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Hah istanda Hakiki 
Seferberlik ilin Edildi 

Vehip Paıa 
Kumandayı 
Ele Alıyor ••• 

Beyanname 
Piyor Ki: 

lngitterede 

9Ag Matem 
Tutulacalc 

Lortlar Ve Avam 
Kamaralannda Yeni 

Krala Sadakat 
Yemini Verlldl 

Lonflra, 21 (AA.) - Krolrıa ce
Ncli, per,em6e ...... 6ir top arah· 
• herinde ~ aalıledileeelı· 
tir. 

Gerek Galata, Gerek lstanbul 
tarafındaki Hanlar Hazineye Ait 

lran Krallç .. ının 
Tetldklerl 

Olmak icap Ediyormuş Tahran, 21 (A. A.) - Pan ajan-
Galataclald metruk emlakten Kına- ıından: 

6'.....,.,z lıt &n u\f" _... 

han hakkında Tapu Bq Müfet- Kraliçe, yanında prenıeıler ol • 
c~~·:!_._,_\ıe Maliye Bq Müfettiti f.k. duju halde, dün urayın ana kucağı 
llfl nlUUU •• • •d k b"" ..:ıL b• • • arafmdaa ortaldama bir tahkikat mueısewıne il ere u,,.... ır ıtı· ':m ~ yazdık. Bu tahkibt hayli na ile letkikatta bulunmuttur. 
:..!'1emlfdr. Milli Emlilc Müdürlüğüne -
yapılan ihbara söre bu banın mühim 
bir Jmmı firarilerden Vahanla Mihra
n• aittir. Bir bİIMIİne ele Adrina il
minde biri sahiptir. iddiaya söre fira- 1 
riler kendi hiAelerini bu Adripaya sa
tıyorlarmlf sibi bir evrak tanzim et
ınifler ve tapuda muameleleri yapılır
ken tapu senetlerini huıuıi defterleri
ne ve diier kütüklere seçirmeden el
de etmeie muvafak olnnıflardır. Bu 
ife Tapu Bqkitibi Refikin de ilmi lal. 
ntmlf, müfettitl• bu zat baldanda 
kanuni takibat yapılmuJDJ istemitler· 
dir. Bay Refik bu mada iatifa etmit
tir. Kmacıyan ailelinin latanbUI tara
fındaki hanlan ela bir ıuiiatimal ihbarı 
... e .......... ,.cı ......... 

...... dar ....... _ _..,... ............. 
f.Da••n • ,_, Jı1 lnJ 

Altın 
Nallar 

Çok Güzel Bir 
Mogol IDkayesı 

N•klede111 

Hatice E. raıu 
Vwkl 111••-d• •. , ...... 

I 

idare itleri telefonu ı 20203 Fiyab 1 kurut 

Ktlçtlk Çocukların ÖlftmtL .. 

Onları Kurtarmak için 
Bir Çare Daha Var ... 
Kız Mekteplerine, Belıemelıal, Yeni Bir 
Dera Kogmalc.: Çocıık B•kımı Der al ••• 

Doktor Besim Ömer: 
- « Çocuk ölmez öldüriilürh> diye 

devam etti. 
Muhakkaktır ki, çocugunun ölümü

nü istiyerek hazırlayacak hiç bir ana 
yoktur. Hatta daha ileri vararak diye
bilirim ki, çocuklannı Yafatabilmek 
uğrunda ölmeye razı olmıyacak ,;ok 
az ana vardır 1 

Fakat bütün bunlar, anaların ço
cuklarını öldürmelerine mani olamı
yor: 

Çünkü biçare yavrular, analannın 
en fena maksatlanna değil, en iyi ni· 
yetlerine kurban gidiyorlar 

Zararlı HUanU Nlyetler 
Meseli genç bir oğlunuz var, üstü· 

ne titrediğiniz biricik evladınızı hiç bir 
şeyden mahrum bırakmak istemiyor· 
sun uz. 

Ç ~ ·· d" lllr adımlarını atan lrir ~ ocugunuz mutema ıyen para, ve 
mütemadiyen serbesti iltiyor. M.,kte- diğinden fazla da serbesti veriyorm-
bini ihmalde ısrar ediyor. nuz. Fakat çok geçmeden, bu fedakaı- ı 
j Gönlünüz onu üzmeye razı olmu- lıklarla oğlunuzun saadetini değil, fe-
. yor. Onu mektepten alıyorsunuz. Ve l Wc.etini hazırladığınızı görüyorsunuz. 
kendisine istediğinden fazla para, dile- (Deuamı 9 unc1ı )'iizde) 

Şişli - Kilyos 
KHyos • ŞitH ••• 

Yürüyüş Müsabakasının Birincisi 
Stoşeviç Anlatıyor ... 

Yolda Bir Çingene Kadını Gördlim Çalılılclar 

lçi!lde Kıvranıyordu. Meler Çocuk Doğurııgormıq. 
Yardım Edemedilime Müteessirim •• 

Beyoğlu HaJ. 
kevi tarafından 
Şifliden Kilyoaa 
gidip gelme bir 
yürüme müaaba
kaıı tertip edildi. 
8u müsabakayı. 
Halkevi &ziaın
dan Stoteviç il
minde bir genç 
kazandı. ikinciliği 
~ Angelidis na- llrinci ..... 
mmda bir diğeri Anıreliclü 
elde etmeğe muvaffak oldu. Bu meea-' 
feyi katetmek için Stoteviç'in aarfet .. ' 
tiği zaman 7 saat on sekiz dafrikadır. 
Aiıaelidisle aralanndaki fark çok de
ğildir. 

Dün bu müsabakanın galibi Stoşe
liçle konuttuk. Aksamadan (7. 8) 
'88tlik cebri bir yürüyüşe nasıl taJıam.. 
mül ettiğini öğrenmek ve intibalarım 
tespit etmek istedik. Bize, tunları aöy-

Biriılci ••len Stoıeuif ledi: ( Deoamı 8 inci )'iiıul•) 

Topkapıdaki Esrarlı Sıcak
lığın Mahiyeti Anlaşıldı •• 
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(Halkın Sesı] 
SON POSTA 

Dilencilerin 
Çoğalmasına 

Ne Dersiniz? 
Son günlerde, sokaklarda görü • 

len dilencilerin miktarı, hissedilecek 
derecede artmıştır. Bu münaacbctlc 
dün bir yazıcımız rastgeldiklerine 
yukanki suali sormuştur. Aldığı kar-
11bklan apğıda bulacaksınız. 

* San'atkir Fahri Gülünç: 

. Köpek Eti Satan Adam ••• 
Bunu Karaca 
Müşterilerine 

Eti Diye Boyuna 
Y utturuyormuş •• 

- Ben dilencileri. ııivriaineklere ben -
zetiyorum az.izim: Kasımpqa polisi perfembe günü ı yardım ederek fÜpheli adam yakalan· ı gönnüt ve V aaile köpeğin batını nere-

Y nz gecesi. odanı ilaçlarsın: Mübarek- sepetinde köpek eti satan Vaail adlı bir mış ve Kuımpap karakoluna getiril- ye attığını ıonnut ve buldunnuttur. 
lcrin bir tanesi sağ kalmaz. adamı yakalallllf ve tahkikata batla- 1 mittir. Sepet açılınca içinden kaburga- ! Köpeğin hafı kuduz haatahanesine 

Fakat iliç kutusundan bunalmamak için DUfbr. ları ve butlan aYrJWıt bir hayt'an eti gönderİlmİf ve kuduz olmadığı anla-
pencereyi açun mı, yandığın gündür: Bir mubarririmiz dün bu hususta çıkmıştır. Polia butlan tetkik edince 1 tılmıttır. Polis Vasilin batka defa da 

iki dakikayı geçmez: öldürdüklerinden tahkikat yapDUfbr. Öğrendiklerini ya- uçlarındaki ayakların köpek ayağı ol- böyle köpek kesip kesmediğini tahkik 
daha kalabalık bir sinek ordusunun hü • zıyoruz: doğunu gönnüt ve tahkikata giritmit- ettirmektedir. Ondan sonra da kanuni 
cumuna uğrarsın. Polisin ŞUpheal tir. takibat safhası başlayacaktır. 

Dilenciler de upkı böyle: Gazeteler Peqembe günü Kuımpapda nö- Yaallin IUrafı Köp k Eti Yenir MI, 
arasıra dilenci bolluğundan §ikfıyet eder -

betçı" polis yoldan gPI',.., ·--••: bir a· Yakalanan adamın adı Vasildir. Va- Yenmez MI? ler. Bu şikayetler başlayınca alakadarlar -:r- -O:t""U 

fnaliyet gayretini artunrlar. Ve sıkıyı gören d&m.ııı vaziyetinden fiiphelenmif, po- sil suçunu fC>ylece itiraf etmiftir: Köpek eti yenir mi ve köpek kesen-
dilenciler, hemen ortalıktan sır olurlar. li.s bu adanu takip elmeğe başlayınca - Ben bu köpeği Ok meydanmda ler bakltında ne gibi muamele yapılır? 

fakat mücadelenin hızı biraz gevşer sepetli adam evvela adımlarını &ıklaş- kestim. Karaca diye müşterilerime sa- Muhanirimiz dün bunu da incelemi.ş
gev§CIDCZ. hepsi birden piyasaya dökü - tırmaya sonra da k0f8l'&k kaçnıağa bat- tacaktmı. Derisini yüzdüm. Fakat ace· tir· Belçika gibi çok tavşan yiyen 
lürler. lamıştır. Polis arkasından koşmu ve leyle köpeğin ayaklarını kesmeyi u- memleketlerde tavpna benzediği için 

Eğer dilencilerin neden çoğaldığını an- kendisine yaklaşınca dur emrini ver- nutmuşum. evvela gizli gizli köpek kesilir ve tav-
latabildiyscm, beni IUıf en azat et: Çünkü miftir. Sepetli adam duracağı yerde Polis bu işi bir taraftan belediye faD diye satıhrmıf; sonradan köpek 
karşıdan iki tane birden geliyor aziz.im: bıçağına sarıhmf ve tehdit savurmağa baytar müdürlüğüne bildirmekle bera- kesme hakkındaki belediye memnui-

* ba,Iamıştır. Orada askerlerine talim et- 1 her bir taraftan da kesilen köpeğin ku- yeti kaldınlmlfbr. Bizim hayvan aağ-
Ortaköy, Tornacı sokağı 59 numaralı tiren bir sübay bunu görmüt ve polise duz olup olmadığını tetkike lüzum (Deuamı 11 inci yüz.de) 

hane avukat SDT1: 
- Dilencilerin çağalışı, onlara sadaka 

verecek budalalann bir türlü azalmama -
ııındnndır azizim. 

Dilenciliğin bir meslek halini aldığı ya
zıldı. Dilencilerin apartman sahibi olduk- . 
larını sağır sultan bile duydu. Dilencilerin, 
kendilerine acındırmak için baş vurdukları 

hayret verici hilelerin listeleri açığa çıka
nldı. 

Bütün bunlara rağmen, dilenciye balô 
acıyan, dilenciye aadaka veren saf kimse
ler eksik olmuyor. Bu vaziyet dahilinde, 
sadaka da rüşvet kadar tehlikelileşti d e -
mektir. 

Bu itibarla, sadakayı sade alanı deği l. 

vereni de cezalandırmalı ki, şu dilenci 
derdinden kurtulabildim 1 

* Sütlüce, mezbaha memurlarından Lut-
fi Ay: 

Yangınlar 

Çok Defa Ateş ihmal 

Yüzünden Çıkıyor 

Fenerde Salmatomruk mahallesi-
·n Kara Topaç sokağındaki 5/1 sayılı 

ahşap ve içinde kimse oturmayan ev
den yangın çılanıf, sirayetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. Yangının 
mahalle çocuklarından Şevket, Halim 
ve Muammerin evin merdiven altında
ki kuru otlan ateşlemelerinden ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

* 

•• Küçük Hırsızlar 
Sirkeci Civarını Kasıp 

Kav u ruyorlarmıı .• 

l 
Son günlerde Sirkeci civarındaki 

muhtelif dükkinlardan gündüz esra
rengiz ellerin tütün paketi, para, pul.. 

Eminönü-Eyüp hatbnın inşası tram- gibi şeyler atınnakta oldukları göze 
vay şirketinin yapmağa mecbur oldu- çarpmış ve zabıtaca yapılan gözetle
ğu hatlar listesinin en başına geçirilmiş- mede bu suçlann yeniz, yurtsuz takı
tir. Bu hatbn geçeceği caddenin genİf- mmdan 8 - 1 O yaşlarında ( 4 - 5) çocuk 
liği (30) metre olacaktır. Hat iş Ban- tarafından i~lendiği anlntılmıttır. Dün 
kasının ve Yeni camiin önünden Zin- bu suçlu küçüklerden bir kaç tanesi ya. 
dan kapısı istikametine doğru geçerek kalanarak emniyet direktörlüğüne gö-
Kerestecilere çıkacaktır. Caddenin bun- t •• ··ı ·· ı d' H ki d · ed uru muş er ır. a arın a ıcap en 
danktsodnraki kısmı genişletilmiş bulun" muamele yapılacaktır. 
ma a ır.· - Ben, dilencilerden ziyad e, dilenci -

lerc sadaka verenlere acıyorum azizim: F eriköyde Amerikan Sefareti men- Yeni cami ile Zindan kapısı . ara-
Gözünün önüne, boğazına kadar borç- suplarından Civaninin odasında yan- ' sındaki kısmın genişletilmesi için tram

lu bir mcmurcağızın, apartman sahibi bir gm çıkmıf, ve hemen söndürülmüş- vay şirketinden geri alınan para ile is-
Kızıl Hastalığı 

dilenciye acıyıp ta sadaka v ermesini getir. t" 1 timlak yapılacaktır. Mühendisler Fener 
Onun haline, sadakayı ala n dilenci k a- ur. • ile Ayakkabı arasındaki yolun 

dar sen de gülersin. * 1 genişletilmesi için tetkikat yapmakta-
Fakat bence. alakadarlar, dilencilere Balatta Tahta minare caddesinde dırlar. 

karşı, çok daha §iddetli davranmalıdırlar. 222 sayılı dükkandan yangın çıktığı 
Çünkü asma köprüler kurdurmaya kal

kışan bir şehrin sokaklannda dildnciden görülmüş itfaiye vaktinde ye~ek 

Bazı Mektepler Dezen
fekte Ediliyor 

Bazı semtlerde yayıldığını yazdığı-
mız kızıl hastalığı bazı mekteplere de 
sireyet etmiştir. Maarif Müdürlüğü, 

Gflnön 

Bir 
Satıra .. 

Üniversitelilerin Seyahad 

Edebiyat fakültesi talebesinden 2S 
arkeoloji profesörü Bossertin bera 

olmak üzere, dün Berganuıya bir 

seyahatine çıkmışlardır. 

Bugün de bir grup, profesör Kr 

bahın refakatinde, Yalova yolile 

gitmektedirler. 

"'"'. 
Yeni Kaymakamlar 

Silivri kaymakamı Rauf Sanyer 

makamlığına, Bursa Emniyet dir 

Salahattin Kartal kaymakamlığına. 

kaymakamı Raşit Silivri kaymaka 

tayin edilmişlerdir. 

....... 

İhtiyat sübayı olacakların askeri" 

bir an evvel bitirip devlet hizmetine 

bilmelerini temin eden kanun layihatl 

li Müdafaa encümeninde görüşülmÜfıı 

vip edilmiştir. 

* ** 
Haydarpa§a Hastahaneıi 

Haydarpaşa hastahanesinin 
reni bir şubatta yapılacaktır. 

* * * 
Yeni Maliye Müşavirleri 

İstanbul varidat tahakkuk müdüril 

lat birinci umumi müfettişlik maliye 

şavirliğine, Üsküdar varidat müdürÜ 

de dördüncü umumi müfettişlik 

müşavirliğine, Ankara iskan dtt 
Durmuş EH'iziz iskan direktörlüğüne 

edilmişlerdir. 

* ** 
Çeltik Kanunu 

Çeltik ekimi hakkında hnzırlanaJI 

layihaya göre pirinç ekilen vilayetlerda 

çeltik komisyonu vücude getirilecek •• 
komisyon halkın ekilecek ar 
taksimi, su dağıtılması gibi işi~ 
meşgul olacaktır. Çeltik tarlnlan 

de bir 48 saat susuz bırakılmak 

sulanacaktır. 

"'"'* 
Bir Adam Hırsızlık Suçile 

Adliyeye Verildi 

Arap camiinde hırsızlık suçile yak 

ve adliyeye verilmiştir. 

*** 
iki Hırsız Y nkalandı 

geçilmemesi hayli haz.indir! ateşi bastırmışhr. .-----i-Kt_N_C_IKA--N-U-N----~ 

Yapılan tahkikatta dükki.ndn yakı-
hastalığın genişlemesine engel olmak Siirtli Hüseyin ve Malatyalı Y ahY• 

ç O C U k B b ların;t '· lan kömürün söndürülmeden bırakıl- H&ırot sene 
1352 

dığı ve yangının bu yüzden çıktığı n-

E vlatları n ızı Başı B oı latılmıfhr. 
Bırakın yınız.. * 

Emirler sokağında Adnan adında Kasmıpapda Servi mahallesinde 

Kasım 
76 

6 yaşında bir çocukla Zehra adında bir 1/19 ~evin kiracısı Ayşe ateşli SABAH 
kız çocuğu mahalle arasında kut avla- mangalı odasında bırakarak kapıyı ki-

22 
Arabi seue 

1354 

Resmi sene 2 inc.i kiiouıı 
1936 9 

ÇARŞAMBA 

1.MSAK 
Şevval 

27 
--8. D. 

mak isterlerken Adnan elindeki çatal litleyip dışarı gİtmİf, fakat az sonra 1 ~- ~S 
lastikle bir tftf atmıf, bu laf tesadüfen 1 • odadan dum ı _.__::::._ b ı . 7 20 
Z h ba • b . . ! aynı an ar ~~a aşa ı--=-'----0.:---:-

e ranm fIDa ısa et etllll.flır. Hızla m!fhr. Tehlikeyi gören mabaUe halkı 1 Üğle 1 inrl' 1 ~rı Y";.t;-
çarpan tat Zebranın haf mı delerek ka- 1 encere c:amlarmı kırarak N--i .nl'Tl"l;ıt- s. ı D. S. D. S. D. S. , D. 

12 25 
s 36 

natmıf, küçük kız korku ve acıyla ye- P -:r-· .~-~T E. 7 12 9 45 12 _ ı 36 
re yuvarlanDUftır. Her iki çocuk ta ve- ler ve qyalan yanmakta olan odayı z. 12 iS 14 57 17 12 18 47 
lilerine teslim edilmitlerdir. J ıöndiirmiifkrdir. 

için mektepleri dezenfekte ettirmeğe iki boyacı Fethiye camiinin kurşuıt 
başlamıttır. çalarlarken yakalanmışlardır. 

Gelincik Balığı 

Bu Sene Mevıimsfz Ve 
Pek Bol 

Üç günden beri Boğaziçinde mev
simsiz olarak bol miktarda gelincik ba
lığı tutulmaktadır. En pahalı balıklar
dan olan gelincik, her ıene kilosu bir li
radan satılırken, bu yıl fiyatı 40 kuruşa 
düşmüştür. Şimdiye kadar S ton ka
dar tutulmutlur· 

"' ** 
Balıktan Zehirlenmiı 

Beyoğlunda, Fravun 

sonlanndan Hüsnü yediği balıkla 

lenmiş, hastahaneye kaldırılmıştır. 

** * 
Otomobil Ve Araba Kazalatl 

Şoför Tcvfiğin 2075 sayılı oto 
Ortaköyde Türkan adında bir kı:ı: 

ğuna çaq:>mıştır. * Sirkecide Antalya deposu 
bir yük arabası tramvayla çarpı§ 
banın oku tramvayın camlanm kı 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

- Sen §U Allahın hikmetine bak, Ha • ı 
ıan Bey! 

. . . Bazı doktorlarımızın söylediklerine 
.ıöre, et yiye.ula aut; bafİn .•• 

. .. Sade sebze yiyenler de, kuzu gibi ha- ı 
lim, ıelim olurlarmış! 

" 

Hasan Bey - Eyvah! Bugünkü • 
sütle beslenen çocukların, demek ki 
ıi de ileride ıulu olacak. desene! 



Her gün 
Kralın Ölümü 

• Fikir Hareketleri • 
Petrol Ambargosu 

... 
Kralın Ôlümü: 

-
lngiliz Kralı Beşinci J orj öldü. 
Bir kralın ölümü evvelce çok mühim 

bir hadise idi. Başında bulunduğu mille • 
tin bütün siyasetini o idare ederdi. Memle
ketin b.. ·· • h da utun mes uliyetleri onun şa sın 

toplanırdı. Bu devirlerde kralın ölümü, 0 

rnernleketin siyasetini dc;iiştirebilir, da • 
hilde k ı · · h t~ o . ıyam ara sebep olabılır, at a 
milletin h d v• • b"l" d" ayatını egıştıre ı ır ı. 

Bu devirler çoktan geçti. Krallar, ar • 
bit tnes' uliyetsiz birer kukladan başka bir 
~~ değildir. Kralların ölmeleri, değişme· 
erı 0 tncmleketin hayatı üzerinde hiç bir 
tesir l 1 ·b· h0 

1 • Y:1Pmaz. Bahusus ngiliz kra ı gı ı, ıç 
oır · 1 • .. ışe karışmıyan, bütün mes'uliyet cnn 
\latünde kalan bir kralın ölümü, milletinin 
~bi~de bir teessür uyandırmaktan b~ıka 
E.d ~ı.r tesir yapmaz. Denebilir k! Mıster 
... en ın Hariciye nezaretine gelişı. kralın 
0 lürn . d d" s· un en daha büyük bir hadise ır. ı· 
h&enaleyh kral Jorjun ölümü, ve yerine 
leltizi · E l ·ı l h.Ju ncı dvardın kral olması beyne mı e 

rndan büyük bir hadise sayılamaz. 

* D··Fakat lngilizler krallannı çok severler. 
unyanın bu en demokratik milleti kralla

rına olan sevgi ve sadakatlerini muhafaza 
ttrniAle d" B · · l' l ak 
•• 11 r ır. u sevginin bır mısa ı 0 m 
!ltere 80 ' 1 d b"l' · · ıze ııu vak ayı nak e e ı ınz · 

Cili h lh -an arbinden sonra V ersay su mu· 
~iter 1 · 'k ·· 
t e erıne gelen o vakıtki Amerı a cum· 
ııur r .• A .. d 

eıaı vrupaya ayak bastığı gun en 

:tibaren detektinerin nezareti altında bu
Unduru)du. Herhangi bir suikaste maruz 

"-lrnaa hl . ov• de hiilt 1 te ikesine karııı, her gıttıgı yer. 
urnctler sıkı tedbirler almağa, ve Vıl-

'°nun etrafını bir detektif çenberiyle çevir· 
l»leğ 

e ltıecbur olmuşlardı. 
Arnenkada bu kabil tedbirlere alııma· 

llılf .olan Vilsona her yerde detektiflerle 
~ldiğini görmek garip görünüyordu. 

• Bu sırada bir eün Londraya gitti. Kral 
~onda kendisini istikbale çıkmııtı. 
~Urnhur istasyona çıkınca etrafına 
kizn '1lldı, kralın muhafız alayından baıka 

el 
le iÖrmedi. Hayretle etrafına bakınıp 

etelcrn 1 eri aradı. 
iııi Bunun farkına varan kral, Amerika Re

Cumlıuruna ııu teminatı verdi: 

~ - İngiliz topraklarında İngiliz kralı· 
Yanında bulunduğunuz müddetçe ha-

~tınıı: nıüemmendir, müsterih olunuz, de-

* F iltir Hareketleri: 
~ Senelerden beri fikir tahasında devam 
lat·tn durgunluk yavaı yavaıı kaybolmak 

İ<ladını ·· · gosterıyor. 

Ceçen hafta yeni bir fikir mecmuası· ::n neıredildiğini gördük. Yakında iki fikir 
Ccrnuasının daha neıredileceğinden bah

'-'IT ~Yor. Popolcr mecmualardan sonra 
i fikir mecmualarının ortaya çıkması, 

~lekette bir fikir hareketinin başlamak 
e bulunduğuna bir if8rettir. 

d Sebebi ne olursa olsun, fikir hayatında 
~rııunluk bir cemiyet için en büyük fe • 
lı: et~erden biridir. Bu itibarla fikir hare

.;ını? .baılamaaı hepimizi sevindirece" 
hadıaedir. 

* ,,etrol Ambaı-60111: 
ti. Milletler Cemiyeti tekrar faaliyete geç
~ 1' etkile edeceği meselelerden biri de 1-
tict· aya karıı petrol ambargosu tatbiki İ· 

ır. 

f F'•kat aradan geçen kısa müddet zar· 
~d• vaziyet değiıti. Jngiltere artık petrol 
Jt. b•rgosunun tatbiki lüzumunda eskisi 

~dar ısrar etmiyor. Hatta, bu def~ petr~~I 
. 'bargoıunu kendisinin teklif etmıyece1ıı-

~ı, ba ka mılletler tarafından bir teklif va
olursa onu dikkate alacağını bildiriyor. 
Bu ·ı . b b" dur· ltalya .. gerı emenın se c ı fU • 

·~n ld v pet-zarnan içinde muhtaç o ugu 
tolun ··1ı· · d"p birik· 
H- rnu ım bir kısmını temın e 1 • 

-ıtl••tı• H· 1 l k ihtıyacına ~ , r. ıç olmazsa a U ay 1 

l-. 'fllık teıkil edecek kadar petrolu oldu-
nu •ôy)üyorlar. Habeıistanda tekrar 

::-b~ıa geçmesi de bunun bir delili sayı 
ılır. 

\ Bınaenaleyh petrol ambargosu fikrine 
'tüt l" 1 bT 11 aa etmiı nazariyle bakı a 1 ır. 

Dedikodu, ifsizlerin, ufukları dar, görüıleri mahdut olanların 
ve kıskançlann ıııdasıdır. Kadınlar dedikoduyu severler. 
Çünkü ifleri azdır. Ufuktan kendi tanıdıklanndan ve mahalle
lerinden ibarettir ve kadın kıskançtır. Bu sebeple kadın haya
tının yansını dedikodu ile geçirir. 

f aket dedikoduculuk yalnız kadınlara his bir feY değildir. 

Dedikodu bir hastalıktır. Hele bir cemiyet için tehlikeli bir 
hastalıktır. Baıkalannm laususi Y•t•Ylfİle alakadar olmak, 
onlann mahrem taraflanna pip onu teıhire çalıımek bir nevi 
abliksızhktır. Onun için dedikoduyu sevenlerin ahlakından, 
dostluğundan fÜphe edilir. Umumi kaidedir: Size baıkalarmm 
dedikodusunu yaparlar, sizin de onlara dedikodunuzu ya • 
parlar. Bu zaaflan olan erkekler de dedikoduyu severler. 

=-- = 

MUHTELİF HABERLER 
1935 Yllı Üzüm Rekolte Bulgar Kabine

sinde Buhran 
Başlamış .• 

miz Fevkal8de iyidir ... 
lzmir, 21 (A.A.) - İlgili mahafil- bin 713 kilo, Holandaya 5 milyon 427 

de yaptığımız tahkikat, 935 yılı üzüm bin 85 kilo, lngiltereye 7 milyon 685 
mahsulünün fevkaladeliğini tebarüz et- bin 944 kilo, muhtelif memleketlere de ~ofya, 21 (Özel) - Burada fırka-
tirmittir· 1933 senesi rekolt~i 55 bin 9,777,348 kilo üzüm ihraç edilmif ve cılıgın ortadan kaldırıldığından beri 
tondur. Bu miktardan 45 mılyon 504 bu ihracat memleketimize 6·966.872 Tımoy kanunu eaaaisinde tadilat yapı. 
bin 991 kilosu ihraç edilmittir. Bunun liralık varidat temin etmittir. larak yeni bir kanunu eauinin vücuda 
22 milyon 129 bin 911 kilosu Alman- 1935 rekoltesi 75. 80 bin ton ola- getirilmesi mevzuubahaolmaktadır. 
yaya, 5 milyon 669 bin 2~1 kilosu .Hol- rak tahmin edilmektedir. Fakat henüz Söylendiğine göre İngiltere: bu ka
landaya, 9 milyon 583 bın 781 kilosu mahsul yılı bitmediğinden kat'i tahak- nunu eauiyi kralın lehinde olarak ta
lngiitereye, mütebaki 8 ,milyon 122 kukun ne olacağı belli değildir. dil edeceğini vadeden Köse lvanof ka
bin 48 kilosu da muhtelif yabancı mem 1 /l /936 tarihine kadar lzmir bor- bineaini istemediğini Bulgariatana an-
leketlere gönderilmittir. sasında muamele gören üzüm miktarı latmıftır. 

1935 mahsulünün memleketimize 68 klısur milyon kilodur. Bunun üzerine yakında kabinenin 

10 milyon Türk lirasından daha f~la 1935 senesi mahsulünden Alman- istifa edeceği ve yeni kabineyi Bulga
bir para aokacağına muhakak nazarıle yaya 33.322. 717 kilo, Holandaya ristanın eski Londra elçisi Hacı Mi.fe
bakılmaktadır.. .

1 908 
b' 8.986.164 kilo, İngiltereye 11.818.981 lin kuracağı söylenmektedir. Yine bu-

1933 aenesınde 6 mı yon m . . 

1
. lık .. .. ih ed'I · f kılo, muhtelıf memleketlere de 11.003. rada dönen pyialara göre, yeni kabi-

6891 ıra34 ukzultm. 
5
r
7
açb' ı tmıtdır. B 188 kilo ihraç edilmiftİr. nenin iç bakanlığına ihtiyat generallar-

9 re o eaı ın on ur. u-
52 mil on 660 bin kilosu yabancı 1936 senesine 13 - 15 bin ton mah- dan biri getirilecek ve timdiki batba· 

nun Y 1 d ed'lmi • O .. kuru ka K'" 1 f · P • •-:ı:::.· memleketlere ihraç ve mütebakiai da- su evr .' fbr: zum ~unun n ose vano ~ ana e;u-me ta-
bilde aarfedilmiftir. müdahalesı sa!eaınde 935 . ~yatları yn oluna~ır •• H~n kabmede buh-

1934 te Almanyaya 29 milyon 769 933 ve 934 fiyatlarını geçllllftır. ran bat goıtenn1flır. 

Yeni Telef on 
Kanunu 

Proje Mü7.-:ıkere E ·i =yor 
Ankara, 21 (Özel) - Bugün .Nafı· 

a Vekiletinde toplanan bir komııyon 
telefon kanunu projesinin müzakere-

sine devam etmittir • 
Proje madde haline konmuf bulun· 

maktadır. Toplanan komisyon bu mad· 

d lerin tashihi ile uğratmakta ve pro-
e ed' 

je esasını tespit etmekt ır. 
Bir müddet evvel telefon mükale

meleri ücretleri hakkında gazetelerde 
ıkan haberler tamamen asılsızdır. 

Çünkü tarife cetveli henüz tespit edil-

memiftir. 
yeni telefon kanunu timdiye kadar 

telefon hakkında çıkan mevzuatı bir-

i tır• -ek yeni telefonlar hakkında da 
ef "'~ ' kt' A . 

yeni esasları ihtiv:_ edece
1 

ır.1 f ynı z~-
da Ankara • utanbu te e on mu-

=meleri de bu kanunla tespit edil-

"Tayyar,, ın Kazası .. 
~--~----~~ 

Gemi, Bazı 
Sanarak 

Elektrik Işıklarını Fener 
Karaya Oturmuştur 

Çanakkale, (Özel) - Geçenlerde cereyanıyla af&ğı doğru akarak feneri 

Tayyar vapuru Lipseki önünde ka- aramağa baflamıtlır· Bu sırada sahilde 

raya oturmuttu. Aldığım malumata görünen bir lfığı fener sanan gemi 0 

göre hadise f(iyle olmuttur: Vapur tarafa doiru yol almıt ve birdenbire 

M Er wı• . f ... I . d . 7 ayak karaya oturmuttur. Tahkikat 
armara eg ısı enerı on enn e sı- ti' • d h"ld 

. . . ne ceam e sa ı e görünen bu lflim 
ae yakalanmlf, bu ıur~tl~ aıs ıçmde T e- salhanenin kuvvetli elektrik lf ıklan ol-

kirdağına kadar g~lmıttir. Tayyar Te- duğu anl&fılmıttır. Hadise yerine U
kirdağından açık bır havada yoluna de- ğur vapuru gelmit ve Tayyar vapuru

vam ederken tam Lipseki önlerinde nu kurtararak yolcularını ve yükünü 
yine Jc.oyu bir ıise yakalanmıf, suların almıf, lmroza gitmittir. 

~-------------···-------------

Suriye SahiBeri::de 
Fran~ızla"'ın Yaptıkları IV~ anevralar 

mit olacaktır;...---- Berut, (Özel) - Buraya gelen ha- den korkmamaları bildirilmittir. 

Muğla • Davas Yoru berlerc gore, Fransız donanmuınm Fransız donanmumm sahillerimiz.. 

M la 21 (A.A.) - Davu yolu sahillerimizde yapmağa karar verdiği de yapt•sı bu manevranın daha 1 
111 , l "d -. evve 

Muiladan itibaren 35 in~i. kilometre~.e büyük manevralar aym 7 ın en itiba- ~janslann haber verdiği büyük bahriye 

ulaftınlmıttır. Marttan ıh~r~ mu- ren bqlamıt ve bu manevralara Fran- manevralarının tatbikatından ibaret ol

kellef amele yine bu yol uzennde ça· sız hava kuvvetleri d~ İftİr~ ~ittir. chı;u füpheaizdir. Ancak ltalyaya kar-
i caktır. 8ay1ndırlık Bakanı Akçay B ·· beti bahrıye amırallığı t 

k
1!1 rüsünün Yürük oğlu mevkiinde u munue e a- fi petrol ambargosunun mevzuubah-

Kısası 
----

Ira rı Kadınları 

r------ E.Ekrem·Talu 
Dün, gazetelerde, bir kaç satırın içeri • 

sine sığdırılmış şu haberi okudum: llTah• 
ran knc.lınları, oradaki kadın ocağında bir 
müsamere vermişler ve bunda, ocağın 

fahri ba1'kanlar! olan İran prenseslerile. 
bakanlar, saylavlar, siyasa, edebiyat ve 
san"at adanılan zevcelerile birlikte hazır 
bulunmuşlardır.>> 

İranı ve İranlıları benim gibi tanıyıp 
se" miş olanlar için bu ufacık havadisin e• 
hemmiyeti ölçülemiyecek kadar büyüktür. 

Şehinşah Rıza Pehlevinin iran tahtına 
cülusuna kadar, oralarda kadınların e98 • 

misi bile okunmazdı. Memleketi cehaletin 
koyu karanlığı içerisinde tutmaktan, kendi 
taç ve tahtları için selamet ve ebediyet u· 
man eski şah sülalesi, evlatlarına ilk ter • 
biyeyi verecek olan İran annelerini kendi 
evlerinde mücerred ve esir olarak yap • 
tırdı. 

lran kadınının acaba terakki ve inltip· 
fa kabiliyet ve liyakati yok muydu} Zava
hire ehemmiyet veren sathi görüşlü kim • 
aeler bunu belki de böyle zannediyorlar • 
dı. Fakat işte bugün, Anadolu ajansının 

Pars ajansından alıp gazetelere verdiği o 
küçücük haber gösteriyor ki, İran icadın • 
lığı da, u bir kaç yıllık, kısacık bir zaman 

İçerisinde, Şehinşah Rıza Pchlevinin ay • 
dınlatıcı ve batarıcı kudretile, dost lran 
ülkesine baştan baf8 taze can veren inkı
lap hareketine uymuş, bazı garp ülkelerine 
örnek olmağa layık bir hamle göstermiş
tir. 

Bu vak' aya herkesten çok aevinecek 
biziz. Zira Atatürkün yarattığı Yeni Tür
kiyede, yurtda,lardan hiç biri, ter&kki ve 
tekamül ifade eden, medeniyet yolunda 
yeni bir adım teıkil eden biç bir harekete 
karşı yabancı duramaz. Hususile bu hare· 
ket, lran gibi dost ve kardeş bir millete 
ait olursa! Kamutay kürsüsüne kadar yük
selen Türk kadını, lranlı hemşirelerinin 
hala kafes arkasında, «çAdır» içerisinde 
makhur ve meyus yaşamasından muzta • 
ripti. Bugün, onun da bu kayıtlardan aza
de olup (ıancuman» ın yolunu tuttuğunu 
gönndde iftihar edecek ve sevinç duya • 
caktır. 

Bazı hamleler, tezahür etmek için bir 
ııık bekler, bir mürıit ararlar. lran kadın
larının kurtuluş ve yükaeliı hamlesi, bu 
ııığı ve bu mürıidi, kendi hükümdarlann· 
da bulmuılardır. 

Şehinşah Pehlevinin terakki ve temed· 
dün yolundaki azmini bildiğimiz cihet • 
le. lranlı hemşirelerimizin az vakitte de • 
ha da ileri gideceklerini ummakta tıak • 
kımız vardır. 

- . Ç~,~~ ·k~bili"n'ci~n ~ 
Kendi Karısı imi .. 

Müteveffa Manas Efendiye atfedilen 
hoş fıkralardan biridir. 

Yedinci Dairei Belediye müdürü iken. 
Manas Efendi, bir gün makamında otu • 
ruyormuş. Bir aralık içeriye giren kava .. 
başı: 

- Efendimi demiş; dışanda bir madam 
var, efendimizi görmek istiyor. 

Manas Efendi sormuş: 
- Nasıl, genç mi) 
- Geç, efendim. 
- Güzel mi) 
- Yosma bir kadın, efendim. 
- Gelsin bakalım, ne istiyor? 
Kadın, müdür efendinin odaama alın

mış, görü~müşler.. Gitmiş. O çıkbktan 

sonra Manas Efendi kavaıba11yı çeiınp: 

- Amma da 'kadından anlıyormUfMin. 
doğrusu! 

diye takaza ettikte, kavaabaş1: 
- Ne bileyim, efendim~ Ben de gu • 

dubet acuzenin biri olduğunu gördüm am
ma, belki kendi madamınızaa diye öyle 
söyledim .. 

deyince, Manas Efendi gülerf"k: 
- Tam üstüne bastın 1 cevabını vermif. 

Tıfb op l D · ı· h d rafından netredilen bir tebliğde, aha- aoldugv u bir sırada bu manevraların ya
lmas1nı onay arsa enız ı u u-

~apı daha 30 kilometrelik bir yol ka- linin bu manevralardan haberdar edi· pılmuı tabiatiyle bir çok tefsirlere Ç O k 1 D 
1a'::ı.r. Bu kısım çok anzalıd -=ır=.===lerek ititilecek top ve bomba seslerin- meydan vermektedir. CU aErdı~ı~a lkkat 
~:,;;.;.;;~;;;_...------------------------- ınız 

ı 1 1 S T E R 
. J Adapazan, (Özel) - Burada ço-

S T E R N A N 1 N A N M A ! 1 cukların tehlikeli bir oyunu yüzünden 

Habeıistanda her sün yüzlerce İnsan ölüyor. Habeflilerin Vaziyet böyle iken, lngiliz hayvanları himaye cemiyeti Ha- ~ yat~ar~~~. ~~~hi 1iıminde bir çocu-
a]l]arlnı tedaviye yetecek kadar tetkilitlan olmad•m ôrin, 1...-....:. gun ır.gozu or 0 muttur. 

Yar ... ""S ...,,;atana bir heyet 0Önde~e karar veriyor. Bu heyet, Adı'· HAd k • 1 ..::-::-..1-ve Amerikaden luzılhaç heyetleri siderek hastaneler • ····-• a ıae arpıt pat amuı ,.~~ 
~::.r; fakat ihtiyaç 0 kadar büyük ki, bütün hastalara lazım aababada yerleıecek, büyük bir hayvan haıtaneıi açacak ve vukua gelmittir. Her zaman bu İfİ bir 

~tedaviyi tam yapmak mümkün deiiL siinde 250 hayvana bakacak tesisat vücuda ıetirecektir. oyun sayan mahalle çoçuldan yine ev• 

1 S E ı ı 1 velki gün bir tenekeye karpit doldurup 
T R NAN s TER NAN M A 1 topraja gömdükten aonra plltlatm1'1art '---------------------------------------------..J çıkan t-tludlln Fethinin gözü ve alna 

,....Janmıtbr. 



4 Savfa 

~HKEHElERDE 
.{%ÖRDÜK\JRj~jz 
Bir Tavcılık 
Hikayesi 
Katip, istintak kararını okudu: 
«Niııantaşında • • • apartımanı kapıcısı 

Ayşeye adi bir yüzüğü altın diye sürerek, 
yüz yirmi kuru§ dolandırmaktan suçlu 

SON POSTA: 

ML KET HABERLE 

Bağlanan Demir Ağla 
Yerlerimizden : Sandıklı 

• 
J 

-J Kumkapıda sakin seyyar satıcı Fikrinin Sandıklı (Özel) - Yeni yapılan 
• inci madde mucibince lüzumu muha- Afyonkarahisar • Antalya timendi-

kemesine ... » fer hattı güzergahında bulunan Jİ· 
Davacı otuz yaşlnnnda bir kadındı. rin bir kaza merkezidir. 927 tahriri 

Hakim suçluyu işaret ederek sordu: nüfusunda 38,000 nüfuslu iken yeni 
- Bu adam sana yüzük sattı mı} 

yapılan tahrirde nüfusun 46,000 e 
- Sattı efendim 1 
- Anlat bakalım, nasıl oldu bu me - yükselmiştir. 

sele? Sandıklı Burdura 110, Karahisa-
- Efendim; çar§lya sebze almağa gi - ra 60 kilometre mesafededir. Şehre 

diyordum. Yolda bu satıcile kar§ılaşnm. bir ıaat mesafede bir kaplıcası var• 
Önündeki kutuda türlü türlü eşyalar var • dır. Senenin muayyen mevsiminde 
dı. Bana: etraftan bir çok kimseler buraya ge-

- Bayanı. dedi; çok kıymetli yüzük- lı' 
1 r. Bilhassa romatizmalılar ıedye erim şar. Bir tane alıraaruz çok memnun 
kalırsınız!. Ve sapsan parlak bir yüzüğü ıle geldikleri halde yürüyerek gİ• 
avucuma koydu. derler. Bu ıuyun hauai tifaiyeıinin 

- Nedir bu> dedim. pek yüksek olduğu söylenmektedir. 
- Altındul dedi. Kaplıca civarında bir de çamur 
- Kaça) dedim. menbaı vardır. Bunun da romatiz • 
- Bu, çok pahalıdır amma, dedi; sen 

ilk mütterimııin. Sermayetıine vere'ceiim: ma için kat'i bir tedavi husule ge • 
Bir buçuk liral tirdiği ve bir çok hutalann her §C• 

Üzerimde o kadar param yoktu. kil tedaviden istifade edemeyip bu 
- Alamıyacaiunl dedim. çamurdan esaslı istifade ıördükle-
- Sana otuz kuru§ ziyanına verece - ri söylenmektedir. Yeni hattın San-

ifml deyince dayanamadım; aebze pa • dJdıdan geçmesi kasabanın inkiıa· 
ralarm.ı onun eline savarak geri döndüm. S I S cf Ll ı 

" fmı temin edecektir. anclıklı atasyonu oe an '" ı memW' an 

1 

Fak.at evdekiler yüzüğe bakar bakmaz: 
_ Ayol, beş kuruştur bu yüzüklcrf. Memleketin halin çiftçidir. Zür- zalarla ticari alakalarını artbrmıf- lediye tabibi vardır. Sıhhi vaziyeti 

dediler. Hemen ters yüzüne koşarak satı· ram m~hsulünü aevketmek için ko- tır. Sandıklının pek methur olan çok İyidir, ahaliıi gürbüz ve kuv • 
cıyı aradım: bulamayınca karakola ha - !aylığa kavutmaıı halkı çok ıevin • leblebisi bugün Anadolunun her ta· vetlidi/. Elektrik meselesine bele -
bor verdim.. dirmi§tir. Eıaıen Antalya • Afyon Jrafına sevkedilmektedir. Sandıklı- diyece yakında bir çare bulunacağı 

- Peki, hiç dü§iinmedin mi: bu yü • fOaeıinin de buradan geçmesi her nın biricik kusuru elektrik olına - söylenmektedir. Bu cüze( tehrin ka-
zilk altın oJ~a daha pahah eder diyeL gün bir çok kamyon ve otomobille- masıdır. Memlekette bir belediye ranlıklar içinde kalmaaı doğru de-

Ane saf saf aüldü: rin uğrama11 memleketin cıvar ka- dispanseri, bir hükumet, bir de be- ğildir. 
- lıte ben de hesapça daha karlı çı • 

Ben 
Anneme Bakmıf 
Mecbur Mıgıf11 
cıBeş kardeşiz. Ben en küçük~ 

Büyük kardeşlerim evlendiler. Ben de 
le beraber yaşıyorum. Nihayet ben ti 
lenmeğe karar verdim. Fakat kıırııı> 
nemi istemiyor. «Madem ki beş ~ 
niz. anneni diğer kardeşlerin b ııP 
sen vazifeni yapmııısın » diyor. Halb .. 

b .. tull 
hareket bana çok ağır geliyor, udi 
yatında bana güvenen annemi, ken ıJ. 
kim ve saadetim için sokağa atrll 

lıut diğer kardeşlerime göndcnnek ıJ' 
ma gidiyor. Bu meseleyi nasıl hal 
yhnh 

Karınız olacak kadın bakbdır. S.ıf 
~en • diiten vazifeyi yap 
Bir müddet te ötekiler vazifelerini 
lar. Nihayet annenin kardqlerinin 
rahat edemiyeceiiııi %.a.DD.ediyonallt 
brdet bİrleJ!İr, annenize ayn .,. 
mijetekil lair hayat temin ecleninis- • 
murafuu hep birden temin ecl~ 
da kimseye muhtaç olmadan miislP'"f' 
rahat bir bayat yafU. Fakat karınıs' 
nenizi zorla kabul ettirmeie çalıt~ 
ım.k olur. 

* cArkadapm vaeıtaııile bir gençle 
tım ve sevdim. Onun da beni ııe 

zannediyorum. Çünkü her görü§Ütıdl; 
na bir randevu veriyor. Fakat bel1 
miyorum ve konuımaktan çekini>' 
Fakat seviyorum da, ne yapayını 1 

Ankara: A· 8-

kacağunı umdum da ... 

Suçlu otuz bet yaılarmda ufak tefek, 
zayai, çelimsiz biriaiydi: reia oRa döndü: 

- Ne diyeceksin Fikri) 

Bu gencin aızı sevdiğine delil 
üzere göıterditinh alimet, bilikit ~ 
aleyhindedir. Bir erkek aevdii kıd 

lzınitte T aşköpriide Toprakları ::U ;:.:e:J:ec:!~. ~-
A Bire Yirmi 1e eiienm• anıuvnc1ac1ır. sız de V Bu Yıl Ta vıa n ze kapllarak bir sün zaa1 söaterir. .,ı 
E "'l l • E 1' "' V 1 7 V.. kODllflDaia venndevulanna sı"tnıeie 

-Yüzülü bu kadına eattım. Fakat yüz g ence erl O .ugu ar I' i!Ttln l\.Og ~ i§te 
0 

Taldt feliketin baf ·-~ 
yirmi kuru,a değil, altmış kuru,a. Alınışı • diii sündür. Siz bilüia likayt d~ 

var •• 
zaten iki mecidiycdir. Yirmi !<•!!~ karım İzmit (Özel) - Şehrimiz Ak Ye- Tatköprü, (Özel) - Avcdarm an- Biga (Özel> - Buraya 35 kılo • koaupnaktan çekininiz, bilhaua "• 

- til spor kulübü avcılık kolu büyük lattığına göre bu yıl pek çok tavtan metre uzaklıkta bulunan ((Çifte çe§- lanna bt'iyyen gitmeyiniz. Ve size bir 
bir av eilencesi tertip etmitti. Oto- avlanmakta ve bu bolluk her yılkine meler» köyü, bundan 20 yıl önce ta- ha randevu vennck cesaretinde Aneye tekrar soruldu: 

- Yüzük nerede} 

Ayşe birisini araştırır gibi gözlerini din
leyiciler tarafına çevirerek: 

- Kocam çöp tenekesine attığını söy
lüyordu amma. bilmem? •• 

Dinleyiciler arumdan bir erkek ba -
ıını uzattı: 

- Evde, evde ••• 
Mahkeme yüzüiün getirilmesine ve ha

diseyle alakadar ltimsc1erin şahit olarak 
çağınlmasına karar vererek duruşmayı baş
ka güne bıraktı. 

Altın yaldıza batırılmış alelade 
mangırlann yüksek fiatlara, şuna buna 
sürülüşlerini gazeteler her zaman yazar • 
lar. Ve böyle vak'aları hemen herkca gö
rür veya iııitir. Böyle iken her sarı ma -
denin altın olamıyacağını hala anlıyamı -
yanlarımız vardır. 

Kapıcı Ayşe kir edeyim derken ton • 
gaya basmıııtır. 

Bu hadisede beş kuruşluk yüzilğü al
tındır diye yüz yirmi kurup satan Fikri 
tırdır <Üye yüz yirmi kurup satan Fikri 
- iddia doğru ise • fi.ipheaiz lti suçlu. P'a -
kat saflık yüziiııden elindeki parayı bile bi~ 
le - ve hatta seve seve - başkasının avu -
cuna sayan Ayıe büsbütün mü masum} 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Da 1receki nöbetçi eczaneler tunlanlD": 

mobil, kamyon, araba, at ve yaya o- göre fevkalade ı!lyılmaktadır. mamen yanıp kül olmut ve Filibe es- hakaret ediniz. 

larak kafile kafile ten kahkahalar Avkcılda.~ herktgüdirn' b
1
ct on tavtan av- ki göçmenlerinden olan 80 evli hal-

. ık l layara onme e er. Ekinlere za- k d b d - l b ıçınde avlanmıya ç an genç er o ı a uraya agı mıı · 
aıünkü Y&J&yıılarını unutulmaz b. rar veren bu hayvan mütemadi bir Bandırma, Gönen yolu üzerinde 

ır mücadele teklinde her gün avlanmak- , olan ve tatlı bir tepecig-in üstüne ku· hatıra olarak kulüplerinin defteri - d 
ır · . rulan bu güzel köy, yangından son-

* 
Ankarada E. Gülseren: 
iman kendisini zorla ıevdirenıeS- ı 

bir kız kend.Wni sevdirmeğe tetebbİi' 
derae maskara olur. 

ne kaydedeceklerdir. Vurdukları av, Av hayvanlarından karaca geyık 'd l - b lamıt ve 
b ld · k .. ük" k aba d "iki pek ok b 1 ra yem en top anmaga aı ,------------ta vıan, ı ırcın ve saır uç U§ - y n omuzu tı ç u unma- .. h . b 

1 
t B k"' 

- b h l"d k kl"k l bugun 40 aneyı u mut ur. u o-lardı. Gençler öğle yemeğine otur - sına ragmen u ava ı e e 1 ve çu · ı .. h l b'- . . .. 
1 k "b" k 1 r h h yun toprakları er yı ıre yınnı u-

dukları anda vali Hamit Oskayla, u gı ı av Uf arının nes ı emen e-j .. . 
h. k 1 'b"d" run vermektedır. 

Bir Doktorun 
Günlük Çarşa~ Halkevi spor kolu ba•kanı ve ağır men ıç a mamıt gı 1 ır. . d . , 

:t .............................................................. Halk, hır taraftan a genıt mer a· ı 
ceza mahkemesi reiıi Nailin de gel- )ardır. larında cins hi~dile.r .~~titt~rirler. Notl•rınd•n 
meai umumi nete ve ıevinci kat kat Diğer taraftan ziraat müdürlüğü - Vaktile ccAllı oglu çıftlıgm dıye a • 1------------·-(*) 

b · ·-· .. k d b .. ··k Sporun Sinirlere arttırmıt r. nün tertıp ettıgı sure avı a uyu nılan bu köyün yerinde sıra ile 31 ? 
Gençler öğleden ıonra avlanmıı • neticeler hasıl etmiştir. tane boıa akar çeıme bulunduğu Faydası Var Mıdır ·tlı"' 

için «Çifte çeımeler)) adı ver:ilınit • Uzun zamandan beri sporla b~ il" 
Güzel illerimizden: Amasya 

.. 
Ama•yadan Bihel bir 11öriiniif 

Amasya, (Özel) - Amasya tabit güzelliklere malik şehirlerimizden bi
risidir. Türkiyede Bunanın bir etidir. Ortasından akan ye\lil ırmak şehri 
ikiye ayırmwtır. Amasyanın çiçek bamyası, Misket elması olduğu kadar 

tir. 
Açık göz ve becerikli olan muh

tarı Kadir bu çe§melerin havuzla -
rını çimento ile yaptınnıf, timdi de 
yarım saat mesafedeki Kınalar kö
yü mektebine, köy çocuklarının gi
debilmeleri için Kınalar deresi köp
rüsünü yaptırınağa tetebhüs etmit
tir. 

Bu çeımelerin ayağını bota akıt
mak istemiyen köylüler, suyu bah
çelerine akıtmakta ve sebzelerini 
kolaylıkla yetittirmekte, ıehre muh
taç olmamaktadırlar. 

Önceleri civardaki fundalıklar 1 
sivrisinek kaynağı iken sıtmah ve 
dalaklı olan köy çoculdan, son za- 1 
manlarda bu havayı bozan küçük 
ormanın temizlenmesile gürbüzle! -
mit ve timdi sıtmadan -eser kalma
mııtır. 

Bizanslılar zamanında bu köyün 
yerinde bir tehir olduğu, köylüle • 

sa futbol ile uğraşan ve nihayet sd Jı" 
cak adalelerinde bir ağn sebebi)'~~ 
na müracaat eden bir gençle s0 

yorum: ,ıd'!: 

Sporun sinirlere faydasını s~ / 
Şüphesiz ki her §eyde oldui" ~ 

suiistimal edilirse (bir de onun JI 
yan bacağını işaret ederek) ka~bİ İ 
ğil fakat yorgunluk neticesi bu ııı~ 
nir ağrıları ve iltihaplan eksik 0~ 

En iyi spor ve sinirleri bel I fi 
spor vücut mafsal hareketleri • ,ıJ' 
kol hareketleri yapmak ııuretiyl• tı'. 
edilir. Yüzme hareketleri, te~İI_:~ 
ketbol, voleybol oyunlan, yurıı fi'~ 
futbola tercih edilmelidir. Bence '/ 
sağlam sinirleri gevşetir. Sonra 
müsait bünyeler vardır. ; 

Hiç ciğer hastahğı gccirrn~!ef't ~ 
ri hastalıklar görmeyen göğsU 

1
,, il' 

ciğerleri sağlam kanlı canlı in.atı eJil' 
işe girmelidir. Siz futbolu terk ";JI 
Aksi takdirde bu nevritlerden kıl 
mazsınız dedim. ,.._ , 

Müsekkin bir feriksiyon ysıd• .• il 
• tır 

tüp aspirin kullandı . 1 O gün " 

Eminönü: (Salih Necati). Küçükpa • 
zar: (Necati). Alemdar: (Sırrı Ra -
sim). Beyazıt: (Asador). Şehzade • 
başı: (İsmail Hakkı. Fener: (Arif). 
(Eyüp: (Hikmet). Karaaümrük: (A. 
Kemal). Şehremini: (Nizım). Aha -
ray: (Şeref}. Samatya: (TcofUos). 
Hasköy: (Yeni Türkiye). Kasımpap: 
(Yeni Turan). Beşiktaı: (Recep). 
Beyoilu: (Delil Suda, Ertuğrul, Ba
runaltyan). Şiıli: (Fevzi). Üsküdar: 
(Ömer Kenan). Kadıköy: (Üçler, 
Sotralti). Büyijkada: (Mehmet). 
Heybeli: (Tanaı). 

bağı ve bahçesi de mefhurdur. Samsun· Sivas hattı şehrin tam ortasın
dan geçmektedir. Şehrin umumi manzarası lstanbulun Boğaziçini andırmak
tadır· 

rin çift sürerken araaıra tarlalarda '-----------

Belediye fC'hrln gü.zell~meıi, medeni ihtiyaçlarının bir an evvel karşılan
ması için çalıfmaktadır. Hazirana kadar elektrik te yapılacak, Amasya me
deniyet nuruna kavupcaktır. 

buldukları eski bakır paralardan 
anlatılmaktadır. Kalburdan geçme
diği halde bu köyün buğdayları pi
rinç gibi temizdir. 



~ilhıtlıı4.ı 
G Ö~()tj le: llRI t-11J 
Yeni Bir 
Renle 
Bulundu 
........ iiinoi 1nsilz kimyaaerleri 

6ir • • yeni bir renk ketfet • 
- nuılli4ır. miflerdir. Ba relfık ma• 
~. Yam mncut mavİll• ....... fa • 
kat mahiyet itibarile ma~ olan bir rmk· 

Almanlar! 
llU. temlelce 
lstioor llus11n11a? • 
Hitler Yeni B r Plep:lit 

ile Almarı Mille~ine 

Abdi prçeaı... .......... 
.... -.wııaıclu.. Obua IUllllÜ ---~ 

..................... oJUlldm - pdiph .. ,.,_. •• 
.._ Wr tabal: dolum a.umiif 

........ ne w ta: • pllv aüze1 amma 
,....., .... ve l.u ... ADG• 



b~~Sa~y~~~=-===-==-===========--====-ııım=-==ıı::============S===ON~~P~O~S~T~~·~~=============-----=-=============================::::::---

,. SON DAKiKA----~ l TELGRAF, TELEFON, ~LSİZ HABERLER~ 

Habeşistanda Hakiki 
Seferberlik ilin Edildi 

Sabah Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgraf Haberle~ 

!$ 

Fransada Buhran Devam Ediyor .• 

Kab"nenin Bugün istifa 
(Baş tarafı ı inci yüzde) ı ,~--------------...._....,. glam üzerinde genit bir iıtiktaf ha· 

Tekzipler Barış için reketi yapılmııtır. lklllk 
Berlin, 21 (A. A.) _ Buradaki Habeıler Mütemadiyen inkar Radikal Sosyalistler Arasında eı.J 

Etmesi Bekleniyor 
İtalyan büyük elçiliği, İtalyan be- Teşebbüs yok Ediyorlar Pariı, 21 (A. A.) - Parlamento' buılar, bir beyanname ne§red 
yaz ve yerli askerlerinin Habeıler Londra, 21 (A. A.) - Adiıaba - koridorlarında söylenildiğine gö - iktidar mevkiinde bir istikrar ::., 
tarafına geçmekte olduğu, Aksu - 1 1 11· G t 1 ha ve Deaaie'den gelen telgraflar • re, radikal sosyalist grupu • cude getirilmesi lüzumunda ~ 
mun Habeıler tarafından alındığı B r ng iZ aze es ' da Habeı hükiimeti, İtalyanların nun bugünkü toplantısı tehir edil - ve partinin icra komiteainin p 111 
ve Makalle'nin ltalyanlar tarafın- ilk Teşebbüsü ltalya Ogaden'd~ b~yiik bir zaf.~r kazan - mittir. Bunun yerine kabine buhra- günkü içtinıaımın cereyan tar><~.ıt 
dan botaltıldığı hakkındaki haber- Yapmahdır, Diyor... dıklarını ınkarda ısrar gostermek • nı yarın çıktığı takdirde, hemen ya. rey vermek hususunda fırka dı 
leri yalanlamııtır. Londra, 21 (A. A.) - Kralın ölü- tedir. Maamafih yine ayni mahafil rın akıam radikal sosyalist saylav linine riayet edilmesi kararını ,,. 

mü dolayısiyle beynelmilel meselelere Ras Desta'ya süratle takviye kıtaa- ve senatör ile icra komitesi azasın· testo etmitlerdir. Vehip P"fa Kumandayı Ele Alıyor k 
bittabi mutat alaka gösterilmemek • tı gönderildiğini itiraf eyleme te • dan mürekkep müıterek bir Asamb- A•kerlik Kanunu , Aımara, 21 (A. A.) - Necaıinin d R D ' · k ' l b' p ( A A) M ı· .,_ 
te ir. dir. as eata nın gen ıt a arı ır le yapılacaktır. Kabine buhranının aria, 21 n. . - ec ıı ~ Raa Desta'yı kendisini gelip gör - Gazeteler Cenevreden aldıkları ha • k tA ı· h bel d b 1 k .. k lik k 251 ~ 

ço a ı mu are er e u unma • Laval Cenevreden döner dönmez gun aı er anununu megw e çağırmı• olduğu söylenmek - berlerde 1 3 ler komitesinin karanndan d k 1 k b 1 · · 
:ı ta ır. olacagw ı beklenmektedir. artı 333 rey e a u etmııtır. ~ d. N • · d su un sonra artık yeni bir hane t""cebbüsü J y .. 

te ır. ecaıının, cenup or u n y ...,.. mparator Şimal Cephe•ine B'' .. "k l 
1
. b k Cenevre, 21 (Telsizle) - ..... V h P clerpi• edilmiyeceğini yazmaktadır. tun d t tenaikine e ip atayı memur et - v G'd' u ra ı a aosya ıs a an - p . h k t tm" t" 

Daily Telegraph diyor ki: 1 ıyor b k l arıse are e e ıt ır. 
mesi ihtimali vardır. 1 t · 1 h · 't lann u abine top antısı sırasında L l p . D" d" İtalya barı~ istiyorsa artık ilk teşeb- mpara orun t ıma cep esıne gı • . ava arı•e on u HaAlaA O Muval/aLı'y-t ,_ d 1 klifl . . k .. ld w d'l' 1 istifalarını vereceklerı söyleniyor. P . 

21 
(T l . I ) L al i' R. '"' büsü a.en isi yapma ı ve te erını me uzere o ugu zanne ı ıyor. m- arıa, e sız e - av 

Mogadisio, 21 (A.A.) - lstefani Cenevreye bildirmelidir. parator Tigre'de Habet taarruzu Radikal So•yali•t Partiainde lkililı aktam Cenevre'den buraya ge~ 
ajansından: için emir verecektir. ' Par\~ 21 (A. A.) - Hükumet le- istasyonda halk tarafından katti ğu halde Didel ovasına vardılar. O- 1 · 

Canale - Doria muharebesine ait Bu cephede talyan hafif topçu - hine rey veren radikal sosyalist me- lanmıttır. rada kendilerini bir mitralyöz ateti 
tafsilat: su ve tayyareleri İtalyan postaları· karııladı. Bir çok saatler tiddetli 

13 ikincikinun tarihinde öğleden na baskınlar yapmaya tetebhüs e -
bir mukavemet göstermit olan düt-

tonra Araplardan ve Somali'lerden den Habeı müfrezelerini bombar -
mürekkep bir İtalyan kolu, Bineden man, gece diğer mevzilere çekildi. dıman etmitlerdir. 
yola çıkmıı idi. Burada Canale Do- Karakolların faaliyeti bütün gece Harp 3 Sene Sürecekmif 
ria'nın sağ sahilinde bulunan yol, devam etti. 14 ikincikinun günü fe- Londra, 21 (A. AJ - Röyter a-
timali garbiye doğru gider. cir vakti Habetler, ltalyan'ların sol jansının cenup İtalyan orduları nez-

Tank gruplarına topçu kuvvet • cenahına kartı mukabil bir taarruz dindeki muhabirine göre, İtalyanlar 
leri refakat ediyordu. yapmak tetebbüsünde bulundular. mevsim içinde elde edebilecekleri -

Ayni yerden hatka bir kol daha Fakat bu teıebbüa akiın kaldı ve nin asgarisini hesaplıyarak ite gi • 
hareket etmitti. Bu kolun hedefi, saat 11 de Habetler kaçmağa bat • ritmitlerdir. 
Canale Doria sahilindeki mağara - ladılar. Harp, İtalyanın diplomatik sa -
lara gizlenmit olan Habeıleri yaka- Asmara, 21 (A. A.) - Habet a- hada pek müıkili.ta uğramıyacağı 
lamak ve dağıtmak idi. ltaJyan razisinde 1500 kilomtrelik bir sa • hesabına istinat ettirilmiıti. Bu harp 
kolları, iki saat yürüyüıten sonra hada ve Mareb, Takaze, Mavi Nil, üç sene sürecek ve üç merhalede bi
önlerinde altı zırhlı otomobil oldu - Debra - Marcos arasında ve Gog • tirilecektir. 

Tedbirlerin Hafifleyeceğine Zecri 
ltalganlar inanmıyorlar •.. 

Roma, 21 (A. A.) - Stampe ga- yürüyeceği uzun bir yol vardır. lunduğunu göıtermİ§tİr. 
zeteıinin umumiyetle iyi malumat Paris, 21 (A. A.) - Petit Parisi- 18 ler Komitesi 
alan direktörü okurlanna zecri ted- en gazetesi yazıyor: ~ene:re, 21. (~.A.) - Milletler 
birlerin hafifliyeceği hülyasından .. .. .. . Cemıyetı Konseyının yarın sabah 13-
tahzir ederek diyor ki: Dü~~ .~un, hır uzlatm~. ve bek • ler komitesinin Habeş al)laşmazlığı 

Zecri tedbirler fikri belki de leme gunu olmuttur. On uçler ko • hakkındaki raporu ve Danzig mesele
her zamankinden ziyade mevcut • 
tur. Filvaki ıimdi biraz firenler 
sıkııtırıldı fakat zecri tedbirlerden 
vaz aeçileceiine dair biç ·bir emare 
yoktur. İtalyanın önünde biç bir hül
yaya kapılmakıızın ıonuna kadar 

mitesinin dünkü kararlan, artık hiç siyle meşgul olacağı öğleden sonra da 
bir tey karıttırmamak ve uzlaıma- 18 Ier Komitesinin toplanacağı bildi-
nın her iki muharip tarafından da • rilmektedir. . 
h · d t · d'ld'-· .. • Perşembe ruznamesinde, Eden'in a zıya e emennı e ı ıgı gun ıs- .. . 
. raporu uzerıne Danzig meselesi ve 
tif ade edilmek üzere uzlaıma kapı- Sovyetlerin Uruguay hakkındaki şika
ıını açık bırakmak arzusunda bu • yeti vardır. 

Yunanistanda Seçim Mü
cadelesi Kanii Oluyor 

Kızılcahamam 
YoJunda .. 

Bir Jandarma Yüzbaşısı Yaralandı, 
Yedi Kişi Tevkif Edildi .. 

Otobüs Kazaları Eıkiıfne 
Niıpetle Çotaldı 

Kızılcahamam, (Özel) - Ankara 

Atina, 21 (Özel) - Seçiın mü • 

cadeleıi bütün Yunanistanda çok 

A • ile Kızılcahamam arasındaki foıe bu 
yaralanmıttır. Hadıseye sebebiyet sene de ikmal ed"dememittir. Ank _ 
veren yedi kiti tevkif edilmittir. ra • Kızılcahamam • Gerede • Bolu :. 
Bir Jandarma Yüzbaıı•ı Yaralandı raaında itleyen otobüsler Topçular 

Amerikada Mahrem Vesikalar 

Balfurun Amerikaya Verdi
ği Muhtara Da Neşredildi 
Vaıington, 21 (A. A.) - Balfu-J nasıl paylaıacaklarına dair arala 

run 18 mayıs 1912 tarihinde Ame • rında yaptıkları muahedeleri aıa 
rikaya verdiği ve bugüne kadar latmaktadır. J 
hakkında sıkı bir ketumiyet muha - K h d 1 I "ti 
f d·ı · l h . d' eza mu tıra a ta yayı ı aza e ı mıt o an mu tıra tım ı .M 
netredilmittir. müsellese iltihakı razı etmek iP" 

Bu muhtırada Balfur müttefikle- yapılan vaitler sayılmaktadır. 
rin Almanya, Avusturya ve Türki- Bu muhtıranın neıri Amerik•.11 
ye zararına olarak harp ganaimini derin bir he>:ecan uyandırmııtıt• 

Surigede Yeni Karışıklıklar 

Şamda Polisle Halk Çar
pıştı 100 Kişi Tevkif Edildi 
Kudüs, 21 (A. A.) - Alman is • ve tehrin diğer yerlerinde pali" 

tihbarat bürosundan: h 1,)1 
ücum etmit ve polis mukabe 

Milliyetperverler kulübünün po- • 1" 
1• t f d k t 1 .. • bulunmuttur. Yaralılar vardır. _... ıı ara ın an apa ı maaı uzerıne . . . 

1
.,.... 

Şamda yeni karıtıklıklar olmuttur. kıtı tevkıl olunmuıtur. Bun 
Arasında binlerce talebe bulunan içinde mill~yetperver liderler it 
halk Necas treni İstasyonu önünde vardır. 

--'--~---------------··------------~~-
Hazineden Taksitle Mal Alan/af 
Borçlarını 20 ,.5enede Ödeyecek/et 
Ankara, 21 (A. A.) - C. H. Par

tisi kamutay grupu baıkanlığından: 
C. H. Partisi kamutay grupu bu -

gün öğleden sonra Dr. Cemal Tun
canın hatkanlığında toplandı. 

Hazineden taksitle gayri menkul 
mal satın almıı olanların vadesi hu- mittir. A 
========================================~v. 

liil etmiyen borçlarının taksit Jll 
detlerinin yirmi seneye iblajı 
kındaki parti grupu ~illi emlilı tfl 
misyonu raporu uzun uzadıya 
kik ve müzakereden sonra ko111İ• ı.:I 
raporundaki esaslar kabul eOI" 

Ada pazarında 

Bir Yapı Daha Bitmeden 
Çökmeye Baıladı 

Havzalılar hararetlenmiıtir. Hükumetin itti -

haz ettiği fevkalade tedbirlere rağ
men kavgalar gürültüler her taraf

ta eksik olmuyor. Dün de Korfoda 

Atina, 21 (Özel) - Langaza' da köprüsünü geçtikten sonra Kurt Bo
Hürriyetperverler ile ahali partisi ğazı arasında mutlak ya devrilmekte 
taraftarları arasında müıademeler ve yahut ta çamura saplanıp kalmak-
olmuıtur. Bu müıademelerde bir tadır. Adapazarı, (Özel) - Belediye ta. 

Hürriyetperver partisi taraftarları- jandarma yüzhaıısının ağırca ya • Bu yüzden yolcular geceyi dağ baş- rafından İnf& edilmekte olan Kapalı 

Bu Yılın Bereket Yılı 
Olacağını Söylüyor:~ 

Havza (Özel) - Havalar , 
na kartı bazı tecavüzler yapılmıı - ralanarak hastahaneye nakledil • lannda geçirerek iıtırap çekmekte, pe- Pazar yeri yakında ikmal edilecektir. 

diği Selanikten bildirilmektedir. rifBJl ve acınacak bir hale gelmekte- Fakat daha bina yapılıp teslim edilme-
. . . . . dirler. den çatı kiremitlerin aığrhğına taham-Atınanın cıvar semtlerınden hı • Kral Çaldarııle Konuıtu K I k . • • 

1
. ..

1 
d · k t Aı~ı_ d 

· d k k · amyon arın e serısı gız ı sefer mu e ememıf, ıar mıt ır. AK& ar 
rm e nutu verme ıateyen Atina, 21 (Özel) - Kral dün ak- yapmaktadır. Pek çoğu külüstür ve binanın plim tanzim edilirken yanlıt 
hürriyetperver parti namzedini pm ahali partisi lideri Çaldariıi seyrüsefere kabiliyetsiz olan bu kam- hesaplar üzerinde yürünüldüğünden 
Kondiliı taraftarları taılamıtlar - kabul ederek iç siyasa hakkında J yonların sıkı bir muayeneye tabi tu- itin böyle olduğunu iddia etmektedir. 
dır. Gürültüler esnasında bir kiti uzun bir kon~tmada bulunmuttur. tulmaıı çok faydalı olacaktır. ler. 

tır. 

.r"f için çok müsait gitmektedir. ~o '11' 
lünün elindeki tohumluk bito11f V 
Eğer Ziraat Bankası tohumlu1' -"' 

ğıtırsa bu yıl ekilmemit bir le f' 
toprak kalmıyacaktır. Çiftçi b:,,, 

lın bereket yılı ola.cağını söyle ,4' 
te ve daha §İmdiden ıevinmekl 



D. Soomlı 1826 • 1886 
elektrik mevcelerinl uzalı 

meeafeler~ yollamanın yo
lunu 1868 7ıhnda bulmut
tu. Telılzin mucidi olduğu 
ıöylenen Markoni o zaman 
daha &.naaının kamında 

bile def ildi. 

Elzaal•taa blrDk 
muharebe,. alrme• 
mit olmHına raf• 
aıeo bir meçhul 
Hker lblde.I yap
tırtmııtar. Buoua 
••bebl .. ıı1 Kral 
AmanuUahın Aırru• 
pa HJahaUode zBr· 
dllt& adıı• a1ker 
Abideleri 608.ade 
duyduiu heyecandı• 

Bir Şehir Kendi Namına 

Bugün aradan beş yıl geçmlttlr, 
ktiçük Viktor 17 yaşında adeta bir de-

likanlıdır, kız kardeışi 13 yaşına bas

mıştır. Ye ikisi de kimseye muhtaç ol· 

madan yaşamaktadırlar. Muvaffaki
yetlerinin sırrı azim, metanet sahibi 

olmalarıdır, yaptıkları ~y ise pek ba
sittir: Erkek çocuk sabahları gazete 

satmakta, öğleden sonra bir garajda 
bizmet etmekte, akşamlan da gece der
sine gitmektedir, yakında lise tahsili-

l b , _L-- yerde ayni iş ile meşgul görünce me· ni bitirecektir. 
~ anı eş yıl önce, bir sonoa.ı__. sa· 1 y l ı civar k·· l d Sai Louis» Aeh· raka düştü er. an arına yanaşarak Küçük kız ise bu müddet zarfında 
ti oy er en « n T ··"' d·ı k'i k h lle gelen b lar şehir med- sordular ve ogren 1 er : ısmen «ev» işini yapmakta, kısmen 
alinde "k· se zc:_ satıcı ık kazmakta Bu jki çocuk kardeştirler. Birisi er· de küçük bir el arabası içinde meyva 

~ld ı ı çocugun topra . 12 d d V"kt d w Uldarını görünce fazla ehemmiyet kektır, y~şm. ~ ır, ı or a mı ta- satıcılıgı yapmaktadır. 
"etınedile d ,_ iki .-nt"uk şımaktadır • otekisı kızdır• 8 yaşında- Saint Louis ~hrinde yüzlerce aile 
~ r, oyuna am•JW y-- 1 · Be 'd" ~ lldılar. Fakat .. teakip günlerde de dır. smı tty ır. gazetelerini ve meyvalannı hep bu ço-1 
~ ve akfalll m~u iki çocuiıu ayni Bu iki çocuk az evvel annelerini cuklardan almaktadırlar. 

Garip Bir Heykel 
Dikti 

Kendi namına heykel diktiren bir müessese 
belki bir kaç tane bulunabilir. Fakat kendi namına' 
heykel diktiren şehir dünyada yalnız bir tanedir .. 
Adı: Santa Claus'tur. 

Bu tehir bu kararı verdikten sonra ~hir hal
kından kendilerinin nasıl temsil edilmesini iste• 
diklerini sormuş, aldığı cevapların azim eks~ 

riyetinde: 
- «Rahat y..ışamış, gün görmüş, son 

günlerinden de emin, ihtiyar, kelli felli bir 
adam.» 

böyle garip bir heykel rekzetmesine 

Cümlesinin bulunduğunu görmüş 
ve bu neticeye göre mimarlar arasın· 
da bir müsabaka açmış! 

Gelen binlerce teklif arasında en 
çok beğenileni, hoşa gideni ve ni· 
hayet kabul edileni kelli felli bir efen
diden ziyade Noel Babayı andırır 
garip bir ihtiyarcağızdır. Resmini ya~ 
tarafta görüyorsunuz! 

Santa. Claus şehri bu heykeli 
kabul ettıkten sonra şehrin tam orta 

yerinde büyük bir meydan sa

tın alınmış, büyük bir park ha· 

line getirilmiş, ortasına kaya• 

dan yüksek bir tepe yapılmış, 

bu tepenin üzerine de heykeli 

dikilm~tir. 

9ir şehrin kendi namına 

ne dersiniz). 



8 Sayfa 

) az.an : 
Kaclircan 

Kallı 

22tl/9 6 
Akdeniz incisi 

ulatla Keleş, Memleketlerine 
Epey Y akınlamışlardl 

- Lükresya ! ... 
Saray 

hileri ... Mutlan dönüyorlar. 
Dedi. 

-Kilyos 
Kilyos - Şişli 

(Ba" tarafı 1 inci yüzde) lcuk doğuruyormuş. Yardım 
. - Müsa.?~~aya .. b:şl~d!.ğımı.~ zaman ğime müteeesirim. Sarı OsmaJI 
ı~k anda butun yuruyuculer one geç· rmda arkamdakilerle arayı a 
tıler. Ve Sarıyere gelinceye kadar bun-ı B d t .. ı·· b" · ld" "f/C 
1 d 

. u sıra a mo or u ırı ge ı 

ar an hır çoğu yolda döküldü· Ma- ı·d· •· b··1·· k" ı · · rd d ı ıs ın u un ra ıp erını geçe :n .!o~u~unu çıkarken mukavemetle- 1 yaklaştığını söyledi. Adımlarıdl' 
rı busbutun kınldı ve ben beşinci ola-1 A w d k bak·-~ 

k ·· ·· .. d . tım. yazaga a ar ama Plf""'" 
ra yuruyuşe evam ettım. A ı·d· . b.. .. .. ·y'· . man nge ı ısı utun suratı iP 

Kilyostan dönerken de beni Pera gördüm. Ad J b .. b .. tüO kl .. b .. d B ım anını us u 
Pulat ile Keleı oraya baktılar. u un en ilin adım adım takip edi- rak Şişliye kadar önde geldirn., 

Bunlar iki atlı idiler. Arkalarında y~r~u:. Papuçları patlamış, mecburen şı kazandım. 
Ve Ca1'

0

yeler •• 

Genç kız ba!ını saia sola sallıyor, 
kendisine yaklaşan Marçelloyu elile 
uzaklaştırıyordu. Genç kız devam 

bir toz bulutu bırakarak hazan rö- yuruyu~ çıplak ayakla devama başla- Ben hiç et yemem. Yürü~ 
rünüyorlar hazan kaybol•;,,orlardı. mwtı. Nihayet, Bilin dördüncü kilo- limdeki çanta içinden şeker, . 

ediyordu: 
' -,1 metrede ·· ·· - - b k y v Onlann fC)ıre dönüşleri hem Ke- v yuruyuşu ıra tı. agmur ya- elma ve mandalina yedim, 

- Prens hazretlerinin, cariyeler· 
le sarhot olmaktan bat aldığı yok 
ki biç olmazsa niıanl11ını kapıda 

. gıyor ve çamur çoğalıyordu d "ki ı··ı k k d 
leı Mehmetle Pulat, hem de Demır . · e ı u e ayma atıştır ım· 
Beyle İnci için bir felaket demekti. . . Bıraz ıon~a ~m Maden yolundan ve yağmur olmasaydı bu yolu 

ınıyordum. Bır çıngene karısının yol saat evvel bitirmiş olacaktım. 

karıılasın ! ... 
Lükresyanın ne zamandanberi 

için için kızdığı ve biriken bu kız - ~· -~ 
gınlıiı §İmdi toptan harcadığı an
laşılıyordu. 

Marçello bu sevinç alqamında bir 

Paıanın 
Sipahileri 

Sipahiler biraz ıözden kaybol • 
dular. İkinci yamacı da de>ndükten 
sonra tekrar görünecekler 1 bet on 
dakika sonra önlerinden geçecek • 
lerdi. 

gürültü çıkarmamak için ona yal - Kele§ Mehmet dertli dertli söy -
varacak oluyordu. F ak.:t genç kız Uikr~•ya - Benim damarlanmda lendi: 
dinlemiyordu. Birdenbire kalktı. Danato'ların kanı akıyor. Dedi _ Bizim Beyin yalanı meydana 

- Şövalye1er dı•arıda ıizi bek- T b" ·k· 1 d k cak' - :r ursun on ır, on ı ı ya§ arın a çı a •..• 
liyorlar. Ben harem dairesine ıeçi - cin gibi bir çocuktu. Bir iki daki • Pulat hemen cevap verdi: 
yorum. dedi. kanın içinde yola inmİ!J Pulat Be- - Onu meydana çıkarmamalı-

Biraz önce cariyelerle U§ağın gir- yin atının özengilerini tutarak de- Atların eğerlerine Te ıağına so-
'diği kapıya yürüdü. Marçellonun miıti ki: luna rastgele bakındı: 
önüne geçti. K·· "tm F bat P B. la d ı - oye aı en... er aıa - - ıraz urgan o y ı •. _ 

- Fakat nereye ıidiyoraunuz? nın adamları var orada ... Sizi bek- Diye mırıldandı. 
Orada ne iıiniz var? ' liyorlar ... Keleıin kayboluıundan Kelq Mehmetle Tursun ela onun 

- Gürültü çıkaracak değilim. şüphe etmitler. Demir Bey onun gibi bakındılar. Fakat bunclan ne 
Sadece sarayını ve oradakileri ya- (Mut) taki nitanlısile evlenmek için fayda vardı? 
kından tanıyacaf,'ln. Benim da • gittiğini söylemi! amma, bilmem Pulat ansızın doiruldu: 
marlarımda Donatoların kanı akı _ inandılar mı? Arkasından Muta a - - Atın yularını çıkar, Kelq !.. 
yor ..• Hem o zavallılann ne suçları dam gönderdiler. Sorup ara,tıra • Diye emir verdi. 
var ki... caklarmı§. Henüz oradan haber gel- Kendisi de ayni iti yapb. 

Bunları o kadar soğukkanlılıkla 
'söylemİ!ti ki Marçello baka kaldı 
ve gen~ kız kapıdan girerek gözden 
kayboldu. O sırada ni§anhsına kar
!ı ötedenberi duyduğu biraz aşk ta 
ölüp gitmitti. -

* -11-

memit amma, neredeyse gelir. O Bir dakika bile geçmeden yular-
zaman her ıey anlatılır.. Gitmen, ilan kesmİf, birbirine bağlamıf, u • 
köyde de, ,ehirde de sizi tutarlar. zunca ve sağlam bir ip haline re • 
Demir Bey Hasan kahyaya adam I tirmişti. 
yollamış ta Sarı Mustafa ile.. ben Pulat timdi batka emirler veri -
her gün nöbetleşerek burada aızı yordu: 
gözleriz. Şimdi nöbet benimdi. Git- - Tursun, sen burada atları bek
men, ıizi dağdaki mandıraya gö · le, haydi Keleş, biz yola inelim de 
türem. Hasan ki.bya öyle dedi. Ba- Ferhat Paıanın ıipahilerini avlı • 
bam da orada... yalım. Zavallılar yorulmuılardır, Keleı Mehmedin Avradı 

K 1 M h t k K 
.
1
. . Pulat zaten ıehre güpe gündüz, 

e eı e me anca ocaı ıyı 

eeçtikten sonra Silifkede olan de - salına salına girecek değildi. On • 

biraz diıılensiuler ... 
lkiıi de uçar gibi yamaçtan in • 

diler. Yolun en dar yerinde, kar • 
tılıldı çalıların dibine sindiler. 

iitikliklerden hahsebneğe batla • dan JÜphe edileceğini biliyordu. 

mitti Subaf M d A~ .
1 

Fakat bu kadar aıln davranılacağını 
• ı er an ıa ı e yar- d 

dımcısı Ahmet Aia da azledilen • ummuyor u Rahvan Gelen 
ler arasında idiler. Merdan batını ln~i iki Atlı 
alıp Karamana gitmiı, Ahmet A _ Aglıyor Pulat hafif sesle sesleniyordu. 
ğa evine kapanmııtı. Pulatın asıl Yoldan çıktılar. Tepeye brmanı- --Ucunu sıkı tut. Bileğine sar! 
buna canı sıkılıyordu. Eniıteıi eski yorlardı. Sen hiç kımıldanma. Öylece dur ••. 
yerinde olaydı §İmdi çok faydası Pulat biraz önce Kelq Mebme • Anlıyor musun? 
dokunurdu. Eskilerden yalnız Ah • din düğün için söylediğini dütünii- - Peki, beyim ... Anlamaz olur 
met Kuddusi Efendi azledilmemifti. yordu. Çoban çocuğunun buna dair muyum AyTazlann yüzüstü yu • 

Zaten o kimin arabaama binerse o- bilıileri olacağına ıüphe etmiyor - varlandı1darını fimdiden ... 
nun düdüğünü çalanlardandı. du. Sordu: (Arltan var) 

Günlerden ıonra Kavaklıdere kö- - inciden ne haber? Düğün ne 
yü görünmüıtü. Keleı Mehmet eğe- zaman? 
rin üstünde doğrularak kavaklar a- - Düğün bayramertesi olacak 
rasındaki damlara baktı ve Pulata diyorlar. 
llöndü: Keleı hemen atıldı: 

- Bey, bayrama üç &'iin kaldı. 
.Gelecek perıembeye düğünü ya • 
parlar. Tam vaktinde yetiıtik. Fa • 
kat ... 

- Ben dedim ya ... 
Çocuk deTaın etti: 

- Hazırlık yapıyorlannıf. inci 

Kınacıyan Hanları Hep 
Dava Mevzuu Oluyor 

(Baş tarafı f inci yüzde} 
Bir pzele, Fındrldıdaki apartıman 

aaiistimalini de bu İfe kantbnnıthr. 
Bunun doğrusu da fUdur: FındıkLda 
firarilerden Tirtat oilu Takfora ait bir 
apartıman vardır. Bu T akfor bafka bir 

de çok ağlıyonnuı. Kaçmasından Takfor haılmut ve apartnnanm ona ait 
- Fakat ... Ne var?··· korkuyorlarmıt ta, e~nin etrafında olduğunu ileri sürerek aparbımm ak-
- Köye uğrıyalım, havadiı alı - çifte çifte sipahiler bekliyormuf. rabasından birisine (50) bin liraya aat-

rız. Ben ayrılalı tehirde bir ,eyler Şehre inen köylüler böyle diyorlar. mıttır. Tapu ve Maliyenin yaptığı tah-

kenannc:laki hendekte iki kat kıvramp sene yürüyüşüne şimdiden h 
inlediğini gördüm, meğerse zavallı ço- yorum.» 

~~-------------.-.~------------~-
Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
21'/1/936 Çarıamba 
gllnduz ıaat 14 de 
Çocuk Tiyatroıu 

OUlmeren Çocuk 
Yazan: hl. Keanl 
akeam saat 20 de 

HÜLLECi 
Yazan: Rewat Nari 

Natit • Ertutrul Sadi • Halide 

Şeh.ıadebqı TURAN 

tiyatronııda 

Bu akfam 20.30 da 
Uıllk Yodwll 

8 perde 

.. -\ 
• - "' \rıı .·_ · • 

Beyoğlu Frannı 

Tiyatroıunda 

Halk OpereU 

Karamanda Bir ti• 
Yakalandı 

Karaman, (Özel) - Bo~ 
lil adında bir hırsız geceleyin 1 
haneden sahtiyan çalarken f ~; 
hailesi bekçisi tarafından c~ 
but halinde yakalaDIDlf, adliy, 
rilmiştir. 

················································· 
Yeni N eşrlyatı 
So.yoloji - Profesör Fokone İ .. 

eör Mauaun yazılan olup veciz bir 
bütün Dürlthaym nazariyelerinİll 
toplamııtır. Tercüme Haydar il 
Dört bet formaya aıkıııtınlmıı bir 
eser demektir. 

Febefe meseleleri - Felsefe 
lerile ali.kadar olan ve yeni fclset-
yanlarını öğrenmek istiyenler içiıı 
fe Meseleleri» adile çıkan kıyrnetli 

/ \ .:,,~ ·., ' 
/ ·' -. ' 
I 

HALK OPERETi 

Bu aktam 20,80 da serdir. Bu eser, lngiliz filozofJann; 
Deniz Hava•ı rand Russelin eseridir. Bütün fel 

yanlarının bir hülasası ve tenkidi~ 
etmektedir. Felsefe meraklılarına J. 
bir başlangıç vazifesini görebilir. 1 
ceden dilimize doktor Adnan ta;. 
çevrilmiı ve kitap halinde çıkarılın 

Biiylik Operet 

b~u:~:e o A M pi N G 
her r•r 15 kuru, 

8 filim birden-: Dirlooi film: 

GARP CEPHESiNDE 
KANLi HÜCUMLAR 

Büyük Harp filmi İkinci film ı 

SEVMEK YAŞAMAKTIR 
İçtimai, his•i ve heyecan filmi 

Uçdncil film: 

MONiR NOREODiN GORSES 
tarafından 

DBFALI Halk Şarkısı 
Şelızadebaşı H İ l A l 

ıiaemuında 

Dün) anın ea kilçük yıldızı ••• 
Dehuı ile en bllyük. •• 

SHIRLEY TEMPLE 
Küçlikleri güldireo •• büyük· 
leri weasür• ıark eden 6 yqıo· 
dMki yıldıı me, &ebeHÜDalDD, 

••nıın 811çlarım Ye 

G0LD0REN 
GÖZLER 

rüzel filmini takdim edeoekıir. 
Yana aktamdan itibaren 

SARAY 

Radyo programı - Bu iaiınde 
ve yalnız radyodan bahseden bir 
çıkmağa başlamııtır. İkinci saY191 

mündcrecatla intip.r etmiıtir. 

Yeni Adam - Terbiyeci lsrnail O 
kının idaresindeki Yeni Adamın l 
sayısı çıktı. İçinde bir çok değerli 
ve Anatal France hakkında etil 
Bütün muallimlerin yüksek ve l~.J»\ 
sinin okuyabileceği kültür gazel~~ 

Gürbüz Tiirk Çocuiu - Çoc~ 
me kurumu tarafından çıkarılan bil 
muanın 1 08 inci sayısı çıktı. 

Demiryollar mecmuası - Ati': 
çıkan fen mecmuanın l 31 i~~ 
zengin münderecatla intitar etrnİP"" · 

..~ Yann alqam, herk•• 

SÜMER Sln•lll 

Takdim edeceği bilyük v• ~ 
ıln programını göraa•I' 

koıacak~r. 
1 - Oswald Carton• 

11111 birinci c•nh 
fllml 

2-VAZif 
KAHRAMAN 

1Plmuştur sanırım. Pulatın bu habere canı sıkıldı. kı°l<ata nazaran sahip gibi göaterilen 
- Uğrarız, haydi. İtler ıittikçe pçleıiyordu. Takforun babasının adı Haçatordur. Sinemaşında 
Atlarını mahmuzladılar. Acaba Durmuı reisle dört arka- Halbuki an) firari Takfonm babasının Hamit: :Hu •eYlmli filmi illı: göreoelı: 

Aıno •n milthit ve •D 

hadiselerini gösteren 8 kııııııl~ 
3 - HARRY BAUR _. 

S ) f k S,000 çocuğa S dIRLEY TEM-
o tara ta üçük bir tepe Ye ya- daıı nerede idiler? Onlarla buluı • adı Tırtatbr. Bu suiistimale ait müha- PL~'in re~mini havı bir güzel brot 

macında da ça~I~~ vardı. Bu çam- &aydı, Silifkeye bir baskın yapmayı keme.* ~ır Ceza mahkemesinde hedıye edıleoektır. Yerlerloiıi n-
ların altından hırısı kop koıa yola bile dütünüyordu. Fakat acaba ya- bayii ilerlemİf buhnnnaktadrr. Bunun 1---::--•-•_ld_e_n_•ı_d_ın_n_ı&-----I 
iniyor, ayni zamanda: parlar mıydı? Sordu: KJll8Clyan ham ile hiç bir alibn yok- K o" N 1 G s M AR K 

- Pulat Bey, Pulat Bey... - Durmuı reisten ne haber? ~~BRu ~~ sAuçndolulan arasında esiri haf 1 
Diye sesleniyordu. Dunn · k d ., ... , nyan Te eski Enna-
1 

- Uf reıs te ço tan ır 0 el- li ,._.......___._ M.::....l.:::..--: J il Halda fı.lmı"nı·o ıon gun·· lerı· 
kisi de o tarafa baktılar. Kele• • F ha .1 • JftCUVAe uuunı Anaı var-

MONE SIMON'un 
maz muvaffakiyetled 

SiYAH ~ 
GÖZLS""' 

4 - Yeni Paramount J " 
Suvareler tam saat 9 

M 
::r mıyormuı. er t pqa ı e atıımıt- chr 

ehmet daha önce tanıdı·. 1 D 1 •tm• ;::::x·====~~===-===-======::::ıı::======================~ ar. arı ıp sı ıf ... 
- Kara Mem;tin oğlu Tursunu Tursun birdenbire akünü kati. •• 

lanıyamadın mı. lıte haberler aya- Uzak bir yamacın dönemecini göa- L u K R E s B o R J 
1
• VA 

iımıza geliyor. tererek baill'dı: 

- Tanıdım... - Aha! ••. Ferhat Papnın sipa-
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22/1/936 Çeviren: Arif Cemil 

Küçük Çocukların Ölümii ..• 

la ı 
Çare 

a mak 
aha 

- ----- -

• ç 
r ... 

rgo al ş~· 

ttil Ad 
h için e G .. ' z

ı y odu 
(Baş tarah 1 İnci yüzde) f l --J . 

Fakat is i k . . omasını a an bır genç kız, çocuk bn .. 
. ~ şten ço tan geçmıştır· Ve kımınm en elz b"l ·ı . 1 

yavrunuzun istikbali az • h"" .. . ı . k em ı gı erıne o sun s.ı .. • . . ' amı usnu nı· :nıp ılınabilsin ı Ayıra yetınıze kurban olmuştur 1 v· k .: . . ~ 
Bu misalin bir . . 8 ıa, bugun ıçtımaı hayatta ka" 

. çok benzerlerını bul· dınla erkek farkı kal 'b"d" E 
1 n 

rak Burgonyalı kadın başını kaldıra· 
rnak ışten bile değildir . . mamış gı ı ır. r• 

y b be I . : kekler gıbı, her mesleğe İntisap imka .. 
baktı, gözlerinde bir ümit nuru 

Parladı: 
• t be ·1 u 1 nzer erı.mn çoğaltılması nını kazanan kadınlarımız mektep~ 
ış en ı e o mayan mısaJ d ·· · k · ] ' . Tk I b e gosterır ı, erden erkeklerden eksik malumatla 

B· - «Onun hayatını bağışlayınız. 
d ~ memleketi müdafaa edeceğimize 
s:;r Aetiüs' e yemin ettiğimiz için size 

ıyı ı sanı an azı mantıksızca hare k 1 d l k l k - çı mama ı ır ar. 
ğ:::;. ço defa, çok fena neticeler do- Fakat bütün bunlar, kadınldrın 

. 
Bilmek lazımdır ki, her işde iyi ne- «anan olabileceklerini hesaplnmuma-

dırdık L» 

Attila başını eğerek tasdik etti: 

t 
... -;- «Aetiüs'e yemin etmişler» Ae· 
ıua ef d" 

1 mıza mani değildir. 
tıce ere varabilmek için sade hünü ni-
yet kufi değildir. , Ve bu işdeki ziyanımız, bu nokta-. 

M k ya en büyi.ik ehemmiyeti vermekte 
antı • ve bilgi temeli üzerine ku- geciktiğimiz nisbette b ·· ··k olacnkt 

rulmıyan bir «hüsnü niyet» i payan- uyu ır. 
daları çürümüş ahşap binalar gibi çök- Selim Tevfik 

D » ıye mırıldandı. Ondan sonra 
engezik'e doğru dönerek: 

. - "Dengezik 1 Bana ait olan bir e-
8d1~ kadını çadırlara götür!» emrini ver-

ı. 

meğe mahkiimdur I ~ ...... lııtn ·- • .... ...._ ... =--· ·----=- . 
. Bunu düşünmeyenler, güvendikle- - - ·- - "" 

rı «hüsnü niyet» çahsının ankazı al- + 1 OD PO 8 t 8 + 
Attilci'nın Esiri Attila: -Bak güneı batıyor. Karde fini sen kurtarmıı olayoraanl. eledi. tında ezilmekten kurtulamnilarl 

Ellak kadını kollarından tutarak: onu sen kurtarmış olacaksın.» jnun, evvelce aldığı bütün kararlan he-
latonbul Gelir ve Para 

- < S · T ... d" ı d"k · ·· d Çocuk Bakımı Bir iUmdfr BORSASI ba'" < enın esirin mi, anyü.r» ıye Attila bunu söy e ı ten sonra gerı 
1 
nuz eğiştinniş olmasına imkan yok- • 

Rırdı. döndü. Çadırının önünde attan inece- tu. Her halde Romanın başkumanda- ~':le bir çocuğa bakmak, bir çocuk 
Attila yeknasak bir sada ile: ği zaman oğlu Dengezik'in tırpanını nı Galyada Attila ile karşılaşmak isti- yatıştırmek için «hüsnü niyet» hiç ka- ' ı---_..._2 ... 1..,·""""'l"'"-.. 1 

... 
9 
... 
36-=~-_.,-=""""' .... ~ 

dir- ~~~.ütün ganaim kralın gan.ai.mi· hala elinde tutmakta olduğunun far- yccekti. Onun için işleri çabuk bitir • fi de~~ldi~: Türk Devlet Borçlan 

d · Butun esirler kralın esirlerıdırl» kına vardı. mek lazımdı. Çunku çocuk bakımı bir ilimdır. 
edi. ,,. İhtimal ki meydan muharebesinden Ve bu ilmi bilmeyen analar, «kaş» 

E.llak h"dd · d d d ki ı ısı d k 1 rekinmek, Aet"ıu'"sle karşılaıımamak ve yapmnk arzusuyla HgÖz» rıkarmak-ı etın en u a arın • Romalılar taraf m an açıp ge en :s T :s 
rarak G d"k ' ki Att"l• I T süratle ispanyaya geçmek kabı'l ola - tan 88

. kına·m· azlarl her ?n ı ara ya aştı. ı anın ve Bagot'lara mensup o an omas, 
le eınrı kafi olduğunu ve emreder- alct?am üstü Kral Attilaya Metis şehri- caktı. Bunun için evvela çabuk hare - . Çıç~kçı.Jıkten anlamıyorsanız, na-

Lira 
o/o 7,5 T. B . I 21,0.5 
o/o 7,5 T. B. n 21 125 

! o/o 7,~ T. B. Ill2t.20 

Lira 
o/o fi Hnzl.ne B.11~,so 
Dahili 1sUkraz 99,00 

Devlet Dem.İ.ryollan Borçlan 

Lira Lira 

Ergani ııs,oo il Anadolu Ivcll41,90 
sıvns Erzurum9l,OO Anadolu M. 45,85 

lı:~ h~~kı gözetmeğe mecbur .. o!~a~ı- nin kaleleri ve askerleri hakkında iza- ket olunmalıydı. Diğer mesele de O • d~de bır fıdanı yetiştirebilmenize im
«K bılıyo~du. Fakat Ellak duşundu: hat vermekte iken kral birdenbire 0 • negesin steplerden daima yeni kuv - ka~ v~r mı~ır? Eğer çiçeklere karşı 
ra} adını elımden aldı, hiç olmazsa ya- nun sözünü keserek katibi Dionizi· vetler göndermesi ve orduda taze kuv- delıcesıne bır sevgi besliyorsanız, fı- Sosyeteler Eshamı 
til:yı ban~ bırakır,» dedi. Halbuki At- yüs'ü çağırttı. Ona: vetler bulunmasıydı. Bu münasebetle d~nı yetiştirmek için olanca gayretim- L1rn Lira 

ani ın elındeki tırpan yine harekete _ <eBugün Ellakm esir ettiği Bur- esaslı irtibat hatları tesis olunmalıydı. zı harcayacaksınız: , İf. B. Mil. 90,00 ist. Tramvay 22,IO 
Re erek ld d O 1 Ord•ı, memleketı" bı"r hamlede yutan . Fakat bütün gayretlerinize rağmen, J • • mı.. o,s; Bomontl 8,00 

parı a ı. ğ una: gonyalı kadının adı nedir?» diye sor- f d • • Nnme D,60 Terkos 29,~0 

tı 

- Ç k b w d ı anın muhtaç olduğu gübrenin « e il, Ellak !·» diye agır ı. du. yalnız bir ejder ağzı değil, atılmağa ha- • Merkez B. D. 60,sa A. Çimento ıo,co 
O d l suyun ve havanın ölçüsünü ÇEKLER=--------111 

lt n an sonra yaralıya doğru eği e- Burgonya'lı Kadının l•mi zır bir kaplan vücudu gibi uzun, çe • bulmanıza imkan yoktur. 
~ gayet vazıh ve yavaş bir tavırla o· . . .. t b"l . d F k t vik, gergin bir vücut olmalıydı. v b l b l Krş. I . T. L. lçln '-lerın ı· ıonızıyus e ı mıyor u. a a e un arı ya o , ya az vereceğı- ; İsterın Gl'l,OO il Liret 9,9481 

an ısanında: ek . . k · · G · d'' M · y ld _, · · · f"d k F Frangı 12 06 noıar 0 ·, - «G" 
1 

d d" . öğrenm ıçın oşup gıtti. erı on- avımtırak ı ı:.uar nız ıçın, ı anınız ya uruyacak, ya- · • ,79S! 
ıt .» e 1• d••Y •• T t k kralı h t t ·· ·· k · ı ~------N-.. -:-.......... -----...::.ıl 

K 
.. ugu zaman omas arı n ya- Att't• ha k d" k eli d"" ·· u a çuruyece tır. l'U\.11 

1 
_ ra] Condikar şüphe ve tereddut- d d w "ld. ı a zan en ı en ne uşu • 

lC A....:ı~- bak B d nın a egı ı. nüyordu: Şimdi çocuğu bir fidana, ve annyı Kro. 
Ilı le'."-! wıın yüzüne tı. u ne e- Attila, gözlerini önüne dikmiş ol- . çiçekçilikten hiç anlamayan acemi hır 2° F. Frangı 167•00 ı 1 Maa-k 
,.1_e tı} «Git I» Kelimesi «kaç, bura- d hald b" t ht .. . d k" kil Şarktakı kuyumcular arslan, at ve bahçe meraklısına benzetı"n .· ı Dolar 12',00 20 Drnhml 
'"<lll • k uğu e ır a a uzerın e ı şe - . . . ı iaterlln 622 20 Lcvn 
diıi U~laşl.» demektı. Şu halde en- leri ileri geri oynatmakla meşgul olu- kaplan taklıdı ş~~ıl~er y~par~r-.w~rs - Bu takdirde, bütün gösterilecek ih- 20 Liret ı~s ıo Ley 

Krı. 
32 
24,00 

'~ 
15,00 

8erbest bırakılıyordu} yordu. Dioniziyüs orada bulunduğunu lan ba;;ı ve yelesı ıyı taklıt edıldıgı hal- timamlardan, ve yapılacak bütün iyı- Bo .... Dıımda 
Arkadan Beklenen Olı 1 belJi etmemek için: de gövde garip kıvrıntılar içinde kay- liklerden «maraz» hasıl olacağı mu- L. K. L. K. 

Attila tekrar: 1 _ c<Tanyüh> diye bağırınca Attila bolup gider. Bu iyi değil: neden pen • hakkak değil midir~ Kredi Fonslye il Mübad.ll Bon. 1s 

ld bak E A 
188l. senesı 109;00 Oayrt • • 16,25 

- «Git f.» dedi ve ntı sürdü. Bur- başını ka ırıp tı: çelere kuvvet veren, vücuda da iyi bir c: ki Z man1 n detlerl 1903 • 83;50 j\ Altın ~46 
~?11Yalı hala şüphe ve tereddüt içinde - «Ne istiyorsun?» diy7 s~r~u. şekil veremiyorlar? «Eğer şarka dö • Eskiden kadınlar, çocuklarını cahil 1911 " S2,00 Mecidiye •2,SO 

' .. r adım gerı"ledı". Go""zlerini Attilanın - "Burgonyalı ka.dın. ın ısınım sor- bel d ""· , 
1 

nersem bir kuyumcu ustasına böyle al- e ere oğurturlardı. Uzun süren mü- '-=============;;;;:;;;T· 
~o~Jerinden ayırmıyarak, Kandaks'ın rnuştun. İsmi ldeko ımış.» b k l cadeleler bu tehlikeli itimadı yıktı. · ' · · · · ·~ ·~ · '· -- · · .. \ı~t ı · • k tından ir ap an yaptıracağım. Çevik !"-__ ..,. ___________ _ 

ı tığı dizainleri tuttu. Acaba Atti· Attila bu kelimenın. m. ~~sı.nı. pe.. Şimdi, en cahil kndınlar bile, ro s " an. 1 b k-t b ve azametli bir kaplan ... )) diyordu. ~ - OD Post d n ne demek istediğini anlamış mıy- güçlükle an ıyormuş gı 1 a ı mm yu- cuklarının ve kendilerinin hayatlarını a 
ı) Atına binip gidecek miydi? Yara- züne baktı. Heceliyerek il 4 de - ko de- (Arkası var) alaylı ebelere emniyet etmiyorlar! ' 

81 ~e kadar acıyordu. Güç bela atın Ü· di ve her heceyi söylerk~n önündeki ·-- · - -· - Eğer çok büyük bir sevinçle karşı-
b~rıne sıçrayabildi. Bu hareketine hiç tahtanın üzerine bir şekıl koydu. ~ iPEK MELEK ladığımız bu içtimai itila, umduğumuz 
ır kiınse mani olmadı. _ «Pek ala, pek ala, beni yalnız ır ve kadar meyva veremiyorsa, bunun se-

Qel:urgonyaJının aklına ba§ka bir şey bırak Dioniziyüsl» dedi. 
1 

d b" sinemalara MUdUrlUğUnden: bebini <<çocuk bakımrn nın iptidaili-
k ı: Kaçan şikar avlanarak vurulur, O günü takip eden gece er e? ı • ğinde aramak lazımdır! 

OYtJn gibi boğazJanmaz. Bakalım kaç rinde Attilanın uykusu kaçtı. Bır çok Bu ıene menıleketim:ıo gelen fılrn- Bugün, doğduktan sonra ölen ço-
edırrı hesap ederek arkamdan oku ata4 fikirler ayni zamanda beynine hü - lerin (!n gOzelı ve h ısusi bir anu'~t- cukların miktarı, doğmadan öldürülen 
~lar) Elli adım? Yüz adım?. Yara cum ettiği için vaktile O~.ege:i çağır - kilıane kıyıııeti olao çocuklarının yekunundan çok fazla-

acı ne kadar istırap veriyor. Fa~a~ b~ lmadığına pişmanw old~. ç_~nk~ . hazan S İL A ff dır. 
ok ço~ devam etmiyecek; belkı şımdı Yunanlı, krala ag~r hır ~uk gıbı gel~n Yapacak Şey Ned"r? 
h gelıp arkamdan saplanacak? Her- bir meseleyi kendı kendıne halletmege B A Ş J N A 
d alde ormanın kenarına gidinceye ka· muvaffak oluyordu. 
nr bu iş olup bitecek!. . Bir sabah, hıristiyanların paskalya 

di)- «Git, dedi. Dunu söyleyen kı~- yortularına hazırlandıkları anda kra] 
'=Ü ~c~ba kral mıydı? Neden onun so· A ila Metis şehrini zl\l)tetti. Yapı -

d 
nu dınledim? O genç adam tarafın·! tt ' d k k · an k w d 1 agmw a e n n n pe ço ganaım 

b
. ama ile boğaz1anı:ıcagım yer e an Y . • 
ır okl ··ı w. "h t · ... Zava il· 1 el g"' t j O zamana kadar ilen hare -k a o megı tercı et ım r • e ... · 
12: kardeşim, zavaJJı kız kardeşim f ket, Burgonyalılarla Helvetiyahlann 

Filmimiz Yaren sabah Sdat tauı 
10,lf> de MELEK sıuenıa ınıla 
lıuırn i lıir ıenııı tınlıııdo şehrimiz 
M•tbuat erkAnına takdim edi
l ceğınden latanbul sioeına ve 
fılm nıüu • atı <lırektörleri ve nıl • 
lerl ile aioeınalarıınızıu ıerbeit dü
huliye kartı hamillerinin toşrifıcrı 

rica olunur. 
Neden kaçıp gitmedin? Neden beni a- baskınından dolayı hasıl olan bir gün

~Yıp bulmağa çalıştın?. Sen arasan lük teahhura rağmen, süratle devam 
tna ararnasan da ben öleceğim. işte or- etti. Aetiüsten hiç bir haber yoktu· 0-

an~~.~ath~a ~~ ~~--••••••••••••••••••~••••••~ 
~ok) Kral Gondikar arkasına dönüp Yarın ı' p E K M E L E K 
.aktı. Orada duruyorlardı, kız karde- T• 

'1yl dört Hünlü. akşam güneşi onla- akıam 
ıinemaları -:da 

birden 

rı ' tnrnamiy]e aydınlatıyordu· 

Bak Güne§ Batıyor 

Dördü de Gondikar'ın arkasından 
~kıyordu, fakat oku atmak için hiç bi-
tıai ")Ah d sı u a davranmıyor u. 

Burgonya'lıların kralı ormanın ~e: 
tıarına vasıl olduğu zaman kral Attıla 
~anındaki kadına dedi ki: 

Avrupamn 2 seııedenberi yaptığı EN BÜYCK ve EN GÜZEL filmi olan 

Silih Basına 
.Şahe erler taheıerinio illr ~öıterilmoıi ferefiııe gala mıısamereEB 
Bat rollerde: ANNABELLA • VIKTOR FRANCEN 

Bu filme büyük Fran11z donaomaeıoın yardımı ile H milyoolat ıarfı ile 
yapılmıt olduğu gibi bütün harp sahneleri hakiki L ENiZ MUHAREBE· 

Bu da gösterir ki, nüfusumuzu art
tırmak için, çocuk doğumunu çoğalt
maktan ziyade, çocuk bakımını düzelt
mek lazımdır! 

Yoksa, nasılsa yaşatılamıyacak yav
ruların doğmalarına ne lüzum var? 

Bence bu bizim nüfusumuzu değil, 
kefincilerin, ıskatçıların, ve tabutçula
rm kazançlarını arttırır! 

· Eğer maksadımız, ahret komisyon
cularını apartıman sahibi etmekse hiç 
diyereğim yok 1 

Fakat eğer değilse, bu her şeyden 
fazla ihmale uğrattığımız cihete, her 
şeyden fazla ehemmiyet vermemiz i
cap eder. Bu itibarla size Maarif Ba
kanımıza şifahen yaptığım bir teklif
ten bahsedeyim: 

Bence, nüfusumuzu arttırabilmek 
için kız mekteplerimizin proğramla
rındn mühim bir değişiklik yapmak lü
zumu vardır: 

l'Vıektepldre Yeni Bir 
Ders Koymah 

--:-- «Bak, güneş batıyor. Be~ki k~r
dCfın sağ ve salim milletine donm.ege 
'ttıuvaffak olur. Böyle olduğu takdırde 

LEAi ufahıı.tıodan alınmı•tır. 
'- T elefoo: f pek 44289 • Melek 40868 

O proğramları o ~ekle sokmalıdır 

~----' ki; liseden, hatta orta mektepten dip· 

Yevmi, Siyasi, HnvndJs ve Hnlk gnzctesl 

Eski Zabtiyc, Çatalç~nıe aoknğı, -25 
tSTANBUL ı ı 

ı ı 

Gozctemizdc çıkan yazı ve 
1 

resimlerin biitiln haklan li 

mahfuz ve gnzctcrnize aittir. 

ABONE FIATLARI 

Sene Ay Ay Ay ' 

TÜRKiYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBi 

~' Kr. Kr. Kr. -1400 1 750 400 150 
2340 1 220 710 270 
2100 1 ıoo. 600 300 === ·--- ı l 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

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

......... ......... 1 -!ll • -- • ,. . ·-
OOYÇE ORIEN r BANı< 

Dreadner Bank Şube•J 
Moı keıi: Herlıo 

Türklycdeki şubeleri: 

Galeta • latanbuJ • l.zmlt 
Depo u: ls t. l 'ü lli n O üınrugıı 

.._ Hef' türlil banka iıl r 
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Ölüm 
Yolcusu -

Muhıııriıi: Freemaıı Wıllı Crorıt 

Katillerin Tutulması 
Polis Memuru 

- 81 -

için Sekiz 
Ayrılmıştı 

H/1/936 

Sivil 

SON POSTA: 

Kral 
Bütün 

Veliaht, 

lngiltereyi 
Mateme 

O 
•. 11•• •• 

iUmu 
Baştan 

Soktu ... 
Başa 

Almaktadır. 
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!2 lkincikin~u~n============::aı::ıı:========:::=::::;:;:;:===;=::::::::::::=:::::::==:::J:~=::~===;===;;=:=;:=;:=~=:=====~~=;========-
.... Saray l •AnYo 1 Köpek Eti:: atan Adam ... 

Bu Ak,amkl Proğram (Baş ·tarafı 2 inci yi.i2dr.) belediye sıhhıye müdürü doktor Petra· 
Faciası İSTANBUL lık zabıtası kanunu ve nizamnamesi ki idi. Belediye baytar müdürlüğü gibi 

18; Hafif musiki (plak). 19: Haber • kesilecek hayvanları ve muayene edi- Petraki de İstanbulda bir beygir mez• 
yazan: ···· Ş. !er. l 9. 15: Muhtelif plaklar. 20: Senfoni lecek etleri tespit etmlf' , fakat kesilme- 1 bahası açılmasına ıı:iddetle mümanaat 

22 • ] • 936 - 42 - u•• 1 T 

P B k zere (Mozart, plak). 20.30: Stüdyo caz. tango mesi lazım gelen hayvanları tasrih et- ettiler. İngili2lerin ısrarına rağmen İs· 
rens Ali, Karısile arışma ve orkestra groplan. 21.35: Son haber - mediği gibi kesenler hakkında nasıl tanbulda bir beygir mezbahası açılma· 

b Y }J ıctı ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının bir ceza tatbik edileceğini de bildirme· sına mani oldular. Bu biraz da teamül 
Beşir Ag'" a ile Ha er o a m y gazetelere rqahsus havadis semi verile • mi.tir. itte nizamnamenin ( 490) ncı ve adet i'idir. Belediyeler teamüle de 

daya· cektir. maddesi aynen 'udur: <<Muayenesi uymak zaruretindedirler. 
y k ltuğun arkalığına BERL1N aki 

3-Şehzade Ali Efendi her ihtima-f turdugu o 19: Hafif müzik (marşlar). 20.45: mecburi olan kesilmİf etler aşağıd . 
le karşı nezaret altmda bulundurı.ila· nıverdi. Aktüalite. 21.15: Ulusal yayım. 21.45: hayvanlardan tedarik edilir: lngiltere • Mısır 
~k; fakat asıl katil behemehal aranı· * aibi çarçabuk Süel konser. 23: Haberler. 23.3C: Gece A: Boğa, öküz, inek, dana, koyun, 
lJ> buldurulacaktı Beıir; adeta uçar o· müziği ve dans. kuzu, keçi, oğlak, deve, domuz. Anlaııyor Mu ?. 

B"t" · ı 'b" · · k ridorlardan MO'"'•H B: Bunların i•kembe, barsak, bat E u un tahkikatı icra eden er gı ı, merdivenleri ınmıf; 0 ıv .,. 

l 
nv~r Paşa ile Talit p&f da 'u fikirde- mi . saray kapısından çıkar çık· 19~ Karışık konser (bariton ve aopra vesair sakatları, 
erdı: geç .'' ld·o; arabaya atlıya· seslerle) . 20: Haberler. 21.15: Gençlere. G: Taze yapılmış sucukları ve pas- lngiJizler Müzakereye 

Ş L~ til d yil ınaz ilk rastgc ı.. 21.45: Richard Vagner akşamı (operalar- brmalan. Olduklarını . - eıızade Ali Efendi, ka e3 • efend.ınin kona • A 2 3 30 b d Hazır dır. Ancak,_ mahiyeti henüz meçhul rak; ikbal Hanım • . dan). 23: Haberler. 23.20: ra. · : Kanunun ve nizamnamenin uma 
ol b k • t Dans dersi. 23.50: Dans müziği. d .. ·ın· e go"re mezbahalarda kesilecek Bı.ldı.rdı·ler an • İt kıskançlıktan dolayı bu a • ğının adresinı verını§ ı. .. ""' 
dını öld••M--·· labilir" B. yrek sonra, kapınuı O• VARŞOVA hayvanlar da ancak bunlardan ibaret- L d 21 (A A) lngı'lı'z h"" 

"«L&UUf o • Ve.. ır çe 17.20: Düo piyano, şarkı, sözler. 18.20 : on ra, . . - U• 

k Halbuki şehzade Ali Efendi, her· .. d hadan indiği zaman, ko- Opera parçaları (Rossini, Bellini, Doni - tir. kUmeti, Mısır ile bir muahede İm· 
esten z·ıyade bu h"adı' •eden mu··te .... sır· • nun e ara . d. ) k .. ı 21 Avukatl-r N- Dlyorlar? d h l .. k ı b d' K 0 

....,. ak k' ve sessız ı. zetti , sözler. 19.20: Pla • soz er. : ... - zuı için er a muza ere ere af• 
~ albinde o kadar hararetle yata-t • n sa ın .. .. de bir kaç sa· l lafif müzik, sözler. 22: Şopen konseri. Köpek, beygir, qek gibi aağlık nİ· lamaya hazır olduğunu bildirmiş • 

ltgı bu askın bu kadar acı bir netice Betir, kapının onun k l 22.35: Sözler. 23: Zelenski'nin eserlerin- zamnamesinde zikredilmeyen hayvan- tir. Fevkalade komiser, kral fuadı, 
Vermesi, ~nun ruh ve asabı üzerinde ·ye durarak helecanla çarpan ~ - den piyano - şarkı (sopran). 23.40: Dans. ları kesenler hakkında kanunlanmızın ve Vefd 
çok korkunç bir tesir husule getirmit • : . sini dinledi. Ve bu seste, ın- VİYANA .. ne gibi ceza verebileceği hakkında ta-. batbakan Nesim Paıayı 
ti. Odasında delı" gibı" kans,ık adım· ının se yu-ksek bir mabuda kar- 18.05 : Avusturya müziği. 18.55: Gu- b' ka I .. l • ti' partisi ıefi Nahhas Paıayı İngiliz 
ı ı en 2 0 2 0 E nınmış ır avu t şun an soy emı, r: b d h b d arla · · . ki d k· san ann k'l · zel san·atler. 20 : Haberler. • : ys - E.. k il ıhhat it hükumetinin ceva ın an a er ar ge:zınıyor ,· vakıt va t urara · . b' ..:;.lu" ~e ı verıp k ger ... en et s e muzıraa a ı 

_ Z b'' l fil •ı hisscdıp te, ır LUA 3' • O ler saati. 21 : List'in eserlerinden karışı ...... • • etmİftİr. 
h. availı kanm!.. Onu oy e se :r d'kl . b"ır mana sezdı. b .. " k k ( 1 k ve aenfo - aya kadar hapıs ve on bet liradan 50 
ır kadın • . • fed . öyliyemc ı crı uyu onser so o, oro, org ·ı B h t ··u h "t cephenin 

. ıçnı mı a ettmı. . s . ,. b d' kapısında, de- nik). 23. ı 5: Haberler. 23.35: Dans. liraya kadar da ağır para cezası verı • u usus a mu e ı 
Dıye söyleniyor• o tertemız ve ta· ı büyük ılahın ma e 

1 
k' b" 24.15~ Dansın devamı. mesi lazımdır. Eğer sıhhate muzır de- yapacaiı teklifler tunlardır: 

ltl•- ' ük b" · 1 en mute ıt ıt 
-u.ıen nıasum kadının büy ır ıs· · bir vecde tutu an BUDAPEŞTE ğil" se -köpek etinin muzır olup ol- ı - Kapitüli.ıyonların ilgası, 

Ilı da rın · y di Kir • 9 30 hö et \'e saffetle yaşadığı bu saray "b't 'bi başını hafıfçe eg • 18: Süel konser. 19: Sözler. 1 · . : madığını bilmiyorum- o vakiti• değİ· 2 _ Emniyet direktörlüğünün 
. Yle kanlı bir vak' aya sebebiyet ver· a 

1 g~ ~ d" Parınağı, zilin düğ· Çingene müziği. 20.40: Skeç. 22.25: Pı • tir. Eğer köpek etini bqka bir et diye t 
dıiinden dol kalb' de rok derin piklerı titre 1

• • yano konseri. 23: Haberler. 23.20: Ope- d b . d haJından ngili:zlerin alınarak ye • 
L• ayı m 3' 'kl dı K d 1. L' t) satarsa kanun a unun yerı var ır. 
Qlf .... h" d" d .. ı·ne sürü en · ra orkestrası (Veber, Şubert, 0 a ı, ıs · S k d' . b rı'ne Mısırlıların getirilmesi, ._. ısse ıyor u. ıne0 bakalım ka· t t e se una ne 

B h. h d O , Buyurun ' 24.20: Caz. a mayıp a en ıs~ ... ~ ~ . . 
u isle dafresine kapanan te za e - ooo · ·· BOKREŞ yapmak lazım geldıgmı ben de bılmı- 3 - Mısırın müdafaası için ki.fi 

Ali Efendi·· 'imdi yemiyor, içmiyor; pı yoldaşı. b l 2. 30 _ 15. 1 o: Plak ve haberler. 19: yorum. Bir adam kurbağa, kaplumba- bir ordu vücude getirilmesi. 
'~ece, o k;dar hakaretle babasmm e- Birdenbire kulakların~ ç;::p~n · u Müzik bahsi, radyo orkestrası. 20: Ha - ğa yediği gibi köpekte yiyebilir mi? 4 - Mısırın Milletler Cemiyetin~ 
~e &önderdiği karısını tekrar saraya sözler; onu gene beşerı ıs ~rın~ berlcr. 20.15: Operet plakları. 20.55: Bu husustaki söz de doktorlann ol· girmesi. 
~İrtınek, ondan af dilemek ve adrtık sürüklemiıti. Kapıyı açad~ tenıız gı- Sözler. 12.05: Opera müziği (şarkılı). mak 18.zım gelir. 
~Un riiııahlardan el çekerek b~~ ';;1 yinmif uşaia cevap ver ı: 22.30: Haberler. 22.45: Radyo orkes - MUtareke Senesi latanbulda 
.. ~ ağu ve sakin bir hayat ıçın e _ Merhaba, Salih Ağa ... Buyur~ trası. Beygir Mezbahası Açtarılamadı ( Toplantllar, Davetler ) 
0

~r ~eçirmeyi dü.ünüyord~ ti. Zili duk, itte ... Hanımefendi bazretlerı Konyada Futbol Beygir ve ~ gibi hayvanlann Halkevl Konferanalar1 
Çt.} u Üfiincesi galebe etmı' . 11 h daha iyicedirler? •• T Avrupada olduğu gibi mezbahada kes-_

iltak,Bangelen nöbedtçi b~~a!hyagıy:rın"" 1n~ aÇo,k .. ijkür. Dündenberi, artık urnuvası tirilip lrestirilemiyeceği hakkındaki Eminönü Halkevinden: 
.. l ınnı l'J!l •&.•• 3' 20 (A A) B Önümüzdeki cuma günü saat ( 17.30) "- a aga ar an r- l ·· " gülüyor. Konya, · · - ayram maç • muharririmizin bir sualine belediyeden 

uenıifti doktor ann yuzu . b d lan namiyle yapılmakta olan maçlann ııo- da evimizin Cağaloğ!Ündaki merkez salo• 
n· ... . w • • ti Bu aözler Betire; bır ına u un nuncusu Gençler birliği ile idman yurdu ilitikli bir zat tunlan .ciylemiftir: nunda Mimar Kemal tarafından (lstnnbu· 

llu ıra.z sonra içeri Betır aga gırmış . dinden daha tath gelmit- arasında diin yapılmıştır. «- Mütareke senelerinde lngiliz. lun dini abide.leri arasında mukayeseler) 
İsti kanlı hadiseden ve uzun u_zadiya c.ennet va Gençler Birliği İdman yurduna sıfıra ler belediyeye bq vurarak İstanbula mevzulu bir konferans verilecektir. Bu 
t .. cvaplar geçirmekten DJÜteessır 0 

an tı. · de biraz ken· karsı dörtle galip gelmiş ve bu maçlar için gelen Tatarlar için bir beygir mezba. konferans için davetiye yoktur. Bütün 0 utiin halk 'b' Besirin çehre- _ Haber versenız , . 
· •aray ı gı ı, • b"I konan kupayı kazanmıştır. hası açılmasını i.&temİf1erdi. O vakit yurtdaşlar gelebilir. 

'llıde de d · b" hn._'"'utsuzluk ve dı'lerini göre ı sem. "--... enn ır _.,.... Ş b t t dilmez bir se- ...................... ·-·-············· .. ············....... c:::=.:..._ 

~""gunluk • görühnekte idi. e • Derken ses' zap e Geh.ze İcra Dairesinden: • ..-----------11111ı1----~~!!!!~~~~~~~~~· > .. .ı esen . . ._ d 
""'Qe ile aralarında söyle bir muhavere vinçle titremıfh· _ "k b. d Alacaklı: Gebzefnin Pclitü 11;öyün en 
Reçti: ' >J Salih Ağa, onu küçu ır 0 aya Bekir oğlu Ahmet mahtumu Şahin: 

- B . t nra hareme haber yol • Borçlu: İstanbul Beyoğlu Taksimde Sı-
~ır ··• alnıış ve 80 

' k" ··k bır' kız dJ . d 18 N ı:o uçu raselvilerde Cihangir en esın e o . ......._ c.fendimiz. lamı•tı. Biraz sonra 
• ~ lu Dirnoka hanının l No. lu dairesinde o-

...._ Seni bir yere göndereceğım • gelmi§: f d" turan Adolf Pilatner bini Agu t Pilatner 

...._Ferman buyurunuz efendim. _ Buyurunuz ağa e en ı ... d bilesale ve karde§leri Oto ve Hennıın 
J ......._ Şeye gideceksin.. Demi§ti. Beıir dimağının . ıçm ~ Pilatner namlarına bilvekale yine muma -

......._Nereye efendimiz?.. b I' en ve batını en tatlı bı..r mestı ileyh Adolf Pilatner. 

;:- ~anım, bizim handı~fe~diye~~ iç~~~e döndüren hafif blirdi~arhot • Şahine Beyoğlu ü~üncü • . not.erliğrihinden 1 latan bul Bel dly••I lllnları 1 
b .. oefırin bir anda ba,1 onmu'; h e doğru iler e . musaddak 926 aeneaı te§ltnısam ta ve -

•. 'itiin ~cudu titremitti. Güçlükle ce- lukK1~. ük'arekınız, önden gidiyordu. Mer-. 1623 7 / 644 No. lu ve 933 senesi mayıs 
... a... uç k 3~57/204 No lu senetler ve 54 adet çigv dene tahtası 400 X 28X 2,50 boyunda beheri 85 kuru• ,. Vetnıitti: f lar koridorlar; san ı tarih ve ,, · :r 

..__ t!' f d" • divenler, ıo a ' "b" B • tctrinievvel 1930 tarihli bono ile emlak Temi• 
c. .. vet .• e en ınıız. h . • ük' -""' ·ıyecekınit gı 1 eşıre b 1 Ad lf P 1 natlan' " • bak ra at· b tıp t CA&AA• ve arazi vermek üzere orç u o i t-- uoğruca konağa gıt, ' 1 • d 

•tılıkl un aelıyor u. nerin bilesale ve bilvekale borçlanmış ol- 33 lira 
an nasıl olmuf·· . uz • (A k ••ar) I .. l ' f d r tUl ., duğu maa masarif bin a tı yuz ıranın ic -

- Ferman buyurursunuz e e~ U~· _ raen tahsili alacaklı tarafından talep olun-

l' 
•• - Sonra .. Egyer vaziyeti müsaıt go- b ı Ad lf p·ı t k 

M • masana binaen orç u o 1 a nere en-
e Uraen; sor .• Buraya ne zaman avdet Bursa erınos ai ve biraderleri namına çılı:anlan icra cm-

decekler.. k rinin tebliği mumaileyhin ikametgahını 
Setir; az kalsın iradesini kaybede • Fa b ri a Si terkctmiı olması ve yeni ikametgahının 

Cek, hiç beklemediai bir zasnand.a· tarafından Bursada teme- meçhul bulunması yüzünden tebliğ edil • 
1. ~ .. h B bakanımız . · · ·ı· t bl" · Te • ı·tt•v• bu sözlere karşı ıs· aş 1 "frrinos Yünıplık fabrıka- memiş olduğundan ı anen e ıgat ıcrası · 
• lf ıgı 1· 1 a bu unan ıv ld v d k ettiv• ha y ·-L-- ey· ı atı nıı.. . vam etm L:tedir. Fab- na ltarar verilmiş o ugun an aran mez-
1 il yreti arıktan açıga JZDiU ı 
e)ec:ekti. , - sının bina ınrı:ri pek yakında bitmiş ola- kura tevfikan borçlu Adolf Pilatnerin ta-

ş __ .:a_ a u ı eme d. ·· rihı" 1·•~ndan ~ı'baren yirmi gün iç.inde bor-..1--~- fU anda Befirin nıbUJKMo d' apı yerinde tı ye ı yuz ıa .. 
\' d-~ L.....J...-.. caktır Şım ı yd fakat, yapı ilerlediği cunu vermediği ve tetkik merciinden veya 
e IDuıı~ • .L -rnı-n tesirlerin lliH~&&r • • çalışmakta ır. fd v hk _..J 
~ ---..~ ·:r-,.- ır- ışçı b I n sayısı ika bine kadar Ç1 - temyiz veyahut ait o ugu ma emcaen 

deiiJdi. Batmı pencereden tara• zaman un arı tcranın geri bırakılmasına dair bir karar 
fa. Çewi-....1_ .L.1- da'- sözüne de- k ktır h kk d b "'d 
Varn :C.~. UAJ.5ll& ~u· lil~abrıka Bursa ~alinde Muraru}·e il - 2etirmedikçe ve bono a ın a u mu -

-.u na yapılmaktadır. Yakınında det zarfında itiraz etmedikçe cebri İcra 
İh - lhtiınalki bana güceıuniflel'CIİI' • taıyo~~ [.~~kasile İpekiş fabrikası da bu- yapılacağı ve yine bu müddet İçinde mal 

• lİtnaJ ~., bu muhakkaktır. f~ elektr~ . . bu civar gelecek sene küçük beyanında bu,unması ve bulunmazsa ha • b ~u, -"I.: l dugu ıçın, v ı_ _ '-<'- h l'f 
tr İştir Oldu. Aile hayatında bu 15.U: un b'r endüstri mahallesi haline ge- pisle tazyik olunacagı ve 1U11u11..ate mu a ' 

te l kencfıleri mikyasta ı beyanda bulunduğu takdirde hapisle cc -
, ) er oluyor. Buna, biraz dü- Ieccktir. br J 
:bebiyet verdiler. Biraz da ben f b "ka Mudanya - Bursa demiryoluna zalandırılacağı ilanen te ııı 0 

unur. Umumi bahçeler için Balat atelyesinc li.zım olan ve yukarıda ya • 
th\inc-:..:ı!L ettım" . ı· •te, bu kırgmlık bı'r ;a)ti;~k hattiyle bağlanacak ve. nakliya- (553) 
~ T • k M f b ·--- zıh bulunan üç türlü malzeme ayn ayrı pazarlığa konu1muıtur. Şart· 11.ııl oldu... Ne ise.. Artık geçen b vasıta ile yapaca ttr. erınos a • --

§eylen· t l M:~""'kün oldu • ;~:ası u buharla j liyecektir. Mühim bir rol lstanbul üçünc::ii icra me~1 rlu~_an: nameleri )evaznn müdürlüğünde görülür. P.azarlığa girmek isti yen· 
'" llnu sun ar. ........ k.. . su ihtiyacını gidem1ek için pro - Mahcuz ve paraya ~vn mesıne -.arar lcr 2490 No. lı arttırma "e eksiltme kanunda ).azılı vesika ve hizala • 
lht k d b tt• ınÜDl un oyna)an 5 k. . 936 ' h" 
ol a ar çabuk .. Ve a a I ·eter hazırlanmaktndır. Gayet yumuşak verilen motör 2 anu!'usanı t~rı ın- nnda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 

\.irs~ b •· t rif buyursun ar"· 1 a ı'htiyaç olduğu için bu suyun Uludağ de saa_t 1 3 ila 14 arasında Beyoglunda be b I l d 
S.. ugun, C! .. • bı'r c.e- sl\Y ,... k F w d Ol" k v d 5 23/1/936 per§em günü saat 15 te daimi encümende u unma ır. 
1 ~n, a.rtık meseleyi nıunasıp ~ k mıntaknsından fabrikaya getirilmesi ihti • ı a simde iruzaga a ıva 90 agın a ( 

1 
) 

'tlld d" r-bu 1. dır No. lu apartımanda paraya çevrileceği ve (8.) 1 8 . e idare edersin. H..- '· Y"' nıa ı "·ar • 
~ıt B . Makineleri muhtelif memleketlere :ıs • kıymeti muhammenenin O/o 75 ini bulma· 

D danı· avcevahzp gdeetırbu &özleri bi. ianml§ olan fabrika 1937 ba§JQCla bit- dığı takdirde ikinci açık arttumaaında 31 Dr. ETEM VASSAF Slnlr ve akıl 
t • e şe a 1 d m~r ·şJ~ .... eye hazır bir hale gdmi" ola- kanunusani 936 tarihinde ayni u.at ve ma- ibaalalı• en mut . l~'l!Sl 

l'di · ı· z w bı"r yük altın an mıs ~~ ı <O&•• .. k aman, agır halde yapılaca- ilan olunur. 

8 )) gürgen )) 400 x 28 x 2,50 )) )) 200 )) 

2 )) gürgen )) 300 X 30 X 6 )) )) 300 )) 

28 )) kol ağacı s x 10 )) )) 50 )) 

8 )) taban ağacı ıox ıo )) )) 150 )) 

210 )) kalas 400 X 26 X 4 )) )) 160 )) 

20 adet el arabası baıh(ı » 35 )) 

3 lira 
160 pannak )) 6 )) 

12 adet çöp aı ,.,.. "\ başlığı )) 65 )) 

40 çift sergen ıspit )) 25 )) 

175 kilo yağlı boya 50 )) 

12 lira 
30 kilo teodil boya 175 )) 

25 kilo maçon 30 )) 

1 teneke gaz 360 H 

6 adet 2,50 N. ra boya fırçası 100 )) 
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Şimdiye kadar bin!erce kiı"yi ze 1gi ı et niıtir. 

4. cU Ketld• 11 Şub_at 938 dad1r. 

suyuk ikramiye: Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.0JO liralık ikraıaiycierle 
( 20.000) liralık bir mu·~irat vardır. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Abırkapı tütün ambarı önünde yapılacak (1831) lira (37) kurut 

p.ıuhammen keıif bedelli iıkele pazarlık ıuretile 25/1/936 tarihine 
raıtlıyan cumarteıi ıünil ıaat 10 da ihale olunacaktır. isteklilerin iha
feden en az üç aıün evvel İnhisarlar lnpat ıubeıine evvelce bu gibi iti 
f&pmıt olduklarına dair veıika göıtererek proje ve diğer evrekı al -
Jiıalan v % 7,5 teminatlarile ihale günü Kabataıtaki komisyona mü-
racaatları. (265) 

i •* 1 Şartnamesi mucibince 600 ton tüvenan maden kömürü 27 /1 /936 ta-
tihine raıtlıyan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
istekliler tartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin 
plunan gün ve ıaatte Kabataıta Alım Komisyonuna müracaatları. 

«341» 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

Haydarpaşa - Pendik, Ankara ve İzmir banliyö trenlerinde mer'i 
D. D./35 numaralı eşya nakliyat tarifesi, Haydarpaşa • Gebze kısmı ile 
lzmir'in Aydın hattı banliyösüne de teımil edilmiıtir. Fazla tafsilat is-
Jasyonlardan alınabilir. (117) (310) 

ft ** J Maden cevheri nakliyatına mahsus D. D./25 numaralı tenzilli ta • 
tUe ve üçüncü zeyli, 1/2/936 tarihinden itibaren fzmir'e (Basmahane, 
karJıyaka, Alsancak istasyonları dahil) yapılacak nakliyata ve Aydın 
Jıatlarına teşmil edilmittir. 

Fazla tafsilat istasyonlardan verilir. (116) (311) 
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Akay ltletmesinden : 

1 - Akay iıletmeainin bir sene zarfında Karadeniz havzaıınd~ 
getirteceji maden kömürlerinin fstanbula nakli kapalı 1"' 
usulü ile münakasaya konulmuıtur. 

GRiPiN 

2 - Zarflar, 5 ıubat 936 çarıamba aünü saat 16 da idare merkeıİO' 
de Şefler Encümeninde açıİacaktır. 

'"\ 3- Usulü daire•İnde kapatılmıt ve mühürlenmit olmaıı icap edtJ 
zarfların nihayet ı&at • 15 • ıe kadar Encümen Reisliğine ~ 
buz mukabilinde tevdi edilmeleri lazımdır. 

BütOn ağrı, sızı •• aancıları en 
4 - Münakasaya girecekler • 2250 - lira muvakkat teminat aetit1 ' 

kıaa zamanda •• en kat'ı • ı,H 
k cekler ve bu miktar ihalenin keıbi kat'iyet etmeıinl müteP" 

te ilde geçirir. 
bedeli ihale üzerinden % 15 ıe iblağ edilecektir • 

Kırıihk, nezle, grip YeHire gibi tişllt· 
mekten mütevelli• haatalıklara karıı 5 - Bu huıusta hazırlanmıt olan ıartnameyi görmek ve tamanıl•: 

da ıon derece müesıirdir. cı malilmat almak iıtiyenlerin her gün idare Levazım ŞefliJiı" 
\.._._ ___________ ~) müracaatları. (287) 

tecrübe ediniz! 

ven s KUju: 
Gayet cazip renklerile lrullananlan 

hayretlere düfürür ve 24 saat dudaklarda 
ıabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, cüzellik kremlerinin 

içinde en f&Y&ni emniyet ve itimat olanı
dır. 

Venüs Pudrası: 
Şı.k ve kibar familyaların rağbetini lıca • 

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden 
yüksek ~vsafta qsiz pudradır. 

Venüs Rimeli : 
V enüa Rimeli ile tuvalet gören kirpik • 

ler kalplere ok cibi saplanır. 

~--------------, Saçları dökülenlere 

KOMOJEN KANZUK 

Saçlann döktıl•Hiııe n kepeklen· 
mt1ine mani o'UI". Sa9ların kökle· 
riui kıanetlendirlr ve bt1l•r. Tabit 
reoklerıai boımaı, latif bir rayihaıı 

"Yardır. 

ln9Hlz Kan•uk Eczane•I 

Beyoğlu · İstanbul 

Clld ve ZUhrevlye 
Hutalılııları mtlteba11111 

Evliyazada Nureddin Eren Dr. Ç 1 P R U T 
e~1•ilu, Ru• - Hfarothaneıl ıuruında 

Eczayı kimyeviye ali.t ve ıtriyat Poıta ıokağı kotHlnde Mey••n•t apar• 

depoıu. İstanbul. ~-~ tımaaı. Telefon ı . C3353 ·-" 

' Sa.ğlanı, ıık, H•ı tatlı, yerli n 
yeni mandoliolıriu fiati 

4 1
/ 2 liradır. 

Toptan n perakende ı·par:ş alınır. 
Eskişehir ı Alıı:ok ~1u~iki Ticaret

hanesi Süleyman Suı.ıt 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleti: Karak:öy Köprübqı 

Tel 42352 ·Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 

fılt:Dil--· 
Ayvahk Yolu 

ANTALYA vapuru 22 ikin • 
ciki.nun ÇARŞANBA günü sa
at 19 da AYVALIG'A kadar. 

«321)) 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 23 ikin

cikinun PERŞEMBE günü saat 
11 de PAY AS'A kadar. «3221' 

Trabzon Yolu 
EGE vapuru 23 ikincikanun 

PERŞEMBE günü saat 20 de 
HOPA'YA kadar. u342» 

FIRSATI 
4 ki~ilik pek az kullanılmı~ mükemmel 

bir halde F ord mıırltalı, sek.iz silindirli ve 
radyolu dahili idareli güzel bir otomobil 
:eatılıktır. lstanbul poata kutusu 1 76 ( D.S.) 
adresine müıacaaL 

H 
T. V. T. ParfUmörl fabrikas' 

Bayanlara 
büyük müjdes 

Sinema )'ıldızları ı Los7on • KoloP1:~ 
Pu4ra Parfümöri) yeni maıııuU 
dünyada ı 

Baglaln : modasutıt• 
Bilhassa: (Greta Garbo kok .. u); <Lf; 
an Harvey kokuıu) ; (Brigltto B•) 
kokuıu) ; ( l{larn .Bow koku•U .. 

Dütün dtıoya bayanlarını ıardı.-

'Yakmda : lstanbal• 
geliyor .. 

Dünya Bayanlarının i1ti7akla ıtJl'; 
şıladıtı n bühto dlioyanıu en •0 

modau olan bu kokular meaılıkB" 
timiı p•rfilmöri Aleminin dt kır'" 
liot1i olacaktır. 

(Herkeı Yıldızlar gibi kokuyor ... ) 

Gret. Garbo Koku•u 
Llllan Harvey koku•u 

Brlgltte Helm koku•ll 
Klara Bow koku•" 

Umum Tü.rkiye n htanbal d•P:.· 
ziteri ı (Alhodai) • btanbul n ~il ti 
ye& bayileri için sipariıal fol 

kututu ı Galata 1119 

Vilayetlerde acentalat 
la teni yor .• 

Dr. 

(A. KUTIEL) 
Karaköy Top9ular oaddeai ~' 
Kayıp: Rize askerlik §UbesindeP Jİ 

dığım terhis tezkeremi kaybettim· y 
ni nlncağımdan hükmü yoktur. ..~~ 

322 doğumlu Knya oğlu J-fıı 

: .. ~ 
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Neşriyat Müdürü: Selim R•i1~~ 
5ahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp. J-1. 
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