" 

re · d k" '. 1· k "t ·n emrindedir gı ır. z 
sın ı gız ı omı enı . . . · Büyük harp ba ladığı zamah en -

Varlık - On beş günde bir çıkan snnnt 

ve fıkir mecınu~sı Vıırlı~'ın 15 son kanun I 
tarihli ve 61 ıncı sayı~ı bır çok tnnınmı l'. - 1 

==~-

Eski Zabtiyc, Çntalçeşmc sokağı, 25 

tSTANBUL 

Gnzetcmizde çıkan yazı ve 
resimlenn bütun hakları 

mahfuz ve gazetemize İttir. 

LA 1 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay 

Kr. Kr 
TÜRKiYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBi 

Kr. Kr. 

1400 750 
2ii40 1220 
2700 ı-100 

400 150 
710 270 
800 1 300 

Abone bedeli peşindir. Adrca 
değiştirmek 25 kuruştur . 

Gelen evrak geri verilmez. 
llônlardan m s'uliyet alınrnn:z:. 

Cevap için mektuplara 1 O kuru~luk 
pul ilfn esi laumdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

7.ahir n hayır işlerine sarfedılı.r: Hakı- gibarda bulunan bu adam, Balkan hnr
kattc, sarf mahalli~i Allah bılır. binden aldığı dersi iyi anlamış olduğu-

Çengefüöydc b. !<kal Ni1 ol"kinin dükkft.
runa sııbaha k rıı hırsız ginniı ve yaka- zıcılnnn mnk le. §İir ve hikiıyclerilc çık - ~---~--------~~----

lsrnaili me7hcbinin mühim an'ane -
nu ispat için derhal bir beyanname lnnmııtır. mıştır. 
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"Elsenor Asileri,, Beyaz Perde Uzerlnde Ha tanın Filimi eri 

Gerçekten Tabii Dekor Arasında 
Çevrilmiş, Gerçekten Heyecan 

1 
l 

184 9 Tarihinde an ' 
Fransisko Şehri 

Verici Bir Filim .. Amerikalı bir re- ~-~---..---.....,,,_..-__,,._,,,,, .,...._;oo1~·-
jisör, bugün Gan· 

g~ter hikayeleri ile 
çalkanan memleke
tinde haydutluk ma 
yasının maziden 
kalma olduğunu ha
tırlamış ve hatırlat
mak istemiş ola
cak: Zira meydana 
koyduğu eserde bu 

gaye sarih suret 
okunmaktadır. Yap-

Fransız rejisörü Pier Chenal'ın bir 
,ok denemelerden sonra bu defa, hor 
;eşit seyirciyi alakadar edecek bir sü
je bulduğunu kabul etmek mecburiye
tindeyiz. yeni filminin adı «Elsenor a
sileri» dir, ayni adı taşıyan Amerika
nın en meşhur bir muharririnin en 
meşhur bir romanından alınmıştır. 

«Elsenorn dört direkli bir yelken 
-6emisinin ismidir. Bu gemi, buharlı 

vapurlar devrinde artık benzerleri kal
mıyan eski zamanın fırtınaya, boraya, 

tığı filmin adı «ka
nunsuz \Jehir» dir va 
kastedilen yer de 
1849 tarihinde San
F ransisko tchriclir. 

Filhakika seksen 

doksan yıl evvel 

(San - Fransisko) fehri bugünkü aza· ımüdürü yapmıştır. Geleni geç~111 

metine malik değildi. Nihayet büyük- maktadır, fakat bu genç kız btf 

çe bir kasabadan ibaretti. Bu kasaba- det sonra kumarhanede soyolıı.ı: 
da civarda altın madenleri bulunduğu delikanlıyı sevecek, onunla birli1' 

için dünyanın dört köşesinden akın çacak, Chama1i de nihayet ha\1'ı1' 
etmif serserilerle doluydu. Bu muhitte cumuna uğrayacaktır.. .. 

geçen filmin süjesi bir kaç satırla an- Filmi görenler seyredenler \l' 

latılabilir: Chamali adını taşıyan bir de sıkıntı vermediğini, bilakis f( 

kumarhane sahibi vardır. Ayni za- uyandırdığını, 90 sene evvelki .. 

manda bir çete reisi olduğu için bütün tümlerin de zevkle görüldüğiifli.I 
şehre korku saçmaktadır. lüyorlar. Yan tarafta bu filmde~ 

Bu adam günün birinde Nev .. york- rnış bir sahneyi görüyorsun ut· 

tan gelen Snoan isminde bir genç kız- yan Barbary Kost ile ~vard ~ 
la ortak olmuntur, onu kumarhane son'dur. 

*** Mari Burns, Fir 
A 

rı 
tehlikeye göğüs germeğe alışkın, de
niz kurtlarını andıran bir kaptanın ma-1 geçmek bir türlü mümkün olamaz. Bu 1 düşerler. Gemi ise asi tayfaların eline 
lıdır. Kaptan zengindir, bir hayli arada da birinci kaptan bir kalp sekte- geçmek üzeredir. Bereket versin kö-
yaşlı, biraz da rahatsız olmasına rağ- sinden ölür, kızı yetim kalır. Artık ku- J:esı· d h"d' 1 · '"k" ti t 

linde bir kızdır, fakat f 
birinde.. Tesadüfen r~ 
sine uğrayan bir ele 1 

yı sevecektir. 13~ . . . k . ,. n e a ıse en su une e seyre -
men mesleğine sırf zevki için devam mandayı ıkıncı aptan deruhte etmış- k l . • 

. . . . .. me te o an romancı ışe vaz ıyet eder, 
eder. Amerikanın bir sahilinden mal tır, gemıde de gıttıkçe guçleşen hayat "I b k k d d ı o en aş aptanın ızının a yar ımı 
Yükler, Cenubi Amerikanın 0 sertligwi yüzünden isyan emareleri belirmiştir, I 

i e gemiyi limana getirirler ve kızla da 
ile meşhur Horn boğazını dol~arak bereket versin ikinci kaptandan her- evlenir. 

öbür sahiline götürür. Ve daima kızı kes yılmaktadır. Yalnız bir gün ikin- * 
ile birlikte seyahat eder, mühim za- ci kaptan kurr.anda göprüsünde mes- R h l 
manlarda kumanda köprüsünde hep gulken alt anbarın üzerinde çalışan ~-1 . omanın esas at arını hulasa et-

onu görürsünüz, fakat sakin günler

de vazifeyi ikinci kaptana bırakır, bir 

köşk şeklinde hazırlattığı hususi da

iresinde kızıyla birlikte kendi halinde 

yaşar. 

* 
ikinci kaptan kuvveti ve mesleğin

deği bilgisi ile meşhurdur, hayatında 

bir gayesi olmasa kendisini mes'ut sa

yacak bir adamdır, bu gaye ise vaktile 

kendisine büyüklük gösteren bir ada-

mı öldürmüş olan bir kaptanaan inti

kam almaktır. Bu kaptanın şimdi izi 

belli değildir, adını değiştirdiği de mu~ 

hakkaktır, fakat başında saç bitme

yen bir yara izi vardır ki ikinci kap

tan günün birinde onunla kartılaşırsa 

bu yara izinden tanıyacağına emindir. 

Geminin bir de üçüncü kaptanı :var· 

dır ki o da mesleğini bilir, cesur bir a

damdır, ı._endi aleminde yaf8lllakta
dır. 

* 
Yorgun düşmüş bir romanci tam 

.. .. k h" b' b 1 tık, fakat bu esas hatların arasında ~iz· 
çuncu aptanın ıç ır zaman a;;ıın- . 1 

d k k k 
. . .. A ' ı lı kalmış öyle teferrüat vardır ki ba;,ılı 

an çı mayan as etını ruzgar uçu- ' 1 

b ha .. . d k" b' başına bir eser kıymetindedir. 
rur, u şın uzerm e es ı ır yara 

1

. . .. . . . 
· · ·· ·· .. 'k' · k l k" l Fılm gerçekten dort dıreklı hır ge-
ızı gorunur, ı ıncı aptan an ar ı yı - 1 

ı d b . k" ·~· d" k mi üzerinde ve fırtınalı bir havada 
ar an en ta ıp ettıgı uşman arşı- ı , 

d d .. d . "ha 'd çevrilmiştir. Baş rolleri yapanlardan 1 
sın a ır ve o gun en ıtı ren gemı e 1 

. d w. • • .. .. .. k birinin adı Andre Berley, ötekinin de 
vazıyet egışır, zıra uçuncu aptan . . . , . 

I
Vmna Mınfrıed dır. ı 

foyasının meydana çıktığını anlamış, 

ba 
.
1 

. • d Resimlerimizde bu genç yıldızla 1 an ra ı tıca etmış, ora a esasen azgın 
f ı l b" . k N . filmden iki sahne görüyorsunuz. 

tay a ara ır ısyan çı armıştır. etı- ---.. ·-········ .. •• .. •••••• .. ••••••• .... - ••. 

Küçük Bir 
Sinema Borsası 

Süjesini fazla hayali bulmaz, aklın 
kabul etmiyeceği tesadüflerle dolu te

l lakki etmez~eniz'. b~ .isi~ altı~d.a ya-
Paris gazetelerinden birisi yeni fi .. pılan Amerıka fılmını gormenızı tav

limler için hayali bir borsa açmıştır. siye ederiz. Size bir buçuk saatlik bir 

H ft · · d ·· t ·ı k · f'l' sergüzeşt hayatı yaşatacak, çok me
a a ıçın e gos erı ece yenı ı ım - kl d d wı ı· bı'r ra ı, aynı zaman a a eg ence ı 

leri görmekte ve tam numarayı 20 ad- k t 1 kt H de 
1 
roman o u muş o <:.ca ır. em 

dederek her birisi için kendisine göre ne romanı 
bir kıymet vermektedir. Son listesi Mari Burns bir kır kahvesini isle· . 
şudur: 

15 : La M armaille 
15 : Mazürka 
13 : Mari Burn• 
13 : Kanunsuz Şehir 
12 : Lukre• Burjiya 

r ten, ~en, ~uh, şakrak... Ve kendi ha-

Fil 

kanlı (Vilson) ~ 
de azılı bir ( 

) d. V 01i; 
ter ır. e P ed'I 
fından takip 

1 

tedir. Mukaddt~ t 
akibet te şu~~r d· 
to günün bırırı 1 

genci bastırıt~ 
son) nasılsa ·se 
Mari Burns ~ 
tulur ve ka eP 
.oluşuna rağfil 
beş yıl hapse 
kum edilir· . ~ 

Fakat Mar• 
polisin yardııfV 
hapishanedı: 
çar, çünkll { 
V·ı . 11efl . ı son un eı I~ 

hulmağa ge eti 
ve yakalanacağını ümit etmekt~~( 

Mari Burns hapishanedeJl ı,ı 
bir hastaneye girer, orada hastıı ft" 
olarak çalışır, (Vi1son) dan rı\~ 
meğe başJ~r ve başka bir cJelı \ 1 

sevmt;ğe koyulur. Bu sırada l 

çıkagelir ve Mari Burns aşkı~; 5' 

eden bu adamı heyecanlı b1 

esnasında öldürür. ··rd 
Bu rolü yapan resmini go 

nüz güzel Sylvia Sidne~ 
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Habeş Meselesi 
Habeı - ltalyan harbi b.,.anln• 

•ene ya '°" hararetli, yahut ta '°' •· 
itin bir devreye ~rmiftir. Adüahlııa • 

dan aon gelen ha6•ln ltalyanlann, 

6ali6iyet, ayni :zamanda da ınaflıi6i • 

Yetini bildirmektedir. 

Mev•ulı menbalardan aldıfımı:z 

telgraflardan Malıallenin fİmalinde, 

beliti de cenubunda '°lı Jicldetli olclu
iu kadar da az fidd•tli mahore6e1er • 

den •onra Malıallenin ltal~dan 

Habeılere, Habeflerden de ltalyanla • 
ra, ltalyanlardan gene Ha6cflere, ille •. 

ondan ona, ondan ona geçtiğini öfren• 
ınekteyi:z.. 

Bu vaziyet kar,.....,ıa Aonıpa deo

let/erinin ne •uretl• harelıet edecekleri 
tamamile belli olmrqtur. Zecri ted6ir· 

lere müracaat eden devletler ted6ir • 

lerin te•İrİ görülüp •örülmedifinde 

müttefiktirler. Petrola ambargo konu
lup konulmıyacafı hakkında yeniden 

bir karar oerilmİflir. 

Akdeniz.de 6ir harp olur• Fraıms • 
ların oe Almanlana lngiltereye ltarfl 

alacaklan vaziyet malcimclar. Ya 6i • 
taraf kalacaklar, ya ltalyan tarolını İl· 

tizam edecekler, yahut /ngiltne ile bir

lik olacaklardır. 

Ulıular Kurumunun aon toplcuetuııt
da 6ütün bu meHleler ayrı a7"1 mü -

aalrere edilmiftir. Sö:z alan 6ir '°" 
Jeoletlerin mrırahha•lan Hah•t • ltal
yan harbinin bugünkü açık OfUİyetini 
apaplr 6lr ...,.,,. mla ebnİfl•· .,. 6ir 
tarafın muhakkak ftD'etfe 6a laarpfe 

mağlüp, diğer tarafın da galip oldu • 

ğunu aöylemiılerdir. Bu arada mal ao· 

ran bir murahhaa: 

Galip ve mafliı6un tayinini İdcmİf -

tir. Murahha•lar düfİİrtmÜf, tapnmıf o• 
İfİn içinden çıkamayınca maelenin 

6ir hey' ete havale.ine karar oennifla· 
dir. 

Bu karara uygun olarak •eçİlen Vç
ler komiten üç gün, üç gece diqiinclülı· 

ten .anra nihayet para atmalı aaretile 

•ali6iyetin Habeılerde oldafa netin • 
.C..e oara6ilmiflerclir. 

Netice)'İ bugünlerde amarni l.e)'flf• 

Sarı 

Saçlılar 

6i1direcelılerdir. 
Umumi heyetin içtimaııa flllİfealrİp .., ................. ~-.ıı!l,_ ......................... 119' .. llllllllllll .................................. .. 

Hah1 ltalyan memeainİll 7" hllecli • 
lec.lı, yahut ta laau.lilntiyeeefİll• ~-
6ir lıanaat oardrr. 

Günün SiyuetçİIİ 

- Y .......... dindi. 1M17e -durmuyoru 
- Cudi dajlW balka temi WUIDlf u onua kaP.r••"" 

WdlJoıu& 

İSTER İNAN 
Jliihınmel Pfiyor ba tMrİll İfİI 
BIDMI iefer İnaft iater inanma I 
Beferulüe •Bniilden 6ll7l• Pfİfİ, 
Bana iater inaa üter iıuııunal 

Sütı.re lıatrnaalar timdi la~ •yG, 

()danda ayınr yafla irara)'ll; 
F-..olın defitmiı Wr -"'• ~ 
,_ Ut.: -- ..,.,. irc fllllf 

• 
- Vena ah;111ıeıla lılt ~ ._ Df 
- TaWL ,_., ben lilcle 4Dal:• ın alıma '9 Ilı-. 

evime Yemel• aelinı 

İSTER İNANMA 
TramN7 6omhftar 6alar laerlıa 7Wı 
IColtala lnrrular laep Wrer 6irer; 
Ba.aamalıta yakar ...ıii ,. • .,..,.,., 
Bana ieter İllan iater İllclnmel 

Ne i)'i 79pclmıf ulalttn' yollar-; 
Ne ~ INdlllllD', iM el• pU1i1ı ,,.,/ 
Sl7.._.. w.deıwlir, ...ı.yan cudar. 

._ ,.,.,. -- -- ___ , ** L. ............... ______ ..... .._ ________ ..... ______________ __ 

RadJO Hakkında: 

Birkaç Söz 
Kompınan taoajrı lıO"'fUJ'• ha .... 

rüniir, lıompnan lıötü pamolona 4• 
ltompya raAl70 .. 

Gramofonla raAl70 aranncla bir lorll 

Biri .ain hteclilinb ltaoayı ralor. 
Otelıi lrendi ürtedifi havayı çalar, eiJI 
Uter Utaıe:z clinler.ini:z. 

* Radyodaki •pİlrerle telelondalıi .a:ı-
tral aramda bir ayrılılı 70lıtur. • 

* Her ~tin bir 70fart )'İ)'İfİ oldaid 

,Jbi, iter •ıHlıerin de bir alo alo deyip 

* 
Rad)'Om yalı amma, euimin damına 

anten lıardum; laerlıea, racl70m wır .an..,. diye/ 

* 

TırOfP doataman eooelce )'Glnıs , ... 

di hrGfUU dinlaclim. Şimdi bir rad,,. 

* Bmm lıalavec:i .ö)'ledi: 
- Bmm mernlelr.ıte bir rad70 )'a • 

parlar. Dünyanın "~ bir ,,..U.d• a,,ı .. 
n 6alanm~ 

Sordum: 
- Sisin memlehtte )'apclan rcııcbot 

lar haç lômhlıclır 1 
Cnap o.rdi: 
- Umhla delildir, amelidir. 

* 
Alo alo b ...... H Nılya ...,..q.ıı • 

mas İfle h lıadar. 
Radyo.uz 
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Son senelerin çiçeli moC!asi lierıte.l 
çiçek öğrenmeğe çiçek derslerine de
vama mecbur etti. Biraz hatta efiıUne 
}ıiç meraklı olmayanlar bile yakalari· 
J}a ufak birer çiçek iltvtlrmekten zevfi 
l\lıyOTla.r. 

Bu çiçekler muhtelif yerlerde kul· 
lanılabilir.. Şapkada pek modadır. 
Tayyör yakası çiçeksiz botı gibi durur. 
Çay elbiselerinin yakasında gerdanf ıli 
gibi bir sıra çiçek bulunursa elbise iki 
misli daha güzel görünür. Gece elbise
lerinin yakalarını dolduran yegane ~ey 
ise çiçek olmalıdır. 

Velhasıl çiçek günün her Clakllia· 
sında ve senenin her mevsiminde elbi· 
seye bir yenilik ve tazelik havası ge· 
tirir. 

Kaşları 

Almak 
Tehlikeliymiş 

\ 

Kaşlarınızı alırken dikkat ediniz. 
Daha doğrusu hiç almayınız. Geçenler• 
de Londrada bir genç kız ölmüf, ve 
doktorlar kaşlarını almasını sebep o· 
lamk göstermişlerdir. Bu gencin ka~ı
nın üzerinde bir sivilce çıkmıt deldir· 
mekten kaçınmış. Mikrop etrafa 
sirayet etmiş, kanı zehirlenmiş ve öl
müş. Zira kaş alırken ne cımbızı ne de 
kaşları antiseptik bir şeyle yıkamak 
kimescnin aklından geçmez. Hatta bu 
jhtiyata riayet edilse bile yine bir çok 

1 
Cloktorlara göre, kaş almak hiç te ııhM 
bir şey değildir. Ve açılan ufak delikler 
ve küçük sivilceler vasıtasiyle her za
man kanın zehirlenmesi ihtimali mev
cuttur. 

Lekeleri Nasıl 
Çıkarırsınız? 

YUMURTA LEKE.Si 
Yıkanan çamaşır veya bezler<ie hu· 

aule gelen yumurta lekesini çıkarmak 

)ç.in bezi yıkamadan evvel soğuk suya 

batırıp biraz tutunuz, aonra su voya 

K .. -.' 

' • .J • 

Modanın Yükse
liıi Ve Düşüşü 

Yukarıdan soldaki model kahve ren· 
gi tilylerden yapılmış bir seyahat elbi • 
sesidir. Kolların kırık ve eteğin piliseli 
olu§U bilhassa dikkate şayandır. 

Yukardan sağdaki resimde, kadife • 
den yapılmış zarif şapka, bu senenin en 
zarif modellerinden biridir. Arkadan 
renkli kordelaları vardır. 

Bu sene örme elbiseler modanın en 
yüksek dereecesine çıkmıştır. Solda 
gördüaünüz resim bu modanın en güzel 
nümunelerinden biridir. 

Sağda, genç kızlara mahsus bir spor 
ppka modeli goruyorsunuz. Yanları 

kalkık ve öne eğiktir. Bu sene pek rağ

ÇiKOLATA 

Çocuklar ekseriya süt içmekten 'fi 
yahut ta sütlü şeyler yemekten bık' 
lar. Onlarda bu usancı uyandırmaııJ 
için sık sık sütün şeklini değiştirnJ 
icap eder. Çocukların hatta büyükleri' 

pek sevdiği süt içkilerinden biri ~ 
!atadır. ve şöyle yapılmaktadır: 1/1, 
parça çikolat, 1/4 çay kaşığı tuz, 1 fi" 
can soğuk su, üç fincan süt, l / 4 fincı' 
şeker. 

Çikolata parçasından maksat f 
kersiz çikolatlann taksim edilmiş rİ 
dukları parçalar. Evvela çikolatları ., 
falayın. Tuz ile suyu da ilave ~ 
iyice de eriyinceye kadar at~ üstüııdl 
karıştırın. Eridikten sonra da iki d~ 
ka kaynatınız. Sütle şekeri de ilave 1 

diniz. Köpük köpük oluncaya ksdl 
pişirin. Yumurta kabartacağı ile r." 
pıp sıcak sıcak fincanlara boşaltınıı· 

ISPANAK BÖREGJ 

Lazım olan şeyler: Bir kilo yuflc" 
Bir kilo ıspanak yaprağı, iki yüz J 
gram peynır ve yağ.. Dört 'f" 
murta. 

Yufka ne kadar ince olursa, bö~ 
te o kadar iyi olacağı için mümkiifltl 

baklava yufkası satın alınız. E'"t 

ıspanakların yalnız yapraklarını a}'l~ 
layınız. Güzelce yıkayıp ince ince dol' 

raymız. Ve tuzla bir parça oğarak pil 

parça öldürünüz. Peyniri de ufalaya~ 
içerisine karıştırınız. Eğer tuzlu ollll" 

sından korkuyorsanız, peyniri e'"'el' 
den suya bırakarak tuzunu çıkartıflı$t 
İçini böylece hazırladıktan sonra tef 

siyi yağlayınız. Bir yufka açınız. Üslir 
~ . . V u:~le' ne yag ve yumurta serpınız. e uvı 

ce yufkaların yarısını döşeyiniz. Sotı~ 
peynirli ıspanağı ortaya yayınız, rıJ 
kaların geri kalan yansını da yuını.Jrt' 
ile ve yağ ile döşeyiniz. Dilim diliırı Y 
sip fırına yollayınız. Ve gelince yoğıııt' 

pbunla yıkayınız. hettedir. la yiyiniz. _J 

···· · ···· ~······································································································ ···· ..... ···························· ··, .. ~..r 

Eldivenleriniz 
Nasıl Olmalı ? 

• 

Eskiden Avrupadan ne biçim ve ne renk eldiven gelirse bayanlar da on· 

ları almağa mecbur olurlardı. Ve gelen eldivenler de ekseriya bir sene evvel
~en artakalanlar olurlardı. Halbuki yerli atölyelerin açı]masiyle bugün bayan

lar istediği renk ve biçimde eldiven yaptırabilirler. Burada size beş tane 

'bldiven örneği koyuyoruz. Bunların hepsi gayet şık ve zariftir. Bilhassa iki 

renk olduklan için bunları hem elbisenize hem de paltonuza uydurması da

ha kolay olur. 

1 sAç M ODELi l El Örgüsü 
«Bugün liir tek saç modasından bah

setmek biraz dar kafalılık olur. Bir tek 
saç modası ne vardı, ne vardır, ne de ola
caktır. Ne kadar kadın ve kadın tipi var-
sa o kadar da saç tuvaleti vardır.>> 

Bunu söyliyen Parisin en meşhur ku -
vefürlerinden biridir. Hakikatf:n bir tek saç 
modasından bahsetmek gülünçtür. 

Resmirnizde bu seneki saç tuvaletine 
dair umumi bir fikir vermek üzere bir 
model vardır. Bakınca sizin de görece • 
ğiniz gibi bu sene bukleler enseden kı -
mıldamış, biraz yanlara doğru hareket et
miş ve kulakların üzerinde karar kılmış -
tır. Bukleler gelişi güzel yapılmıştır. 

Yün Çantalar 

Bu gördüğünüz çanta yünden yapılmiştır. Örgüsü, basit ters yüz öt~ 
dür. Karışık renkten yapılmıştır.Süet düğmesi süet kapak ve ib 
Ayni renktendir. Şayet fazla maarafctmck istememiyorsanız. bu V 
pak ile düğmeyi dıradan da yapabilirsiniz. 
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OYUNCAK: 

Kibrit Kutularından 
· asll Oyuncak 

Yapabilirsiniz? 

Faydalı Bilgiler 

Bunları 
Biliqor 

' 
Mıydınız? 

Kutu Yarışı 

Bu Oyunu 
Bir Tecrübe 
Ediniz 

Hindiatanda on iki ıantim geni§- Bütün yanşlar gibi bu da ancak ka-

liğinde kelebekler varımı. Bunlar labalıkla oynanabilir. Oynayanların 
tırtıl oldukları vakit her biri a.ucuk hepsi ikiye ayrılır. Mesela: On iki kişi 
kalınlığında imiş. iseler altısı bir taraftan diğer altısı ö-

. . . teki taraftan olur. Arka arkaya dura .. 
*Afrıkanm cenubunda b1r cmı yı- rak iki sıra olurlar. iki sıranın da en 

lan varmış. Bu yılan yalnız yumurta 1 önde duran çocuklarının eline birer 
yermiş. Yumurtayı hiç kırmadan kibrit kutusu kapağı verilir. «Bir, iki, 
taze ve yahut bayat olduğunu an • ÜÇ)) sayıldıktan sonra en önde duran 

~ çocuklar kapağın bir ucundan burun• 
larmı§ ve eger bayatsa başını çe • 1 · · ] H b" . ka d 

arına geçırır er. er ırı nr sına a .. 
virir, ba§ka yumurta aramağa gi • nerek kendi bumundaki kibriti ellerile 

k. k.b dermİ§. Bu yılanın batı parmak u- hiç dokunmadan arkadaki çocuğun 
R k]. k ı 1 · · ı b resı"mlerı" lyaz parçayı zamklayın. Kibrit kutusu- ı ı rit kutusunun üstüne sarın ve 

en ı a em ennız e u . k d · · · d" cu kadar olduğu halde hiç parçala- burnuna takmağa uğraşır. Bu sefer i-
güzel gu""zel boyayınız. İki tane bos: nun kibriti sürttüğümüz yerme yapış- ar eşmıze bu kutuları hedıye e ın. k" ·1 k 1 

T 1 Za k madan koca yumurtayı yutarmı•. ıncı er ar a arını dönerler ve kendi 
k.b •t k l Ew d"kkat eder tırın Geri kalan kısmını da kibrit ku- ten utularla oynamağı seven ~ b 1 dak' k"b . k k , 

ı n utusu a mız. ger ı -
1 

· d k d . . b l ha I * y·· 1.. lb. I . h . . .. l 1 urun arın ı ı rıt utusu apağını 
seniz, resmin iki parça olduğunu gö- tusunun üstüne sarıp öteki ucunu a a~ ~ınız.'. u süslü. kutu ara d•w• ~ı ~- unu e ııe en epımız guve er yine hiç el değdirmeden üçüncü oyun• 
rürsünüz. Kesip bu iki parçayı biribi- bu beyaz yol üzerine zamkla yapıştı·! c~ ' . ~ guzel ~eylen ona v~r ıgmız ı- yer diyebiliriz değil mi? Halbuki cunun bumuna takmağa uğra,şır. 
· d · d kt I 1 

rm. çın sızı de daha çok sevmege başlaya- öyle değilmif. Yünlü elbiseyi yiyen Böylece kibrit kutusu hiç el degv df .. rın en ayırınız. Bır parça a no a 1 • • • d .. 1 ak 
çizgilerin öteki tarafında kalan boş be-\ Diğer parçayı da aynı bıçım e ote- c · ., güve değil, güvenin bıraktığı ufa • rilmeden burundan buruna geçer. En 

BiLMECE: 

Bu Kırmızı Derili Çocuk 
Niçin Koşuyor? 

Mera h Şeyler 

Tuzdan 
Para 
Afrikada Etiyopya mmtakası~da 

~~>:..,. 
· yerliler para yerine kaya tuzu par

çaları kullanırlarmış. Birbirinden 

Küçük kırmızı derili bir gün kendi iki değil, üç değil ta~ yed~. tane ayı .. 
k · · · b"" ·· kl "bi Çocugw un üzerine dogru hucum etme-endme ormana gıtmış, uyu er gı 1 . k 
o da avlanmak istemişti. «Babam her sinler mi?. Artık sız olun d~·· .. ~ş~a
gün eve ne güzel av etleri getiriyor. , yın, kaçmayın bakalım. işte kuçu dır
bug·· d be ormana gideyim de ba- mızı derili de bu ayılardan açıyo: ~· 
k un e n ·ı k . . d" Eğer resmi dört bir tarafa çevmr-
alım bir şey bulabı ece mıyım» ıye . d ·· bT 

d" .. .. .. seniz bu yedi ayıyı sız e gore ı ırse-
uşunmuştu. ' 1 l · · t 

F k b" k dakika sonra bütün niz, ayıları bu unca yer erme ı~re 
:ı_ la at ıdr w aç k ag ... a ba~Iadı A- edin. Resmi kesip bize yollayın. Bız de 
nızıy a eve ogru oşm T • • l ·· d 
caba bu küçük kırmızı deriliyi korku- size güzel güzel hedıye er gon erece-

tan vey neydi~ Hiç sormayın bir değil, ğiz. 

Gcçenki Bilmecemizde 
Kazananlar 

OYUNCAK 
latanbul 54 üncü mektep 515 Muzaf 

fer Güler, Göksün müddeiumumisi oğlu 
Coşkun Güzel. latanbul erkek lisesi 728 
Lıtfullah Şevki, Gaziantep orta mektep 
1 inci sınıf 3 72 liimia. 

DOLMA MÜREKKEP KALEMi 
1.tanbul 49 uncu mektep 1 .. 0 Mehmet. 

Çorlu bakkal Emin kardeşi Halit Ak • 

soy, İstanbul kız lisesi 2/0 den 766 Han

dan Fevzi, Pangaltı Bilezikçi ıolcak 2/20S 
ten Fatma Nilüfer, M. K. Pata kazası Şeyh 
Müftü camii civarmda aucu Hilmi km Mu-

bir şey satın aldığı zaman yerine pa· 

ra değil bir parça tuz verirmiş. Bu 

tuzlar uzun uzun çubuklar halinde 

olduğu için bozukluk Jizım olun • 

ca ucundan bir parça koparırlarmıı. 

Kolay usul değil mi?. 

Aslan 
Yavrusu Mu 
Köpek 
Yııvrusu Mu? 

cık kurtlar, tohumlar imiş. evvel hangi sıra bitirirse o sıra oyun\I 
kazanır. * Denizde yaşıyan bir cina balık 

varını§. Vücudu sivri sivri dikenler

le kaplı imi§. Vücudunu hava ile 

Yalnız dikkat edin. Eğer içinizde 
nezleliler varsa anlan bu oyuna karı, .. 
tırmayın. Çünkü sonra size de nezld 

doldurunca suyun üstünde yetil bir geçer .. 

b l .b. .. . Bu oyun hem oynayanlar hem de 
a on gı ı dururmu! ve boylelıkle d 1 . . k wl ı·d· B 
.. seyre en er ıçm pe eg ence ı ır. ft 

duşmanlarmdan kurtulurmuı. deneyin, gülmekten katılacaksınız. 

HiKAYE: 

Aksıran 1 ıf 
Karlı bir gündü. Güneş açmw, yer

lere beyaz beyaz karlar yığılmıştı. Bü
tün çocukların aklı kar topunda, kar
dan adamdaydı. Orhanm da... Fakat 
aksi gibi o gün de zor bir imtihan var
dı. Çocuklar top oynamağa değil baş
larını kaşımağa vakit bulamıyorlardı. 

Orhan düşündü, taşındı, hem bu 
zor imtihandan kurtulmak hem de kar lip hilesi meydana çıkacak diye ödü 
topu oynamak için bir çare buldu. Kü- patlıyor, aksmkları arasında gazeteyi 
kürt biber falan gibi bir çok şeyler da- karıştırıp duruyordu. 
ha k~mştırarak aksırık tozu yaptı. Derken gözüne bir başlık ilişti. 

Öğretmen nezleden deh~etli kor- ((Nezleden kurtulmak için» satırları o .. 
kardı. Azıcık bir öksürse, aksırsa, he- kumağa başladı. (clhlamur içmeli» fa .. 
men eve yollardı. lan diyordu. Biraz daha aşağı doğrq 

f mtihan odasına gelince Orhan baktı. «Nezleden kurtulmak için kar» 
aksırık tozundan bir parça mendiline sözlerini gördü. 
koydu. Bir çekti. Aksırmağa başladı. Hemen öğretmene koştu. Öğret .. 
Öğretmen hemen: men: Hiç böyle şey duymadım amma.~ 

- Ne orhan· nezle mi oldun. Orhan Sizi böyle aksırtıp durmaktan, hepini· 
cevap vermek istedi fakat: zin hastalığını biribirine geçirmekten .. 

1 

- H.. H .. Hap .. şu diye aksırmak- se bir deneyelim bakalım, haydi hepf .. 
tan vakit bulamıyordu. Bir dakika son- niz bahçeye, kar topu oynamağa çi
ra toz bütün sınıfa yayılmış, herkes kın. Bana istediğiniz kadar kar topu a .. 
birden aksırmağa başlamıştı. tın .. dedi. 

Hemen mektebin doktoruna haber Bu söz bütün çocukları sevindirdi. 
gönderildi. Fakat diğer taraftan ak- Hep yerlerinden top gibi fırladılar. 
sırık selseri bütün mektebe yr.;· ılmış- Bahçeye çıkar, çıkmaz hepsinde ne 
tı. Öteki öğretmenler de şaşırmışlar, aksırık kaldı, ne öksürük .. 
kalmışlar, ne olduğunu anlamak üzere 

1 

Çocuklar hem imtihandan kurtul .. 
sınıfa koşmuşlardı. muşlar, hem de kar topuna kavuşmut-

0 sırada da Orhan da, doktor ge- ]ardı. 

iki Geveze 
Bir sabah iki tığım iyi oldu yapılacak pek çok itim 

1 

1 vardı. 

Birinci geve-
ze: -Bugün çok 
erken kalkmışsın 

galiba gözlerin yum\'• ıı•~~~"-"'J~~~ 
ruk gibi şişmiş. 

İkinci geveze: -Sorma, sorma. 
çok erken kalktım. Annem yere bir 
toplu iğne düşürdü. Bomba patladı 
zannettim. Gözlerimi açtım. Bir daha 
uyuyamadım 

- Amma da hafif uykun varmış. 
- Öyle amma.. Neyse erken kalk-

- Neler yaptın~. Yarın mektebe 
geç kalırsam, öğretmene ne uydur .. 
yım diye düşündüm, durdum. 

- Ah .. Ondan kolay ne var. Dün 
ben bir büket çiçek götürdüm. 

- Kuzum senin gözlerin tencereye 
benziyor, biliyor musun? 

- Amma da yaptın. Hiç de değil, 
neden tencereye benzesin. 

- Benziyor işte. Senin goı:lerinin 
de tencereler gibi kapakları 'nr da on• 
dan .. 
-Şu gevezeye bakın. Sanki kendisi

nin gözleri kapaksızmış ... 



12 Sayfa SON POSTA lkincikinun 

Yazan : 
Çocuğuma Hangi -

Mektebe Vermeliyim? KaJircan 

Kallı Akdeniz incisi 
18;1/9:36 

Jozef Nassi, Korkusundan 
Halıları Öpüyordu .. 

Muhtaç Olduğumuz Lis 
ler Galatasaray Cinsi 
dendir. Şüphe Edilmesi 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 'zarar göremiyorum. Halbuki çoc 
Bazı cahil babalar ve okulcular ya- yabancı bir dili bu çevrede iyice 

Altın de divanda bu itlerin lafı oldu. İs • çıkamıyoraa Venedik cumhuriyeti hancı dil öğrenip de tercüman 0 J8 cak renmesi mümkündür. 
Kiııe • Taç kenderiye beyi Şoluk Mehmet buna ne yapsın'? Bu konanların değil ya, okuduğunu anlasın yeter, Bununla Birlikte. 
Paditah onun bu sözlerine ve bu ve Karaman beylerbeyi Hasan Paıa bizden yardım gördükleri ve hele derler. Bunu söyliyerek sanki doğru Bununla birlikte yabancı oku 

hareketlerine hayretle bakmııtı. O- birer mektup yazmıılar. Korsanla- Kıbrııa uğnyarak silah ve erzak al- bir yol göstermiş oluyorlar 1 İnsan bir I ne sayılarının artamsından, ne de 
nun çorba döküntülerile bulatık o- rın Kıbrııa sığındıkları, oradan si- dıkları hep yalandır. yabancı dili ağızdan kapma konuş- , lılarının kalmasından yanayım. Bu 
lan dudaklarını pabuçlarının ucu • lih, asker ve erzak aldıkları bildi • Dediğini anlatıyordu. ~ı~a ~lı_ş~adıkça okuduğunu anlaya- ~imdilik bize yardımcı işi görebilir 

T Lali Mustafa Pata tan ve ,eref bılır mı hıç~ Fransızca, Almanca ve Fakat Türkiyede kültür işi devlet na dokundurduğunu görünce bur • rı ıyor. 1 ı 
düıtkünü bir adamdı. Eg-er bir harp ngilizceyi yeliyle yani konuşarak öğ- dir ve her zaman da öyle olaca 

nuna bir tekme vurdu ve arkaıı üs- S :r 
on açılırsa bunun baıkumandanlığının renmiş olanlar yanından o dilleri Onun için Kültür Bakanlığı Türk 

tü yere yuvarladı. Söz d'k · k ı ki kendisine verileceği belli idi. Çün • ı sıyoner ve tercüme yoliyle yani yol- cu ·larını, her türlü güç ü ere 
Bu y~~ar~;nıı: ka~ar r.l~n~ ol- - Çok doğrudur. Venediklile • kü sıra onundu. Paditahın da gö - s~z öğrenmiş insanların eserleri üze- 1 lngiliz, Fransız ve Alman okulla 

mudttu I 1 ~l mle tend ebn. ı~ık. a. ad· rin kancıklığı.. züne girmiş bulunuyordu. Bunun rmde yapılan incelemeler ve tenkitler gönderen ihtiyaçların neden ibare 
ma ı. Ç og an arın an ır 1 ısı e _ Ani d k LA k' . . Vened.kl"l h kk d göstermiştir ki, en vukuflu mütercim- il duklarını görüp yeni tedbirler al 

··ı·· k k d·ı · · lak a ı . . • a ın bunu nasıl ıçın gene ı ı er a ın a a- l d .. 
gu umseme ten en ı erını a o • . b .. ., w •• 1 .. l d" er e ıçınde olduğu halde bir yabancı dır. 
yamamıtlardı. içlerinde en cesur 

11 
at etme 

1 
• gır sozB~~ solyd et 

1
: l B b. k dili eksiksiz anlayabilecek tek adam Hangisi Daha Jyi '? 

d M h . N I d' - Paditahım, niye yorulurau • - ızı a a ıyor ar. u ır an- t" . . H .. d h . . B avranan a ı ev o mut, pa ı • . • ye ışememıştır. angısı a a ıyı? u ne 
d . • nuz? Bunu iabata ne lüzum var? Bu- cıklıktır. Cezasını vermelıyız. Kıh- F · · b'l l · · b d H ı b. k l h §&ha yaklaıarak elini onun ızıne ransızcayı ıyı ı en enmız ya ancı soru ur! e e ır o u ayatınızı 

koymuf, küçük kahkahalar atma • gün .
1 
bir. ~mlir vderlidrseniz dderyaları rıa alınmadıkça Ak~enizd~ b.ize ~~- okullarda, yabancı memleketlerde tırlayımz, iyi kötü okullar değil, 

ğa batlamııtı. gemı erımz e 0 urur, ünyayı hat yoktur. B.unu b~yl~ hılelım. Uç yahut Galatasaray lisesi gibi yabancı 1 veya kötü hocalar hatırınıza gelir. 
Padişah cariyenin uzun, dalıralı kartınızda titretirsiniz. Venedikte buçuk Venedık bezırganının bu uy- dille ders veren okullarda öğrenimini ğil mi? Top yekun iyi, top yekun 

k ı ı k. ı· . tunıyen bir kaç bezirganın da lafı gunsuz, alçakça hareketlerine göz yapmış olanlarıdır. tü okul bulmak, hatrlamak güç ye umra saç arını çe 1§ ırıyor, 
h AIA •. 1 kt d d' d mı olur? Piyetro Z--no itinde oldu- yummak reva mıdır? Harp açılsın. Nasıl Lise? Yabancı okulların memleketleri · a a gu me e evam e ıyor u. I d 

J f N • · d ·· ı··kı ğu gibi gene bizi bir tarziye ve taz- Bu devlet nice kralları, mparator • Muhtaç olduğumuz liselerin Gala _ retim işlerinde bizden eski ve e oze auı yerın en guç u e • . . . d 
d w ld Alt kA . b d ha mınat ıle savuıturmamaları ıçın ıon ları devirip attı. Kıbrıs adasını mı tasaray cinsinden olacağına ~üphe lidirler. Bununla birlikte bizde e ogru u. ın aseyı atına a .. .. .. . ., T k w 

.. I I . k d' h .. .. sozu soylemelı. ele geçiremiyecek? Billahi üç beş kalmasın. Ben bütün liselerin Galata- ı iyi hocalar y~tişti. ~ele il ögr 
guze yer ettırere pa ııa ın onun- S .. . . ., h f l k b' . . b . d l . l <)08 d 1 d h k k t d al d k d d d. ..kt.. - on ıoz mu. a ta ı ır ıştır u... saray emsin en o ması içın , c.. en· a anın a a ı a en ı e enece 

e ız ço u: Elbet Dedı'. beri teklifte bulunmaktayım. Ancak lcede iyi öğretmenler bile vardır.Y G .. 1.. ·· it ..... ·· t - · · • 1 d 
B -. . u ~n~~ ıu danıİ, gu u:u~ ••• - Bu ıon söz nedir, bakayım? Bu sırada içeri giren bir enderun Gala tasar ayın özelliğini iyi anlayalım, 1 cı okullarda da, bizimkilerden e 

u ıızın 'a d ı:~zt ır. k mpaTr~. okr a • - Bir elçi gönderirsiniz ye der- katibi padiıahın Lala Mustafa Pa - yabancı dil okutan okul demek değil - hocalar ve iyi der.~ler ;ar~ı~. Ol~ 
ra «aman.» e ır en oca ur pa- • • k' M ·ı 1 b l k 1 ·· l · · b - d•w• · dir Bu okulda Fransızca okutulmu - arada ~u ayrım gosterılebılır: Bız d. h il b' k l h r b.. ıınız ı: (( ııır l e atan u arasın- ta u unun soz erını egen ıgını, o- . . . . h .. bı 

ifa 1 zava ı ır ra ın a ıne oy- d I .. I · . k d. . . 'Ih l yor y;\~atılıyor Galatasaraylılar Fran- zaman öğrenim teknığını enuz 
1 .. 1 k d ? H d a gemi erimiz ıelümle gidip gele- nun soz erının en ısının ı amı o - • ır • w • • • ah 
e gu erse ço mu ur· em e o- • d w b·ıd· . d sızcayı konuşurlar, onunla ders alırlar. tığımız için ögretım şeklım12 d 8 

kr 1 k d . . I 1 mıyor. Dog-u Akdenizde korsanla ugunu ı ırıyor u. k b d. O l k. d e 
nu a yapan en ısı o ursa... _ A . • . .. Yabancı dil derslerinin sayısını çoğalt- « ita İ» ır. narın ı eneç 

lkl.ncı· Selı'm ka .. larını çattı rın sagı solu talan etmeııne de ıız Ertesı gun (Mahmut çavuş) a • k k l k .. .. . k . d h k yer veriyor 
:s ve . .. . . .... _ ma tan ne çı ar, e tur ve tercumeyı, e zersıze a a ço · 

.ordu •• engel olamıyorsunuz. Beceremedi • dındakı Turk elçısı Venedıge dogru d t k '\ s· d.l k 1. d T·· k k llarında hocalar ıne w• . . . . - • .. . meto yap 1 tan sonrar ır l e ıme- e ur o u 
- Ne kralı'?.. g~nız bu ıtı hız yaparız. Eger hı • yola çı~mıJ,. ~ıb~ısı.n T ~rk ~e~letı • lerden ibaret d~ğildir, o bütün bir man· gibi yabancı okullarda ise. arka~af 

K b k 1 zımle harbetmek istemiyorsanız ne verılmeıını bıldırmege gıdıyor • tık yapısıdır. Oyleyse sorunuzun bir bidir. Yabancı okullarda hıç begen - ı rıs ra ı .. ; d l 
· Kıbr111 hoıaltır, teılim edersiniz.» u. parçasına cevab verebileceğim: Ço - diklerim de vardır: Fransız okul 

- ... Yahudi bunları söylerken o ka • Jozef Nassi İse sevincinden ka • cuğuna Fransızca öğretmek isteyen bir gidenler biraz geveze oluyorlar, Arra 
- Krallık tacıni verdiniz. Kıbrıs dar cidd t ve korkuıuz idi ki bu ha- hına sığamıyordu. babanın bu çocuğu, gönderebileceği kan okullarındakiler ukalaca, Alın 

sibi bir adanın kralı elbet sizin çor· line hayret etmemek mümkün de • Kocaman evinin kapısına koca • Türk okulu yalnız Galatasaray lisesi • kullarında yetişenlerde ise muhat 
ba ki.ıenizden daha iyi ve uygun bir ğildi. Fakat onun kendiıine değil, man ve mermerden bir levha astır- dir. dinlemek kabiliyeti azca oluyor, b 
taç bulamaz ••• Tacını verdiğiniz gİ· yüz binlerce kitilik orduıu, dünya- mııtı. Bu levhada (Kıbrıs kralı Bi _ İngilizce, Aimanca.. lar bir kere söze başladılar mı 
J,i tahtına da oturttuğunuz gün eıki da etıiz olan donanma ve zengin • rinci Jozef) diye yazılı idi. İmparatorluk Fransızca, lngilizce, kendilerini dinletiyorlar!. .. 
bir ıözönüzü yerine ıetirmiı olacak- liği olan Türk imparatorluğuna * Almanca öğrenmek için okul açtğı za- Yeni Adam Direkto 
aınız. O zaman ıize hu tacın İçinde lıilvendiği dütünülüne hiç te §&fi • -10- man gözü önünde duran başarılı ku • lmıail Halıld 
'dünyanın en güzel prabını ıunabi- lacak bir ıey yoktu. Lük rumu, Galatasarayı tetkik edecek yer-
leceiim ... Bu tacı ömrüm oldukça Portekizli Yahudi Venedikliler resga... de, böyle yapmadı. Eski idadiler birer Son posta 
latımama izin verildig""ine dair fer h kk d t t tu lk' · 5 l' O aktam Kirinya açıklarında ya- idil okutma kurumları idi Sonra meş- 1LAN FİATLARI • a ın a a ıp u yor, ıncı e ı- . .. · 
manınızı yalvarırım. · k t b"yük· 1 .. w.. .. ..ki man hır duello vardı. Küçük bir,rutiyet te liselerini Galatasaray modeli 

mın uvve ve u uaunu go e- T·· k .. b .. yük. b. V k od li · k 
k rt K b d b

. ur gemısı u ır enedi ge- üzerine değil, idadi m e · üzerme ur-Yahudi re çı a ıyor, ı rıı a asının ır . . . 
ıd - d l k mııının etrafında dönüyor, bu koca du. Kral cennet o ugunu, ora a a tın ay- . . . ·k Al k l 

ki h 
.1 I .. tekneyı durmadan top ateıine tu • Onun ıçın Amerı an ve man o -

na an, urı er ve tarap arın en gu- l . ·· 1 d ··• ı b" Bu maskaralık ta paditahın ho- r b 1 d - b. b. k k tuyordu. ej ve jlmnas arın a ogrenen er ır 
ıuna gitmit daha büyük kahkaha • ze 1 u un ugunu ıre ın atara Durmuf reis bat kasaranın üstün- yana, Türk liseleri bu iki dili bilir 

' anlatıyordu. . · d. O · · • 
larla yeniden gülmeğe baılamı§tı. Jk· . S 

1
. d' d k bb de durmadan topçuları kıskırtıyor- adam yetıştıreme 1• nun ıçın çocugu-

'A ki k h d
. • ıncı e ım ıvan a u e ve • d - na iki dilden birisini günün birinde 

- Gazetenin esas yazısile 
bir ~ütiiniın iki sabn bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir aan -
tim ilan fiatı tunlardır: 

.. yf. 
1 

.. ,, . 
2 

uyfa 
3 ya arına apanan ya u ının al- . I . d LA IA M f p u. 

b • k .. .. zır erın en a a uata a atanın H d" B. tercüme, yani onların yanlışları yap -
nına ır te me atarak ıırtustü yu • d V d'kl'l .. d .1 k 1 . - ay ı. .. ır daha ... Kıç kasa- k d d .. b.li I .1. 400 

ı d k hk h a ene ı ı ere gon erı ece e çı b k d h ' mayaca erece e ıyı ı r, ngı ızce, Krf. Krfe Krt. 
vara ı ve a a alar arasında ha- •1 ··ı·· -· h b h kk rayı ıra ın, ora an ayır kalma • 

1 
Al .. w k . . L...~...!!.-..:....!!.--.::.--.:--...-~ 

200 250 

.., d . ı e onun go urecegı a er a ın - d D·· D d _ d'· ya ıut manca ogretme ıstıyen ve-
gır I· d k b h d' .b. .. 1 d..... . ı.. . umene... os ogru umene .. 1.1 b. I .1. Al k l 

Y . K b a tıp ı u ya u ı gı ı soy e ıgını D. b _ d ı er ır ngı ız veya man o u unu 
- aptım, aenı 1 rıs kralı yap- h ı d D'- . ı d LAIA ıye agırıyor u. 'h k t k lehi 

atır ıyor u. ıger vezır er e a a tercı etme te muz ar a ar. 
bm. Kalk ta karııma otur, soracak- M t f p f km k Hava durgun olduğu için Vene • y ba Okul , us a a &faya tara tar çı a . . . . . . . a ncı a. 
larım var. . . d' h d _ I k dık gemısı yelkenlerını fl§ıremiyor, 

J f N . l . • ıçın pa ııa ın otur ugu yere en- T·· k . . .. d h Çocuğunu yabancı bir okula gönde-
oze asaı çı gın gıbı bir se • d·ı . d k' k f b k I ur gemısme gore a a az olan l bak 1 d 8 k' • I d _ ld ş· d' ı erı araıın a ı a ese a mıt ar, k.. ki .1 k .. d . . ren ere yan an ar var ır. u çe ın -

vınç e ogru u. ım ı tekme ye • f k t h' b. k ld 1 d - ure erı e oca gov esını daha hız- genlı'k mu·· sbet sebeplerden ileri geli -
k k k .1 d h k a a ıç ır ımı anıt o ma ıgı I .. ··kı· . d 

me or uıı e a a ço ıokulmu- gibi bir haber de gelmem itti. 1 ıuru ıyemıyor u. yorsa diyecek yoktur. Fakat bu hazan 
yor, halıları öpüyordu. Bu iti de bi. lk' . S 1. K b .. 1. . k (Arkası var) sırf duygu İRİ olarak yapılıyor. Ben . . ıncı e ım ı rıı guze ının en- T 

tırdıkten ıonra oturdu ve sordu.· d' . - . . - - ·•· - · · · · · --· · ·•· · - l k k" ha k il ·· · 
ı . . k. N k d'·k l _ ıııne uzattıgı tarap kadehını ıon mem e ette ı ya ncı o u ar uzerın-

- fıttım ı a ıa u a ıgı ver- d I k . . """"" lr""-91 Tepebafı Şehir deki kanaatimi birazdan söyleyeceğim. . . . . . . . amasına adar ıçtı. Sonra zorla ~-h ~ f 
1rısını ıkı yıldanberı ekııkıiz veri- . d d ... ld c . . b ~ ir uya roMt Tiyatrosunda • Şimdilik şu noktaya dikkat edelim. Bu-

Af . yerın e ogru u. arıyenın oynu- plll 1811/936 CumartHi k b k il d'. k .. d yormutıun. erın... d 1 k 1•1 d k ınuııı gün ü ya ancı o u ar un u urum-
F k l e e na o anan o ı e ona ayanara gu"ndt'ı• ... at 14 d l B• k h kA • - a at su tanım, ınanın kı ha- f k. k . • " ... • larında değildir er. ır ere ü umetın 

na bir akça bile kalmıyor. Hatta üs- yan tara ta 1 apıdan çıkıp gıttı. G~ı:~;.~YÇ~;~k en sıkı kontrolu altında bulunuyorlar. 

tünü eklemek lazım oluyor. Deniz Harp lft nı Yazau: M. Kemal Sonra bütün kültür dersleri Türk öğ -
ortasında üç bet tane kayalık ada.. Açılsın! 111 ... 11 akşam saRt 20 de retmenleri tarafından verilmektedir. 
Ne para getirecek. Lakin gene çok iki gün sonra gene kubbe altın • I M 1 R N A V Sonra bu okullardaki talebe çokluğu 

lll' Yıııan: Arif Obay T .. k kl • d B t1 .. d 
tükür... Kral olmak Dük olduktan da vezirler toplandığı zaman o da Mü:ıik ı A. Bozer ur ço ugu ur. u şar ar ıçın e 

Türk çocuğunun milli kültürü için bir sonra kısmet imit. .. kafes arkaıında oturuyor, görüyor 

3 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 _ lnce ve kalın yazılar 

tutacakları yere 
santimle ölçülür. 

ÖLÜM 

söre 

Konya Saylavı Lokantacı 
Cemal Tekin'in eıi Bayan Zl 
Sah Sabahı ölmUt ve iömOllll 
tür. Ailesine baıağı dileriz. 

Beyoğlu FraP,.. 
Tiyııtroauod~ 

H•lk Ope,.....d' 
BuıUo aaat !!

matine akt 
20,80 d• ~ .. 

DENiZ HA-il' 
!>10 

::S perde 1 tıı 

- Bu lafları bırak •.• Ben seni bi- ve dinliyordu. 
lirim. Kıbrııı da iyi idare edeceği • Bu sefer de Rados Beyi Hamzanın 
ne eminim. Yalnız bir §ey var: Ve • tiki yet mektubu okunuyordu. So -
zir Sokullu Mehmet Pafa Venedik- kullu Mehmet Pa§a bir gün önce 
lilerle kavga çıkarmak istemiyor. Venedik elçisini çağırarak bu tika
Onlar iıe her fırsatta Türk kıyıla • yellerden bahsettiğini, fakat elçi -

Şahane IUksU .•. Mevzuunun gUıelliğl. .• Ve bUyUk alika1ile PIERRE BENOIT'nın meşhur romaol 

K ÖN • 
1 GSMAR K 

Bu hafta SARAY sinemasında 
rına saldıran, Türk gemilerini vu - nin: Şimdiye kadar görülmemiı bir muvaffakiyetle devam 
ran Malta ve diğer hıristiyan kor - - Malta ve digwer hıriıtiyan kor- Fil 1 1 w t i 1 'ht• dil bU ··k f daki 1 gwa 

ediyor. 
m o uzun uguna Ye em n açın ı ıyar e en yu e r ı 

aaalarına yardım ediyorlar. Bugün aanlarile Türk imparatorluğu bata \."111111•---------~ 2 ••fhe•ı birden göaterllmektedlr. 
rağmen 



18 lkincikinun 

TURHLER 
ROMA KAPILARIN1 

Sayfa 13 

Görünmez Kazalardan 
(Baş tarafı 1 inci yiizde) idiler zannettik. Fakat sabahleyin h .. 

Yazan: Ger hart Ellert -65 - 18/1/936 Çeviren: Arif Cemil 

tahminlere nazaran yağmurlardan ha- nın alt katındaki bir numaralı odayı a· 
sıl olma çöküntü tesiriyle tam han ka- çınca bu iki kişiden Hamdiyi ölmüş va 
pısının önündeki kısmında kırılmış ve Nuriyi de çok ağır surette hastalanmış 
açılan delikten çıkan hava gazı toprak- bulduk. 

Romanın Başında Halledilemiyen 
tan dışarıya nüfuz ederek, hanın içine Meğer iki henweri bir numaralı o-
yayılmıştır. dayı boş bulup bize haber vermeden 

Bin Bir Dert Vardı ... 
Bu gaz ilk önce hanın alt katındaki orada yatmışlar .. » 

kahveye sirayet etmiş, kahvede otu - ı Bu hadise ile dün adliye doktoru 
ranların hepsini hiç bir şeyden haber -, Enverle müddeiumumi muavinler!1i • 
leri olmadan serseme çevirmiştir. Ve den Kamil meşgul olmuşlardır. Ölen 

zarlar ordunun merkezindeki cevheri bunların arasında hanın oda başısı Hamdi (:iO) yaşlarında bir adamdır. Kar Ve Soğuk 

Fırtınalı bir Senato mü~eresi es
nasında Aetiüs pürhiddet kesilerek: 

teşkil ediyorlar. Serkis de kedinden geçm~tir. Morga kaldırılmasına lüzum görülmüt-
Pişdarlık vazifesini kim görecek}. Hadisenin geri tarafını oda başının tür. 

- «Siçilyadaki büyük emlak sahip
leri gibi, Hünler ve Germanla da kar
dan ve soğuktan korkarlar mı zanne
diyorsunuz?.» 

Bu vazife daima bize en son iltihak oğlu Mardirosun ağzından dinleyiniz : Nuri de hastahaneye kaldırılmışsa 
eden knbile tarafından görülecektir. Bu adam diyor: da hayatı tehlikede görülmektedir • 
Onların itimada layık olup olmadıkla· - Saat 2~ sıralarıydı. Hana geldim. Çünkü ifade veremiyecek derec~e 
rı bu suretle en çabuk ve en az tehli- Kahve kapısından içeri girince burnu .. baygındır. Hadiseden soma o borudan 

Diye bağırdı. Çünkü ondan evvel 
söz söyleyen bir Sici1yalı idi. 

l k~!i bir sure.tte tetkik ~dilmiş .~I~~· ma tat~ı ~e bay~ı~ bir koku .. geld~ ve geçen hava gazı cereyanı derhal dur • 
Dun bu vazıfeyi Rugiya lılar gordu-

1 
müşterılerın hepsını, başlan onlerınde durulmuştur. 

ler, kendilerini gösterdiler, Faviani uykuya dalmışlar gibi bir halde bul • Dün han kapısı önündeki toprak ka~ Bunun üzerine Senato reisi Aeti
Üs' ün sözlerini şahsi bir tariz gibi te
lakki ve baş kumandanı tevbih etti. 
Hatta baş kumandanlık tarafından va
ki olan müracaatı ruznameden çıkar
dı. Ruznamenin müteakip maddesi i
leriye sürülerek Romaya tayin edilen 
Kardinal rahiplerin meselesi müzake
re edilmeğe başlandı. 

mevkii en kısa bir zamanda elimize ge- ı durl]. Tehlikeyi sezerek ilk önce baba- zılmış, kırılan boru meydana çıkarıl -
çiverdi. Pişdarlık sırası bugün Skir- , mı uyandırdım. Ve derhal polise koş • mıştır. 
leri~:·. Yarı~ sıra Hün'lere g~lecek. ~ tum. Devriyeler ~elerek kahv~~kileri Bu hadise münasebetiyle kaydede -
Herul ler kı Hün ordusu demlen ~ıg uyandırdık. Hepsı kustular ve guç hal- lim ki; hava gazı .. bulunduğu yerler 
tarafından derlenivermek için Lauria- le kendilerine gelebildiler. Sonra hanın için .. eğer dikkat edilmezse ciddi bir 
Rüm'de bekliyorlar. odalarına koştuk. Fakat hangi kapıya tehlikedir. Çünkü gelişi belli olmadığı 

Nihayet.iz. Stepler vursak içeriden ses gelmiyordu. Ve gibi doğurduğu felaket de husule gel -
Garbi Roma devletine nazaran bü- her açtığımız odada yatan insanları dikten sonra anlaşılabilmektedir. Is· 

tün bu kabilele~n m~nfer~t ehemmi- ı derin ve baygın birer uykuya dalmış tanbulda hava ~nın tev~.it ett~~ Aetiüs talebini zorla Senatoya ka
bul ettirinciye kadar sonbaharın son
larına yaklaşıldı. Azadan Laurentiüs 
derhal Aetiüs'ün talebi aleyhine rey 
verdi. Bir çölden başka bir flCY ohna· 
yan ve tek tük Romalılar tarafından 
ıneskun bulunan bir memlekete asker 
gönderilmesinin çok manasız olduğu
nu söyledi. Bilakis elyevm Panonyada 
bulunan askerlerin de geri çekilmesi 
ve Tuna hududunun tcrkolunması li
z:ım geldiğini ileri sördü. Roma impa
ratorluğu için Dravüs nehrinin ~udut 
olması kafi geleceğini anlatb. 

yet ve kıymetlen nedır? Hı~ .. · buluyorduk. ı kazalara bir çok mısaller gosterebılı-
Attilanın. o~du~u .nedir? ~ttilanın Hepsini uyandırdık. Hepsi kusarak riz. Mesc:Ia g~en sene Tophaned~ 20 

ordusu sert ıklımlı şımal ve tukenme- ayıldılar. Han müşterilerinden fmn kadar kımsenın hayatına malol~n 
yen Şark gibidir, Attilanın ordusu, .... · Zafranbolulu Hamdi ile Nuri- kazalar bu hava gazı kazalarının bıre. . A .1... pışırıcısı 
geldiği Step gibi nihayetsizdır. ttı a: yi odalarında bulamadık. Hana gelme .. neticesidir. 
nın ordusu, ismini taşıdığı Şarktakı -

akar, bütün sular onu kuvvetlendirir, Y Düştü uzak nehir gibir, bütün ırmaklar ona lngı·lterede Artık lı Ba •a 
akıp giderken her. !:leyi beraberinde a- ------,----h--k 1 · · f zl 1 

" (Ba§ tarafı 1 inci yüzde) ve müte assıs uvvet erının a a aş .. 
lıp götürür. l 

Y .d ·ı~Ll 'f. kar tırı ması. Fakat Attilanın ordusu ne istiyor? enı en sı an anma masan ıne -
Attilanın ordusu Tuna nehrinin tılık olmak üzere yeni bir «milli mü .. 2 - Tayyare kuvvetlerinin mühill) 

.. ld ... surette arttırılması. her iki sahilini takiben yukarı tarafla- dafaan istikrazı akdinin zarurı o ugu 

Para .• Para 
ra doğru yürüdü, şimdi, Retiya hudu· görülmüştür. :-J - Donanma içi~ beş .. yıllık bir 
d d . . . b. phe halinde B. k b'·y··k sı·ı~L uçak ve oto .. plAn kurulması. Bu plana gore asgart un a, genış, ezıcı ır ce ır ço u u an, . .. l k 

fa durakladı. German kabileler Hün or· mobil fabrikalarından imalatlarını ve 70 yem kruvazor yapı aca tır. Aetiüı; belki yüzüncü de : l uk d f k · 
- «Galyaya giden yolu Hünlere a- Aetiüı yardımıyla kral olan dusuna çarçabuk iltihak ettikleri için, bilhassa uçak motörü imalatını arttır • . ~ -. mp~ratorl mü a aa omıte· 

çık bulunduramayız.>> diye bajudı. Frank'ların hükümılan Panonya'dan tA Retiya'ya kadar uza· malan iatenilmittir. sının ıdaresı altında Büyük Britany• 
Ve nihayet sözünü gcçirmoğe mu· Merooek nan korkunç sevkülceyf har9:eti hiç Kabine, Almanyanın Rhin'in asker- imparatorluğunun bütün kuvvetleri • 

vaffak olabildi. gibi tedbirler alınması lazım geleceği bir noktada yarık peyda etmedi. likten tecrit edilmiş bölgesi ile Avuı1 • nin sıkı bir surette tanzimi ve araların· 
.ld'k Se ı·· 1 ni uzun uzadıya konuştu. (Arka•ı IJar) M I h .. ki ·· l da i• birligı"'· temini. Karar ven ı ten sonra na or er- turya, eme ve atta es mustem c- " 

den Klodyüs çatlak sesiyle:· Frank Hükümdarı Merovek keleri meselelerini ortaya atmadan 5 - Malta ve Singapurdaki ecv • 
- «Layihayı nihayet kabul ettik. Aetiüs, noelde taleplerini bir dere· lıtanbul birinci ticaret mabk~e~: evvel proğramını tamamlayacağını Ü· kulceyt noktalarının azami derecede 

Şimdi iş yalnız para tedarikine kalı- ceye kadar kabul ettirmeğe muvaffak Mihran Ke§işyan üzerine keıı~e .. e~ılmı§ mit etmektecir. tekemmül ettirilmesi ve modern vcsa • 
21 ... ıtoı 9 2 9 tarihinde vadeıı hulul e • "tJ h • . 

}'or.» dedi. oldu. Çünkü hiç ümit etmediği "bir za agu
297 

d 
1 17 çentlik bir kıt'a poliçe Büyük Britanya, Almanyaya karşı ı ~ tec ızı. 

k d. k d' k 1 · · ba kan d den ° ar k" -1- Y • • t P "" Aetiüs en ı en me: manda Roma i isesının Ş m a .b. zayi olduğundan bahisle ipta • kuvvete müracaat etmekten çe ınmca. em ~ rogramı 
- <eAman yarabbi, bunlar ne a· kendisi için bir destek buldu. Senato- ~nuecık:::; verilmesi hamili Di Royal Bank arzusundadır. Londra, 17 (A.A.) - Yeni 

damlar) Meselenin en mühim noktası nun kilise taraharları baş kumanda Of Kanada avukatı Marko Mercan tara- Londra, 17 (A.A.) _Bütün gaze- inşaatı programı mucibince 
halledilmediği halde yalnız para tedari- nın dileklerini kabul ettiler. Mısırdan fından talep edilmit olmakla mezkur P 0 : teler, hükumetin yeni silahlanma pli .. kruvazörlerinin adedi yetmitc 

deniz 
İngiliz 
çıka • 

ltinden bahsediyorlar!.» Diye acı acı ve Trablustan çekilecek bazı askeri )' kimin elinde ise mahkemeye vermeıı ·ı 1 1 ak d lar Gaz t caktır. 
ıçe . . k . nı ı e mq?gu o m ta ır . e e-

dünündü. kıt'aların Panonya'ya gönderilmesine ve vermediği takdirde ıptalınded .ararhverı- lerde İtalyan • Habeş harbi ve petrole Proğram, İngiliz filosunu Vaşing • 
Ortaya derhal bazı Senatörler çıkb- -e Aetı·u··s'ün yardımıyla kral olan lecegı~· ticaret kanununun ma eı ma ıu - . . • • • . . h f . 

. "' k" k ·b·nce "ıla"n olunur. (550) ambargo konması mcselesı bıle ikincı ton muahedenamesmın er sını gemı• lar ve evvelce verilen kararlar muc1- Frankların hükümdarı Merove in u- sası mucı ı h d . . 
hince kendilerine muhtelif işler için mandası altında ücretli askerlerden mü ----==""""'=====ıco-===---- erec mış ır. " d ede Yer al t ler için çizmiıı oldugu"' udut aıresıne 

D ·ı T 1 f b h t d. k. kadar tevsı' edecektir. Yalnız kruva " l>ara vadolunduğunu hatırlattılar. rekkep bir ordu vücuda getirilmesine v l .. aı y e egra u usus a ıyor ı: 
8 . 8 . Derdi karar verildi. Bu askerlerin ücrctlerinı ,, • 10 D p O 1 ta • Yeniden bir çok milyonlar tahsis c- zörler sınıfı istisna teşkil etmektedir. 

Romanın ın 
17 

ödeyebilmek için bazı yolların inşası dilecek olan yeni silahlanma planı, ta- Londra, 17 (A.A.) - Moming 
Şehir memurlarının maSflannı art· tehir olundu. ~ kumandana, bahar 1 I·! lstanbul Gelir ve Para mamen hazırlanmıştır. Hükumet, ge- Post gazetesi İngiltere filosunun zafı 

tırınak için senatodan bir sene evvel gelmeden evvel bütün arzularının ye- B O R S A S 1 ı çen yıl martta yaptığı gibi, bu silahlan- hakkında bir takım İf\J<latla bulunarak 
bir karar alınmıştı, fakat parasızlııltan rine gelmiş olacağı tebşir edildi. ı ima tekliflerini neııredeceği bir beyaz diyor ki:. . .. . .. 
b b.k 1 lk 17 • ı . ı 936 . y 

u karar bir seneden beri tat ı o una• Fakat daha kanunusaninin i gün- """" ...... __ ....,. ___ 11 kitap ile haklı gösterecek ve bu mec- «- Fdo Akdenue gonderıldıfı za • 
nuyordu. Onun için denildi ki: «Uzak ]erinde Panonya'dan kaçıp gelen fira- Türk Devlet Borçlan buriyeti isbat edecektir. man iyi malumat almakta olan çeven• 
llleınleketlerin müdafaasına para sar· riler, Hün ordusunun Tuna nehrinm ı.ı Lira IJra M . p t . .. I d. : ler ,funu anlamı1larclır ki, fGYet lilo 
folunması düşünülmeden evvel R. 0. mıf- iki sahilinden ilerlemekte olduğunu ha- % 7,5 T. B. 1 23•65 1 % 5 

Hazine B. e,,so N ornıd~gl oks beıse şoky. e ıyAorkd . mühimmatını •arla kalklfacak olur•a 
· l 1 d I o/o 7,5 T. B. II 22,00 Dahlli istikraz 99,oo eşre ı ece yaz ıtap, enız, .. . . .. 

daki ahalinin refahı düşünüm. e 
1 ır.l>. her verdiler. Buna karşı lazım ge en oto 7,5 T . B . ın2t.20 U k Ş k A d k .. . bu muhımmat bır muharebede tulrene • 

h de ta k k 1 d -ıc za ar ve vrupa a ve ayım ın • Romadakı at canbaz anesı mı- tedbirlerin alınmasına va it ama an Devlet Denıiryollan & .... lan I cektir.» 
k ı d h d ' ·~ ki~fını gösterecek ve ngiliz müdafaa h re çok muhtaçtı, çün Ü en son sı~a ar- da, alınan n keri bir rapor a u utta- Ura Lira r- Gazete, kruvazörlerin, hattı arp B .. 

da oturulacak yerler yıkılmak uzere ki Carnuntum kalesinin düştüğü bil- Ergani !IS,00 il Anadolu IveII 
4

2,
6 0 sisteminin ciddi surette takviyesi lü • milerinin, torpiılo muhriplerinin itila • 

bulunuyor, denildi. dırıldi. Stvaa Erzurum95,00 Anadolu M. 45,S~ zumunu isbap edecektir. yet.izliği ve deni~ İnfGahndalri yavat-
Anadoıudaki hakiki kilise mensup- * Gazetelerin verdikleri haberlere gö- lık wöz önündedir.» Sosyeteler Esurm ları kuvvetleri gittikçe artan Ari'lcre Jldeko ı:ı Lira Lira re, yeni silahlanma planının esasları Ayni gazete, geçenlerde İngiltere- '"'I 

karşı şiddetle mücadele cdiyorlarile, her Şimal denizi kıyılarından gelen Ru- ı.. B. Mtl. eo,OO 1 lst. Tramvay 22,IO şunlardır: • nin yeniden silahlanması için açdm3 
~Yden evvel o kardeşlere para yar- • • Hl. l,Bl Bomontl 1,00 1 - Müdafaa tertibatının son dere- olan mücadeleye müzaheret eden Lo dı d .1d. giyahlar ve Skir'ler, kcndilerile yarı- Name 9,60 Terkoa 29,SO I b Bca .

1 
Lo d T 11'· k la ın etmek lazım, enı ı. M• er• ~ez B. D. 61,oo A. Çimento 11,ı~ ce modern bir hale getiri mesi, ütün tty ı e r yre ın me tup rın ... ·--L- di - çıkan ilahlara inandıkları ıçın, on· .. 

Eütikes'in ortaya attıgı ,........, n ,..... ... ,. k h hem - ÇEKLER yeni teknik imkanlarla techiz olunmaıı neşretmiwtir. 
k 'd 1 · . b. n evvel ortadan kaldır- ları maglup etme emen en 
aı e erını ıra k" d ... ·ı ·b·d· ıtri 

nı k k. ka betmeden bir kilİ8C kon· müm un egı gı ı ır. . \\ LlreDolart 

Üaı··' va ıt ky .dir denildi. Silih olarak tırpan ~ıyan Galon- , isterin UD,SO 
a u toplama zarun • "k'" k d 1 d b ı F. Franıı l2,!0 

K l bo• vergiler güç- lar Dengezı ın uman ası a tın a u- ıı_::..:.=:.:...-~-:N:-: .. ~ .,...,;;-------ı 
Senato· aaa ar T' ' ki .. k .. De ·k t 1 AJUı 

lükle topla.nabiliyor, miktan gittikçe lunaca a~, ç~n ~ b. n~e~ı ·~rpa~:;:. ·- Krf. 

I. T. L. lçln 
t,tı~ 

0,198G 

azalıyor, memleketlerde refah kalına- lamasını er angı ır a on an a 20 F. Franıı 161,00 1 ı Mai'k 

d iyi bilir. 1 Dolar 125,00 120 Drahmi ı dedi. ki h 628 20 Lem 
Her ne kadar bazı zenginlerin he- Alınlarına ve yana arına aç ve ~ :::~un us 

20 
Ley 

Krf. 
32 
24,00 ,. 
15,tO 

Bugun iPEK sinemısmdı 
! filmden mtlrekkep zencin n mütennvi bir program görecekainiz J 

1 - Fakir Bir Delikanlının Hik ayesi 
MARIE RLL n PIERRE FRE&NAY 

nüz çok parası varaa da, eski ~~ın yıldız şeklinde sıcak damga vurduran Dona "--mda 
fedakar, hamiyetli Romalıları, gorun· Bellenotlan insan Meotis denizinın .," JEAN Kll!PURA ve MARTHA EGGERTH 

Cı'nlerı·yte akraba zannediyor. L.K. lı L.K. 1R FAKİR DEi fKANLl ·· d ·1d· Seanılar ·. 2,80 n 6 matinelerile ıuYareainde B ' ' • 

SEVGiNiN S ESİ 2-
nıuyor.. . em ı. l b d bo lu Kredl Fonslye Milbaclll Bon. 73 l 

Sen R al 1 rın Turçiling er gi i sarıııın ev y oo aa- ı 4 20 7 50 ,.: ı · d SEVGlNlN SES Bunun üzerine ato om 1 a T 1888 senesi 107; 

1 

;ru • • 18,25 , , '9e , mawne erın e 
ne gibi faziletlere malik olmaları la- adamlar gördünüz mü~. o:_trlogot'llar ıoo3 • ~~ 1 ~~ '4' Bugtln aaat 1 de talebeye tenzllltlı matin~ dnhuliy• 25 kurut-

~ l ..... tlercemü~~&b~~~rın~nın&~cc dcym~ ı~ı t ·- e ~~ 11'•••••••••••••••••••~~~-------~-c.ını ge ecegını saa • la 'I K ~ 
ti, hu faziletlerin yükseltilmesi için ne 1 Hün'ler, Cepid ler, A n ar ve a- ~-------&ilii-------------liiilllfi' 
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ı Kari Melet ablan 

Sümer Bank 
işçilerinin 

J 
Balkan Antantı Ekononl 

Konseyi DOn Açıldı 
Ticaret, 1'urizm Ve Münakalat 

Muharriri: Freeman Willı Crofıt - 77 - 18/l/936 
·Meseleleri Görüşülecektir 

Polise Bir ihbar Mektubu Gönderen Bir Temennisi Bükreı 17 (A.A.) - Balkan an - da elde edilen terakkileri ka~ 
tantı ekonomi konseyi, dıt bakanla- mi§, tarife meselelerinin halli fi 

Sümer Bank fabrikaları, mamula - w •• S il R d ı k ·1 · 'h lA tek 
Adamın Hüviyeti Araştırılıyordu 

gı musteşarı ave a u es o ı e zı ıstı ıa at satışının müıte ~ 1 
tının nefasetini temin için esaslı ted - B lk d l 1 · • l l · k'lA l d l 11111" a an ev et erının orta e çi erı surette teş ı at an ırı ması _Jf 
birler almıştır. Bu arada bozuk, sakat h 1 tlfJ' 

Fakat yanında topraiı kazacak hiç 
bir ıey olmadığından bir kürek al
mak için evine koımuf. Bu define 
bulmuı olmak heyecanile, ıağa sola 
bakmadan Antrim caddesinde ko • 
§arken, oradan geçen otobüslerden 
birinin çamurluğu kendisine çarp -
~ış ve yaralamıJ. Derhal hastane
ye kaldırmışlar. Bereket venin ya
rası hafif imi§ ve hastanenin baıhe
kimi, kutunun gömüldüğü yeri baş
müfettif Reyniye gösterebilmesi 
için çocuğun gelecek perşembe gü
nü hastaneden çıkmasına müsaade 
etmiş. Bu kutunun içinde itimize ya
rıyabilecek bir ıey bulunup bulun
madığını bilmiyoruz amma ıimdilik 
ümit içinde yaşıyoruz. 

Baımülettİfİn Odası 

azır o duğu halde açılmı§tır. Ra - mundan, turizm münaseba. ~ 
ve matlup derecede iyi mal çıkarma - d 1 .,. u esko hükumet namına konseyi devlet bankalarından, huıus'-.,Jı 
yan işçilere ceza vermektedir. Bunun 
f d 1 .. ..1 .. .. selamlamış ve ezcümle demistir ki: kaların müşterek toplantıl ~ 
ay a arı goru muştur - · ~ 

lRçiler aza A d ed. • • l k Barışın muhafaza ve inkişafı ve ve son; posta mukavelesınıP , 
T mı erec e ıyı ma çı ar- b ·.ti 

1 

maya çalışmaktadırlar. Ancak böyle eynclmilel teşriki mesai !.çin Av - yete girdiğind~n ~~hseyle111•r;_ 
ceza veren işçilerden bir kısmı mat- • rupanın hu kısmında muştereken Radulesko ıımdıkı toplantı 
baamıza müracaatla bir temennide bu- 1 sarf edilen gayretler bugünkü şart • namesinde tecim, turizm ve _. 
lunmuşlardır. Bunların söylediklerine lar içinde, yarım adanın mıntakavi kalat meseleleri mevcut old,I 
göre._~ir işçinin bir buçuk iki lira ceza 1 çerçevesini .aşarak. genel dikkati çe- ve y.akında bava mukavelesi.~ 
verdıgı aylar olmaktadır. kecek mahıyettedır. dakı mukaveli.tın imza edıleC" 

l~çiler kendilerinden kesilen bu pa- Müsteşar Atina ve Ankara kon • bildirmiıtir. 
raya ~üessesenin ihtiyacı olmıyacağı- feranslarındanheri bilhassa tecim Bundan sonra diğer murah..,, 
nı ileri sürerek bu paralarla kendileri- ··b d 1 · · l h mu a e esının arttırı ması l\a asın- yeti §efleri söz almıılardır. ~ 
ne hastalık zamanlarında yardım edil- ____.,, 

mek üzere bir sandık kurulmasını te- ı "'ı- ı M d (70) 
menni etmektedirler ki haklıdırlar. A- n gı } Z er } S} r a 

ı caba fabrika idaresi böyle bir ~ey ya- B 
ı;:;::.~, Halkının Bir Teıekkürü in Asker T ahşit E ttiJeı 

1 Sivas vi~ayetin~n Koyl~ Hisar ka- Garnizonl~r insan ve Malzeme itibari 
Viktorla Tier zahiren hali hay- 1 zasından bır çok ımzalı bır mektup al- 1 

1 

ret ve alaka gösteriyorlarsa da, Frenç: -lfin fenalığı dık. Bu me~t~pta .kaza~a Kalınpınar l Mütemadiyen Takviye Edilmekted~ 
Frenç, bu hikayenin onların üze - orada yal. dedi. , suyunun getırılmesı ve cıvar kaza ve 

. - ld doğrusu, fa•ıyorum, dedi. nahiyelere telefon tesisi olunmasın • Paris 17 (A.A.) - Petit Parisien 1 tdir. . 
rinde büyük bir tesır yapmıı o u • :ı- 1 i' 

H 1 d 
.. Tierin Homurtına dan dolayı Nafia Bakanına, kaymaka- gaz_etesi .Kahiredeki öze. l. aylarının _Mısırda. ki ngiliz aske.rler.İJI..:. 

ğunu se~iyordu. ayret e 01ıru • _ J" 
Viktor: ma ve belediye reisi ile fen memuruna a;;ag,da.kı telgrafnamesını neşret • ku. nu halı hazı.rda yetmıı bııı ··--' 

larak: ~ 

' 
Ba f 

• M' Belkı· de Malkol ·· I · kaza halkı namına teşekkür edilmek- mektedır: dır. Sudandakı garnizonlar ~ 
- Acayip şey... §mÜ etli§ ıs- . - . . . ma ~oy emış- d'I 

ter Reyni size bunları anlatmadı tır. Bılıyorsunuz kı ben hır müd • tedir. Geçen hafta yirmi bin fngili 7 as- ve malzeme itibarile müte111• 
mı, Mister Viktor? Son defa Bel • dettenberi Londrada bulunuyorum, D:>ktorumuzu 11 Okuyucu· keri buraya gelmiı idi. Hükümet takviye edilmektedir. ' 
fastta ne zaman bulundunuz? dedi. dedi. lar1na Cevapları memurları §iİndi de General Ho - Bu tedbirlerin gayesi §Unlat' 

d 
Evet Her hald .. ı ı k ,va d' kum d it d b l duğu beyan edilmektedir: , - Başmüfettİ§in odasın a gö • - .• e oy e o aca ;, Bursada H. Samiye: r ın an ası a ın a u u • 

rüştüğümüz gündenberi Belfasta Buna rağmen i§itmiı olmanızı zan- - Kabızlık devamlı olduğuna göre, nan bir piyade livasının karaya çık- 1 
- lngilteren;~ '1ısıra "e~• 

nedi.yordum d d. ld w h b dana kar•ı yapılması muhtera";.,le-
gitmedim, dedi. e ı. yemeklerinizin çeşitlerini değiştirmeli- mış o ugunu a er vermektedir. '!f 

Bu •ır d T' ~ ... · t l 1 hangi bir tecavüze kar•ı ko 
Frenç batını salladı: g a a ıer, mevzuu uegı~tır- siniz. Yağda kavrulmuş yemekler lıiç ta yan arın Libyada yapını.§ olduk- '!f 

k k d'l ~d h d temin etmek, 
_ Ha! Şöyle söyleyiniz.. Yoksa me ma sa ı e ve a eta omur a- yememelisiniz. Daima haşlanmw seb- ları tabşidattanheri milli müdafaa- • 

d 
narak • l b l · d . 2 - lngiltere hükiimetine bit 

Mister Reyni sizi görmÜ§ olsay ı, . . ze er ve eyaz et er tavsıye e erım. ya ait geniş mikyastaki icraat ve / İyı h b kt G ı · k b" k k giliz • Mısır süel itilafı vücud• 
bunları, şüphesiz ki size anlatacak- - oş amma, u me up ne- ece erı yatar en ır aç tane uru me . f l" ti d d'I k 

d . . ? d d" ı · . . . V b l 1 k l ' saıye aa ıye e evam e ı me • tirmek imkanını vermek. 
tı. Bittabi yazmak istemedi. Malum ye aırmıı • e ı. ıncır yeyınız. e sa a ı arı a kınca da 
a, bizim poliste, bilahare teessüf ve Bu defa Frenç daha mahrem bir a~ karnı~a 1 - 2 tan: manda~i~a. yeyi- Sudana lnmiye Mecbur Kalan ltalyan Ta 
telehhüf etmektense, evvela mese- tavır takınarak, tekrar ileriye doğ- nız ve bır bardak soguk su ıçınız. resi Harbin Sonuna K d . O d K 1 c 
leden emin olmak lazım. Onun için ru eğildi ve trenin çıkardığı gürül- Burdurda A. Yapar'a: Londra 17 (A.A.) E r . .. a ar rQ a 8 8 İı:.İ,' 

tü arasında ancak işitilebilecek ka- - Günümüzün muhtelif zamanla- kilometre - vve ısı gun Sudanda. Eritre hududuna se iJ 
yazmamıştır, dedi. dar alrnk bir sesle: 1 rında dimağ üzerine tesir eden mii • . mesafede Debet.au.atnbda karaya ınmeye mecbur olan ~ 

X. Y. Z. imzalı Mektup ~ yan bombardı t f d p d " _ Mister Viktorun bize geldi-i 
1
nebbihler o kadar çoktur ki miknatis . ma~ ayyaresının e ra ı orsu ana sevkedilmiılet 

Viktor bunu tasdik etti. Her üçü .. . .. d. k . g vasıtasiyle yeni bir tenbih vasıtasını orada muharebenın sonuna kada•· alıkonulacaklardır 
d b . · k k h gun mu ı ı, yo sa ertesı gün mü 1 - · ~ 

e ırer sıgara ya ara mu avere- 'd' .. h -· aramağa lüzum kalmaz. •ngilte e Al b• T - V 
lerı.ne devam ettiler Frenç, meıele 1 ı ıyı atırımda degıl, gayet mü • B h tt·-· . t " b h kk d •ıA r ' manyaya ır ekllfte Bulunm• .. ' h · b · a se ıgınız ecru e a - ın a ı a- . ,. 
hakkında zahiren açık, ve hiç bir ım ır ~ektu~ aldık. Mektup Mis- ve edecek bir şey göremiyorum. Yal- L?ndra 17 (A.A.) - Hitlere lngiltere hükiimeti tarafından -,J 
şey saklamıyormuş gibi bahsediyor- ı t~r Reynıye hıtabcn yazılmıştı, de- mz şurasını unutmamalıdır ki her has- teklıf yapılarak teslihat programiarının mahrem olarak bildirilı"' 
du; fakat hakikatte karşısındakile- dı ~e mektubun münderecatını söy- talık sebebine göre tedavi edilirse fay- usulüne iştirak edilmek istenildiği ve Hitlerin bunu reddettiği ~ 
re asıl vaziyet hakkında hiç bir ma- ledı. dalı olur. kındaki §ayialar burada kat'i olarak yalanlanmaktadır. Bu hu'" 
lumat sezdirmiyordu. Nihayet ya • Her iki adam da yapmacık bir Ankara Tapu kadastro umum mü- Almanyaya hiç bir teklifte bulunulmamıştır. 
vaş yava§ sözü ikinci noktaya İn • hayret izhar ettiler. dürlüğü sicil memuru Fehmiye: 
tikal ettirdi. Viktor: - Notlarımda bahsettiğim vak'alar 

Tierin bir sualine cevaben: - Yazanı bulamadınız mı? Hü- müteaddittir ve bu şekilde sar'a nöbeti 

E t M
. t T' b · b' · viyeti hakkında hiç bir ipucu elde geçirenlerin tedavisi mümkündür. 

- ve ıs er ıer, u 1§ ızı 

1 

1 , 
k d k ık edemediniz mi? diye sordu Bahsedilen hasta hakkında kat i bir fi-

ço yor u; en ço yoran ve ç • · k' b'l k · · k d' · · ak 
k 

'h X y z · 1 ( Arka•ı var) ır vere ı me ıçın en ısını y men 
nıaza so an cı et te J • • • ımza ı .. k b'IAl d · l l ................ ·-·············.............................. gorme ve ı a lare te avı a tına a -
mektubu yazan adamı bulamayışı- y . 1 k lA d JJ ı - k" · enı Bir talyan ma azım ır .• asta ıgın es ı ve yenı-

Ordu Terfi Kanunu 
Ankara 17 (A.AJ - Bugün Nuri Conkerin başkanlığında yal.. 

Kamu~ay toplantısın~a K~m~tayın 1935 yılı birinci kanun ayı ~ 
hına aıt mazbata taıvıp edılmış ve ordu zabitan heyetine ıtl~ 
terfi kanununun ikinci maddesinin değiştirilmesine ait kanun 1" 
olunmuıtur. 

Kamutay pazartesi günü toplanacaktır. mız oldu, dedi. - liğine göre iyileşme müddeti de deği -
Tier §Üpheli bir tavırla: Kruvazörü şir. Tedavi ücreti hakkında da ancak p v G ... ·· • • N 
- x. Y. z. mi? dedi. Milano 17 (A.A.) -Ansaldo tez- muayeneden sonra bir karar verilebi - rag oruşm~ erını~ eticesi I 
Viktor da ani bir hareketle batı· giıhları, yeni «Eugenio di Savoia)) lir. Prag, 17 (A.A.) - Hodza ve Şuşıng arasındakı siyasal görüşmeler bd 

nı yukarı kaldırdı. kruvazörünü hükumete teslim et • Turgutluda Belediye Tahsildarı şam bitmiştir. iJ. 
Frenç, Viktora döndü ve: mİ§tİr. 7300 tonilatoluk olan bu ge- Kemal Selçuk'a: .. ~.ütü~ ~~selel_erde ve ~ilh~ssa. ~una havzasını alakadar eden mesele~ 
- Evet, Mister Viktor.. mide 19,2 ve 10,2 lik 6 top vardır. Rontgen filimi iyi çıkmamıştır. goruş bırlıgı tesbıt ve teyıt edılmıştır. Müddeti 1 B36 da biten Brun }ı il 
Siz o mektubu gördü idiniz degil Geminin sürati 38 mildir. Sık sık nezle geçirmenizde umu • muahedesinin genişletilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. EkonoJlli 
·? d d" d ·ı · l 1 için muvakkat bir anlaşma imza edilecektir. · mı. e ı. Slr Samuel Hoar mi kan zafiyetin en ı erı geme t -
Viktor başını salladı: Cenevre 17 (A.AJ Burada tedir. Çok devlet adamları Viyanayı ziyaret edeceklerdir. 

- Neden bahsettiğinizi anlamı • söylendifiine göre Sir Samuel Hoar, Evvela kanı kuvvetlendirmelidir Yunanistanda Seçim- Mücadele~, 
yorum, dedi. Milletler Cemiyetinin mültecilere ki müdafaa imkanı hasıl olabilsin. K 1 d N k v a, 

Bu sefer de zahiren hayret gös • ait olan faaliyetlerini kontrol etmek Kansızlık sinirleri bozar bozuk ava a 4 utu ermek Istiyen v 
termek sırası Frence gelmişti. üzere yüksek komiser tayin edile • sinirlerle vücut makinesi iyi çalı§a· p t • R • • • H lk T hk. E t• 

- Nasıl olur? .. Bu mektup gel - cektir. mayan dahili ifraz guddelerinin te- ar 1 eısını . A a . ~ 1r t • .. I 
diği vakit, başmüfettiş Mi~ter Rey- Moskova Ticaret siri altında bir müvazenesizlik için- Atina 17 (Özel> Mıllı merkezının açılış töreni dııl1 
ninin odasında siz de bizimle be • de kalır. Ahali partisi lideri Teodokis seçim mı§tır. ~ 
rabcrdiniz, dedi. Hatırasını yoklu- Ataşeliği Kanı kuvvetlenrecek şey evvela nut~u vermek istediğ.i Kav~la~a .a- «Hür fikirliler» partisi ,A.tiıı~ 
yormuş gibi b ir m üddet sustu; son- Moskova 17 - Moskova ticaret kuvvetli gıdadır. Sinirler ıçın su halı tarafından tabkır edılmı~tır. kezinin açılış töreninde de I 
ra tekrar sözüne devnm ederek: ! ataşesi Bay Mümtaz ~erkezce bir banyoları ve açık hava, güne§ teda- Teodokis konuşmağa başlar başla • veren General Metaksas, <;',fi 

- A ffedersin iz .. Yanlışlık yap • memuriyete tayin edilmiş olduğun- vi~i yapmalıdır. Bol meyva yiyiniz, maz toplanan ahali: ve Kondilis hükumetlerinİ11 11 

tım. O mektubu daha sonraları a~ - dan Ankaraya gelmesi kendisine banyo yapınız, hastalığınızı düşün- - Bizi .. öldürme~ için .biraz ~azla sını şiddetle tenkit etmiştir·. J' 
mıştık Tnbii o zaman siz gitmişti- ' tebliğ edilmiştir. meyiniz ve artık ilaç ta kullanma • bomba gondersenıza, dıye bagır • lngiliz Gem "si Daha fıf ı'•_J ·ıtet"J 
niz ve mektubu göremediniz. Maa- istihbaratımıza nazaran Moskova yınız, Maneviyahnız, siz de o za • rnıştır. Atina 17 (Özel) - fn~·ç t 
mafih Mister Reyninin hundan sizi, ticaret ataşeliğinin ilga edildiğine man daha çabuk iyileşirsiniz. Sizi Milli Birlik Partisi açık deniz filosuna mensuP 

0

1 
yahut ta hiç olmazsa bJnba§ı Mal .,dair Ankarada hiç bir malumat görmeden başka bir ilaç tavsiye et- Atina 17 (Özel) - Yeni kuru • to muhribi bugün Pireye ge 
kolmu haberdar etmemiı olmasına, mevcut değildir. memize imkan yoktur. lan «Milli Birlik» partisinin Atin:ı Bu gemiler sekiz gün Yun.O 
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_ 39 - Yazan:·-· Ş. 18 

p~;f a, yatağında Ölü Olarak 
Bulunmuştu, Katil Aranıyordu 

• ( _ Madam Pa vla.. Onun nerede Yazılar burada hitam buluyor 
d olduğunu ne bileyim, ben ... Arada 

u. ı ı . 
d r · d ki gün evve uc 

(' v 
Tehir Edilen Maçlar 

l..ik mnçlan geçen hafta bitti. Bunn mu• 
kabil likin başlangıcından beri tehir edi
len maçlara önümüzdeki iki aylık bo~ 
zaman içinde devam edilecektir. Futbol 
Federasyonunun tespit ettiğine göre bu 
maçlar şu sırayı takip edecektir: 

25/1/936 Cumartesi: 
Şeref stadında: Vefa . Hiliil, Beşik 

taş • Galatasaray B takımları. 
Taksim stadında: Topkapı - Anadolu 

B takımları. 

Saffet Bey, derhal telefonu aldı. sıra a ge ır, g~. e~: d ? 

Galata inzibat zabitliğini aradı. Ko- buradaydı. Mosyo Jozef nere
1
.eb. ·:· Şeref .stadında: Kasımpaşa - Ortaköy, 

Saffet Beyin yüzünde neşe ı ır Vefn - Hilnl. Beşiktaş . Galatasnmy A 
nuımıya başladı: 

26/1/936 Pazar: 

- Alooo.. Kimsiniz? .• 
- Mülazim Rıza. 

tebessüm parladı. Derhal cebinden 
rovelverini çıkardı. Kadına göster

di. Sert bir sesle: 

takımları. 

Taksim stadında: Altınordu · Fener• 
yılmaz, T opkapı . Anadolu A takımlnn. 

1 /2/936 Cumartesi: - Kuzum kardeşim Rıza Bey... _ Eg· er vık dersen, gürültüye gi-
Taksimde: Cnlntasaray • Topknpı B Şimdi kalk. Karaköye git. Havyar dersin. Şu köşeye geç te uslu uslu takımları. 

hahımn kapısına bitişik sarraf dük- otur. 2/2/936 Pazar: 
kanına bak. Açık mı, kapalı mı?.. Dedi. Ve sonra, kapının iki tara· Fener stadında: Beykoz . Hilal, Be-
Eğer açıksa, ve içinde de adam var- fmda kendilerini göstermemeğe ça- ·ktnş - F enerbnhçe A takımları. 
sa, derhal karakola celbet. Bana ha- bşan sivil iki inzibat memurun~: . . Şer.ef stadında: Altınordu - Beylerbe-
ber ver. Yok eğer dükkan kapalı _ Jçeri girin!.. Bu kadını ıçerı· yı, Dog~nspor ·Sümer A takımları. 
ise, etraftan usullacık soruştur. Bu deki od lardan birine götürüp otur- Taksım stadında: Knragümrük · Fener-

k yılmaz, Cnlatasaray • T opkapı A takım· 
dükkanda, san:aflık eden adam tacaksınız. Ben tekrar gelinceye a- lnrı. 
kimdir? •• Bu dükkanda ne zaman • dar, bir saniye bile gözünüzden a-

dan beri sarraflık etmektedir?. Dük- yırmıyac k ınız. Şayet bu müddet Fener stadında: Galatasaray - fener-
kan, kaç gündenberi kapalıdır? ... zarfında gelen oluna, içeri alacak· bahçe B takımları. 
Dükkan sahibinin ikametgahı ne - sınız. Onu da başka bir odada ala- Şeref stadında: T opkapı - Eyüp, Be· 

B/2/936 Cumartui: 

d d . ? l ""h" d" "iktnş · Anadolu B takımları. re e ır. .. Mese e gayet mu ım ır. koyacaksınız. '" 
) B d• Taksim stadında: lstanbulapor • Hilal u tahkikatı kimseye sez ırmeme- Emrini verdi. 

B takımları. 

t 
Ye gayret et kardeşim. 'f.. 9/2/936 Pazar: 

- Şimdi... Saffet Bey, büyük bir telaşla di- Fener satndında: Galatasaray - Fener· 
Saffet Bey, bir çeyrek devam e- vanıharp müıtantiği İbrahim Beyin bahçe A takımları. 

den sükutu, biribiri arkasına siga- odasınn girerken; Şeref stadında: Karagümrük • Sümer, 
d · · t Her ıı:ey, Anadoluhisnr - Beylerbevi, B,..,iktaş - A-ra irmek ve odada gezinmekle ge- - Müj e, azızım ·.. ~ r ..,. 

3' nadolu A takınılan. 
çirdi. • meydana çıktı. 

Telefon iıledi. Saffet ~e~in VÜ· Diye bağırdı. İbrahim Bey, te-

cudu, hafif bir ü~~~ :eçırdı. lnşla yerinden kalktı. Ellerini masa-
- Alooo... Kımsınız • ·· nm üzerine dayadı. Dikkatle Saffet 
- Ben, yüzba§ı Saffet •.• Sen mi- Beyin yüzüne baktı. 

ain Rıza Bey. - Katil bulundu mu? •• 
- Evet efendim; benim ..• Bizzat Diye mırıldandı. 

yaptığım tahkikattan §imdi avdet Saffet Bey, sevinçten titreyen bir 
ettim. Tarif ettiğiniz dükkan, açık- aeale cevap verdi: 
tır. içinde, on be§ on altı ya~lann- - Köylüler kaçmamı§lar ki ... 
da Dimistokli isminde bir çocuk Hem onlar, niçin katil olsunlar ... 
\>'ardır. Dükkanın ıahibi, Jozef u- Aşkolsun adamcağızlara ... Vazife
rninde birisiymiş. Bu adam, dün· irini bihakkın ifa etmişler. 

Taksim stadında: Kasımpaşa • Doğan· 
spor, İstanbulspor • Hilal A takımları. 

15/2/936 Cumartesi: 
Şeref .stadında: Beşiktaş • İstanbulspor 

B takımları. 
Taksimde: Cnlatasamy • Eyüp B ta· 

kımlan. 

16/2/936 Pazar: 
Şeref stadında: Kasımpnga - Sümer, 

Knnıgümrük • Ortaköy, Bc~ktnş - fstnn• 
bulspor A takımları. 

Taksimde: Anadoluhisar • Ooğanspor, 
Galatasnray • Eyüp B takımları. 

22 - 23/2/936 Cumartesi ve 
Pazar: 

den beri hasta İmİ§. Bugün de dük- - Birader!.. Hangi köylüler ?.. Taksim stadında: Güneş • fstanhulspor 
kana gelmemi§. Taksimde, Ayaspa- Hangi vazifeyi ifa etmiıler?.. A ve B takımlan. 
faya giden caddenin gağ tarafında- - Canım, siz .. Şu, Jozefi öldü- Voleybol Ve Basketbol 
ki ıokağm içinde 28 numaralı a- ren köylüleri sormuyor mu idiniz?.. MUsabak11lar1 Başlıyor 
J>artımanın ikinci katında oturuyor- - Yooo. Jozef kim?.. T. 1. C. 1. lstnnbul Bölgesi Volcy-
nıuş. Çocuk, bu dükkana geleli bir - Dün, Dil iskelesinde köylüler bol • Basketbol Hey.etinden: 
huçuk sene olmuş. Jozefin, ne za. tarafından öldürülen casus. Voleybol - Baskeetbol birincilik müsn
lllandan beri bu dükkanda çalıştı- _ Hayır azizim .. Benim bundan bakalnnna bnolanacağındnn fikistür tnnzi
iını bilmiyor. Çocuğu karakola gÖ· haberim yok. mi için klüplcrimizin 22/ 1 /36 çarşamba 

günü saat 1 7 de mıntaka merkezine seluhi-
Uirınek için dükkanı kapatmak la- - E siz, hangi katili soruyor • yetli birer murnhhııs göndermeleri. aksi 
2ıın. Bu da, etraftakilerin nazarı sunuz?.. takdirde hiç bir hak iddia cdemiyecekleri 
dikkatini celbedecek. Bu mülaha- - Pavlanın katilini... son defo olmak üzere bildirilir. 
2aya binaen çocuğu sıkı bir neza- Saffet Bey yerinden 11çradı. O Sırtüstü Yüzme Rekoru 
ret altına almakla iktifa ettim. Ne da ellerini masaya dayadı. Gözle· Holandalı Matmazel Mastenbrog 
ernir buyururaunuz? rini açarak ba§ını müstantik ibra • Kopenhağda yapılan bir yüzme mü-

- Teşekkür ederim, kardeşim. him Beye uzattı: sabakasında kadınlara ait olan sırt-
Sakın karakoldan aynlmayınız Ço-1 - Pavlanın katili mi? .. Ay Pav- üstü 400 metre yüzme dünya reko. 
cuğu da, göz önünden ayırmayı· layı öldürdüler mi?.. runu kırmııtır. 
nız. - Bu sabah yatağında ölü ola- 6 dakika 5 saniye olan mesafeyi 

Saffet Bey telefonu kapadı. rak bulunmuş. yüzücü 5,59 gibi bir zamanda yüz • 
- Po t ' - Kim öldürmÜ§. müıı.tür. sa.... ~ 

Diye bağı:-dı. İçeri giren nefere Şimdilik meçhul. Tahkikat de - Jngiliz Lik Maçları 
emir verdi: vam ediyor. İngiltere lik maçları .liderliğini 

- Koğuşa git. Nöbetçi çavu!una - Aın n biradeı, biraz izahat yapan me§hur Sanderland takımı 
&Öyle. Çabuk bana sivil iki İD.7.b t ver kral kupası maçlarının ilk oyunun-
gönder~in. j - Ne _iza~at vere~im? .. Ben de da ikincilik takımlarından Port Vol 

Dedi. bir §ey bılmıyorum kı .. · ile karıılatmıştır. Sanderli.nd ta -
Jf.. - Aman azizim!.. Bu mesele kımı bu maçı {2-0) kaybederek 

T ı ÇOk mühim. Çünkü, dün, Dil iske- kral kupası haricinde kalmıııı.tır. akıimdeki apartımanın mpun :r 

1 · ki le.,ı"nde o"'ldu""ru""len casus Jozefin ce- B O rı"nde Hokey M Ça ındı. İhtiyar hizmetçı aya arını "' uz ze açı 
•iirükleyerek geldi, kapıyı açtı. Si- binden mühim bir defter çıktı. Prag 17 {A.A.) - Buz üzerinde 
\'İl elbise giymi§ olan Saffet Beyle - Defter mi? .. Ne var bu def • yapılan bir hokey maçında Çekoı-
lcar§ılaştı. terde?.. lovakya takımı, Japon takımını ıı • 

Saffet Bey, elindeki mektubu ka- - Evve~a, Pavlanın müthit bir fıra kartı yedi sayı ile yenmiştir. 
dı casus oldugu anla,ılıyor. Sonra da Doktor 

~ ~:~:~ ! .. Bu mektubu Mösy() bizim Nurinin felaketinin sebepleri I~ H o R H o R u N • 
J f .. d d" Çabuk Madam tamamen meydana çıkıyor. ı oze gon er ı. , l? 
Pa J • ek · Ondan r.evap - Nası • ·· 

v aya verılec mı§. · Ef d" , B d"" ""ld"" .. 1 EminlSnO Valde kıraathanemi yanında 
gelinceye kadar ben burada bekli- - ben ıdm·k··. u, un boku~ :n h et larını k bul eder. Tel. 24151 
Yeceğim. Gelecek cevabı alıp kcn- Jozef' ura a ı casus şe - e esınm '- , 
di . .. .. _. ı eleba§ılarından Pavla, dogruca bu A KATI EL sıDn~ goturelcdegımd · herife gönderiliyor. Pavlanın lstan- Dr. 

ıye mırı an ı. - rih • · • 
Ir d f ld Evı"rdı" cevi ._ bula ayak bastıgı ta , bizdeki ka-
~a ın, zar ı a ı. .. • ·ı b k 

d i, b ktı. Ve sonra omuzlarım kal-, yıtlara tamamı e mu(Ata ~ · ) 
d d TRa•ı var ır ı: 

(A. KUT EL) 
Karaköy Topçular caddeai No. 33 

latanbul Mil.i Emlak Müdürlüjründen : 
Muhammen değ. 

Büyük dere 
Kamerhatun 
Arnavutköy 
Taksim 

Büyük dere 
• 

Bakırköy: 

Kuruçeıme 

Kurtuluı 

Mahmutpaşa 

Arnavutköy 
Hasköy 

Büyükdere 
Hasköy 

Bebek 

Amavutköy 

Kamerhatun 

Hasköy 

Kamerhatun 

Bebek 

: Fıstıksuyu sokağı eski 18 arsanın tamamı. 
Yenişehir Tuzcu sokağı eski 4 arsanın tamam. 

: Yeni aokak eski 51 arsanın tamamı. 
: Pangaltı Dolapdere sokağı eski 268, 270, 272 
arsanın tamamı 

Büyükdere caddesi eski 294 yeni 281 arsa
nın tamamı 

: Cevizlik Bostan sokağı eıki 27 M. arsanın 

tamamı 

: Çinarlı Çeşme sokağı eski 24 yeni 22 arsanın 
tamamı.' 

: Ayatanaş sokağı eski 7 sayılı arsanın tamamı. 

Yeıildirek Bakkal sokağı eski 15 yeni 14 ar
sanın tamamı. 

Su bahçesi sokağı eski 16, 18 arsanın tamamı 
Sütlüce Bademlik ve Kırk merdiven sokağı 
eski 61, 2, 4, 6 yeni 45, 2, 4 sayılı arsanın ta-
mamı •• 

: Pikoli sokağı eski 3 sayılı arsanın tamamı. 
: Kiremitçi Ahmet Çelebi Ayazma sokağı eski 

16 M. sayılı arsanın tamamı •. 
Yeni sokak eski 1 M. yeni 12/72 sayılı arsa
nın tamamı 

Doğramacı sokağı eski 4, 6, 8, yeni 24-25 
arsanın tamamı 

Yeniıehir Papasoğlu sokağı eski 42 arsanın 
tamamı. 

: Kiremitçi Ahmet Çelebi F araı Avram sokağı 

eski 3 M. sayılı arsanın tamamı. 
: Kurtuluş Bekçi sokağı eski 18 ıayılı araa • 
nın tamamı 

Yeni sokak eıki 1 M. yeni 12/74 sayılı araa-

Lira 
138 
83 

375 

87 

275 

1769 

100 
10 

350 
690 

56 
65 

25 

230 

81 

92 

15 

104 

nın tamamı 196 
Amavutköy : Dolaplıkuyu sokağı eski 2 sayılı arsanın 

Bebek 
tamamı. 

Dere sokağı eski 5 yeni 5 sayılı arsanın 

tamamı. 

51 

100 
Yukarıda yazılı mallar 14/2/935 cuma günü saat 14 de kadar pe. 

§in para ve pazarlıkla satılncaktır. isteklilerin o/o yedi buçuk pey 
akçelerile haftanın salı ve cuma günleri aat 14 de idaremizde mü· 
teşekkil satı§ komisyonuna müracaatları. (f) «280» 

Keşif bedeli 218 lira 1 kuruı olan Göztepede su memurluğu kulü .. 
besinin tamiri pazarlığa konulmuıtur. Ke§if evrakı levazım müdür • 
lüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 16 lira 50 ls:uruıluk 

muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20/1/936 pazar• 
lesi günü saat 15 te levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. 

(B.).. (285) ...... 
Düşkünler evı ıçm lazım olan yerli mamulatından beş yüz metre 

aba şayak açık eksiltmeye konulmu§tur. Bunun bir metrosuna 2 lira' 
bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi ve nümunesi levazım müdür • 
lüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N. lı arttırma 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 75 liralık muvakkat temin t mak· 
buz veya mektubile beraber 24/1/936 cuma günü saat 15 te daimi 
encümende bulunmalıdır. (137) 

inhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
Lise ve orta mektep mezunu olup ya lnrı 35 den yukarı olmıyanlnr

dan memuriyet talebiyle idaremize müracaat etmi§ olanların imtihan 
gününe kadar müracaat edeceklerin imtihanları bu ayın 28 inci salı 
günü anat 14 de Sirkecide Meydancık caddesindeki inhisarlar memu
rin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana gireceklerin ya lnrına ve 
tahsil derecelerine ve evvelce bulundukları memuriyetlere ve Asker • 
lik muamelelerine ait vesaiki de biTlikte getirmeleri gerektir. 
Yukarıda tayin edilen gi.in ve saatte hazır bulunmaları. u274) 

----
Maliye V eki etinden: 

ı - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet ala .. 
caklarına 54 kuruştan alınmakta olan beher mecidiyenin gümüş fia • 
tının tenezzülü hasebiyle kırk dört kuru§A indirilmiş ve bu fiat üze • 
rinden kabul edilmesi için malsaııdıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankasınca satın alınmakta olan beher on 
gram meskuk ve gayri meıkiik halis gümüş badema yirmi iki kuru§a 
satın alınacaktır. «76» ((216>ı 

. 
Belediye Sular idaresinden : 
İdaremhtin Feriköy ambarında mevcut 100 adet boş ve yıkanmıt 

saç fıçı açık arttırma ile satılacaktır. 
t - Satış şartnamesi parasız olarak levazım servisinden alınabilir. 
2 - Açık artt1rma 29/1/936 çarşambn günü saat 15 le Taksimdeki 

idare: merkezinde yapılacaktır. (272) 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akıl 
ha talıklara mütıı111ıı.a11ısı 

Cağaloılu ICeçl Ören apartıınaaı Tel. 220J3 Ev. Kadı ·ÖY Haharlyo llerı ı;oki" 'l'e • .ıi.17iU 



.. Bir mütehassıs diyor ki: 

a a aj 
\l~niis Cild için zararlıdır. 

. .. ... 

GR • 
1 N p • 

1 
Bat. diı, ajrı;arı, nezle, lrırgınhk ve fişütmekte.1 mütevellid bUtnn 
aJ:tıraplarm başlama11 ile lteraber aklınıza gelen ilk iı·m olmahdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dok omadan 

l
1

_E_n ...... _se_r_i_t_e_si_r_, _e_n __ k_a_t'_i_n_e_tı_· c_e __ I 
.. .. Tecrübe ediniz! .. .. .. .. .. 

DiKKAT 

.. .. 

Slıll, rDtuhetll bavaJarda NEZLEYE, GRIPE 
tuhılmamak için çok faydalı bir icad 

SANOL İNHALAN 
Üç • dört damla mendile damlatıp bOtUn gUn 
''Antiseptik ve lfıtif kokusunu koklayıp teneffüa 
edildiğinde nezleden muhafaza olunduğu gibi, 
nezleye tu tulanlarm dahi nezle akı.nhıını hemen 

hHer, baı atrııını izale edip vllcudu ferablaadırır. Sağlığını 
&enn bir fit• Sanol lnhalan cebinde bu!undurmalıdır. 

Her eczahanede bulunur. Fiatı 50 kurU'ıtur. 

Türk Hava kurumu 

UYUK PiY GOSU 
Şimdiye k dar bin:erce ki "yl zengi ı etmiıtir. 

4. cu Kafide 11 Şubat 936 dadır. 

EOyUk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mllkif at vardU' • 

Venüs Rujua 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere dütürür ve 24 aaat dudaklarda 
..ı.it kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin 

içinde en f8Yanİ emniyet ve itimat elanı· 
tlu. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların railtetini ka • 

zanan, narin ve nazik cildlileri teslair e41en 
yüksek evsafta eısiz pudradlJ', 

Venüs Rimeli : 
V enüı Rimeli He tuvalet gören kirpik • 

ler kalplere ok gibi saplanır. 

EvJiyazada Nureddin Erın 
Eczayı kimyeviye alat ve ıtriyat 

deposu. İstanbul. 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüs yollarile geçen lıaetalıklara 
karşı "koruyucu, tesiri kati paatıller
dir. Nez1e, Bronıit. Orp ve Boğaz 
rahat ızl ıklarınJıı, &es kısıklıiıoda 

pek faydalıdır. 

fNGİLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu. 1 tanbul , 

Ekonomik ve Finansal kanun• 
lar serisinden 1 nci kitab 

Yazan: Hakkı Yenia y 
( Sümer Bank Şeflerinden ) 

BUtUn vergi kanunl•r1 
l/10/935 tımhlnde mer'i olcluk· 

ları tekilde, tadil ve ekleri, tefair 
ve kararları, nizamname ve i:ıııb
aameleri ile bir arada. 
Husust ve pratik bir t•anlf 

522 bUyUk aayf .ı, iyi kitıt 
Rt1ımi nefriyat kadar ucuı. 

Fiyatı: 160 kurut 
Maliye memuru, avukat, mü
kelleflere, hukuk ve ticaret 
hoca ve talebesine büyük 

kolaylık 

Umumi tevzi yeri ı 
Ankıı.ra cnd. 1-Iııfta idurehıJHıi 

Satıt yerleri : 
Ahmet Halit, lku 1, Haıet 

~---• Kitaphant:leri 4::m:Bl..ıı,, 

.,.__~------------------------------~-...---"""""'"!""""' ______ ....,. __ -"!' __ ~~--------~._.. ....... -.ıı __ __ 

Öksürenlere ı KATRAN BABBI EBBBB 
• 

Yapılmast lôıtmgele 

P'en, Haelerla aık ark yapl • o oaakı· 
yajclaa yiiz4e 7a1•• llerle<liği izleri 
belirir. ISw iH ita reoç .kız teuioio 
pıf'lliği lçia '91Uikelidir. Fak.at 
it• aibt baller4ie elli. Biocel taltir 
ffflea IHçletalriei ve ihya edioi 
tHurierla ltulea4iii takıl irde eler· 
lta.1 iıazel ığl. ıtHJJiii Ye yumuıalc- d ı ı A • "*' 

mut a a e erını . •. ,Jıl hjl iktLtap e4er. Su kıymetli on· btJllll" 
h•, Vl7ana üaiTeralteai profeaörii tırır Yd bcıereyı ~ 
4ok .. r K. Stejakal tarıafıodan hu· n gençleııtirir. Si 
... r ltir lleul 4airMiade geuç bay. leyin beyaz rengi 
Yaalıardan iatiiHale •unffak olıauıtıır. (yai~ıs) Tekalon kremi tatbik ~ 
Da o-tYber, pealıte rengindeki Toka· Çüalı:tt lte1aır:latıoı ve mukantdlt• '9 
loa kremi t.rlı:ilıtla4'• mevcuttur. Ak· te ltu ıuretle makyajlı n 10119~ ~ 
fuUarJ 1atmaU.a ene! kull nı!dıkta tea yeni n caıip bir g~ellik &alJll"" 
ıiı u7urken cil4'ia sayıflamıı n eol· ıUe kuıanır. lılf 

Meceanen Istanbul 6~2 .~~sta k~tuau adreıi .. : S/2 ~mu:ile t2g 
ru.ıla.k bir poda pulu gönderıldıgı takd~ci• derunuad_a hır tllp rün~uz 'IO 'jl 
LON kremi, ltir tllp geoe Tokaloo kremı Ye (arzu edıleo renkte) hır kutu 

kaloll pudr 11 haTi lüke bir kutu meooanen bedly• edilecek.tir. 
~~~~~--~--~~~~.~~~~~~~~~______...; 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAŞ OLMAK 
İSTE~SENİZ 
HEMEN BU~ 

POKER-PL 

ALiNiZ. 

l Emllk ve Eytam Bankası 116nları 

Galatasaray'da Avrupa 
Pasajı Sablıktır. 

Bankamızın mali olan, lstanbulda Galatasarayda yirmi iki d~ 
nı mÜ§temil, Avrupa Pasajı namile mar~f çarıı, pefin para İ~ 
kapalı zarf usulü ile satılmak üzere arttırmaya konulmuıtur. 1 /1 
29/1/1936 tarihine tesadüf eden, çartamb aünü saat on dörtt• 
karada İdare Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. ~ 

isteklilerin §Ubemize müracaatla tafail~~ :_e bir li~a _muka~ 
bir tartname alarak ıartnamede yazılı hukumler daıresınde ~ 
bette biri niıbetinde (34,400) lira depozito ve teklif mektuP ~ 
nihayet 27 /1/1936 pazartesi günü ıaat on bire kadar ıubemiı•~ 
meleri ve yahut 29/1/1936 tarihinde saat on dörde ye~iıob8ıl' 
üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel Dırekt 
ğümüze göndermeleri. (297) 

--~~~~--~--~~~~~--_/ 


