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:Habeşler, Italyanlardan 23 
. Top, 125 Mitralyöz Aldılar 
. 

:Cenupta Müdafaa Hattı 
,-Pi~k .. " ..................................... . 
ihtikarı 

Haoaga, Suya Dair .• 

Mevsimin Gidişinden 
Memnun Olniıyanlar Var 
Bunlar, Her Şeyin Yerinde Gerek 

Olduğunu ileri Sürüyorlar. Tesis Edildi 
ltalgan Kolları Pu~uga · DiJşüriililgor 

Bir Tayyare D~ha 
Dlişürüldü 

Londra ile latan bul Ara· 
aında Bir Mukayeıel 

Kanunusani • 
nin sonlarına gel· 
dik: f ngilterede 

Diln Zafir adlı birisi Eminönü bele- kar fırtınaları ko
diye ~ubcsine müracaat ederek İstan- puyor. Amefr • 

hem bu memnuniyetsizliklerin hakli 
haksız, garip tuhaf sebeplerini öğrete
cek, hem bütün insanları birden mem
nun etmenin imkansızlığını bir dalu\ 
ve bilfiil gösterecektir. 

(Deuarnı 10 unca yibde) kada "denizdeki 
lf 

Habeı Mili• kumandanl;,rından biri 

· Londra, 30 (A. A.). - R6yter 
ajanıı bildii yort 

Habc:t kaynaklarına aöre, ıimal 
cepheılnde muharebe devam et • 
mekte iıe de bu çarpıımalar hiç 
füpheıiz tali derecede harekattan 
ibarettir. 

Cenupta Habeıler yeni bJr İtal • 
yan taarruzunu bekliyorlar. 

· iki Kilise Yandı, Bir Tayyare 
Düıürüldii 

Röyterin 
. bildiriyor: 

Deasiedeki muhabiri 

balıklar donu • 
yor. Erzuruma - Beyazıtta Kundura Boyacuı Halih 
kar, İzmire dolu - Güneşi ne 
yağıyor: Ve la .. yapayım} diyoı: 
tanbullular hala Güneş karın do-
bir yaz, bir bahar yurur mu} Bizim 
gün°'i altında velinimetimiz ça· 
yaşıyorlar. fçi- lh•an lpek~i murdur. Çamur · 
mizde henüz soba yakmamış olanlar, aan yaratıldığı 
henüz paltolarını sandıklardan çıkar· ğımız doğru mu· 

· mamış olanlar, hatta plajların kapa- dur bilmem am • 
nışına eseflenenler var. Bu, bir maz- ma, çamurdan 
hariyettir. Hem de hepimizi tabiata geçindiğimiz mu
müteşekkir bırakması lBzım gelen bir hakkak 1.. Hem 
m~~~~ . ~ h~.~-

Fak b " 1 b 11 l d d k••t•• , Boyacı Halil at una ragmen stan u u ar- an a o u ... 
dan çoğunun yüzlerinden düşen bin Yazın hiç olmazsa toz vardırı Şimdl 
parça. Hem ~in a~ıl garip tarafı: Hep- o bile yokl .. 
si de, tabiatın bu görülmemİf nimetine Kunduraları bir kere boyattılar 
beddua ediyorlar. mıydı, tam bir hafta, boyacıdan yeni 

Bir muharririmizin dün muhtelif çıkmış gibi pırıl pırıl dolaşıyorlar 1 
kimseJerle yaptığı konufamalar sıze (Devam 9 uncu yüzde) Tarika~çılık Suçundan Yakalananlar 

Ankarada Mevkufların 
Sayısı Elliyi · Buldu 

Yeni Bir Harp Mı Patlıyor? 
----------·--- .., 

Bazı Mekteplerde 
Hastalık Var. Maznunların Siyasi Gayeler Takip 

E d ki N V 
Son günlerde bazı mekteplerde tifo, 

tme i eri eticeıine arılmıştır kızıl ve kızamık hastalıkları yeniden 

Ankara, 30 (Huıuıi Muhabiri • elliyi bulmuıtur. icap eden yerler • dg~rul·~~~~ğde hbalşlanmtaı,ttbı~k· Stağlıkbmul·· • 
l!l. d . . . ur ugu er a afi ı a ına aş a • 
I ~z en • Telefonla) - Tarıkatçı • de yeniden araştırmalar yapılmak • mıştır. icap ederse, bazı mektepler de 
L suçundan maznun olarak bugün ta ve hadiıe incelenmektedir. tatil edilecektir. · 

Urada mevkuf bulunanlar!n ıayııı ( Deuamı 8 inci )'Üzde) 

•• 
Ankara Universitesinin 

Esasları Kuruluyor 

·Suikastçıların 
Dünkü 
Muhakemesi 

\'eni Üniversite için Yer Aranmaktadır. Geİecelc !'•rı•mbeg• Su

Bulunan Yerde Bir MaballeYapılacaktır rigeden Gelecak .~ki Şahit 
Gizli Ce/şıd• Dınlenecek 

Yeni dil, tarih ue coğralya lakülteıi 

ka Ankara, 30 (Özel) - Kültür ha - ğer taraftan önümüzdeki Haziran a
\>e ığı. An~arada bir Ü~iversite bi~~sı yından sonra yeni bir ekonomi fakü1-
bu .. nıversıte mahallesı kurmak ıçın tesi açılmak üzere ~imdiden faaliyete 
tl.t gdunlerde tetkiklere baflamıştır. Bu .1 · t" Ayrıca Sağlık bakanl " 

a a K··1 .. bak S ff A 1~ geçı mış ır. ıgı 
tı u tur anı a et rıKan l b" k . 
<..ıqkanlık k" . 1 be b k . tarafından hazır anan ır anun lAyı-
t\j .. er anıy e ra er ız enstı- .. . 

8U binası d k" d · k"" .. .. hasına gore de 1938 aeneaıne kadar 
~e ... . yanın a ı emır oprum.11'! . .. . 
b Çhgı Yeri tetkik etmiş ve mahallenin Ankarada ıbır tıp fakultesı açılacaktır. 

Utaya kurulması düşünülmüştür. Di- (Deuamı ıo unca >iüdc) 

[Dünkü celseye ait tafsilat 3 üncü 

aabifemizdedir] ................... 
lnglllz Krah Tevfik 

RU9tU Arası Kabul.Etti, 
Londra, 30 (A.A.) - Kral, mü· 

him ecnebi ziyaretçileri kabul etmek· 
te berdevamdır. Bugün de Türkiye dıt 
ı,Ien bakanı doktor Tevfik Rtiştü A
rası kabul etmittir. -···--·· ............................................... .. 
r .. 

12 adanın rurk mah-
sullerine rekabeti e
sası naşı/ hazırlandı, 
bunun için neler ya
pıldı ve hala da ya
pılıyor. 

ilk yamji ·10 uncu eayfamizda .•• 
okuyunuz. ____________ --'!" ____________ _. 

Mançu - Mongol 
Hududunda Çarpışmalar 

/ Tokyo, 30 (A.A.) - Hsinking hükumeti memurlarından bazıları dlf 
Mongolistan askerlerinden beş bin kişinin Mongolistan - Mançuri hududu 
üzerinde sevkülcen bakımından mühim bir nokta olan Neikouloun"da ta. 
haffÜt etmekte olduğunu haber almışlardır. 

Modern silahlarla mücehhez olan Mongol kuvvetlerinin 150.000 kişiye 
baliğ bulunmakta olduğu söylenmektedir. Bu silahlar arasında 100 uçak. 
20 tank ve 4000 kamyon vardır. · 

Hudutta Tahrikat 
Moskova, 30 (A.A. - Ulanbator"dan bildiriliyor: 
Japon - Mançuri kıtalarınm Mongolistan hududundaki tahrikati Cfevam 

etmektedir. 
23 Sonklnunda Horhaito'ya Japon • Mançuri askerleri, otomobille g&o 

lerek hudut direğini götürmüşlerdir • (D•r>•m 9 unca )'llade) 

Dil&ncilerden Temizlik 

Belediyenin zaman :zaman nükse - Yakalanan dilencilerden muhtaç ve 
den faaliyeti cümlesinden olmak üze- Alil olanlar, Düşkünler evine gönde· 
re, sayısı her gün bir parça daha artan rilmekte, çalı\'mak istidadında olup ta 
dilencilerin toplanmasına başlanmış - l l i l · l e açan ara scrser muame esı yapı .. 
tır. k R . . Be .. l d 

Bunların, bilhassa bir şebeke ha- ma tadır. esmımız, yog un a. 
linde ve çocuklarını öne sürmek sure • memurlar tarafından yakalanır yaka • 
tiyle halkın merhamet duygusunu i.a- lanmaz yaygarayı basan üç küçük di
tiamar ettikleri kuvvetle sanılmaktadır. lenci çocu~unu ıösteriyor. 
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( Halkın Sesi) ( Glnfln Tarihi] 
Ordumuza Verilen Bir iki 

Yeni Vazifege 

m•~~erin1!;~~~: Belediye-Evkaf ihtilifı Mısır~:~.~~::·De.ıeıe 
Borçları 

reler aranmaktadır. 

Bu tetkiklerin aua. orduda aa • M k t v • • y •• •• d ç k 8 Mıaarlılardan Prenses ŞiırekU. Prena Al 

eknerliky.eu·~~:;eent~nndi enbibtirı'renı__:1~lüKleu~I: u a a a e rgı s l uzun en 1 an u Fazıl, Mehmet Mühip Paea. Yusuf Sıd~ 
... .aı-.. .... Pqa, Ahmet Şefik Paıa. Prens Kamil, F.,. 

;~~~~~.:.~:,~~~~ lhtilif, Şubat içinde Sona Erecek ~~~~~:?~.!;~~ 
bnmaama yardan edecek faideli Hakem heyetinin tetkik ettiii be- hare ıokağa kalbedilmittir. Beledi- ....... ----..... ,_,_,,..,, •• -·-·--....... ,..,,..,,___ fullah Pata kardeşi, Celaleddin Pap, Mw 
makamata vennektiY. Bu münaaehet- lediye • evkaf ihtilaftan arasında ye de bu aokaklar için mukataa ver- Kaçak Muhacirler Arif, Prens İbrahim, Sadeddin ve Yahya 
Je dün bir muharririmiz rutaddik - bir de mukataa verıisi meseleıi var- ıisi verilemiyeceği iddiaıındadır~ Adnan Patalarla Avni Refik Papnın ka " 

lerine yukanki suali ıorrnuştur. Al - dır. Evkaf belediyeden bazı aokak- Dün hakem heyeti vilayette toplan. Şehirde Gezerlerken nsına borç olarak verilmif olan hazine .. 
chia brpbklan api1da bulacaksı • lacaklannın kendilerinden 'İateniİlmeaiııea 

lar irin mukataa verıiıi istemekte • mıf, bu meseleyi tetkik etmiıtir. Tutuldular 7 bunlardan başka 5 14 bin liraya varan ha• 
dir. Bu M>k•klar evvelce evkafın Kat'i netice 10 ıubat toplantısında zine alacaklarının tahsili imkanı kalmadı• 

nız. 

* Beykoz, y.ı. içi, 17 numaralı ,ılaane, mali olan arazi halinde iken bili - alınacaktır. Poliı dün müddeiumumiJiie Ro • ğından silinmesine karar verilmiıtir. 
manya muhacirlerinden Mehmet ve • * * Zeki: 

-Köylerimizin ve köylulerimizin yük-
11eltilmeleri için tetkikler yapmak, çaTeleT 
duşunmek çok yerinde -.e elzemdiT. 

Askerlik hizmetkrini bitiren i.tidatlı 
k.ciyluleri Kültür Bak.anlığı emrinde bir 
muddet staja tabi tutmak ta şüphe yok ki 
çok hayım fteticeler verebilecek bir ça -

rediı. 

Fakat .taja tibi tutulacakJarın .öyle -
nildtii sibi ade yetitknJik.lerini naz.an iti
bara almak ki.fi değıldır. 

Köylüler içinde, tarlaJanna mümkün 
mertebe çabuk dönmek mecburiyetinde o
lanlar -rdır. Bu itibarla, staja tabi tutu • 
J,.,.•klan. aiJeyj mükellefiyetleri müsait o

lanlar ara-ndan MÇ1Dek icap eder. 

Müstahdeminin 
Tescili 

Tramvay Şirketinin 
·Borcu 

Hamdi adlı iki ıenç vennİftir. Bunlar 
aahte İlkin Tesibsı J&Pllllflar ve kul
lanmıtlar ve Eskifehre iılrin edilmif • 
ler, bilahare iıkiıı mıntakumclan ~ 

Belediye Şubeleri Her Ay 20 Bin Lira mıtlardır. Fakat muhacirlik ve iıkin 
Faaliyete Geçiyorlar Verecek haklarını muhafaza etmek için de aa&-

Belediye mütalrdemin tubeii direk- te birer vesika yapllllflar ve Gelibo-
t .. d .. w .. L.tanLıııwı _..:ı. k . ... Tramvay Şirketinin iade edeceği lu kaymakamlığının mührünü taklit 

0 USU ----- 1"'A ço gayn mu (1) mil (700) b" liradan • di -----• h=-.-6 • .-L:L.:...- t--L "t t .... i. yon ın fllD ye ebnİfler. Bu vesikalarla l.atanbulda a... 
ltCQ;CI _--çı ~ııuau cauı e .. ....,., 1 _ _ı __ (440) L '• lir ·'--··h· ş· •-
b __ ..ı_ -'-"'!.--- dört b" · b--'-"-'- L.~. aauar um ası ...... u~. ır • zerlerken yakalanmlflardır. 

u _.._ JCIUlllU mı wan uer k b dan itibaren her • • 
berlerden de ancak 1416 ımm müsec- ~ . u ay ay yırmJfel' 

ı ld w __ , __ ı t s••t•• •. bın lira verecek, altı ay IODI'& da otu • ce o qu ___,.ı mıt ır. u un mus- . . w 

lahde 1 · f1a t il ec1·ı zar bm lira vermese baflayac:akbr. m erın ve esna nn ese ı -
mesi için belediye 'ubelerine emir ve-
rilmİf tir. Madencilik Tahsili 

lngilterenin Bize 
Açtığı Kredi 

Yeni Bir Hastalık 

Zonguldakta bir nevi kurdun barsak • 
larc:la tahribat yapmasından ileıJ...gelen ve 
Nekatör hastalıiı denilen yeni 1JllP' hastabll 
kctfedilmit. yapılan tetkiklerde bu hasta• 
lığın menteinin Rize olduğu, Rizeden , .. 
len ameleler vamtaaile Zonguldaklı ame ı1 
lelere de sirayet ettiği anlaplmııtır. Hasta .. 
lıia Zonguldakta tünel hutatığı denil .. 
mektedir. Zonguldak Halkevi bu hasta 
lıkla mücadele için mühim kararlar ve te4-
birler almııtır. 

••• 
Orta T edriaat Müdürlerine 

Verilecek Ocret Çünkü aluıi takdirde, çok hayırlı mak
eatla yapdan bu hareket, o köylünün dön-
nıeaini sözliyenleri mutazamr eder. Dökmeciler 

Meselesi 
Avrupaya Gidecek 

Londrada İngilterenin Türkiyeye Kültür Bakanlıiı. 2 5 1 7 numarala kanif.o 
bir sanayi kredisi açmuı etrafmda bir nun orta tedriaat mektepleri müdür. b.,. 

Talebe Artttnlıyor konutma yapıldıiı haber verilmekte • muavin ve muavinlerine muallimlik mur * Kadüy, Miilıiirc:lar caddesi, Şetaret 

aok•iı, 11 numaralı hane Mehmet Kitip 

Ankaradald maden tetkik ve a • dir. lanndan batka mekteplerdeki ve pansl • 

otlu: 
B 1 Şehf O raıtırma emtitüıünün tahıil için Noveati gazetesi bu husuıla fU ma- yrilo~-~~d~i d1aimtd~felerine. m_ukabil °ril" 

un ar, r ışına A .. d w• I be . lu b idedir eçe& ucret ere aır olan 2 mcı maddest-

B h ]• S Çıkarılıyor vrupaya ıon ereceıı ta e nın mat "!liz~nhı~·k" : • T·· k . • nin deiittirilmai bakbnda bir kanun prqıı 
- a settiğiniz çare, evve a ovyet Beledi sıhhat dair . -~=- .. de- miktarının arttırılacaiı haber veril- « ngı u umeti ur hükameti- jesi hazırlamı§tır. 

Rmyada tatbik edilmif, ve çok faideli se- k" dö"kmye. dü"kkinl esı ~ ıçbın mektedir. Evvelce 37 kiti ıönderil- ne iki buçuk milyon dinarhk (60 mil-
merder vennİftİY: ı ecı arının ve una Türk lirua) bir • kreclis• 

Köylülerimizin çal.,kanlıldanndan fÜP- mümasil dükkinlarm tehir haricine çı· mesine karar Terilmifken bu mik • yon klif • tir lallaJI ı aç-
he etmeiee imkin yoktur. Onlarm içlerin - karllmuma lüzum gÖltermİf, bu lü • tarın 50 ye çıkarılacağı bildirilmek- mayı te e~ • • 
de. itledikleri toprağın b.-.iyetlerini. zum üwine de düWnlaım .-bir cb- tedir. Konu9ma, Ifte bu kr~ meselesi et-
deime zıraat matehaaaıslarma rahmet o • •--•- •--- erilm" • rafında cereyan etmektedır.» 

fma Çl.Karnm ... na aıuv V lflır. e• ç 
kutacak kadar iyi anlıyan tecrubeli renç - Dökmeciler bu karara itiraz etmİfler- il OCUgv UD 
perler vardır. 

se de itirazları kabul edilmemittir. Parmakları Koptu Fakat bu nadir mu tcsnalar haricinde 
kalanlar, zinıat i§leıinde çok iptidai usul -
lerden aynlabilmiı değildirler. Gümrüklerde Dün poliı çocuk haıtaneıine E. 

Saatler Ayarı için 
Beyazıt Kulesine 

Düdük Kondu 
Bir 

••• 
Göçmen Evleri 

Trakya ve Kocaelinde yerleştirilen aö9"' 
menler için on binden fazla ev yapılacak .. 
br. Yapı mevsiminin bapnda hemen iM 

baılanacaktır. Evler için süzel bir tip ka• 
bul edilmiştir. 

*** 
Suriyedeki T opraiımızda Bir 

Karakol Yapılıyor Bunun neticesinde de, çok yorgunluk 
mukabilinde çok az mahsul alındığı, ve a· 
lınan mahsulün muk.emmeJ olmadığı mu
hakkaktır. 

Bahşı·ş Meselesı· renköyünden Orhan adlı OD yaıın. 
da bir çocuk yatırmııtır. Orhanın 

L.L.:. Jmak lü 1° d d" • 1 w 1. Beyazıt kulesine bir düdük kODJDUf- Suriye sınırları içinde bize kalmıı olaG 
Gümrülderde ._...,;, a UIU • e ın e ınamıt pat amıt ve sag e ı • t B d d k her . ( ) de 8 700 metre murabbaı genişliğinde ve il• 
__ ,.... M J b k··ru· ' · b w•l I ı· . - ur. u u u gün saat 12 

yaaaıuır. emur arın u o anane- nın aı parmagı e ao e ının uç par- ··ıru· .. 1 _1_ ti . . . k 1- zerinde Caber kalesi ile Anadoluya gelir -
E0er bu tedbır Ayuinde köylülerimiz d k '-imal . . __ ı. 1_ b• k o ru ecea ve saa erm ayan ı,.,.. u 

~-L-·f . 11 le 1 .. v • en uza aa arı 1çın !r"ft ııaı ır mağını oparmııtır. Müddeiumu • la I kt :s-- ken ölen Osmanlı Türklerinin beyi SüleY" 
ua1W1 ennı usu er ça ışmasanı ogrenır - ef • _1 __ ı.....adır Gal t .. .... .. "lik b b" d" . bkik nı aca ır. b I h d ._, 
l ] k f d 1 d l t tif yapU1111UU a a gumrugu mı u a ıseyı ta ettirmek • mamn mezan u unan sa a aıü jandarma erse, görü ece aı e er sayısız ır deni e • • 
bilir. manifesto kısmında Halda ve Lütfü tedir. Maniııda Da Bazı Tarikatçılar karakolunun yeni baıtan yapdması karar• 

Sovyetlc.rin bu i~en aldıklan parlak İlminde iki memurun bahtit aldddan T lqbnlmıştır. 
neticeler de, bu çok pratık usulün mükem- iddia edilmif, ikisine c1e itten e1 çekti- raliye Mttş-:tvlrligi utuldu * • * 
nıeliyetini anlatır. rİlmİf, tahkikata batlamhnıttır. lstanbul tahsil müdürü Ali Rızanın Gizli tarikatçılık yapmaktan auç- Akay Vapurlarında Bedava 

* D r· t i .. , . ş fi ikinci umumi müfettitlik mali mü • lu olarak Mani..da da 9 kiti yakalan- Seyahat 
Ortaköy, Koru sokağı, a-nbt Em Bo- lf ıcare arı e 1 f8Virliğine tayin edileceii söylenm~k • mıı, sekizi tevkif edilmittir. Bunlar İstanbul belediye reisi muavinleri ibl 

an oğlu: lstatiıtik Umum Müdürlüğü dıt tica- tedir. ıarraf fhıan, hoca Hilmi Abdullah donanma, harp ve ihtiyat filo kumandan• 
- Bu, son zamanlarda verilen karar • ret ifleri tefi Muhiddin lstanbula gel- D k" hl d ' D d" • ' lannın, nakliyat komiserleri ile Akay mU. 

la Kadı n Kavgası UnDUf, es ı ıey er en an mı • ı-L . 1 . . b l tal bed 1 nn en hayırl1Stdrr bence. Geçenlerde bir mi~. ~• .. bew• ... llanndan ı.,. VA&ıt erınm ve un arın e en o aa 
yerde okumu tum: Köylerde, hayvan güt- Dün Türkofiste ihracat tacirleri ile Feriköyde Çqban sokağında bir go ı; ~ T 

1
.. Nevzat, Ç'OCUklannın Akay vapurlannda bedava 

mdt bile bar Jlimmif. Bır ineğı. bir koyun bir görüfme yapmlf, dit ticaretimiz kadın kavgası olmuf, Zahide, Sabiha, mail a ı, a at. ve ba~uı~ır • .eyahat edebilmeleri kararlaıtırılmı tır. 
ı nu cahil bir çobanın gutmesi, akla hakkında c:N,ündüklerini dinlemiftiı'. Samiye adlı 3 kachn ayni sokakta otu- Bunların araıında bır de eskı muf • * * * 
gelmedik zararlar doğunnuş: Meseli 9ivri - • • • • • • • .' • · • • • · .: ... • . ~ ran Saniyeyi dövmü lerdir. tti bulunduğu söylenmektedir. Tab-
u lu bir ıopayla durtulerek gudulen hay- bu kabil ameli ve baaıt çarelenn osretıl • K b" kı kf lık 1 • kikat buaünlerde bitirilecektir Yeni Gümrük Tayinleri 

· · • . .. . .. akla 1 ed!'. · · avganın ır ı anç meıe eaın- • • 
Vanların denlen Jltifade edılcmiyecek ha- meea bıle koyluyu gem IA nıce 21 • de doiduw .. l ektedir Van gümrük direktörü Amm Zongul ,. 

dak direktörlüğüne, Zonguldak gümrük 
direktörü Hayreddin Galata ithlit gum " 

Kuımpetada Haydar mahallesinde rüiü ambar şefliğine. tetkik direktörlüiil 
Ihsan adında bir SeDÇ balık yiyerek teflerinden Himit İıtanbul ithalit güm .. 
zehirlenmİftir. J rüiü manifesto tefliğine tayin edilmiş]erda. 

le ırı.-r, bozulurmuş. yanlardan koruyacaktar. Ve nihayet yine - n 111 soy enm • 
Halbuki. koylulerirnızin bu ltabil ince bu sayede devlet, menfi propagandalara Haberlerimiz baraJa bitmedi 

noktalara hiç dikkat etmedikleri muhak • ka111 mudafaaaz kalan köylerde gören 
kaktır. gozler. duyan kulaklar. ve lalurd111na bilen liitfen 11 İnci .aylaya bakınız) 

Bahktan Zehirlenmiş 

Göriıliıyor ki bu tedbir sayesinde sade ağızlar bulundurmuı olacakur. 

Pazar Ola Hasen B. Diyor Ki : 

- Duydun mu? Yeni bir hastalık çık • 
mıt. Hasan Bey 7 

... Kömür madenlerimizde ça1..,_. ame
leye inz olan bu hastah;m ..• 

•.• Adı, tüael butabiı imitl Hasan Be1 - Yeni bir teY deii. ai ! 
Beyojlu tarafında oturanların çoju, aa· 
baJt. akpm tünel bulıranlan ıeçirclild.-i 

• • 
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Her gün 
Su,.igede /sg~n 

" Resimli Makale il Emeklem'e Devresi D 

• 
Sanayileşme Siyaseti 
• -Suriyede I syan · 
liabeşte harp başladığı zaman Avrupa 

~Per:yalistlerini en çok korkutan hadise, 
~~sternlekelerde isyanlar bn~ göstermesi 

htnali 'd' ı ı ı. 
L ngiltere ve Fransa, ltalyanın Afrikada 
ıı;llık • b b" .. arı ir hezimete uğramasının, ır mus-
lcınl k . k'l d ~-. e e ısyanına başlangıç teş ı e ecegıne 

::anıyordu ve bu sebeple de Habeşlerin 
. rpten tam bir muzafferiyetle çıkmalarını 
lateıniyorlardı. 
it takat Habeşler galip gelmeden korku-

n tehlike baş gösterdi. Evvela Mısırda 
~tnçlik ayaklandı. İngiltereden Mısınn İs· 
tltl&linı temin edecek yeni anlaşmalar is
ltndi. İngiltere bu talepleri yerine getir • 
lllek mecburiyetini hissetti ve Mısıra istiklal 
~~rccek müzakerelere hazır olduğunu bil-
1rdi. 

tlelkinci _isyan Suriyede ~aşladı: S~.riye -
• 

1
• bu ıstiklal hareketlerınde hıç şuphe • 

~ komşuları Mısırlılardan miilhem ol -
?'11ılardır. Onlar da Fransa hükumetinden 
latikt·ı . F k F .. t a ıstemcktedir. a at ransanın mus· 
tınlc1 • • ı· ·ı· · · b m 

d. Ke sıyasetı ngı ız sıya!letıne enze e· 
ı .. 
Ri İçin, Fransızlar bu isyanı yatıştırmnğa 
~11rnakla meşguldürler. Bir çok tevkifat 
)lpı., d' 'dd .. ~ .. or, tazyik icra e ıyor, gı ete mu -

at ediyorlar. 
Belki şimdilik bu isyanı bnstırmağa da 

l'lıuvaffak olacaklardır. 
takat birbirini takip eden bu hadiseler, 

!r)'• 
llsternleke halinde yaşıyan milletler ara-

'1nda ı· k . . . . k eınperya ızme ·arşı ıçın ıçın aynı -
>'lrı Şuurlu bir hareket başladığını göster
:clttedir. Yarın Fasta, öbür gün Hindis -

rıda ayni hadiselerle karşı karşıya geli
llcb·ı· 1 l ır Ve emperyalist alem Avrupa me -
': clerilc ınesgul iken yepyeni tehlikelerle 
lıtra~rnağa mecbur olabilir. 

* Beı Senelik Plan 
ki lktısat Vekiıleti ikinci beş senelik sa • 
/Yi Planını da hazırlamış bulunuyor. Di
~ci be§ senelik pliında tasavvur edilen İş· 
b hemen de tamamen yapılmıştır. ikinci 
k ~ senelik planda da bir çok yeni sanayi 

11~lrnası tasavvur edilmektedir. 
'arı u kararların tatbikı memleketi süratle 
lck •~ileştiriyor. Düne kadar bir ziraat mem
di :tı olan Türkiye, beş on sene sonra ken• 
.. ıhtiyacını kendi temin eden bir sa -··-y· B nıernlekcti olarak ortaya çıkacaktır. 
Itri il sanayii kurarken başka memleket
ltı n geçirdiği tecrübelerden istifade et • 
'l.ccğj unutmamak lazımdır. Bu tecrübe. bi-

fen v ·1· d • "k · ' f d cı e ı ım en azamı mı ·yasta ıstı a e 
il) ftıeğj emreder. ilim ve fen, bize asgari 

<israf v • ·1 • d . 
tıi . e say ı e azamı rnn ıman temı • 

r11 rn" k fab . urn ·un kılar. Mesela F ord otomobil 
td·tkasında istismar edilmiyen ve ihmnl 
~il~ e~ hiç bir madde yoktur. Fabrikanın 
"-ı tıgı kömürden yalnız kazanları ısıtmak 
b tctile d • ·ı h · d d d llh egı , araretın en. umanın an, 

a"rından vesairesinden de istifade edilir. 
bit ır fabrikanın kullandığı ham madde, 
~1.<lithemi atılmamak şartile kullanılırsa 
~,1•tet fiab ucuz.latılır ve istihsal edilen 
~llın fiatı rakip ecnebi fabrikaların fintın-
a~ok yükseğe çıkarılmaz. 

lltırı ~i1:1 .. sannyileştirme siyasetimiz de bu
'-llll .~Yuk ehemmiyeti vardır. Çünkü biz 
(~taYıı himaye ve çıkarılan mıılı yüksek 
)ij~I •atrnak suretile kurmaktayız. Halka 
llayi~tilen yük ne kadar hafif olursa. sa-
1-ıc elşıne hareketi o kadar süratle muvaf-

o Ur, 

1•tanbul Adliyesi 

1 Teftiş Ediliyor 
~ •ta.nbuJ müddei umumiliği, ağır 
t~: "e istintak daireleri ile asliye 
~tı \re hukuk dairelerinde, bapis
'ı:'. tevkifhane ve ihtisas mahke
l~t'İtıt~nde, Silivri ve Çatalca adliye 
bit- t ef Keniş sahada ve şümullü 
. et' 1Sitı 1 1! Yapılmaktadır. T eftiş1er 
&'~)tlt.st~nbula beş adliye müfettişi 
1-ll l.!ı!tır. Bu teftiş · her sene yapı
b~;.urni teftişler cümlesindendir. 

. Ank et Şurası Layihası 
~ıh ara 30 D 1 ş· ı· k laı 1\1 ' . - ev et urası kanun a-
tıı~tt edil eclıs Bütçe Encümeninde müza
ı Ctıi " rnektedir. Lüyihada idare cncü•q .rer· 
~· oJcı ~•ne Devlet Şurası Reisinin de do-
11.İteı· il~ bir reislik divanı teskili dava 

tıı ının b. ' 
11 
~ Gırrı ır tek daire şekline kaldi, mÜ· 
~ Çı~llrıı'1rı tnüddetıinin 60 günden '90 -gÜ· 

~a tii rrıası, adli kaza ile idari kaza ara
.._t '-ı~,ft:~ht ınercii ihtilaOı kalan işler için 
~tiil_ " 1 I til~ fı 'lllıelc. a heyeti kurulması muvafık 

tedir. 

İnsanlar çocukluk devirlerinde tıpkı çocuk gibi karanlıkta 
emekliyerek yürürler. Emekliye emekliye yollarını anyan ço
cuklara doğru yolu gösteren olursa, onlar da bir gün aydınlığa 
kavuıur, selamete ererler. İnsanlar da, çocukluk devirlerinden 
nura kavuımak için binleroe sene karanlıkta emeklemİ.flcrdir. 

Çocuklanmızı emekleme devrinden kurtarıp aydınlığa çıkar· 
mak büyüklerin vazifesidir. Onlan yavaı yavq yürümeğe, ken· 
dilerine güvenmeğe ve aydınlığa doiru gitmeğe a1ııtırmalıdır. 
Çocuk selamete ancak bu suretle varabilir, aksi takdirde ka • 
ranlıkta katabilir. • , 

• 1 
1 MUHTELiF RAB.ERLER 

Suikastçıların Muhakemesi 
Gizli Bir Celse Daha Yapılacak 

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

Gelecek Perşembeye .Suriyeden Gelen 
iki Şahit Dinlenecektir 

Ankara, 30 (Hususi Muhabiri • ben de çalı§ıyorum. Fakat iddia ma
mizden - Telefonla) - Suikastçı - kamından soruyorum: 

Mahkemenin Kararı 
Neticede iddia makamının der • 

meyan ettiği talep mahkemece de 
muvafık görüldü. Ve isimleri ma • 
lum olan tahitlerin amme tahidi il• 

fatile gizli bir celse ile de ifadeleri· 
nin alınmasına, bunların hududu -
muza ginniş olduğu bildirildiğinden 
bu hafi celsenin ıubatın 5 inci per

§embe günü yapılmasına karar ve • 
rilmiıtir. 

ların muhakemesine bugün devam Acaba bu, tevsii tahkikat için son 
edilmittir. Mahkeme salonu her de- söz müdür. Müvekkilim mevkuf • 
fakinden daha çok kalabalıktı. Sa- tur. Dava hasaastır. Suçlu ya ipe, ya 
at ikide celse açılınca tahkikatın ceza evine, yahut hürriyetine ka • 
tevsii hakkında iddia makamının vutmalı ve ailesinin yanına gitme • 
bir ttlebi olup olmadığı soruldu. lidir. 

Müddeiumuminin Talebi 

Müddeiumumi bundan evvelki gizli 
celsede hukuku amme tahidi olarak 
dinlenen ajan İzzetin bazı isimlere 
istinaden suçlulardan Yahya ve Ali 
Saip hakkında malumat vermiı ol· 
duğunu, iddia makamının vazifesi 
suçluların lehine ve aleyhlerindeki 
delilleri mahkemeye bildirmekten 
ibaret olduğunu söyliyerek bu kim· 
seleri Suriyeden , celbetmek ıçın 

teşebbüsata giriştiğini söylemi§tir. 

Cumhuriyet devrinin en verimli 
neticelerinden biri de memleketin 
dört tarafını kuıatan demir ağlar 
sayesinde iddia makamının bugün 
hudutlarımıza girdiğini söylediği 
tahitler yarın Ankarada olabilirler. 

Memurlar Kanu- j 

nunda Değ:şiklik 

Haber aldığıma göre hukuku am
me ıahidi olarak Suriyeden gele • 
cek olanlar ikiıer kitidir. 

Türkiyenin 
A 

Alicenaplığı 
Ankara 30- Memurin kanunu ile İstanbul, 30 (A. A.) - Türkiye-

1777 numaralı kanunun bazı mad- deki beyaz Ruslar hakkında son 
Sözlerine devam eden müddeiu • delerinin değiştirilmesi için Kamu- günlerde bazı ecnebi matbuatında 

mumi, bu teşebbüsün semere vere • 
rek bugün emniyet işleri müdürlü • 
ğünden aldığı tezkerede şahitlerin 

Suriyeden hareket ettiklerini, hat • 
ta bugün hududumuza girmit olma
ları lazım geldiğini bildirdiğini ve 
ajan izzetin ifadesinde ismi geçen 
bu kimselerin hukuku amme §ahidi 
sıfat ile ikame ettiğini ve ancak ajan 
İzzetin ifadesinde ismi geçen bu 
tahitlerin de gizli bir celsede din -
lenmesi icap ettiğini, nihayet iki 
hafta içinde bunların hazır bulun • 
durulmaları kabil olacağı ve bir ıa· 
hah celsesinde tahitler dinlendiği 

takdirde öğleden sonra cereyan e -
decek aleni celsede de kendisinin 
de iddianamesini okuyacağını ili • 
ve etti. 

taya verilen kanun layihasına göre bir takım yazılar görülmektedir. 
maaıh memurlarla ücretli daimi Bütün Avrupadaki beyaz Rus itle
memurların sicilleri bulunacak, A riyle uğraıan Cemiyeti Akvama 
serisine dahil memurların sicil ve vu- merbut arsıulusal Nansen teıekkü • 
kuatları daima bntbakanlığa bildi- lünün Türkiye mümesaili Kuto bu 
rilecektir. mesele hakkında fU izahatı vermittir: 

Vekaletler her sene memurların «Türkiyede takriben iki bin be • 
kidemlerini gösteren tablolar ne§- yaz Rus vardır. Küçük aan'atlar ka
redeceklerdir. Memurlara verilen nununun tatbikı üzerine ekserisi 
takdirnameler kıdemlerine müessir san'atkir olan bu adamlar itsiz kal
olmayacak, terfilrinde sebep tercih mı§ ve bunların harice gitmesi için 
olacaktır. Vekalet emrıne alman hiç bir devlet vize vermemittir. Bu 
memurlardan 15 seneye kadar biz- acıklı vaziyeti gören Türkiye 
met edenler 2 yıl müddetle dörtte Cumuriyeti idareıi büyük bir ili • 
bir, 20 seneye kadar hizmet eden- cenaplık ve tefkat göstererek bun • 
ler 3 yıl müddetle üçte bir, 20 yıl- ların Türk vatandaşlığına kabulle. 
dan yukarı hizmetleri olanlar da rini ve bu suretle cemiyete faydalı 
yarım maaı nisbetinde açık maat bir hale gelmelerini kararlaıtır • 
alacaklardır. Bunlardan isteyenler mııtır. 

Avukat Söz Aldı derhal tekaüde sevkedilecek, 10 se-
Bunun üzerine söz alan avukat neye kadar hizmeti olanlar 4 sene Bir imalathanede 

Hamit Şevket: Bay Baıkan, diye içinde, daha yukarı hizmeti olan· Yangın Çıktı 
söze baılıyarak; dedi ki: lar 6 sene içinde derecelerine mu- Dün gece yarıaından sonra Sir . 

-Bu mühim davada her vesile ile adil veya bir derece aşağı hizmete kecide Sanasaryan hanının üçüncü 
tekrar ettiğim cihetle hiç bir haki - tayin olunmazlar veya olunurlar da katındaki diı macunu imalathane • 
katin gizli kalmasına razı değilim. kabul etmezlerse mecburi tekaüde sinden ate§ çıkmıştır. Derhal yeti • 
Nihayet maznunlardan birinin mü- sevkedileceklerdir. 3 aylık mecbu- şen itfaiyenin gayreti sayesinde 
dafaasmı deruhte ediyorsam da ni- ri hizmet müddeti de bir seneye çı· 1 yangının diğer dairelere sirayetine 
heyet adaletin meydana çıkmasına karılmaktadır. meydan verilmemiıtir. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
İstanbul sucular cemiyeti, Jehirde satılan menba sulan hak· 

kında şu malumatı vermektedir: 

J - Lokantalarda satılan açık tiıe İyi sularında yolsuzluk 
vardır. Bu sulara ba§k& sular kanıtmlıyor, 

2 _ Menba sular1~1n toplan satııı ucuzdur, perakende sa• 
tıJ pahırhchr. Toptan -60 paraya satılan ıiıelerin perakende 

fiati 5 kuruştur. Bu ise ihtikardır. 
3 - Su doldurulan teneke ve fıçılar temiz değildir. 
4 -- Seyyar su satıcıları sıhhi kontroldan uzak kalmaktadır. 

Bu satıcılar arasında sari hastalıklara tutulmu§ olanlar bile 
vardır. 

İçtiğimiz sUlarm temiz olduklarına artık: 

iSTER· lN AN lSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

l
r-

Söz~:n Kısası 

Zenginin Para&ı .. 

"------ E. Ekrem·Talu 

Derler ki: Zenginin parası züğürtün çe· 
nesini "C armısl Evvelisi gün, esnaflar ce· 
miyetinin bu yıl artırmış olduğu yüz bi, li
ra için aklımca bir sarf sureti gösterip, çe
nemi epey yormuştum. 

Dünkü Haber arkadaşımızda, dt.slum 
Va-Nu da, benden aşağı kalmamak için ve 
benim o yazımı vesile ederek o meşhur 
atalar sözüne kalem uydurmuş. 

Ben, cemiyetin bu artırdığı para ile sa
ray yaptırmasına muarız bulunmu·, da • 
ralan esnafa lüzumunda el uzat.ıcak bir 
sandığın, bir nevi kooperatifin kurulma -
sını daha münasip görmüştüm. 

Va-Nu bana soruyor: 
- «İstanbul bugün mamur vaziyette 

olmadığına göre, bu üç çeyrek milyon nü· 
fuslu şehrin bir Avrupa, yahut laakal bi. 
Balkan şehri derecesine yükselmesi için 
sokaklarını ve binalarını yapmak İcab et· 

mez mi? Yangın yerleri böyle arsa halin
de mi kalacaktır~ Şu pencereden bakın • 
ca, gördüğüm yana yıkılmış destekli bina 
böyle mi duracak?. Şu köhne dükkan?. 
Yok, hayır.. Elbet e bunların yerine as -
rın icabettirdiği yapılar yükselınclidirl» 

Azizim Va-Nıi 1. 
Ben de senin gibi sütbesüt İstanbul ço

cuğuyum. Bu şehri çıldırasıya severim. O

nu mamur görmek benim de ideallerim • 
den biridir. Senin bu mütaleana zerre ka· 
dar itirazım yok. Fakat bir şehrin mamu· 
riyeti yalnız yeni binalar yapmakla temin 
edilmez. İstanbulun üç çeyrek milyon nü· 
fuslu bir şehir olduğunu gene sen söylü -
yorsun. Bu 750,000 nüfuslu gehrin ne • 
Tede başlayıp, nerede bittiğini gozonune 
getirmedin mi? Bu yakada Y cşilköyden 
Rumelikavağına, karşı tarafta Bostancı 

köprüsünden Anadolukavağına kadar uza· 
nan İstanbul şehrini, dilediğin gibi. yeni. 
muhteşem, modern binalarla doldurup, 
sonra bunlann içinde kimi oturtacağız} Bu 
750,000 kişiyi mi? Adam başına bir bi· 
na tahsis etsek, gene binamız fazla, nü • 

fusumuz eksik kalır. istanbulun derdi işte 
budur: Nüfusu azalmış, hududu büyümü§. 
binaları lüzumsuz yere artmıştır. 

Yangın yerlerinin bugünkü hali, man -
zarası çok çirkindir. Amenna! .. Fakat bun· 
lann, o senin dilediğin tarzda modem bi· 
nalarla doldurulmasına senin aklı selimin 
imkan tasavvur edebiliyor mu~ 

Koca şehirde, işten bunalan, buhrandan 
bunalan, güneşsizlik ve havasızlıktan sapır 
sapır dökülen halkın nefes alması için, bu 
yangın yerlerini faal ve müteşebbis bir be· 
lediye, bahçe ve koru haline getirirse, bu· 
na diyeceğim olmaz. 

Benim itirazım - bir daha tekrar ediyo· 
rum • lüzumsuz binaların bolluğunadır. 

Zaten bina yapmaktan ne çıkar? Mevcut
ları iyi muhafaza etmesini bilsek, emin ol, 
şehrin bugünkü manzarai sefaleti yan ya • 
rıya azalır. 

Yazından anladığıma göre. zahmet e
dip, idarehanenin penceresinden bak.mı§. 

yanıba§ındaki destekli bir evle, bir de köh
ne dükkanı görmüşsün. Llıtfen bir daha 
bak 1 Orada, sizin arkanızda, vak tile aDü· 
yunu umumiyeıı olup şimdi Maarif Veka
letine devredilmiş koca bir bina vardır. Es
kiden bu bina. amiyane tabirile (kız gibi) 
idi. Bugün, tam senin rüyet dairene tesa
düf eden, denize nazır cephesinde, •mı kı
nlmış kocaman bir pencerenin padavra 
tahtalarile kapatılmış olduğunu görürsün. 

İşte dostum, bu, bin tanenin arasında 
rasgele alınmış bir misaldir. Bir şehri imar 
etmek, şehrin mamuriyetini idame et • 
mekten daha kolaydır. Biz bunu yapamı
yoruz. Ve senin dilediğin gibi bir milyon 
bina yapılsa, gene seni temin ederim ki, 
yanınızdaki destekli ev de. köhne dükkan 
da, Düyunu umumiye binasının pencere· 
sindeki padavrn tahtaları da gene öylece 
duracaktır. 

Zira, Tann Taala Hazretleri bizlere yap 
mak kabiliyetini vermiş, fakat bakmak ve 
korumak kabıliyetini bizden nedense esir· 
gemiştir. 

iyisi mi} Bir iki yıl içinde halini bula -
cak bir saray yaptırmaktansa, esnaflar ce· 
miyetinin bir kredi kooperatifi kunnasını 

daha hayırlı buluyorum 1 

Roma!l'lya Kra:i 
Donüyor 

l:ondra, 30 (A. k.) - Romanya 
kralı~ ~.r~ aynlnuf ve 
istasyonda Dük Dö Y or.k tarafın -
dan aelimlanmıttır. 



Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarınd n 

Cuma 

(*) 

Yüzdeki Temreler 
Çok sık Ur ı olan ve kıll rının sertliği 
yüzünden cildi fazln tahriııe ufrtımııı 
bir hasta müraca t etti. Küçük kırmızı 
daireler üzerinde beynz pul pul ka -
bukçuklar yüzünün ve çenenin alt ve 
üst kısımlarını kaplamış, kıışıntısından 

çok müştekiydi. Yüzü de tnbii güzelli
ğini kaybetmiıı ve sevimsiz bir mıınza
r almıştı. Kullandığı merhem reçe -

telerini ve bazı huruei nrkadııg tııvsi -
yelerini nnlattı. İki aya yakın bir za -
mandanberi devam eden bu cilt has
talıiı iyi)~ği yerde daha f zla fe
n laıımış. ainirlerinf de bozmuştu. Tıraş
ta jilet kullanan ve cildin muhafoza -
ama ait vazifesini ihmal eden bir çok 
kimselerde ayni hastalığa tesadüf et -
tim. Bu hastaya dört gün tıraş olma
masını tenbih ettim. Bu müddet zarfın

da gliserinli sabunla yüzünü yıkaması
nı ve onra (yü%de iki aülüıyon fe • 
nike) rnahlulünden kepeklenen yerlere 
sabah nkpm temiz. bir pamuğa batı • 
rarak sürmesini tavsiye ettim Bir haf
ta sonra tekrar bana geldi. Ciltteki bu 
arızadan bir eser kalmamıştı. (SEBO
RE) cinsinden olan bu nevi yüz ve 
saçtaki ekzemadan şı"knyet eden has • 
tnların ayni şekilde gliserinli sabunla 
bnş ve yÜJ:lerini yıkamalarını ve yu -
karıda tnrif ettiğim sülüsyonu kullan -
malannı tekrar ederim. 

("' ) Bu notlan kes· p ıaklayınız, ya

hut bir lbüme yapı§hnp koli kaiyon 
,apınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 

bir doktor gibi imdadınıza yetitebilir. 

:1KET AB LE 

Antepte Elektrik Fi atları 

Antep elektrik labrika•ı 

Gaziantep (Özel) - Elektrik fabrikası kilovat fiatlarını elan indirme
miştir. Halbuki, belediye ile sosyete arasında yapılan mukaveled~ İngiliz 
lirası esas tutulmuş ve o tarihte bin kuruşa geçmekte olan sterlin aşağı 
düştükçe yirmi ~ kuruş olarak tesbit edilen kilovat fiatlarının o nisbette 
tenzili §art koşulmuştu. 

lngiliz lirası mukavele tarihinden bir müddet sonra düşmeğe başlamış 
ve bugün altı yüz kuruşa kadar inmiştir. Fakat elektrik fiatlan ayni sevi
yeyi daima muhafaza etmiştir. . 

Esas mukaveleden bir yıl sonra belediye ile sosyete arasında ikinci bir 
zeyil mukavele yapılmış ve şirketin 934 yılı ilk teşrin ayına kadar kat'i 
formül bulması mecburiyeti konmuş ve fakat ~irket bu kayda riayet 
etmemiş ve mecburi olan formülü bulmamıştır. Bunun üzerine belediye 
tarafından Bayındırlık Bakanlığına müracaat edilm\? ve Bakanlık tarafın
dan bir mütehassıs gönderilmiştir. Ve mütehassıs kat'i formülü ancak 
nisana kadar hazırlıyabileceğini ifade ederek ayrılmıştır. 

Belediye zeyil mukavele tarihinden sonra ısrar ederek fiatları 21 kuru~ 
indirmiştir. Şimdi abonelerden bu fiat üzerine para alınmaktadır. Elde 
mevcut mukaveleye göre kilovat fiatlarının on beş kuruşa düşmesi lazım 
gelen senelerdenberi kilovat başına beş veya altı kuruş fazla alınmaktadır. 
Bu fazla paranın da kat'i formül bulunduktan sonra istirdadına teşebbüs 

edilmesi muhtemeldir. 

aşta Ba ık 
Dalyanı 

Kat (Özel) - Demre nahiyesi -
ne bağlı Beymelek köyüne pek ya
kın bir yerde genit bir saha kaplı -
yan bir göl vardır. Burası denize pek 
dar bir yola bağlıdır. Bu dar yol, se
nenin bir çok aylarında denizlerde 
gezinen balıkların dalyana girme -
lerine yaramaktadır. 

Dalyana giren balıklar, her ıene 
bir şahıs imtiyazına verilmekte ol
duğundan o kimıe tarafından çıka
rılmakta ve balıklar denizle irtıbat 
kesilince göl içinde kalmaktadırlar. 
imtiyaz verilen ıahıı genit dalyan
dan çıkardığı balıkları Meis halkı
na ve memlekete satmaktadır. 

Dalyan çok g~nit olup en derin 
yeri 1 O metredir. 

Kazamız içinde iyi bir gelir kay

nağı olan bu göl, ıenede 15-20 bin 

kilo halık iıtihsal etmemize yara -
maktadır. 

Sarısu • Bey,ehir 
Kanah Açllmıya 

Bati adı 
Beytehir (Özel) - Sarı su kana- 1 

h hafriyatına baılanılmııtır. Hafri
yatta bet yüze yakın amele çalı§ . 
maktadır. Konya ovaaını kuraklık
tan kurtaracak olan Sarısuyun Bey
şehir gölüne akıtılması için açılacak 
kanalın uzunluğu 1750 metre ola -
caktır. Hafriyatın dört ayda bite • 
ceği umulmaktadır. 

* «Yedi aydan beri bir gençle tanışınJf 
bulunuyorum. F nt bu gencin hayntıl)I 
kazanmasına daha üç sene var. Onu ço~ 
seviyorum. Sevmeden evlenince mes'ut O' 

lamıyacağımı zannediyorum. Şimdi dal' • 
gınız. Barışmamızı istiyor. Ben teredcJill 
ediyorum. Siz ne dersiniz') 

lstnnbul c.I. 
Kızını, bu genci üç sene bekliyebiJeCe' 

ğinizi zannetmiyorum. O halde dnrgın ' 
hktan istifade ederek münasebetinizi k~· 
meniz bence dahn iyi olur. Evlilil<t" 
mes'ut olmak için mutlaka severek e'\'I~' 
mek lazım gelme.z. Kaldı ki bugün se'\'di' 
ğiniz bu genci üç sene sonra da sevntd" 
devam edeceğinize nnsıl emin ol bilirsİ ' 
niz? 

TEYZE 

Gelibolu Ve Çorlu Kaymekamıar' 
Gelibolu (Özel) - Kaymakıısı' 

Niyazi ile Çorlu kaymakamı T evf;Y 
becayiı edilmitlerdir. 

Karamurselde Bir Usamers 
Karamürsel (Özel) 1zfl1!t 

Halkevi temsil kolu buraya ge1Jll1f 
ve Zor Nikah komediıini temsil et· 
mittir. 

r-
N ö betçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardıt: 
Eminönü: (Mehmet Kazım). Kiiçü1' ' 
pazar: (Yorgi}. Alemdar: (Abdül .. 
kadir). Beyazıt: (Cemil). Şehzade ' 
başı: (lbrahim l lalil). Fener: (Hü&D' 
meddin). Eyüp: (Hikmet). KnragÜ~· 
rük: (M. Fuat). Şehremini: (Haındı)• 
Aksaray: (Sarım). Samntya: (Te0 : 

filos). Bakırköy: (Merkez). Beciktn~· 
(Recep). Sarıyer: (Nuri). KasıınP~)~ 
şa: (Merkez). Hasköy: (l lnl\. 
Beyoğlu: (Taksim, Beyoğlu). Şi~ ': 
Baremyan) . Galatn: ismet). Üsklidıı~· 
(Ömer Kenan) . Kadıköy: (Al\eddıl1 

1 •• 

ve Rifot). Büyüknda: (Şinasi). tıe> 
beli: Yusuf). 
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~athu•tıntf• BARICI TELGRA FLAB 
«iötıl)fjl(Lll21 Hll 
.Fransada 
Politika 
Kavgaları 

Sovyetler De Rhinden Korkuyorlar 

t Yeni fJ8nsız kabinesi 
eni ltabine 

• la aÇlk ıekilde sola mü -

Litvinof, Almanların Rlıindeki As
keri Hazırlıklarını Telılikeli Buluyor 

- -- - -- ----------
alduncla bir Jt _ temayilGir ve tabii sai 

......_ aç •o.z.. h fı k 1 d b cena r a an a u 
ltabineye zıt bir veçhe almı,lardır. Şimdi
den tenkidine başlamışlardır. Bu tenkit
lerde nasıl bir dil kullanılır ve Fransada 
lrıatbuat hürriyeti hangi hudutlara kadar 
IÖtiirülür) Bu hususta okuyuculanmıza bir 
fikir vermek için a§Bğıya yeni Fransız k~
lıineai hakkında bu kabineye zıt olan Fran• 
11.ı gazetelerinden birinin yazdığı bir ma· 
kaleden bir kaç satır nakledeceğiz. oku • 

Sovyet Hariciye Komiseri ile Eden Bu 
Hususta Bir G6r0şme Yaptllar 

Yeni lngiliz Kralı Litvi ~ of'u Kabul Etti 
Londra, 30 (A. A.) - Litvinof 

dün Edenden ıonra kral tarafından 
kabul edilmiıtir. 

Sekizinci Edvard ile Litvinof a • 
~unuz: 

1 P"r embe gunu dostumuz Franklin rasındaki görüıme yarım saat aür-
BouilJon yeni kabineyi sorguya çekecek • mÜ§tÜr. 
lir.. İlk önce kendisinden umumi siyaseti- Siyaai mabfeller, bu ziyareti kra• 
ilin ne olduğunu soracaktır. Umumi siya· lın doıtane münaaebetler mevcut 
~ti mi} Farzcdiyorum ki Franklen Bouil- oldukça içtimai ve ıiyaıi rejimler 
0 n bu kelimeyi bizi güldürmek için kul-
1.nrnıştır. Bu, alacalar bulacalar sindi - araamda hiç bir fark aözetmemek 
lta111nda bir tek mü~erek siya!et fikri var arzuaunda olduğu ıuretinde tefsir 
lrııdır) Parlamentonun her köşesinden a- etmektedirler. 
lınıp toplanan bu adamlar, bir kabine de
iil, taneleri kopanlml§ bir üzüm salkı • 
lrııdır. 

Litvinof, öileden aoma da Baldvi
n• mülaki olmuftur. 

* 
Londra, 30 (A. A.) - Öğrenil • 

diiine göre Litvinof, dün Eden ile Sovyet hariciye komi.eri Litoinol 

KomUnistleri 

konuıtuğu ıırada Almanlarm Rhin 
mıntakaımı yeniden askerilqtirmek 
için yapmakta oldukları hazırlık .. 

ların tehlikeli olduğundan babıet .. 
mittir. 

Litvinofun hareketinden sonra 
bir hafta daha marqal T oukbachev
wıky Londrada kalacaktır. 

Almanlar Temin Ediyorlar 

Londra, 30 (A. A.) - Deyli tel .. 
graf gazeteıinin diplomui mubar
nrine göre fon Neurat.b, lnsiltere 
bükümetine Rbin'in aakerlikten tec.. 
rit edilmit olan mıntakaıının ya • 
kında iıgal edileceğine dair olan 
korkulara mahal olmadığı hakkın
da teminat vermiıtir. 

.. ~ .. DON .. ·. 

ln•anlar 
Nasıl Çıldırır ? 

Vaktile şark hükümdarlanndan birinin 
oğlu, hocasının cübbeaindeki küçük bir 
deliğe pannağıru sokmut. oynanuya ko • 
yulmuı. Maksadı o delili büyültmek!.. 
Hoca, yan yan bakarken prens işine de
vam ediyor ve soruyor: 

- Üstadım. insanlar nasıl çıldmr~ 
Hoca fırsatı kaçırmıyarak cevabı ya • 

pışrtınyor: 

- Cübbelerdeki küçük deliklerle oy • 
nıya oynaya 1 •• 

Bir genç öiretmcn de dün anlatıyor • 
du: 

- Arkadaılardan birine, bir bayan 
öğretmene üç dört yıl önce sinir geldi. 
Bayancağız, yorgun argın mektepten evi .. 
ne gidip te yatağına uzandı mı elinde bir 
çöp bulunduğunu ve bu ince çöpü koyu 
tahin dolu bir kovaya batırarak havanın 

boıluğuna kendi adını yazrnıya çalııtı · • 
ğını zannediyordu. Çöp ince, tahin koyu. 
O çöple bu tahinden mürellebimsi bir 
parça alıp ki~t vazifesi aörecek olan ha
va boıluğuna götürmek güç. O boıluğa 
kelime tutturmak ise imkansız. Bizim ar .. 
kadaı, fasıl asız her gece. bu yapılmaz işi 

başarayım diye uğraşa uirata kaydırmıya 
baıladı, az kaldı timarhanelik olacaktı. 
Bereket versin ki q, do.t çabuk harekete 
geçti. doktorlara bq vuruldu, iyi bir te • 
davi ve kuvvetli telkinler ile felaketin önü 
alındı, timdi o, sönmez bir tevk içinde va
zifesini yapıyor ve bu hatıra anıldıkça 

kahkahalar savuruyor. 
Sordum: 

Fena amma söyliyclim: Bugünlerde 
hırsızların jandarma yerine gcçtiii 
•ık sık görüldüğü için buna razı olup ol
"'-dıklannı söylemek, namuslu insanla • 
rın hisselerine düıecektir. Hiç değilse par
linıento üyeleri arasından henüz diifiinme 
lı.udretini kaybetmemiı olanlar:ı kendile • 
tin.in bilerek veya bilmiycrek har.gi hata· 
)'a doğru sürüklenmekte olduklannı gös .. 
lernıiye çalıplım. » 

Bir Şehir Daha Aldılar, Hükumet 
Kuvvetleri Çelciligor 

- Bu hikayeyi ne münasebetle dile a1-

Londra, 30 (A. A.) - Prenı dınız~ 
Starhemberg ile Baldvin ve Eden - Bende de tuhaf bir halet baı göa .. 

Habsburg Hane
danı Meselesi 

Şurasını da ilave edelim ki, bu gazete 
Politika kavgasında muayyen bir hedefe 

terdi de ondan. Dersten kurtulup boı kal-
araıında dün gece görüımelerin haf" dığım zamanlar, nerede olursam olayım, 

• doğru giderken siyaha beyaz demekte te
tcddüt etmcmiı olan bir gazetedir. 

Çin de Y eryer Komüniıt ihtilalleri 
Vermeye Baıladı 

Patlak hca mevzuu, haber ahnchjma göre ffa.. sağ elimin harekete geçtiğini, pantalonu • 
bsburg hanedanının tahta iadeıi ma, ceketimin eteğine, hazan yanımda o· 

* 
İhtilalden evvel Mos -

meselesi olmuttur. turanlann koluna, dizine bir teYler yaz • 
_ Pekin, 30 (A. A.) - Hali hazır- iaaal etmi•lerdir. I ı le • d'W• · · B · h ~oakovada 3'• :s- ngiltere, :Avuıturyada impara • ma ıstc ıgını eezıyorum. u eezışten c-

1.,.,. ko\'n sehrinde 14,000 da Kweiyana'm on dört mil cenu- * l ı·k· ı· · 
"'"V tane ara- • • J torluğun iadeıini Anıluı tehlikeıi- yecan anıyorum, a ın c unı tutamıyorum. 

ba kaldı tane araba vardı. Bun- bu !arkisinde kain Loungli ıehrine Tiyeıı Çin, 30 (A. A.) - apon k k ymak. . t . b. O, boyuna yazmak istiyor. -. ı t k b · b · k k ne arı ı o ıçm en yı ır çare B _ ,_ tJ ara e ır eygır 0 • kartı tiddetli hücumlar yapmakta aynaklarından alınan haberlere I ak .. kt • d kü" üJc• - ir vıu;i er sinirlendiğini aöylediii· 
§Ulur ve rusça lzvoztchik adı verilirdi. l k . l . .

1 
• h k l • .. H ., . b d k .. O ar gorme e ıae e, Ç &D• niz arkadaı gibi adınızı filin mı yazmak 

Mo k 
1 1 1 o an omünıst erın ı erı are et erı gore opeı nın cenu un a omu .. .. • d h h • b. -:L s ova gazete e~inin an attık arına gö- • . • tantın uzerın e er angı ır taz,. ... istiyonrunuz. 

re arabacılık Rusyada «devletleştirilmi . dolayııile ecnebilere Kweiyang teh- nııtler hır 11yan çıkarmıtlardır. l uh 1.f .. ""k kt _ Hayır. Pannaldanm boyuna «kı .. 
yapı mauna m a ı gozu me e .. 

Yen> pek az mesleklerden biri olmasına rini terketmeleri tavsiye edilmi§tir. Avusturya M . d' dem zammı, kıdem zammı• kelimelerini 
tağıncn Moskovada şimdi çalışan araba - Hükumet kuvvetleri, Kweiyang'a • acarlS• -~:~ b. ...-•••• , ·- yazmak istiyor. 
lıuın sayısı ancak ( 120) taneden ibarettir. doğru çekilmektedir. tan Küçük ihtilafı (arı araıında geçen dünkü konut .. Şehir meclisi daimi encümeninin bu İfİ 
Bunun sebebi yeraltı demiryollarile tram .. * Anlafıyor malar "eanaıında, Avusturya, Ma • çoktan unuttuğunu söylemekten kork • 
"ayların çoğalmış olmaSlndan ibarettir. p k• 30 (A A ) Ş k"l b d (A. A ) tum ve yalnız bir doktora müracaat et • Ay · d e ın, . • - a ı er u • Lon ra, 30 • - Buradaki caristan ve küçük antantm birbirle-
lı' nı zaman a da arabaya veya otomobile mesini tavsiye ile uzaklaştım. 
ınccek zengin yabancıların kalmamı" ol· radan elli kilometre kad~r şimalde Macar mahafilinin haber aldıkları- riyle yakınla•malan mevzuu bah • K b 1 h ki d w ,.. :ı- ay o an a ar, hak sahiplerini itte 
~gunu da unutmamalıdır. bulunan müstahkem Çingpin ıehrini na göre Dö Kanya ile fngiliz bakan- sedilmiıtir. böyle dertlere diifüriir. M. T. Tan 
---~~~~~=-~~~~ ....... ,.......,--~~~--=~~~~~ • 

G ~ 
nm cennet taamlarıyla bugünün aç ka- kafasına, zevkine göre mal vermeğelnedir, şunu bana bir anlatsana! 

~ nnlarmı doyurmak imkanı yoktur. mecburdurlar. Dünya değiftikçe, ter- Mühü Hafız Halim bir an içinde 
'lI@@I[~)~ B.il?'orsu~uz .ki .yakın vakitlere kadar biye, yaşay~ş, adetler değifiyo_r. Bun-

1 
vazifesinin, mevkiinin tehlikeye düş-

--- dmı telkmlerımız hep kanaat, tevek- lara karşı dın uleması hala eakı kafada tüğünü bir soha kurnazlığı ile sezmi§-

K E R V A N Y U•• R o y o R kül, allahın rızasını tahsil için dua, kalırlarsa kendileri müpterı kaybeder- ti. yaltaklanır gibi: 
namaz ve niyaz nasihatlerinden iba- ler· - Yani hükfunetin gösterdiği yoll 

- retti. Cahil halk tabakaları en güven- Müftü Hafız Halim gözleri ..büyü- Bu manevra Hatip Ak Osmanı kız-
- 41 - Bürhan Cahit 31 -1- 936 diği ağızlardan dünyadan ziyade ahre- mÜf, dudaklan titriyerek dinliyordu. dırmıştı. Müftünün tabansızlığı onun 

~vkaf idaresinin bir kaç mescide, müri_dlerinden Hafız Mehmet burada 

1 

te ait vaidler, ~rlı~lar dinlilo~du. Evka.f .m~dürü de~~m e~ti: aaabiyetini phlandırch. 
taınıe yağ, mum göndermesi, rnücz- 1 manıfaturacı Hacı Sadık namına mu- Geçen yaz lıse tarıh muallımı Hay- - Hınstıyan kılıselerının fakir, - Yok, __ ,ıeta yapmayalım, 
~inlere emir verip küf, toz ve kir için- kabele okuyordu. Öğleden sonra oku- darın konferansını dinlediniz mi bil- zengin cemaatsiz kalmayışlarının se- dedi. Hak yolu tanrı taaia hazretleri
de Yüzen mabetlere biraz çeki düzen yan hafızlar da vardı. Fakat asıl cema- mem. Sizin de kürsüde halka söy)iye-,bebi bu değil mi? Onlar :zamana, dün- nin kitabı keriminde gösterdiği .... 
"erdirınesi, çarşı bakkallarının duvar· 'ıat ikindi vakti toplanıyordu· ~~ğiniz şeyler 0 konferansın çerçevesi >:anın gidi~ine göre şerbet vermeyi bi- Evkaf müdürü Hatibin sözünü kes· 
ları11a allı yeşilli kağıtlara sanlı güllaç Ramazandan iki gün önce evkaf ıçınde ?imalıdır. ! lıyorlar. Sız hAll halka cen_net meyva- ti: 
d:Steleri asmaları, Hatip Ak Osmanın müdürü Müftüyü ve Hatip Ak Osma- 1 Hatıp Ak Oaman seyrek sakalını j ları~dan, cehenn:m ate~lennden bah-1 - Yoldur, diyeceksin. Bravo- Bü

tubbesini değiştiri_p sarığını ~~r ka~ nı da ve~ ~erek on_lara vaız ve hutbe- sıvazladı: . . 1 sedıyor~~~z .• Böyle vaı~.ler .. v~ korku- 1 ~~--~ kitaplar ~e için~ir. _l~aanlar.1? 
l'netre tülbentle bıraz daha şıfımıesı lerde sbylıyeceklerı mevzuları anlat- - Yanı hızde konferans mı verece·ılar bugunun ınsanlannı urkutur yahut ıyılıgı, selametı, rahatlıgı ıçın degıl 
bu ramazan hazırlığının ilk alametle- mıştı. ğiz) aldatır mı? mi? Mukaddes kitapların hiç birinde 
ri idi. 1yi düşünceli, uyanık bir adamdı. - Tabii değil mi ya .. Zaten dinin Hatip Ak Oaman kı%dı: 9imendifer yapın, tayyare uçurun, se-

Bazı küflü çıkın ihtiyarlar zenbil- - Halkımız cahildir. Cahil kalma- aslı bu değil mi. Halkı uyandırmak - Mehafetullahı inkar mı ediyor- rom k~fedip hastalan ölümden kur• 
!eri arkalarında çarşı bakkallarından ınna sebep te eski us~l mekteplerle \değil .~i. Hutbe ne için kurulmuş· Se- sunuz) ..•• _ tarın emri ver~n bir şey yoktur. ? ki-
~tnazaniyelik tedarik ediyor, sandık Arapça hutbeler ve şerıat hesabına şi- leflerınız bunun ma~asını kavrayama- Evkal muduru aldırmadı: taplar yalnız msanlara tanrıya ınan· 
ko,,eıerinde Şam hırkaları, akik, mer- ı şirilen vaızlardır. Halkımızı uyandır- dıkları için hut~lerı ba~m~ kalıp A- - Biz kendimizi değil halk taba- mayı ve iyi ile fenayı ayırt etmeği, fe· 
Ciln, kehrüha tesbihler meydana çıkıyor mak, onları ihtiyaçlnrı olan bilgilerle rapça dualar halıne getırmışler. Daha kalarını düşünmeliyiz. Biz inanm19ız, nalıktan kaçmayı emrederler. Demek 
~c~gin sofular şimdiden i~ar dave~- aydınlatmak borcumuzdur. ~unun j- do~~u bilgileri, ~ültürleri hal~ . ~ir 1 inkar. etmitiz. ne e~e~miyeti ~ar. Ye· l ~ak yol~ iyiliktir, saadet, refah, sı~hat· 
erıne hazırlanıyorlardı. Nihayet bır çin gerek hutbelerde gerek vaızlarda şey ogretecek sevıyede olmadıgı ıçın ter kı halk bizden ıstıfade etaın. tır. Pekı sorayım sana hocam, kıtabı-
hkş~tn kasaba köpeklerini . saatlerce bu ma~sadı göz önünde tutmalısınız. işi ez~rle~e, klite ~inde a~pça dua ~?~ü ~fız Halim ıinirli sinirli m~zda. ve şcr~atimi~~ . lt.nnezafetii 

a,latan davul gümbürtülerı rarnaza- Hatıp Ak Osman sordu: lara dokmuşler. Bu yuzden bıraz uya- tesbıhmı çekıyordu: 'mınelıman; yanı temızlik ımandan ge-
tıın ilk gecesini karşılamış oldu. - Yani) rıık olan sınıf ta mabedlerden ayağını - Ulemayı dinin vazifesi hak YO" 

1
1ir, imanı olan temiz olur. diye emirler 

Müftü Hafız Halim, Hatip Ak Os- - Yani vazınızda ~imdiye kadar çekmiştir. . lunu göstermek midir yoksa frenk mu-
1 işaretler vardır. Bu emri hangimiz an-

Nan,. Eski Müde":is ~afız ~uri ve ge~ k?lmamızın sebeplerini, medeni- • Evkaf müd~rü bu ışleri kavraml§ kallitliğine ~e~. ~i olmaktır) j la~ışı~ ve anlatmışız. Peygamber de-. 
akşı tekkesinin şımdı takke ıle gezen yetın msan1ara olan faydalarını, Av- hır adamdı. Hatıp Ak Osman, ters ters Evkaf muduru yavaş yavaş kızıyor- mış kı: 

~e~hi Zeynullah, Tapu mukayyidi Ka- rupalıların ileri gitmelerindeki sebep- sualler sordukça, o, daha ziyade açı- du. . 1 (Utlubül ilmi velev kane his Sin) yani 
l\'lıl, Evkaf katibi hafız Mustafa artık Jeri anlatmalısınız. Halk bilmeli ki ya- lıyordu. Karşısındaki adamları emir vermek ilim, bilgi, fen dünyanın öbür ucunda, 
biribirlerinden aynlmaz oldular. şamak için, insan gibi ya,amak için _ Öyle değil mi, diye devam etti. için çağırdığı halde onlar kendisini sor- lÇinde bile ol~ öğren!ni~, cahil kal-

.. l<a.abanın büyük camiinde her çalıtmak Ibımdır. Çalışmak yalnız Din uleması adetl mağaza81n8, dük- guya çekiyorlardı. ma~ını~, de~ı,. H~ngı. dm ulemarmz 

t\in ikindiden sonra hem vaı°ı hem karın doyuracalf kazanca boyl,ln, ~ğ- kanına müşteri bulmağa çalişan bir Sesi bit ltaç perde'l>'irden yükseldi: bu emrı yenne getırmı~. 
laıukabcıe vardı. Eski Nakşi tekkesi mek demek de~dir. Ve öbü~ dünya- nevi din tüccandırlar. Mtlşterinin - Hocam, dedi. Hak ~u dediğiJl ı (Arkası vat 1 
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'rarihten Yapraklar 

Dante ve Cehennemi: 
"La Divine Comedie,, 

bndadır, kara bir güneıin kara ııığile aydınlanır. Körmozlar, Karao
zotlar, Ötkerler cehennemin cinleri, ıeytanlarıdır, orada kaynıyan 
katran kazanında suçluların ruhlarını haılarlar. Türklerin cennetine 
Ölkün Han, cehennemine de Erlik Han hükmeder. 

İtte her milletin inanageldiği, bütün dinlerin iyilikle kötülük ıçın 
hayattan sonra mukadder gösterdikleri cennetle cehennem, on üçüncü 
asrın son ve on dördüncü asrın ilk yarısı arasında yaııyan bir ıair 
tarafından, eti yaratılmaz bir belağatla tasvir olundu, cihan edebiya
tına armağan edildi. Cennetle cehenneme ötedenberi inanan milletler 

Meıhur Dante içinde hiç bir ıair, hiç bir muharrir, onun kadar bu iki ahret müeaae-

Sayfa 7 

~--
Av Bahsi: 

Ördek Avı 
Geçit 
Ayrı 

Avı, 

Ayrı 
Küme Avı, Sandal Avı 
Şartlar içinde Yapılır 

'-1 Cennet ve cehennem, ruha inan • sesini canlandıramadı. Bugün de o 
) 'nın tabii neticelerinden ve ha· eser, dünya edebiyatının eısiz pır - Ta~ mevsimindeyiz. Bir iki hafta ldan uzaklaşırlar. Bu(Appellant) Ör· 
~~lt. ba§ka batka cephelerden hi. • lantalarından biri sayılmaktadır. sonra ılk ~~r fırtınaları ördek avını dekleri gayet kıymetlidir. 
r'rtı olan zevk ile elemi ebedileı • Gerçekten ölmez bir taheser ya· a~a~aktır. Ordek bir çok nevidir: Ka- Yavru iken talim görürler· En iyi-
~~ek kaygusunun eserlerinden • ratan, beıeriyetin vicdanında on ra ordek, ~akaramekik, Çayır ördeği, leri Bulgaristanda, bilhassa Filibede 
ır. Bütün eaki milletlerin itikatları binlerce yıldanberi kökleıen bir aki- Patka, y eşılbaş, ve Elma baş. Bunla- çıkıyor. İyi talim edilmi§ bir çift ördek 

,.,._,, d h k deyı' tı'ı"r halı· ne sokan sanatkaA r rın en makbülleri Elma başlardır Ye- on iki on bes lı0rad ~ l d n a cennetle ce ennem a i - . · • . an aşagı a ınamı-

t~~İ.ne taadüf olunur. Bu da, dedi • Dante Alghieridir, yarattığı bedia- şıl :~it Pa~ka, v~d~yBır ör
1
dekleri de yor. Kümelerinde bekleyen avcılnr 

llnı 'b nın adı da «La Divine comedie • İli.- ~~ .. u .:~. ezzet .1 ır. u~ arın hepsi mazgallar kapalı olduğundan «mihre»-
" z gı i, gayet tabiidir, çünkü in- kuçuk suruler halınde gelırler. Ancak lerin seslerini dinlerler. Çıg~ırtgan o"r· 

nlar k" h ı · hi komedi» dir. isminden de anla•ıh k ı fı zev ın mea uru ve e em ıse ıı ar ı, rtınalı, çok sert havalarda av- dekler sık sık vaklamaya başlayınca 0111t.rın f d z k" "ld'0 k yor ki Dante, cennetle cehennemi, 1 1 B b lt men uru ur. ev ı, o u - anır ar. u se eple ördek avcılığı çok hemen ışığı söndürüp mazgalları ar.ar 
il •onr b 1 k • t" A b t inanarak değil, belki bin bir rHİt hu- ha d d d 1 ,, it a uma ve ıç ımaı aya· ~-T zor, yorucu, ve zan on urucu ur. ve göle bakarlar. Bir çok ördeğin kü-
~uç sayılan itleri yapanlan da e- rafelere zemin teıkil ettiği için, teb- ' Hele sert kar fırtınaları altında geçit me civannda konmuş oldukları görü-
~· elemlerle cezalandırmak iste· zil maksadile kaleme almı§tır. Fa - beklemeğe değme avcı tahammül ede- lünce avcılar ayni saniyede ateş etmek'. 

1!lerdir. kat büyük ıair, o mevzua temas e - mez. Fakat bu kuşların avları da o nis- şartiyle bunları nişanlar ve tetiğe do-
~U akidenin asırlar ve asırlardan- derken cennetle cehennem akide • bette halecanlı ve meraklıdır. insanı kunurlar. Sürü büyükse kalkınca da a· 
it .' nasıl yaıatıldığını anlamak için sinin ruhi ıebe~ini gözden uz~k tut.- sar~ık~~ sa~ar. ? kadar çekici, .o kadar ralarına bir el boşaltmak faydalıdır. 

lihe §Öylece bakmak kifayet e _ mamıı ve beterı hayatta zevkın cen- keyıflıdır kı .. Bır tadını alan hır daha Düşen ördekleri hemen lastik çizme-
dtr. Mısırlılar, ruhların yer altında net, elemin cehennem olduğunu mu- Dante'nin me.zarı ördek avlamaktan kendini ku~ta~~ma~· ı lerle suya girip toplamak l8zımdır. 

d~', ... tüne.tin battığı noktada toplan • ci:zevi w bir bel~i~tla anl~tm~ıtır. D~- belağatin zevkini İçe içe azap ve Ne kadar avcı bu merak ve ıpnla yu- Çünkü zaman bırakılırsa bunların ölii
ıırın l d O l d O . . ha dog ı 11 h k ed b t ıztırap duyar. zünden hastalanmış, hatta hayatını leri akıntı ile, canlıları yu"zerek uzak 

L~"'. a ınanır ar ı. ra ar a zırıs . ru u .a. ı om ı, ı.zz.a ıaı-
;kırndi, ruhları muhakeme etme • rın zevklerını ve elemlerını teı - Danteyi A'rafa da götüren Vir - kaybetmiştir. Düşününüz bir kere: kıyılara giderler. Ve bekleyen tilkilere 
._•kçe yanına kabul etmezdi. Ruh _ bit eder. O, meftur bir ömrün da • jildir, lakin cennet yolculuğunda Hırçın bir kara yel fırtınası karşısında, yem olurlar. Silah atarken saçmaların 
'tr kılavuzu Beatristir. Şair, hayatta yağış altında Çekmece köprüsü üzerin- 1 «AppelJant» lara isabet etmemesine 

' cesetlerinden ayrıldıktan son • yanılmaz elemleri arasında küçük .,_ k kaybettiği sevgilisinin ruhile cen • de, yahut Sapanca gölü ağzında saat- 1 iyice dikkat etmek lazımdır. 
et_ aranhğa girerler ye yer altın • ve müphem ümitlere düıtükçe cen- neti dolaımaktan bahtiyardır. Bu lerce geçit beklemek ne dernektir? Ca- ı Geçit avı: - Şubat ayının sert 

akan bir nehir üzerinde kayıkla neti bulmuı gibi aevinmit ve onu bahtiyarlığını, kelimelerden bir be- yet kuvvetli giyinmek, su geçmez ku- fırtınalı ve karlı günlerinde sabah ve 
'ttt.hate çıkarlardı. İtte bu seyahat tasvire koımuıtur. Ümidinin sar - mas. lara sarılmak, ve behemehal lfıstik ak~am saatlen'nde herhangı' bı'r dere-
'•~-. lagat cenneti yaratmakla hissettirir. Y 
t •ında biri çakal, biri de leylek sıldığı günlerde A'raf - Purgatoire N çizme kullanmak şarttır. Aksi takdir- nin denize dökü)dügw ü bir yerde bekle-Q' J ur, renk, çiçek, su ve ebedi zevk 

'

. ! 1 iki kuı, ruhu yakalayıp Oziri- de dolaşıyor, hüsranlarını cehen - da, bu, intihar etmek gibi bir şey olur• mek ve geçen ördekleri avlamag~ a ge-
111 itte bu cennettedir. 

t Yanına götürürlerdi. Orada ru • nemde haykırıyor. Eser, cehennem Bu meraka kendini kaptırmamış bir çit avı denilir. Yeşil ve Elma baş ör-
QUrı Büyük tairimiz Abdülhak Hamit, h 1 b 1 b k ı_ Yaptığı iıler adalet terazisinde a'raf ve cennet olarak tertip edil· insanı i tiyariy e öy e ir iş enceye dekler böyle sert günlerin sabahların· 
"rt ı İlahi komediden aldığı edebi inti • 
dl 
. .' ır ve çıkan neticeye göre ken- miıtir. sokmak mümkün müdür} ,da erken saatte dağlardan, derelerden 
1 baları Ruhlarda, Tayflar geçidinde d k l ha dt ~ .Ya cennete, ya cehenneme gön- Danteye böyle bir eseri yazdıran, Memleketimizin her tarafında hat- enize, ve a ışam an tı zamanında 

it t'ilirdi. Cennet, Fir'avn incirleri- dediğimiz gibi, kendi hayatındaki tas~ih ed~r. Ne ~adar yazık ki bu ta İstanbul civarında pek çok ördek denizden dağlara giderler. Fakat bu av 
) , taravetli ağaçlarla dolu serin bir acılıklardır. O, üveyana elinde bü- eşs~z eser~n en gu~el parçası~ Dan • bulunur· Ördek mevsimi Şubat ayıdır. ancak çok sert ve karlı günlerde yüz 
trdi M ' t h d O · · · f .. · b. dAh' 'd. H ten•n belagat ateııle yarattıgı ce • Mart nihayetine kadar avlanırsa da en güldürebilir. Çünkü fırtınasız zaman· 

t • es u ru ora a zırısın ıo - yuyen yetım ır a ı ı ı. ayattan h 
'••nd b ennem, sinema perdelerinde pek bol zamanı Şubat içindeki fırtınalı larda ördekler gayet yu"ksek geçerler. "h a e edi bir ömür geçirirdi. ilk nasibi elem oldu. Henüz dokuz 
~ e maskara bir fey oldu, ekmekçi fırı- günler ve gecelerdir. lstanbul civarın- Ve ate~ edilemez. t nnem ise korkunç bir yerdi. yatında iken sevdiği Beatrice'in T 
lrtı 1 nına benzedi!.. da Çekmece gölleri ördek avlamağa Sandal avı: - Durgun, ve güneşli 
~d na ar, akrepler ve yılanlar o • ba§ka birile evlenmesi ve pek genç ., h M. T. Tan en münasip olan yerdir. Göl civarın- günlerde göl civannda sazlıklarda Ör· 
ili.: ru ları boyuna kamçılarlar ve bir ya§ta ölmesi ıairin elemle yuğu- da bir çok masraflarla yaptırılmış hu- dekler uyurlar. Sabahları saat dokuz, 
~Yet mahvederlerdi. rulmuı ruhunu ebedi mateme bu - kşa m Kız San' at susi kümeler vardır. Bunların en mü- dokuz buçuktan sonra resimde görül-

"' ki Hintliler de ruhların imti • ladı. Siyasi hayattaki felaketler ise k:emmelleri merhum Sadrazam Talat düğü gibi kıyılara, ve sazlıklara iyice 
ı_ tldan geçeceğine inanırlardı. On- o ruhu büsbütün hasta etti. Danteyi, Mektebin de P<wanın, ve Sirkecide lokantacı Ali E- sokulabilecek tarzda yapılmış sandı: ı. 
Ilı tın İtikadına göre iyi ruhlar İndra- bir ıeref güneıi ıibi batında taıı- fendinin yaptırdıkları kümelerdir. larla etrafı aramak lazımdır. UykuL \ 
'1t tt 0turduğu gökte ebedi saadete ması li.zım gelen Floransa, politi - Bir Şapka Müsabakası Bunların içinde bir iki avcının bütün olan ördeklere iyice sokulup yakın 
~rler, kötü ruhlar iae yirmi sekiz ka ihtiraslarının yarattığı körlük Yapıldı ihtiyaç ve istirahatlerini temin edecek kalkmalarını temin için gayet sessiz, 
'ennemden birine düıüp kızıın içinde hain bir yarasa •ibi davrandı, Beyoğhmdaki Aktam kız aan'at her şey :uıevcuttur. -Küme, kısmen ve yavaş aramak ve kuşlar kalkınca 
'eleler yiye yiye, de"tler tarafın ~ büyük piri ıür(Ün ve hatta ateıte mektebinde talebeler arasında bir toprak altında çimentodan veya tuğla- dikkatle nişanlayarak ateş etmek ve 
kL~ .••ırıla ısırıla ceza aörürler. Çin- yakılmak cezasına mahkUın etti. Japka müsabakası yapılmııtır. Bu dan yaptırılmış küçük bir odadır.- azami otuz metreden fazla mesafe bı
~ cenneti Tiyan, cehennemi Ti- Dante, gerçi, fırına atılmak feli- müsabakada tethir edilen ppkalar Bu odaların her tarafında silah kulla- rakmamak icap eder. Sandalda iki avcı 
,~Yunanlıların fikrince ölen bir kelinden kurtuldu, ti.kin vatanından en maruf §4pka mağazalarının mo- nabilmek için mazgallar vardır. Bun- bulunursa daha fazla muvaffak olmnk 
h.. •. ~.n ruhunu Hermez yer altına cüda düttü, yıllarca ötede beride ıü- diıtlerinin de iıtirak ettiği bir jüri lar kapaklı ol~uğundan kapatıldıkları 1 muhtemeldir. Fakat her dakika 
:"'lil'\ir ik d d k 'l · d" O b h t" t f d tetkik d'l · zaman kümenın içindeki ışık görün- müteyakkız bulunmalıdır· Çünkü en 
' ha. ve . İ nehrin birleımesin • rün ü, sa a a 1 e ıeçın ı. ' at • e~e ı:e ... ar~: ;n T I b I ~ 1 ~f, mez~ Bu odalarda hususi tertibatı olan 

1 

umulmayacak yerden kalkarlar. 
~ ... ıl olan bir aöl kenannda kalarının ekmeiindeki sertliği ve çb~h R~fenı Mıt dır.) taOe he er eEmn . a- birer küçük soba bile vardır. Sobanın Ördek umumiyetle çok yara kale' . 
~ in ıömülmeıini bekler. Yer yü~ yabancıların merdivenlerini çıkıp ı a ı at, a e e r an, ıne bo ) d !!..!I~ k d" be .. 1 . -ı ld ~ · '""ilci b b' . . . M.. .. N "d . . rusu su atın an geç1n1Cre ort ş ran, ve tuy erı sert ve yag ı o ugu ıçı.ı 
M.d~ u İf yapıldıktan sonra ruh, İnmekteki acılığı yıllarca inledi ve ırıncı Enıse unur, evı e ıkın b d d k 1 k ı l k d b' h :~ - ' - metre uzak ir yer en ışarı çı arı • e scriyct e saçma arı ay ıran ır ay· 
'- .. • ıeceler diyanna seTkolunur. itte bu felaketli günlerde ilahi ko- ci, Dür~ane A~i, Safi~e .. S~lih.~ Pira- mıştır. Avcılar Şubat ayının fırtınalı 1 vandır. Bu sebeple gayet sert ve kuv
~nİt\illceye karanlık bir oyuktan ıe- mediyi yarattı. ye Haha, Belkıs Hulkı uçuncu ıel • gecelerinde kümelerinde ördek bekler- vetli dolular kullanmalı, ve çok dik
~h 0 Yuiun arkasında üç batlı ve Dantenin eseri cehennemle bat • mitlerdir. ler. Ve iş uyanna gelirse pek çok vu-

1 
katle nişanlamalıdır. Yaralanmış fa

~d~roı adlı bir köpek vardır. O, lar. Onu oraya götüren büyük tair Birinciler arasındaki Sabihanın rurlar. Küme kurmak için gölün mii- kat ölmemiş bir ördeği tutmak prk 
"' dı lece ülkesine girenleri bir da- Virjilin ruhudur. lki yurtta§ ve §&pkaıındaki zevk ve itçilik fev • nasip bir yeri seçilir. Ve bu gizli oda- müşkül, hatta muhaldir denilebilir. 
tf,i ~,_rıya çıkartmaz. Oyuiun ge- meılekdat cehennemde uzun bir ae- kalade görülmü§, mektep idaresi nın hariçten belli olmaması için toprak Dumansız barut kullanılmalı, 4 lıat
"-~ll e oturan «Minoın, ruhu mu • zi yapıyorlar, tarihin en ünlü adam- tarafından kendisine ağır bir çay ve su üstünde kalan kısmı küçük bir ta - 5 numara saçma tercih edilmelidir. 
~l,erııe Ve sonunda ya sağa, yahut larının ruhlarile orada karşılaııyor- elbisesi hediye olunmuıtur. Sabiha te~cik şekline sokulup otlar ve sazlar Büyükada: Salih Mahmut 
iti &e\'keder. Sağda Elize vardır lar. Dante bütün bir me§ahir seri - mektepten aldığı feyzin kendisi için ile iyice gizlenir. HMihre • Appellant» [ Konferanslar J 
't'tlfitet llııettir. Solmayan rirelder, gu··- ıini bu hayali gezİf sırasında ıöy. kafi ve en büyük hediye oldugwunu denilen talimli ördekler çığırtgan ola-

1 l ~ ~ rak kullanılır. Böyle bir kaç ördek bi-1 Be,ikta, Halkevlnde 
~ ..... u arla dolu adadır. Solda kar- letir, yani tarihin büyük bir kısmını söylemiş ve hediyeyi mektep idare- 1 

" 1 b 1 1 'ıbı'r'ıne bagvlanır ve kaçmamaları için Konferans lt.,.f .u. unur ki cehennemdir. Her dile getirir. Ayni zamanda cehen - sine iade etmittir. "' ı derinliv inde bir iple ayaklarından Beşiktaş l lnlkevi dil, tarih ve edebiyat 
'lıı-.,1 uç ka.t duvarla ve ateı gibi nemin beliğ bir tasvirini yapa.r. Ne SokaXa Yuvarlanan ihtiyar bs~ gk 1 .. 1 k'· . t ş komitesi üyelerinden öğretmen Samih Na-
d a çe ı· k ku b f l h Y ır taşa ta ı ır ve go e, umenın a ı 
\lr, vrı ı or nç ir uçurum- Ozirisin ırhn~ ı k~e be~n~kmıf, ne Madam Lüsi seksenlik bir ihtiyar - menzilinde bir yere bmıkılırlnr. Ördek- fiz bir şubat cumartesi günü akşamı saat 
t- H. tl'l · yirmı ıe ız uyu ırını d (20) de cihan piyasasında Türk malları ve 

llt~ık1• ..... k ın ı erın • Y l I ' ır; Beyoğlunda Karnaval sokagwın • ler geçerken bunlar bağırıp onları indi-
ı ur 1 • • d ki ç· ı·ı • T' ı ne unan ı müşterileri hakkında bir söylev verecek 

t, ı: .. •. erın ınan ı an cen - ne ın ı erın ıs ' . ar.ın da oturmaktadır. Evinin kiremitlen·nı" rı·r ve ta yanlarına getirirler. Bunlar o ~ "4ÇUn k D h ) ve sonra gösteril yapılacaktır. Cumhuriyet 
~ile b~u at göktedir. Surve adı Kartarosu, antenın ce ennemı e düzeltmiye çıkmıf. Derken müvaze • kadar hisli ve kurnaz olurlar ki yanin- orta okulu beden terbiyesi öP.retmeııi Mü-

....... n ır dagwl s··t ··ı .. d ·b ··ı ··ı Burada elemin nasıl e · · k bedi k .. d" .. be ı· k .. d ki ed'I "tltr. O a u go un en ı a.

1 
o çu em~~: .. .. .. • n~ıını ay p so aga ufmUf ve y- nna ge ıp onan or e ere ateş ı e- bcccel tarafından da apora dair bir söyle. 

rıların cehennemi ise yer al- bedileıtııı apaçık ıorulur. Ve ruh, lU parça)anmıftır. ceğini düşünüp hemen bir parça onlar- verilecektir. 
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Yazan : 
Kadircan 

Kallı Akdeniz incisi 
Yunanistanda Kabine Buhranı 

Yeni Kabineyi Mihalak 
pulos Teşkil Edecekmif 

31/1/986 

inci Şimdi, Marçellonun Kama-1 

Atina, 30 (A. A.) - Bazı gaze -1 rak, Sofulis, Çaldaris, Metak ..... 
tel er yeni bir Demirciı kabinesinin T eodokisten mürekkep bir k 
teıekkülünü muhtemel görmekte • kurulmuı lüzumunu ileri .~ 
dir. Diğer bazıları ise bir Mibala • tedirler. 

rasında Bulunuyordu 
Hepsi de o kadar birbirine uygun 
idi ki karşısında durup ta uzun uzun 
bakmamak için insanın taf yürekli 
oması gerekti. Marçello hayabnda 
gördüğü ve tanıdığı yüzlerce kız ve 
kadın arasında bunun yarısı kadar 
olanını bile görmemi!\i. Onun elle • 
rinin tazeliği, elbisesinin süsleri, 
boynundaki iri inciler ve parmakla
rındaki yüzükler, zengin ve yüksek 
bir soydan olduğunu göıleriyordu. 

Marçello timdi denizde boiuttuju 
adamların Türk konanları oldukla· 
rını ve bu kızı kaçırdıklarını sanı -
yordu. Halbuki kısmet kendiıinin . . 
ımış ... 

- Sironzo! ... 
- Buyurunuz Sinyör.

Y amaçtaki 
Sipahiler 

- Çabuk bu kızı benim kamara
ma götürünüz. Bunak Pavloya söy
le, iyi baksın, hem çabuk ayıltıın, 
hem de haıta olmamasına çalıpın ! •• 

- Başüıtüne Sinyör .. . 

Üç kişi genç kızı baygııı bir hal
de ellerinin üstünde tutarak uzak • 
laıtılar. Marçellonun kamara.sına 

inen merdivende kayboldular. 

Marçello büıbütün coımuttu. 
- Dikkat ... Sandal indir... iki 

sandalı da ... Her birine onar kişi 

binecek. .. Şu köpekleri temizliye • 
lim .. . Çabuk ... 

Deniz;deki a•kerler 11e •andallar 
hemen gemiye alındı ile 

engine açıldılar 

i
tan bir iz bile kalmamııtı. kopulos kabinesinden bahaeyle • * 

Marçello hemen emir verdi: mektedir. Bu kabine yeni ana yasa- Atina, 30 (Özel) - HürriJ 
yı kabul ettirdikten sonra yeni bir ver partisinin Atina aaylavları 

1 - Gemiye... Gemiye dönün! .• İntihabat yaptıracaktır. ımda Oımanlı meclisi meb'usaJll 
Sandalları yukarıya çek ... Dikkat... * manmda azalık etmif bulunaıı 

1 
Yelkenler fora edilsin... Engine .. · Atina, 30 (Huıusi) - Müstakil mermeilidis ile vaktile İıtanb 

Denizdeki askerler ve sandallar gazeteler de yeni bir seçime doğru gidil- en büyük bankerlerinden bul 
çabucak gemiye alındı. Yelkenler memek için Kondilis hariçte bırakıla • Zarifinin oğlu vardır. 
fora edildi. Kürekçiler kırbaç altın
da ve kanter içinde kalarak koca
man kürekleri çekiyorlar, bu ko -
caman tekneleri engine bir an önce 
götürmek için uğratıyorlardı. 

Murat, yaralı ve ölü arkadaıla

lta)yada Yeniden Aske 
Tedbirler Alınıyor 

nm, dirilerin hallerini büyük bir a- Roma., 30 (A.A.) - Musolininin ırilmiyecektir. 
cı ile seyrediyor, diılerini sıkarak umumi vaziyet hakkındaki beyanatın - Bakanlar kurulu, kara ordusundl 
Venedik aemilerinin arkasından dan sonra İtalyan bakanlar kurulu as- bilhassa Karabinier alaylarında, 
yumruk sallıyordu. Gelen Türk filo- keri mahiyette bir takım tedbirler hak- t~kilat yapılmasını karar altına -
sunun ona yetiteeeiini hiç ummu- kında bazı kararlar almıftır. mıştır. 
yordu. Zaten onların çoğunun asker Bu kararlara göre, her vatandaşta Ayrıca bir hqşinci dağ fırkası, 
taıımaya mabıuı kal onlar olduğu- bir nüfus cüzdanı bulunacak ve bu nü- beşinci dağ topçu alayı ve bir 001.l 

b' .. d~ O b . fus cüzdanına, sıhhi vaziyeti ile asker- 1 dağ alayı teşkil olunacak ve ordod 
n~ ~azkaodnra .. aor ul ·k nd et dyır- lik bilgi derecesi yazılacaktır.. Böyle 

1 

hizmet müddeti prensip itibariyle ' 
mı gun a ar once s en eron an b" .. d 1 ı h" b' · · · ·1 k · sinirlerini aermek ıçın bol bol k k im k .. İl ır cuz anı o mıyan ara ıç ır ış ve - sevıyeye getırı ece tır. • erza ve aı er a a uzere yas ------· ___ ._ .... _______ _ 

yetti. reisin kumandasında olarak gönde- T • k t } k Suçundan·. Yakalan anlat 
Gemide hemen bir telaı batla • rilen aemiler olduğunu anladı. 11 . &fi a ÇI I 

mı§tı. Manini, Sinyör Marçellodan yas reis cesur ve gördüğü avı so • (Baı taralı 1 inci yüzdedir) 1 Hadiseye evveli. Çorum müd 
acele emir bekliyordu. Çünkü bura· nuna kadar kovalayan bir denizci Filhakika bazı mevkuflar hak - umumiliği el koymuı ve lskilipte 
da daha çok dururlarsa Türk filosu idi. Fakat hem Marçello güzel bir kında ıulhA~akiminin el~e ~~fi de- icap edenler tevkif edilmiıtir. 1 
onların yollarını kesecek, batta ku- rüzgarla Kıbrıs yolunda kaybolu _ recede delaıl bulunmadıgı ıçın tev- kif edilenlerin evinde bir takıJIJ 
§atabilecekti. yordu, hem de llyas reisin asker ve kif kararı vermemesine mukabil, ni kitaplar meydana çıkarılmııtıt· 

Yelkenler erzak yüklü gemileri bırakıp ta Mar- müddeiumumilik ceza mahkemesi - Fakat hadisenin asıl dikkati 
F 1 il d d" . . kA ne itirazen tevkiflerini istemesi ve beden noktası lskilipte ilk tevkif . 

ora.. çe onun ar ına Ufmesıne ım an hAk' . . b h h kk d 
kt ceza a ımının u eı as a ın a dilen ve bir saatçi oldugw u ta , 

Matanyo telaşla dedi ki: yo u. da tevkif müzekkeresi kestiği doğ • edilen tahsın evinde bulunan }ı1 
- Hemen açılmalıyız, Sinyör... Pulat rudur. 

Engine çıkmalıyız . .. ôldii Mü? taptır. lıte bu kitabı tetkik e 
Ankara müddeiumumiliğinde Is' 

Marçello demindenberi kafasının istediğinden dolayıdır ki Keskin 
Murat acı acı söylendi: tetkik edilen hadiseye ait evrak §U ö" 

içini altüst eden genç kızı dütündü. •· . B' 'k k önümüzdeki bir iki gün içinde istin- kuk hakimi tevkif edilmiştir. 1 
E w l b' - oıtb... ıttı artı ... d . ..,. .. b k" b "' 

ger çı gınca ır aava§8 girecek o- tak hakimliğine verilecektir. ren ıgıme gore u ıtapta azı 
lursa onu elden kaçırmak ı'htı'malı' . Veli ile Ali de bu ıözü tekrar et • "d0 d' · F k bıı1' · ı Aldığım mütemmim malumata vaı 1 ınıye mevcuttur. a at 

onlara saldıracaklarını anlamı• ol- rok büyüktü". Bo··yle on, on be .. ge - lı er. Rama. zan yaralı kolunu henüz 1 t d ld '"'u 
:r :r :r göre bunlar batıl itikatlara saplan- arın amamen uy urma o ug 

malılardı. Zaten içlerinden on ka _ miden ibaret bir Türk filosu ı'le •a _ sa.rrnııtı kı onların yanlarına gel - -d 

Sandalların ipleri çözülüyordu. 

Yamaçtaki sipahiler ölüm halin
de olan Ferhat Paşayı alarak içile 
doğru uzaklaımıılardı. Venedikli -
lerin karaya aıker dökeceklerini, 

.. mı§ bir kaç softa bozuntusu kimse - zıhı tarzından ve esaslarından ,,.,., 
darı Venedik güllelerile yere aeril- vaıa atılmak ta sahiden bir çılgın- mıı: lerden ibarettir. Dini esas tutarak laıılmaktadır. Kitapta ayrıca b 
mit bulunuyordu. lık olurdu. Gemilerde böyle düsün- - Şimdi ne yapacağız?.. dıJ • ~ siyasi gayeler takip ettikleri neti - çok müstehçen yazılar da bulun 
Doğuda miyen bir tek Venedikli de yoktu. Diye sormuıtu. cesine varılmamııtır. ğu söyleniyor. 
~F~l. Ç~~h~~~~~~~ü§k~i. Ü~de~a~kar~~~• ===========================~ 
Marçellonun b~~a cani ııkıldı. Bi.ra~ önce kendilerinden otuz kırk bile söylemediler. Sadece acı acı f "\ Paraşütçülerimizlfl 
Bu hınçla onlann arkalarından ~ıslı daha az olan Türk denizcile. dudaklarını büktüler. + Son Posta + Muvaffakiyetleri 

bir kaç gülle daha savurdu. Fakat rıne karıı takındıkları kabadayılık- (Arka•ı var) lstanbul Gelir ve Para Ankara, 30 (A.A.) - Beden terl' 

hu, bot bir yorgunluktu. B O R A S 1 yesi talebelerinin ilk defa paraşütle 8 

Şimdi sandallar hazırdı. Maka - Beyoğlu Fransız -ı ltlıflht lt111t91t1 Te.)ebaıı Şehir lama hazırlıklarında bulunmalrı ınaıt' 
ralar iılemeğe ba•lamı•h Birisi in Tiyatrosunda ııhir'n·uafroıı Tiyatrosunda 31 - 1 - 1936 be · l ·· h A h' b' At., 

:r :r • • "3 31/1/936 c se tıy e mute assıs no ım ır w 

di ve askerle doldu. Diğeri de dol • Halk Opereti lllJllJJJllllll al< ~aın 888t u2~ade 
mak üzere idi. Marçello bir tara - Bu akıam 20,30 da 

raftan da Türk denizcileri üzerine ÇARDAŞ 111111 G E C İ K E N 
~:ve argebüzle kurıun yağdırıyor- ,•••••••••F•O-R•S•T•I~ • .,U C Ez A 

Murat iıin kötüye varacağını an- A Ş K B A N DO S U 
1111111 

Türkçeye çeYireoı 
M. Fer;dun 

ak,amı HUllecl 
bir perde komedi 

lamııtı. ArkadaJlarım toplayarak 
kayalıkların arasına sığınmayı, top 
ateıinin ve oklann tubnıyacakları 
yerde Venediklileri karıılamayı 

dütünüyordu. Fakat Pulat vurul • 
duktan, İnci elden gittikten sonra 
bunun ne faydası olabilirdi? 

Venedik aandallan gemiden ay
nlmak üzere idi. Manininin ku • 
manda ettiği gemiden bir haykırıt 
duyuldu: 

- Doğuda bir filo! .• 
Bu ses baıkaları tarafından da 

Marçellonun gemisine doiru tekrar 
edildi. 

Şimdi Marçellonun gemiıinde, 
grandi direğinin çanaklığındaki 
vardiva da bağırıyordu: 

- Sinyör!. .. Doğuda bir filo! .. 
Dönüp baktılar ve bu haberin 

doğru olduğunu gördüler. 
Ma nininin vardiyası timdi daha 

Kahkaha ile gülmek, mevsimin en 
giizel filwini görmek ve 

F E R N A N D G R AV EY ' in 
Şııabeııerini ııörmek için 

T G R B slnema11aa 
gidiniz. 

Büyük muvaffariyetle devam edi
yor. İlaveten: Almanyada OLlM
PlYAD HAZIHLIKLAHI bütün 

ıporlara aid büyilk fılm. 

3 Şubat Pazarteıi 
ve Naıit tara{uıdı&n 

Şehaadebaşı 

TURAN tiyatron 

Na,ıt - Hallde 

Bu bkşam 20,30 da 

Naşlt Gecesi 

Bütün İstanbul Halkı 
ABEL OANCE tarafından çenilen EDWIGE FEUILIERE • 
GABRIEL GABRIO • GASTON MODOT • ROGER 
KARL tarafından temsil edilen Ye kanlt BORıJIY A ailealoin 

feci icraatını tanir eden 

LOKRES BORJiYA 
tarihi ve muhteşem vak'ayı görmek üzere 

Türk Devlet Borçlan 
Lira Lira 

o/o 7,5 T. B. I 23,125 % 5 Haz!nc B sa,:,s 

1 

o/c 7,5 T . B. II 21,70 1 Dahili isUkrazs.4,10 
T . B. II12t.:.:0 

Devlet Demiryolları Borçlan I 
Lira Lira 

F..rg:ı.nl ~S,2J il Anadolu IveII 42,:iO 
Sivas Erzurum9),QJ Anadolu M. 45,75 1 

Sosyeteler Eshamı 

İf. B. Mil. 
j • • Hl. 
1 

• • Name 
Merkez B. D. 

Lira Lira 
91.1,00 l ist. Tramvay 22,1) 
9,SS Bomontı 8,0J 
9,60 Terkos l4,7j 

61,75 A. Çimento J0,40 
ı ,ı _____ --:= 

ÇEKLER 
Krş. 

isterin 622,0J il Liret 
F. Frangı 12,0SS Dolıı.r 

NAKiT 
Krş. 

I. T. L. lçiı 
9,97 
0,803 

Krı. 
32 20 F . Frangı 167,00 1 1 M!Li'lt 

1 oolar 12.'l,00 20 DrahmJ 24,0J 
ı isterlin 623 20 Leva 2'4 

I " IJret ,,, •• Ley , .. ., 

Borsa D11mda 
L.K. L.K. 

Kredi Fons!ye ıı Mübadil Bon. 73 
188l sene.si 109100 Gayri • • 16,2S 
1903 • &4;50 ıl Altın 949 
1911 G sı,so Mecldlye .-2,so ,, J 

harririmize şunları söylemiştir: ıfl 

«- Şimdi paraşütçülüğün en . ·~ 
kısmı olan saniyeli ve yüksek ırtlı; 
inişlerini yapıyoruz. Bunları yapl'11 

arasında bayan üyelerimiz bile "Varcft1 
Bayan Yıldız 2.100 metreden ıttl' • 
dı ve normal şartlar altında mükeı1' 
melen yere indi. Bu dereceleri tedri~ 
arttırmak hedefimizdir.» ____________________ ,,,,,,,,/_ 

TAKViM ________________________ ._...-1 

İKİNCtKANUN 

Hıırat sene 
1352 -Kasıı:ıı 

85 

SABAH 
S. D. 
1 51 
7 13 

91 Arıbt sen• 

" 1354 -Resmi sene 1 inci u.uuO 
1936 18 

CUMA 

Zilkade 
6 

1.MSJ\1' 
s. p. 
12 1l 

5 3l 

Ogl tı lkindi Akşam ) ntsı 

s. ı D. S. D. ti. D. S. D. 
E. 7 04 9 43 12 ı 33 
~ 12 27 15 06 17 23 ]8 56 

telaılı bi.r sesle bağırıyordu: 
- Bir Türk filosu!.. On on be! 

S O M E R Sinemasına Ticaret Ve Zahire Borsasında ~ 
Buğday fiatlarındaki ucuzluk devam ruşluk bir dütıüklük vardır. Bunun b J 

etmektedir. Fiatlarda1ti <Jüşüklük un fiat- artacağı, yani un fiatlannın daha ço~0~J 
la1'ına· da tesi1' etmi§, unlar ôa düımeğe şeceği umulmaktadır. Dün Borsaya ( 

4•••••r# ba§lamıtbr. Ç'""1 ba~a (50 • 60) ku , Jon buğday: ( 15) ton da un gelmişÜI> 
gemi ver!.. Bir Türk filosu!.. koşuyor. Fiyatlarda zammiyat yoktur. Suvareler 

işte bu haber Marçellonun bütün ' ' g e1'Yehha....ıdwmw "1'.Wea ı ~2851 
için yerleriniıl 



'H Ilı:• •ı Q. "---- .._ -• • mm SON POST~ 

1 Havaya, Suya Dair •. 
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12ADADA Rodos : TOrkiye 
iT AL YANLARIN 

.... f _K""-"e_1ttıı1>1ı_.,_ •..... t. HalkOPer- ·-~~de Muhtelit 
.__FA_AL_ıv_ETL_E__.Rı Mahsulünün Rakibi Bu Teraziler Türk-Yun~-

.12 Adanın Ne Olacak?. Temsilleri 
Bigadan yazılıyor: 

100 imarı 

Milyon Liretle 
Baılamıştı 

teakip Rodos valisi Maryo Laıo 
Leryos adası valiai ve on iki ada -
nın vali muavini vazifesini ıören ve 
Malta fÖvalyelerinden Marke• de 

Burada önceden terazi ile İş yaparlc.en 
ıimdi itini bırakan bir çok yurdtaş, elle -
rinde bulunan ve zamanın gcçmesile dam
gaları aşınan veya her nasılsa şimdiye 

kadar damgalanamıyan terazilerini baş • 
kalarına satamıyorlar ve bu yüzden ziyan 
görüyorlar. 

Çünkü; bu terazileri alanlar, damga -
)atmak için şarbaylığa ba§ vurduklan hal
de bir netice elde edemiyorlar ve bu se -
hepten dolayı da İktısat Vekaletine baı 
vurmağı dütünüyorlar. 

Bisopoyu Rodoaa davet etti. O _ Alakadar memurun vazifesi, bu adam -
nunla, Rodoata, bütün tark Jille _ lardan damga harcını ar.,> teraz.ilerini 

damgalamak, damgalamakta kanuni bir 
rinin tedria edilebileceii bir üni • 

1 
mahzur varsa onu da halkın anlıyacağı bir 

venitenin eaaaım kurmak için iati - tekilde etrafile anlatmak lazım değil midir~ 
1 tarede bulundu. Valinin fikrine gö- Bu hususta alakadarların dikkat nazarları 
re, bu üniveniteye bilhaaaa Anado- çekeriz. 

lu kıyıanm çocukları akın edecek Mull•da l!lektrlk Flyatl•ra 

I 
Dün akşamdan itibaren Halk ope • 1 

retinden Çardaş Fürstin opereti, mct
hur Yunan artistleri Zozo Dalmas ile 
Kofinyotis'in de iştiraki ile oynanma • 
ğa başlanmıştır. 

Yunanlı artistler dün sabah şehri -
mize gelerek Halk opereti artistleri 
tarafından karp;nlanmışlar ve misafir e
dilmişlerdir. 

Yunanlı artistler, şehrimizde bir ay 
kalacaklardır. 

Dün gelen Yunan trupunun yıldızı 
Zozo Dalnuu 

•• 
Ankara Universitesinin Esaıları 

Kuruluyor 
ve bu auretle bu ünivenite, yakm Muilaclan yudıyor: 
tarkta, bir propaganda merkezi o • (Ba1 taralı 1 inci yüzde) karı şu şekildedir: 

- Şehrimizde elektrik fiatlan bir türlü B l h k k ak 
labilecekti. u suret e mevcut u u f ültesi ve 1 - Her hangi bir dersi ihtiaa mev• bir yoluna giremedi. Şirket t~is edileli be- • l h iki adam araaında mütabakat ha- yem açı an dil ve tari coğrafya fakül- zuu olarak alan talebe un· tihan1arda ri burada kilovat baıına ( 30) kuruı ve - Ü 
ııl oldu ve tahaiaat iatendi. Ve alın- riyoruz. Bir defasında belediyeye müra - tesi de bu niversite mahallesinde top- o dersin muhtelif kısımlanna alt mev• 
dı. Fakat 1932 yılınaa ltalyan kralı- caat edilmif, fiatlann indirilmesi istenmi§- lanmış olacaktır. zulardan sorulacak suallere cevap ver-
nm Rodoau ziyareti mevzuu bahiıti. ti. Fakat hiç bir netice çıkmadı. Yeniden * mek mecburiyetindedir. 

Müstemlekit nazın iken Rodosun iman 
için 100 milyon liret tahsis eden 

Bu ziyaretin ihtitamile mütenaaip belediyemizin nazarı dikkatini celbederiz. Geçen ay başında açılan dil ve 2 _ Şimdilik yabancı bir dil takip 
olan bir saray yapmak lüzumu hi • Merzlfoft H•m•mlerı tarih, coğrafya fakültesine rağbet pek etmek mecburidir. Talebe 2 inci bir 
aıl oldu. Onivenite için alman tah- Bakımaızd1r . fazladır. Fakülte talebesi daha şimdi - d"l d J b·ı· 

d 100 .. . . 1 J • d 40 ı e a a ı ır. · b f 1 • en u geçmıştır. ç erm e gece 
. ..... 

Sinyor Grandi 

-1- aıaat u aaraym intaıına sar o un • Merzıfondan yazılıyor: t tal be . d B l d 3 - Her somestr sonunda lisan 
d B b. 1 d ·ı ya ısı e sı var ır. un ar an 

u. u ma, timdi, iman aireıı e Buradaki hamamlardan bazıları ba - (30) u erkek, (10) u kızdır. Leyli 
ltalyanların Rodosta eaaalı faa • Katedralın arasında ve limana na· kımsızdır. Halk bu yüzden çok mü§kül bir "h .. l k l be . . 

· k 1 k • J"k • 1 . ih ve nı arı o an ız ta e nm ekserıye-liyet göateri!leri 1924 yılile baılar. zır bir vaziyettedir. Bu auretle vali vazıyette ama ta ve ternız ı ıı erı • • . . • 

yoklaması yapılacaktır. 

4 - Mezuniyet imtihanlanna gir .. 
mek için lisandan 6 muvaffakıyet ve
sikası almak lazımdır. 

1 w kt d B h t b 1 d" tını Ankara kız lısesı mezunları teş -
O tarihte Rodos valiıi Maryo La • Maryo Laıonun, aık ıık nutukla • m~ .e ugrama ~ ır ... u usus a. e e ıye- kil etmektedir. Bu arada fakülteye 

d b . · · ·d· B L. d ·· 1 d"i• mızın nazarı dıkkatını celbedenz. 
so namın a ırısı ı ı. u zat, uu rın a soy e ı ı: hariçten gelen yabancı mütehassıslar 
mevkii elan muhafaza etmektedir. «Küçük Aıya, kültür huzmelerini Bir Dikit Mu•lllmlnln KUltUr Türkçe derslere başlamışlardır. 

Fakültenin gayesi tarih, coğrafya, 
yabancı dil muallimi ve arkeoloğ yetif
tirmektir. Belediye reiai ise Braggiottidir. A - Rodoa üniversitesinden alacaktır.» BakanltQından Rlcaaı Fakültenin talimatnamesi aşağı yu • 

danın vali ve belediye reiıi, bura • Sözleri de bir müddet unutuldu. Oalriidarda Ağahamanu karıasmda la • 

aını, geleceğin, güzelliği kıakanıla- Rodoı böylece bir hayli 8ilzellet- mailaia hamamı yanmda No. 14 te otu • 

cak kadar nefia bir köte haline ı• • tikten aonra tehrin ileri ıelen mu • ran Nihal yazıyor: Plak ihtikarı 
tinnek için elele Yermit ve o tarih- ~ bankerlerinden Albadel Sala • - Beı sene evvel Amaayada Gümüıı 
te eaaılı aurette çalıımıya batla • mon, S. Modiano, bu umran 'faali • Hacı köyünde dikiş muallimi idim. Orada (Bat taralı 1 inci yücle) Yorulanlar için akşamlari bir muıf .. 
mıılardır. yetinde rol aldılar. Büyük ve güzel vazifem lağvedildi, beni Hendekte Şeyh - bulda plak ihtikarı yapıldığını ihbar ki parçası dinlemek bir ihtiyaçtır. 

ı 1 k '11 .. 1 ku d 1 ler köyu'"ne muallim tayin ettiler. Fakat iki etmiştir. Bu zat İngilterede en iyi bir Herkes radyo alamaz. Gramofonlan o-1924 te talyan müstem e it na- vı a ar r u ar. 
ı Lo d d L..!.!. M L 1928 d J I k sene sonra da vazifeme nihayet verdiler. plakın bizim paramızla (65 - 70) ku- lanlar bu medeni ihtiyaçlannı plAkJar .. zırı, elyevm talyayı n ra a .,W • aryo aıo e ta yaya a- Bunun sebebini iyice bilmiyorum. Bir se - ruşa satıldığı halde İstanbulda en ucuz 

Jiilt elçi aıfatile temail eden Sinyor dar uzanan bir seyahate çıktı. Bazı nedenberi iki çocuğumla beraber perişan plakın (200) kuruştan aşağı olmadı- la tatmin etmek isterler. PIAk da bu ka .. 
Grandi idi. Bu iki adam, tasavvur • te,ebbüalere giriıti: Mabadı, ada- bir haldeyim. Bir çok defa Kültür Bakan- ğını ve bunun açık bir ihtikar olduğu- dar pahalı olunca bu ihtiyaç tatmin 
larını tahakkuk ettirmek için Gran- nm nefaaetile meıhur olan portakal, lığına baş vurdum, bir netice alamadım. nu söylemekte ve şunları da ilave et- edilemiyor. Belediyenin bu ite müda
diyi Rodoaa davet ettiler. Ada et • mandalin ve turunçlarına yeni mah- Beni bu vaziyetten kurtaracak makamın mektedir: 
rafının, bazı bahriye zabitlerinin, reçler bulmak ve adayı, seyyahla • nazarı dikkatini celbederim. 

Heri ıelen memurların ittirakile, A- ra açık bir turiat tehri yapmaktı. Doktorumuzun 
libaba dalında bir geyik avı tertip Ayni zamanda, adada ormancılığı Cevapları 
edildi. teıvik ve Egede bağcılığa hakim ol-

Grandi, bu ziyareti ııraıında, a • mak ıayesini aiidüyordu. Bu arada 
dada yerleımiı muhtelif unaurlarla Hamdi hocanm te!vikile giilyağcı • 
temas etmek imkanını buldu. Top- lık meaeleaini de ıözünden uzak tut
rağının yetiıtirmek iıtidadında bu- muyo~du. 

lunduiu mahauller hakkında tetki- ltalyanların, bu sahadaki te,eb
kat yapb. Ticari durumu ıözden ıe- btiılerinin ne derece muvaffak ol • 
çirdi. dujunu ıelecek yazılarımda izah 

Okuyucularunızdan 1. Güngören'e: 

- Eski tababetle yeni tababet, sirayet 
esaslarını ayrı mütalea ederler. Ve bu hu
sustaki görüşler değitmiştir. Difteri mik -
robu hamilleri bu mikrobu hastalık zama-
nında nakletmek ıüphesi altındadırlar. Fa
kat bunun da önüne geçecek ilaçlar var -
dır. T riya fJavini iki binde bir mahlulün • 

halesi lazımdır. 

1 l•t•nbul Beledlye•I lllnları 1 
Fen itleri müdürlüiü için lazım olan 26 türlü fenni kiiıt malzeme 

açık ekıiltmeye konulmuıtur. Bu kağıtların ve malzemenin hepaine 
1208 lira 60 kurut bedel tahmin olunmuıtur. Şartnameai ve liıteai le .. 
vazım müdürlüğünde ıörülür. Ekailtmeye girmek istiyenler 2490 No. lı 
arttırma ve ekailtme kanunda yazılı veıikadan batka 91 liralık muvak• 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 5/2/936 çarf&Jllba ıünil 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (353) 

... , den böyle zamanlarda burun deliklerine 
Av partiainden aonra vali kona • edeceıım. Y. S. eabah aktam birer damla damlatmak ve Dr ETE. VA. S SA. F Stnlr •• akıl 

fmda verilen ihtitamlı akpm zi - -····-· .. •••••••••••••• ............... ••••-•••••••-· .. •••• buna bir hafta devam etmek euretile teh - • huiahklu mötehuıı• 

7afetinde, bütün koaaoloalar ile be- Qoplantll•r, Davetler ) likenin önüne geçilmektedir. Menenjit ve C•i•loılu ICeç ö en apartı DHI Tel. um EY. Kadı .es,. ihharlye ıa., . .. ~.ıı Te~ 607JI 

raber, iıllm cemaatinin reiai sıfati- gripte de ayni surette bu · dediğim tarzda 
le yüz elliliklerden Hamdi hoca da 332 Doğumluların Yokla- hareket edilmek suretile tehlike ortadan 

malarlna B 1 kalkar ve ailevi temaslar tekrar meydana hazır bulunuyordu. aı anıyor 
gelir. * Eminönü Aakerlik Şubesinden: 

Sinyor Grandi İtalyaya döndüjü 1 - 332 doğumluların ilk yoklamaaı-
Yakit, aldığı intibaın teairile Ro • na apğıdaki sıra dahilinde baılanacağın

dan yerli ve yabancı bu doğum efradının 
cloaun imarı için 100 milyon liretlik 

bulundukları nahiyenin sırasındaki gün • 
bir tahıiaat ayırmakta tereddüt ıöa- )erde fotoğraflar 4/ 6 nisbetinde olacak -

termedi. Bu para ile senit mikyasta tır. Fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdanlari-

bir umran faaliyeti baıladı ve: le tubeye müracaat etmeleri. 

Okuyucularımıza 

Cevaplarımız 
Halil Nusret Ertiiz'e: 

- Henüz müptedisiniz, uzun müddet 
yazmağa ve okumağa çalışınız. 

Pendikte Sivri Kayaya: 

- Eier bu maden kendi araziniz da -
hilinde ise iıletme imtiyazını alabilirsiniz. 
Ayrıca bir şirketle de anlaşabilir, ondan 

Zabitan mahfeli, avcılar mah • 2 - Ruhsatla efrat m\:zune ve ihtiyat 
feli, yeni pazar, bir katedral, fener, efratlarının bu meyanda yoklamaları ya

aıhhiye dairesi, sörler mektebi, pa • pılacağından bunların da nüfus hüviyet 
cüzdanlarile ilan edildiği günlerde ıubeye sonra teşebbüs edersiniz. pazların idaresinde bir ticaret mek
gelmeleri ilan olunur. 

tebi • ki bunlar San Giyovanni 
Öğleden Evvel 

Batiata tarikatine mensupturlar • 
Alemdar 1 : Şubat J : Mart 

bir hastane, Sünbül Efendide, 160 Beyazıt 1: Mart 20: Nisan 
metre yükaeklig~ inde bir te'-ı'z ı·staı-

Sara,hanebGfında Nazile: 

- Şiiriniz güzeldir. Fakat şiir neş
retmek teamülünde olmadığımız için 
edebi mecmualardan birine gönderi -

ut Eminönü : 2 O: Nisan 1 O: Mayıs 
yonu, ve on bin kiıiyi alabilecek 1~ nız. 

Kum kapı : 1 O: Mayıs 1 O: Haziran 
nitlikte kıtlalar ve Alberıo delle Adapazar lnhi•arlar Muhaıebe 

Küçük pazar: 1 O: Haziran 1 : T ernmuz 
Roıe denilen büyük otel yapıldı. Bu memuru Necatiye: 
otel 250 odalı olup en modem konfor Gülhane Müsamerele~ :--- ~ülhanenin - Bir doktorun günlük notlarını 
tert'b t h . d• mutat olan senelik yedıncı tıbbı müsame- D E V ft Adresı" ı a ını aız ı. . b b" . . _ •. yaza1' :r. tem assa ır. 

• A reaı u ayın otuz ırınca cuma ~ saat 
Bu ımar planı (1924) ten (1928) 16 30 dan 18,30 a kadar devam edecek- fUdur: 

e kadar devam e~~k ~zere ( 4) •~ tir.' Arzu eden mealekdaıların teşrifferi ri-ı • ~ğaloğlu Keçiören 
nede tahakkuk ettirildı. Bunu mü • ca olunuı::"" Imei mahausa. 

apartımanı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrükler için satın alınacak 15 tane yangın söndürme 1ara • 
cının 3/2/936 pazarteai aiinü aaat onda pazarlıiı yapılacaktır. 

2 - Şartnameai Komiayondan alınabilir. 
3 - Tasınlanan paraaı 375 liradır. 
4 - istekliler kanuni belgelerile birlikte ilk teminat olarak 29 lira• 

lık vezne makbuzlarile komisyona müracaatları. 

Kadın ylizleri 
tecrübe tahta.. 

olmaktan 
kurtulamadı 

Hayır !... O kremlerin hiç biri 
değil. Size en tanınmıı kremi 

KREM PERTEV'i 
ptlrdimL .. 



lir Sarar 

~ • l- 9~ 
11ırem 

l'ekrar 

Faciası 
-50- Yazan: .... Ş. 

Ağası Beşir Beraet Etmiş, 
Saraya Dönmüş Bulunuyordu 

SON POSTA 

iki Ayda Yakala
nan Kaçak Eşya 
Son altı ay zarfında 32,650 kilo kı

yıhmt tütün, ıipra, enfiye ve tömbe
ki, 8,472 kilo yaprak tütün, 33,404 
tütün fidanı, 36 milyon yaprak 
sigara kljıdı, 130 bin küsur yap
rak kopye kiiıdı, 25 kilo iı
pirto, 838 kilo rakı, 6 bin ki -

ı....-:- Vallahi, efendim: ben de hi., :ıitti. Arabacıya paraıını verdikten lo lmnyak, 11,421 kilo mac:ldei iptidai- 1 
~~ istemedim. Bugün dünya, •onra, elindeki bastona dayana da- ye, 56,989 kilo hm, 5,145 kilo barut, ,,__ahret. iki elim yanıma gele -Jyana güçlükle kapıya ilerlemiı; ka- 22,749 ~~ pat1ayıa ma~e, .84 des
~ Gözümle biç . bir ,ey 1rörme - pının önünde duran Arnavut kapı • te OJUD lriiıch, 271 kutu kibnt, 671

1 ~Fakat bizim kızların rivayeti _I cıya seli.m vermitti. tane çalmwk, 87,546 çalnn-.k lafı ka-
~ baJuıu..., Bqir bu kadının pe- Beşir Ağanın aelimını alan kapı- ~ ~ aörülmiif, müsadere edil • 1 

._ . aynlmıyormUf. Efendi haz- cı, kadit haline gelen bu adamın yü- miftir. . 
1-iıe ona, gizli gizli gözetliyor - züne bakmıt: Necmeddm Molla Rahatsız 
~ O sıralarda, yemiyormiıf, iç - - Kimi istiyorsun, Ağa efendi. Şirketi Hayriyenin meclisi idare re-

~~Uf. ~at~ geceleri .gözlerine Diye ho~urd~n~.ı~~·· _Beıir;. tit -
1
ui ~ecmeddin Molla, bir müddetten • 

\1 hıle gırmıyormuı. Nıhayet.... rek, mecalsız, busbutun ıncelmıt ıe- berı rahatsız bulunmakta ve evinden 
'......._ Yeter kalfa. Bir daha, yanım- ıile cevap vermitti: dıfarı çıkmamaktadır. 
hı.._ Lu li.kırdınm olmasını istemiyo- - Galiba yeni gelmiısin, kapı Bundan dolayı Şirketi Hayriyenin 
-, yoldat•· meclisi idare toplantıları Necmeddin * - Evet. iki buçuk ay oluyor. Mollanın Cihangirdeki evinde yapd -
bi~anıharpta Beıirin isticvabı üç - Ben, yabancı değilim. Efendi maktadır. 
~devam etmiıti. Neticede, ken - hazretlerinin eski ağalarındanım. Bir Çocuğumuz Daha Kurtuldu 

llıe fu karar tebliğ edilmiıti: Batıma nasılsa bir kaza gelmitti. Adananın · ı· I d 1 ta 
(Şeh . . 1 . . lfga ı sıra arın a s n • 

'iaa zade Ali E~endi hazretlen- Mah~emede beraet ettım. çerı gı- bula hicret eden Urfalı Süleyman is-

Sayfa 11 

iyi giyinmesini seven şık adam 
Elblselerlnl, Galata'da, Karaköy'de klin: 

• 
1 

bUyük elbise mağazasına ısmarlar. 
Mahtr bir makaatar tarafından biçilen ve büyük b&. 

itina ile dikilen en iyi kumaılardan: 

ısmarlama ve kusursuz ve tık kostümler 

24 liradan itibaren takdim eder. 
Kadın, erke~< ve çocuk!ara mahsus : 

PALTOLAR, PARDESULER VE MUŞAMBALARIN 
En müntahab ve mütenevvi çqitlerl vardtr. 
~ Tediyatta kolayhk gösterilir. 

~ '&rayı baremagalarından Be • recegım. minde bir çocuk mütareke yıllannda 
~l ic.r~ kı~ınan istint~k ve istic • ~apıc~, or~da d~.ran b~r sandal • Erm~ yapılmak üzere lstanbulda 
~ betıcesınde; mezkur sarayda yeyı ~etır Agaya gostermıf: Ermenıler tarafından çalınm1', Mıaı-
t ~ ~~~ı~ ~d~~~ -H~~ur~blı~~~~~n~~~~b~~~M~ ~~~---••••••••••••••••••••••••~ -.'t namı diier Şarlot nam kadı- ber göndereyim. verilmittir. Süleyman konaoloaluğu • 
"- .~lettiği bizzat kendi itirafile Demi§, kapıyı kapıyarak içeri gir- muz vasıtasiyle yapılan tqebbüıler 
.. l~er bazı deliil ve f&hadat ile mitti. sayesinde ~rtulmuf, lzmire dönmÜf, 

Her yerJe arayıııız. Van acentamız Oumhıuiytı& Mekleplıler Pazarıdı ·• 

Muhasebe Memuru Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Bastltllladen: 

.'Qlt olmu...,-. Be•ir, kapıcının bu soğuk mua • 17 yıllık bır ayrılıktan aonra babasına 
.&_ ır•w• :I' 1 - Enıtitümüz Genel Muhasebe eervisine amaçla bet memur 
"'llcak bu kadının vatana ihanet melesinden ıersemlemiıti. Fakat, kavufmUftur. alınacaktır. 
~dile latanbula gelen -Ye bir bir iki saniye sonra: Yeni Hahambaşı Seçimi 
ııııo._ 2 -Alınacak memura 11naçta söstereceği yararlığa göre 100 • 
.:..... J'llu bularak ıehzade hazretle- - Ne yapsın? .. Tanımıyor. Musevi habamba•ısı, bir aw son_ 
....... &ar . k d" . D. ka bak . . :I' J 150 liraya kadar ücret verilecektir. 
~ ayı~a gıre~ ve en ısıne ıy~ pıcıya. ~er~ıfti. ra toplanacak olan umumi heyetin 
lrı... Ja asılzadeganmdan Baron Dakikalar geçıyor, ıçenden ha • yeniden seçeceği cismani meclisin Ar8DllU '8rtlU ... lanbr. 
'"" lfub ta · ·· ·· ·· be · z ık ""1 . f YD1D zevceaı auaunu ve • r selmıyordu. -aman uzad ça göstereceği namzetten aonra inli - A - Türk olmak 
~ bır casuı olduiuna kanaat gel- da, Beıirin hisleri ve hayalleri ge- hap edilecektir. B- En az bir lise veya muadili mektepten mezun olmak, 
1. t; Ve ) "" d b k t'" d . J" d ,.1 • caıus ugu a azı a 1 e- nıf ıyor u. Habambatı namzedinin bugün • C - Y aıı 23 - 35 araamda olmak, 1

~le tesbit edilmiıtir. - Şimdi beni gördükleri zaman lerde eeçileceii haberi doğru değil- D - Ecnebi dili ((bilhaua almanca>) bilenler üatün tutulacaktır. 
"-a .:ktu~.en~n cas~slu.ğuna vi~ıf ~- kim bilir ne kadar sevinecekler. Hiç dir. E - Askerlikle ali.kası olmamak, 
~d mufrıt hamıyetı dolayısıle bır fiipbe etmiyorum ki, kızlar batıma e· Ot b"I K N t" F - Mubaaebe itiminde en az üç aene tecrübesi bulunmak, 
b~a asabiyete kapılan Beıir Ag" a 1 ki b. 1 1 ır omo 1 azasmın e ıces G 1 ihan d . . . - 1 • 
~ ' top anaca ar, ın erce sua ıora • - mt" ereceaı ıçm pze yazı Ye mtizam peıverlik naza-
~ n iradesini selbeden bir cinneti caklar. Bakalım onlara nasıl cevap Mahmudiye caddesinden otomobili- n itibara almacaktır. 
ı.,,~·~hevvireye kapılarak, tuuruna yetittireceğim ... Haydi o bir ,ey de- le geçerken ~f adında ~ir çocuğu H-Dilekçeıinde hakkında ınalimat alınabilecek iki referans 
t"'ını olamad .. b" d · b ... waralawarak bır aw hutahgma sebep 'd ıgı ır zaman a lf u gıl... Fak.at, onun karıısına nasıl çı- J J J •• • • • göstermek. 
ı~nı katleylemittir. kacağım? •. Beni böyle harap, bit • olilmaktan suahçlku tof~r Tan8ffmikind cı(aıs)- 3- Müsabaka imtihanı Ankarada 10 ıubat 936 pazarteıi ırünü 
''leseJede divanıharbı alakadar k. k 1 k k f . .. .. k. ye ceza m emesı tara an yapılacaktır. 'd- h ' m, ı ı sız, ıya etaız ıorunce ım bu k ha (S3) lir .. 

'

... i b · "h k ı d ... ·h çu ay pae, a acır para ce-
b ç ır cı et a ma 111 cı et- bilir ne kadar üzülecek? •• Her halde ( ) ı· da · mah 4 - imtihanda muvaffak olupta angaje edilen iıyar, bilahare Ena-
ueıi A.. h kk d b" k zaaına 80 ıra tazmınata -l\t . r ganın, a ın a ır a· ihtiyatlı bulunmalıyım. Onun kar • •-"'!. .-;.ı:ı-:. · titümüzün tenıibi ile hudutlarımız dahilinde her hanıi bir 
ıttih d"I k .. '"dd . &um ~tir. 

'~. az e 1 me uzere mu eıu- ııaına biraz derli toplu çıkmalıyım. . maden sahaamda çalıfDlayı teahhüt edecektir. 
,. •lıie aönderilmesine karar ve- Vakıi elbiselerimi sarayda bırak • Bır Hırsız MahkOm Oldu 5-Sınaç sorgulan. 

•ttir) 1 d Lik. T h" . lb" 1 • Mıh hın 1" çı·wle m zn .. _L T" h ~ İr · . . . mıı ar ır. ın, a ınn e ıse erı ız ·~su J .. a .. ~ 1yuuı • A- ıcari eaap, 
'dil ! ... , kendııme bu karar teblığ bana uygun aelebilir. mut adında bır adam uçuncu ceza B- Uıulü defteri, 
~•ai zaman, hiç bir tey anlama- Birdenbire omuzuna bir el te - mahk-:_mesi tarafından bir aene hapse C - iktisadi umumi malima-, 
~: mas etmit; pek itina olduiu bir mahkum olmuıtur. D- Liaaıı. 
's papnın yüzüne dikkatle ses: Mahkenıe KAtibini Tah!<ir Etmiş 7- isteklilerin nüfus cüzdani, hüsnühal varakası, mektep teha-

' ~: .. . . - Hoı geldin aia efendi. Geç • Ahmet adında bir adam ihtisas detname.i veya bunların taıdikli suretleri 4 kıt'a fotoğraf 
'-a. Ö alnız fU.n~ ıoyleyınız efen • mit olsun. Bu ne hal, ayol?- mahkemesi bat kitibi Suach tahkir su- ve ıimdiye kadar çalıttıklan yerlerden aldıldan bonaerria-
~? lecek mıyım, Y•tıyacak mı • Demİftİ. çundan bir ay hapis cezasına çarpıl· lerle dilekçelerini en geç 8 tubat 936 cumartesi günü akp-

bi; ldan Betir Aia batını çevirmit: IDlflır. mına kadar Enstitü Genel Direktörlüğü adreaiyle ırönder-
e mırı mııtı. o s i · K A"' B"ısı"klel Kazası meleri veya bizzat ıetirmeleri ve müsabaka imtihanına ai. - ooo.. en m 11n uım ga.. • () * Ho• bulduk. Allah razı olsun... E • Alman mektebi talebesinden Mö • rebileceklerin, numaralı kartlarını almak üzere 8 ıubat 936 
lii ""b N ·B :I' ~ n, yuz aıı urı ey de fU fendim, alıımadığımız hayat. Kolay fer Maslakta biaikletle dol&fırken, bir cwnarteai aiinü Enstitüye müracaat etmeleri. «173)) «426n 

L. almı•tı: .. ı nm••tır ._ ________________________ •" 
~ :r mı?.. Hapishanede hastalandım. apca çarpmıf, yara a "T • ~ 

qdc Ali Efendi hazretlerinin sabık • • ... -------·-------~-------"' · ·· b N . B Bır aydanberı yattıgım yataktan 
~ ,,aven yuz a~ı un eye •• • • 

' derece terfi ile ikinci orduya men • ancak dun kalktım, koluma ıırdı • 
~ Üncü alayın ikinci tabur kuman • ler. Mahkemeye götürdüler. Son 
~·~•. t~yin edildiğiniz cihetle serian muhakemem yapıldı. Beraetime ka-

ıltıhakınız tavsiye Qlunur. rar verdiler. 
Harbiye nazm h M 1 - Oh .. Oh .. O . emnun o dum, 

Enver * Betir Aga. 
~"'--- !L• • t" A bk - Mahkemeden çıkar çıkmaz bir 

'44111 mı ay reçmıf ı. r , . . 
elm. t" Ça 1 dak. arabaya bindim. Saraya cıttım. Ka-s ıı ı. m ıca ı .. .. ~ 

.. ra d .. k · · h pıcılardan burada oldugunuzu O&" • ya onme ıçın azır - . 
ı ~~... . --L--d AJ" E readim. Dojruca buraya geldım. 
~· •~U)"OI', ,.._ e 1 • 

._ ~e zevcesi ikbal Hanımefen- - Çok iyi ettin, Betir Ağa. 
~ ar barıttıkları için, herkes - Fakat kapıcı beni ~~mıadı. 
"-1. lleteli geçeceğini ümit ediyor- içeriye haber yolladı. E .. A Soyle ~a-
'İr kalım, ıiz ne halde, ne alemdesı 

',:4laaıtesi aiinü idi. Ertesi gün, niz? •• 
,.._İtti llaldedilmesine karar ve • - Çok tükür iyiyiz. • . 
~ • Haremde saraylılar; ıelim- - Bütün arkadaılar ıyı ya? .• 
~ "- aplar oradan oraya kotu- - Hepsi de iyi. 
~ i 91Jaları toplamak, andık- - Senin babçels ne &lemde? .. 
" ~ldurmak, denkleri bağlamak- - F eaa deiilt Y abuz haftlar 
~oluyorlardı. biraz kurak ~tti el~ çiçekler bu s. 

" h .bpıam.da tek atlı bir a • ne eyice ,.p1bned1. 
~ ~ ......... aja in- (Ar ...... , 

C1A.J 41tf•&•C. Ü~•;o• 

6 '-°' ~"' c.•lD f 

----~~ 

<: ::=;;. •l olwı ------
------------------· 

~''" y.dprt..;')'I ""QOI 

-~•••04 M~._,,C ... ,AQ ~- .. 
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(M111r hUlA.· 
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Pirin o 
Beıelye 

Mercimek 

Patates 

Yulaf 

Arpa 

Çavdar 

Hakla 

Faıul1a 

Nohu• unları 

Pirin o 
nli&1*811 

Buğda1 
nlgaetası 

1 
. ~ 

JUV ANTiN ANZtl 

Saç boyaları 

...., 
Sacların tabii renklerini iııt 

eder. Ku•ral ve siyah olarak •• • ., 
ve tabii renk verir. T r ve yı~~ 
makta 4iahi kat'iyen çıkmaz, daı~ 
ıabit kalır. Yegint zararsız 
tan' ıı aarkadır. 

1NGIL1Z KANZUK EOZANE51 
••1oğlu - İ.Btanbul ,, 

ULUSAL DUYUŞLAR 
V hbl Cem 

ilk Ye orta okuUatl 
için en rUzel ,s 
sayıf alık bir ee•1 

81vas ı Klmil kitap evinde 
16 kuruı 

ç A p A M A R K A Plrtac il rabrlkası 21 inci Yılcllatlmtbı B Olllarken r- Ankarada 1 A K B A 

A N N E L E R D • V O R K • • Her dilde gazete, mecmua ~ 
1 1 • kitap. Bütün mekt p kitaplan ~· 

O, toranlarımıım da ne e ve sıblıat k ynaftı olacaktır. kırtutyeyi. Telefon: "'' 

••••••••••••o•••••••••ıııııı ~••••~ De09Gı•eıoeeıı••••••••••••••oo•••••••m••~•••ıııeııoeıııııııııııııııııııı;:lı ı 
~---~.-.--------------...... msii~----, 

KU Sahip eri -
it Bankasının 10,000 llrahk ikinci tertip 
lkr•miyelerlnin 936 senesin• mahsus: 

200 lirallk ilk keşide · 
1 Şubat günü Anlcarada noter 

huzurunda yapılacaktır. 
ikinci tertip 10.000 llrahk ikramiyanin lkifer bin lirahk 
keşideleri Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve ilk KAnun 

aylarmın birinci gUnleri yapılmaktadır. 

1 Le 

Mebrure Sami 

Yakınd Çıkac k 

Denizyolları 
JŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy Köprü batı 1 

Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdar:ude 
Han Tel. 22740 

mm--·,. izmir Sür'at Yolu 
IZMIR Bir Şubat CUMAR • 

TESI saat 15 te IZMIR'E ka-
dar. «527» 

1 Şubattan ltibarn 
KARADENİZ POSTALARI 

Pazar günleri 12 de 
Salı perıembe 15 te 

IZMIR SÜR' AT POSTALARI 
Cumartesi günleri 15 te 

MERSiN POSTALARI Salı 
_ perıembe 10 da kalka

caktır. 

Diğer Post•l•r: 
Bartın - Cumartesi çar -

ıamba 18 de 
İzmit - Pazar, ıalı, per-

ıembe cuma 
9,30 da 

Mudanya :_ Pazar, salı, per
ıembe, cuma 9 
da 

Bandırma -- Pazartesi, salı, 
çar§amba, per
ıem'be cumar • 
tesi 21 de 

Karabiga ·-Sah cuma 19 da 
!mroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkacakları günlerde yük 

•--.. Ba ın Kurumunun Çıkardığı 4m--- alınmıyacaktır. «476» 

1936 ALMANAÖI ~...-.---_., 
Bütiin stıylavlarımızla. gazetecilerimizin rcaim albümü ~indedir 

Ç 1KT1 
50 kuruı 

Son Posta Matbaaaı 

NC§riyat MüdüHi: Sellin Ragıp 
SAhipleri: A Ekrem, S. R~p. H. Lütijj 

Radyonuzu 

ile 
TAKViYE 

Eskitmemek 
• • 
ıçın 

EDiNiZ 
Satıt :salonlanmıı:a ziyaret edinfı. 

IBT AN BUL : Phllip Salonu, Gala'- V 01n«a Cad. ı 7, 
Jeneral llao, 
Orozdl Bak. 

ANKARA ; Philipı Şube1I, Baakalar CaidHl. 
IZMIR : Penn•ttl ve Parieate, İkinci kordon No. 11. 

V • diğer Anadolııdaki 80 k dar resmt acentalımmıı. ~ 

Türk PHILiPS L T. D. Şirketi lstanbul 
.__. Galata - Freokyan han. Telgraf: PHlLIPS Iatanbul --

Yalnız 

HA 
K • 

-
BAS KALMINİll B 

8a9, dit •Araları, Romatizma, rlp, Nevralji nezleye 
kartı: HAS KALMIN kullanınız. 

Çok taklid ıdilmiıtir, fakat AYNİ yapılamaruııtır. 
'' MA Vl ETİKETLİ KUTUDAKİ HAS KAI..~1Nt,, lSTEY!NlZ 


