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Suriyede seçim başladı, fakat Sancak 
Türkleri seçime iştirak etmediler 

Sancak hudutları dahilindeki bütün şehir, kasaba ve köyler dün tamamen metruk bir 
"1.anzara arzedigorlardı. Müntehibi evvel olan Türk, 
gönderilmemek için evinden çıkmamıştı. Dükkanlar 

cebren rey sandığı başına 
kapalı , sokaklar ıssızdı. 

Suriye yüksek komiserliğiner Türkiye ile Fransa 

gönderilen protesto telgrafları 
l' elgraflarda " Mukadderatımız hakkında Türkiye ile 
Fransa arasında cereyan eden müzakereler bitmeden 
tnilletin iradesi aleyhine emrivakiler yapılmak istendi, 
seçimin müzakereler sonuna tehirini isteriz! ,, deniyor 
Türk kitlesinin bu şuurlu hareketi bu topraklar için duyulan 

istiklal aşkının derecesini açıkça gösteriyor 
de Antakya, 14 (Hususi muhabirimiz
} ~) - Antakya ve İskenderun Türlt
~tınin Suriye intihabaıtına iştirak et-

e?neleri kararı köyıere kadar benAn
senrn~iir. Türk kitlesinin bu şuurlu ha 
~k:etı bu topraklar için duyulan İstık
lll aşkının derecesini açıkça göster -
ti lctecı r. Mendup Doryonun tazyikle
b Sancak Türkierimn bu karara olan 
a hlılclarını sadece takviyeye yara -

maktadır. 

~m nasıl başladı? 
d Antakya, 14 (Hususi muhabırımiz -
F'en) - Suriyede seçim bugün başladı. 
k akat Fransız Doryo Mendubu'nun 

Seçimden evvelki tazyik 
U~landığı bütün tazyik vasıta~arına 

tagrnen Sancak Türkleri bu seçime ta
~nınen yabancı kaldılar. Bu alakasız
ık Şehrin hudutlarını aştı. Köylere va-
rıncaya kadar yayıldı. Türk köylüsünü intihaba iştirak ettirmek 
°!.!klerin kararı için süngü ve dipçik bile kullanıldı 

et 1r'kdaşlarımız Suriye seçimine iştirak Sancak Türklerin;n ileri gelenleri için 150 kişilik bir 
1_.:rneınek için verdikleri kararı iki şe- k l' t z bunlar hudut harı'cı' edilecekmiş 
"'1l<ie tatbik ettiler: ara ıs e yapı mış, 
1 

a·rinci şeldl, belediyelerde aza olan- Kilis, 14 (A.A.)- İki gün sonra Su-
arın faal mevkilerde bulunmamak i - riye mebus intihabatı başlıyacaktır. 

(Devamı 8 inci sayfada) Sancak Türklerini Suriye intihabatına 

iştirak ettirmek için yapılmakta olan 
taeyi!kı büsbütün artırmışlardır. Bil -

(Devamı 8 inci sayfada) 

f:yüpte iyin yaparken 1 Hitler, Versayın 
son kaydını da 

tutulan Bektaşiler feshetti ! 
~\'sahibi olup ayinde babalık tacını giymiye hazırlanan /ngilizler "Almanyanın bu 
'dliye mübaşiri Nihat ile bir arkadaşı tevkif edildiler, hareketi haksızdır. Hiç 

diğer 26 kişi serbest bırakıldı olmazsa Türkiye gibi yap-
ı malı idi ,, diyorlar 

Berlin, 14 (A.A.) - Hitler, Ver
aay muahedes~nin, nehirlerin beynel
milelleştirilmcsi hakkındaki maddesini 
feshetmiştir. 

Bu karar alakadar hükumetlere teb-
liğ edilmiştir. 

Hitler• bu hareket ile, Almanyanın 
şimdi Versay muahedesinin son en
gellerinden kurtulmuş olduğunu bil
dirmektedir. 

L<>ndra, 14 (A.A.) - Röyter Ajansı 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

arasındaki müzakere 
sür'atle ilerletilecek 

" Matin ,, gazetesi tarafından 
verilen haber yanlıştır 

Ankara, 14 {Hususi muhabirimizden) - Bazı gazetelerde Antak
ya ve İskenderun meselesi hakkında.ki Fransız cevabi notasının Ankaraya 
geldiği haberini okudum. Bunu kat'iyetle tekzip edebilirsiniz. 

F ranszz hükiunetinin cevabi notası Paris sefaretimize, 
sefaret tarafından da postaya veribniştir. Gelir gelmez 
cevap verilecektir. 

Paris Sefaretimiz notayı postaya tevdi etmekle beraber muhteviyatı 
hakkında hükumetimize hulasa olarak haber vermiştir. Gazetelerde çı
kan haberlerin yanlışlığı da bu noktadan ileri gelmiştir. 

Fransız notasının muhteviyatına gelince: Dün <\Matİn>> gazetesinden 
aldığımız malumat buraya hülasa olarak gelen malumata muvafık değildir. 
Anlaşılan Matın hu haberinde daha ziyade kendi görüşünü tPbarüz ettir
miştir veya hır telkinde bulurmak istemiştir. 

"Matin,,in sandığı gibi nıüzakere Suriye in
tihabatının sonuna kalacak değil, bilakis 
sür'atle ilerletilecektir. 

---------------------------------------------------~-----' 

Dr. Şaht dün geldi 
Alman ihtısat Nazırı yarın sabah kendisini 
Berlinden getiren tayyare ile Anharaya gide
cek ve devlet erkanile konuşmalar yapacak 

Versay muahedesinin nehir seyrise· 
feri ha'kkındaki hükümlerinin Alrnan
~a tarafınd~ ~ek ta~a~ı olarak ihllli, 
İngiliz mahafilinde buyuk bir kaydı ih- Doktor Şaht Yetilköyde tayyareden indikten sonra kendisini karşıla 

Tevkil edilen Nihat, suçlular mahkemeye sevkolunurlarken ;tiyatla kallılamnıfbr. yanlarla beraber 
Evvelki gün, Eyüp Sultanda, Nihat 1 ~zli iyin yapmakta iken yakalanan Bilhassa fU cihet ~ydedilmektedir: Alman iktısad nazın ve Reicha 'akşam tayyare ile Berlinden şehrimize 

'duıda bir Bektaşinin evi basılmı§, ve (Devamı 8 inci sayfatla). . (l>enma 3 imcil •Jhda). J>ank umum müdürü Dr. Şaht, dün gelmiştir. (Dev&m1 3 üncü aayfada) 
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Doktor Şahi' ın ziyareti 

İNAN iSTER lNANMAI 

hrincıtetrüı 

r-
Sözün Kısası 

Küçük san' atlar sergisi 

I!. Talw 

il Hakkının tezhib nümuneleri, gene 
üstad KB.milin yazı örnekleri, Va ıf n 
sedef iş1emeleri, müzehhep tab klar: 
ebrfilu kağıtlar, Bursalı bir muallım ol
duğunu söyledikleri ve maalesef ad nı 
hatırda tutamadığım cidden yüks k bit 
san'atklrın ağaç oymalan, Rami Akda· 
juı motifli garnitürü, eskileri uta 
mıyacak, ve bazan onlara parmak 
tacak şMıeserlerdir. 



r. 

Madrid önündeki muharebe 
şiddetini kaybetti 

·ıer şehrin suyunu keseceklerini söylüyorlar , dünkü 

\'a bombardımanında 50 kişi öldü, 200 kişi yaralandı 
l 
tı~:dra 14 ~Hususi) - Madrid et-ıyaların şiddetli ~teşi. kar\nsında geriye met. kuvvetlerinin M~drid ceph:si .~i-
~ eı:uhtelıf cephelerde yapılan .dönmek mecburıyetınde kalmıştır. malınde yaptıklaın hucumlar puskur· 
-~ ler bugün tavsamış gibidir. Albay de Tellanın önünde bir obüs tütmüştür. Hükumet kuvvetlerinin 
. et kuvvetleri yeni mevkilerini patlıyarak onu hafifçe yaralamıştır. verdikleri 300 ölü arasında bir çok ec-
;:. Ye takviye etmişlerdir. Madridin bir çok mahallesinde baş- nebi de bulunmaktadır. Nasyonalist 
~tayyareler tarafından bugün lıyan yangınlar devam etmektedir. kuvvetler temizleme ameliyesine ve 
~Q hava hücumları yapılmışsa da, De Las del İsyas garı, tütün imaı- ilerleme hareketine devam etmekte-
~ ~tçiler bunları püskürtmeğe lathanesi ile baytar mektebinin yan- dirler. 
p' .ilk olmuşlardır. makta olduğu sanılmaktadır. Valansiya, 14 (A.A.) - Sierra 
tı~ 14 (A.A.) - Madridden bil- Asiler Ne Diyorlar? Alcubuerra cephesinde 600 8ai asker 
)}' ile RÖre• bir kaç Nasyonalist Lizbon, 14 (A.A.) - Seville rad- ve zabit silah ve cephanelerile birlik-

llre bu sabah fehir üzerinden uça- yosu ile General queipo di Llano, hü- te hükumet kuvvetlerine iltihak et
dtotlız kadar bomba atmıftır. Bom· kumet kuvvetlerinin bütün cepheler• miştir. 
fi ltlan neticesinde elli kadar kişi den taarruza geçerek son gayretlerini A.il.- Ayda iki Kap yemek 
' ~e 200 kadar kişi yaralanmış- earfettiklerini, fakat bu taarruzun hiç Yiyecelıler 
11 .. ~ •• _ bir noktada muvaffak olmadığını aöy· Avila 14 - General Franko ~arın· 
""""'ll'ldde Yangınlar Devam lemiştir. General demiştir ki: ki pazar günü bütün lspanyol Nasyo-

Donanmamız 
yarın gidiyor 

Donanmayı teşyi edecek 
halka iki vapur tahsis 

olundu 

İngiliz donanmasının ziyaretini iade 
maksadile Maltaya gidecek olan do
nanmamızdan bir kısmı bugün hareket 
edecektir. Bugün yola çıkacak olan ge
millerimiz denizaltı gemilerile Erkin a
na gemisidir. Başta Yavuz olmak üzere 
asıl filo da yarın saat 11 de hareket 
edecektir. 
Donanmamız için bir uğurlama prog

ramı hazırlanmıştır. Yıllardan beri ilk 
defa Akdenize çıkacak olan donanma
mızı teşyi etmek isteyen halk için A
kay idaresile Şirketi Hayriye birer va
pur tahsis etmişlerdir. Bu vapurlar do
nanmayı Haydarpaşadan Yeşilköye ka 
dar takip edecekler ve Yeşilköyden do
nanmayı selametledikten sonra geri dö 
neceklerdir. 

Bu vapurlardan A!kayın Kalamış va
puru yarın saat 10,30 da Köprünün A
dalar iskelesinden, Şirketi Hayriyenin 
71 numaralı vapuru da Köprünün tts
küdar iskelesinden hareket edecekler
dir. Bu vapurlar halkı istiaba Wi gel
mezse başka vapur da tahsis edilecek
tir. 

~· E.:'yor Hüldimet me~kezine ~ri ve insaf- naliıtlerinin bir kap yemekle karnını 
,. id cephesı, 14 (A.A.) - Ha- la vasıtalarla hucum ederek harekatı· doyurma~ ~uriyetinde alacaldan- K•• ••k t J 

: Janaırıın hususi Muhabiri bildiri- mızı inkişaf ettirmek istiyorduk. Fa- nı tebliğ etmiftir. lapanyol Nuyona- uçu san at ar 
fi~ kat timdi askerlerimizi israf etmek is- liatleri her ayın ilk ve eon günü ayni kongr • 

6ınet kuvvetleri, Albay de Tel- temiyoruz. Madride giden ıu boruları· rejimi tatbik edeceklerdir. eSJ 
h to~u kuvvetlerinin de yardımı nı keseceğiz. Bu suretle tasarruf edilecek olan pa· 1 1 .. .. . . . 
• 1Ptııı taarruza şiddetle mukabele Salamanka 14 (A.A.) - Bu sa- ra «Nasyonaliat kurtuluş harhı» için smet nonu el ışlen sıyase
ii erdir .. Yedi tank T oledo köprü- bah neşredilen resmi bir Nasyonalist teşkil edilecek umumi sermayeye ya- timiz hakkında hükumetin 

leçınış fakat Nasyonalist batar· tebliğinin haber verdiğine göre, hükO.- tırılacaktır. noktai nazarını anlatb 

ı•acarı·stan sı·ıaA blanıyor Dr. t"alıt Ankara 14 (Hususi) - Küçük San-lfl V 1 atlar kongresi murahhaslarına Sergi e-

l Dü I J • vinde İktısad Vekaleti tarafından bir 
tal H 1 k ti · kar h. b. - n ge ı u l çay ziyafeti verilmi,tir. Başbakan Is-.Ya ırvat meme e enne §1 ıç ır tecavuz en ... tarafı 1 inci sayfada) 1 ı!k • b J d• v • • y 1 t • t • .--y met nönü çay ziyafeti.ni huzurlarile ~· n es eme ıgını ugos avyaya emın e mıc Mulıtere ·safi· y 'lk" ~·""'a 'il • m mı rı eşı oy tay- şereflendirmİf, ve kısa bir nutukla 

. ' 14 (A.A.) - Budapeşte hü- sında son yapılan yakınlaşma üzerine yar~ ıstasyonunda Vali muavini Hü- kongre azalarına elişleri siyasetimiz 
ak ~lllin yakında serbestçe silahlan- muahedelerle Yugoslavyaya verilen daı, merkez bankası İstanbul tubesi hakkında hükumetin noktai nazarını 
t~ Ususundaki kararını resmen bil- topraklardaki Macar ekalliyetleri, hak- müdürü. tehrimizdeki Alman Bat Kon anlatmıştır. 
·na .. tabının olunmaktadır. Sanıl- kmdaki tadilci maksatlarından vazgeç- aolosu ile bir çok yübek zevat kar,.. lamet fnönü nutkunda eze" ı d _ 

.. gore, bu tebliğ, naip Hortinin miştir. Roma, İtalyanın bundan böyle lamışlardır. . f k'· um e e 
lac .. ra ya.pacağı ziyaret arifesinde ya Hırvat memleketine karşı hiç bir teca- Dr. Şaht, refakatindeki zevatla Pe- mış ır ıK ... "k S , 

1 
·. 

1 · """' ve Italva t f d t · ·· · t' besl ediv · · y 1 - « uçu an at arın genııt eme-e . " ara ın an asvıp e- vuz nıye ı em gını u~s avya- rapalas oteline inmiştir. . . d . H"k" T 

ll'ı.~tır. Bazı siyasal mahafilin e- ya temin etmiş bulunmaktadır. , sını arzu e erız. u umet bu hususta 
arnıyetıe kaydettiğine göre, Maca- Peştedeki konuşmalar Dr •. Şaht m Beyan~ . tedbirler almıştır. Taleblerinizi kongre-

~ nın Yeniden silahlanması yeni bir Budapeşte, 14 - İtalya Dış Bakanı .
1 
A~~n ıktbı~ad nkazdm, dun, kendı· de açıkça söyliyerek bu tedbirleri tes-

,..'Yet. dogvurmıyacak, fakat hakikatte K t c· il M h"kA . Si e goruşen ır ar a aşımıza fUnları b"t d k l ı ı . l . " ... on ıano e acar u umetı arasın .. . . ı e ece o an ar ası sız ersınız. >> 
• arıstanın gizli gizli vapmakta ol- d k' A .. k l b .. ba soylemıştır: K . .. .. b' l u s''Iah " a ı resmı muza ere ere ugun ş- U ,. h I ongre pazartesı gunu ır top antı 
~ 1 lanmayı kanuni bir şekle so- bakanlıkta oldukça uzun süren bir gö- - .~umı arpten ~":"e ve sonra• laha yaparak mesaisine nihayet vere-
"~ttır. Bu mahafil, tebliğin, «İtalya, :r:üşme ile ı-...,.,,lanmıştır. Göruş" meye Baş olmak uzere memleketınıze altıncı de- kt' 
~ urya M ~ f l' Ek' T" k' ce ır. v ve acaristanın, Macaris- ~kil Daranyi ve dö Kanya iştirak et- a ge ıyorum. s ı ur ıyeyi tanırım, 

t trı~ A.v~sturya için hukuk müsava- mişlerdiır. fimdi de yeni Türkiyeyi görmeğe gel- Romanya Kralı 
tı. t! edı!mesinin tavsiyesi bakımın. Kont Ciano öğleye doğru naip Horti dim. M. l 
l'ıh anııle hemfikir olduklarını> tarafından kabul edilmiş ve öğle ye- Pazartesi sabahı tayyare ile Anka- areşa ımıza ve 
a eden kısmında bu üç devlet ara- ~eğine alıkonulmuştur. Yemekte ka- raya gideceğim ve devlet ricalinizle te- Maiyetine nişan verdi 
"dı~keri işbirliği yapılacağı demek bıne azası da hazır bulunmuştur. maslarda bulunacağım. Merkez ban- Bükre~, 14 (A.A.) - Kral, Bük-

l:ı·. gznı kaydetmektedirler. Budape t · ba l d ı T 

1~er taraftan, temin edildigv ine gö- d b' . ş enınM ş .1c~ mey an ar~ : kanızın geçenlerde ziyaretini kabul et· reşi ziyaretleri vesilesile, hatıra olmak 
•v1. an ırıne, c usolını meydanı• ısmı . ld v "d" .. Salıı,L .. T" k' b" "k k" h b' 

tine de iadei ziyarette bulunacağım. eısı areşa evzı maga oman-

ıayfa 3 

E 
• M. Stoyadinoviç'in 

seyahatine dair 
• Japonya ve Faşizm y ugoslavya başvekili M. Stoyadi-

noviç'in Ankara ve Sofyaya yap
tığı ziyaretlerin akisleri, A vrupada he· 
nüz yeni yeni duyuluyor. Balkan an -
tantını takviyeye matuf olan ve bunda 
hiç bir şüphe bulunmıyan bu ziyareti 
müteakib Yugosla\·ya başvekilinin bit 
İngiliz gazetesinde intişar eden beya • 
natı gösterdi ki, Yugoslavya, ana hat
ları tebellür etmekte bulunan birbirine 
zıd jki siyasi bloktan hiç birine girme· 
ye tarafdar değildir. 

Sovyet Rusyaya karşı olan durumu 
ise sırf hissi ve hususi sebeblerden do
layi, şimdilik değişeceğe benzemez. B\.' 
hattı hareketin, küçük itilafın umumi 
siyaseti ile nasıl te'lif edebileceği cari 
sualdir. Çünkü teşekkül etme vaziye
tinde bulunan zıd siyasi bloklardan bi
rinde Fransa vardır, Yugoslavya ise 
hem münferiden, hem de küçük itila
fın bir rüknü sıfatile Fransanın iki ci
hetli müttefikidir. 

İktısaden Almanya ve İtalya i~ iyi 
geçinmek tarafdarıdır. Fakat siyaseti 
umumiyesinin esası, küçük itilaf ve o
nu teşkil eden devletlerin emniyeti -
dir. 

Bu itibarla Balkan antantı ile mü .. 
vazi bir hattı hareket takib eden küçük 
itilaf, vaziyeti umumiyeyi gözden ge
çirmek için mümessillerinden birini 
Ankaraya yollarken, Sofyanın da fik -
rini almayı faydalı bulmuştur. Bulga
ristanın yeri, antantın içinde b~ duru
yor. Şimdiye kadar onu bu yerine o -
turtmak için sadedilen gayretler mut
lak bir muhalefete uğramamakla bera
ber esaslı bir semere vermemiştir. 

Maamafih bu gayretlerin boşa git -
mediği de M. Stoyadinoviç'in ziyaretini 
müteakib gerek Bulgar \'e gerek Yu -
goslav gazetelerinde neşriyat ile sabit 
olmaktadır. 

* Japonyada yeni bir dahili mücade -
lenin başlamak üzere olduğunu zannet-

1 

tirecek sebebler 
Japonya ve vardır. Japon or-

Fa,ızıın dusu ve onun na-
mına hareket e • 

den yüksek askeri mahfeller, devlet 
mekanizmasının işlemesini islaha ma
tın bir proje getirınişlerdır. Bu proje
nin kabul edılme.::.i demek, siyasi par -
tileri ordunun fiili kontrolü altına koy
mak ve memlekette faşist bir idare vü
cude getirmek demektir. Japonyanm 
en büyük partileri olan Menseito ile 
Seiyukay faşizmin aleyhinde vaziyet 
aldıklarına göre. yakında, şiddetli bir 
dahili cidalın başlaması tabii olarak 
beklenmek gerektir. Bu mücadelede, 
zaferin hangi tarafta kalacağını kestir
mek güçtür - Selim Ragıp ~ın

acaİrristdane, Beblglr•art ile Roma ara- verilmiştir. mış o ugum umum mu uru anat- u~e~eM ur ıy1 eF u~uÇak er v anıRar ıye 

ı • d • •ı b• Seyahatim tamamen hususi mahi- yanın en yüksek askeri nişanı olan 
..._ zmır e iZCi er ır yette olup, hiç bir maksadı mahsusu Servici Kredinci Marekuge nişanını ve Basın Bir/iai 
1 ranıvay kazası Miting yaptılar istihdaf etmemektedir. naiyetine de rütbe ve memuriyetleri- ~ 

{:e bank direktörünün 
)'ınvaldesi tramvay 

altında kaldı 

Eribenin habrası taziz 
edildi ve bir geçit 

Dün Alcıt·mld 7.; ·afet ıe göre askeri ve sivil nişanlar ver- Kanunu 
Dün akşam, şehrimizdeki Alman miftir. B K 

• Çakmak Ankara, 1-! (A.A.) - asın u 
konsoloshanesinde, Dr. Şaht şerefine Marepl Fevzı Yarın I k'I" h kk d .. k d b -
h .. b' · f t ·ı · t' Geliyor ru u teş ı ı a ın a muza ere e u-
ususı ır zıya e verı mış ır. .. 

Alma N "'-'--ya y B"k 14 (AA) A ad I lunmak uzere Ankaraya gelmis olan • ld n azın .f'UllMll"a arın u reş, · . - n o u a· . · 
resmı yapı 1 Sabah Gidi"yor . h us"ı muhabı· . b'ld' . gazete bas muharrırleri bugün de Da--- )an sının us rı ı ırıyor: . . · . . . . 

f.,, · , -- Ank 14 (Hususi muhab' · · Büyük erkanıharbiye reisi M _ hılıye Vekılı ve Partı Genel Şekreterı 
"'ltıır 14 (H ") B . G ara arımız- are ~k .. K . . I I 
e feci . ususı - ugtln öz- lzmir 14 (Hususi) - Muhtelif den) - Alman iktısad nazırı Dr. Şaht \lal Fevzi Çakmak ve maiyeti yarın ru ayanın. rı!asetı atında top an-

Çe ha k b;. tra~~~y k~~~s~ olmuş, mekteplerin kız ve erkek talebelerin- pazartesi günü saat 10 da buraya vasıl Köstence yolile lstanbula hareket e- rnışlardır. Bu ıçtımada Kurumun ge-
•i t n ırektoru Polıtı nm kayın den binlerce izci bugün öğleden sonra >lacaktır. An.karada üç gün kalacak 

0
• deceklerdir . lecek kongreye kadar tamamen te-

l, - ramvay altında kalarak beyni fehirde muazzam bir mit" _ l b'l"h Ak h' l . şekkül etmiş bir halde bulunması için 
~ak .1 .. 1 .. .. ıng yapmış an nazır, ı a are şe ır yo u ıle 1.. I db' l .. k d"l . 
le_ • suı:etı e o muştur. lardır R d 'd k d Al it I A a ti k f azımge en te ır er muza ere e ı mış 
·~nın özleri i i örmediv i i . . . " .~ osa ~ı ece ve ora an manyaya a ya - rn vu u an aşması ve gazetecilerle ecnebi matbuat muha-
1dan g l g t y g f kg çın fzcıler asken kışlada toplanmışlar, donecektır. Cenevre, 14 (A.A.) - İtalya ile Ar- birlerine bir çok kolaylıklar gösteril-
"e ev ~t ram vayı ar edem.e- ilk kadın hava şehidi Eribe için nutuk- Dr. Şaht'ın An karada, ~ürkiye ·Al- navutluk, son defa akdettikleri anlaş- mesi tekarrür ettirilmiştir. 

tir. ayagı e tramvayın altına gıt- lar söyliyerek Eribenin hatırasını taziz nanya klering mukavelesıni genişlet- malarm birer kopyasını. Milletler Ce- - ... ~ • · ·~ · ~ • -· · ..... ·-" '" ___ _ 

,.ab/usa gidiyor 
'r 

~~lUs, 14 ( A.A.) - Burada söy -
ne göre Musolini 1937 ikincika-
~a Trablus panayırını gezmek 
ıbya'ya gidecektir. Yeni Habeş 
ltorluğu da bu sergiye iştirak e

de tır. Yeni Habeşistan bu iştirak ile 
fa. olarak beynelmilel bir sergide 
lldıyet göstermiş olacaktır. 

etmişler ve Atatürk heykeline çelenk- nesi ve Almanya ile ticari münasebet- miyeti azası sıfatiyle, Genel Sekreter- Hitler, Versayın son 
ler koymuşlardır. izcilerin şehir içinde ]erimizin inkişafı hususunda müzake- liğe tevdi etmişlerdir. Bu anlaşmalar kaydını da feshetti! 
yaptıkları geçit resmi çok parlak ··~ reler yapacağı söylenmektedir. İ~alyanın Arnav~tluk işlerine iştiraki- (Baştarafı ı inci sayfada) 
heyecanlı olmuştur. <t~ Dr. Şaht Tabranada Mı Gidecek? nı ~~ırmış oldugunu isbat etmektedir. Eğer Almanya bu hükümleri kendi ha-

Brüksel 14 (Hususi) - B .. Ezcumle Arnavutluk Drac limanının kimivetı ıle kabılı telif görmedi ise 
ayyare ile Berlinden Ankarayaugg~: inkişafını temin işini İtalyan müesse- Türk hüklımetinin Boğazlar meselesin 

Bir haftada yakalanan kaçakçılar selerine vermiştir. d t t ld v ld 'd k niş olan Dr. Şaht'ın, bilahare Tahran e u mus o ugu )O an gı ere ıste-

Ankara, 14 (AA.) - Geçen bir haf- ve Bükreşi de ziyaret edeceği bildiril- diği tadı .ıtı mu akere yolu ile yaptıra 
ta içinde gümrük muhafaza örgütü, bı'- k d Milli Mlfdafaa Bakam bilirdi. Bınaenal \'h Almanyanm bu 

n ete ir. hareketi haksız gori.ılmektectir. 
ri ölü yetmiş iki kaçakçı, dört bin yir- Vek·ııe He eıı· to 1 t Ankarayı döndü İ 
mi beş kilo gümrük kaçağı, iki yüz 1 r J p an iSi . .. . . . yi haber alan ınahatl. Aiman ma-
kırk yedi kilo inhisar kaçağı, kırk bir ~o.kara .~4 (Hususi) - Vekiller Bır k~ç" gu~.denherı şehr~~ızde .. bu- haflinin ıddıaiannm ai\:sme olarak, bu 
kesim hayvanı ile yetmiş edi ka ak- -ley etı bugun toplanmış, muhtelif unan ~~Ilı Mudafaa .V~kılı Kazım husustaki tadılatın muzake-re volu ile 
çı hayvanı ele geçirmiştir. y ç meaeleleri görüşmüş ve bu meseleler Özalp. du? ~kşam .sehrım.tzdeıı Anka- ~ apılınası için Alman-va tarafı~dan hiç 

Jıakkında kararlar .v.ermiaür • aya gıtmıftır. J:>ır te~ebbüs ) apıln1amıs .olduiiınıu ha
tırlatmaktadırlar. 
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Halkın orduya hediyesi Deniz harp lisesi 

161 yaşında 
dugün yurdun muhtelif yerlerinde 35 yeni tayyaremize 

ad konma merasimi yapılacak. İstanbulda 
merasim saat 14 de başlıyor 

Bu münasebetle mektepte 
merasim yapılacak 

, Bugün memleketimizin muhtelif ıbul esnafları 1, Haliç 1, Eyüp 1. Deniz harp mektebi ve lisesinin 
yerlerinde Hava Kurumu tarafından Bu son tayyarelerile Manisa, Ada- lf>l inci yıldönümü önümüzdeki çar
ııatın alın~n . yeni tayyarelere ad kon- ı n.a · ~amsun ha~.a .. ku~etlerimize be- şamba günü Heybeliadadaki mektep 
~a merasımı yapılacaktır. şmcı, ~u~.sa .. dorduncu, Ankara ve ! binasında büyük merasimle kutlulana-

Bazı vilayet ve kaza halkının ve Bafra uçuncu, Turgutl•.ı, Adapazarı, caktır. Merasim bir nutukla açılacak
muhtelif teşekküllerin mensuplarının Uzunköprü, Ceyhan• Mersin, Tar:ms, tır. En eski deniz sübayına bir hatıra 
'adlarını taşıyarak hava kuvvetlerimi- fstanbul Fatih, Emiııönü, İstan- verilecek, bu zat da hatıralarını anlat

ze iltihak edecek olan bu yeni tayya- b~l . balıkçıları. . ve . Beyo~lu i- 1 t~ktan sonr~ 16~ .inci bakla denize ve
relerin sayısı 3.5 ciir. Ve şunlardır: kıncı tayyarelerını hedıye etmış bulu- rılecek, şehıtler ıçın gene den ize çelenk 

Ankara 1, Bankalar 1, Demiryol- nuyorlar. atılacaktır. Öğle yemeği yendikten 
ları 1, Bursa 1, Turgutlu 1 · Manisa 1, İstanbul halkının orduya hediye et- sonra davetlilere tal ebe tarafından ha-

lkincitetrin , 
BUtUn latanbul ve Tıı..rklye halkının göreceıı, bUyOk ftflll 

ANTAKYA re ISKENDERUN 
filmi 

SOMER Sinemasında 
Ana vatan hasretile yanan 280 bin Torkan ATA TÜRKÜNE ve şanlı bayır 
ğına kavuşmak için her tnrlO müşkülata rağmen yaptıkları toplantılaflı 
lstiklAl Marşını söyliyerek Türk şehitler abides;ne çelenk koymalatl 
fesleri nehre ahp şapka giymeleri merasimini ve gOz~l A rıtakya ve tsıceP' 
derunun manzaralanm gösteren ve bOtnn zorluklara ve takiplere rağlllell 
çekilen Tur·· kPe sözıu·· filmi binlerce kişi y AŞA sesl~ 

bu y alkışlamaktadırlar. Siz de mUtlP"' 
görünüz. 

TAŞRA SINEMACILARINA 
Her yerde görülmesi hlzım olan bu filmi sinemalarında göstermek 
isteyenler: İstanbul, Beyoğlu, Yeşil sokak No ~ ÖZENFlLM 

adresine mllracaat etmelidirler. 

Bugün T O R K sinemasında . 
PiF.RRE BLANCHAR'ın en heyecanlı filmi KATE DE NAGY'nin en güzel fiJıni 

AŞK - ÖLÜM ve ŞEYTAN Adapazarı 1, Uzunköprü 1, Adana 1, tiği g tayyarenin bugün saat 14 de Ye- zırlanan piyes gösteri lecektir. 
Ceyhan 1, Mersin 1, Tarsus 1, Samsun şilköy tayyare meydanında ad konma Şeytan yarışına çıkan bir ge~cin heyecanlı maceraııı . lıave : Framıizca EKLER JURNAL 

merasimi yapılacaktır. Ad konma me- Beyazıtta Ramazan sergisi '---~ BugUn saat 11de tenz:llth metine 1, Bafra 1, lzmir işçileri 1, İzmir ha- ,. • 
1 rasimine saat tam 14 de çalınan istiklal Ramazan münasebeti le Beyazıt ca-

lıkçıları 1, zmir memurları 1, İzmir 1 b 1 H J · marşi e aş anacak, ava Kurumu ve mii av usunda Türkofis, inhisarlar i-
kadınları 1, İzmir bahçıvanları 1, İzmir şehir namına iki zat söylev verecek, daresi, Karamürsel fabrikası ve hariç-
n:ıani~atu~acıları 1, lzmir Buca nahiye- bundan sonra tayyarelerin kordelaları ten bazı tüccarlar sergi açmağı karar
sı l, zmır Baicova ve Narlı dere köy- kesilerek tayyare rakiplerine hediyeler laştırmışlardır. Serginin hazırlıkları 
l~ri 1, Aydın 1, Ödemiş 1, İstanbul dağıtılacaktır. Tayyareler uçuş yapa- yarına kadar ikmal edilecek v~ sergi 
balıkçıları 1, Beyoğlu 1, Fatih 1, E- caklardır. Cumhuriyet marşile merasi- yarın açılm~ş bulunacaktır. 
minönü 1, İstanbul kasapları 1, latan- me nihayet verilecektir. 

Yoksul talebelere gıda 
Haliç yolcuları azalmış iki tramvay kazası Mekteplerdeki himaye hey'etleri bu 

Haliç Şirketi Belediyeye geçtikten Dün saat 5 de Karalcöyde bir tram- yıl faaliyetlerine ehemmiyetle devam 
sonra işletme iflerinin idaresi Akay i- vay kazası olmuştur. Vatman Musanın etmektedirler. Himaye hey'etleri bu 
daresine verilmişti. Altı aydanberi A- idaresindeki Eminönü - Maçka tram- sene geçen yıllarda olduğu gibi fakir 
kay idaresi umumi masrafı azaltacak vayı henüz nerde oturduğu anlaşıla- talebeye yapacakları yardımı mıntaka
tedbirler almıt ve bu suretle masraflar- mıyan Ahmet isminde birine çarparak ları dahilinde bulunan çocuk esir
da azami tasarruf yapmak sureti1e ida- başından ağır surette yaralamıştır. geme kurumu ile müştereken ve bu 
renin gelirini• aiderine uydurmağa mu- Seyrüseferin inkıtaa uğramama$ı için kurumun daimi kontrolü altında ya-
vaffak olmuştur. kazayı yapan araba Tophane tarafın- pacaklardır. Himaye hey'etleri geçen 
. HAJ . k kA k d' F daki makasa alınmış ve tahkikata baş- sene lstanbulda 7000 çocuğa sıcak ye-

a en şır et ar etmeme te ır. a- · k · · 10 
k d b h d 

• 'ld' Y l lanmıştır. me vermıştı. Bu yıl bu rakamın -
at zarar a mevzuu a s egı ır. o - ] '> b' k l - lAk d 1 ·· 
1 k. · · ibe l I I k * Beyoğlunda vatman Mustafa- - ıne Çl arı acagı a a a ar arca soy-

cu ar es ısıne rus t e aza mış oma - . . ı k d' 
ı b b bil f . l d ak d nın ıdare ettıği Şişli - Tünel arabası enme te ır . 
a era er et ıyat arın a y ın a .. A . . . . - • · · ' * ' " ' •· • • .... " ..... =. · · ·· ·---···-- ~·--· 

ıl k I .1A . d k' şofor Kamılın ıdaresındeki 1930 nu- ııı~nııuı Beıedı~m Şehir . .'iyatrosu 
yap aca o an tenzı at sayesın e es ı I k . b"l' . Tepebaşı 

wL _t• t . 1 ~ .. , d'l mara ı ta Si Otomo 1 ıne çarparak. oto- ~nhı'r~.·11 ~-t-OSU ragoe ın emın o unacagı umıt e ı - b'l' .,,. 'ı ı ~ull' dram kısmında 
mektedir. Bilet ücretlerinin tenzili i- mo ı ın arka~ını parçalamıştır. Yaralı 1111111111111111 15/11/936 da 
. . k t' h l k"k d yoktur. Tahkıkata başlanmıştır. günciilz saat l5.30 da, 

çın şır e ın esap arını tet ı e en ve 1 . . 
·altı ayda bir toplanan komisyonun iç- Ş bürosu IŞ8 başhyor 'il 111 akşam saat 

20
·
30 

da 
timaı beklenmektedir. iş Bürosu İstanbul Şubesi tesis e- A l~~s1:~~MI 

dilmiştir. Ayın 20 sinden itibaren fa- "' Frttnsız tiya,rosu 

Ruam mücadelesi aliyete geçecektir. Büro• Dördüncü Ya- Operet kı- ı 

kıf hanının. birinci katındadır. gündüz saat 15.30 da, 
Şehirde yapılmakta olan ruam mü- 1 ak 30 d . . Ankara • Bürosu ikinci reisi Ha- şam saat 20. a MASKARA 

cadelesıne devam edılmektedir. Şimdi- l .. k b b" b ··f · ı·w• N 
k d h .. lOO . llO h u u uronun aş mu ettış ıgıne,. e- Taksimde Maksim 

ye a ar er gun - ayvan · N ' · d ··f · l"kl · d'l · lOOO h k catı ve ıyazı e mu ettış ı erme ta- tiyatrosunda 
.muayene e ı mı' ayvanın a- . d"J . l d" K"'t' l d ·ı . Halk Operetı" yın e ı mış er ır. a ıp er e seçı mış· 

: Yağlı müşteriler 1s lkı.n_ci teşrinden 
• 

ı alınmış ve laboratuarda tahlil edil-

Üsküdarda oturan seyyar manifa- ıtıbaren 
n K' k d" O k .. d d Zozo Dalmas ve 

iştir. Bu tahlil neticesinde üç hayva-
ın ruamlı olduğu anlaşılmış ikisi de 

d uracı ır or un s u ar pazarın ~ Fomakosun iştirakile 
kumaş satarken irfan ve Hakkı ismin- p İ p İ Ç A 
t erhal imha edilmiştir. ... 

··~· .. -·~~·--
TAKViM de iki arkadaş kumaş almak behanesi- bU nk t 

w y opere 
e yanına sokularak pazarlıga başla- ---------1 

2 inci T~RIN mışlar fakat pazarlıkta uyuşamadıkla- KONSERVATUAR ORKESTRASI 
ı için oradan uzaklaşmışlardır. Mani
aturacı Kirkor bir keten topunun ek
ik olduğunu farkederek bu iki müşte
inin arkalarından koşmuş ve Hakkı

Rumi sene 
1862 -2 ci Teşrin 
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L 35 
18 27 

ı r 
' f l 
,s 
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r nın ceketinin altında sakladığı keten 
opunu meydana çıkararak derhal bu 
çık göz hırsızları polise teslim etmiş1: 

t ır. 

)'eni Neşr~yat 

Lokman Hekim - Doktor Hafız Cemal, 

~ 
J 

b 

· ecmuasının beşinci nüshasını da nEsret-
1iştir. Halka mühim sıhhi rneseleleıi açık 

ir lisan ile anlatan bu mecmuada şehriınl
ın en maruf doktorlarının yazılan da var
ır. 

7 

d 
. = 

KOçOk Haberler 
Elma İhracatı Maliyet Fiyatları UcllZlatılacak 

Bu yıl elma rekoltesi iyidir. Taleb de o MHii fabrikalarımızın maliyet fiyatlarını 

nlsbette çoktur. FUI!tin ve 1\I.ısıra Rize mah- ucuzlatmak maksadile tetkikat yapan Fon
sulünden gonderilmeğe başlanmıştır. Ha tla 1ı eler Porten Feshane fabrikasında meşgul ol
içinde yeniden sevkiyat olacaktır. Başka , maktadır. Burasını bitirdikten sonra sıra lle 
memleketlerden de talebler vardır. Bu talt:b- l'er fabrikada tetkikat yapacaktır. Netlce-
ler tetkik edilmektedir. yi bir rapor halinde VekAlete verecektir. 

Yeni Yal Portakal i\lahsulö \"erem Mücadele Cemiyetinin l\levludu 
Dörtyol portakallarından ilk mahsul bu İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyetinden: 

hafta İstanbul piyasasına çıkarılmıştır. Bu Cemiyetimizin azasından Te bin liradan 

Dk mahsul, 220 sandık kadardır. fazla n a ktcn teberrüde bulunan hemşire 

Bayan Makbulenln aziz ruhuna ithaf ertll-
Hindistana Fasulya Satı~·oruz mek üzere bugün ikindi namazından sonra 

Hln distana bu hafta içinde fasulya sev- Eyüp camiinde meşhur Hafız Kemale Mev
··ıyatı başlamıştır. Alıcıların çok oluşu yü- lud okutturulacaktır. Arzu eden dindaslıın-

ıden fiyatlar yük.sektir. nıız gelebilirler. 

nm birinci konseri 
Şer: SEYFEDDiN ASAL 

Solist: LIKO AMAR 

BETHOVEN GECESi 
17 İkinci Teşı in Salı saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
Biletler : 75 - 50 Locaıar 3 - 4 lira 

işte bu en uf ak fark 

Krem Pertev"in faikiyetinl 
size aıılatı bilir. ÇlinkU:Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa· 
dUrtın veya mahiyeti meç· 
bul blr keşfin neticesi de
ğildir. Krem Pt•rlev ç.>k ça· 
Iışılmış ve çok tecrllbeler. 
den sonra kibar mahafıle 
takdim edilmiş yegAne Krem 
olup ba~lıca fevaidi: Cild· 
deki mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu sur~ tle bu me
sttmatı harici tesirattan mu
hafaza ederek cii<lm pUrüz
lerini dt:f'eder. Cıl<ti besler 
ve bu suretle gen~·lik ve te
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nOfuz bir tabaka yapar ki 
yazın sJ<'ağın, kı şın. soğuğun 
talınbııtma maııi olur. 

'fflrk tarihinden bir yaprak... Sultan (Salahaddin Eyyubf) nfn 
dllny>ı.yı tutan şöhreti 

EHLi SALiP MUHAREBELERi 
Tamamen TOrkçe sozın muazzam filmi 

Milli SiNEMADA 
Kemali muvaffakiyeUe devam ediyor. Görmiyenler son üç günden istifade 

etsin. Matineler: 12 - 2,30 - 4,30 - 6,30 geceleri 9 dtt başlar. 

JEAN KiEPURA 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinsi Azı Çoğu Fiab bk teminatı Tarihi aaat 
Elbise 210 225 15 253.12 23/11 /936 15 
Kundura 210 225 5 84.37 » » » » 

1 - Edime Erkek Lisesi ile Öğretmen okulu için yukarıda yazıh • 
kalem giyecek etyayı 6/11/936 tarihinden itibaren ayn ayn açık eksili 
meye konulmllflur. 

2 - ihaleleri 23/11/936 pazartesi günü saat 15 de Edirne ilbay 
konağında Kültür Direktörlüğü odasında toplanacak komisyon önünde 
pılacaktır. 

3 - isteklilerin 2490 numaralı eksiltme ve artbrma kanununda y.J 
belgeler ve daha evvelden mal aandığma yatıracaklan teminatların ~ 
buzu ile beraber yukarda yazılı aünlerde komisyona gelmeleri gerektİf 

4 - Eksiltme aartnameleri ve nümuneleri Edime Kültür Direktörlt . 
ğüne baf vurularak görülebilir. «2885» 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl k•tlde 11 /Birinci klnun / 936 ded1r. 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 

(10.000 

Bilet alan herkea 7 / Birinci kanun I 936 günü akşamına 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten soma bilet üzerindeki hakin sakit olur ... 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan : 

Erzurum nümune hastahanesi için aatm alınacak 65 kalem kimyevi ed 
ve 123 kalem eczayı tıbbiye ve ııhbi malzeme açık eksiltmeye konulnıut' 
tur. ..~ 

t - Ekıiltme Cağaloğlunda ııhhat ve içtimai muavenet müdürlüi• 
binasmcla kurulu komi.,-onda 2/12/936 Çal'f&mb& günü aaat 14 buçulıt' 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 111 O liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 83 lira 25 kuruttur. 
4 - istekliler tartname ve listeyi her gün komisyondan görebilirler. 

5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaaüe 2490 aayılı kanuJI" 
da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya baııi" 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2982) 
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MEMLEKET .HABERLER/ Sivas san'atlar evinde 

İzmitte bir Nikotin 
fabrikası açılacak 

kocaeli mıntakasında bariz bir inkiıaf göze çarpıyor. 
Bu mıntakada bir de meyva fidanlığı ihdas ediliyor. 

1 siz ne 
Dersiniz ? --, 

Hadiseyi pek acıklı bulduk. 

S on zamanlarda Anadolumuzda 
.. uzun bir seyahat yapmış olan 

bir arkadaşımız anlattı : 

928 de tesis edilen hah atölyesi kısa zamanda büyük 
muvaff akiyet kazandı, Sivas halı lan her yerde rığbette. 

Ceyhan istasyonunda tren bekli -
yordı.wn. Payan gidecektim. Do
lu ile karışık ıiddetli bir yağmur 
başladı. Bu arada da Osmaniye 
tarafından bir tren geldi Bakı -
yordum. Kondüktörün trenden 
küçük bir kız çocuğu ile fakir kı
yafetli bir kadını indirdiğini gör
düm. Memur kadına bir şey söy
lüyor ,elile de istasyon binasını 
gösteriyordu. Bivu &.n'a&r Bvinla halı atöl,.S, uatahap Hatice " pek maldr 1etifen 

Kadın tr.enden ayrıldı, bir taraftan taWt elel'I 
çocuğunu yağmurdan korumaya Sivaı (HUı1Uıt) - Sivasın çok eeki ı Fakat bir kat teqih iki - üt yıl ~ 
çalışıyor, bir taraftan da önüne çağlardanberi hahcıhkta pterdiii bü- httıktan eonra mali buhran teeiri aJ.. 
çıkanlara pşkııı pşkın sualler yük muvaffakiyet yalnız yurdun kö,. tında kalmıt ve halıcıhiı ilerletmek ft 
soruyordu. bucağında dejil Avrupa illerinde de bu ean'ati Y&flltmak imkAnından uzak• 

Çok geçmeden anladım: Kadın ço- töhret kazannuttır. !atınca her m tirket elini İften çe,km~ 
cuğunun dört yaşında olduğunu Sivu halıcılığının çok pula1r. bir ma- ve bu ıuretle Sivu hahcıhiı ölüıM 

Lmitten bir ı«biinflf söylüyormllf, kondüktör bi18kis ziai vardır. Söylendiğine Ye yapılan tet- mahküm bir vaziyete sirmifti. 1 bilet alınacak çağda olduğunu 
~ Zlnit (Bu havalide dolatan bir o- rafında Amerikanın Akala cinıinden tahmin ediyoımuş, istasyon me- kiklerden anlatıldığına ıöre eeki çağ- Memlekete ata yadis'n olan bu SÜ" 
~~cumuz yazıyor) - Ziraat Vek&- pamuk yetittirilmeli kabil olduiu Es- muruna göstermesini, vereceği larda Sivu ve çevreeinde 200 • 300 zide san'ati korumak ve onu ileri IÖıt 

1 Arifiyedeü tohum iıllh ietuyo • kitehh- tohum iılah ietuyonunun muh- karara göre hareket edilmesini kadar halı t~ faaliyete devam e- türmek için 9'28 de aan 'at evi bir de lı.. 
tnd~ uzun tecrübelerden aonra bu telif nümune tarlalarında yaptıjı tec- istiyormuş. Kadının şaşkınlık - derken her aan'at gibi büyük harbın h atelyeai açm&fbr • 

. v~lıde iyi neticeler veren bir buğday rübelerder. anlatılmıttır. Bu yıl köy- la yolda .kalacağını anladım, önü- patlaması sıralarında hahcılık ta inici- O günden buaiine kadar aradan ıe. 
~lllı elde etm.iftir. köylünün (cumhu lüye bu pamuk tohumundan dağıttla- ne düşerek istasyon memuruna taa uğramıf ve hu aan'at aönmek 6zere çen 9ekiz yılda atelyenin çık.ardılı 
:~et buğdayı) adını verdiği bu buğday caktır. Kocaeli mıntakuı içinde bulu- götürdüm. Fakat anlaşılan trenin iken Sivasta kurulan iki tirket tarafın· ifler yıldan, yıla artmıf halılardaki in-
b~ Unıluk ~l~rak ~urraa d~ğıt~lmalr.ta• nan muhtelif bataklıkların kurutulma- hareket zamanı gelmiş olacak ki dan tekrar ihya edilmittit. celik. güzellik, temizlik kııa bir za • 
:11· Kocaelının cograft vazıyetı toprak ıı yolunda geceli gündüzlü çalıfıtmak- memur beni dinlemiye vakit bu- ,---------- ınanda büyük bir rağbete mazhar ol-
... e ıu b 1 1 b k lamadan dışan çıktı, hareket işa- ı • • b• JJ k t 

}'U O Oması U mınta ada mey• tadır. Ekskavatör makinelerinin batak• zmırın ır yı ) mUf ur. 
~ 1 ... retini verdi. H .. 1 ~ .. ı ıgın ilerlemesine im.kin vermittir. lıklv arasında açtıgı"' fenni kanallarla T ergun ıe en ıiparitler o derece 
11 1_. ren gıcırdıyarak yollanmıya baş- J k • J • le 
.:Qek ziraat enstitüsü profesörlerin- kurutulan yerler İdarei Huıuıiyeye lamıştı. Kadın ve çocuğu ağlıya- sagv 1 iŞ en artmıştır i tezgahların azlığından miif. 
leriıı Klaysberlr. vilayetin muhtelif yer- maledilmekte ve kurutma murafına rak arkadan koşmıya koyuldu • teriler afra bdklemek mecbuıı.iyetindtı 

de tetkikat yapmıf va mıntabnın karphk tutulmaktadır. Yakında iki Iar. Tren gitti, ve 0 zaman mey- Bir yılda r/22 doğum ve kalmışlardır. 
~Y'Veciliie olan yükeek •tidadını makine daha almak ıuretile kurutma a- dana çıktı ki kadının 6 parça ı-!:l. , Halı ateb'eıinda tecrübei1 hah d~ 
ıııar la ,,_L., L!l..J:_: - 3430 o-lüm vak ası k H d rapor ve&AJete ~ftir. Bu meliyeeine daha büyük bir hız verile· yası ile memedeki çocuğu giden uyucusu a canın yetiftirdiği ve ye-
lene bir meyva iatuyonu kurulacaktır. cektir. Köylerin hep birlikte kalkınm~ vagonun içinde kalmışlardı. kaydedildi tİftirmek.üzere oldufu 110 küç6k km 
Jb yva a~~nna arız .olan h!if8ratla aı için beşer ~enelik program yapılmağa Kadın, Adananın Şeyh Mustafa ma- çocuğu mütemadi bir f«tliyet içerisin .. 

Gc:adele ışıne ehemm~etle devam ha,Ianılmıştır. Ba programları tanzim hallesinden eskici Sabrinin eşi İzmir (Husust muhabirim"zden) - de çalışıp durmaktadırlar. Gündengünel ::::::edir. Mühim mikda.rda tütün etmek ve mütemadiyen tatbikatı takip Hayriye, çocuğu Nimettir. ·İzmir belediye6inin hazırladıgı 936 yı- artan işlerin kartııında atelyeye her~ 
le en vı1Ayette bir nikotin fahri· etmek için bir köy bürosu kurulmuf .. ıtıraf ederiz ki bili bu bAdJ.seyt din- lı faaliyet raporunda üzermde dikkatle, bir kaç tezglh daha illve edilmekte v~ 
ası çalışması içı'n Ziraat Vekaletine tur. dleuk.ri<en ıçimfzbı sızlac:lığım duy - ehemmiyetle durulması kap eden bazı ifçi adedi arttırılmaktadır. 

1 Ortada suç veya ihtiyatsız- ak mı dır Ra rda k aca deni 
J~pı.an müracaatlar mi,isbet netice ver- Villyette liie yoktur. Çocukların }i. lık var mıdır, bilmiyoruz, fakat r a ar var: · po 

15 
- San'atlar evinin direktörü Raıim 

.blıftır. Bu İf üzerinde tetkikat yapıl • 1e ihtiyacım tatmin edebilmek için 1- muhakkak ki, hidisede biraz da- liyor kit: • d ı li h" - ı Çeliker Sivas halıcılığının eski çağlar. 
--L c- zmır e eke ummanın çoga - d it' f.faki . • ld L 
.. ~tadır. derei Hususiye tarafından lıtanbul ha sür'atli hareket edilebilirdı', · t'd dı ·· t · - · h 8 1 muva yetını e e etme&. üze.o 

C 
ma ısı a gos ermesı uzerıne e em- b' 

eyve kazasının Sakarya nehri et- da bir pansyon açılmıftır. memedeki bir çocuğun annesiz o- miyetli bir mücadele açılarak 41 mek- re durmayanyıl 1ır ~yretl~ .çalıfmakta. larak trende kalmasının önüne tep, l 9 hamam, 3 fabrika, 11 fırın, dı~. G~n zmır eeraısın~e b~yü1' 
Sivasla bir Boluda yakalanan geçilebilirdi, diyoruz, bilemeyiz.. 7249 ev ve otel muayene edilmiştir. ragbet goren bu halılar~an·.bır mı~~~ 
ço Jı dı u Siz ne dersiniz? s 1,916 hastalık muayenesi ve 936 ki- da Ankarada açılan el ı,1erı ve Ir.uçuli 

CU yan ıı.açakçılar ..,_ ___________ -ı .şinin evlerinde fennt temizlik ve de - san"atlar aergiıine gönderilmif, san'at~ 
Sivas (Husust) -Bezirci mahalle- lzmit (Huıust) - inhisarlar takip A al da 1 zenfeksiyon yapılmıştır. Belediyenin lar evinin hah üzerinde vücude ıetir., 

.. tıı• hamal Refiğin karısı Nazlı dı~ memurlan Bolunun Karamanlı ma • nt JI pa amut çok zührevi hastalıklar tedavi evinde mü- diii Türkiye haritau sözleri alan bbı 
~da ev işlerile meşgul iken odada ocak halleeinde maldlpzi Ahmet ile karısı ucuz satllıyor kerrer olarak yapılan muayene sayısı pheaerdir. 
i)~iinde ısınmakta olan 4 yqındaki Seherin evinde 25 kilo kıyılmıt tütün 12,749 dur. Bunlardan 1 2 3 .ıf kişiye Öyle ümit ediyoruz ki dokunmaauı-
~lu Hüseyin sağdan, soldan eline ae- bulmUflard.ır. Antalya (Hususi) - Kızıllar köyü frengi iğnesi, 921 kişiye llvaj yapılmış, da çok büyük itina sören ve her türlQ 
Clrdiği kağıt parçalarını ocaia atmağa Tahtakale mevlünclen tütün kaçı- halkı palamut ifl yapar ve bu yüzden 301 kişi de hastaneye kaldınlmış'tır. k dan .. ür.d uzak bul 
\' k geçinirler. Bugün İzmir ve havalisinde So yıl içinde İzmirch 97 kara hüm- uıur pur en unan ~ 
e endi de ocağın karşııına diz çöküp ran kaçakçılar ile takip memurları ara- ki n76 difteri, 111 sa_. _,. ..... _ n~'--b gündenaün• ıeüzelleten Sivaı ean'at-t 

).aıı ak la k tl '- küçük tüccarlar palamutun 'losunu ma ~ n •uıwaya ~ ı 
. nı ta o n iğı arı zev~ ve nef°e ıında bir müsademe olmuf ve kaçak- 101• kızıl, 2o 1..---ı.k, Joır c''-azı te ~ lar evinin çıkar. d.ıiı haWar ıa. y.ik ol ~ 

lçınd 1' ... ı F k b dört kuruşıa aldıkları halde burada pa- a.u.&ıu .1 .u1 
e seyre LIGf amıştır. a at u ea- çalar ellerinde bulunan 40 kilo tütünü neffus" veremi, 71 dı·.x... ... veremler, 63 duldan raX.beti Ankara ıergıımde de llad f k d lamutu bir tek kişi kapattığından köy- 5..a ıs 

a ar ın a olmadan entarisinin atarak firar etmiflerclir. yaralanan ve lekeli hümma, J para~, 14 kazıklı görecek. tir. etek! · K d k lüler altmış paradan faz'laya satama • ;::::;;.:::=.:========;:;::;;;:: 
erı tutufmu~tur. en ini urtar· ölen yoktur, maktadırlar. Bilenlerin verdikleri ma- hümma, 1 malta }\ümmuı, 3 kuduz, 1 Hid 

inak üzere ayağa kalkmaya çabaladıiı Bayrakçılar köyü civarında da 'Agı" 1- 111._ ta .. b mahs r k rt .. b hümmai nifasi v· 5 f81'bon müsaoı aö- R iseler _ _,.-...... 
:ılrea~a ~üv~enesi~i 1kaybedeFrek yadanan çatlı dağında Nazır oğlu Mehmet ve ;;:;1~ğ!;r~erin ~~Ü~: ıt~a~k rülmüştür.• - -

vın ıçerısıne yıgı mıttır. ery ma ka Ha t"t" L--· d ki d ım' iıı, vo··ylun·· un" pt1• fiatındaki go··r - cBelediye ebeleri tarafından bir yıl 81'$1S1od .... . . . ... rııı cer u un ~r ı arı eına a ..., ~ .... i · d S-"4 domnn yap•1-.. rbe t 
""••neıı yetifmıf, çocugu ateften almtf• . çın e .. •- ~ ve se s 
lıaıtaneye aötürmüt ise de Hüıeyin Jandarmalar tarafından görülmüt ve müş olduğu zarar hayli yekUrıa baliğ ebe ve hastaneler tarafından da 2178 Her iki tarafın da 
O?ada ölmüttür, 80 kilo kaçak tütünle beraber yakalan• o1maıktadır. doğum bildirilmiştir. Bir yıl içinde 

Arapkirda tuz pahah mıtlardır. • Burada mevcut üç tane un fabrikası :;~.o ölüye defin ruhsatiyesi verilmiş- dedikleri olacak 
Aydında kömur vedı buçuk kuruş sahiplerinin şirket olınası da köylünün İspanyada, hüktlınetçiler: 

Arapkir (Huıust) - Burada tuz ı fi t k lm Belediyenin hazırladıtı raporda iki - Madridi vemıiyeceğizf 
Pahalıdır .. Tüccarların Sivaı tuzluın- Aydın (Huıusi) - Havalann so- == ~= b~ğda;sıı::r:ı:~ düşündürücü nokta üzerinde ehemmi- Diyorlar, MUliyetçiler ıse: 
dan aldığı tuzu esnafa 8 kuruftan •--· g" umaıı dolavt•ile od.un, kömür buh • ti 1d ğu h ld Burd d yetle tevakkuf etmek mümkündür. - Madridi alacajlz! 
lL. .,.- J - o u a e ur an un gelmek- münferit vak'alar halinde. de olsa sari 
•• vermemeıi Arap.kirlilerin tuz ihti- ranı baflamıttır. Şimdiden kömürün tedir. Bu hal bir seneden fazladır. böy- Diyorlar. -
)açlarını ancak 9 kuru•tan temin et • ki1osu 7,5 kuru-- odunun yu-kü 50 Bu hastalıkların seyrini takip ettikleri ve - Neticede her ild taraftan bl• 

... T.... le devam ediyor. işlerle alakadar hümma, difteri, sarf sühaya ve bil - rinin •dediği olacak! 
Qıelcrini mucip olmaktadır. lurufa çıkmıttır. olunmasını halkı çok sevindirecektir. hassa veremın tahribat yapmaktan ge- Öyle mı, hayır, her iki taraftan bl-

ri kalmadlklan anlaşılıyor. İzmirdeki rinin dediği değil, her iki tarafın da Pazar 01• HaHn a. Diyor Klı 

- İngilterede uykusuzluk hastalı
iına tutulmuş 2000 kişi radyo dalga
laıiıe iyi edilınit-

Hasan Bey - Olabilir dostum, fa
kat bu tarzı tedavi her uykusuzluk 
hastalığına tutulanı iyi •tmez. 

... Bastaııgın sebebı. alacaltlıyı na
sıl atlatabileceğini düşünmekse, de

' fil radyo dalgası, ne dalgası olsa ıe
ne adamı uyutamaz. 

sari hastalıklar h"astanesi ihtiyacın ya- dedikleri olacak! 
rısına bile cevap verecek vaziyette de- - Nasıl 
ğildir. Veremlilerin artmasına mukabil mı? Söyliyeyim: Mill'iyetçiler Mad 
alınan tedbirlerin kifi olınadığı anla- ride giremezılerse hükfunetç ler: 
şılıyor. - ~ diyecekler, Madridı vermi-

Belediyenin faaliyet rapQrunda bil- yece z, ded k ve vermed k. 
dirilen ölüm ve doğum vak'alan cet - Mılliyetçiler Madrıde girerlerse dı 
velinde bazı noksanlar yapılmıt ol - gene: 
ması kuvveUe muh'temeldır. Doğum - Madridi v rmiyeceğiz, dedik ve 
vak'alannın ölümden çok fazla oldu - venn ik. Madrit bir şehirdi. Bizim 
ğu halde vaktinde beled y ye haber v rd ız ise bir şehir değil, bir ha-
verilmem.eısinden ileri ge n noksanlar rabed . Madrıt sayılrnaı. 
ölümü doğumdan fazla göstermekte - Mil ıyetçilere gelince: 
dir. Fakat bu yanlışlık doğum vak'a - Onlar muhakkak Madride girecek 
larım haber vermesi icap eden mües - lerd r... Ama ya muzaffer b r ord11 
seselerle doktorların ve ebelerin belki" halinde, yahut ta esir olarak! 
de ihmallerinden ileri gelmiştir. IMsn 



• 
Istanbullu bir Ermeni 

Pariste fazla açıkgöz 
olmanın cezasını gördü 
10,~. lngiliz liralık dırahoması bulanan 1&mpanya 
tacınnın kızı, Boğos Nuroğlunun paralarile beraber 

ortadan kayboldu 

SON POSTA ' 

BiZi NASIL GULOURUYORLAR 7 
Eddai 

Hafiz Necip Anlatıyor 
• Yazan: /MSET 

-\Telinimet Alevi
stp, bilirim ama ba
na kıymar - ..... 

- Ah velinimet 
beni oan evimden 
wrdwı. - ..... 

- ~eş büyük 
mü diyorsun. On • 
dan büyük sen var
am, sen<len de, bü -
yük Allah vardır. 

Bunu unutma. 
Eddainin Ulviyle 

oynadıkları tavla partisi 
hem bitsin istiyorum, hem 
de bttmesin.. Bitsin istiyo
rum, mülakat yi}>acağım .. 
Bitmesin iStiyonım. Bu tav 

... • ıdpnh" avabdanle htratt. la partisinin seyrine doyum 
Ptıria, Jflklar. ~desi .. oJdulu kadar ,ant.reli bürosundan, ıayet gözalıcı mo- oıinuyor. H'afız NecR>in tav 

_..,,t merkezidir!? Butün bk yıl, if- ,bilyelerle süalQ plqma odasına geçti la oynarken ya'lnız el1eri ha 
1erinin başında vücutlarını, beyinleri- .mi, kumpanyUllll kurar ve avını bek- reket etmiyor, ağzı da ha
D1 yıprandıran Amerltalıl'ar biraz neşe lemeje başlar. reket ediyor. v~ ağımın ha 
~' keyif ~w için, mezuniyet- , Parist.e, 0 lfk ft musiki diyarında reketi etrafındakileri güldü 
1mmi burada geçırmege kOf&l'lar. Yaş- ,gençlik billyalan kabaran ve cebinde riiyor. 
lan geçkin, paralan bol kadınlar, dolar ,de beş on frangı bulunan gençler mi Tavla bifıtL Hafız Necip-
veya iırterlinglerinin yarattığı aahte tü- bulunmaz?... le kaldık ... Ismarlanan nar-
IUDlarla gıenç jigoloJan avlarlar. Kaba- Günle1'den bir ıün, uzunca boylu, gileler gelmeden Plk suali soruyorum: 
!Wer, barlar, gece yanlarından sonra kereste yapılı, g6zil tqı yerinde, ense- - İsminiz ? 

• açUan buatıar, şampanyanın su gibi si kalın bir de1ikanh mütereddit adını- - Necip Selim. ~ ~ ~öşeler, hıncahınç dolar. larla Madam LA Konteıfn bürosuna ge- - Ve aleykiim selim ... Affedersiniz - Demek oluyor ki sizde güldürmek sini sırtımla taşıyan adamın kafas 
r'V_e gıe~ sınırler, bu kolanu.ş, tered- lir ... Bu, Boğos Nuroğludur. Ve kendi yadlış olmuş, ben bir başka Necip arı- kabiliyeti ziyade .. Onlarda da gülmek vuruyor. 
el etnllş ha~ada porsur ... Gün~ doğun- iddiasmca da Türktür. Uzun bir çalış- yordum. arzusu. Suallerim sualleri doğuruyordu. H 
ca ~· Pans bu kasırg.~~- ~gµıı de- ma devresinden sonra Parise gelmiştir. - ? ? ? ? ? - Onları güldiiTen ben değil'im, ih- nevzadı üstadın kucağına atıyordum: 
~~ek, .. başkalqır, ~rült~ü, san'at Gen

9
tir, eğlenmek hevesindedir. Li- - Benim aradığım Eddai Habz Ne- tiyaçtır. Çünkü ben muhtaç olmadan - Siz hazırcevapsınız. Nükteler ya 

&ir, lf dün~.asına yenı Yerl}- unsurlar kin, Parisin 
0 

aşifte kıilarına emni- cip ! yazı yazmam. Halkın ayıplarını yüz- pıyorsunuz... Bu kolay bir iş midir? 
katan çehrelile ortaya çıkar. yeti y<*tur. Çöpçatan Madam Li Kon- - O da dliniz! lerine vuımak bir ihtiyaç mıdır? Ben - Hazırcevap!~ n~ yakalanmd 

lfte, san'at, aşk meşk ve ışık belde- t>esten ricası, §Öyle •namusu mü- - Ecldai ne demektir? muhtaç olmalıyım ki bunları yazmak O insanın ayağına gelir. Ben aramarıt. 
sinde bir sürli maceraperest, zekllarını cessem• bir kızla kendisini başgöz et-- - Duacı! ihtiyacını hissedeyim. Baiın bugünler- o gelir beni bulur. Hazırcevap ol 
fena yo1ılardan harcayan insanlar var- tirmektir... - Siz dua mı edersiniz T de bir satır bile yazı yazıyor muyum? mayanlar, işin sırnnı bazırcevaplardaı>'. 
dır. Bunların bütün işleri, Parise yeni Yüzünde senelerin ve sefahatin kı- - Sırasına göre .. Kah dua ederim, Elhamdülillah kamını tok ta onun değil, nüktelerden sormalı, cniye şu a• 
telmit toy ~ençleri ~laı:ıdırmak, nele- rışıklan olmasına rağmen gözlerine ve kih ta beddua. için. dama gidiyorsun da bana ge}miyo 
ıt. var, nelen yoksa bm bır dolapla elle- jestılerine melek gibi bir hal vermesini - Bir anket yapıyoruz. Bu anketin Birdenbire kendimi toparladım.. Faz sun?• demelidirler. 
rinden almak. , ve böylelikle el kesesin- pek iyı' bilen Madam T ~ Kontes, ka-ı- mevzuu cNasıl güldürürsünüz• Herkes la hürmetkar bir tavırla: ..&..- .L.Kl ·'W ban inl k - Nükte yapmak yüzünden başmıı.t 
Ul:ll zeıngın. olmakta. . . . . sına kolaylıkla vnlunacak bir kaz çık- a siz' e onuşup yazmamı tavsiye - Lutfen bana on lira borç verir 

mttabi her Parıse gel_~ ııezıcınm ce- tığını giiriiııce, ~ ve hemen ettiler. mioiniz? eledim. hiç felAket geldi mi? 
binde kAfi derecede dunyalıjı olması ellerini nm•.+marak sorar •• - Pek zühQl buyurmamışlar. Fakat - O kadar da demedim. Sözüme dik - İşte görüyorsunuz, ben hep nükı. c....- "'"O""'J" ıl cak w ka yüzünden bu halde kaldım ya! 
-Y etmeı. .. Ve her seyyah ta biribiri- _ Pek1li oğlum. .. Yalnız, zaman pek şaş a şey o ki, çogumuz ağlanacak t etmiyorsunuz galiba! Sadece kar- Bir 811 düşündü. 
Din ayni değildir. Kimi tam bir işü nuş kötü. .. Biraz bekJemek lizım. Ama ben şeylere güleriz. Benim yazılarıma gü- nım toktur dedim. 
Memini sever. Kimi daha ziyade ilim gene sorar, soruşturur, arar bulur~m... lenler ibretle okusalar ağlamaları icap - Üstadmı, sizin tuhaf ve güldürü- ha ~:::ı~ ~~r:t::::~ da 
müesseselerinin, muazzam müzelerin Söyle gönlün nasıl çekiyor?.. Kumral eder. Çünkü ben beşeriyetin bütün cü sözler söylemenizin sebebi nedir? IFtı<br. Kimi de alelide esnaftır ... Do- mı, sarJ4m mı... Yoksa esmer mi isti- maskaralıklarını teşhir ederim. Oku - - Ben bu sözleri kendimi gil)ıdiir - lll~en~!d~izi ~~=-bırakmalı 1d 
Jaymle bunlann arasından can olabile yorsun? Balık etinde mı,· anyle benı·m yucularımın bu yazılan okuduktan mek için söylerim. Başkasını güldür--'-1--' · .1. y-, mek · · dew ·ı E , A b gül" • - E1ttamdüli11Ab, talih onu beftdd 
Ç9A wı seçıp Ç1Aarmak ve oku hedefe gibi kraliçe mi oltun? ... Dur ... Dur ... sonra ya kendi hallerine acımalan, ya ıçm gı. vveıa en erım, 
•t:mak bil' eihtisas• işidir. Biri var. Ze .. nıı.. bir cıAmpanya tacır· ı· _ beni dövmeleri lizımdır. Fakat ne ten- benim güiiüğümü ~nler de sevki diriğ etmiyor. •~- b :ı..ı...:___ ~ ~ tabü il gül. 1 Sustuk. Hatti nargilelerfmiz bS.e sut 

.l9tıC u c.u. .. ~• sahiplerinden biri nin kızı. .. Tam istediğin gibi, sarışın, di hallerine ac~ar, ne de beni döver- e er er. 
tle takma ismile Kontes dö Mopen'dir. uzunca boylu ve cazibeli .. Ama gene ler ... Kah kah gülerler. En müessir bir eseri yazan zanneder tular.Biıtti mi? 
Aaıl &ni Madam Antuvanet Espinas sen bilirsin. misiniz ki, o ateşli satırlarını kiğıda _Teşekkür ederim. 
olan bu kırklık dul, bir çöpçatan mü- · .. zav.~ Bop bu sözlerle sarhoşa dam Ll Kontesle kararlaştırdıiı gün- dökerken ağlammruştır. Onun ağlamak 
-esesinin direktöriidür. Ve işi gücü donmuş ve kadının masarifi iptidaiye de, en yeni elbiselerini giyerek, takıp ihtiyacı vardır. Yazılarım kendisini ai- - Gene arasıra bizi yoklayın olmal 
de, beşeriyetbı çoğalmasına, artmasına diye istediği yüksek bir parayı vermek takıştırarak milBtakbel zevcesile gene latmak için yazmıştır. GüldürücÜ yazı- mı? 
himıet e1mektir. te tereddüt etmemiştir. Çöpçatan mad':?'~.n ~ükellef ~ürosun- lan yazanlar da evvell kendilerini gül- - Hay hay! Ziyaret ederlm. 

Sabahlan ehil bir tef ciddiyetile ild Boğoswı keyfine· piyan yoktur. Ma- da ~uluşmu.ş, goruşmu.ş ve talıh bu, ne dürmek için bu yazılan yazmışlardır. - Bmı ziyaret, hem de ticaret delil 

F tÖNÜL iSLERI 
Kadın lıuvvetlldlr 
Falıat çalı çabalı 
ZJJgıf mevlıllne 
Dllfebllr •• 
lmıini vermekte mazur oİduium 

PJ)Ç bir kadın bana dert yandı. An
lattıklarını kısmen nakledebilirim. 
Diyor ki: 

Bir yıl evvel bir erkekle tanıştık, 
8e'Viftiık, maddi ve manevi vaziyet
lerimiz yekdiğerine uygundu. Evle
necektik, fakat maalesef arada muh
telif manialar çıktL Evlenmemiz ge
ciktltçe geçikti. Buna pek üzülme • 
yecktim, fakat son zamanlarda Aşı
kımın benden uzaklaşmağa başladı
jmı hissettim. Artık eskisi gibi inti .. 
zamla gebııiyor, eskisi gibi hararetli 
bul1.UlDluyor, ihmal ediyor. Onun 
bana avdet etmesini temin içfn ne 
yapmalıyım? 

Bu cıkuyucıana: 

- Maalesef yapıılacak hiç bir şey 
yoktur, cevabını vereceğim. Mektu .. 
bunda kullandığı bazı kelimelerden 
istidlil ediyorum ti, erkeğe karşı 
evlenme gününe kadar sadece ali-
kalı bir arkadaş sıffatıııda kalması 
lAzun iken biraz iMiyatsızlık yapmış, 
onda da usancm başlamasına sebep 
olmuştur. 

Kadın yaradılış icabı kuvvetlidir. 
Fakat gene yaradılış icabı küçük bir 
ihtiyatsızlık neticesi olarak çok za
yıf mevir:ie düşebilir. 

Tavsiyem tu: 
Erxeğin uzakla1111a arzusunu sez

memiş görününüz. En küçi& bir ser
zenişte bile bulunmayınız, llkayd 
davranınız, kim bilir belki bir karar-
mlık devresi geçirmektedir, 
belki bir tercih ve düşünme vaziyeti 
karşısında kalmıştır, üzerine düşer
seniz büsbütün U7.aıklaşır. Ciddi du
·rwsanız pri ıelmesi mümkündür. 

TnZB 

demr:. hemen o and_a. işık olmuştur. Aralıınndaki fark şudur: Yazan için _ mi? Durun size bir de hikAye anlata 
Haddi zatında, Parısın meşhur satıcı den gülmüştür. Okuyanlar-<lışmdan... yım: 
kızlarından ve Madam LA Konteain, av Ağlamak ve ağlatmak bahsine bal- cPapazın kansına birisi a§z atamut 
lartnı yolmak için kullandığı cvasıta• mumu yapıştırmıŞtım. Üstad iÖzÜDÜ bi Kadın bunu papaza anlatmış, papaz cı. 
]ardan başka birşey olmayan Odet te tirir bitimıez suall ortaya attım: karısına demiş ki, adamla bir gece be
iri yan Boğosu sevmiştir. Her üç taraf - Sizin de ağlamak, ağlatmak tara- nim evde olmadığımı söyler, eve çap 
ta memnundur. Birlikte gezmeler, bar- fınız var mıdır?. rırsın. Ben hakilraten evde bulunmam.. 
laTa gitmeler.. Şurada, burada sabah- - Demin de söyledim, yazılarımın Flkat adam e\'le girdilden biraz sonra 
Jamalar biı-ibirini kovalamaktadır. Bo- çoğu ağlatacak mahiy~. Ben bun kapıyı çalarım. Sen, ceyvah kocam 
P Nuroğlu, müstakbel zevcesinde lan yazarken evvell ağlamış aonra gül ıeldi timdi ne yapaY!IJl• diye döğüu.
dünyanm en afif, en melek kadını vazi- müşümd'ür. ' meye bq1arsm. Sonra birden bire alDı 
~~ini b~akta~!· Ve mr an ~vvel de insan feliket karşısmda aj!ar. Git- ima gelmiş gibi adamı evin altmdald 
ışı ·~yete dökmek ~m~lmdedir... gide, hayatı anladıkça !eliketin en gü- buidaY öğ'üten dejirmene baflarsm, 
Üstelik kızın 10,000 İngiKz liralık dra- lünç mevzu olduğuna inanır. Mil bunu 9ffir, dersin, kocam seni g61-
homası vardır. Hiç te azımsanacak pa- Bakın size bir vak'a anlata • mez, görse de karanlıkta tanıyamas. 

değil' • yım: ra · Ben bir tarihte Edirnede idim. o za- 8llı biraz değirmeni çevirirB1n. O yatu 
Bunun için de Madam La Kontese man orada müthiş bir kıtlık vardı. Be- ,-tınaz ben seni aalıveririm. Adam d .. 

baş ~~ Bo~. Nuro~lu, ~a~ lediye yoksullara ekmek dağıtırdı. Bir jirmene baiJamr, kadın kapıyı açar, 
komısyonile bırlikte, nıpn yüzügune gün Belediyenin karşısında bir kahve- paıpu girer •• Delirmen dömneye bar 
sarf~ek bere bir ha~ para daha de oturuyordum, Alil bir kadın bira- lar. Dejirmen durdukça papaz balım• 
vemıış, takat o •lqam mustakbel ka- damın sırtında gıelmişti. Ekmek istiyo • dejirmen gene döner. Böylece bQtila 
rısma bu ~~beri ulaştırmak için apartı- du. Fa.kat ekmek bitJJli4ti. Kadın hi~- buğdaylar öğütülür. O zaman da pa
manına gıtıtıği zaman kapıyı kil.it? bul. detlendi. Bu hiddetle, camide kürsü dö- paz y~tar, kadın da adamı salıverir. Bir 
muş. Karşısına çıkan ev sahıbmden: verek vaaz eden bir viiz gibi sırtına kaç gun sonra kadın gene ayni adama 
cMatmazel Odetimi soruyorslHluz? Bir bindiği adamın kafasına eliyle wra w- rastlar: •Bu gece de bize gelir misin?• 
~~ ~vvel .bu~adan taşmd_ı. Nereye gitti- ra belediyedekilerine bağırmaya başla- der ... Adam kadnn baştan aşağı silz
gmı de ?~ıyonnn. .. • diye haberi alın- dı: dükten sonra cAnlaşıldı, diye, cevap 
ca kendismde şafak atmış ... N~en son- _ Siz nasıl benim ekmeğ'imi sakla- verir, evde öğütülecek buğıdayınız bi• 
ra bir tuzağa d~lüp, dolandırıldı- muısmız, kendiniz yersiniz de... iWı.. ~ olacak!• 
ğmı anlayınca• solugu mahkemede al- Kadın acınacak vaziyette çünkü i- Sızın birikmiş buğdayınız olmaz a
~ Y_e bittabi her ikisini de mahkWıı yecek ekmeği yok. Fakat ~'anın :.ı. ma birikmit anket mevzularınız olabl• 
etıtiımiş ama ... puacıklan aitt1 fideı-, lünç tarafı da var. Daneğini belediye- lir de onun için bu hikiyeyi anlattım. 
Dhi Pfer- B isterken farkında olmadıg badi• 



--
Genç kızlarımızı alakadar eden dava 

• • 
NiÇiN 

Evlenemiyorlar? 
«ızı ile arasında 15 yaş fark bulunan genç 
bir annenin kız ana ve babalarına tavsiyeleri 

' - kırınııa l11i bit talı
~ ~ terhiga wre"lcıbıiı. 

'9le ld tecribuiz kttlar1n 
diiıtüklerl rakura düş • 
rrıigecek. 

2-Bıı mükemmel !J1°lalı· 
/arla • silahlandırdıqıruz 
km başına bir /eldkef 
gelmesinden korkmıyarak 

...__~.......,r'N cemiyet içine salıverecek
sini:ı. ·Yalnız büsbütün 
lconlrolsuz de1il. 

O kadar genç ki, g~linlik çağına gel
~. ~ir loz anası olduğuna kolaylıkla 
~~az. Fakat kızile arasında, an -
~ on beş yıllık bir fark olduğunu bil
eli~ için böyle genç kalışına hayret 
flı.._. 
"'llıyorum. 

le &~i devrin ,göreneklerine uyarak ev
llnliş. Babası eski bir kazasker... A

tı.ası da gene bir eski ka7.3Sıker torunu .. 
~kat k~casının Avrupa ta.bsi!-i gö:rr1~ş 
~ hekı:rn oluşu, bu eSki il.mıye aılesı

lli bir dereceye kadar yeni telakkilere 
Uydurabilmiş. 

Genç annenin evine, bir pazar günü, 
8~bah çayını beraber içmek üzere git
thn. Ben içeri girerken kızı da piyano
ilınun başına geçmek için ayağa kalk
tl:uştı, 

1 t\nne~i kaşlarını çattı: 
th - Kızını, kahvaltı bile etmedin da

a ..• Bu dandan'dan ne anlarsın, bil
ttıeın ki. .. 

Sonra, bana dönerek ilave etti: 
- Sabahtan ak.şama kadar piyano -

~Un b~mda!. Bari, çaldığı şeyler bir 
Ye benzese ... 

Genç kadınla öteden beriden konu -
tUyoruz. Derken, ben oldukca mahira
~e bir manevra ile sözü evlenecek kız

r bahsine getirdim: 
- Kızlarımıza koca bulmak için ne 

l'al>tnalı? .. 
l<ayıtsızlikla omuzlarını kaldırdı: 

hakkak ki; kızlarımız, iyi veya kötü, 
koca bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu
nun sebebi, yahud sebebleri nedir? 

Genç anne, bir iki saniye düşündük
ten sonra cevap veriyor: 

- Kızlarımızın koca bulmakta güç -
lük çekmeleri, koca aramasını bilme -
diklerindendir! 

- Affedersiniz, ama ,dedim, 
koca nasıl aranır? 

Güldü: 

sizce 

- Bakınız, nasıl. .. Bir kere, kızınıza 
iyi bir tahsil, mükemmel bir terbiye 
vereceksiniz. Bu terbiye, onu bir ta -
kım tecrübesiz kızların düştükleri gaf
let çukuruna düşürmekten muhafaza 
edecektir. Ve bu mükemmel tahsil, 
sağlam terbiye ile silahlandırdığınız kı
zı, başına bir felaket gelmesinden kork
mıyarak, cemiyet içine salıvereceksi
niz. Yalnız büsbütün kontrolsüz değil. 
Hatta, bu kontrol bilakis çok müessir 
olacak, fakat kıza, kendisinin kontrol 
altında bulunduğunu hissettirmiyecek
siniz. Bunları yaparsanız, arası çok geç-
meden kızınızı kolunda, kendine uy -
gun bir gençle kapınızı çalarken gö -
rürsünüz. Ama, bu tavsiyeler, gelişi 

güzel her kız için değildir. İlaç da, ma
ltlm ya, bünyeye ve ihtiyaca göre veri
lir. Birisi için faydalı bir ilaç, bir baş
kası için zehir olabilir. 

- Fakat, dedim, sizin söylediğiniz 

- Ben, tuhaf değil mi, kızıma koca evsafta kaç tane kız bulabiliriz ? 

huıaınıyacağım diye hiç endi§e etmi - - Orası doğru ... diye boynunu bük

Ben sordum: 

~orum. Korktuğum şey, koca bulama - tü. 
llıak değil, fena koca bulmaktır. Çünkü, 
~iıJcie kız c11ınelerile kız babalarının ço
itt, evlenmeği bir piyango sanıyorlar. 
lıaııt işi, tavla zarı atar gibi, ilik iste -
~.en delikanlıya, gözleri kapalı kız ve
li:yor lar. Halbuki zamane gençleri, hem 
~avaı... hıem ııpsevıdi!.. Ateşlenmeleri 
•le soğumaları bir oluyor. İ~lerinden 
~oğu, gelici geçici bir heves uğruna ev
letıiyorlar. Fakat bu devamlı bağlılık, 
0niarı çabucak evlilikten soğutuyor. 
tloşanıp da yeniden serseri hayata a -
tıldıkları gün, sırtlarından büyük bir 

- O halde? .. Ben, sizden umumt bir 
çare istiyorum. Kızlarımıza kolaylıkla 
koca bulmak için ne yapmalı? 

Genç anne, başını elleri arasına aldı, 
bir müddet düşündükten sonra dedi 

ki: ,! 

- Erkekleri, daha çocuk yaşta, ko
ca olmak istidadile yetiştirmeli! .. 

Öyle ki, mektebden çıktığı gün, ev~ 
lenmen'in içtimai bir zaruret olduğunu 
.anlıyarak, kendine bir eş aramağa baş-

Yiik kalkmış oluyor. Ne yazık ki, er -
lteğin sırtından kalkan yük, bu sefer ,lasın!.. 

Kont Ciyano 
İtalyanlar kendisini Comte Galeazo 

Ciano di Cortellazzıo ismile anarlar. 
1930 da İtalyan Başvekili Musolininin 
kızı Edda ile evlenmiş, F~ist Reise da
mat olmuştur. Şimdi 37 yaşındadır. 
İtalyanın bugün Musoliniden sonra en 
bellib~lı simasıdır. Genç devlet ada
mı on dokuz yaşında Faşist hareketle
rine ~tirak etmiş ve Faşist lejiyonlari
le birlikte Romaya yürümüştür. Fran
sız Başvekili Leon Blum gibi birkaç yıl 
gareteci1ik te·yapmış, tiyatro tenkitle
rile nazarı dikkati celbetmiştir. 

Müteakıben sefirliklere ve büyük el
çiliklere geçmiş, diplomatik sahada da 
muvaffakıyetler kazanmıştır. Bundan 
sonra Kont Ciaınoyu Milletler Cemiye
ti sıralarında görüyorUfl. Genç diplo
mat bu arada silaıhları bırakma konfe
ransında İtaJ.yayı temsil etmiş, 1933 
Teşrinievvel.inde Matbuat Umumi Mü
dürü, 1934 de Propaganda Nazırı ol
muştur. 

Kont Ciano bunu müteakıp Habeş 
harbine iştriak ederek cLa Desesperee» 
ismindeki filonun kumandanlığını al
mış, harp dön~ünde de Musolini ken
disini Hariciye Nazırlığına getirmiştir. 

Dünyanın en genç Hariciye Nazırı, iyi 
bir aile reisi olması ve ev.ine düşkünlü
ğü ile de maruftur. 

Bahklar kadınlardan 
daha merakh imişler 
Amerikalı Doktor George W • Sti

les kadınlardan daha meraklı mahluk
ların balıklar olduğunu söylemekte ve 
kanaatini de şu yolda isbat etmekte
dir: 

«Buzlar nehirleri bastırdığı zaman, 
bütün balıklar nehirlerin dibinde ra
h~t rahat oturacaklarına, ille yukarı 
çıkmak istiyerek, kafalarını gözlerini 

yararlar. Bir çok şeyleri bu meyanda 
olta iğnelerini aç olduklarından ziya
de meraklı oldukları için yutarlar. Ba
lıkçılar Balıkların ruhiyatını bilerd\ 
o yolda hareket etseler çok daha iyi 
neticeler alırlar.» 

Başta aşağı yalanla dolu 
bir gazete 

Sayfa 7 

'fSPOlt~ 
Süel liseler Atletizm 
müsabakaları bitti 

Kuleli 105 sayı ile birinci oldu 
Genç sporcular çok iyi dereceler elde etmeğe 

muvaffak olmuşlardır 

Deniz Gedikli spor öğret- Kuleli lisesi spor öğret- Maltepe lisesi spor ög· 
meni Teğmen Zahit meni Yüzbaşı retmeni Yüzbaşı 

Kırağlı Hüsam.ettin Zeki 
Askeri !'iseler arasında yapılan sene- rede Deniz gedikli takımı bayrağı baş~ 

lik atletizm müsabakaları dün sona er- ta götürdüğü halde, Deniz lisesi 200 ve 
miştir. 100 metrede büyük bir kuvvet sarfe· 

Dün ) apılan bu müsabakalarda uzun derek bu mesafeyi kapamak suretile 
atlama birinciliğini Kuleliden Hilmi yarışı kazandılar. 

6,50 ile almağa muvaffak olmuştur. Deniz lisesinden Hicri, Şükran, V~ 
Deniz lisesinden Galip 6, 1 O ile ikinci, dat, İrfan şeklindeki takımı 3,4 7,2 ile 
Kuleliden Kazım 5.88 ile üçüncü ol- birinci, Deniz Gedikli ikinci, Kuleli ü· 
m~~lardır. . . . çüncü, Maltepeliler dördüncü oldular. 

Uç adım atlamada Kuleliden Hilmı .. . .. 
13 13 il b

. . . K 1 l'd K.. 12 Dun lıseler arasında yapılan bu musa-' e ırıncı, u e ı en azım , . . . 
71 ile ikinci, Maltepeden Ali 12,63 ile bakalar sonunda Kulel'i lısesı 105 pu-
üçüncü olmuştur. vanla birinci' oldu. Diğer liseler de şu 

Balkan bayrak yarışı çok heyecanlı dereceleri aldılar: Deniz lisesi 96, Mal
olmuştur. Sekiz yüz ve dört yüz met- tepe 63, Deniz Gedikli de 27. 

Asker AtletlerimizilDünku ve bugünkü 
tebrik ederiz. maçlar 

Yazan ı Ömer Besim 

Dört haftadan beri devam eden as
keri liseler atletiııın şampiyonası dün 
yapılan müsabakalardan sonra Kuleli 
lisesinin parlak zafıerile nihayetlendi. 

İkinciteşrinin ortalarına kadar uza
yıp gelen bu müsabaklann kendine 
mahsus öyle güzellikleri, öyle parlak 
tarafları var ki onları burada teker 
teker izaha imkan y<>ktur. Her sene ara 
larında yaptıkları müsabakalara ümi
din fevkinde bir alaka ve o nisbette e
hernmivet vermiş olan askeri mektep
lerimizin bu müsabakaları, hakiki spor 
cuları o kadar kolay ve o kadar rahat 
bir şekilde bir araya toplamıştır ki on
ların bizim rekorlarımıza yaklaşan de
re<:eleri önünde hürmetle eğilmekten 
başka çare yoktur. 
Koşularda son hatta kadar soluk so

luğa mücadele edenler, atlama havu -
zunda ayni Eforu atma çemberi içinde 
ayni sür'at ve gayreti göstermek sure
tile her biri kendi mektebinin renkleri 
için haftalarca mücadele ettiler. 

Güzel bir havada başladıkları müsa
bakalar gün geldi, yağmur altında de
vıam etti. 

Askeri liseıler Atleti7...m müsabakala
rını, mevsim değiştirir gibi her hafta 
başka bir hava içinde seyrettik. 
Yağmura, çamura rağmen onlar kuv 

vet ve kudretlerinden birşey kaybet-

İstanbul futbol şampiyonasının üçün 
cü hafta maçları bugün Kadıköy, Tak
rSim ve Şeref stadlarında yapılacaktır. 
,Bugün yapılacak müsabakalar: 

Birinci lik: 
Galatasaray Süleymaniye 

Hakem: . Halid Galip .. 

Güneş Vefa 
Hakem: Sadi .• 

Fener bahçe Beykoz 
Hakem: Adnan .• 

İstanbulspor - Eyüp 
Hakem: Saminı .• 

Beşiktaş Anadolu 
Hakem: Şaıl .. 

Topkapı Hilal 
Hakem: Nuri .• 

[kinci lik : 
Ortaköy 
Karagümrük -
Altınordu 

Davutpaşa 

Doğanspor 
Galata Gençler 

Dünkü B takımları maçları 
İstanbul lik şampiyonası B takınılan 

maçları dün muhtelif stadlarda yapıl
mıştır. 

Galatasaray 7 - SUleymaniye 1 
Taksim stadında yapılan bu müsaba· 

ka baştan sona kadar Galatasarayın hfi
kimiyeti1e geçmiştir. 

Rokfellerin 100 yaşına kadar ya- meden ve her hafta taze bir enerji ile 
l d sahaya geldiler, mertce boy ölçüştü-

Günes 4 • Vefa O 
' şamak istediği ma.um ur. Artık işten 

R ler ve itiraf etmek lazım ki er meyda-
elini ayağını çekmiş okfellere canı sı-

nında erce müsabaka yaparak galibi-
kılmasın, ıheyecan duymasın diye Nev· yetin de mağlubiyetin de tadını hisse
york T aymis gazetesinin hususi bir de ede atletizm mevsimini kapadılar. 
nüshası verilmekte ve ilitiyar orada Ufak bfr sayı farkiyile Kuleliye mağ
beğendiği havadisleri okumakta imiş. Jup olan Deniz lisesi de, o ları takip 
Bu hadiseden mülhem olan Pesteli bir eden Maltepe ve Gedikli :.ıe en cesur 

k h d h l 'kıh' l k1 ' bir şekilde müsabaka yapan kıymetli aç şa ıs, er a nı ın er übü diye 
ve değerli atletlere maliktirler. 

bir klüp teşkil etmişler, bunlar dünya- r· l . d b" "'k . 1 . . lmak . .. . ç erın e yarının uyu şamıyon a-
nın nıkbin o sayesınde duzelebı- rı memleketin iftihar edeceği rokort-
leceğine inanıyorlarmış ve bir de gün- :m~nleri saklı olan bu atlet1erin gittik
delik bir gazete .neşretmeğe karar ver· ,çe büyük bir hız alan bugünkü hare
mişler. Daha ilk nüshada içindeki ha- ,ketleri gelecek seneler daha kuvvetli 

Taksim stadında yapılan bu müsa· 
bakayı güzel bir oyundan sonra GÜ· 
neş takımı 4 - O kazanmıştır. 

F enerbahçe 5 - Beykoz 2 
Kadıköy stadında yapılan bu maçın 

ille devresi 2 - 2 berabere bitmiştir. 
İkinci devrede daha canlı oynayan Fe
nerbahçe üç gol daha yaparak 5 - 2 ga
lip gelmiştir. 

lstanbulspor 2 • Eyüp O 
Kadıköy stadında yapılan B takım

ları arasındaki bu müsabakayı 2 - O İs
tanbuLc:;por kazanmıştır. 
-·. --- . ·-~· .. ·~·----

kocasından ayrı düşer düşmez adı dul Şimdiki gençlerde, çok teessüf ede
d~ye anılan genç kızın omuzuna yükle- ,rim ki, ev sevgisi yok. Aile bağı da çok 
~lYor. Bu korkunç akıbetten korunmak ,gevşek... vadislerin hepsinin iç açıcı mahiyette 
1Çin genç kız anaları, ~k dikkatli dav- Bence, her koca erkektir. Fakat her ve binaenaleyh yalan olduğunu ilan 

bir şekil alacak, onların aralarından çı
kacak atletler, Milli Türk takımı kad-
0rosunda en şerefli bir yere sahip ola
.caklardır. Dört hafta üst üste müsaba
ka yapan bu atletlerimiz şimdi istira
hat devresine girerken onların gele • 

cek seneler daha parlak ve daha şe
refli dereceler elde etmelerini temen
ni etmek atletizmin selameti için en 
büyük arzu ve temennidir!.. 

l'anrnalıdır bence... ... erkek, koca değildir. Güçlük, koca bul- ettikleri halde bu gazete bütün diğer 

Ömer Besim 
- Haklısınız, diy& SÖ'LÜnÜ maktan ziyade iyi koca bulmaktadır. ciddi gazetelerden daha fazla satış ya-

pıyormuf. 
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S~riyed~ se~im ~a~ladı, San~ak Eyüpte rakı içip ayin yaparken 
T~~ş~~~.~lınc~:~!~8 r~~!!r!~aca~t~e~}!~!.ler tutu 1 an Bektaşi 1 er 

çın 1 tıfa etmiş olmalarıdır. üzerinde herhalde iyi t~iri olmı!,aca: 
ikınc · şe.ı:dl de muntehibi evvel olan- ğı &şikar olan bütiln bu teşebbuslerı 

Iarın cebren rey sandığı başına götü- protesto ediyoruz. 
ru1meme en için evıerinden çıkmama- Sancaktan 7 meb'us çıkarmak 
1 rıdır. 

Evler kapalı, dükkanlar kapah istiyorlar 

Bqtarafı 1 inci sayfada) 
26 kişi Adliyeye verilmiştir. 
Aşağıda, bu hadisenin tahkikatın~ 

yapan arkadaşlarmıızın elde ettiklerı 
şayanı dikkat malfımatı sırasile bula
caksınız, 

O şekilde ki bu gün Sancak hudut- Antakya 14 (Hususi) - Bugün Fatih mahkemesinde mübaşiırlik e -
ehir k den Nihat, Eyüp Sultanda, Şifada, 3 rnrı dah inde bulunan b~tün ş . ' a başlanan müntehibi aani intihabından numaraiı evde oturmaktadır. Nihat, 

!saba \·-e köy'leır metruk bırer şehır, ~;- sonra 30 ikinciteşrind.e yapılacak olan merhum ve meşhur Bektaşi babası Ya-
baba ve köy manzarası arzetmekte ı 1· . . • d b" .. .. 

Evler kapalı, dükkanlar kapalı bulu-,ikinci devre intıhap ec.çımın .e ut~n şarın yakın akrabasıdır. Ve ondan mun 
d Suriye namına 84 mebus seçılecektır. hal kalan babalık tahtına oturmak, ba-

nuyor u. 7 . b' . gi ek h '"l d d r Suriyede b r mebus intihabı kanunu Bu 84 meb'uslukt-an tanesı . ızı~ balık tacını yım u yasın a ı · 
yoktur. Seçim b"zun zamanımı7.dan ka-ıSancak için ayrıltnıttır. Fakat hıç hır Nıhadın, Eyiıp Sultanda irat ve akar 
lan tiha.bı mebusan kanununa göre nam~edin ismi henüz ilan edilmemiş- sahibi olduğu söylenmektedir. 
yapılmaktadır. Onun için bugünkü se- J tir. Vakıa, irat ve akar sahibi bir ada -
~im müntehibi sani seçimidir. Mebus 1 • • h d I h . . mm hor göreceği bir vazifede bulun- . 
seçimi ayın otuzuncu günü yapılacak- Şakır Nımet u u arıcme ması, bu rivayeti tekzip etmektedir. 

Hırpant kılığından da, cirat ve akan tır. çıkarıldı sahibi bir adam olmadığı anlaşılmak-
Vüksek komiserliğe çekilen H ") s . tadır Fakat cpara ile imanın kimde ol 

İskenderun 1~ ( . usu~ı - urı· du v • belli olıriaZ> k~funını da hatır-protesto telgrafları ye hükumeti Şakir Nımetı hudut ha- da ~utmak IWLımdır. 
Antakya, 14 (Hususi muhabirimiz- rjcine çıkarm!ftır. Hazır Bektaşilik: talıtı, taç, teber, 

den) - Irkdaş1arımız bugünkü seçi- peştemal var. Yani baba olmak için l.~-
me iştirak: etmemekle kalmadılar. Ay- Seçimden zun gelen takımlar tamam. Fakat mu-
rıca Sur'iye yüksek komiserlığine bir ritsiz Bektaşi babası, milletsiz kral gi-
de protesto telgrafı çektiler. Evve /ki tazyik bi, yavan birşey. binaenaleyh, mürit 

Bu telgrafta Suriye birliğine girme- te bulmak lazım. Bizim babalık düşkü-
ği kabul etmedikleri ha'lde ve Türkiye (Bat tarafı ı inci sayfada) nü de, aramış, taramış, bir sü~ de mü 
ile Fransa arasında Sancağın mukad- hassa Türk köylüsünü intihaba iştirak rit bulmuş. Evini de dergah haline so
deratı hakkında müzakereier yapılır- ettirmek hususunda kullanıla~ .vasıt~- kup, alemlere başlamış. 
ken maha1!li hükfımetin milli iradeyi lar gayri insanidir. Hatta bu ışı temın Evvelki akşam, mübaşir Nihat, mu
tepeliyerek emri vakilerle Suri~ na- için süngü ve dipcik bile kullanılmak- radına erecek, ve Bektaşilik tacını me
mına seçim icra ettirmesi protesto edi- tadır. Fakat h~r ne bahasına olursa ol· rasimle giyecekmiş. 
liyor. Ve sonunda cSeçimin Türkiye ile sun Suriye intihabatına iştirak etme- Bir gün evvelden, dergah temizlen~ 
'Fransa arasındaki müzakerenin sonuna meye ve bu suretle Suriye ile alaka- miş. Mezeler hazırlanmış. Ve evvelki 
~ehirini istiyoruz.» deniyor. lan olmadığını isbat eıt.meye çalışan gün akşama kadar, içki sofralarının hiç 

Bundan başka, Antakya, İskenderun, Sancaik Türkleri iki gün sonra başlıya- bir eksiği bırakılmamış. 
BHan, Reyiıaniye, Kırıkhnn ha.il mü- cak olan Suri~ intihabatı devam etti- Saat on sekize doğru kendilerine ön
messilleri tarafından ~en ild protes ği müddetçe evlerinden dışarı çıkmama ceden haber salınmış olan müritler, bi
to telgrafı daha vardır ki onlar da şun ya karar vermi§lerdir. Bu karara San- rer birer sökün etmişler. 
tardır: cak dahilinde bulunan Arap köylüleri Saat on dokuzda, yirmi sekiz mürit, 

1 - Sancak haılkı Suriye file birleş- de iştirak edecektir. . sofralara kurulup demlenmeğe başla -
mey1 protesto ettiği halde Sancakta Diğer taraftan Sancak belediyelerin- mışlar. 
Suriye namına intihap yapmak teşeb- de aza olan bütün Türkler intihabata Evvela kadınlara rakı sunulmuş. af-
büsile iradei miılliye aleyhinde emri iştirak etmemek için belediye azalık- yon verilmiş. 
V'dkiler hazırlanmıştır. !arından istifa etmişlerdir. Ve keyifler tam kıvamına gelince, 

Gayri meşru vasıtalarla millet ar Cumhuri;yet bayramını kutlama t.?re Yaşar babadan yadigar kalan tacı, mü-
ıeyhtarlarının millet mümessili diye nine iştirak ettiği için kapatılan Türk haşir Nihadın başına geç_i.mll§l'er. Kam 
ortaya çıkarılarak mukadderatımızla lisesinin maruz kaldığı bu haksız hare- beriyesini beline kuşatıp, teberini eline 
~ynanmasını ve intihabı protesto, te- ket bütün köy mekteplerine varınca- vermişler. Abasını da sırtına giydirip 
hirini taleb ederiz. y& kadar sirayet etmiş v~ ?1'e."~ işti- babayı tahtına kurultmuşlar. Ondan 

2 - Siyasi mukadderatunız hak- ra:k eden talebenin sayısı ıki bını geç- sonra da, babanın şerefine gelsin ra-
kında Türkiye ile Franaa arasında cc- nriftir. Salfilı'iyettar ~badan. al~na~ kılar... d 

reyan eden µıüzakerelcr neticelenme- hgelaberıenleen?ö~ .. s1a5
nOcakk:'";urik ~~~~~nraıl: d Fak;~ tam o lınsıra a, ?ul~ndu~lan ~-

. · · d · 1 h' · •11.w• "'l.... anın A.apısı açı ~ ve ıçerıye gıren sı-
den mılletın ıra esı a ey ıne emrıva- te hazırlanmaktadır. Bu listeye dahil ·ı b t ı ""yı' • t k . . . · . ... vı za ı a memur an i:1 mn am ıva-kıler yapılmak ıstendı. Hükumet Su- olan Tünkler, ne olursa olsun ve yapı- mını bulmasına kıl kalan keyfini kaçır-
riye devleti namına intihap yaptırmak- lan tazyikler ne dereceyi bulursa bul- mış'lar. 
tadır. Biz yirminci asrın medent vic- sun Sancak Türkleri ~at'~en intiha- Elinde teberile, sırtında abasile, be
danmdan hakkımıza hürmet beklerken ba iştirak etmiyecek ve bu suretle Su- 11.inde Kamberiyesile, ve başınıda he.ı 
milli irade aleyhinde emrivakiler ha- riyeden ayrı bir Türk kitlesi olduğunu nüz saltanatını süremediği taciyle Bek
zırlanmasını ve Türkiye ile Fransa a· bütün dünyaya isbat edecektir. ~i babası önde, biçare müritleri ar-

Suçlu kadınlar polis mü diriyetinden çıkarken 

balanak U"z""'"""' nö'h..ıf.n: bulunan ld kada, hepri de karakolu boylamışlar. ......"" ·~ . _,.., 
Meğer, geveze bir müridin ayin ya· bul Asliye bilinci ceza mabkemeP"" 

pılacağını ve Baba efendinin taç giye- sevkolundulaT. .. 
ceğini habre alan zabıta memurlan, e- Halbuki cürmü mejıut yapıldığı" 
vi. erkenden ve gizlice kuşatmış bulu- dan beri ıta_m 45 saat geçmiş b~~~ 
iıuyorlarmış. 1 du. Malikane bu n~dan uo' 

Fakat eğer dalgın müritlerden birisi, 3005 numara!lı meşhut suçlar kan }lJct 
ev bozması dergaha girerken kapının ahkfunına dahil görmediğinden a . 
mandalındaki ipi dışarıda unutn:asay mı um~iye ~a.iresinde m~am~le ~ 
mış, zabıta memurları içeriye kadar bu P.~a~ u~z: ışı tekrar Muddeıum 
derece sessiz sadaısız giremiyecekler.. lige .g~nde:,<fi. .. . v 
miş. o takdirde de bittabi, baba efen- İki uç gundur ~aznun .. mevkiınde 
di, kaınberiyesini, tacını, teberini, tah- ken bir anda. şahit mevkime geçen le" 
tını bir köşeye saklamaya vakit bula- dınlı, erkekli, kalabalık memnun, b1 
bilecekmiş. Fakat iş bu biçimde olma- risi : .. . uıol 
yınca, baba efendi, taç yerine külah - ~şkolsun şu genç muddeıum . 
giymiş! Ve alemi manaya seyahate ha- ye, dıyor, haklıyı haksızdan şıp dı1' 
zırlanırken, karakolu boylamış! ayırdı. y ıJ' 

Dün, hepsı de, Adliye koridorların- Koltugunda ekmek ~e katıkları b 
da idiler. lunan şahit kadınlar sıralara oturdu . 

Miintlerin en küçüğü ı 2 yaşındaki lar .. !f ıhat ~aba, küçük boyu, za!ı~ vil. 
Mustafa kızı F.sına. En büyükleri de c~~ne ragmen s~~ı~a~ış, nunı :rııJ 
82 yaşında bulunan Ali oğlu Ahmedi... n; bır kahraman gıbı yuzun: m~lftl ~ 
Diğer müritlerin onu kadın, geri kalan lul bakan ahbaplarını tesellı ediyor. 
ları erkek. Müddeiumumi Hikmef Su zun boyJu Mustafa daha durgun. 
nel ifadelerini alırken, mübaşir seslen- Müddeiumumil'ik önünde bir mikd-' 
dikçe isimlerini de not ediyorum: Mü- duru'ldı.ıjdan sonra: 
başir 'Nıhat ... Salim oğlu İbrahim.. Os- - Haydi nöbetçi sulh hakimi önO' 
man oğlu Salfilıattin... Hüse~in oğlu ne! denildi. 
Mustafa ... AbduıTahman oğlu Ibrahim. Alay bir merdiven daha indi. "'/• 
Ali oğlu Ah.mel .. Ahmet oğlu Sami... sulh hakimliği önünde şahitlere gideb1' 

Ali oğlu Rifat... Süleyman oğlu Ah- l>ilecekleri tebliğ edildikten sonra sor" 
met... Mustafa oğlu BehlCıl... Hasan oğ- guya başlandı. 
lu Muhsin ... Osman oğlu Cevat ... Mah Hakim Nihada döndü: 
mut oğlu Veli ... Abdülkadir oğlu Ta- - Birçoklarını başına toplayıp Ayi> 
hir ... Sadık oğlu Saip ... Hamit oğlu Ha yapmışsın?. 
lit .. Mustafa oğlu Mustafa ... Derviş kı- _ Hayır. Biz rakı içtik. Eğleniyor · 
zı Cevahir ... Mehmet kızı Mebrure, Ra duk. Yakaladılar. 
miz 'kızı Aliye, LUtfi kızı AdHe, Nihat _ Kaç kişi vardınız? Saat kaçta <fi 
kızı Meliha, Tevfik kızı Saadet, Halil kaladılar. 
kızı Fatma, Mustafa kızı Fmna, ve Mus - Saati hatırlamıyorwn, l -4 - 1 S ıd· 
tafa kızı Şükriye... şi vardık. 

Maznunla'r avukat olarak ta Etem Ru - Kadınlar da varmış. 
hiyi bulmuşlar. Etem Ruhi, müthiş çoş - Kendi ailelerimizdırler. Elbetti 
kun... Her yakaladığını, müvekkilleri- vardılar. 
nin masumiyetlerine inandırmaya ça- - Peki neden toplandınf<&? 

nin korkulu· heyecanlı hayatına ken - lışıYQr. Mazınunıardan Sami Ahmet, - Muhabbet ynpmak için. 
dini kaptırmadı mı~ de'li lakabiyle maruf Halit Paşanın - Siz bir rnübaşirsiniz. Aldığınız mi 

Şimdi Bebekte Nazmiyenin yalısın- kardeşi: aş böyle büyük büyük ziyafetlere mil· 
da geçen bir gecenin tafsilatı gözünün - Bektaşilik kim, biz kim? diyor .. sait midir? 
önünde uzak bir film gibi çözülüp can- İki kadeh rakı içelim dedik, burnumuz Küçük ihtiyar hiç tereddüt etmedet 
!anıyor. dan geldı... cevap verdi. 

- Ekrem Naimeyi görüyor musun~ - Nihat, teberi ve tacile, tahtında - Müsaittir. 
Ne kadar güzel bu gece. yakalanmış. Buna ne buyurursunuz? - Evde afyon ve esrar da bulmUf' 

D. · h · d lar, buna ne dersin? Sarı saçları, boncuk mavisi gözleri ıy.ınce, eps.ı e: LC 

- Afyondan haberim yok. Bellti ,~· _ Oğlum, Mualla iyi hof kız am • dını ve çocuk anası olmak için lazım ve beyaz teffaf tenile bu gece Naime - Yalan-ı bastırıp çıkıyorlar. risi bırakmıştır. 
mal Senı·n kazancın sana yetmiyor: gelen bütün meziyetleri var. cidden güzeli Dolgun omuzları ı~ıklar Nihadın evinde yaka:ı-ınan evrak a-

h k y rasında, Erzurumlu Kemali tarafından - Ayin yaptığınız ev senin mi? bir de evlendikten sonra •rtına Be- - Düşün Ekrem, babasının biricik altında fil dişinden bir ey elin omuz- yazılmış şürler de var. Koca Bektaşi: - Ayin yapmadık. Eğ'leniyorduk. ~ 
dia gibi hastalıklı bir kızı da yük.lene- kızı bu Naime... O öldükten sonra ları gibi mat ve duru. ben"ımdir. · 

k b . k Aşksız alemde adam olmanın imkfuıı 
ceksin. çiftlik, çu'buk, ev, konak ne varsa hep- E reme yaklaşıyor, ıraz l alın, fa- yok, - Evde Bektaşiliğe ait hırka, kerntJ\ 

Bak Kanlıcadakinden eonra Be - si ıenin... " kat doğrudan doğruya sinir ere işle - Dert devadır qıka, bidertlerin dermanı bulunmuş. Bunları giyinmişsiniz? 
bekteki yalı da •atıldı. Artık Nifanta • Ama babaoı henüz genç, ölmesi u- yen '~"".k ııesile ona hü9bütün yakınlaş- yok. - Hayır. Eni§tem Bckla§i §eyhl "'i• 
şında göç.meğe yüz tutmuş bir konak- zak .. diyecekSin ... Doğru: fakat on - mak ıs~ı~~r •.. onu terasaya, ~ahçeye, ~~- Buyurmuş. Bu hesapça, yakayı ele ve şardır. Öldü. Bunlar bizde kaldı. 
tan başka Muallanın bir geliri yok. Iara içgüveyai gittin mi işte gene ser- lona surukluyor v4 dansediyorlar, ıçı- ren aşık mürttlarin üzülmemeleri la - - Size (baba) derl&nniş. O akş-

8 d b k b .. .. ·· .. ·· b' t" ·· t"" t d n d ektir yorlar. z.ım. Öy1- ya ... Mademki dert, A .. ıka de- da bu ünvanı merasimle takmaca) un an aş a, utun omrunu !r ve ın us une o ur u em . L<c ~ 

hastayı tedavi etmekle geçirmiyeceğin Hem nikahtan evvel şartlar koşa - Ba k b' k N . .
1 

va imiş, bulduar dertlerini 8şıklar ... mışsınız? 
de ne malum) Muallanın anasının na- rız .. onlardan para isteriz. d şdia ır a şam geni c be abıme 1 e Doya doya çeksinler! - Yalan efendim. Komşularda bit 

1 "ld"w.. .. k"l" bT y b .. . k d b anse yor, gene onuna ra er ge- İçlerinden birisi: kızcağız öldü idi. Mustafa benden or'-~ı 
0 

I ~gunu xe a a .
1 

ıyorsun. a u - Oyle ya, Nai~e sem 
0 

a ar e- ziyor. Ve yavaş yavaş yirmi ya~ında - N~en? diyor, niçin yakal'adılar bi da okumak için kur'an istedi. Dön~ 
asta 

1 

ona . a ge~ışse ... y ğeniyor ki, kız hanıdeyse ak!~nı ~açı • ince ve hülyalı Muallanın yerini bu o- zi? Kadınlı, er~_e'kl.'i içki içmek kanu- bana uğradı. Ölen kızın anası feryat ~ 
- Kardeşım, senın aradıgın kız ol- ra~k ... Fırsat bu fırsattı~. Şımdı kar- tuzuna yakın n~'eli, süslü, tombul· nen yasak mı? Oyae olsaydı, içinde ba- tiği için sesine gelenler dönüşte biz:IJIJı 

sun.. Ben sana Mualladan çok daha deşım, çocukluğundanberı hep para .. N · l y ba 1 }o verilen bütün müesseselerin, Bekta- eve toplandılar. 
f • . aıme a maga ş ıyor. .....ı. 

güzellerini bulurum; senin gibi erke - p:!ra diye sayıklıyordun. şte şımdı şi dergfilu diıy• aranması lazım.gelmez Mustafa da Nihat Babanın ifadesİ.11" 
ğc b" ün kızlar feda olsun! işte bak umduğundan çok para senin ayağına Dü" . bek.I d" r:-:ı_ miydi? tasdik etti. HA.kim ona da sordu. 

1 - n sem e ım ı:&rem .. ne- B" 1 d ;t.i1- taks' tım b' s· d Bekt . . . ? Naimeye, zmirde babasmı parmakla geliyor. Kısmetini tepme, bütün öm - d l d' , oy e e~, ıra ız ne ı - - ız e aşı mısınız. 
en ge me ın r Zı ? E t 

gösteriyorlar, tükenmez •erv~.' ve •a • rünce yanar, pişman olursun kardeşim. _ Muallilcığım, çok ehemmiyetli ıın • • • ::: ~ ıİı:ustafa babo. idi, Nihad• ı 
m nı di1lere destan olmuş! Oylc ikı-n bir hastam vardı. . Ü d'" a- babalık verecekti diyorlar. 

Ifadelerln alınması saatlerce s r u. e.-"' kızın sende gözü var. Onunla evlenir- Para, para .. evet Ekrem bütün İçlerinden bazılarının nüfus kağıtları _ Yalan, babruık vermek benım n• 
sen bütün ömrünü rahat ve refah için- yüksek duygularını, gençlik hayalleri- - Hemen gidiyor musun Ekrem) evlerinden getirtildi. Neticede Müddf- haddime. Ben kınıim ki ona babalılı 
de geçirirsin. ni onun uğruna feda etmedi mi} Hatta Bu akşam yemeğe kalmıyacak mı • iumumtlikçe maznunlar, mübaşir Ni - verebileyim. 
Doğrusu Naime Mualla kadar güzel o kadar sene aşkla çalıştığı mesleğini sın~ hat ile Mustafa suçlu, diğerleri şahit o- Sorgu nihayetlenmişti. Sulh hlkiıo' 
okumuş de.2il".iir amma bir aile ka- bile o yüzden bn·akarak ticaret alemi- (Arkua var). larak düın aqam meahut cürümlere kararını verdi . .: TevkifL 
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ITTi~~~~KiD~ONS~N~ 1-:-~~~-~-~-M_EK_T_~-~:N-~~-~ 
Yazanı Eski Tanin 8Qmuharrtrl Muhittin Blrpn 

Avrupalılar Türkiyeyi müstemleke 
haline sokmak istiyorlardı 

Montröde tesadüfen Röyterin o zaman lstanbulda bulunan muhabirile tanışhm. 
Unutmadığı türkçesile güzel güzel konuştuk. Türkiye hakkındaki bilgilerini o 

zaman muhalefet yapan ikdam ve Yeni ıazeteden aldığını söyledi 
Halbuki, Osmanlı imparatorlu • 

iunun on senelik meşrutiyet haya • 
tında İngiltere bizde münhasıran irti· 
caı tutmuf ve sistematik surette inlu· 
lihcıların aleyhinde bulunmu,tur. 
Rusya ltıgiltereden, Osmanlı lmpara· 
torluğunun mutlaka yıkılmasını ist~ 
lbİf olsa dahi lngilterenin bun1l iste • 
lnemesi hem kendi menfaatı iktizasın· 
dan idi, hem de bunu yapmıya mutlaka 
Jnecburiyeti yoktu. Buna rağmen niçin 
böyle hareket etti) 

Osmanh hUkOmeti mutlaka 
batacak mı idi? 

Ben bu sualler için zihnimde hiç bir 
zaman sağlam cevahlar bulamadım. 
Bu muamma için bana en ziyade doğ· l'aıver Jllllf9 Betam 4la halk anamda 
ıu aörünen iki hal tekli tasavvur ede- muammayı halledecek bir bç unsur ihat ve Terakki Drang nach osten 
rim: Biri, lngilterenin bizdeki hare • elde etmeğe çalıştım. Fakat, ben onu siyasetini iyi biliyor ve zaten 908 isya· 
letin ciddili~ine inanmıyarak Osm~nJı çektikce o benden kaçtı. Yalnız ~unu nına biraz da bundan dolayı ablmış bu· 
~ratorlugunun mutlaka batacagı - anlatmak istedi k..i o zaman lngıltere 1 d 1 l 1. 

b · d h. b. L • f k unuyor u. ta yaya se ınce, o, o za -
~ ve unun yerme e ıç ır AUVVe- öyle çalışmayı tercih edıyordu: a at, .. . . . . 
tin ıelme kabiliyeti olmadığına kani sonra bu siyasetten dolayı pifman da man .. mu~takıl hır aıyaset yapabılecek 
olması idi. Bu takdirde Osmanlı im - olmamış değildir. ve uzerme dayanılmayı düfünüle
P.ratorluğunun idaresini, bizzat impa- Pi,man olmuş veya olmalDlf, haki· cek derecede kuvvetli bir devlet olma
b.torluk içinden çıkan bir kuvvet vası· kat fU idi ki ittihat ve Terakki nasıl makla beraber zaten ittifakı müsellese 
ta.ile kendi elinde tutmak ve bu au • meşrutiyetin ilAnı ile her feyin düzele· bağlı bulunuyordu. Panslavizm at i 
!etle de Ruayanın imparatorluğu ele al- ceğini zannederek hata etmitıe İngiliz ile kayn R d d l k bekCfl - · ı '- · · d d I w • • hakk d be l d. v. ıyan uaya an oat u _,.. -.asına manı o ma~ ıslıyor u. ost ugu aıyaseti ın a s e ıgı w • 

ikinci hal ,ekli de, büyük bir fallın ümidlerde de tam bir inkisara uğra • mege de ımkan yoktu: kala kala orta· 
mü.ıtem!ekecisi ol~n lngilterenin bu mıştır. Zavallı 908 inkılabcıları 1 Siy~-! da kendisile doıtluk yapılabilecek bir 
fıalıfe ımparatorlugunun daha fazla si mücadele hayatına ellerinde iki si • Fransa kalıyordu. 
f'q.maıını istememesi hasebile bunun lahla çıktılar: Milletin bir kısmı bu iki f d U v 

1ııatmaaına çalışması ve aynı zamanda silahın ikisini de onlann ellerinden al- raası os ugu 
.batarken de içinde kendi emirlerine dılar ve onlara kartı kullandılar. Mu • Hakikaten Fransa bu devirde Tür • 
~olaylıkla boyun eğecek dahili bir fır- halef etin ittihat ve Terakki ile aon da· kiye ile bir hayli doatluk yaptı. ittihat 
ka ve kitle bulunmasını istemesidir. Bu kikaya kadar mücadele eden ve ona ve Terakkinin ıol cenahı Fransız doıt· 
/'al \ICkillerini~ ~iki b!ri vey~ di~e~i lkarşı duyduğu husumeti aynı zaman • larından mürekkepti. (Arkası var) 
ive yahud her ikısı de bırden dogru ıdı; ela vatan fikri aleyhdarlığı ile karıştır-
De olursa olsun muhakkak olan şu idi imaya kadar giden kısmı hep bu ln1ıiliz BaJ Ballı Bahara 

li İngiltere, ittihat ve Terakkinin, da· !dostluğu siyaseti üzerine oturmuş ve ~ektubunuza aldım. İltifat '" tevecctı-
la doğrusu 908 inkılabının can ve gö- bu sözü ilk çıkaran İttihat ve Terakki· hünWıe &efektü.rler ederim. Nt!fliyatmun 

~ülden uzattığı dostluk elini tutmak yi hep bu silahla vurmıya çalı,mıştır. İttihat Ye TeratJdn1n ne oldulanu tetrlh e
'töyle dursun, hatta tutar bile görünme· Bu silah ne zaman ittihat ve Terakki den b1rincl tısını bir W gün ıotnde bltbor. 

mi,tir. Buna mukabil Kamil paşayı ve üzerine sıkılmıf ve bota gitmifse in • 
0 ;::wııa.:ı =e~ııuzı Delr '" tendi 

"'" ·ı 1 d h d w ]" • b · · idar ed m ea " ed~ l\.&mı paşacı arı, a a ogrusu evve a gilterenm u aıyasetı e en un • 
Kamil paşaCJları, sonra da onların muh ıurları onu daima yeniden doldurarak il. B. 

telif \lekillere .iatihale eden tefkilitları· tekrar bu kısım muhalefetin eline ver· ---•••••••••D•1ıııı. 
•u tuttu. mi,tir. 

Röyterin 0 zamanki muhabiri .. ~~yatta tec.rübenin bü!ü1t rolü ve 
• buyuk kıymetı vardır. fttıhatcılar, ha-

ne dıyor ? yata idealle dolu, fakat tecrübesiz ola • 

B. k ç y 1 M t ··•d • rak gelmi,Ierdi. Eskiler idealaiz, yeni • 
ır a a evve on ro e aıans f 

R.. t · h b. · ·1 t t k ler tecrübesiz, Osrnanlı mparatorluğu oy erın mu a ırı ı e anış ım ve en· 
..I! ·ı ak f el t bu iki unsurun elinde çalkalandı, dur-
wıı e son şam so ra a yanyana o ur· . . . 
..ıuk O ·· d.. k. b at k du. Bizim neslın bu beynelmılel ııya -
9 • zaman gor um ı u z , va - . . . . . 
ti·ıe R·· t · 1 t b 1 h b' · . · setın mana ve mahıyetmı anlaması ı -oy erın a an u mu a ırı ımış. . b l 
r -k' l d hah tt•k kt·ı çin hayli uğraşması ve haylı tecrü e er a:.a ı zaman ar an se ı , va ı e 
karfı karşıya iki hasım rolü oynamış, geçirmesi iktiza ediyordu. 

'ı. d. d b. b. 1 · k d tl k h. Bu tecrübeleri ittihatcılar, maalesef, m ı e ır ır erme arfı os u ıa-- . 
ler·ı ki ·k· 1 kd 'b• t t bin bir türlü müşküller arasında ıeçır· 

ı e ya &\lmış ı ı mes e a\I gı ı a - . . 
h t ti k t k h ·k· . . diler ve aiyaeette ne doktrın• ne de hıa a ı onuş u , o zaman er ı ımızın ) w b -bel d 
d d - · l h l .. kaygısı o mıyacagını u tecru er en e tanı ıgımız ınsan ann atıra arı u- I d ) 
zerinde durduk. Ben Havaı'ın 0 za • sonra ana ı ar. .. 
m k. h b. · 1 d · ı,· · ) Ancak tarih yapacagını yapıyor• an ı mu a ırı o up aıma ızım e I 
L - abe b 1 h ·· T . Osmanlı mparatorluğunu, ayrılmak ia-uer r u unan ve er gun « anın» e . w 

1 ). b••t·· h d. ı · b. · t tcdiği siyaset sistemıne dogru tekrar e ıp u un ava ıs erı ızım vası a - .... ki.. d 
mızla alan ölmüf bir dostun hatırasını ıuru uyor u. 

canlandırırken ona biraz serzenif ittihat ve Terakki, mefrutiyetin ha
yapmak istedim «halbuki, siz öteki ta· rici siyasetini lngiltere dostluğuna i• 
rafa gider, bize hiç uğramazdınız!,, de· tinad ettirmek siyasetinin yürümediği
dim. Uzun zaman latanbulda oturmuf, ni görünce kendisine dayanacak ba.
hili Türkçeyi unutmamı' bu eski ha- ka bir siyaset aramıya ba,Iadı. 

•ı.r:ı .~eslekdaş, manaır manalı hi.r kere ittihat Terakkinin yeni siyaseti 
yuzume baktıktan sonra «hakıkaten 
sizinle ben az mı uğraştımdı ln der gibi O zamanlar Avrupanın en kuvvetli 
güldü ve sonra da içinde bir ç 1

: ma - clevleti olan Almanya ile dostluk fikri 
na tafıyan bu tebessümle beraber <ıbiz 1 :r kere Almanyanın Abdülbamid doı
o zaman ikdama• Yeni Gazete'ye gi • tu olması itibarile efkarı Ümumiyede 
derdik, havadisleri de oradan al.rdık 1 » turfa telakki edilen bir fikirdi; ikinci 
diye cevab verdi. Saçlarını fngilt ~ .. nin c1erecede Avusturya·Macaristanın da -
hcynelm Jel siyasetini takib ed a- } a ilk adımda meşrutiyete karşı harici 
ğartmış olan bu eski hasım ve yeı i dost l ir darbe indirmİ\I olması o tarafa doğ· . ... 

HASAN 
YULAF 6zO 
Çocuklara hayat ve sıhhat ve • 

ren yegane neşvü nümalannı te • 
min eden yegine gıdadır. Bilhas· 
sa pirinç, mısır, patates, arpa, mer
cimek, irmik, badem özlerinin ka
lori ve vitaminleri çok ve yüksek 
olduğundan dünyada mevcud bü
tün gıdalar arasında diplomalar 
ile musaddak birinciliği kazanmış· 
!ardır. Allahın insanlara bahşetti
ği en saf hububattan çıkanlan bu 
özlü unlara çocuklar bayılıyorlar. 
Seve seve yiyorlar. Kemik~ri 
kuvvetleniyor. Çabuk yürüyor _ 

Iar. Çabuk neşvünüma buluyor· 
lar. Tombul tombul oluyorlar. Ha
san özlü unlarını mutlak surette 
çocuklarınıza yediriniz ve Avru -
panın terkibi meçhul gıdalarını 
doktorunuza sormadan yedirme -
yiniz. 

Hasan deposu: lstanbal, Ankara, 
Beyoğlu. 

Kahvenin her zamanki müşterileri 

oturmuşlar, mahzun mahzun kahvele· 
rini içiyorlardı. Artık biribirlerine an· 
}atılacak bir şeyleri kalmamıştı Kü -
çük şehrin bütün ded.iıkodularım hep· 
si de birer birer bilirlerdi ve zaten o 
akşam da onlan bir kere daha gözden 
geçirmişlerdi. Konuşulacak bir şeyleri 
kalmadığı için zihinleri ev gailelerine 
takılıyordu. 
Kapı açılıp içeri yeni bir müşteri 

girdi, tezgaha kolunu dayadı . bir ka
deh bira ısmarlayıp içti ve yarı uyu -
yan garson aldığı parayı tezgahın mer
meri üzerine fırlattı ve onun kırılıver
diğini görünce iyice uyandı. Fakat o 
tanımadık müşteri çoktan uzaklaşmış
tı. 

Bu hadise kahvedekilere biraz neşe 
verdi. Çeneleri açıldı. Bu hiç umulma· 
dık vaka, bu göz göre hır:>ızlık onlara 
sanki taze bir can vermjşti. Bir takım 
dehşetli sirkat vakalan anlatıp heye -
canlı heyecanlı dinlediler; nihayet M. 
Leon söze atıldı. (Bu M. Leon o daimi 
müşteriler grı..punun reisi gibi bir şey
dı). Ukali ukala gülerek: 

- Hele bir de ben anlatayım, de -
di 

geçirdiğini anlatmış, hasılı bır ha} d 
dökmüş ... Bizim kişizade: 

- Doğrusu gonlum çekmı) or değil, 
dermiş ... Yakında da bizim hanımın ı .. 
sim günü var. Ama pek de paha ... 

Boulaire yeniden izahata baş1 amış, 

yeniden münakaşa etmişler. N hayet 
müşteri pırlantanın parlaklığına da Bou 
laire'in bel~gatine de dayanamayıp r~ 
zı olmuş. Boyuna da: 

- Beş bin frank! beş bin frank! pek 
de pahalı istiyorsunuz a canım! der • 
miş. 

Sonunda ,istemiye istemıye söylü • 
yormuş gibi boğuk bir sesle: 

- Pekala, alıyorum, demiş. 
Boulaire'in ne kadar sevindiğini ta.. 

savvur edebilirsiniz. Müşteri: 
- Ama, demiş, üzerimde para ) olf, 

acele de işim var. Yüzüğü de hemen at.ı 
mak istıyorum. Bızim hanıma hab r 
yollı) ayım, size parayı göndersin. Bu
gı.in attan düştüm, el'm sakat, sol ell• 
de yazamam. Size söyliyeyim de lfit -t 
fen sız mektubu yazıverınız ... 

Bıttabi Boulaire böyle bir teklifi reQ.. 
dedememiş. Kişizade söylemiş, o yaz,.j 
mış... Şöyle bir mektup: 

•Kancığmı, 
Piposunu masaya vurup temizledi ve d>erhal beş bin franıa ihtiyacın varr 

devam etti: sana bu mektubu getirecek adama ve-
- Ömrümde bundan güzel bir hırsız. rip gönder. Parayı ne için istediğimi •at 

lık vakası duymadun ... Bizim ahbap - akşam anlarsın. Çok sevineceksin ... 
lardan birinin başına gelmiş, ben de İmzayı da •Emest• diye attırmJ.t. 
kendi ağzından işittim. Sonra uşağına işaret etmiş ve mektub11 

Daimi müşteriler grupu, her gün bir hemen eve, hanıma götürmesini em • 
hayli sıkılıp es - retmiş. 

nerıeğe alışık a - Yarmki nushamızda : Bir hayli bek .. 
d ulara mahsus Ô L U.. !emişler. K şiza 1 
dıkkatli tavırla - de sinirlenmeğa 
rını takınarak başlamış. 

dinlemeğe başla - • Yazan : Lovis de Robert ammBaumiskin~ :i 
dılar. Leon ana -

Çeviren : Faik Bercmen ·."i 
tırken hiç bıri ağ· dir, gideli bU'! 
zını açıp bır şey çeyrek saat oldu_ 
sorayım demedı. ı 1ıaıa gelmedi. 
- Evet, ömrümde bundan daha güzel Nihayet fena halde kızmış dayana , 
bır hırMZlık vakası duymadım. Umumi mamış: ' 
harpten biraz önce ·miş ... Hani kuyum- - Olmıyacak, kendim gitmelı, beq 
cuların henüz saflık gö~erdiklerı za - şımdi gelirım, diye çıkıp gitmiş. 
~.a~~.; .~nradan hırsızlar onlann da Boulaire, ortalık iyice kararıncıya 
gozunu ıyıce açtı ... O zamanlar dostum kadar beklemiş. Kendi kendine· 
Boulaire, Nıce~e kuyumculuk ederdi Anun d tuhaf 1 d : b 
M • k · nd ·· l ·ı · · d - a a şe) · ermış, u a"' assena so agı a guze, zarı , ıçın e- damla ·k· · bini bö 1 • .ı 
ki elmaslar kadar parlak bir mağazası ki' rın ı me en Ye ne old-. 
vardı. Sözüme inanabilirsiniz, müşteri · 
çekmek hususunda o dükkanın eşini Mağazayı kapatmadan yüzüğe bbs 
emsalini bulmak zordur! Kafirin sattı- kere daha bakmış. İçine bir şüphe ~ 
ğı elmaslar da güzeldi ha!... Şunu da müş ama yüzüğü yerlı yerinde göriili.4 
söyliyeyim ki o zamanlar mağazaya ge- ce, şüphe ettiği iç1n kendi kendind~ 
len her şeye evıre çevire bakan çok o- utanmış. 
lurdu ama ne bileyim, o zamanın in - - Hiç şüphesiz yarın gelir, denrlt-
sanları aceleci değildi, hemen alıver - Evine gidip kapısını çalmış; ka ~ 
mezlerdi... Ne ise, uzatmıyalım, günün koşarak gelıp açmış: 
birinde Boulaire'in mağa:aasına üstü - Va11ahi meraktan çıldırdım k~ 
başı tertemız, yanında uşağı ile bir zat cığım ... 
gelmiş. Hani yüzlerine bakıldığı zaman - Ne merakı, yahu? 
k.i.!iızade olGuklaıı derhal anlaşılan a· - Nasıl ne merakı? Han· beni ço• 
damlar vardır, işte öyle bir adam. Sağ sevindirecek bir haberin vardı? 
kolu. bağlı imiş; o gün ya attan düş- - Nasıl çok sev'indirecek bir haber• 
müş, yahut başmdan başka bir kaza geç - Allah aşkına üzme! Demınden g~ 
miş olacak. Boula ·re hemen yanına kuş derdiğin mektupta yazıyordun . .. Hani 
muş. O k·ş·zade dediğiniz zat, camekan şu beş bın frank istettiğin mektup. 
da iri, tek taşlı bir yüzüğü göstererek Bizim Boulaire'in başından aşağı blı 
fiatım sormuş. Boulaire: buzlu sudur boşanmış. 

- Beş bin frank, demiş. - Beş bin frank mı istettim? 
- Doğru u çok pahalı ama çok da - Öyle ya! işte mektubun da b~ 

güzel! kapının önünden geçerken gö - d~ .... Yazı da senin yazın, imza da se, 
zılıne ilişti... nın ımzan ... 

Boulaire başlamış malını methetme- Bizim Boulaire'in de özadı Ernest\ 
ğe, uzun uzun izahat vermiş, nasıl ele ti. .. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai Mıktan Tahmin lık ihale tariJd 

l.karpin 
Nümune ve prlnameai 
okulda ıörülür. 

Çift hedeli 

120-135 
KUl'Uf 
500 

teminab 
Ura Kr. 
51 201111936 Cu.: 

flln6 aaat 14 
Ktllt6r Dire~ 
tlrl6i6nde. 

Edime San'at Okulu talebeleri için almacak olan 120 • 135 çift Wmr • 
pİnİn evsaf teraiti yeniden t.bit edildijinden 5/11 /936 taribinclen iti.. 
ren 15 tün müddetle yeniden açdr eksiltmeye konulmUfhlr. Okulda mev .. 
cut nümuneaine ıöre ebiltmeye iftirik edeceklerin pey akçelerini yabra

rak Kültür Direktörlüiünde satın alma Komisyonuna gelmeleri ilin olu • 

nur. cc2828» ... -.... _.._ .. ..,__,.. -----• 
Iktısa Vekiletinden: 
,clŞ KANUNU» nun dokuzuncu u T etkilit» fuhndaki hükümlere s&. 

kurulan ulŞ DAiRE.Sin nin Tetriniaani 1936 bqından itibaren faaliyete 
.. 145 inci madde mucibince ilia olunur. tcl661» cc2802,, 
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lJiU TOUK ZARiTi 
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YEDi
ARA.tlNDA 

A. R. . Yazan : Hugh Auıtin lngilizceden çeviren : H aınun U ıaklıgil 
Cemil ve iki genç prenses, Emma ve Olga, sevinç 
içinde şatodan çıkmışlardı, şimdi üçü de mektepten 
kaçan çocuklara benziyorlardı. Halaları misafir geldiği 
için gezintiye iştirak ed<!memişti. Prensesler Cemil 

Cinayete kıskançlık mı sebep oldu? 
ile yalnız çıkbklanna fevkalade memnun idiler 

Piyano çalan polis memuru h=ç istifini bozmadan şu sözleri söyledi: " Biz iki 
kişiden şüphelendik. Biri Madam Arnold, diğeri de siz. ikinizin de bu işi yapmak 

için sebep ve İmkana malik bulunduğunuzu anladık,, 
Cemilin maksadı, Kontes Olgaya tırmanmışlar; büyük kayın ağaçlarile 

xarşı bir müddet ciddi ve resmi hır va· çevrilmiş bir meydana gelmişlerdi. - Ötekiler hep birlikte mi ayrıldı· - Zevcenizin ölümü münasebetile reket ancak şahsi bir intikam hıssi ile 
1ziyet takib etmek .. bu müddet zarfında Bu meydanın boşluğunda, etrafı lar} bir nokta vardır ki henüz bilmiyorsu - izah edilebilir. 
Prenses Emmanın gösterdiği samimi- çitlerle çevrilmiş bir kulübe vardı. - Evet. nuz, yahut bilmez görünüyorsunuz. -Evet. 
yet ve teklifsizlikten istifade eylemek- Prensesler, bu kulübenin kapısından - Madam Arnoldla Mis Patton ne- Bu bilmediğiniz şey bir hususiyettir Polis şefinin dizleri üzerinde piyano 
ti. Fakat buna muvaffak olmak için de, elli adım uzakta, bir çeşmenin önün - redeydiler~ ve Madam Arnoldun cesedi üzerinde çalan parmakları birdenbire durdu ve 
bir hayli maharet elzemdi. İşte, bunun,de durmuşlar, atlarından sıçramışlar- Mösyö Merrit ağır bir sesle : de görülmüştür. Onun için size an - birdenbire sordu: 
içindir ki; Cemil artık bütün hareket-! dı. - Madam Arnold evvela ayrıldl. latmakta mahzur görmüyorum. Her - Mösyö Merrit siz zemin katın • 
lerine dikkat ederek Prenses Emmayı Prenses Emma, atının dizginini bir Kocası ona arkasından seslendi, bir iki cesedin de yüzlerinde tahribat ya- dan ayrılmamış mı idiniz. 
şüphelendirmemeye karar vermişti. ağacın dalına takmıştı. Ve sonra, el - hizmetci kadın gönderip gönderemi - pılmıştır. Mösyö Merrit suali işitmemiş gibi 

Prensesler (Şellale) ye gitmek için divenlerini çıkararak, ellerinj boru gi· yeceğini soruyordu. Mösyö Merrit boş bir sesle: başım çevirmeden çiçeklere bakıyor . 

t
alalarından izin alırlarken, Kontes de bi ağzının iki tarafına dayamış: Mösyö Merrit sözünün bu noktasın· - Müthişi diye söylendi. du: 
u gezintiye iştirak arzusu göstermİf • - Gorgo ! .. Corgo !.. da polise manalı lbir nazarla baktı. Son- - Müthiş 1 Hem de bir kıskancın - Zavallı. kadın, diye söyleniyor • 
. Bunun üzerine, Prenses Emmanın Diye bağırmaya b~lamıştı ... ller • ra ilave etti: cinayeti mevzuubahs ise anlaşılmaz du. 

~ehresi• derhal değişmişti. Birdenbire lemif, çitin kapısını açmıştı. Zincir - - Madam Arnold hayır, cevabını bir şey' Kent ileriye doğru ejildi: 
•sabiyete kapılan bu taşkın ruhlu kız, lerle bağlı bir köpek, acı acı havlamış- verdi. Karşılaştığı sual onu hem kız - - Eh.·· Evet. l -Mis Patton birinci kata çıktığı 
~z ~alsın hislerini açıktan açığa söyle- tı. Ve sonra, kulübenin kapısından iri dırmış, hem de hayrete düşürmüş gibi Kent devam etti: zaman doğruca Madam Arnoldun o · 
f•i' erecekti. vücutlü bir genç çıkarak, vahşi bir yü- idi. John yüksek sesle karısını yalnız - İster siz yapmış olasınız, ister dasına girdi ve hep orada kaldı. 

Fakat, hiç umulmadık bir hadise zu· rüyüşle• Prenses yakl~mıştı. bırakmanın daha muvafık olacağını Madam Arnold yapmış olsun, bu ha· (Arkut var) 
f.ur etmişti. Kontesin oda hizmetciai, O yaklaşırken, Prenses Emma ses- söyliyerek işine haktı. 
~oşa koşa gelerek: lenmişti : - Ya Mis Patton ? Geçen Bilmecemizde Kazananlar 

- Madam la Kontes. Kaza kayma· - Gorgol .. Aleksi baba, ne hal • - Az sonra o da çıktı, Mösyö Ar- k l k ) iN did A ka H B H- ..ı" azl · ld' · k' t · • ·ı · 1 · (Dünkü nüshadan a an ısım a e, n ra acı ayram uaeı- o 
\amı ile kasabadaki büyük kilisenın de?.. no un ıç ı epsısı ı e gerı ge mesın- TARAK ç1kmazı 1 de Oktay, Çorluda polil Bikmel 
'""aıırahı'bı' gelmı'şler. Mu"hı'm bı'r meae - -- Fena degVı'l... Sabahtanberı' sı"zı' den az önce. . "' "' İstanbul erkek lisesi 2/ A dan 15 3 M. joğlu Ergün, Konya Devlet mahaJlell Şema 
'-den dolayı· sı"zı'nle go"'ru"'ıımek istiyor- be'-lı'yor. - Genç kız odasına mı çıkmıştı} c mh · ta 275 "'C T ~ Yılmaz, u urıyet or mektebi sokak çıkmazı 12 de Sermed, FaWı ll8t.l All 
•Ar. - Evet. Mösyö l..ang ile konuş - G" · 1 ,... - Demek ki.. gönderdiğim haberi, od k Hüsniye uncan, lstanbul yüksek paşa Mütercim sokak 13 de Nuran. Ünlveral-

Demişti. vaktinde getirebildiler. muştu, ona asına çı acağını söyle- san'at mektebi teknik 1/B de 416 Zi- te talim taburundan teğmen Hamit tızı Me-
Kontes, ayağa kalkarak: mişti. yaeddin, Beylerbe. yi Küplücede 76 rai, Pertevnlyal lisesi ikinci sınıf 281 Necatı. 

- Evet. K b 11-_ı - İşte .. hoşa gitmiyecek bir ziya • ent aşını sa i:l.Ol: numarada Zehra, lstanbul 44 üncü ilk Beyazıt 5 lncl mektep 39 da StllıeJll İnal, 
"et ... Bu güzel günü, ağzı sarmısak - Hadi sen, Prenses Olganın yanı· -Sizin gözünüze çarpan hiç bir şey mektep 5/A ~a 62 Mihriban. Ankara Ulus mektebi 4 den 212 lleziyyet, 
~okan kaymakamla, her tarafından na git. Atlara bak. Biz, kulübeye gire- olmadı mı? . DIŞ MACUNU . Alemdar mahallesi Çatalçeşme sokak 50 de 
qünliik kokusu intişar eden başpapazın ceğiz. Merrit şömineyi süsleyen çiçeklere Istanbul erkek lisesinden 97 Hicri, Istan- Sermed, İstanbul Erkek lisesi 880 Yılmaz, 
karşısında geçirmek.. bu; ne felaket, Cemil; büyük bir merak içinde, bakıyordu. l·ul 44 üncü ilk mektep Bl3 den 80 Abdw-rah- Eskişehir Ülkü mektebi 7 de BilYeJd&, Bursa 

varabbi... 1 Prensesin hareketlerini takib etmekte - Hayır, dedi. Madam Arnold'un 
1
1
•1an, Samatya. 43 üne~~ me~tep 4üncü sı- Yenişehir Safer yalı mahallesi C1nk Alt oıt-

Demi~ti. Ve sonra, isteksiz bir ta • idi. Ve sonra, Prensesin kendisine dö- çığlığına kadar hiç bir şey gözüme ı,ıftan 173 Mufide Husnu, ~rtyol gazete lu Mustafa, Musevi lisesi 384 Jan Papo, :ta-
vırla: ' nerek: çarpmadı. 

1
1,;ayll _vasıta.sile T~hir, Niğde Iskfı.n ~üd\ırü tanbul Gelenbevl orta mektep A/I den 352 

- Bari, siz gidin çocuklar ..• Fakat, - Lutfen bana refakat eder misi - Teğmen sigarasını tablada söndür • ,oğlu Ibrahim, Dıyarıbek.ir Ziya Gok Alp H. Turna oğlu, Gelenbevl orta mektep 124 
&eç kalmadan avdet edin. niz~. dü: l.lektebi 3 üncü sınıf talebesinden binbaşı Sakip, Ankara Deınlryollar Umum lıılitdürlü-

Dı'ye ı'laAve etmı'ştı'. - Anlıyorum, dedi. Birinci katta ımn oğlu Sabih, Kll .. ıs Kemaliye ilk mekte- ~ü hasılat D. III de Sıtkı vaaıtaatıe Mlthat, 
Dedigv i zaman, büsbütün hayret et· lıi 

l b . hAd' l h kk d b'l' nden 827 Necdet Ozdemlr. n-..c ~ 
Prenses Olga, küçük hem~iresinin mişti. o up ıten a ıse er a ın a ne ı ı- Pangaltı Dolapdere sokak 241 ~ o.,,ıu 

yüzüne bakarak manalı bir tebessümle yorsunuz } . DİŞ FIRÇASI ... Orho.n, İzmir Arasta İnkılfı.p aokak 88 de 
Çit kapıdan girmişler. Yabani otla- l\ı . d"I" . v .. .. .. Istanbul ıo uncu ilk mektep sınıf BIS del'l t i L. tf" t u B 1 K İmı t 

gülümsemişti. Prenses Emma, çehre- d '-~ k ld errıt men ı mı agzına goturmuş- . ac r u u vo.sı as e asr, onya e pa-
rın arasın aaci topra yo an geçmiş· .. T k k b' l b d' ~04 Agflh, Istanbul 44 üncü Uk mektep A/1 ilk ektep 9 1 Yahya Ün Teklrda" Ya 

· h tl t .. vere k l k tu. ı ·anı ır ses e ceva ver ı: 1 şa m ~ , " -
ııne ma are e eessur re : er.. apının önüne gelmişlerdi. _ Mös ö Arnold'un öldürülmü· 01_ 1cıen 43 Yo.şar, Cağaioğlu Neş•e apartımanı 11 kapı Barbaros cad. 49 da Rana Kamer, 

- Eğer atlar hazırlanmamış ol - p E d b' · t Y. . . . . ı; 6 ıncı katta Hilmi öz Turgut, Davutpaşa or- . 
saydı· biz de gitmekten vazgeçerdik. kkre~sets . mmCa, o'rl~ ak lır _sanıy: 'le- ması haricınde hıç bır şey bılmıyo - .n mektebi sınıf C 2 den numara 575 Mu- Şişli Yenl Turklyc okulu 5 den 88 Sabahat 

d l B l 
va u e mış; emı ın u agına egı • rum. Madam Arnold'un bağırdığını i- Bursa Ahınetpaşa feneri mahallesl Genç Os-

M.aamafih, gitmemiz .e azımdır. e.· mış: ammer, Arnavutköy Birinci cadde 90 numa- . 
k k k 

ı 1 b şittim, hemen merdivene doğru fırla- man sokak 6 da Fevzi, Izmlr Birlnc1 kord1JD 
ı; aza aymar.amı ı e aşpapas, sı· S. b d b. d B . rada Şake. 368 d ·· ç k İl l damı 'k. .. 

ze bazı ınühım şeylerden bahsedecek- - ız, ura a ıraz urunuz. en mıştım ki balkondan bir polıs memuru ANTASI e Omer, apa çur çe an a '1 
sizi çağırmadan, içeri airmeyiniz. yetişerek kımıldamamaklığımı söyle - . PARA ç mo.ndanı Ön yUzbaı:ı Necdet tızı Aylır.n 

lerdir. . .. .. . _ . . . Istanbul Kadınlar hastanesi eczacısı Hay- 54 üncü mektep 4 den 315 Mehmet Ali, ıa-
D · · Demişti. dı. Oburlerı aşagı mdıklerı zaman o • · emıştı. . . ..• . d l ·ı kızı Enver Toryan, !stanbul 45 lncl ilk tanbul 49 uncu mektep 4 den Yqar Bilht'J. 

B .. ··k b' · · · d od Ccmı"lı'n hayretı· bı'r k t daha te""a lup bıtenı ogrendım. A am arınızdan uyu ır sevmç ıçın e şat an a 6o • • • • "ld" .. .. mektep ikinci smıfdo. 344 Tevfik Şadı. Be- a Edirne ağır ceza mnhkemesı kltıbi Bll9.l 
'ıknll~lardı. Şı"mdı" u'"çı·ı· de, mektebden yüd eylemi~ti ... Prenses içeri girer gir· hırı bana John Arnold un o urulmuş t B d ğ k 1 addes1 n mara 29 ' 

T _ T • • • • • • v .. . b . yazı oz 0 an emer c u - cğlu Akın, Kırkla.reli orta mektep 1/2 den 
kaçan rocuklara benziyorlardı. iki mez, tannan sesı ı~ıtılmıştı: oldugunu soyledı. Holde u meseleyı la İsp' lro o~ıu Blagoy Lütlkof Bosto.ncı Kıv- ö p ı .... _ .. 86 d ~ A . - c 0 • 127 Şefika, Ortak y a anga 90...,.. ıı 

körpe, olgun ve şakrak kızın arasında - Vakitler hayrolsun• Aleksi ha - konuşmadık. Hatta hıç agız açma • rıntılı sokak numara 9 da Seyfettin, Çapa Nuri özimer, Beşiktaş Ihlamur deresi 143 

bulunmak• Cemile büyük bir neş' e ver- ba. dık. l:ız muallim mektebi A/3 den 522 Münevver. Rezan, Cihangir Kumru apartıınan 1 de A 
ınişti. Atlarını; çılgın bir sür'atle, baş· Kalın, canavar homurtusuna benzi· Koltuğun yaslağında parmaklarile MÜREKKEPLi KALEM Guler, İstanbul San'at mektebi 145 BalAlla~ 
başa sürmektelerdi. yen bir ses cevab vermişti: , piyano çalmaya baş lamı~ olan polis 6 mcı llk mektep sınıf A/4 den 273 İhsan tin, Çerkeş ilk mektep 5 den 2111 Hüseyin 

Ormanlardan geçmişler, yoku~lara - Vakitler hayrolsun, Emma. memuru: . ~üyükada Nevruz mevkll 17 de Mlhruunisa, Avni, İzı;ıır Kız lisesi B/3 den ft4 Yaşat 
---·-- • • • - • '°' ş· d' E .

1 
Al k . b b - Anlıyorum• dıye tekrar etti. Istanbul 29 uncu Uk mektepten ı> numaralı saygılı, Izmit orta mektep A/2 den 419 P.a-

r- ım ı; mma ı e e sı a a ara - . . .... 

l d h l
. b' k b l Mösyö Merrit biz zevcenızın olumü et- Feyzi Yezdan, Beyoğlu Kalyoncukulluk Ak- tıde, Ankara inşaat ustnsı mektebl 141 N 

81 D k 
sın a, araret ı ır onuşma aş a • r o torun R l' "b l h l . rafında tahkikat yaparken ancak iki kiraz sokak 16 numaralı Kirazlı apartımıın Yükseldi, Ankara Necati bey llk mektebi 
mıştı. us ısanının garı e ce erın • . . v. • • • 

Ganlu•• k Pazar ..ı b' .
1 

k l k k b' kiside nsüphe edılebılecegı netıcesine ııumara 3 de Necdet Nur, Taksim Abdulhak 782 Turan, Eskişehir lLc:ıesi cıı den 163 Fa-
nen ırı e onuşuyor ar; sı sı ır • · · . . . . . . . 1 . - · 

Notlarından 
'ı. l . . .. . . . varmıştık. B uıki kıııının ıkısı de ci _ Hamit caddesı Geyllc apartıman numara 52 ruk, Beyoglu Rum ilk mekt.ebi 3 den Anna 

(*) 1 ıır erının sozlerını kesıyorlardı. T 1 

1 

. A nayeti yapmak için bir .Bebebe ve bir Meserret. Anagno.stidu 
--------------• Bır aralık bu konuşma, adeta heye· . kA l'k b l Jardı B 'ki BOYA KALEMi -:.::=:=====::::;;=""::====-,;.; MI d k • kl . ım ana ma ı u unuyor · u l r- I 
ı.rıeme e l çocu arın lcanlı bır safhaya girmişti. Aleksi ba- k' 'd b" . M d A ldd d'" Erenko""y Sahrayı Ceditte İç Erenko'y yo-

v • • • ışı en ırı a am rno ur, ıge • N .. bele' 
Ag/aması ba, yalvarır gıbı hır şeyler söylemekte ri de sizsiniz. Iu 37 numarada Binbaşı İhsan kızı İhsan Er O ı 
Memedeki çocukların çok fazla ağlama- di. * E<oy, Fatih Fevzlpaşa caddesi 140 numarada El•zaneleL 
ları anaların nazarı dikkatini celbetme- Cemil, bir kelimesini bile anlıyama· M·· .. M . 

1
. f b k Salt ünsu, Pangaltı Dolapdere sokak 241 Bu gece nobetci olan eczaneler ,onlllr -

lidir. dığı bu konuşmanın aldığı bu şekli me- d Y0~!~. d errıt ~o ıs şe ın~ a ıy~- ı.umarada Orhan Remzi, İstanbul erkek ll. dır : 
Tam sıh:ıtte olan bir çocuk durup durup ıak etmiş; içeride olup bitenleri gör - hu. uzun e ne ayret var 11 ne e sesinden 828 Yusuf, Süleymanlyede No. 6 da İstanbul cibetindekiler : 
ağlamaz. Fo.zla ağlıyan, çırpınan çocuk_ k .. ha k h d l'-. eyeca.n. . Ak arayda : (Etem Pertev). Alemdarda.. 

me ıçın. . ~mı apının ana tar e ıgı- Kuru b·ır sesle sordu: Güleç. <Esad). Bakırkoyunde : (Merkez). Be-
ların derhal buytlk abdestlerini munyeue KiTAP 

J•e eymıştı. N d b d .. h l' l dd (B ikıs\ Emlnönünde · A 
etmelidir. Altın sarısı renginde olması 1 - e en en e şup e ı o uyorum. · " ö 1 y:ızı a : e · ~ördüğü manzara Cemile ııon dere- Ç" k"" · · k · · h Davutp:ışa orta mektep 69 Husnu zya - Mina yanL Fenerde : Emllyadll. K r 
icabeden tabh o.bdestlerin rengi yaşil o- ' ' - un u cınayetı yapma ıçın er . - ö ~ 

c de hayret vermişti. Karşıda, ocağın . . . . I'k b 1 çın, Dıvanyolu 6 ' de A. zeneı, ~aıııatya gumrukte : {Suad Kuçükpazard:ı 1 • 
lursa karın a~ısının mevcud olduğu ve 
çocuğun bunun için ağladığı anlaşılır. 

Yeşil abdest çiy kokar. 

vanında, çıplak kafasının iki tarafın - ıkınız de aynı sebebe mn ı u unu - Tro.mvo.y cad. 158 de Cahit Çalış, Ankara san Hulü i- Saınatya Kocamustar P a 

d
. k b l k yordun uz. Bu sebep kıskançlıktı. T ec- Gümrük Muhafaza Genel K. şube 7 de Ki- da .. lRıdvan-. Şehremininde · CA H u-
an sar an eyaz saç ar• uzun sa alına '"b ·ı b" · k' b t t hl'k }' · 

k h 1
. b' h . ru e ı e saı ıttır ı, u gaye e 1 e ı 2ım oğlu Nejad, Ankara Inönü mektebi 823- dll. Şehzadeba"'ında : CH mdH. 

B gib. · tı d irmf d- t t k arı~an sert çe re ı ır ı tıyar oturu • L' A 'ld' k k 1 k ·ı b' k · ı . "' 
Beyoğlu cihetindekiler : u ı vazıye er e Y or saa a- T k . . .uır amı ır ve ıs anç ı ı e ır ÇO cı· de Nevin, Ankara çocuk Sarayı cad llhan 

d t e ine ıor k i vor .. aya ta dımdık duran Prenses Em- 1 · 'dd l · ı·· J · · h ı ar su Y r çocuı:,a ayno.mış on, P - • .. •• b k . . ııayet en, şı et erı, zu um erı ıza et- sokak 8 de Kamil ynnında Cezmi, Konyn 
rlnç Slıyu Verilir Karnına blr l ... pa ı·or. manın yuzune a arak ellerının mu··. k .. k" d'" • u • .u- . ' me mum un ur. Kolordu satın alma komisyonu reisi Zalı 

lur. Bir mikdar maden suyu içirillr. Lalağalı hareketlerıle, heyecanlı şey - Bir sükut hükümferma oldu. Öyle !kızı İnci Cihangir Susam sokak ı de Kon-
Çocuğun vaziyeti duzelince tekrar süt Jer söylüyordu. bir sükut ki, sadece polis şefinin par - talpalas ,dMresi 2 de Nflsret Erduran. Anka-
verilmeğe başlanılır. p E il · .. v .. d k k d renses maıa, e erı gogsun e; maklarile koltuğa vurur en çı ar ığı ra İktısad v. zat işleri mal müdürhiğü Zeki-

Galatruia : (Sporldls). Haskoyde : Ni im 
AseoL Knsımpaşada : <Mueyyed) .Mer
kez nahiyede : (Kanzuk, GuneşL Şişlide· 
<Halk). Taksimde : (Ta.kstm, İtimııdı. 
iJsküdar - Kndıkoy ve \dalardakiler : 

(*) Bu notlan kesip saklayınız, ya • gözleri, ocak tal -,dunların alevlerine sesle ihlal ediliyordu. ye kızı Günay, Dlyarıbeklr asliye ceza haı.:.ı-
but bir albüme yapıtbnp kolleluiyoe dikilmiş .. hazin bır çehre ile onu dinli; Mösyö Merrit elan, ağzını açmadan nü Sadık kızı Melahat. 
Y"pınız. Sıkıntı urnanınızda bu notlar yordu. polise bakmaktaydı. KART 
bir doktor gibi imdadınwa yelifebilir. • l (Arkuı VU') Kent ağır bir sesle devam etti: Nişan taşı Kız orta mektep Dil den 642 

Buyukadada : (Merkez\. Heybelide: 'Ta
naş). Kadıköy Pazaryolunda : (P..lfnt 

Muhtar). Modada : (Ataeddln). Üsküdar J 
İskele başında : (Merkez>. 



BU TECRÜBEYE 
TAMAt1MUL EDEN 
YALNIZ ~~~~~Aı·~~#~~bllM/r 
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-~~BİR PUDDA VARDln 
rur--

,-/.w.llııll.. :1-~ 
\:-' 

Sabah doku dan akşam saat 
beşe kııdnr mut, saf 'i e sev,ıııli 
bir ten. Günclllz tl'krar pudra· 
lanmağa hacet ~ok. lo; te.· hava
landırılmış yeni Tokah ıı pud
rasının garantı mu ıı cnatı 
bunlardır. Bu cazilJ Jıııv.•lnnclır
ma usuıu, Parısıı hır k.ın) age
rin keşfıd r! Bu usul daıres.ndc 
ha, ası toplandmlınış ~ egtıne 
lıarir pudradır. Şımdıye kadnr 
yapılan pudralardan on defa 
daha sat 'ie daha hnfıftır. Bu 
usul, Tokalon pudrasının ıstıh
.ıannda kuUamlmttklflClır. lşte 
bunun içindır kı, 'J'okıılon pud
rası, daha muntazam ve daha 
mUkemmcl bir tarzda yapışır, 
~ildi hemen hemen görOıımez 
'bir gUzellık tabnkasile kttplnr 

ve ynze tubıi bir gUzell K \'e· 
rır ve modası geçmiş ve yOze 
bir makıyaj şeldıııı verm den 
knlın t\clı pudrnlardan tamıııne~ 
başka hır tes r ) apar. Bu yem 
Toka1on pudrıı ı ) nze ynpışık 
knldığı cılıeUe bunn c8 suatlık 
pudra» tnbır ederler. Arlık ne 
Jwrlak burun, ne yağlı cild gO
rOııınıyecek, bı lki rnzgar, yağ
munın ve terlemenin ıcrayı te
sır edemlyece~i mat, saf ve se
Yinıli bir ten görnnecektir. ·---- -------------------·~----------------------~---

l~~, _____ is_ta_n __ b_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_s_i __ iı_a_nı_1_rı ________ ı 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından maaş almakta olan mahalli idare te

kaüt ve öksüzlerinin 936 yılı ikinci altı aylık yoklamalanna 16/T~rini
sani/936 gününden itibaren b~lanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cevaplar yazı
lacak ve fotoğraflan yapıştırılmış ve tasdik edilmiş olacaktır. 

3 - Ma~ sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturdukları yerlerin kay-

lrıakam veya nahiye müdürlüklel'İne tasdik ettirdikten sonra resmi senet, 
nüfus tezkerEııi ve maaş cüzdanlariyle birlikte Zat işleri Müdürlüğü sicil 
kalemine gelerek yoklamalarını yapt ırmalan iila.n olunur. «Bı> «2979» 

SIHHi AGIZLIK'-1 
SAYESİNDE GÜNDE 3P KETSIGA 
İÇTIGIH HALDE ÖKSURHIYORUH. 

-----------------
ıtdalar Sulh icrnsından: 

-
'f O 

günkü Program 
15 ikinciteşrlo 936 

İSTANBUL 

Öğle neşriyatı : 
12 30: Plflkla Türk musltls1. 12.50: Havn

dis. 13.05: Plı\kla hafit müzik. 13.25: Muhte
lif pl€ık neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 

18.30: PU'ı.kln dans musikisi. 19.30: Koııfe

•tms: Suad Derviş tarafından. 20: Belma ve 
arkadnşlnn tarnfından Tilrk muslklst ve 
halk şarkıları. 20.30: Münir Nureddin ve ar
kndnşları tarafından Türk musiklsl ve halk 
şarkıları. 21: Orkestra. 22: Plfıkln sololar. 22. 

30: Havadis. 
Yarınki prorram 

1G İkinciteşrln 1936 

İSTANBUL 
İlya'nın İstanbul defterdarlığı, Maryantl, 

ı:.._ Öğle neşriyatı : 
.. vredikl, Hnrlkllya, Jak ve Alekso llc şayian 

12.30: Pltı.kla Türk muslkls1. 12.50: Hava-
re müştereken mutn arrıf bulunduğu BUyuk- dis. 13.05: Pli\kla hafif müzik. 13.25: Muhte-
ldada eski Nevzat B yeni Kndıyoran so_ 
kağında 40 No. lu ma bahçe ev bir ay mtld- Uf pl~k neşriyatı. 

Akş:ını neşriyatı : 
detıe açık arttırmaya konulmuştur. 18.30: Pi kin dans mus11ds1. 19.30: Çol!uk-
hJ lzaleyl şu.yu suretiyle satılmasına karar Ye- larn masal : İ Galib tarafından. 20: Rıfat 
te en mezkur ev zemin katını havi olma c u- ' arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve 
nı.re lkl kat u rind ahşap olnrak inşa edıl· 1 K şarkıları. 20 30: Safiye ve arkadaşları 
taı b rincl kat zemini mermer doşell bir t r.ıfından Tilrk musikisi ve halk şnrkıları. 

lık ve sar ç ve d rt oda ile bir mutbah 21 Orke5tra. 22: Plakla sololar. 22.30: Hava
le bir abd hane, İkinci kntmda bir suta dis. 
dor od \:e y klu ..ı 11 vt d ğer J:>lr oda llc ............................................................ .. 

ıı. lkl o ve ala ırka bir abde hane ve ı.ı.cantıarı ve arttırma şartnamesini 20 gun 
1kı katın r phe i b ikon olarnk inşa edU- sonra berkesin goreblleccğinl ve takdir olu-

ve ı n k ınd malta tnşlı bir sofn ve nan klymetln 75 ini bulmazsa en çok art-
\'e b r od ,. bir m ıtbah ne diğer bir oda tınının teahhüdu. baki kalmak üzere 15 gün 

dunlu e m rluk ve bir mutbahı c;aha uz. tılıp fa 1 sına talip olana 5/1/937 

ne cmınl ile bahçenin <7122) Met- t:ı.rihine mu .ıdlf salı günü ayni saatde kat'! 
lb. ret olup 017381 lira (13l kuruş ihalesi icra kılınacağı ve mezkur gayri men-

ti muhammenesindedlr. Teli Uyc vn- kul uzerindc ipotek sahibi alacaklılarla dl
ı.e ih le pulu mu t rıve ait olrr.ak f;er alfıkndarların haklarını ve hususile mas-

lu mm n Etinin 7 5 ni: b - n f ve faize dair iddialarını evrakı müsbite. 
yl beraber taUp olaı.ı mı erile 20 gun zarfında blldlrmelerl aksi tak-

3 t • ı c mu dif Salı gu ıu s .• t < irde satış bedelinin paylaşmasından hariç 

14 den 16 ya kc dar 933 81 numnras le mu- . bırakılncaklan 1111.n olunur. ('164). ,.... 

SON POSTA 

, ' JUV ANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumrııl ,.e siyah oJnrnR'. sabit 
'e lfıb.i renk \'erir. Ter ye yıkan
makıu çıkmaz. YegAne zararsız 
Ye tnnııııııı:;; sıhhr saç boyasıdır. 

1NG1Llz KANZUK ECZANESİ 
Be~ oğlu • lstııniml 

iş arıyor 
İngillzce, fransızca, türkcc daktilo, ve in

cuızce stenocrafı bilen bir bayan bir dairede 
çalışmak istiyor. Ayrıca lnglllzce ve frnnsızca 
ders verir ve hususı daktilo işleri de yapar. 

Taşrn~a gidebilir. Kısa adres Son Potada 

E T. rumuzuna mektupla müra~aat edlle
blllr. 

Her sabnh saat 10-11 kadar 60474 No ya 

tclefor.l:ı mumraat C760J 
• ' • 1 ••••• t • • • • • ..... __ ... ·-

t.o.ı 17-o&ta l1o.aiDJaSl 

1\1...şrıyJt ?ı.d. : f:elıııı Hn ıo E\ EÇ 

[ 
A. hkrcm U~AJ\LJGlL 

LAHiPLERi: ti. füıgıp u: l:.Ç 

ı 

11 
= 

ifa rabo1u Asliye Hukuk llakimliğindcu: 

Hnyrabolunun Çene koyundcn Rif kızı 

Fatma tarafından aynı koyden Osman o - ' 
lu Su1eyman aleyhine ikame eyledi ı bo -
şanma davasının yapılan muhakem t;O

nunda iki tarafın boşanmalarına ve knb:ı

hatin muddei nleyhte olduğundan bir sene 
muddetle evlenememesine temyizi kabil ol
mak ı.izcrc 19/6/933 tnıılılndc karar ver.l i
ti ve müddei aleyh Süleyınnnın mahalli ika
meti meçhul olmasına binaen tarihi ilô.n -
dan ltibaren bir ay zarfında kanuni yollara 
müracaat etmesi, aksi takdirde kararı me7.
kiırun kat'iyyet kesbedeceğl tebllğat yerine 
kaim olmak üzere keyfiyet llM olunu::. 

l_i_n_h-is-a-rl_a_r -U-~ Müdür~_ü_n_d_e_n_: __.I 
1 - Cibalide Kutu Fabrikasında yapılmakta olan filitreli içme ıuyu te• 

sisabna ilaveten «207 .65ı> lira ketif bedelli ıu tesisatı pazarlıkla yaptırıla. 
caktır. 

2 - Pazarlık 2/12/936 tarihine rastlıyan Çar'4mba günü saat 14 ac 
Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yap•la
caktır. 

3 - lsteklilerin ketifnamesini görmek üzere her ~ün pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko:nis. 
yona gehneleri ilan olunur. 

2100 kilo arap sabunu 
800 kilo beyaz .ahun 

* * 
1 - Yukanda cins ve mikdan yazılı iki kalem malzeme fa!inamesi mu

cibince pazarlıkla satın lınacaktır. 

2 - Pazarlık 20/11 /936 tarihine raıtlıyan Cuma günü saat 15 de Ka
bataşt Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7 ,5 güven· 

me paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri lazımdır. cc2691 n 

İstanbul Komutanlığından: 
1 -As.Ş.Ba§kanhklarında çalı§t ırılmak üzere tekaüt binbaşı ve yüz 

haşıların en genç ya§ta olanlarından münasip mikdarda tekaüt sübaı 

mütekaiden çalıştırılmak suretiyle (ücretle değil) alınacaktır. 

2 - Arzu edenlerin aşağıdaki §artlara tamamlayarak su heleri vaaı-

tasiyle İstanbul Komutanlığına müracaat etmeleri. 

3 - Şartlar şunlardır: 

A. - İstida dilek , 
8. - Sıhhi ıapor 

C. - En az iki sene hizmet ede cegıne ve tayin edilecekleri yere 

harcırahsız gideceklerine dair noter senedi. 

D. - Tekaüt olduklara günden bu ana kadar nerelerde ve ne gibi 

vazifeler gördüklerine dair vesika 

H. - Polisin musaddak hüsnü hal vesikau. (2851). 

o 

'BIRE, 
·1000 

TARLADIR 

... ----
- .ti/ """'~- ··' d. -

- .. 



12 Sayfa SON POSTA 

eiNLE:RtE~KİŞfNiN BEKLEOfGf 
.. Hı&.ca 

IADYDLARI GELDİ! 

1 
Umumi acentalan: HELIO& MUE&SE&ATI; latanbul Galata, Voyvoda cadaesJ ı 

P. K. 1400 - Tel: 41105 - Telg: Helios lstanbı 1 

,.. ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLIÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
_. Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

A ~ y ve Şirketi Hay
riye İdarelerinden : 
Maltayı ziyaret etmek üzere hareket ~ donanmamızı Haydarpafa• 

Jan Y efilköy civarına kadar tqyi arzuıunc:la bulunacak lıtaobul halkı için 
Akay ve Şirketi Hayriye birer vapur tabaia etmİftİr. 

16/11 /936 Pazartesi aababı saat 10,30 da Köprü Ada iakelelinden Kala
DUf vapuru ve Köprünün Oıküdar it,leainden de 71 numaralı vapur kal-

clmlaaıktır. Herbs için bilet ücreti 20 kuruttur ld ftlM8' Wi plmezee 
..... vapur ela keldmlacakts. 

.---• Doktor 4m--ı-.. 

HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. Her 
giln akşama kadar hastalannı 

--- kabul eder. Tel. 24131 --

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL -
1 - ~.?.?.ninf!!~!~~!ir sü-1 

tunun ild satırı bfr (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır; 

Sahife : 1 - 400 kuruş 
• : 2 - 250 » 

• : 3 - 200 • 

• : ' - 100 • 
Diğer yerler: - 60 • 
son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasatı (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

lkincitefl'ID lS 

Ç 1 K T 1 
Avuk.ıt, Doktor ve her Is adamına ıazım olall 
takvjm ve malQmatlı ECE muhtıra defterini ara~ 
nız. 10 çeşid OzC'rine zar if şekillerde hazırlanmış
tır. BilOmum kAğıt ve kitapçılarda bulunur. 
Deposu: Ankara caddcsı . Aritap mağazası No ııı 

Şu· bembeyaz, pırıl pırıl dişli kadın 
1 - Diş temizliğinin güzellikte ilk 3 - Beyaz ve temiz clifl-e ,...... ' 

şart olduğunu anladığı için zekidir. RADYOLİN kullanmakla ..ı.lp elad 
2 - Ağız hıf zıssıhhasının ehemmi- ğını bildiği için görüşü :isabetli n td": 

7etini takdir ettiği için :rna11ımatlıdır. dir hissi kuvvetlidir. 

Kullanınız. 

BiR ATES DAMLASI GiBI ! .... 
VenOs Ruiu 

kullanan dudaklardan çıkan 
her kelime bir ateş damlası 

gibi yakıcı olur. Renklerin 
dudaklara en çok uyan ve 
yaraşanı yalnız VENÜS ru
junda bulunur. 

Kullananların hayret ve 
takdirini kazanan eşsiz VE
NÜS rujunu muhakkak tec
rübe ediniz. 

~Yi ~K~N ~Yi 
OiÇ~~· ~-

QANKAYA 
YATIRILAN DADA ~Yi 

EKilMi~ TOl-IUM GiBi V~RiMliDi'l 

UOlANTS[ DANr ONi~: 
l(ARAKOY PALAS ALALtMCi MAN 

Sinirli ve ciğerleri ç A M Hülasasile banyo 
, zayıf olanlar yapmaz. 

Çam ağacının bütün ıifai teairlerini haizdir. Çam banyom tenef
ffiaü kolaylqtırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleıtirir. Kokulan 
izale eder. Neşenizi arbrır. Şiıeai 60 kuruftur. Her eczanede 

arayum. Çam iamine dikkat. , 


