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- Macaristan - A vusturva ittifakı 
Romada 
Müselles 

yeni bir İttifakı 
hazırlanıyormuş 1 . ------- - -· 

ltalya Başvekili, AvuSturya ve Macar. 
Başvekillerile neler görüşüyor? 

Musolininin Lokarno devletleri projesine cevap vermemesi 
bu konuşmaların neticesini almak istemesine atfolunuyor 

~. 

Gök yüzünden Avrupanın bugünkü görün~ül -lngiliz lrarikatürü-
-Londra 21 (Hususi) - Onited PreMİn muhabiri bildiriyor: ke vakit bulamadaiını söylüyor, Avuaturya ile Macaristan hü • 

Almanyantn Lokarnoyu yırtması ve Ren havzasını İfıral etmesi klirnetleri reisi ve hariciye nazırlannı Romada toplayarak bu 
JÜzünden doian buhran, hafta tatili dolayısile uyuklar gibi ol - devletlerle bir müsellesi ittifak müzakere ediyor. Maksat orta 
du. Fakat buna mukabil İtalyanın vaziyeti ıröıı:e çarpmakta ve Avrupayı hem Fransanın, hem Almanyanın nüfuzundan çeke
Lir hayli endİfe uyandırmaktadar. İnsiltere, Belçika ve Fransa rek İtalya nüfuıı:unu yaymaktadır. İtalyanın bu siyaseti ebemmİyel
'9evletleri Lokarno devletlerinin yaptıklan son anlqma proje- le takip olunuyor. 
aini hemen kabul ettikleri halde İtalya hükUıneti teklifleri tetki- (Devamı 11 inci yüzde) 

Bu çocuk hangi ananın? 
Tıp, Küçük Nerminin "Benimdir,, 
Diyen İki Kadından Hangisine 
Ait Olduğunu Anlıyabilecek Mi? 

.. 'f. .. 
"Son Posta,, nın Doktoru Etem Vassaf Bu 
Esrarlı Davayı Çözmek Üzere Faaliyete Geçti 

Fatma isminde bir kadın müddeiumn • 
miliie bir istida vererek: 

- Mehmet Ali adında bir adam benu. 
öz evlad1m Nermine zorla sahip çılanalt 
istiyor. Bana çocuğu, bu adama da müs • 
tabak olduğu cezayı veriniz! dedi. 

Dava bu suretle mahkemeye İntikal etti. 
Fakat mahkemeye getirtilen Mehmet AU 
Fatmanın yalan söylediğini iddia ederek 
çocuk ubenimdir» cevabım verdi. Bu su· 
retle çocuğun anası olarak ortaya Mehme• 
Alinin kansı Nezahat ta çaldı. Bu çoculr 
kimindir, hangi ananın? Davayı dinliye-ı 

hakim bunu tıbba tayin ettirmeie karar 
verdi ve bu suretle ortaya çok ıayam dik. 
kat bir tıbbi mesele çddt. Bir ç~ 

(Devamı 11 inci yüzde) Doktor Etem Vaaaf 

Bütün Avrupa Almanyanın Şimalde Çok Şiddetli 
\J • 

verecegı 

Berlinde pazartesiye verilecek cevabın muayyen olduğu 
söyleniyor : "Lokarno devletlerinin teklifleri Almanyanın 

şerefi ile mütenasip değildir ! ,, 
Londra pazarlığın 
devam ,,~eceğini 

bildiriyor 
Leh~tan Fransayı Rusyadan 

ayırmıya çalışıyormuş 

Londra 21 (Hu"ıuıi) - Londra
da uzun uzadıya yapılan konu§ma
lar ve verilen kararlardan sonra 
Avrupa buhranının düğümü tekrar 
Almanyanm eline geçmİ§tİr. Al • 
manya, isterse bu düğümü çözecek, 
İıtemezıe büıbütün körleıtirecektir. 

Lokamo devletleri hazırladıkları 
anlaflD& projesini Almanyaya teb • 

(Devamı l 1 inci yüzde) Hiıler 11e Görinı 6ir Alman lay1are mülraaini lelıiı -'•l«•en 

Eritre menbalarından verilen haberlere etmişler ve oldukça mühim ileri hareket
göre, harekat durmuş değildir. Ufak bir ı ler yapmışlardır. 
tevakkuf devresi geçirmektedir. Şimal (Deuamı 8 inci yiUJe) 

- -=== 

Adliye, Belediyenin Bir 
Yasağına Müdahale Etti 

Pendikte Belediye Ve Baytar Olduğu İçin Belediye 
Bostancıd"'- Satın Alınan Etleri Müsadere Edemiyecek 

Zabıtai bele • 
diye memurları 
şehir hudutları 
haricinde kalan 
Pendik ve Bos • 

1 
etleri Bostancı köprüsünün Kadıköy 

tarafmdaki başında müsadere etmek -
tcdirlcr. 

Üsküdar müddeiumumiliği bu mii -
saderenin kanuna uymadığını gör -

tancıda kesilen et. j müş ve alakadarlara etlerin müsadere 
leri şehre sokma• edilmemesini bildirmekle beraber bu-
makta , Pendik nun hangi kanuna istinaden yapıldı -
mezbahasında ke· ğını da Üsküdar kaymakamlığından 
silen ve Pendik 1 ve Kadıköy polis 'Tierkezinden sor -
belediyesince mü- muştur. 

hürlenen etler - Oskücl~. müd~eiumu- 1 Belediye, bu yasağın zabıtai bele
den alınıp ta Ka - mlll Tahsm ldiye talimatnamesinin :J27 ınci mad • 
dıköy cihetine aeçirenler olursa, bu ( Deuamı IJ inci )fiDcle) 
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Biribirlerine 
Küfür Ediyor 

' •• .un 

Fakat Harp Etmiyorlar ·iki devlet adamı çmpışıyoTlar 

H itler nııtuklannda en çok . Ru~yaya 

çatıyor. Zaten onun gaye!ll Fransa

ya •ldırmak. garpta harp yapmak değil -

dir. O Avrupada işini sağlama bağlayıp 
Rusyaya sarkmak emelindedir. \' e bütün 
siyaseti bu istikamette yürümektedir. Fran

sız - Sovyet paktına muhalefeti de bu eme

linin önüne engel çektiği içindir. 
Lltvinof, ,Sovyet hariciye nazırı, Lon -

dnıda Milletler Cemiyeti konseyinde Hit -

lere uzun, sert ve müdellil bir cevap veri

yor. 
Hitler Sovyetlcri dünya ihtilalini hazır-

lamakla itham etmişti. 
Lltvinof ona şu cevabı veriyor: 
ıcHitler sadece Sovyetlere karşı bir Av

rupa birliği kurmağa çalışıyor. Hitler al • 
mak istediği toprakların haritasını yapmış 

bulunuyor. Bu sebeple 2 5 senelik sulh 
teklifi sadece göz boyamak için ortaya a

blmış bir oyundan ibarettir.» 
Bu iki devlet adamı da milletleri namı -

nn konuşuyorlar. Fakat konuşmalarında 
e..oıkiden alışılan diplomatça nezaketten 
eser yok. Eskiden böyle bir konuşma bir 

harp doğurabiliı:di. Bugün hadise bile 

çıkarmıyor. 

Dünya değişti Diplomatlar d.~ğiştı. ln
sanların hadiseleri görüşü değişti. Artık 
ufak tefek hakaretler milli iueti nefsi 

kırmağa kafi gelmiyor. 

* Ya F ranRzlarla Almanlar arasmdaki 

konuşma ,nedİT} 

Hitlerin bir haftadan beri söylediği nu

tuklann her biri bir sebebi harp olabilir. 
Halbuki HitleT :muahede yntıyor, imza· 

sun siliyor, yine ortalık sulh ve •Ükun 

içinde. 

* Bunu yalnız tahammüle atfedemeyiz. 

Bu misallerin gösterdiği hakikat şu -
dur: Siyasi milletlerfo hiç biri henüz harbe 
hazrrJanmış değildir. 

Herkesin maksadı belli. 

Herkesin niçin silahlandığını herkes 

biliyor. 
Ortada cslı:i iiatü kapalı diplomat oyun

ları kalmadL 
Hup olmuyorsa, henüz mil1etler buna 

hazır olmadıkları için harp etmiyorlar. 

* 
flabefistan luabi bitiyoT 

Ren_ mesc1etııi ç.ı.ktağı gündenberl ikin

ci bir safa düşen Habeş hubi artık 

halledilmek üzere. 

-----------------------------------------------------~---------------------------~--------------------
,-

Resimli Makale a Hayal devri a Sözün 
M11rhum 

Cevat Rüıtü 

Kısası 

•------E. Ekrem-Talu " H arbi umumide kendisiyle sil~ 
arkadaşlığı ettiğim ve o tarif\ı 

tenberi insanlığına ve vefakfü-lığıni 
meftun ve minnettar olduğum bir do~ 
turna, bundan on dört, on beş yıl eVJA 
vel bir gün Babıali caddesinde rasgel 
miştim. 

Yanındaki şişman, güleç simaJ! 
genci işaretle: 

Gençlik hqil) devridir. Gençler için hayat aıktan ibaret gö
rünür. Baıbar da tabia.tin hayal devridir. Balıarla gençlik birle
şince hayaller kuvvetlenir, sevgiler tomurcuklatır, ~e hayat 
büsbütün penhe ıre efsanevi bir tekil alır. 

kafamız hakikatin yalçın kayalarına çarpar, o vakit ayıLnz. 

Fakat hayal dem ne kadar devam edene saadetimiz o kadar 

o%un olar. Marifet bu devreyi mümkün olduğu kadar uzatabil

mekte, fakat bir taraftan da hakikatle çarplfabilecek surette 

- Sana, Cevat Rüştüyü takdim et 
deyim! dedi. 

Bana doğru uzanan tombul eli sı~ 
tıın ve Cevatla muarifemiz o gün bas• 

Fakat her baharın arkasından yaz ve kıt gelir. Her hayalin 
arkasında da bizi hakikat bekler. &geç ayağımızı yere diker, lıa:ıırlanmaktadır. 

ladı. ·~ 
Esasen, bu ad bana yabancı de • = ·-

Vakitsiz 
Öten 
Tehlike Düdükleri 

Fransada Batignolles' de hava teh

likesini haber verecek olan tehlike 
düdüklerine nezaret eden bekçinin oğlu, 

içerde baba.sının bulunmamasından istifa· 

de ederek. düdüğü çalmış, hadise gece sa· 
at onda olduğu için halk Alman tayyare

leri baskın yapıyor zannıyla tel~o;a düş

müş. Bir müddet sonra mesele anlaşılmış. 
Belediye bu işin bir çocuk marifeti oldu· 
ğunu söyleyememiş ve mesele şu suretle 

tevil edllmişl 
-·- HaYp olması ihtimali bulunduğu i

çin, halkı habersizce imtihan ettik .•.• 
Bir hafta sonra hadise şüyu bulmuş, 

ve belediye Teisİ halkın istihzası karşıstnda 
istifaya mecbur olmuı. 

* S•çı dökülenlere 
Mes'uliyetini kabul etmemekle beraber 

gözümüze ecnebi gazetelerinde şöyle bir 

ilaç ilişti= 

Canlı bir yılan alınız, sırtını tulani bir 

surette yannrz, oTaya buğday tohumlan e
ltiniz ve yılanı diri diri gömünüz, başaklar 
yeşerirken, sizin de saçlarınız çıkmağa 

başlarmış .•• 

* Bir tek kl•l s&ylarken •• 
Başvekil Saro mecli.!Ste hükumetin fikrini 

söyliyecekti. Paris parlamentosu, çok ciddi 

bir veçhe takınmıştı, samiin loca ve yer • 
leri tamamile dolgundu, güzel kadınların 

süslü elbiseleri de olmasa, içeri ilk giren 

~-------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Belediye Reisinden 
Koca lstigen 

ğildi. O vaktin günlük gazetelerind~ 
ve mecmualarında ona sık sık tesadüj 
ediyordum. Ziraat ve bahçivanlık gi"' 
bi yavan ve nankör bir mevzuu ede• 
biyatın cazibesiyle kaplıyarak bizlere 
zevkle okutturmanın yolunu bulmuş.. 
tu. 

Yerinde Bir Korku 
Kadın Bahçelerimizde kaç çeşit çiçek yeti"' 
İngilterede Wartiıız belediye reisine bir ~irse, onları, Cevat Rüştünün bilgiçlJ 

Boğaziçinde oturduğumuz tarihte, mektup gelmiş, bu mektupta bir kadın kalemi bize, gelip geçmiş f<lİrlerin on" 
komşularunızdan Mustafa Bey admda şöyle yazmakta imiş: lara dair olan mısralariyle birlikte öğ .. 
gayet nekre bir adam vardı. Uzun müd- «Kırk heş yaşında esmer ve sıhhati ye- retti. 
det bckh yaşadıktan sonra evlenmiş, rinde bir kadınım. Şimdiye kadar bir koca Onun çalışmaktan, öğrenrnektetj 
i.ld lcocaclan da dul kalmış bir kadın al- bulamadım, bana bir adet koca tedarik yılmıyan bir azmi, 0 kalın vücudurj 
mışb. edebilirseniz, her hangi bir işte kullanma.- içinde, şiirden sonsuz bir haz duyaı\ 

Günün birinde Mustafa Bey hasta· nız için size biriktirdiğim 2 1 İngiliz lirası-, ip incecik bir ruhu vardı. 
landı. Hastalığının devam edip dur nı göndereceğim. Parayı az görmeyin, lstanbulda uzun müddet muallim~ 
duğunu gören karısı, ona: çünkü bu meblağ i1e kuvvetli bir çift bey-

- Beyi Filanca doktoru çağıra _ gir alınak mümkündür.» Belediye reisi lik ettikten sonra Ankaraya Ziraa~ 
hm da sana baksın mı? Diye sordu. kızmış ve işin alay olduğunu kabul etmeie Vekaletinin neşriyat şubesini idareye 

- Bilmem. İyi midir? mecbur kalmış. memur edilmişti. Orada geldi, beni 
- Çok iyjdir derler. Bizim rahmet· * buldu. Sık sık birle.şir, konuşurduk. Bit 

lilerin iki.sini de son hastalıklanoc:la o NimUtenah~e bir nazar· cebinde (Nefi) divanı, ötekinde bil• 
tedavi etti idi. Teleskopların tekamülü inaan gözünün mem hangi garp müellifiniıı kuru çift, 

Mustafa Beyin birdenbire Tengi uç- namütenahilikten alabildiğine görmesine çiliğe dair eseri .. O mevzudan Öte kin~ 
tu. Yatağının içinde doğrularak: hizmet ediyor. Daha Pndiden ziyanın 150 atlayarak, rengin ifadesiyle, saatlere~ 

- Aman, harumcığı:ml Ocağına senede katedebileceği mesafe1er tetkik e • beni teshir ederdi. 
dü,.tüml. Krym" a banal. Yallah, billah d'ld•v· I k · "' .,, ı ıgıni söy erse mamr mısınız• Kar~eşi, bahriyeden mütekait, kuv• 
bir şeyciğim kalmadı 1 Yarın kendi ken- Palomar damndakı· rasathane için yeni · 1 h A f k 1 b .,. vetiy e rnes, ur C< sa » aptan a era• 
dime doğrulurum.. Dedi. b } k lm-L d B iır İr te es op yapı ada ır. unun ayna - her, Cevat Rüştü bir «tip» ti. Sene• 
- -----------------------• sının kutru beş metredir. Sekiz kanunu- 1 "' 

B UL •• A CA ıerdenberi yerleşmiş bulunduk an 
.lll'ıl evve]de çıkan bu aynamn münhani -

6 )iğini Pasadena enstitüsü tayin edecek ve 
bu muamele üç sene sürecektir. 

* 10 aenede 53 defa soyulan 
ticarethane 

Boğaziçinin Beykozunda kendilerini 
tanımıyan, sevmıyen, 

sohbetlerini 
yoktu. 

aramı yan, 
meclislerini, 

özlemi yen 

F:nmu, İtalyayı Almanya meselesinde insana muhakkak lci kasvet çökerdi. Bü
aldıiı vaziyetten dolayı nıükafatlanduma- tün saylavlar yerlerinde oturuyorlardı. Ni

ğa ~arar venniJ bulunuyor. hayet Sa.ro nutkunu okudu. Hiç bir fırka• 
Zaten Anupa ilıtilülan o kadar had 

Kanadada T oronto oe}uinde ticaret mü

esseselerinden biri 1 O •ened~ elli ÜÇ kere 
soyulmuş. Bu esrann anahtarını kimse ÇÖ· 

zemiyormuş. nihayet hir i.atintak hakimi i~i 

aydınlatmış... Meğer İp iki şerikten biri 
yapıyor, paralan da suç ortaiı komisere 
veriyor, sonra paylqıyorlamuş. Soyulan 

şerik te za.rarlan teftİf edeyim diye boyu
na uğraşır dururmUJ ••• 

Meslek ~kını, Cevat Rüştü, rentlili
le. de, şairlikle de çok güzel mezcet ~ 
meğe muvaffak olmuştu. Onun ru • 
hunu, duygularını hakkiyle anlamıyan, 
ona 'bühtan edenler, kalbini parçala • 
yanlar oldu. 

O belki bunlardan çok müteessir 
di; fakat belli etmiyordu. Kendindeki 
sevgi kabiliyetini, kendinden uzak ya• 

~ayan çocuklariyle beraber, edebiyat_, 
ve toprağa hasretti. 

şeki] aldı ki, artık Avrupa devletlerinin 
Habeş meselesi ile meşgul olmağa vakit -
leri kalmıyor. 

Binaenaleyh bu işi tatlıya bağlamak za
manı gelmiş bulunuyor. 

dan hiç bir kimse itiraz etmedi. Bu İşe pek 

merak eden bir ecnebiye muhalif meb'us
lardan biri~ 

- Diktatörlükle idare edilen mcmle -

ketlerde söz sahibi h.erftesi susturur. Ve 

Soldan sağa: * 1 - İtalyanların düşmanı. 2 - Çer- Palatesln Avrupaya geldlll tarih 

On üçler komitesi, İngiltere ve Fransa- söyler. Bizde ise herkes kendi kendine SU• 

nın muvafakatile ortaya yeni bir sulh tek• sar ve tek bir adam söyler... dedi Ufak 
lifi '8htcak. Habeşler yaptıklan fedakar • bir fark ... 

kez atlıları, ıııtırap. 3 - Zahire, <-anımız 

yanınca ağzımızdan çıkar, nota, 4 - Bir 
A ilavesiyle bir ünvan olur. iyilik bulmak, 
fazla et. 5 - Çocuk doğurtan, bir İ ilave

~iyle hıristiyanların peygamberi olur. 6 -
Mavi rengin koyuluğunu !!Öylerken kulla

nmz, yaz değil 7 - Tok değil, nota. 
8 - Kadın, eziyet. 9 - Hastalığın görü
nüşü. 1 O - Yayı, aydan aya alınan. 

l l - Zİyaretci. 

Franaada patatesin Avrupaya girdiği ta

rihin üç yüz ellinci ıenei devriyesi tes"it e

dilecektir. 
Patates Amerikadan 1586 senesinde 

F ransaya getirilmiş ve o Z8man halk ta -
rafından boykota airamıştı. 

lıklaı1a b1ac.akttr. .--..1 .. • ııt • ' "'''..___., ..... • •wı-·•...._.... .. , ......... _, • .,_,,,"''!l'f"fB .. 

Hadiselerin ftalyaya yardımı olmuŞtur. 
itatya lnı sayede büyük bir badireden teh
likmzce kurtu,muş o\ac.aktır. 

Hô.diaeler Karşısında: 
~---------------------------Avrupa Meaelelerl 
Martın yediııinde Almanlar abiyt 'Vala 

i]e Ren mıntalı:asıru işgal ettiler. 

Sekiz martı- on sekiz marta kadar bü
tün dünya gazeteleri Almal')lann Lokanıo 
paktını bozduklarını uzun uzadıya yaz • 

dılar. 

Vaha ki on dokuz mart geldi, Millet -
ler Cemiyeti konseyi toplandı. Bütiın göz

ler o tarafa çevrildi, ya Fransaya, ya Al
manyaya: 

-Höt. 

ne». 

işin içinden çıkamıyan Millet1er Ce -
miyeti de memurun yaptığını yapıyor: 

«Alakası dolayısile Lahey adalet diva· 
nına.ı> 

* 
Lokarno nri5akınm yerine dört devlet 

yeni bir mİs8k yapacalcla.rmJl-
Citti Gülsüm, geldi Gülsüm Azrail ettİ· 

iini bulsun hikayesine benziyor. 

* .. 
AvYU-pa meselelerini halledecek olan 

konferans mayısta toplanacakmış. 

Avrupada mesele çıkırTmak istiyenleıe 

mayısa kadar mühlet veriliyor demektir. 
İMSET 

Yukarıdan aıağıya: 

1 - Hakimiyet. 2 - Hısun, çift do
ğan. 3 - Bir I ilavesiyle ara sıra olur, as
lı, bi manasına gelir. 4 - Eziyet, heT şe
yin satıldığı yer. 5 - Bülbül gibi öten, 
haya. 6 - Bir 1 ilavesiyle adet olur, mek

tubun altına atılan.. 7 - Nida, irade. 8 -
Bir tatlı, koruyucu. 9 - Çok değil, bir er
kek ismi. 1 O - Onın, beygir. 1 1 - Bir iç· 

ki, silih talimi 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

Evvela cüzam hastalığı patatesten ge
liyor diye yemelt İstememişler. alimler bu
nun aksini isbat edince. bu sefer de zehir
liyor, demişlerdi. 
-• ~ ,. • • , ...... .-ı. •• ı ._....,...,_.,..-,.aowı t..~• ... •• ~ • ı ,.. rıtı•••-

1 - Sibirya. ad. 2 - Azana. daima. 
3 - Nizam, Amman. 4 -· - Niyaz, na. 5-
Celc, ara. 6 - Emek. akın. 7 -1.a, ak, 
ma·. 8 - Adalı, satı~. 9 - Kere, ayn, ak. 
l O - Enayi, oto. 11 - Kıer, an. 

Yukandan apğıya: 

1 - San. felilet. 2 - kin. maden. 
3 - Bazice, aralı:. of - İnayet. leyl. 5 -
Ramak, mi. 7 - Ada, akasya. · 8 - Ame

rik.an. 9 - İn, an, un. 1 O - Aman, miat. 
l 1 - Dana, kaşlcol 

Denilecek sanılıyordu. Halbuki 
olmadı. Milletler Cemiyeti işi Lam 

raflıkla halletti. sadece: 

böyle 

bita • 
11 İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

- Almanlar Lokarno paktını bozmus-
lardır. -

Dedi. Yedi marttanberi herkesin bildiği 
şeyi bir kere daha tekrar etmek içfo kos
koca Milletler Cemiyetinin toplanmasına 
lüzum var mıydı? 

• • 
İ in içinden çıkamıyan memur, havale 

eder: 

ııAlii.kası dohıyı!!ile hukuk işleri kalemi-

Darülacezenin bütçesi Şehir meclisinde 170, 130 Jira ola • 
rak kabul edildi_ Bu paranın 83.390 lirası maaş, ücret ve 

aidattır. Darülacezede memurin ve müstahdemin de dahil 
olduiu halde 1500 e yakın can beslenir. Bunım için aynlan 
iqe bedeli 48 bin, ısıtma ve giydirme Ye aydmlatma bedeli 

de t 8 bin liradır. Geri kalan para levumn mütmevvia, ali.t 
ve eczayı tıbbiye, tamirab cü:t'.iye, w"beiıefı, techiz ve tekfin, 

Wırta.siye, müteferrik masraflar, nakliye, imalithane1er mas· 
~ yatak takımları masrafı, reddiyat ve Merkez Cumhuri
yet bankası hissesi olarak aynlml§br. 

Yani acezeye yardun maksadiyle lamr1an bu müessesenin 
varidabnm yarısı kendi memur ve müstahdemlerine ve-

J 
rilmektedir. Binaenaleyh Darülacezede aal yardım gören 
1500 aceze değil, memurlardır, 

jSTER İNAN İSTER İNANMA! 

l..--------~·-------------------~------------------------------------

Nihayc:t toprağın aşkı galebe etmif 
olacak ki, Cevat Rüştüyü o çekti, al• 
dıl. 

Biz de iyi bir arkadaş, bir ziraaf 
mütehassısı, bir edebiyat muhibbi VCI 

bir insan kaybettik.. 

---
..._ 

----····· ... ·• • t i , . , .••• _,...__....._.........__ .... , • .• ''" ...... 

Biliyor Musunuz? 
1 - Seyhan vilayetinden kaç 

çıkar? 

2 - <ıKara koyunları)) ve c<ak 

luJ> aileleri kimlerdir? 

meb'us 

1 
koyun• 

3 - Arnavutluk Osmanlı id<.lresino 
geçmeden evvel kimin idaresi altın<laydı ?, 

4 - Kömür çarpmasına kartı ilk tedbil! 

nedir? 
5 - Cümhuriyet devrinde yapılmı.ş o• 

lan demiryolları arasında inşaatl en çabuli 

ilerlemiş olanı hangisidir? 
(Cevapları yarın) 

(Dünkü suafleTin cevapları) 
1 - İlk ehlisalip seferi 823 tarihinde 

yapılmıştır. 

2 - Hıristjyanlarda Luther ıslahatı 40 l 

yılında yapılmıştır? 

3 - Din kitaplarına göre dünya yara• 

tılalı 6649 yJl olmuştur. 
4 - Umumi nüfusumuz göre 

erkekten taJ.;.riben 250, 000 fazladır. 

5 - Samsun 

237.845 dir. 

vilayetinin 

kadın 
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Rüzgar 1 
Siyaset Aleminde .. 

TELGRAF HABERLERi 
i,~;;,:;rToplarlar. Edirnede Sular Tekrar 1 Tlsfs~::.~;:i 
L ~~:.:: :;:~:::;~.~::~:m~.~:~: Yükselmiye Başladı Miktarlan, Maaşlan Ve Dilencilerden 

teri nazari karar. ortaya cidden garip bir Ücretleri Arttırılacak Elaman l 
Jıukuk meselesi çıkardı. Malum olduğu ü- Seylap Hafiflemişti, Fakat Gece yansından Sonra Sular Kenar sokaklar şöyle dursun, ana 

~ere Lokarnoyu imzalamış olan devletler- yeniden Yükseldi Felaketzedelere yardım Ediliyor Ankara, 21 (Özel) - Tıp fakülte- caddelerde bile adım batında bir 
den biri de ltalyadır. İtalya, Habe~istana ıinin gittikçe çoğalan talebesini yetİf- dilenci ile kartılaşmadan ilerlemek :nüm • 
tecavüz etmif bir devlet sıfatile Cemiyeti Edirne, 21 (A.A.) _ Sular altm • ' köy, Niimune çiftliği, Sarayiçi ve Tq- tirebilmek, ve yabancı profesörlerin l kün olmuyor; rikkat ve merhameti avla • 
l\kvam misakını ihlal etmiı sayılıyor. Bu da kalan Boma köyü hallnna aanc:lal .1 bahçeler IU aJtmdachr. enatitülerdeki verimini arttırabilmek mak için açılan el, hazan tehdit yumruiu 
flususta Akvam Cemiyetiriin verilmi2 umu- larla yiyecek sönderilcliii gibi, ,ebirde- I Edime, 21 (Özel) _ Sular çekil • aaiatan aayıamm artmama bağhdır. ı haline bile geliyor. Akpm loıluğıı içinde 
ini bir karan dahi vardır. Bu karara rağ • ki feliketzedelere de yiyecek daiıtıl •1 mektedir. Şehir dahilinde Tabakhane, El 20 60 lira .. li 

42 
köıe başını dönerken sizi göğüaliyen garip 

men, ltalya, hiç bir yabancının arazisine mıya b&flannuttır. Sularm çekiliti Süleymaniye, Küçükpazar, Kirişhane tane ~1; .. tan~ olmak .~cret 6ı 1 ve mühip kıyafeti sözünce insan karpun
tecavüz etmemi§ mevkide bulunan Alman- pek hafiftir. Telılike henüz geçmİf de- 1 mahallelerindeki su tamamen çekil • • tan ırad uBcre iktara uzere 

40 
a- dakinin dilenci mi, eşkiya mı olduiunu ta• 

"'a h kk d L k h d . . . w 'ld' 1 Zab ııa var ır. u m en az a· . k .. ı ··k k" ~ a ın a, o arno mua e esmı ımza· gı ır. miıatir. ıta ve itfaiye sel baıalar • ")i • ı·· mi .. rülm.. .. yın etme te guc; u çe ıyor. 
1 b. d ı f ·ı hük" ·· '- T T ııatan ı vesı uzu u go Uftur. 
•mıı ır ev et sı atı e um vermeı: va- Edirne, 21 (A.A.) - lnmeğe batlı· 

1 
başlamaz derhal tertibat aldığı için hiç Dilencilik etmek yasaktır! Belediye za• 

:tiyetine getirilmiştir. Verilmiş olan bu yan aular gece yanamdan üç aaat aon- 1 bir kaza olmamıştır. Bakanlık ayni zamanda li.brratu • man zaman faaliyete gelerek sokakta di· 
ltararın, her n~ ~a.dar .•meli bir ~hemmiyeti ra tebar yübelmeje bqlamlf ve da·: Edirne civarında Kırkkavak ile o~ var aaiıtanlannın mağduriyetine n .. y. ı nci leri toplatıp bunlardan elsiz ayaksız 
)'oksa da, ,ekıl ıtıbarıle olsun, ıcabı mas - ha dört bet mahalleyi bulDlftır. Bu mirtq ovalarında fazlaca su vardır. dan vermiyecek tedbirler de almı~ • ~ )zsüz kulaksız olanları Darülacezeye, 
l.hat, böyle hareket edilmemeyi emreder- ....::-..1 treni t--LL .. ( •-=· dün' B k dak' · kı 1 J tır ,.u..aıen er c:ıaonur e geuuay, u ısım ı arazı smen au ara tın • • sağlamlarını mahkemeye gönderir; Da • 
Cli. Yani İtalyanın vaziyeti, Almanya hak- Kaı:_aaiaçla Edirne arumdaki müna • : da k~lmışbr. .. Kültür Bakanlığı li.bor-atuvar uia-J 1 ülacezeye gönderilenler iki gün sonra ora· 
ltında her hangi bir karara iıtirak 1~ttiril • kalit tekrar durınuf ve bu bal aaat 

1 
Edirne, 21 (A.A. )- Sular dün • tanlannın IDUflannl 75 liraya bağla- dan kaçıp filanca caddenin filanca sokağı 

hıemeyi amir idi. Bu öyle bir mukaddi - 11 e kadar. ~vam ~tir. Sular aaat 
1 
denberi çeki~ektedir. Fakat timdiye mak için bir kanun liyibaaı yapllllf. başındaki kirasız bedelsiz açık hava tica • 

bledir ki, tesirlerdeki beynelmilel hadi - 12 den beri ınmektedir. Zarar ve ziyan kadar ancak yırmi aantim düfebilmit· tır. Liyiha meclisin pazartesi günkü 1 rethanelerinde tekrar yer alıp dikilirler ..• 
lelerde kendini gösterecek ve yann, hak - çoktur. Zabıta mütemadiyen bunJa. I tir. toplantıımda göriifülecektir. 25 aaia . 1 Mahkemeye verilenler hakkında çıkacak 
kında karar alınmak icap edecek olan bir n tesbitle mqguldür. Bu yüzden bahçelerde ve tarlalar • tanm m&afl 75 lira olacaktır. hüküm de daima şudur: Yataca1' yeri ve 
taraf, bu sakat mukaddimeyi ileri sürerek, Son dakik.ta öğrenildijine göre, daki zarar miktarı henüz tesbit edile • 6S lir .. . . yurdu ve muayyen meşgalesi olmayan ke· 
L . . . Boına ko·· ·• d 270 haneci 200 ·· · t' D--nak·· L~•~ altında a ucretli uıatanlann aayıaı o- h kk d . . . . b"--~una, daıma ıtıraz edebilecektir. Demek yun e en u memıt ır. uua oy llllUI ıu • • • ,. san a ın a sersen nızamnamesının tat uu 

ıu altında k ) b'•t•• v ---- 1 d y b •· 'l" taraf dan b tuz bete çıkanlmıftır Yenıden ılive 
1Dluyor ki Cemiyeti Akvam, umumiyetle 
~e şimdiye kadar iki taraflıdır kılıç gibi 
ltullanılagelmiıtir. İcap ettikçe bir tarafı, 
Laıan da diğer tarafı istimal olunmuştur. 
binnctice, için için kaynayan memnuniyet
lizlikler meydana gelmiştir. Japonyanın 

tine tecavüz ettiği sırada, cemiyetin ınisa
lı aynen tatbik edilse idi, Habeş hadise -
il vukua gelmezdi. Habeş hadise&ind~ 
Fransanın bugünkü tavır ve hareketi mü -

a D11f ve u un ~ova, 
1 

ır. e ugun vı ayet m u . . . : ve bunların umumi hizmetlerde çallftırıl· 
Kınkkavak, Kirithane, Karaağaç, Oe- köy halkına aandallarla daha binlerce 1 edilecek ~ıatanl~ IÇID .de bet. aylık mak üzere belediyeye tevdii 1 Wft;.... bah likl • l T 1 ekmek ·· derilınİf" • H 13.885 lıra tabaıaat temın edılecek • --~-y ova ve çe eny e unca gon tır. avamn açma- . H k"k• ht h · ·d· d"l ·ı·;;.. bo da • İn 1 ' tir a ı ı mu aç angısı ır ; ı encı ••· 

yun Hatıp ve esi köy, Değir • ı •• ıulann tekrar yübelmeıi ihtimalini • meslek ittihaz edip bu sayede zengin olan· 

men ve Avariz ovaları, Karaca .,azaltıyor. Yen; Şiınendifer ~8;n h:;::~~:~~i~;in~~;~it::~a~::::em:: ~ 
Venizelosun Göçmen İşleri Hatlarımızın nan dilenci elinin şefkatinizi istismar edip 

etmediğini anlayamazsınız; acamak mJo 

Cenazesi Bu Yıl Romanyadan Yeni Açılış Töreni ~:::ı;·~~~;!":~";~eı=~;::: •·::.!:..:.: 
H dak. E K Göçmenler Gelecek ~ede edilmese idi, Almanya, vaziyetini, anya 1 vİnin arşısına . --- Ankara, 21 (Özel) - Afyon. Ka- Ve böylece halktan himaye gören dilenci. 

tbuahedelere daha uygun bir ıurett~ de • Go""mu""lecek Bükr 21 (A.A) - 11 •• ekil . rakuyu hattmm açıllf töreni ÇUf&Dl • belediyenin bütün mümaneat fııaliyetine q, . ~v ta v • • d 1 . . 1 h" . 
hm ettirmeyi bir borç bilirdi. Görült.iyor rafmdan kabul edilmİf olan Türki • ba günü aaat 13 de Karakuyu iataayo-' ragl men sızınd yar ımınız a sızın a ey ıruze 
L. p • 21 (Özel) V • •-- ı d Bo ·· •• Isparta batt ça ışmasına evam eder. 
11'1. arsıulusal vukuat, bir zincirin halkaları ana, - enızeauaun ye elçili Hamdullah Suphi Tannöver 1 nun a zanonu • ınm a· 
tibi birbirine bağlıdırlar. Halkalardan bi;i. cenaze meraaimi bu sabah Georges 1 hariciye dairetinde dlf bakanlığı ge • / çdlf töreni de ayni gün aaat 17 de la- Bu işlerle esaslı surette meıgul olacak 
~ inz olacak sakatlığın tesiri, diğerlerin- Bizot aokajmdaki Rum kilisesinde ya- 1 nel ıekreteri ve diğer alikadar bakan-

1 
~da yapılacakt~ •. ~dan bi • içtimai teşkila~ ~ulunma~ası : .üzündeo .bu

1 
ea d k d" · ·· t k d. v b. . p·1-··tır. Wdar mu··m-·ill....:-m· de L ___ bulun nncı tren pazarteaı gunu aaat 23 te, dert uzayıp gıdıyor. Dılencılık derdıoe 
~ e en ını go• erme te ır. e 1r ın - U&UaT - ........ 1111Z11' • J 
L._ .b. b" •

11 
fı 

1 
k . tranaız hükUmeti tarafından vapı • duan bır" toplanhya : • ..:-L. _. .... ;.tir· ikinci tren de 23,5 da hareket edecek· kal'fl bugün alınan tedbirler dünkü tedbir 

-o gı ı ır mı et te rtınaya tutıı ma ıs- -1 •- AfU&- '"---T • 
L .. .. .. lan ukeri merasimin bafma General Bu t lantıda •· :.1erine dair iki tir. lerden hiç te daha yüksek ve daha müte • 
~ezse, ru:qar hasıl edecek hareketlerden ..,.__ ec1:ı-:. Mak 1 op goç .,. 1 k. ·ı d ~ ·ıd · d" L •• •• •• M f fe uapre memur ıuuu,, edonya hükiimet d eden ·· amı egı ır; pa ışan uc;uncu usta anın 

vakki etmelidir. Mqhur frenk sözüdür: b inde b 1 b''tün' --" 1 araam a cereyan mu • ı Trenler aalı günü Afyona varacak Kocaeli mutasarrıfı Ahmet Papya gön • 
Q cep es. u unan u generauer zakerelerin neticesi teabit edilmİftİr. ve 0 enin Afyonda zafer ibideainin 

<ı ui seme levent, ramasse la tempeteıı er imde hazır bulunm lardır ~..I...! -1-:. lan __ L! edil •- derdiği fermanı okuyunuz; bugünkü mev• 
m aı • Uf • Tü.-aiye ._;.i, eaa~ teMHt en açılıt töreni yapılacaktır. 

Selim Raııp Gazeteler Venızeloau metheden mukaveleyi hükUmetine arzetmek ü- 1 zuatımızla eski mevzuat arasında fark bu· 
----- makaleler nqretmektedirler. zere, Çlll'flllllba akpmı buradan hare- lunmadığını göreceksiniz. 

Iran Dış Bakanı lngiltere hükUmeti Pariateki elçili ket edecektir. lstanbul Deniz işleri Hicri 1173 tarihli Hükmü ıerifte deni-
,. vaaıtuiyle V enizeloı ailesine taziyet- 1

1 

Romanya gazeteleri göçün on bet Ankar Ö 1 latan 1 liyor ki: 
1.SIİÇa Etli lerini bildirmiftİr. 

1
niaanda tekrar bafhyacağını ve yalnız ki d • a, ~l ( zel ~ :- ~•1.1 .. bulinda • «Asitanei aaadetimde tamül'aza rical -

r..f 
1 

A. (Özel) K 1 D-.L- mallan lanl enız mueuese ermm 7ııaıua p • 
T-L-- 21 (A A ) 'Al L-L- tına, 21 - n., .ua,.- · ,geçen sene m aatmıf O ann tetkiki • b"t .... ;. b • I l den siillik ile sokaklarda ibidullaha 

/ 111111111, • • - man nauer • • ... . debil eki • • ktad lar ço en ı ... ..,., u lf e mqgu o-
Wına büroau bildiri or: D bakanı kan muavını Metabaaı çagırDUf, Ve- 11 ec ennı yazrDIL ır • lan lktıaat Vekileti memuru Ankara- ta'cizi kendülere kar ü kisb ittihaz eden 

ka.uni ban bugün ~ıtifa et:i tir. ~izeio.un cenaze meruimi ~da Hauptman Aym -31 inde ya clönmüttür. kırk vüç ne~er miktarı sai~~er ahz ve bir 
f izahat iatemİftir. • • • . • . ,. kayıga vaz ve kapu kethudası mubatere· 

- c· "tt beled' t he ti . ıdam Edılecek Liman ıdarelennın brtıaat Vekile • tile İznikmide irsal olunmalann ilamen it-
y · f El · · ın e ıye ve cemaa ye en · L-;:.lan bakin daki kan li em ransız ÇiSi kar . I 40 .. lacaktır Trenton 21 (A.A.) - Hauptnwn- tine uaa maaı~ un • , bu emri şerifim ısdar olunmuıtur. Bunla· 

Paria 21 (A.A ) _ Kabine Fran• ;ıy e bel~ ~t.em tut~ I • nm idamı '31 mart aaat 20 için teabit yihaları münasebetiyle vekiletle te • nn 1znikmide irsal olunmalarından pıak -
..... ___ ; _,___ b''~:L. I . . K ' 1 anya edıyesmm emny e cena • ı olunmut v' e idamda hazır bulunacak muta bulunan lstanbul liman müc:lü- sad medineyi mezburede cer ve süal ile 
~ l'UIAKa u7 ... e çuı amme • · ·· ··1 w• .. •• ert • ka 
lıo-.! J h.!••-'!.- . . f k zenm ıomu ecegı gunun esme • reımi makamlar ile gazetecilere veri • rü Raufi de lstanbula dönmiiftür. Bir ibadullahı ta'ciz ve tazyik içün olmayup 
n:nn apon uauıuetinin muva a at dar her gün öğle üzeri eaki bir Yunan • te . ,. lecek vesikalar bazırlanmıttır. Bu ara- kaç gün aonra tekrar gelecektir. ~iki her birisini kuvvet ve istidadına göre 
vabı gelır gelmez, Franaanın Tokyo borazan tarafından ((- Selam dur!.n d N . 1!-" Condo ·ı b' münasip mahallere tevzi ve taksim ve kar 

L. -k ı-:ı:;:.:_ • • ka • bo il h a ew1ersey vauaı, n ı e ır 
~u el\'..._ ... e taymme rar vennıt· ruıu çalınacak ve belediye de a : mülikat hazırlamağa çalıtmaktadır. Dişçi Mektebinin Sermayesi ü kisbe ve hizmete münasip olan emred· 
tir Franaanm Türkiye sefirlijine de - Eleftero. Venizeloı öldü!. diye leri dahi kasabayı mezburenin erbabı .... 

.... komiseri Ponao tayin edilmiftir. bağıracaktır. Fransa Parlamentr-su Daf;ıldı Ankara, 21 (Özel) - Kültür Ba- nayiine tefrik ve teslim olunup ve tesel • 
Cenaze Hanyada Halabadaki evi • r . p . 21 (A.A ) _ S _ kanlığı Difçi Mektebi için mütedavil lüm idenlere kendilerini salıvermeyüp ia-

CelAI Bayar KUlahyaya Gidecek nin kartıamda bulunan küçük kilise- lavlar -kuru~u~e Senato d~n ece ~Yti- bir ~~aye aynlmaaı .esaamı kabul tihd~m eylemel~rini tenbih ~~ dikkat et-
e ömülecektir • iha g. ç. etmıttır. icap eden tahaıaat aynlm1fh1'. menız babında ııbu fermanı alıprum adar 

Ankara, 21 (Özel) - Ekonomi ba· y 1 . ma devrelenne n yet vermıtlerdır. n: .... • M kteb" L_11_ • • daha f dah olmü!ltur.ıı 
L .. Se • imaların 2 baz' lik ..,~ı e ı oaıa ıçın ay · ._. Celil Bayar bugünlerde Kütah • v nato, ıçt ı ırana ta b. hal . • lacaktır 
,_ve civarmcla bir tetkik se abatine Amasyada Yagmur etmiftir. Saylavlar kurulu iae, aabah • 1 ır e gırmıt 0 

• D . M k I · I 
Clkacaktır. Afyon • Karakuy: hath • Amaaya, 21 (A.A.) - Bu gece leyin üçte aon celsesini kapatllllfhr. 26 Radiyoloji enstitüsü için de 17 bin enız U ive esı ımza anıyor 
'- ılıt . inden da b faaılaıız yağan yağmur ekim için çok niaan ve 3 mayıı günleri seçilecek o- lira mütedavil aermaye a,nlmafbr. Londra, 21 (Hususi) - İngiltere, 
._

1 
aç lm~·~··tah aonragidec ku· faydah olacaimdan köylü sevinçli • lan yeni aaylavlar kurulu, 1 haziranda Buna ait liyiha Kamutay ruzna · ı Franaa ve Amerika tarafından imza • 

tir. a se ıy u yaya e • . dir. toplanacaktır. 1 maine allDIDlfhr. lanacak olan deniz mukavelesi hazır-

Bir Haftada Yakalanan 
Kaç~kçılar 

L ~ 21 (A.A.) - Geçen bir 
'lafta içinde gümrük muhafaza örgü
tG, biri ölü olank altmıt üç kaçakçı, 
1349 kilo gümrük kaçaiı, 503 kilo in- 1 

'-a; kaçağı, dört tüfek, altllllf ryr • 1 
'-i ile 29 kaçakçı hayvanı ele geçir • 
~. 

Karsta Zelzele • 

L~' 21 (A.A.) - Digor ve köy. 
...._. zaran ohnıvan hafif sallantılar 

"-iıldı olarak ~ etmektedir. l 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Bak indi, Hallln Beyci· 1 . . . Kedi derisi 
tim!. Bir yaııma daha sir· meie bqlamıt-
dim ! 

para et • ı . . . Bir tek deri iki lira e
diyormuı ! Ne derain?. 

Huan ~ - ADahm hik
metine kurban olayan! İtte 
timdi belediye aeneri kedileri 
toplatır artıkl 

lanmıştır. Mukavelenin sah günü Sen 
Jecm sarayında imzalanacağı anlaşılı
yor. Mukavelenin en belli başlı P.881-

ları, deniz proğramlarının peşinden a• 
likadarlara tebliği, tebliğ edilen İn'8 -
attan fazlasının yapılmamasıdır. 

Pariste iki Gazeteci 
Mahkum Oldu 

Pariı, 21 (A.A.) - Mahkeme, Ak· 
ıiyon Franaez muharrirlerinden Maur
ruı tecile tibi olmamak flll'lİyle dört 
ay hapse mabkUm elmİftİr. Gazetenin 
mea'ul müdürü Delat te yüz frank,.. 
ra cezHma mabküm eclihniftir. 
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r ___ , _____ .. _____ ~-··---
Bir Çocuk Daha Hakkımız Yok Mu? 8 Yaşında 

l•tanbulda 
Kadastro 50 
Yılda Bitecek 

Kedi Derisi 
Gittikçe 
Kıy met /eniyor 

Meydanda Yok 81, Havtpet cazd•n• Bir Davacı 
Kanunu medeninin tatbikı ile bir - İstanbul ve Avrupa piyasa1arınCJıt 

likte başlıyan kadastro teşkilatı şeh- Türkiye kedilerinin derileri çok rağ • 
rin kadastrosunu yapmıya devam et- bet görmektedir. Bu hafta lngiltereyQ 
mektedir. Eminönü kısmının kadast- 56 çift Türkiye kedisi derisi gönderi\• 
rosu tamamen ikmal edi1miştir. Şinı - miştir. 1stanbulda da 5983 tane stoW 
di Beyoğlu kısmının kadastrosu yapıl- kedi derisi vardır. Kürkçüler bu deri
maktadır. leri sansar derilerine müşabehetindeq 

Bütün Araşhrmalara 

Rağmen Bir Türlü 
Bulunamıyor 

Son aünlerde 
Tc:nrımude mikta
rı gittikçe artan 
kaybolma vak'a -
]arına 12 yaşla-
. ...,da Kurtiş is
.nde bir çocu -

ğun kaybolması 

da karışmıştır • 1 
Aksarayda o

turan ve gazete 
müvezziliği ya-

Kayıp çoculi pan bu çocuğun 

babası zabıtaya baş vurmuş, oğlunun 
eabıkalılardan Failt isminde biri tara -
fından kaçırıldığını iddia etmiştir. 

Babanın iddia.ama göre çocuk Uitif 
ve Hamit ismindeki arkadaşlariyle 
Faikın tertip ettiği bir gezintiye git -
miş, bir daha görünmemiıstir. 

Zabıta diğer kayıplar arasında bu 
çocukla da meşgul bulunmaktadır. 

Dün Kurtişin arkadaşlarından ga
zete satıcısı Mehmet çağırılarak din

lenmiştir. 

Bir Bakkal Dükkanım 
Soyanlar Mahkemede 

Üçüncü ceza mahkemesi fethi ve 
Seyfi adlarında iki genci mevkufen 
muhakeme etmektedir. Fefhi ile Sey
finin suçları hırsızlıktır. Bundan iki 

Kaç Ayda Çıkar ? 
Bir okuyucumuz anlattı: 

ı<Oört yıl evvel bir çocuium oldu. 
Doğumunu haber vermekle beraber, 
itimin ve seyahat1erimin çokluiundan 
nüfus kağıdını almayı ihmal ettim. On 
ay evvel Allah bir çocuk daha "erdi. 
Bu defa ikisinin birden hüviyet cüz ~ 

danlannı almaya teşebbüs ettim. Tam 
iki ay oluyor ki bu iıin arkasındayım. 

El' an neticelendiremedim. Sebebi ne· 
dir biliyor musunuz; bet yıl evvel yapı· 
lan nikahımız belediyece hüviyet cüz
danlanmıza yazılmış. evlenme cüz.da
namızın da verilmiı olmasına rağmen 

nüfus dairesine bildirilmemiı. !'İmdi 

oraya bildirilmesini temin etmek, son
ra .evrakı kaymakamlığa göndermek, 
orada da on beı ııünde bir toplanan 
idare heyetinden geçirmek lazımmış. ıı 

* Doğrusunu söylemek lazım gelirst"", 
biz bu meselede, ihmal dolayıııil,., oku
yucumuzu hatalı ııördük, çocukların 

doğumlarını günü gününe haber ver -
mek, hüviyet cüzdanlarını derhal al -
mak mecburiyetindeydi, fakat anlaşılı

york ki bu takdirde belediye nikahı 

nüfus idaresine bildirmediği için yine 
az çok güçlükle kar,.laşacaktı. Fakat 
demir tavında dövülür derler, aradan 
çok zaman geçmemiı olduğu için bu 
gÜçlük fazla olmıyacalc:tı. 

Bununla beraber belediye daircle -
rinin tescil ettikleri nikahlan nüfu"J dai
relerine :zamanında bildirmedikleri an
laşılmaktadır ki bu da işin diğer bir sa
kat noktasıdır ve derhal tashihi iazım
dır, diyoruz. 

Hakkımız Yok Mu? 
ay kadar önce bir gece Calatada Ka- ---------------

rabafta Rıdvanın bakkal dükkanına Şişhane Tramvay 
anahtar uydurarak girmişler ve dük -

kandan iki teneke yağ, 3 kavanoz bal, F QClQ$l Tahkikatı 
üç tekerlek k.afar peyniri, sabun, şe -
ker, çay, kahve gibi 70 lira kıymetin
de mal alıp kaçmışlardır. 

Fakat sakladıkları ardiyede mallar 
bulununca suçlular da yakayı ele ver

mişlerdir. 

Evrak Dün Yedinci 
İstintak Hakimliğine 

Tevdi Edildi 

Kendisini Çiğniyen 
Şoförden Zarar 

Ziyan istiyor 
Kadastrosu yapılan yerlerde emlak dolayı mantoların yaka ve koJ!.mndi 

Fransova adında birisi Sadeddin a- sahiplerine resimli senetler verilmek - kullanmaktadırlar. Bu kediler mem • 
dında bir şoförden davacıdır. Duruş - te ve emlakin haritası, hududu husu- leketimizin şark taraflarında :, etişeJI 
ma da üçüncü cezada geçmektedir. si bir defterin bir sayfasına tesbit edil- kedilerdir. On gün evvel kedi deriş_I 
Bu davanın hususiyeti davacının 8 I mektedir. Bundan sonra da bu emla-j fiyatları 1 f>O kuruşken son günlerdd 
yaı;ında bir çocuk olması ve duruşma- kin İpotek, intikal ve alım satım mu - şarktan gelmemeğe başlamış ve bu ı 
da yalnız olarak bulunmasıdır. Baba-: amelesi tapu dairesinde değil, kadas .1 nun için fiyatlar birdenbire 200 kuruşJ 
sı veya annesinin duru~maya gelme -

1 
tro dairesinde ve medeni usuHerle ya-

1 

yükse1miştir. 

mesi sebebi sorulunca küçük davacı : 1 pılmaktadır. Bir ecnebi firması şehrimizden Y.«( 
- Babam lstanbulda değiJ, anne - Yani tapuda yapılan muameleler niden mühim miktarda kedi derisi tW 

min de benden küçük çocuğu var, onu 
1 
gibi ilmühaberler tanzim ettirilmesi - lep etmiştir. ' 

bırakıp gelemez. Hem davacı madem· ne, kayıtlar çıkarılmasına, günlerce jl Bu isteği yerine getirmek )lİmdilil 
ki benim; onların gelmesine lüzum uğraşılmaôna lüzum kalmamakta, gayri kabildir. Mevcut istok 59R3 d~ 
var mı~ Cevabını vermiştir. alıcı ile satıcı elindeki resimli senetle l ri bu talebe kafi gelmemektedir. r 

Fransuva Sadeddinin otomobili ta- müracaat ettiği zaman bir, iki saat zar-
rafından çiğnenmiş ve yaralanarak fında muamele bitmektedir. Elyevm Şark Şimendiferlerinin Sahn 
hast~n~e y~~mıştır. . . I Türkiyede 12 vilayet dahilin - Ahnması işi 

1 Şımd.ı 'ofordcn zarar, zıyan ıste - de kadas.t~o y~~ılmaktadır. Yalnız _1~- Şark ~İmendiferlerinin işletme ha)i. 
rnektedır. Duruşma, mahkemeye gel- tanbul vılayetmın kadastrosunun hıtı- kının satın alınacağı hakkında hüku • 
miyen şoförün ihzaren çağırılması için rilmesi için 50 yıllık bir zamana ihti - 1 metin şirkete yaptığı tebliğata hen Ü~ 
başka bir güne, bırakılmış ve Fr~n~u - yaç olduğu aöylenmekteôir. şirketin Avrupadaki merkezinden cc;-
vaya g~lecek d~ru~adan ~nn~ını. de vap gelmemiştir. Merkezden hüku • 
beraberınde getırmesı tenbıh edılmış - Sanayi Birliği Feshedilmiyor metle satın alınma müzakerelerini 

tir· _____ Sanayicilerden bir kısmı Ticaret ve yapmak üzere bir delege gönderiler.eğt 
Mısıra Ve Filistine 25 Bin Sanayi odasına müracaat ederek ken- anlaşılmıştır.---

dilerinin menafiinin Sanayi Birliği ta-
KilO Elma Gönderildi rafından değil, Ticaret Odası tarafın- Bir Hamal Yaralandı 

Elmalarımızın daha iyi bir şekilde dan korunmasını istemişlerdi. Çatlak kapıda Ali reisin Hilal mdıı 
ihraç edilmesi için alakadar makamlar 1 Bu müracaatı yapanlar Sanayi Bir-

1 

tö~ünden sahile odun çıkarılırken he.ıı 
tarafından icap eden tedbirlerin alın- ' li~ine. d~~.il bulunmıyan fabrikatörler- mallardan birin!n sırt~nd.~ki . odu~lat 
masına başlanmıştır. Son günlerde ha- 1 dır. Bırlıgın 200 azası vardır. Bu aza -, hamal Mehmedın ayagı uzerıne duş • 
riçten çok miktarda elma talep edil . 1 ıar birliğin dağılması talebinde bulun- müş zavallı ehemmiyetli surette yar~ 
mektedir. 1 madıkları için birliğin dağıtılması ta - lanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu hafta Mısıra 5 bin ve Filistine 
1 
savvur ve ihtimali yoktur . 

de 20 bin kilo elma sevkedilm~tir. Birlik reisi Vasıf lktısat Vekaleti -

Güzel San 'atler Akademisinde 
Bir Konferans 

nin daveti üzerine üç gün evvel An
karaya gitm~, dün aabah da lstanbu
Ja avdet etmiştir. 

Filistin ve Şamda açılacak scrgiler-
Dün üniversite profesörlerinden de teşhir edilecek yerli malların Sa -

Suat Yetkin tarafından Güzel San' at- 1 nayi Birliği tarafından tesbit ve tefrik 
ler akademisinde . (San 'at nedir~) 1 edilmesi kararlaştırılmış, Vasıfa bu 
mevzuu hakkında hır konferans veni- hususta direktif verilmiştir. 

1 ki Kaçakçı Yakalandı 
Dün akşam Köstenceden gelen R<ı

manya vapuru yolcularından Neıiaı 
Levi ve arkad8'ı Vitalinin vaziyetler) 
şüpheli görülerek Üzerleri aranmış Vİ 
bellerine bağlanmış 150 kaçak ipeJi 
kravatla elektrik fenerleri bulunmuş • 
tur. Suçlular adliyeye verilmiştir. 
-·······•••::atı.··········~ Duruşmada Seyfi ve Fethi suçlarım 

olduğu gibi itiraf etm~leJ'dir. Dava 
noksan cihetlerin tetkiki için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

miştir. 
Şişhane tramvay kazası tahkikatı 1 Liranm Do "'gurdugu Dava 

sona ermiştir. Dün ehli vukuftan bek- Bu Paralar Ne Oldu ? 
Model getirmek üzere Avrupaya 

gitmİ§ olan 

lenen mütemmim rapor gelince evrak Nesim adında bir adam (1) lira 
saat ] 3 de müddeiumumilik tarafın _ Kantarcılarda 56 numaralı evde o- dolandırıcılık auçuyle ikinci ceza ----- dan yedinci istintaka gönderilmiştir. turan Şefika, F eriköy Ortanca soka - ı mahkemesinde mevkufen muhakeme 

Orta Tedrisat Umum Müdürü Fakat vakit tatil saatine tesadüf et- ğı sakinlerinden Aliye ile Aliyenin oğ- edilmektedir. 

Ankaraya Gitti tiği için suçlular hakkında hiç bir ka- lu Aliden şikayetçi olarak zabıtaya j Mahmutpaşada tüccar Arşakın ya-
l E k · baş vurmuştur. nında çalışan Nesim ticarethaneye B. üddettenberi ~ehrimiz orta 

1 

rar a ınmamıştır. vra pazartesı l l 1 k 
ır m Y .. .. k'k d'I k F h Şefikanın iddiası Aliye i e oğ una ait bir paketi postaya yatırmış mu a-mekteplerı'nde tetkikatla m,.Agu] olan gunu tet ı e ı ece ve vatman a -

~ d l f 1 emaneten bıraktığı 1 beşi birlik 2~ bilinde aldıg~ ı (52) kuruşluk makbu-
orta tedrisat umum müdürü Avni ciün re in i e muayene memuru smai ve I 

lb ah. h ki d · d yarmışar liralık altınla (90) kağıt li- zun rakamı başına (1) ilavesiyle 
A k h k t tmİAtİr r ım a arın a ıcap e en muame-

n araya are e e T • I b k l k . ranm iade edilmemiş olmasıdır. Suçlu- makbuzu (152) kuruf kıymetinde 
Avni, şehrimizde kaldığı müddet e tat i edi ece tır. lar yakalanmış ve tahkikat başlamış - göstermiş ve bu suretle ticarethaneyi 

zarfında yaptığı tetkikatın neticesini H r V 1 tır. bir lira dolandınnıştır. 
kültür bakanlığına bir rapor halinde a iÇ apur art Suçlu bu İfi yanlwlıkla yaptığını id-

biJdirecektir. Tamir Ediliyor Bir Esrar Satlcısmm Mevkufen dia etmektedir. Duruşma Arşakın 
Bir Tavzih Muhakemesine Başlandı dinlenmesi için ba,ka bir güne kal -

Haliç vapurlarının muayene müd-
Aldığımız varakadır: detleri geldiğinden bir kaç gündenbe- Pangalbda ötekine berikine esrar 

Zingal tirketinin sabık muhasebecisi ri bütün vapurların muayenelerine baş- satarken cürmümeşhut halinde yaka-
rnu .. e'-'-il"ım Cevdete atfen ba;u gazetelerde ) l d b 11 1 ')' h k ' d" 

ILIL anmış, iç erin e ir tanesi müstesna anan smaı ın mu a emesıne un ae-
28 bin liralık bir parayı :zimmetine i;CÇİr · 1 k 'h · hk · d ha ) 
diii. bunu döviz kaçakçılığı yaparak ka- olmak üzere bütün vapurların tamire izinci ı tısas ma emesın e Ş an-

h muhtaç oldukları anlafılmıştır. zandıiına .c>ylediği ve ayrıca ıirkete ait ir 
on bin lirayı da emniyeti suiistimal sureti· Tamir edilecek olan bu vapurlar aı-

mıştır. 

Deri ihracatımız Artıyor le yine zimmetine geçirdiğine dair bir ta • rasiy)e havuzlara alınacaktır. 
•ım fıkralar çıkmaktadır. Hakikat halin ilk olarak evvelki gün «4» numa - Dün Amerikaya 100 bin adet tav
tavzı1ı ve tavazzuhu için bu işe ait bir be • ralı Haliç vapuru havuza aokulmut - şan derisi, fngiltereye de tanesi 15 
yana mecbur kaldım. Müekkilim Cevdet 1tur. liradan 500 kunduz de.risi aevkedil • 
Zingal firketinin 28 bin lirasını zimmetine miştir , 
ccçirmeğe tenezzül etmemiştir. Her gün o 7 5 f ik Bir ihtiyar _,,;....-----------~~ 
tirketin yüz binlerce lirasile oynayan ve yüz Ağaçtan Düştü ATo··betçı· 
binlerce lirasını zimmetine geçirmeye muk- l Y ~ 

Kadıköy Mecidiye maha1lesinden tecfir bulunan müekkilim ıirketin ( 1 O) bin E l 
liralık çekinde de suiistimal yapını, deiil- Tahir adlı 75 yaşında bir ihtiyar hah- C z Q n 8 er 
dir. Müekkilim Adapazan Bankaaına git - çesinde dal budarken ağaçtan düş -
mit. elinde ıirketin çekile tbu, heaaba ge- mÜf, ağır surette yaralanarak hasta -

mıştır. - .... . '. ·-· _, ... 
Kadıköy Halkevinde bir temsil 

Kadıköy Halkevinden: 
23 mart 936 pazarteü 1ıünü akf&Jllı evi

miz temsil kolu tarafından saat 21 de Ha
le tiyatrosunda, istiklal ve Tırtıllar piyesi 
temsil edilec•k.tir. Golccekletin çağrıları· 

nı evimiz iıyuhğından almaları li.zımdır. 

Mühim ilin~ 

PEERGYNT 
Önümüzdeki Çarşamba 

MİLLİ Sinemada 

Kadın Terzi ve Şapkacısı 

NEBAHAT 
Nisanın ikisinde İstanbula dönecektir._ 

Taksim Şark aparhmant 

Telefon: 41365 

--------------111 
iıı~nbul Belediqui 

~ehir1i'yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Tepebaşı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bugün 

ıttndöı ıaat l 1 dı 

FAUST 
gündüz ıaat 15 de, 

akıam ıaat 2Q dt 
Bilyük operet 

DELi DOLU 

Şehzade batı 
TURAN tiyatroıu 

Na,lt - H•llde 
Bugln matine 15 te 
ıece Hat 20,30 da 
RENKLi FENER 

Beyoğlu Fransız 

Tiyatroıuııtla 

Halk Opereti 
Bugün matintt 16 dl 

akıam 20, 4/J te 

ŞiRiN 
TEYZE 

çeccktir» demit her nuılsa bu para kendi haneye kaldırılmıştır. 
hesabına geçirilmittir. Sehvin tashihine 
imkan kalmadan ve imkan verilmeden hür-

Beyoğlu: (Galatasaray, ve Nikopo
lo). Şişli: ( Anm). Galata: (Hilal). 
Samatya: (Rıdvan). Bakırköy: (Este· 
pan). Beşiktaş: (Recep). Sarıyer: (A. 
saf). Büyükada: (Mnkez). Heybeli: 
(Yuıuf). Haııköy: (Yeni Türkiye). 
Kaaımpaşa: (Yeni Turan). Şehremini: 
(Nazım). Üsküdar: (htihad). Şehza. 
debagı: (lbrahim Halil). Kadıköy: 

(Çubukçuyan, Hulüsi). Karagümrük: 
(A. Kemal). Aksaray: (Şeref). Fe
ner: (ATif). Beyazıt: (Asador). E
minönü: (Hüsnü Haydar). Alemdar: 
(Abdülkadir). Küçükpazar: (Necati). 

'·~~~~~~~~~~-===--~~~~___... 
Bedestende Satllan Mallar Bugün T O R K sinemasında 2 büyük film birden 

riyeti şahsiyeden mahrum kılınmı§tır. Seh- Mezat idaresi son ay zarfında altın 
ve de, kaste de ihtimali olan bir husus ile ve gÜmÜf avani ve kıymetli taşlardan 1 

dairei istintak meşguldür. 92'23, halı olarak 3888, müteferrik eş-
~krab~lanna da. h!ç bir ~Y temlik ~t . ya olarak 4466 liralık eşya satmıştır. 

meyı teklıf etmemııtır. Hakıkat, tahkıkat 

n icap ederse muhakeme neticesinde Rusyaya Sünger ihracatı 
meydana çlkacaktır. Böylece kaydını rica 
ederim. Vekili avukat Son hafta içerisinde Ruayaya 401 

Osmancık oğlu bin kilo Türk süngeri ihraç edilmif -
Mehmet Nuri Abaet tir • 

GUSTAV FROEHLICH GABY MORLA Y 
Vd 

CHARLES BOYER 

SAADET 
ve 

BAAROV A'nın LİDA 
eo güıel filmi 

BARKAROL 
" 

( Le Bonheur ) 
( Venedlk Şarkısı Mevsımııı en biiyük Fransız filmi 

"----.. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine .._ ____ ,, 
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=-
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MEMLEKET HABERLERİ 
Dastarlı da 

Okuyup Y az~ak Bilmiyen 
Kalmadı 

Anadoluda Pazar Yerle
rinin Faydaları Görülüyor 

Dastarlı: Ayaşta (Özel) - Das

Büyük MandıraJılar tarlı köyünde Cumhuriyet devrine ka

Zonguldak dere
sinde banyo yapan 

otomobiller 

Pazarlardan Yalnız Şehirliler Deği~ Köylüler De 
İstifade Ediyorlar Ve Bir Haftahk fstihsallerine 

Bir Günde iyi Fiatlerle Müşteri Buluyorlar 

dar mektep yoktu. 8 yıl önce bir ilk o
Köy Kanununun Yıldö- kul tesis edildi. Bundan yalnız küçük-

nümünü Kutluladılar ler değil, büyükler de istifade ettiler. 
Babaeski (Özel) _ Köy .kanuuu _ Bugün köyde hemen hemen okuyup l 

yazma bilmeyen yoktur. Köylüler 
nun neşrinin on ikinci yıldönümü 2 

000 lira sarfederek güzel ve modern 
münasebetiyle Büyük Mandıra köyün-

bir mektep binası yapmlflardır. 
de büyük tezahürat yapılmı,tır. Köy -

h Mektepte şimdi bir de temsil grubu 
lü bu ayırh kanunu yaptıkları için 

hazırlanmıştır. 14 kişiden mürekkep o
büyüklerimize teşekkür, tazim ve 

l lan bu temsil grubu pek güzel bir şe-
minnet te grafları çekmişler, mekte -
bin büyük. salonunda davetlilere bir kilde yetişmiş ve değil köy sahnesin- . 

de, şehir teşekküllerinde bile temsiller 
ziyafet vermişlerdir. 

verebilecek bir muvaffakiyet elde et
Büyükmandıra T rakyadaki büyük 

miştir. 
nümune köylerinden biridir. Köyde 

Grup ilk olarak Yarını O"man pi
şimdi de bir park ve bir nümune 
b h · l ak K·· .. k d yesini temsil etmİf,·temaildc..hütün köy 

a çesı yapı ac tır. oyun ya ın a h Ik h b l l dı 
_L· 1 "h. 1. dı K'" a ı azır u unmuş ar r. 

nımıye oması ı tuna ı var r. oy -

de 4no evde 2400 nüfus barınmakta - A ntente Kültür 
dır. ,., 

Faaligeli 
Köylerde yeni ilk 

Akyoma Gençleri • Köylerinde 
Temsiller Vermiye Başladılar 

mektepler yapılıyor Zonguldak (Özel) - Zonguldak-
Akyoma, ccGiresunda» (Özel) G (Oz.. l B h aziantep e ) - urada a- ta otomobil bekleme yeri olarak ayrı -

Akyoma Giresuna bağlı köylerimiz - raretli bir kültür faaliyeti göze çarp- lan mahal çok fenadır. Burası pis bir 
den biridir. Köy gençleri aralarında maktadır. 932 de açılmıf olan Antep .derenin kenarıdır. Şehrin bütün la
spor ve temsil teşekkülleri yapmışlar- lisesinde 540 talebe okumaktadır. Bu ğımları bu dereye aktığı için daimi bir 

Arasadım bir manzar-a dır. Temsil kolunu tqtıkil eden gençler lisede senelik yatı ücreti 125 liradır. Li- taaffün vardır ve sıcak yaz günlerin 
C · (Ö 1) An d I d b" ilk eser olarak Ayar Hamza adlı eseri A k 1 k d d d t• d . b k azıantep ze - a o u a par ve adeta 11ehrin esnafı ır hafta- seye nta ya ve s en eron an a a- e ınsan urununu tı amadan bura • 

pazar yerleri vo pazar kurulma günleri lık kazancını bu bir günde çıkarır. temsil etmişlerdir. Bir çok kasabalar~- lebe gelmektedir. ya yaklaşmamaktadır. Derenin kena· 
pek mühimdir. Bir Anadolu ~ehrinde Gaziantebin pazar yeri Arasadadır. mızda sahne ~urulamar_nış.ken - basıt 1 Vilayet dahilindeki ilk okulların sa- rında da parmaklık yoktur. Taksi ye
pazar yalnız ~ehirlinin geçinme ihtiya- Yalnız Arasanın bir hususiyeti vardır. de olsa - bu koy sahnesı hır varlık de- yısı 7fl dur. ~u ilk okullarda 172 mual- rindeki otomoib1le ikide b irde bu de
cını ko1ayca temin etmekten ibaret Burada her gün pazar kurulur. Bu pa- mektir. Temsile seyirci o1arak köy ka- jlim, 7155 talebeyi okutmaktadır. Bu reye yuvarlanmakta ve heyemola ile 
kalmaz, köylü için de bir haftalık istih- zarla çarşıdaki dükkanlardaki fiyatlar dınları da gelmişler ve bu temsili pek yıl talebe miktarı geçen yıla nisbetle çıkarılmaktadır. Resimde banyo yap _ 
salini eyi fiyatla satmak ve ihtiyacı o· arasında çok fark vardır. Bunun 1·rı"n beğenmişlerdir. !l60 fazladır. 
ı ~ mış bir otomobilin dereden çıkarılışı 
. an diğer maddeleri ucuzca temin et- halle buradan her istediğini ucuzca Köylerde yeni ilk okullar kurulmak- görülmektedir. 
mek imkanını verir. sağlar. Çankırıda Bereket tadır. Kilis köylerinde yeniden 4 ilk 0-

Pazar kurulma günleri tehirde mu- Belediye pazarın şehir için bu bü- Çankırı (Özel) _ Bu yılın pek be- kul ile bir pansiyon açılmıştır. Geçen 
...................................................... -...... 

tadın pek fevkinde bir hareket ve can- yük hizmetini gözönüne almıf. Arasa- reketli olacağı umulmaktadır. Hüku - yıl köy okullarından mezun olan ça
lılık vardır. Bir kere .şehir sakinleri- yı asri bir şekilde tanzime karar ver· metin köylüye vak.tinde verdiği to- I cukların sayısı 250 dır. Millet mektep
Jlİn bir kaç misli fazla insanla kalaba- miştir. Yakında Arasa bambaşka bir hum tam zamanında toprağa atılmış lerinden geçen yıl 1267 kişi mezun ol-

TAKViM 

MART 

lıklaşır, şehirli esnaf ta o gün eyi İf ya- manzara arzedecektir. bulunmaktadır. Faydalı yağmurlar muştur. Bu yıl da 1906 kişi okumak- Rıuot sene 
22 Afabf Hlle 

Maden amelesinin çahşma 
ve yaşama şartları 

Emetlilerin Hava Kurumuna 
Yardımlar1 

mahsulü beslemektedir. tadır. 
Belediye de kasabaya bu sene ye - Bigada Nüfus ışleri 

niden bir çok ağaç fidanı diktirmiştir. Biga (Özel) - Biganın nüfusu 
· yüz bine yakındır. Nüfus dairesi ihti-

Çankırı Bütçesi yacı karşılayamayacak vaziyettedir. 

1352 -Kasım 
186 

1355 -RHmi sene Mart 
1936 9 

PAZAR 
Zonguldak (Özel) - Eski, Zon

"11dak hükumet doklom Mustafa Sa
li, maden amelesinin çzlıtma ve yap
ına şartlarına dair çok entresan bir e
Jijd hazırlamıttır. 

Emet (Özel) - Bu sene Emetli1er 
Hava Kurumuna 900 kurban derisi 
vermişler, 100 lira da kurban ve deri 
bedeli teberrü etmişlerdir. 

Çankırı (Özel) - Vilayet meclisi Kazanın nüfus işleri pek karışıktır. 
936 bütçesini tasdik etmiş ve içtima- Gizli nüfus pek çok olduğu için mu
larına nihayet vermiştir. Bütçe :OO amelatta müşkülat zuhur etmektedir. 
bin liradır. Bu paranın 110 bin lirası 1 Gizli nüfusun kaydı ikmal edilmiştir. 
maarife, 60 bin lirası yol ve nafia iş- l Fakat eski kayıtlar fersudeleşmiş ol
lerine 7200 lirası Halk.evine, 1000 li- 1 duğu için muamelattaki müşkülat he -
rası spora, 2000 lirası hava tehlikesi - , nüz ort~dan k~lkmış ~eğildi~. lki. mc: 
ne, bin lirası mmtaka yatı mekteple - mur mutemadıyen muterakım ışlerı 

SABAH 
Zilhicce 

İMSAK 

Bir mütehassıs gözüyle ve yerinde 
tapılan bu etüdün, memleketin İf ha
J"atına yeni bir veche verecek olan iş 

Lapseki Kaymakamı Kalp 
Sektesinden Oldü 

S. \ D 
11 :i9 
6 01 

Öğl• 
t). D. 

28 
İkindi Aktam 
s. D. s. D. 

8. D. 
9 lS9 
4 ~ı 

'i. atıı 

8. D. 
~anununun çıkmak üzere olduğu bu Lapseki (Özel) - Kaymakam Ne
~nlerde, ehemmiyeti ve faydaıı çok cati kalp durmasından ölmüş, cena -

E. 5 SR 9 25 12 - J 31 

rine tahsis edilmiştir. 1 ikmale uğraşmaktadırlar. büyük addedilmektedir. ·zesi törenle kaldırılmıştır. 
z. 12 ~1 15 48 18 22 rn 58 

i
te Osmanlı devri~i.n ha:a~, kafası haya] binlerce me.~t:bliler, işçiler ;,e halk a-,olan eski liseliler onu gör~ek için sa
dolu, sıska gençlıgı değıldı. Ateş ve kan ı laylarıyla butun kasaba o gune kadar bırsızlanıyorlardı. Zaten Gulten Avru
içinde yetişen her adımda realitelerin görmediği hümmalı bir bayram yaşı - paya gittikten sonra hayallerinde ta-
acı ve sert temaslariyle pişen bir genç- yordu. mamiyle bafkalaşmıştı. 
likti. Artık devletin bütün hareket Daha sabahtan zenginler, ileri ge- Avrupa zaten kafalarında yaşayar. 
makanizmasında dünü hatırlatan ve )enler, sporcular yeni yapılan istasyo- bir başka alemdi. 
dünden kalan bir iz ve şekil yoktu. na gitmişlerdi. Hükumetin ileri gelen· Okudukları kitaplar, romanlar, İ· 

- 89 - Bürhan Cahit 251 • 8- 936 Duygusu, görüş~ ve d~ü~üş? il~ bü-ı leri An~~rad~n .. beklenen hey.eti, kar~ı- şittikleri haberler, vak'alarla yaşayan 
ilk mektebin baş muallimesi Melı·- ları b 1 ki b ki" ı d K" yük sefin kurdugu yenı Turkıyeyı ya- larnak ıçın vılayet hududuna "\arm ş- Avrupa sarkın eski bin bir gece masal-onu sa ırsız ı a e ıyor ar ı. ı- · . . . · 

6a, fstanbulda bir kız lisesine edebiyat mi evlenmiş, çoluk çocuk sahibi ol- şatan bir gençhk ke~dı.n~ e~a~~t ~dı- lard~ : .. .. .. k b"" "k larını hatırlatan esrar dolu bir başka 
trıuallimi ve müdür muavı"nı" tayı"n e- k. · . h l len reı"ime sarılmış ışçısı çıftçısı, ıda- Uç gun ve uç gece surece uyu d"' "d" ,... muş, ımı ış ayatına ab mış, ev ge- . , ' . . . . w l M" unya ı ı. 
l..lilrni-c:ti. O zaten eskiden beri edebiyat . d" w b l l d 1 recisi ve yazıcısı ıle onu beslıyor yetış-, bır şenlık programı hazır anmıştı. ı-1 G"'l d .. 1 k l 
., rr Çın ırrnege aş amış ar ı. f" l . w l k . . b" k , u ten ora a uç yı a mıştı. 
tneraklısı, ince zevkli, hassas bir kızdı. G'" . . ı tiriyordu. sa ır erı agır ama ıçın ır aç grup ı . . . 1 .. .. .. oze çarpan şuydu kı yetısen gene- b .1 . t" Kım bılır ne er gormuştu. 
,Resme, güzel san'atlara karşı kuvvetli l"k h .. .. .. ' 1- Her adımını kafası ile atan u genç- seçı 0118 1• • • • 

ı er gun yuruyor, artıyor ve mem e-
1
... k .. .1 b'l' d" r·· k . Z enginler, ileri gelenler k asabala- Ve kım bılır ne kadar faydalı ~y-

Jemayülleri onu nihayet edebiyat mu- k f d l b" . l d B 1 ıge artı guvenı e ı ır ı. ur gencı l .. .. . . k" b .. b' l 
allı.mı" "e edebı"yatçı yapmı•t1. ete ay a ı ır ınsan o uyor u. eş yı .. k k d T·· k "f . • k h rına u gw ur, varlık, medeniyet getirenle- er ogrenmıştı ı ugun me us o mu?-

~ l' •· k " 1. · · 1 · d ··k k ve Tur a ını, ur çı tçısı artı a- , 
once ı ıse yetıştırme erın en yu sc l d " l . d re karsı bütün istek1eriyle çalısıyorlar- tu. Onun gelişi kasabanın halk taba-

Arkadasları onun eski nes esını h .1 . .. h "b' yal efsane ve masa ın emıyor u. · • 1 .. . . . . . 
' ' ta sı e devam edenler ış guç sa ı ı ol- .. ' . . . . T .. k" . b l dı. kalan arasında böyle bırıbırıne zıd hıs-

kaybettiğini söylüyorlardı. Cıva gibi I d h""k" k" . I . Gozlerını yenı ur ıyenın ser est ıa- z h" . İb h" ed" b"l" · l f.k. 1 d 
muş ar ı ve u umet ma ınesı )ır 

1 

T" k l . . a ırecı ra ım y ı otomo ı mı er ı ır er uyan ırmıştı. 

elde, avuçta durmayan, gözlerinde her yandan yeti:ştirdiği bu gençleri bir yan- vasına açan u~ y~vru arı ıçın ya~ın- bu ise ayırmıştı . 1 Vaktiyle ona dil uzatanlar bugün o-
:Zaman taze tebessümler çiçeklenen, d k d. · · l k l ·· ·· k" b"" ··k Türkıyenın ufuklarını sım- ',.. · b" be "d 1 ı an en ı ıçıne a ara on arın puruz -

1 
1 uyu . . · Kırk gözden ıraz rı e yapı an nun hıncına uğramaktan korktukları, 

zekası coşkun bir kaynak gibi dalga süz, i.liş.iksiz dinç vwe gürbüz varlıkların- diden görme~ kabı~~1• . .. ,. istasyonda şık bir tak kurul~~ştu. llk şöyle böyle aşinalığını kazananlar da 
dalga, fışkırır gibi taşan ve yayılan dan ıstıfade etmege baAlamıstı. Onlar Ve medenıyet dunyasının sıyası tc- treni karşılamak ve görmek ıçın genç- b" l tf k k ·· "d" d "' 

l' • ır u unu azan~ umı ıne us-
J\1elihanın duruluşuna herkes hayret artık dünle alakası olmayan kuvvet - mellerini sarsan büyük harbin yaraları lerle beraber ihtiyarlar, kadmlar da .. l d . ' 
ediyordu. Ne olmuştu. Bu onu seven- lerdi ve rejim bunların elinde kuvvetle- Avrupanın en ileri cemiyetlerini hala çog~ u yaya azı arabalara dağılarak sa-

1
musM, er ~f· H Sad .. k k 

· k · T"" k · h d l · · ' anı aturacı acı ıgın es ı a-ler için bir muamma olarak kalmıştı. nıyordu. kanatır en yenı ur ıye u ut an ıçın- bahtan yola çıkmışlardı. Böyle olduğu F· d . 
Fakat onun hayatını takip eden dostla- Ve bu bir prensip olarak memleke- de yaşayanlar bu tehlikelerden uzak ol- halde kasaba sokakları yine insan dal- ı rısı ır es · . 

b b. .. 1· .. .. t" h f d b' d b. . d kl h" ed'yorlardı 1 . l k d - Ne yapalım, dıyordu. Başa ge-rı u muammanın ır gun ge ıp çozu- ıp er tara ın a ır tempo a ır sıs- u arını ıss ı · galarıy e aynaşıyor u. . . l .. .. k d 
ı w · · 1 d M l"h k' t d d d' d A tık d 1 vş 1 H lk I d w d len çekılır. Ates o sa curmu a ar yer ecegıne ınanıyor ar ı. e ı a en es ı em e evam e ıyor u. vrupa, ar payan a arı ge e- a ve genç er arasın a agız an . • . k k 
aostlarına kar,şı bile izini belli etmiye- Osmanlı devletinde yalılarında otu- miş azametli bir bina gibi sağdan sol- ağıza fısıldaşan dedikoduların başlıca- yakar. Elınden gelenı ar asına oy-
cek bir çekingenlik gösteriyordu. Bu- rup arzın üç kıt' asına yayılan impara- dan kopan fırtınalarla sarsılırken yeni sı (Gülten) e aitti. j ması~ ! 
na vefasızlık diyenler bile oldu. Hele torluğu idare etmeğe çalışan ak sakal- Türkiye taptaze bir hayat varlığıy]a y eni meb'usları, lisenin eski tale- Dıyordu. w 
eski arkadaı:ılarından Bahire Cenan yıl- 1ı iki kat vezirlerin koca bir millet ta- yerden fışkıran bir meyva ağacı gibi be . c··ı h • t' .. d d" w Gültenle uzak yakın komşulugu, 

l' • sı u ten ey e ın ıçm ey ı ve porg- . I ~ l 1 d d ·· · "ki · 
farca mektup alamadığı Melihadan ar- rihini nasıl turfa ettiklerini artık anla- dal1anıyor, tomurcuklanıyor, çıçekle- b ak h "'k.. .. .. aşına ıgı o an ar a on an umıt ettı erı 

ramda onun u sam u umet onun- · ·ı·kl · d l d"" ·· ··y rlardı 
tık ümidi kesmişti. Sakladığı minimini mayan kalmamıştı. niyordu. . " ~. , ıyı ı erı , yar ım arı uşunu 0 • . : 

resmine ara sıra baktıkça bu munis ve Şimdi en yüksek işlerden en küçü- lf . de hır nutuk verecegı yazıl~~ordu . . · Teyzesi Gülsüm hanımın bı~tıŞı~ 
sevimli mahlukun nasıl olup da bu ka- ğüne kadar ayni gençlik hamurundan Pencereleri kaplayan bayraklar, çı- Acaba Gülten neler soyleyecektı . komşusu hallaç Yakubun karısı şıındi 
dar lakayıt oluşuna kızıyordu . çıkmış kuvvetli eller hükumet mani - çekler, kurdelalar, yeşilliklerle siisle- Eski ~ektep .arkadaşları, şimdi ~e: övi.inüp du ruyordu : 

«Gi.ilten» in eski hocaları, arkadat· velasını idare ediyorlardı. Bu gençlik nen otomobiller ve sokakları kaplayan 
1 
men hepsı evlenıp çoluk çocuk sahıbı I (Arkası var) 

KERVAN YÜRÜYOR 
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Dünyanın en zengin, en güzel Herkesi evliyalığına inan-
ve en mes'ut Kadını dıran kurnaz dolandırıcı 

Üsküdarda gfıya kayıptan haber vererek kadınların 

Fakat her insan gibi onun da büyük bir 
saffetinden istifade etti, bir haylı mücevher 

dolandırdı, fakat yakalandı 
Üsküdar müd • l bir de pırlanta küpe varmış, kadıncağı~ 

sandığındaki bu küpenin mahfaza rengini 
bile hilen kız İrfanın kerametine büsbütün derdi var: Gezetecilerin elinden deiumumiliii üç 

gündenberi kız ir -
fan adlı bir üfü - inanmış, ve yüksek bir kıymeti olan b" 

küpeleri vermekte tereddüt göstermemiş
tir. çekmediği kalmıyor 

rükçü ve büyücü -
'ıün yaptığı mühim 
bir dolandmcılığın 
tahklkatile meıgul 

bulunmaktadır. Kız 

İrfan dört gün sonra yine kadının evin• 
dedir. Avrupa gazetecilerinin bir gün bi

le rahat vermedikleri, Peı1İn bırakma
dıkları, ne yaptığını, nereye gittiğini, 
kimlerle konuştuğunu öğrenmek iste
dikleri bir genç kadın vardır. Eski adı 
Barbaro Huttondu. Baba ve anasının 
ölümü üzerine elli milyon dolara te -
varüs eden bu genç kadın, dünyanın 
en zengin mirasyedisi sayılmakta -

dır. 

Onunla evvela Amerika gazeteleri 

meşgul oldular, kendisini bütün dün
yaya tanıttılar. Daha sonra Avrupa 
gazeteleri, ayni alakayı gösterdiler. 

Barbara elli milyon dolar sahibi o -
)unca ilk önce «prenses» lik ünvanına 
karşı bir incizap duydu ve eski Rus 

prenslerinden Mdevani ile evlendi. Fa
kat bu evlilik hayatı uzun sürmedi, 

irfanın inanılmıya
cak kadar ııarip bin 

bir maceruı var • 
dır. Bir çok ıafdil- Olküdar müıtantiği 

leri kendi kerame - Osman Yümnü 

- Rüküş hanımla Dağlı bey selam söy• 
lüyorlar. Rüküş hanım kırmızıya m~f tun• 
dur. Senin elindeki şu yakut taşlı yÜZliğij 

de İstiyor, demiş. 

Kadın itiraz etmiş: 
- Aman bunu veremem. Sonra kocanı 

görür demiş. Hem küpeyi ne zaman ge 4 

tireceksin l 

- Küpe Rüküş hanımda, yiizükle be .. 
raber iade edecek. 

Bu teminat üzerine kadın parmağında .. 
iti yüzüğü değil ama, sandığındaki iki pır .. 
Janta yüzüğü vermiş ve Rüküş hanıma gön .. 
dermiş. Fakat iki gün sonra kız İrfan yin~ 
kapıdadır. 

- Periler muvafakat etmiyorlar. illa ki 
yakutlu yüzüğü istiyorlar. Çünkü Rüküt 
hanım kırmızıya meftundur. 

karı koca pek çabuk ayrıldılar. 
G k d b d k R 

Barbara Hutton yeni koca aile beraber lokantada 
enç a ın un an sonra ont e- d 

venbov ile evlendi. Bugün de onunla a ya\nyor ve prena Aleksi Mdivani • rafından muhasara edildiklerini ıöy • 

tine inandıran bu .abıkalı adam Üskü
darda Toygarda Dürbali mahallesinde 
( 4 1 ) numaralı evde oturmakta -
dır. lrfan ıakalını bıyıitnı tıraş ederek ek· 
ıerlya kadın elbisesile ııezer ve kadın gibi 
ince sesle konuşurmuş. Bir sene evvel bir 
üfilrUkçülükten mahkfun olmuş. hapisane
ye getiri)diii zaman: uBen hünsayım. Beni 
kadınlar hapisanesine koyunuz» demiı. 

Adliye doktorları kendisini muayene et ~ 

miıler, tam bir erkek olduğunu söylemi~ • 
ler ve erkek hapisanesinde müddetini bi • 
tinniı ve çıkmıştır. İrfan bilhassa yaılı ve 
zenıin kadınlaun bulundukları yerlere 
girip çıkar fala bakar, kayıptan haber ve -
rir, büyü yapanm§. Arada da kendisinin 
kadın olduiunu söylermiş. Kız irfanın 
uğradığı evlerden biriıi de Üsküdarda Sul
tan tepeıinde saraylı hanını denilen ıek -
ıenJik Esmanın evidir. 

Bu ıefer genç kadının akb başına gelit 
sibi olmuş ve: 

- Sen beni aldatıyorıun demiı, hani 
küpelerle yüzükler~ ..• 

l
.d. b"" .. k 'k" i · den ayrılmakn üzere bulunuyorke lemektedı.rler. 

ev ı ır ve e n uyu şı ayet gazetecı • . . . 

ı · k d' · · h~1... k' 1 'd' şımdıkı kocası Avrupadan Amerika • Kontesin geçenlerde bir çocuk do • - Periler dün cece ccldiler 
erın en ısını a.ıa ta ıp etme erı ır. .. • b' • . l 

h 
.. Am 'k ya muate ar ır ıaım e gidiyordu. Kont 

Barbara Hutton enuz erı a - N k k -'--- · · evyor a çı ar çuunaz yetmıf ıekız 

Barbara Hutton ve kocası •okakta 

gazeteci ile karşılaşmış, buna rağmen 
kendisini gizliyerek müstakbel kan -
sının evine girdi ve saklandı. 

Fakat gazetecilerin elinden kurtul
mak mümkün mü? 

Bunlardan biri evin bahçesinde bir 
ağaca tumanarak bekledi ve bir aralık 

lhahçeye çıkan kont ile prensesin re -
ıimlerini aldı. 

Kont Revenbov Danimarkalıdır. 
·Barbara Hutton ile evlenerek memle-
ketine döndükten lonra orada da ga· 
zctecilerfn hücumu ile kartılaştı ve ka~ 
rısiyle birlikte Berline kaçmağa mec -
bur oldu. 

Fakat ayni büyük alakaya tahit ol- Barbara Hutton 

duğu için nihayet gazetecilere bcw eğ- ğurması, bütün Amerika gazetecileri-

E.manm komşulanndan genç ve cüzel 
bir kadın ara sıra Ennaya gelirmiı. Dört 
ay evvel yine Esmaya uğramış. Fakat kapı 
aralığında karanlıkta garip tavırlı bir ada-
mm kıpırdanması bu misafiri örkütmüı: 

- Esma teyze burada bir adam var di· 
ye bağırmıı. Esma da: 

- Kızım ondan korkma. O ermiı bir 
adamdır. Gelsin bize birer kahve pi~irsin 

de İçelim, hem de falımıza bakam baka -
lım ne ıöyliyecek. Cevabını vermiıtir. 

Kız İrfan başında mavi bere, truvakar 
ceket, ayaiında kısa elifi ıalvarla Eımanın 
odasına girmiş. Esmaya ve misafire kahve 
piıirm1~. Bunlardan onar lrnrut aldıktan 
ıonra misafirin fincanına bakmış ve: 

- Kızını ıende bir hastalık var. Öile 
zamanlan sana müthiş bir sıkıntı ııeliyor. 

Sen yakında müthiı bir hastahia tutula -
mekten başka çare bulamamıı;ıtı. nin yeniden faaliyete aeçmesı"ne se • T e caksm. Fakat merak etme ben ıeni k.urta-

Kont ile kontes Avusturalya ile Çi- hep oldu. racağım. Demiş. Hakikaten bu ııenç kız 
ne gittikleri zaman bile gazeteciler ta- Hülasa karı koca gazetecilerin elin- ana ve babasından ayrılarak kocasile be • 

~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~den kın~~ak i~n bh çok çMcl~ r~M~~h~bblı~eç~hkkn~nM« 

düşündülerse de bunların hiç biri sıra sıkılıyonnuş. Hiç tammadıiı k1Z 1rfa-

<;ÖNÜL İSLERİ 
Evli Bir Adamla 
Evlenen Bir 
Kızın Faciası 

Ben hayatta çok erken evlendim. 
Kocamı sevgi kelimesinin bütün mana• 
ıile sevdim. Benim için hayatta yalnız 

o vardı. Ana, baba ve kardeş. velhasıl 
benim için her şey bütün bir varlık o ol
du ve o idi. Günler haftaları kovaladı, 
haftalar •eneleri buldu, nihayet kocam 
beni bıraktı. 

Nasıl mı Teyze~ .. Dinle: 
Onun benim bilmedi~im bir karısı 

varmış. Beni aldığı zaman da onun ka· 
dmı köyde imiş ve zaten o da o köyün 
adamı imiş 

Ben hayatımın en çılgın zamanını 

eevgimle, ona harcadım. Fakat bugün 
bir tek çocuğumla yalnızım, daha da 
çok gencim... Mecburen bir dairede ça· 
hşıyorum. Benimle alakadar olan ve 
nikahla istiyen bir çok insan var ... Fa
kat kocamı elan seviyorum. Çocuğu -
mu da üvey babanın hırpalayışlanna bı
rakamıyorum. Düşünün çocuğum benim 
çıliınca sevgimin yegane i;lİ .. 

çılgın bir aşık gibi peşimde geziyor, 
yine beni istiyor Fakat onun yine o ka-
nsı ve iki de çocuğu var. O kadını fırsat 
bekliyerek bırakacağını, yine evımın 
erkeği olacağını söylüyor. Ben ciddi 
ve anut neticeyi bekliyorum. Fakat se
neler güzellik ve gençlik bekçisi olmu
yor. Ya o beni aJdabyorsa Teyze). 

E. Aysel 

İfte sevii ile gözleri kararıp erkeği 
hakkında tahkikat yapmağa lüzum gör
miyen bir genç kızın faciası. Fakat tim
di İ.f işten geçmİJ. Bu adamJn bu kadını 
sevdiği 1rörünüyor. Fakat kanun onu 
bu kadınla evlenmekten menediyor. 

Anlatılan birinci kadın artık erkeği 

doyurmuyor. Bu kadınla evlenebilmek 
için onu btrakmaia mecbur. Sizin için 
bir yol var: Erkeii eski karısını bırak
ınağa mecbur etmek. Kanun dairesinde 
bir sebep bulunabilir :zannederim. 

* Bir kaç güne kadar t"Vlt!niyorum. Fa
kat ailemin biricik kızıyım. Şimdiye ka
dar elimi sıcak sudan ıoğuk suya sok
madım. Yemek pişirmesini, ev idaresini 
bilmem. Ev işi üzerime kalınca şaşıra

cağım. Adeta korkuyorum. Ne yapa-
bilirim) Cahide 

fayda vermedi. na bağlanmaya başlamış. Kız irfan iki gün 
Kız irfan 

Onları verme kendisinden bir senet al diot 
yorlar. Senedi yapalım. Yarın sana cma .. 

Bugün, vaziyet ilk günde olduğu sonra tekrar saraylı Esmanın evinde bu ta
gibi devam ediyor. Karı koca bir da _ zenin falına bakarak şunları söylemi~: 
kika rahat yüzü görmiyorlar. - Kızım senin kocan Beyoğlu tarafın- netlerini getiririm. Kadın buna razı olmu,_: 

Bir Amerika gazetesi bilhassa A- da bir memuriyete tayin edilecek. Sen de hemen oradan arzuhalci Şükrünün dükka .. 

merikalıların bu genç kadını bu kadar dün deniz yolile bir yere gittin. nına gidilmiş ve elli liralık bir alacak sene .. 
Filhakika bir gün evvel İstanbula İn - di yazılmış ve kadın bunu imza etmb. 

merak ile takip etmelerinin sebebini i miş fakat kocasının başka bir yere tayin 
zah ederek diyor ki: edileceğini hiç hatırından bile geçirmiyor-

«Amerika gazetelerini bu genç ka- muş. Akşam kocası eve dönünce Beyoğlu
dına bu kadar ehemmiyet vermeğe na nakledildiğini söyleyince kadının kız 

sevkeden sebepleri bulmak güç de • İrfana bağlılığı artmış ve: 
ğildir. - Bu adam tekin değil.. Her şeyi vu • 

Bu genç kadının tevarüs ettiği mil- kuundan evvel biliyor. Kanaati hasıl ol • 

yonlar Amerikada kazanılmıştır. Bin- muş. 
lerce Amerikalı bu serveti yığmak için Kız İrfan üç gün sonra bu genç kadının 
alın teri döktü. Genç kadın, dilesey _ evine gitmiş, oturup konuşurken : 

Ertesi gün İrfan gelecek emanetleri ge ,. 

tirecektir. Fakat İrfan bir daha eve uğra "' 

mamıştır. Aradan bir kaç gün geçtil:ten 
sonra ela icradan 50 liralık bir ödeme emri 
gelmiş, kadın neye uğradığını şaşırmış. İp 
bir akrabasına açmış. O da: 

- Kızım bu dolandırıcılıktır. Haydi gİ• 
delim babana haber verelim demiş, yola 

çık.ılım~. fakat Bülbül deresinden geçilir .. 
ken mezarlıkların içinde İrfana rasgelin • 

di, bu servetin Amerikadan göç etme- - Kızım demiş sen merak etme senden 
bu hastalık geçecek. Ben zaten tamamile miş. 

sine mani olabilirdi. Halbu ki kendisi İnsan değilim. Perilerle. cinlerle karışığım. İki kadın İrfanı görünce işi polise habe• 
yabancılarla evlenerek ve memleket T Cinlerin en büyüğü olan Rüküş hanım ve vermeği daha muvafık bulmuşlar, ve gidiJ! 
memleket dolaşarak bu serveti pe~in- Dagw lı beyle görüşru··m. Sen kolundakı' "U k l .,, eyfiyeti polise an atmışlar, işte mesele 
den sürükliyor. ahın bileziği vereceksin. Onlara götiirece- budur. Polis bittabi İrfanı 'yakalamış müd-

Amerikalılar da hu servetin mem- ıım, okuyacaklar, senin koluna takaca - dciumumiliğe vermiştir. Müddeiumumiliğin 
leketlerinden nasıl çıktığını, öteye be- iım. Sen de hu sıkıntıdan halas olacak - yaptığı tahkikat neticesinde de ·pırlanta 
riye nasıl dağıldığını yakından takip sın. · · küpe ile yüzüğün ve kaşıkların bir b1lkkallİ,, 
etmek merakından kendilerini alamı - Genç kadın pek sevdiği bileziğini ver - bileziğin de bir Rum sarrafa verildiği an "' 

Yorlar . mek istememiş, fakat kız İrfan ısrar etmi•: " laşılmış, bunlar istirdat edilmiş ve dolan.-
Amerika gazetecilerinin eski Mis - Keyfine .. Eğer vermezsen bu hasta- dırıcıya inanan genç kadına iade olunmut

Barbaraya, bugünkü kontes Reven ; lıktan kurtulamazsın, bilezik tıhsunlana - tur. 

lov'a büyük bir ehemmiyet verip onu cak. Diyorum sana!.. 

rahatsı zetmelerı"nı'n sebebı' budur. Bu ısrar karşısında kadın bileziğini çıka- - Aman onlar büyülüdür istemem. 

Yanı. Amerı'kaya aı't bı'r servetı'n rıp İrfana vermiş, o da iki gün sonra iade Satınız, atınız bana vermeyiniz diye kabul 

Fak at kadıncağız: 

A k kil k 1 etmiş ve: 
meri adan çe · mesi Ameri a ıları 20 gl·ı·n etmekten istinkaf etmiştir. Kız İrfan kadı· - Bunu al demiş. Bu bilezik 

rahatsız ettig~ i için Amerikalılar da ·· · d k d t · t k" b" karanlıkta kalacak. Rüküşün selamı var. nm uzenn e o a ar eım yapmış ır · ı, ı• 

kontesin peşini bırakmıyarak onu ra- Senin sandıkta lacivert mahfazanın içinde çare bir evliyaya fenalık ettiğine inanarali 
hatsız ediyorlar.» pırlanta bir küpen varmış. Onu istiyor. O- bu herif tevkif edilip hapse atılıncaya ka .. 

O halde bu servet erimedikçe ve .. nu da okuyacak. Ben g"etireceğim, küpeyi dar yemek bile yememiştir. İrfan Üsküdctr 

yayut kontes Amerikada bir köşeye kulağına, bileziği de eline takacağım. Has· 
yerleşmedikçe Amerikalılar pqini bı- tahkt4ln bsr eaeı kalmıyacak. Genç kadının 

--------~---------------''----------.:rlı:3.!:.'Zl~-_JLL1__..ı.. ....... uo .... Lla. • .ı~ ..... ----------1W~:iı..ı:Kliwlı~oil' iJ}~cJlicivert mahfaza içinde 

Onu hırpalatmak, onu kaybetmek 
yapamıyacağım şey.. Nihayet zaman 
güzeUiğimi, gençliğimi müsrif bir mil -
yoner gibi harcayacak, sonra... Bu çok 
feci değil mi) Teyze. 

Bunu bilen kaç kız. gösterebilirsiniz 
ki! Evlendikten sonra öğrenmeğe çalı· 
ftrsınız. İlk günlerin kusurlarmı z.alen 
kocanız görmez. Onun gözü açuıncıyll 

kadar da ıiz her ıeyi öğreruniı olursu -

müstantiği Osman Yümnüye havale edil • 
miş, Osman Yümnii de hakkında tevkif ka-
ran vermiştir. 



22 Mart 

Tarihi Tetkikler 
• •• 

Nevruzu ilk Ünce 
Cemşit Kutlulamışh 

lranblar Kadar Osmanlıl;r Da Nevruza Ehemmiyet 
Verirler, Ecz,cılar, Şairler Nevruziyeler Tertip 

Ederek Hediyeler Alırlardı 

Nevruz, günefin hamcl burcuna gir
diği gündür. Günle gecenin müsc.vi ol
duğu bugün martın 2'2 sine (Eski mar
tın dokuzuna) tesadüf eder. 

Güneşin hamel burcuna intikali key
fiyetinin eskiden beri nazarı dikkati 
tclbettiği eski takvimlerde yazılı bu
lunmasıyla sabittir. 

((Nevruz» un ehemmiyeti ve Nevruz 
lberasiminin tarz ve mahiyeti hak
kında ccŞchnameı> başta olarak Acem 
\le Arap mcmbalarında bir çok tafsi
lat vardır. 

ccBürlıanı Katı'» buna dair şu ma
lumatı veriyor: 

«Yeni gün, yevmi ccdid manasına
dır. Senede iki güne ıtlak olunur. Bi
tine ccNevruzu am», diğerine ı<Nevru-

SON POST~ Sayfa 7 

SOVYET RUSYADA KADIN 

Şimendiferci kadln 

8 Mart Sovyet Rusyada kadınların gÜ· 
nüdür. Bugün her sene olduğu gibi bu se• 
ne de kutlulanmıştır. Sovyet Rusyada ka
dın ancak 19 1 7 de rejim değiştikten son
ra hürriyetine kavuşmuıtur. Rusyada es • 
kiden kadınlar, insan yerine bile konmu • 
yorlardı. Kadın kocasının ismini dahi te
laffuz edemezdi. Kız çocuğu hor &ördüler 
ve erkekler dünyaya erkek gelmiş olduk -
lan için allaha dua ederlerdi. Kadın erke-
ğinin tayin ettiği yerde 
kum edilirdi. 

oturmıya mah • 

Yeni rejimin verdiii kararlardan biri de 
fU oldu: 

uKadının azat edilmesi lazımdu. O da 
insandır. Onu alelade bir eşya olmaktan 

Rus Kadınının Dünkü 
Ve Bugünkü Mevkii 

lf lf ~ 

Ağır sanayi amelesinin yüzde 26 sı, kömür 
amelesinin yüzde 24 dü, odun sanayii amelesinin 
yüzde 40 kı kadın, 60,000 kadın mühendis ve 

teknisiyenyetişti, 42,000 kadın doktor var 
lturtarmalıdır. » şekilde ve her mesleğe hazırlanabilect k şc-

Sovyetlcr ilindeki bu deiişiklikten son- kilde yetiştirilmektedir. Sovyet parlamcn
ra, kadın birdenbire hürriyete kavuştu. tosunun icra komitesinde 1 5 1 kadı ı yer 

Serbestce, hayatın her sahasında çalı~ma- tutmuştur. Şehir meb"uslarının yüzde otu .. 
ia başladı. Ve kısa zamanda Sovyet sos· zu. köy saylavlannın da yüzde yirmi altısı 

yaliat cumuriyetleri ittihadında mecmu kadındır. 
amelenin sıkleti kadar amele kadın yetişli. Kadınlara erkeğin aldığı yevm"7eni11 

Sovyetler son günlerde bu hususta bir ayni verilmektedir. Hamil esnasında dört' 

istatistik neşretmi~lerdir. Bu istatistiğe na- aylık bir tatil hakkl vardır. Çocul ların1 
büyütmeleri için sayısız, doğum evleri.; 

zaran ağır demir sanayiinde kadın amele kreşler vücude getirilmiştir. 
yekununun yüzde yirmi altısını teşkil et • Nazan dikkati bilhassa şu nokta cel " 
mektedir. Kömür amelc1erinin yüzde 24 Ü betmektedir: Serbest hayatın bu kadar in .. 
kadındır. Marangozluk ve alehtlü odun kipf etmiş olmaSJna, ve kadının fabrika,ıı 

sanayiinde bu nisbet yüzde kırka kadar !arda amele olarak çalısmasına, erkeklj 

Aaker kadın 

çıkmaktadu. Dülgerlik işlerinde 450 bin omuz omuza yürümesine rağmen, doğurq 
kadın çalışmaktadu. 384 bin kişi nakliyat eksilmemiştir. Rus kadım anneliğim heı 

servislerinde, 4 7 3 bin kadın, ticaret şube- şeyin üstünde tutmaktadır. Sovyet Rusyi\lt 
lcrinde, 5 3 7 bin kadın genel sıhhat hiz - nın nüfusu her sene üç buçuk milyon ra<İ• 
metlerinde, 919 bini de tedris hayatında desinde artmaktadm Üç buçuk rnilyoq. 
çalıımaktadular. yani takriben Fenlandiyanın nüfmıu, ya • 

Nevruz Yani ilkbahar dolayısıyla 
tebriki havi yazılan kasidelere, edebi
yat ıshlahlan arasında e<NevruziyeH 
denilirdi. Rami paşanın oğlu Refet be
yin Damat 1brahim pafaya yazdığı 

Geyüp kubayı rebiiıini gülü~di 
Nitini gülbün 6lup oldu hemderni 

Nevruz 

Taravetiyle yüzü güldü gonceibağın 
Olunca mazharı feyzü Mükerremi 

Nevruz 

Açıldı bahtı yine siyah dilin 
Olup karini atiyayı Hurreminevruz 
Harimi bağ o kadar cilverizi tekv 

olmu~ 

Ki göne biiı bibitt ola mahremi 
Nevruz 

Mehmet Zeki 
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Yeni Donanma Vezir Piyale 
Paşanın Kumandasına 

eugunkü Maçlar Muharebeler Oluyormuş.f 
lstanbul lik şampiyonası ikinci dev-

Verilmişti ~.:. 
Bu sırada Pulat ta büyük bir aCil . .- (? ıA 

ve ümitsizlikle: k k ··ı ·· l d. - I · or unç savaıta o muı er, ıger erı 
- Ah!.. Vuruldum!.. Murat, onu l d 

esir edilmi§ er i. 
kurtarın ... Onu bırakmayın!.. f p A l b · Lala Musta a ata v onya eyı 

re maçlarına bugün devam edilecek -
tir. A takımları arasında Beşiktaş, 

Taksim ve Fenerbahçe stadlarında ya
pılacak maçlar şunlardır: 

Galatasaray - T opkapı, Jstanbul 
spor - Güneş, F enerbahçe - Eyüp, Ve
fa - Beykoz, Süleymaniye - Hilal, Be
şiktaş - Anadolu .. 

Amasyada Spor Bölgesi 

(Baş taralı 1 inci yüzde) 
ltalyan tayyare kuvvetleri durmadan 

dinlenmeden çalıımaktadır. Somali cep -
hesinde Gocaın eyaletinde ve Ogadende 
müteaddit uçuşlar yapmı~lardır. Bir kaç 
İta!) an tayyaresi dun Hnrrnr civa
rında l labes kıt'alarına tecavüz etmişler 

bunlnrı bombalamışlar, ondan sonra maki· 
nalı tüfek ateşine tutmuşlardır. Tayyare 
toplnrının ve makineli tüfeklerin ateşlerine 

Dedi. Mustafa Paşayı iki bin askerle Lef- rağmen tayyarelerin hareket üslerine sa -
Amasya, 21 (A.A.) - Pertembe l' d .. d 00kl · 1 * -26 

koşada bırakarak Magosaya git - ımen on u erı sanı ıyor. 
mek üzere yola çıktı. Eylulün yir _ gilnü açılan kongre ile idman cemiyet- Ecnebi müşahitlerin zannına göre bu 

Tutuşan Filo feri ittifakı Amasya bölgesi resmen son tayyare faaliyeti ltalyanlann liedefi 
mi ikinci günü oraya vardı. Bu sı - t kkü·ı tm• b · · · Ank Ad" b b ı k · ı k 

Finike limanında Anadolu asker - . . . efe e lf ve u ış ıçın ara - ısa a a o an ve gere §ıma gere ce-
r~.da B.afo ve.. Kırınya ~alelerıne I dan gelen Saim, Çoruma gitmiştir. Bu 1 nup cephelerinin her mıntakasında birden 
gonderılen mufrezelerle fılolar bu- bölgeye bağlı Amasya Halkspor ve başlıyacak olan bir umumi harekete ha -
ralan barış yolile ele geçiı·mişferdi. Bozkurt klüplerile Merzifonda Halk - zırlıktır. 

lerini de gemilere alan Türk donan
ması 1570 yıh temmuzunun üçüncü 
pazartesi günü Kıbrısın cenubun -
daki Larnaka limanına geldi • Ve -
nediklilerden hiç bir karşıhk gör -

Kıbrıs adasında, Venediklilerin el- lspor, Gümüfde GümÜfspor adlı klüp- Habeıler taarruza mı geçtiler? 
lerinde Magosadan ba~ka bir yer 1 leri vardır. Adisababa, 21 (A. A.) - Haber veril· 

kalmamı~tı. 
meden donanma karaya çıktı. Erte- Kor/oya Çekilen 
si gün askerler ve toplarla birlikte 

Düşman 
Lefko§aya doğru yola çıkıldı. O sıra'tla Kıbrısa yardım için Gi _ 

Ordu temmuzun yirmi ikinci gü ritten yola çıkan dü,man donanma-
nü Kıbrıs adasının ortasında olan 

Adliye Belediyenin Bir 
Yasağına Müdahale Etti 

(Baf taralı 1 inci yüzde) ' 
sı bu haberleri alınca Korfuya çe -

bu şehre vardı. Yoklama yapıldı. kildi. desindeki (Belediye hududu haricin -

Y edi§er bin kiıilik yedi fırka yapı- Lala Mustafa Pata Lefko~anın ku- de kesilerek şehre ithal olunacak et
larak kalenin yedi tabyası karfı&ına şatılmasına başlarken Maraş bey - ler sıhhi muayeneye tabidirler. Bun -

yerleştirildi. Larnaka kapısının so - lerbeyi Mustafa Paşayı Magosaya ları muayene ettirmeden ve damgalat
lundaki Bot ve Kataro tabyalarının ·· d · t• M t f p k l · tırmadan satmak ve 11"kletmek mem-

ı gon ermış ı. us a a asa a enın ... 
karşısında skender Paşa, knrarga- dışarı ile bütün bağlantıl~rını kes - nudur.) fıkrasına dayandığı söylen-
1.ın sağına düşen Pavila tabyası kar-, . h tt" V d·k1·1 • b. kt d. mıf, a a ene ı ı erın ır gece me e ır. 

ıısında Avlonya beyi Mustafa Pa - t ki b k d b .. ··k 
yap ı arı as ın sırasın o uyu Halbuki Bostancıda baytar ve mez-

sa, Tripoli tabyasının karşısında b. 1 l k wukk 1 ık ·· 
~ ır yı maz ı ve sog an ı ı gos - baha bulunduw u · · ti ye 
Halep valisi Derviş Pal'a bulunu • t . d.. k k g ıçın e er mua ne e-

~ ennış, uşmana pe ço zarar ver- d·ı kt h d d 1 k 
yordu. Her biri bulundukları yerle- d. . t• 1 me e ve em e amga anma -

. ırmış ı. tadır. 
rın en yüksek noktalarına kendi ca- L·ı M t f p · d. b••t•• 

~ a a us a a aşa ıım ı u un 
Halkın yemek için oradan et alması dırlarınıkurmuşlardı. Yeniçeri kah- k ti · l k d ""' uvve eır e ara an ıuagosaya 

yası ile Karaman ve (Zülkadriye) .. ki . k p· l d d · memnu değildir. Yalnız ticaret mak -yu enır en ıya e pasa a enız 
beylerbeyleri diğer tabyaların kar· t f d k t ~ b b d sadiyle naklettirmek yasaktır. Müdde· 

şılarına geçmiılerdi. t • t• iumumilik ayni zamanda beş kiloya 
ara ın an ıı ıı ırmış, om ar ı-, 

,. man e mış ı. . 
Lala Mustafa Paşa, Yeniçerilik - B d D R . .k. k I kadar herkesın yemeklik eti serbestçe 

. u sıra a urmuı eıa ı ı ·a • ı 
ten yetışen ve cesur bir asker olan 1 k t B .k. k l nakledebileceki hakkında Ziraat Ve-
derya kaptanı Ali Pasayı da Lef - ydon a ıyıya Yd~na§Aı. du ı) 1 .~.ylon: kaletinin 14/11/934 tarih ve 314 nu-

~ an genç ve ınç na o u yıgıt erı 
koşayı :kuşatan Türk ordusunun ba- k l d L I M f maralı bir emri bulunduğunu da ala-. . . cı ıyor ar ı. a a usta a paşa: 
şına geçırmıstı. Donanmayı da vak- B l d 1 k d d kadarlara bildirmi~tir. . .. ~ - un ar a ı en eron an mı 
tıle on dort yıl derya kaptanlığı ya· 1. I ? 

k b .... k f I k ge ır er. 
para uyu za er er azanmış o· 0 . k" h 
1 · p· 1 ıye sorunca, a yasa: 
an vezır ıya e Paşanın kumanda - H d 1 l" B ı fçel - ayır, ev et um. un ar _ 
sına bırakmıştı. Maltanın kuşatıl - .. ..

11 
.. 

1 
.d. 

ı gonu u erı ır. 
rnası sırasında spanyollarm adaya D . • 

emıştı. 
çıkardıkları yardımcı askerlerin yap- J • 

w 

1 
ncı 

tıgı zarar unutu mamıştı, bunun için N Old ? 

Kıbrısa asker ve malca, dışarıdan 1 el .. ".:11 .. 1 · b" k. · 1 d d h. . çe gonu u erı m ısı <a ar ı. 
ıç bır yardım sokulmamasına dik- B 1 d M d B · d P 

kat edilecekf aş arın a er an ey var ı. u· 

Müddeiumumilik belediyeden şim
ye kadar kimlerden et yakalandığını 
ve bu etlerin ne yapıldığını da sormu,ş
tur. 

diğine göre, Ras Kqssa ile Ras Seyyum, 
Uarri ovasında geniş ölçüde bir taarruza 
geçerek ltalyanları gerilemeğc mecbur 
etmişler ve bunlara ağır zayiat verdirmiıı -
lerdir. 

Diğer taraftan Decaz Hnilu0 nun da Erit
redc Enda Tsakan°ı İşgal eylemiş olduğu 

bildiriliyor. 
ita/yanlara göre 

Roma, 2 1 (A A.) - Mareşal Badog
lio 1 61 numaralı resmi tebliğinde diyor ki: 

iki cephede de tayyare faaliyeti tekasüf 
etmektedir. Başka mühim bir şey yoktur. 

Askeri Muharrırinıizin 
Mütalaaları 

48 srıatten beri gelmiş olan haberlerin 
hülnsası şu şekilde toplanabilir: 

A) Cephelerde askeri harekatı dur -
mamış bilakis devam etmekte bulunmuş, 
tayyare faaliyetinin ise daha çok şiddetlen· 
miş olduğu anlaşılmaktadır. Bu faaliyetin 
bütün cephelerde ayni şekilde devamı, 

sonsuz yağmurlar başlamadan önce, İtal • 
yani rın, daha fazla arazi işgal etmek ve 
mümkün olursa karşılarındaki Habeş kuv· 
vetlerini bertaraf eylemek emelinde ol · 
duklnrına delalet etmektedir. 

Habeşistanda devamlı yağmurların ba~

lııınnsına pek az bir zamnn kaldığı için, mu· 
vaffak olsalar hile, bu umumi taarruz ne • 
ticesinde ltalyanların bütün hedeflerini el
de etmelerine imkan yoktür. Bunu kench· 
leri de pekala bilirler. Şu hale nazaran bu 
umumi taarruzun; Avrupa işlerini kendi 
dilekleri vcQ'oile halletmek iç.in icabında 

Habeşistanı - )ine kendi menfaatleıinc 

dokunmamak şartile - feda etmekten çe -
kinmiyecekleri şüphesiz olan Avrupa dev
letlerinin karşısında daha kuvvetli (koz) 

lara malik olmak rnaksadile ynpılacağmı 

tahmin etmek mümkündür. Bu mülıihaza
yı serd etmemizin sebebi, Habeş ordusu -Gönüllü ı. lat bu gönüllü bölüklerinden birine 

kumanda ediyordu. Arkadaşları o· 
Kaptanlar 

nun yanındaydılar. 
Piyale Paşa düşmanı açık deniz

nun bu vaziyet karşısında ne tarzda sevk ve r---------------,-, idare edilmesi icap edeceğini meyduna çı· 
Bir Doktorun karmaktır ki bunu aşağıda söyliyeceğiz. 

Ziraat Vekaletinin emrine ve zabı
tai belediye talimatnamesinin saraha
tine göre belediyenin Bostancıda ve 
Beykoz haricindeki Akbabada kesilen 
etlerden beşer kilonun şehre sokulma
sına mümanaat edemiyeceği anlaşıl -
maktadır. 

Magosa önünde paralandığı gece 
de karşılamanın faydalarını bili -

Murad ile arkadaşları onu alarak 
yordu. Bunun için donanma ile Ro-

B) Cenup cephesinde yapılacak olan 
GUnlük pazar taarruzun bilhassa Harrar umumi istika -

d ki d d 1 
_ b çabuçak sandala dönmü~ler ve dü§-

os açı arın a o aşmaga aşla • k w Notlarından 
d G .. ··11·· k t I G" . manan o ve kurşun yagmuru altın-

(*) 
ı. onu u ap an ar ırıt sularına d ki I d 
k k .d k .. a uza a mış ar ı. 

sı sı gı ere dusmanın ne yap - . .. .. . 
t - ·· .. .. •. - h b Gemıye donduklerı zaman Mnt-

l ıgıdnı gunu gunune a er veriyor - yanonun gemisinden baska digw er 
ar ı. ~ 

bir Venedik gemisi de alevler için

Ağız Ve Dildeki 
Pa11ıukçuklar 

"Hazım BozukluAu,, 
Lefkoşa, her taraftan, büyük çap-

l T .. k t 1 ··11 w de yanıyordu. Bu sırada da diğer iki Bir haftadnnberi yemeklerini yemekte a ur op arının gu e yagmuru . . 
it d ·d· K l · d ) gemı çabuk davranmışlar, lımana mü~kiıliit çeken bir hastayı muayene 

a ın a ı ı. a enın uvar arında 
d rkt 1 k J I kaçabilmişlerdi. Tek göz Ali de Pu- ediyorum. anlatıyor: 

; ı e; aFçı ıkyotr,b yı ı a~ yer eTr de lal ile diğer yaralıları alarak deni- - Ağzımda bir acılık "e dilimin ucun-
o uyor u. a a una ragmen ürk- 1 daki ağn yemek yememe mani oluyor. 
ferin yaptıkları ilk hücum bir netice ze paçıl mt ıştıh. k. . . Ekşi kat0 iyyen ağzıma koyamıyorum. 

d
. Aw b u a ın em eı ı yarası tepmtştı, 1 verme ı. gustoıun otuz irinci . ... Sabahları ncılık fazla o uyor. 

·· ·· y d·kı·l d k ) hem de bır kursunla şakagından vu-
gunu ene ı ı er e arşı ıkla bir .. -
Çıkı a t I LA k. b.. ..k k rulmuıtu. Gunlerce baygm kalmış, 

§ Y P ı ar. a ın uyu ayıp- lı ,. k d. . d .. . k .1 . . 
1 1 · ·· k.. ..

1
d .. I atta en ııın en umıt esı mıştı. 

ar a gerıye pus urlu u er. .. • 
Y ·d k b. b b Bu yuzden Durmuı Reıı onu lçele 

em en sı ı ır om ardıman .. d . . 
b J K 

gon ermıştı. 
aş amı!h. uleler yapılıyor. kale • • 

d ı d. 
1 

k Pulat haftalarca lncıyı sayıkla-
uvar arına mer ıven er uruluyor . . j 

I" - ı t l b ' mış, eyı olur olmaz da yem çel be-
ngım ar a ı ıyor, azan duvarların . M d b • . ... 11 .. 1 • 
. yı ura eyın gonu u erı arasına 

bır tarafı havaya uçuruluyordu. katılmıştı. 
Düşmanın günden güne yıld w · ıgı, sı • Pulat ıle arkadaıları kıyıya çık-
kıntı çektiği anlaı:.ılı d E. ı··ı ·· :r yor u. ..y u un tıkları sırada yüzlerce ve binlerce 

- Dışarıya çıkmanız muntazam mıdır) 
- Hayır haftada bir iki gün fasılalı ve 
zorlukla dışarıya çıkıyorum. 
Hasta ağır ve yağlı yemeklere alışımş· 
tır. Mütemadiyen yağdn kavrulmuş 

yemekler ve hazmı gü_ç hamurlu tatlı -
lar ve börekler yediği için kara ciğe -
rin safra ifrazı bu ağır yemekleri haz. 
ma kafi gelmiyor. Midede de ifrazat 
guddeleri, bilhassa fazla e.koilik mev
cuttur. Hazım güçlüğünden ileri gelen 
dil ucunda ve ağzın gışai muhatisinde 
beyaz beyaz noktacıklar teşekkül edi-doku .. uncu cumartesi günü s b h · K · · a a a esır, ıbrıaın her tarafından getırı-

kar~ı yapılan son hücum çok kanlı r J t b I .. d .1 k .. yor. Kendisine Karlsbat ilacı verdim. 
, ıyor, s an u a gon erı me uzere Klorat dö potas pastelleri kullandı. Ek-

oımu~tu. Anadolu ve Karaman as - kalyonlara yükleniyordu. Bunların şi ve kavrulmuş yemekler yemedi. 
On beş gün Afyon maden suyu içti 
ve bu rahatsızlığı da geçti. 

metine müteveccih olacağını ima eden hs.· 
berler 20 mart tarihli gazetelerden bilhas· 
sa fazlaca yer işgal etmiş bulunuyordu. 

Halbuki biz son günlerde yazdığımız 

mütnlealarla bu taarruzun bilhassa göller 
(Sidamo) mıntakasına tevcih edileceğini, 

sebeplerilc beraber, izah etmiş -ve (Har -
rar) umumi istikametine ise tali, yani zayıf 
kuvvetlerle taarruz edileceğini ileri sür -
müştük. Son gelen telgraflat bizim bu 
noktai nazarımızı değiştirmi§ değildir. El-
bette ki Harrar üzerine tevcih olunacak 
kuvvetler de tayyareye 'Ve motörlü kıt" a -
lara malik olacaklard~r. Ancak bunlatın 

İtalyan cenup ordusunun mt:rkezi sıkletini 
teşkil etmesini varit görmüyoruz. Binaen -
leyh bu kuvveterin rolünü; Sidamo (Göl
ler) mm takasının şarkına. Cinir umumi İs· 
tikamctine tevcih edileceğini kabul ettiği

PliZ asli taarruzun şark yanını temin etmek 
ve Harrar mıntakasındaki Habeş kuvvet· 
!erini tesbit eylemekten jbaret telakki ede -
biliriz. Buna nazaran (Harrar) a müte -
veccih fazla faaliyetin ayni zamanda Ha -
be leri aldatmak maksadını gözettiğini ka
bul edebiliriz. 

C) En son haberler arasında «halyan • 
ların iki cephede de umumi bir taarruza 
geçeceklerine» dair iıalyan menbalarından 
gelen bir telgraf vardıı; ki bu, bizim son 
on gün zarfında bir kaç dcf a ileri sürdü -

şu bu delillerin en mühimlerinden bindi 
D) Adisnbabadan gelmiş olan bir tel 

graf şimal cephesinde, Ras Kassa ve Se. 
yum ordularının, geniş ölçüde bir tanr 

za geçtiklerini, İtalyanları ağır zayiııta dıi 
çar ve ric

0

ate mecbur ettiklerinin bildi 
yorsa da bu hususta gelecek tamnmlayı 
haberleri beklemeğe mecburuz. Çün~ 
hiç bir mevki ismi zikredilmeden veril 
bu haber çok umumi mahiyette ve henlıl 
teeyyüt etmemiş bulunmaktadır. «Dec 
Ayelunun Enda Tsakan mevkii işgal ettİ' 
ği)} hakkındaki haberde keza ayni mahr 
yettedir. 

F) Habeş ordusunun bugün içinde bil 
lunduğu umumi vaziyet, her hangi bal 
cephede kat0 i bir mağlubiyete uğrama) 
istilzam etmektedir. Şu halde Habeşleri' 
her tarafta sevkülceygi ve tabiyevi miid• 
fnada kalmalan, yani oyalama muharc • 
heleri ile vakit knzanmağa çalıımalan ik 

tiza eder. Pek müsait bir fırsat buluyorlıır 
sa ancak o zaman mahdut hedefli ve bal' 

kın mahiyetli tabiyevi taarruzlara giri~i 
lebilirler. 

Celal Dincer 

SON DAKiKA: 
Londra, 21 (Hususi) - Adisaba • 

badan gelen haberlere göre tima1 cet 
hesinde şiddetli muharebeler vuk" 
bulmakta ve İmparator bizzat kuvvet 
lerini idare etmektedir. 

Fındık 
Nizamnamesindı 
Değişiklik 

Fındıklar Olgun Bir 
Hale Gelmeden 

T oplattırılmıyacak 

Fındık ihracatının murakabe

sine dair nizamnamede bazı deği" 
şiklikler yapılmışbr. Bu değişik• 
liklerden en mühimleri fındıklarıJI 
olgun bir hale gelmeden toplaıı" 
masının yasak edilmesidir. Muh" 

telif seneler mahsulu fındıklarıO 
biribirine karıştırılarak ihracın• 

müsaade olunmayacaktır. 

Dış piyasalara gönderilecelı 
fındıklar tombul, sivri ve badelll 
nevilerinden olacaktır. Bir parÖ 
içindeki çürük ve ezik fındıklarıO 
nisbeti de yüzde birden fazla ol" 
mayacaktır. 

Fındıkla doldurulmuş çuvallar• 
içindeki fındıkların nevilerini göS" 
terir işaretler konacaktır. Bu iŞS" 
retleri İktisı.t vekaleti tesbit ede" 
cektir. Dış ülkelere çıkarılaca~ 
fındıkların kontrol işleri birinci 

derecede mahalli Ticaret Odalat1 
tarafından görülecektir. Borsa b1l" 
lunan yerlerde fındık alım ve sı" 
tımı mutlaka Borsada yapılacak" 
tır. Borsa idareleri gerek lrnlıuklılf 
ğerek iç fındıkların en çok yüzd• 

ondan fazla karışık olanlannın sil" 

tılmasma müsaade etmeyecektir· 

Dış memleketlere ihraç edile: 
cek fındıkların sahibi, her ~ 
için çuval doldurmaya başlamadı~ 
evvel o yerin ihraç iskelesinde1'' 
Ticaret Odasına bir beyannafll' 
vererek çıkaracağı malın kontrO" 

lunu isteyecektir. 
İç fındıkların ihracına mahstl~ 

olan çuvalların gayrisafi siklet• 

80 kilo, kınk, ezik, vurgtl
11 

fındıkların çuvallarının sikleti SO 
kilo olacaktır. Çuvallar yırt 11'• 
yamalı ve ağırlığın artırılın851 
için kalınlaştırılmış olmıyacaktır·_,, 

...... ·~. 1 il •••••••••• , ..... _.. 1 ... ' 

kerle~i yaman bir dövü!ten sonra arasında yüzlerce genç kız ve oğlan 
ralenın şarkından içeriye girdiler. ile esir tacirleri ve Sipahiler de di-
ç kale de ayni gün ele geçti. ğerlerinden büyük ve süslü kalyona 

K bns valisi Nikolo Dandolu ba~- bindirliyordu. Pulat bunları görür 

ğümüz fikir ve mütalcaların tahakkuk ede
ceğine delalet etmekte ve esasen İtalyan· 

( •) Bu notları kesip saklayınız, ya- G V / • lor söylemese bile beliren alametler bunu 1 alip nema inın 
but bir albüme yapıfhrıp kolleksİyoo göstermektedir. 161 sayılı İtalyan ıesmi 

fa olduğu halde Venedik kumandan görmez Murada döndü: 
ve askerlerinin ,yüzde sekseni bu ( Arka11 var ) 

yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar V enizelosu yakından tanırırr•··0 tebliği de her iki cephede dahi tayyare faa . d ı'· 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. · Yazısının sonu yannkı nu hamız 1 

.._ ______________ ....; liyetinin atekasüf ettiğini, bildirmekte olu- :....--------------
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MIDi Mücadelede 
~Casus Teşkilitı 

22131936 Son Postanın Tefrlkeaı ı 16 • 
Casusların Y aptıklan Yalan ihbarlar, 
Birçok Masumları Hırpalatbrıyordu 

Kamik - Kroker oteli memurlarından. Bunlardan maada muhtelif mmtakalar- .;erek -bu çocukların, Türkler tarafından 
Papazyan - Daima Galata meyhanele- da, muhtelif milletlere menaap olan ca- çaluunıf birer Ermeni çocuğu olduğunu-

rinde dolatD', mavnacı ve kayıkçıları ta - ıuılar da tunlardı: ihbar ederek Türk evlerini bastırmakb. 
rauatıa meıgu) olurdu. Kürt Haliın - Bu adama, ayni zaman- Bu vazifeyi kendisine Amerikalılann ver

Agop Miyaçyan - Bu da ayni itle itti- da Ha - Ho ve Ha - Zo da denilirdi. (O diklerini iddia ederdi. Fakat, biç bir Ame-
tal ederdi. tarihte) 32 yatlarında, kısa boylu, zayıf, rikalı ile münasebeti yoktu. Doğrudan doi-

Aynacı Karabet - Rıhtımdaki vapur - ı az bıyıklı, ıeytan gözlü bir adam olup, da- ruya istihbarat aerviainden ayhk alan bir 
1-ra siren çıkan Türkleri tarassut ve taki- İma getir ve sarı kalpakla gezerdi. llk ba- casustu. 
be memurdu. k11ta, yeni terhis edilmit bir uker hiasini Galatalı Leon -Orta boylu, ablak 

Dilaan MazlUınyan - Calatadaki Türk verdiği İçin daima Y enicami, Ayasofya çehreli, yetil rözlü, kumral bir adam olan 
Polialerini takip eder -ve bunların Türk mil- meydana, Beyazıt, Fatih gibi asker kalaba- Leonun asıl mesleki, kadın tellaJhğı idi. 
li,etperverlerile olan münasebetlerini teı - lljı olan yerlerde dolatır; saf askerlerle istihbarat aervisine intisap ettikten sonra 
bit eylerdi. çarçabuk ahbap olarak onlardan bir çok da bu mesltiini terketmemit; ve hatta bu 

Harputlu Kadri - Harput kollejinde ,eyler öğrenmeğe çalııırdı. İfde pek maruf olduğu için bu sayede bir 
'*il ettiğinden ve oldukça iyi ermenice Liz Abdullah -Esmer benizli, bknaz- hayli menfaat temin eylemifti. Daima Ca
•e İnsilizce bildiğinden Türk ikametgah- ca, yqil sözlü olan bu adam da bahriye lata ve Beyoğlu aokaklannda dolaprak, 
l.nmn taharriyatmda ve Türkleri isticvap- efradıyla aılu fdu söriiferek filo mürette- Anadoludan geldiği anlatılan hovardalara 
larmda tercüman olarak kullanılırdı. batı arasında milliyet cereyanları baldun- çatar; bunlan götürdüğü evlerde liübaliya-

Çamif Obanes _ CaJata casuslarının da haberler alırdı. ne bir ıurette mecliae iftirik ederek bir 
lıoatrol 'Ye teftİfİne memurdu. Liz Ahmet - Bu da Abdullahın arka- kaç kadeh rakı çakar, ve ondan sonra: 

Büyükdereli Niko _ Deniz kontroluna dqıydı. Ekseriya, ayni maksad etrafında - Nerede efendim, o eski kazançlar?·· 
lnemurdu. Sanyer karakolundaki cepha - beraberce çalqırdı. Uz Ahmet. daima din- Şu kirala gavurlar1n buraya ayak bastığı 
beyi ihbar eden budur. dar bir kisve altında görünerek cahil as- günden beri itlerimiz durdu. Cebi para do

Bodur Garhia _ Karaköy ve Azapka- kerleri kolayca iğfal eder ve bunlara in- lu beylerimiz. efendilerimiz, tekmil Anado-
Pldalô aandalcdan tarassuda memurdu. gilizlerin adaletinden aervetinden askerle- luya savuttu. Ah, onlann ayak turabı ola-

Bizdik Asop _Bu da, ayni İfİ görürdü. rine bir çok paralar vermelerinden; fngi- yım. Acap yakında yine biribirimize kavu
Nifan Nifanyan - Liz takacılann ta - liz ordu ve bahriyesinin yımsından fazla- ıuruz, dersin? •. 

taaaudile megul olurdu. sının (dini bütün) Hint müslümanların- Diye Türk dostluğu satar. Eğer karfı-
Berber Haralimboı - Galatadaki küçük dan mürekkep olduğundan bahsederek ıında ya bir safdil ve yahut bir sarhoı ise, 

dükkinmda, mütterilerinin elcıeriyetini lef· 18 f askerlere lnsiliz muhibliği ruhunu qı- ağzından alabileceği laflan haber vermek 
lciı eden Türklerin ağzından maharetle lif lamağa gayret eylerdi. için, doğruca istihbarat servisine koşardı. 
-ı. ve derhal ihbar ederdi. Akçaovah Mustafa -Uzun boylu, Bu adamın yüzünden, umumhanelerden 

Vapen - Londra birahanesinde ıef gar- pos bıyıklı, aai yanağı iizerinde bir bıçak çırılçıplak çıkarılarak kırbaçlar altında lev
IOn. Daiına masalaron etrafında dol&!ır; yaraSI izi bulunan bu adam da, aiimrük ha- kifhanelere fevedilenler, bir kaç yüzü mü
't"ürk1er arasında konuıulan ıeyleri öğren- malları arasında dolaıır; bunlar vasıtasiyle tecavizdi. 
lbiJe ~lfD'dı. Anadoluya giren çıkan §eyler arasanda İn- ( Arka.ı var) 

Anen - Kapiten Denetin emrile Har - gilizlerin menettikleri ıeyler olup olmadı
hiye mekteb9ıe memur edilmit:ti. Orada ğım öğrenmeğe çalıtırdı. 
ai,a, hademelik ederdi. Aaıl vazifesi, mek- Akçaovalı Recep ve Akçaovalı Os
tep dahilinde cereyan eden §eyleri taras- man - Bunlar da, Mustafanın arkadaşla-

RADYO 

1111 ederek haber vermekti. rl ve yardmıcılarıydL Bu Aktamki Program 
Kirkor Ardafiayan - Deni:.ıı nakliyatını Gireaonlu Bilil, Edirneli Arap Meh- İST ANBUL 

...._uda memurdu. (Niko) ile beraber mel, Hacı Mıstık; bunlar da ayni tekilde 12,30: Muhtelif plak neşrıyatı, 18: Dans 
8-nyer karakolunu bashrmıı; Anadoluya ıerir birer İngiliz casusları idi. Aksarayda musikisi (plak), 19: Haberler, 19,15: 0-
-.ıdedilmek üzere olan külliyetli miktar - ikamet eden Yusuf Ziya İlminde (Şabı da musikisi (plfık), 20: Ziraat Bakanlığı 
d.aQ cephane ve ailibı yakalatarak - ikisi e~et - Sarııın) fasih lngilizce konuf8D namına konferans: M. Santur tarafmdan, 
de - büyük bir ikramiye almlfbr. bır genç te. 0 havalide mütemadiyen faa- (Kuduz vak'ası hakkında), 20,30: Stüd-

Panamyan - Bu da Galatadaki Türk- liyette bulunan, milli hareketlere dair yo orkestraları, 2 1 : Eminönü Halkevi gös-
lerm tarauuduna memurdu. duyduklarım derhal İngilizlere duyuran terit kolu. 

Pepe Onnik - Galatadaki umwnhane
le.- araaında dolatır; oralara devam eden 
..._vnacı ve kayıkçılarla ahbap olarak a
iızlarmdan lif almıya çalııırdı. 

Torna - Galatanın muhtelif otellerinde 
hrlonluk ederdi. Bunun vazifesi de otel
lerde geceliyen Uz takac11arla Karadenizli 
lenıicilerin safiyetinden istifade ederek 
l>llnlan aöylebnekti. 

Kadıköylü Y ervant - Viyana biraba -
"esinde garsonluk eder; daima Türk müf
terilere hizmet ederek hunların konufluk-
1-m. tesbit eylerdi. 

Zarif Ohaneıyan - Bir zamanlar Ka
dıköy taraflarında Türkleri taranuda me
"-r iken onda caauıluğunun anlaphnası 
-..-, Galata mıntakaıma nakledilmitti. 
8-un ~uifeai de, Türkler araaına soku
larak ftilif devletleri aleyhindeki cereyan
ı_. öjrenmekti. 

Aaop Asopyan - Bu da Galata mm • 
tal.aıma memur casualardanclı. Fakat bir 
lbiiddet sonra ıörülen lüzum üzerine Ça • 
"-ldmle1e sölMllerilmit; Çanakkale ve Biga 
._ .. liaincle sezdirilerek Kuvayı Milliye teı
llilitı hakkında malimat toplam.ya me 

.... edilmİflİ. 
l.nitli A..,.k - Tophane ve Boiaz • 

la-. semtlerindeki hamallar araaancla do
ı.,.., bunlar vasıtaaile, ıuraya buraya ya
Dllaa fÜpheli nakliyata öirenmiye çalıtır-

' Tellü Artin - Galata hamamlarında 
tebikt.k ederdi. Daima Türk mütterileri 
)Jkar ve bunların ağızlarından maharetle 
lif lcapardı. 
~ - Haliçteki mavnalann ta

..._.ana :memur idi. ( 336 nisanmda, iki 
laösarü arumda cephane yüklü ma\·naları 
la. adam haber vermİftİr.) 

Jozef - Daima Galata ve Beyoğlu so
~a ıezer; fÜpheli gördüğü lurk • 
-.ıri ihbar ederdi. 

kadıköylii Serope; 

~ Diknn Çobanyan; 
Vahan; 

Banlar da. ayni vazifeyi ifa ederlerdl 

bir terirdi. Saat 22 den ııonra Anadolu ajansının 
Unkapanlı Arap Sa1d; yqb bir adam gazetelere mahsus havadis servisi verile -

olmasına rağmen, Y emif iskelesi ve civa- cektir. 
rım sindirmit bir Arap casuı.uydu. Aılen ANKARA 
Mısırlı olan bu adamın iftira ve ihbarları 19,30: Ankarapalaıııtan nakil (orkestra) 
yüzünden bir çok hamal. kahveci vesaire 20: Sporcu konuşuyor. 20, l 5: karışık 
gibi kendi halinde adamlar, aylarca hapis- plak neşriyatı. 20,25: Ajans haberleri. 
hanelerde İnim İnim inlemiıti. 20.35: Karpiç şehir lokantasından nakıl 

Bunlardan batka bir casus grupu daha (orkestra) 
vardı ki; bunlar da gezip dolaıtıldarı mu- BERLIN 
bitlere felaket saçmakla geçinirlerdi. Bu 1 7: Kolonya 19: keman için sonatı. 20: 
terirler de tunlardan ibaretti: k k )"ki 21 La · 73 30 h f"f arı~ı p a ar. . ypzıg. ~ , : a ı 

Paytak Kerim -Komiserlikten tarde- musiki ve dans. 
dilmitti. Karagümrükte ikamet ederdi. Or
ta boylu, hlmazca, keaik kara bıyıklı, ha
zan kalpak ve bazan fes giyen bu adam, 
o civardaki mahalle kahvelerinde dota.ır
dı. Kendini müfrit bir milliyetperver gös
tererek aafdilleri iğfal eder, ve onların 
ıöıterdikleri heyecanlardan veyahut aju

larından kaçırdığı bir kaç liftan büyük 

manalar çıkararak mübalegalı bir surette 
f nailizlere ihbar eylerdi. 

Çinaene İbrahim - Kaamıp&JaCla, Zin
dan arkaamda ikamet eden methm ve eski 
fabİfelerden Fitnatm damadı idi. s-i gü

zel olduiu İçin baz.an fudlarda ve hazan 
~lialerde hanendelik ederdi.. Hususi 
Meclislerde hanendelikten maluaclı, casus
luktu. O meclialerde, içkinin ölçüsünü ka
çırarak ••vezelik edenleri -bire, hin ka
tarak- fstibbarat ıervuine ihbarda bulu
nurdu. Zevk ehli zabitlerden bir çok tanı
dıkları vardı. Bunlara kartı kendiaini ko

BfJDAPEŞTE 

16,50: zigan orkestrası 17,50: Li•zt'in 
çift piyano için besteleri 19. Konser 21, 
15: orkestra. 23,35: Mandits cazı . 24,lj: 
Lakatoş zigan orkestra~ı. 

BOKREŞ 
18: Rumen halk musikisi. 19, l 5: Stüd

yo cazı 20, 15: Dans. (Devam). 21: tiyat
ro. 22, 1 O: Teganni 22,45: .. llk bahar kon-
ııeri » . 

VİYANA 
1 7,50: A,·usturya Çekoslovakya futbol 

maçı. 19: ilkbahar konseri. 20, l O: Kon
serin devamı . 21,20: Piycı. 23,20: Meş -
hur bestekarlar. 24: Caz. 

MOSKOVA 
18, 30: Kon:ıcr. 19,45: Sovyet beste -

karları. 2 1: Rus halk ~arkılan. 22: Almdn· 
ca piyes 2 3, 05: İngilizce ve Almanca kon
frans. 

ROMA 
vayı milliye taraftarı olarak satardL Bun- 18: Senfonik konser. 21 : R"ldiım kan
ları bu ıuretle gafil avlar, ağulanndan la- seri. 21, 35: ı Renkli saat u 2 3: Keman ve 
kırdı kapar. ve ondan sonra da derhal bir 
rapor yazarak Kapiten Denetin bürosuna 
kOfal'dL Böylelikle bir hayli para biriktir

piyano konseri. 24, 15: dans. 
23 Mart Pazartesi 

tSTANBUL 
mitti. Ve ıonra bir gece Galatada bunları 1 8: Opera musikisi (plak). 1 9: Haber· 
bir anda kumara verdikten sonra, eararen- lcr. 19, 15: Orkestra musikisi (plak). 20: 
siz bir ölümle geberip sitmitti. Muhtelif sololar (plak). 20,30: Stüdyo 

Mirtad Dilberyan - Taksimde, Sürp orkestraları ve Türkçe sözlu·· 1 21 eser r.:r. • 
Asopta 14 numarada ikamet ederdi. Bu- 30: Son haberler. 
nun da iti gücü Türk mahalleleri arasında Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
dolaımak; kara gözlü, kara kap, Ermeni gazeteler nıahsuıu havadis ııervısi \'erile -
tipinde bulunan çocuklarıa evlerini öğre- cektir. 

Sayfa 9 ,. 
ismet Hulusi _J BiBAYE 

DEHA KARA TOSUN 
- Ne sürüp durursun öküzleri Ha

san} Hanide gün kavuşacak .. 
- Daha biraz dönderem amca .. 

medi. İçinde bir şeyin koptuğunu hi• 
seder gibi olmuştu. 

* - Dönderesin amma. Baksana çak-
mak samanı kesmiyor. Hemen her akşam geliyor, Hasaninı 

- Keser, amca .. Gün çok kızgındı.' düğenine biniyordu. Artık eyi ku11anı .. 
Başaklar yavuz kurudu. yor, düşmek tehlikesi geçirmiyordu.. 

.. _ Sen bilirsin! Fakat Hasanın gözü hep onda idi, 
- Deha Alabas deha Kara t düşsün de tutayım gibi bir şey düşün .. 

,• osun. .. d y b 
Hasan üg~ enderenin ucunu ök .. 1 muyor u amma. anında ulunmak 04 

uz ere b. k . d Bak 
dokundurdu. Öküzler yarı kesilmiş ba- na ır zev venyor u. mak, gö~ 
şaklar üstünde dönen düğeni biraz ~ek ve uzaktan kokusunu duymak W. 
daha hızlandırdılar. Hasan ikide bir da- tıyordu. 
lıyor, öküzler düğeni harmandan dısa- :Ji#. 
rı sürüklüyorlardı. " Bir a~am yine geldi. Hasan dalı 

Hasan kızıyor, bağırıyordu: mıştı . Onu düşünüyordu. Geldiğini 
- Ha gözü kör olasıca içeri. görmemişti. 

)f - Hasan! 

Köye fstan~uldan bir kız gelmişti. Birden.bire doğrul~u, o idi. Yaln~ 
Bu kız Uzun Ismailgilin karısının ak- yanında hır başkası, hır erkek vardı~ 
rabası oluyordu. 1 ~asan ~~ ~r.keğin de lstanbullu oldu· 

Bir akşam evvel köyün kızlariyle gunu gıyınışınden anlamıştı. 
birlikte harman yerine inmişti. Hasan - Hasan bizi düğene hindir. 
tınaz savuruyordu. Yakın bir yerde - Peki .. Oha Alabaş. oha Kara 104 

durmuş onun tınaz savurmasını sey- sun. 
retmişti. Hasan utanmlfj, ancak yan - Ben ineyim .. 
gözle birazıcık bakabilmişti. lstanbul- Hasan indi. İstanbullu kız lstnnbul1 
lu kızın kolları çıplak ve çok beyazdı. lu erkekle beraber düğene bindiletı 
Saçları kesikti. Babanın attığı saman- Kız iiğendireyi aldı. 
lan uçuran riizgar kızın söylediği söz-
)erin bir kısmını da Hasanın kulağına 
getirmişti. fstanbuliu kız yanındakilc-
rine sormuştu: 

- Düğenler olsaydı da binseydik. 
- Bu kadar geç' e kalmaz bırakır-

lar. 
- Yarın daha erken gelelim .. 

Hasan bunu duyduğu için bu ak
şam düğenini durdurmuyor. Öküzleri 
çözmiiyordu. 

- Bak, nasıl kullanıyorum. 

- Ya düşersen. 

- Düşmem .. 

- Ne olur ne olmaz ben tutayim. 
Kmn kolunu tuttu. Biribirlerint 

çok yakın duruyorlardı. Kızın, yalni~ 
sarı saçlar değil, yüzü de erkeğin yü .. 
züne dokunuyordu. Düğen döndükç< 
onlar hep bu vaziyette kaldılar. 

- Çok zevkli değil mi?. 

ıf - Çok zevkli amma, çok gecikti~ 
Uzaktan göründüler. Yanında yine - Hasan al üğendireni 1 

ayni kızlar vardı. Hasanın harmanına Hasaı1m içinde sebebini bir türl{i 
geliyorlardı. anlayamadığı bir üzüntü vardı. D0t 

- Deha ... İçeri Alaba~. kunsalar ağlayacak gibiydi. Kend~ 
Pek yakma gelmişlerdi. Köylü kız- zorla tutuyordu. ilk defa gördüğii bJı1 

lardan biri Hasana seslendi: erkeğe bir şey söylemek lazımdı: 

- Hasan, düğeni durdur. Misafir - Hoş geldin. 
gız binecek. Dedi. 

- Oha Kara tosun, oha Alabaf. - Hoş bulduk Hasan, köyünüz fe-o 
Düğen durmuştu. na değil amma ben pek az kalıyorum. 

- Gelsin de.. Yarın sabah erkenden gideceğim. 

İstanbullu kız zıplaya zıplaya koş· - Köyümüz güzeldir . 
tu. Hasan artık yüzüne bakmamanın, - Allaha ısmarladık Hasan .. 
bir şey söylemeden durmanın ayıp o- - Allaha ısmarladık Hasan .. 
lacağını düşündü: - Güle güle! 

- Hoş geldin 1 Güle güle yürüdüler. Hasan arka .. 
- Hoş bulduk Hasan.. }arından bakmak istedi amma neden1 
Söz söyleyişinde bir başkalık vardı. se bakamadı. 

Yiizü zayıftı amma güzeldi. Kesik 1 
saçları saman rengini andırıyordu. Kı- - Hasan ben geldim düğene hine--
sa konu entarısının kapamadığı kolla-
rı bir gün evvelkinden daha beyazdı. 

- Diiğeni döndürem mi? 
- Ne bekliyorsun 1 

- Deha .. Deh .. 
Üğendire öküzleri harekete getirdi. 

Düğen lstanbullu kızın saçları rengin
deki başaklar üstünde ilerledi. 

- Hızlı Hasan daha hızlı. 
- Korkmuyon mu, düşersen. 
- Düşmem hızlı. 

- Deha bire deha! 
- Aferin Hasan! 
Hasan yam başında duran kıza bak-

tı: 

- Üğendireyi vereyim de sen hay
da!. 

- Peki Hasan. 
- Hasan biraz geriye çekilmişti. 

lstanbulluya tarif ediyordu. 

ceğiml 

Hasan bC\l.lını 
söyledi: 

çevirmedi. 

- Ya dü~ersen L 

-Düşmem! 

Sadece 

- Belki düşersin, ben lstanbul1~ 
erkek gibi seni tutamam ki. 

Üğendireyle öküzleri dürttü. 

- Deha Kara tosun, deha AlabatJ . ........................... -............................ ._ 

BUTO~ ULKE.Y' 
HE RC.UN 

- Sağdakine vur .. Soldakine solda
kine ... Oha, de .. Oha, oha ... Vur yürü- 1 
sün... 1 

lstanbullu bir ara şaşırdı. Öküzleı 
harmandan dışarı çıktılar, az kalsın dü
şecekti. Bereket ki Hasan erken dav
randı. lstanbulluyu yakaladı. Beyaz 
kolu eline, sarı saçları yüzüne değmiş-

"" 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAK.ATI 

lsıanbullu güldü: ~!!<.,-e2.'flill 
- Aferin sana beni düşürmedin. f>üTÜN ÜLKE.Yi KER c;.UM DO~:; 

ti. 

Hasan gülmek istedi amma güle- l 
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C~_mi~~ Şimdi Bütün Yaptığı İşlere Pişman Oluyor, Cenanı 
Muşkul Vaziyete Düşürdüğünden Muazzep Bulunuyordu 

C~mil, ~apı tokmağının burulduğu- vermiıŞti. Kalbine kadar hükmetmek is~ let kuşunun kıymetini bilemediniz. A
nu hısset~ış ;. b_aşını derhal kapıdan teyen bu kadının, bu cesareti hangi di bir halayık parçasını bana tercih et
tarafa çevırmıştı. me~badan aldığını öğrenmek istemiş- mek istediniz. Teessüf ederim sıze. 

Kapı; yavaş yavaş açılmış. bembe- ti. Ofkesinden disleri biribirine çarpa- Meg~ erse pek gafil bir aençmı's • · b · h al . . . · , ::. smız. Y~Z . ır ay. : sessızce ıçerı kayıver· rak başını ona uzatmış; boğulur gibi Elveda. Malfun • H. S... ' 
mıştı ... Cemılm dudaklarında hafif bir homurdanmıştı: 
tebessüm belirmişti: - Emir mi, ediyorsun~ .. 

- Cenan .. Vefakar kız. Beni gör- - Evet. 
meğe geldi. Uyuyor gibi görüneyim. B o·. I ·,. - ana.. ye mır •. 
Bakalım ne yapacak?. - Evet. 

Diye düşünerek, gözlerini kapamış - Ne sıfatla? .. 
- e sı ata mı. .• ve beklemişti. N f l l 

Odanın döşeme tahtaları hafif ha- - Evet. 
fif çıtırdamııŞ .. Bir ipek hışırtısı yanma 
yaklaşmıştı. Tatlı bir zambak kokusu, 
sihirli bir dalga gibi odaya yayılmıstı. 

Oda, karanlıktı. İpek hışırtısı, artık 
karyolaya kadar yaklasmıstı. Cemilin 
yüzüne ılık bir hava ç~rp~ış.. Alnına 
dokunan yumuşak bir saç demeti, genç 
adamı titretmişti. 

- Bir .. Sultan sıfatıyla ... Anlıyor 
musun Cemil, bir sultan sıfatıyla ... 

Cemilin başı, bir anda ağırlaşmıştı. 
Sanki, kuvvetli bir yumruk yemiş gi
bi, omuzlarının üstünde saJlanmıştı: 

.. - Sultan mı~. 

- Evet .. Ben, Ülfet değilim .. Hali· 

de Sultanım. 
O zaman, birdenbire sıçramış, ö-

nunde duran gölgenin omuzlarından Cemil, bütün şuurunu kaybetmişti. 
tutrnus. ·, sayıklar gı'bı" •· Dünyanın en cazip ve en parlak, en 

Birdenbire, Cemilin gözleri bulan
mıştı. Minderin üzerine oturarak dir
seklerini dizlerine dayamış, başını a
vuçlarının içine almış; düşünmeye 

başlamıştı. 

Şu çarpuk çurpuk, cılız yazılarda 

kendisine karşı adeta gizli bir tehdit 
vardı. Fakat bu tehdit kendisini kor

kutmadığı gibi. kaybettiği bu büyük 

fırsat ta kalbinde hiç bir nedamet u
yandıramazdı. 

- Fakat ... Cenan; bu zavallı kız, 

şimdi ne olacaktı? ... 

- Ah, ne büyük ihtiyatsızlık ettim. 

Vaziyeti, niçin sükunet ve soğuk kan

lılıkla idare edemedim. 

Diye mırıldandı. 
_ Cenan!. Cenan ı.. emsalsiz renklerini derisinde toplayan 
Diye mırıldanmıştı. korkunç bir yılanı bir hamlede öldür- Artık her şey geçmişti. Şu anda ya-

0 zaman kulağına boğuk bir ses mek isteyenler gibi onu altına almak pılacak bir şey varsa; o da bu tan>kın 
çarpmıştı: ve parmaklarını gırtlağına geçirerek 

1 
ruhlu kadının elinden Cenanı kurtara-

- Cenan, değili. Benim!.. boğmak istemişti. !bilmekti. Lakin bunu nasıl yapabile-

Cemil, birdenbire yattığı yerden fır- Birdenbire doğrulmuş, Halide Sul- cekti? ... 
lamı;Ş. Dirseklerinin üzerinde doğrula- tanın omuzlarından tutmuştu. ikisi de Aklına çok garip bir fikir geldi: 
rak, karanlıkta hayal meyal seçilen o 1 karanlıkta biribirinin .göz~eri içine b~- - Şüphesiz onlar, çıkıp gitmişler. 
bulanık çehreye bakmıs· kıyordu. Dısarıda hafıf bır yaz yag- Ce b d t k t · 1 d. ş· d" . · .. · . nanı ura a er e mıs er ır. ım ı 

- Bir emriniz mi var, Ulfet kalfa?. muru başlamıştı ve bır köpek kesik ke~ ' 
k ı onu görür görmez, buraya çağırırım. 

Diye mırıldanmıştı. si u uyordu. Al b' f k 
Bu sual, Ülfet kalfanın anlasılmaz * ır, ır tara a açarım. 

bir homurtusu ile karşılanmıstı. ' C .1 k d" ld""'. .. Bir anda hayali kuvvetlenmişti. 
, emı en ıne ge ıgı zaman gu- c·· .. .. .. ·· R ı· b Ik 1 

Cemil Hayatının hiç bir anınd d "' l k lm b. h 1. d 1 ozunun onune; ume ı a an arının . .. a , neş oga ı ço o uş, ve ır ay ı e \ l . · .. 
'korku denilen seyi nefsinde hissetme ı ··k 1 · t" H t f d . b" .. kA ya çın kayaları, ıçlerınde yuzlerce Bul-

• -

1 

yu se mış ı. er ara , erm ır su u-
1 ~iş olan Cemi!; bu kadının karşısında net içindeydi. Felce uğramış gibi dur- gar ~et~lerini saklay~ .k~ca ormanlar 

bıraz d~ha gen çekilrneğe, ellerini ona 1 gunlaşan dimağında bazı müphem şey- gelmıştı. Orada, kendısını o kadar se-
karşı sıper etmeğe mecbur kalmıştı. ler vardı. ven çobanlar, bir anda gözlerinin ö-

- Siz burada ne arıyorsunuz, Ülfet O lA b l k k b" .. nünden geçmişti. 
k lf Y d 

, evve a un arı or unç ır ruya 
a a?. a uyarlarsa?. . . D' .... d k d "' , . zannetmıştı. ırsegıne ayanara og-

Ulfet kalfa, yeniden boğuk boğuk rulmuş, başını uzatarak bitişik odayı 

homurdanmıştı: dinlemişti. Oradan hiç bir ses alama-
- Hayır .. Duymazlar .. Uyuy~rlar ... yınca telaş etmiş: 
- Fakat Cenan, çok hassas bır kız- - Eyvah!.. Onlar da uyuya kal-

dır. Çarçabuk uyanır. mışlar. Şimdi, güpegündüz onları ev-
- Cenan 1.. Cenan 1. Cenan !. . Ge- den nasıl çıkaracağım~ .. 

hersin!.. Ondan mı çekineceğiz. Diye söylenmişti. 
- Fakat, çekinrneğe mecburuz. Derhal üzerindeki ince abani yor

ganı fırlatmış, atmış .. Ateş gibi yanan 
başını eliyle tutarak ayağa kalkmıştı. 

-NiçinL 
- Niçin mi?... Aşkımızın sarsılma· 

rnası için. 
- Nasıl aşkınız?.: 

- Sevi~iyoruz. 

- Cenan la mı~ •• 
-Evet ... 

(Arka~n var) 

···-·············=-······--···································· 
Yeni Neşriyat 

Bu sesi ya§atacağım - Genç şairlerden 
Riza Vural"ın şiirlerinden mürekkep bir 
kitaptır. İçinde şairin 1928 den beri yaz
dığı şiirlerin en güzelleri vardır 

Pratik doktor - Bu ayhk mecmuanm 
2 nci sayısı intişar etmiştir. İçinde tanın
mış doktorlarımızın alakalı yazıları vardır. 

Münakasa gazetesi - Münakasa ve 
müzayede i1anlarm1 havi gündelik cı Müna· 
kasa gazetesi11 yann çıkmaktadır. Ala -
kadarların bu gazeteden büyük istifade e
decekleri .süphesizdir. 

Geçenki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

(Dünkü nushadan kalan kısım) 

LOSYON 
İstanbul Erkek lisesi 814 Vedat, İstan· 

bul Erkek lisesi 456 Bürhan, Sirkeci güm
rüğü anbar memuru İsmail oğlu Bürhan. 

MUHTIRA DEFfERİ 
Vefa lisesi 2 1 3 Murat Ünal, Uşak tii· 

tün inhisarlannda muhasebeci Tevfik oğ

lu Hayri, Vefa lisesi B/ 4 den 833 Fethi, 
~onya Akif paşa 3 üncü sınıf 46 Aliye, 
lstanbul 44 üncü mektep 2 71 Saliha Öz· 
dağ, Samsun orta mektep B/ 1 den 1 30 
Sabahattin Eral, Cağaloğlu Nurosmaniye 
cad. 1 O da Reyhan Yüksel, Tarsus Misakı 
milli okulu 95 AbdüJbaki 

BOYA KALEMİ 
Fatih 11 inci mektep A / ) den 137 Ha· 

di., Küçük Ayasofyada Bardakçı sokak 1 O 
Nazmiye, Afyon mal müdlirü Fehmi T o
kay kızı Esin T okay, Samsun İstiklal mek
tebi 3 ten 91 Turhan, Malatya orta mek· 
tep C/ 1 den 4 1 3 Celil. 

BÜYÜK SULU BOYA 
Bafra Gazi mektebi 2 den 54 Cemal 

Ş_ahin, Heybeli ada Hamam sokak 20 de 
Umit, Foça nüfus memuru Galip kızı Ja
le, Beyoğlu 15 inci mektep 3 ten 694 Ke· 
rim, Ankara Debrim mektebi B/ 4 ten 40 
Salahattin. 

KÜÇÜK SULU BOYA 
Ankara Necati Bey mektebi Fedai, Be· 

şiktaş 18 inci mektep 2 den Müzeyyen, 
Ankara Atatürk mektebi 516 Nezihe, 
Büyükada Nevruz mevkii 7 de Mihri, An· 
kara Ulucanlar cad. 125 de Akile Eriş. 

ALBÜM 
Kadıköy Moda Murad Bey sokak 50 de 

Turhan Kızılboğa, Ankara İltekin mektebi 
A/ 5 den 124 Necdet, Fatih Haraççı Mu
hiddin mahaile!li Gelenbevi sokak 38 de 
(isim okunamamışbr) Ankara Ulus mek
tebi B/ 3 ten 430 Hamdi, Osmanbey U
cuz aş aile mutfağı Mediha, Ankara Kınacı 
han 1 de posta kutusu 277 Cevat, Davut
paşa tramvay cad. 5 5 de Memnune, Mer· 
sin idhalat gümrüğü muhasebe birinci ka· 
tibi Esad kızı Suna. 

KART 
İzmir Göztepe Mısırh cad. 402 Ayşe, 

Ankara Kurtuluş mahalles[ berber Fahri 
vasıtasiyle Kenan Günas, Adapazarı Ku· 
yu dibi cad. zahiTeci Hüsrev kızı Meliha, 
Kadıköy Nazif bey cad. Hacı Necip usta 
sokak 9 da Sevinç, Burdur orta mektep 
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iki Kaynana 
Mahkemede 
Barıştı/ur 
Dün adliyede ceza mahkemelerinin 

birinde bakılan bir dava garip bir ne -
tice ile nihayet bulmuştur. 

Bir ay kadar evvel ikisinin de adı 
Fatma olan iki kaynana saçsaça, baş .. 
başa kavga etmişler bunlardan birinin 
başı yarılmıştı. 

Dün davaya bakılırken davact Fat· 
ma ayağa kalkmı,ş: 

- Bay reis, ben davamdan vaz geç
tim. Bizi affedin!.. demiş, sonra ma:r.· 
nun adaşının elinden tutarak konu\ia• 
gülüşe mahkemeden çıkmıştır. 

Mezbahada Şubattan Şimdiye 
Kadar 44 709 Hayvan Kesildi 

Belediyece yapılan bir istatistiğe 
göre; mezbahada 936 şubattan itiba· 
ren bugüne kadar 14.101 karaman, 
3,190 dağlıç, 4.121 kıvırcık, 2.456 ke"' 
çi, 18,587 kuzu, 1.556 öküz, 86 inek, 
291 manda, 899 dana, 215 malak, 17 
boğa olmak üzere 44 709 hayvan kesil" 

miştir . 

Komün Bilgileri Konferansları 
İstanbul üniversitesi hukuk fakül "' 

tesi iktısat ve içtimaiyat enstitüsü ta .. 
rafından ikinci kanunda başlamak 
ve 27 Nisanda bitmek üzere Komün 
bilgileri hakkında serbest konferans "' 
la tertip edilmişti. 

Şimdiye kadar muhtelif üniversit~ 
profesörlerinden 9 zat konferans ver" 

mişlerdir. Geride kalan daha 6 pro "' 
fesörü konfe,rans verdikten so~ ikin~ 
ci bir konferans serisi hazırlanacaktır. 

Şehir Plam 
Şehir pl~nını yapacak olan mühen"' 

dis Prust ile taati edilecek mukavele 
dün tasdik edilmek üzere iç Bakanlı " 
ğına gönderilmiştir. Mukavele iç Ba .. 
kanlığı tarafından tetkik ve tasdik e
dildikten sonra lstanbula gönderileceli 
ve işe başlamak üzere mühendis Prust 
şehrimize gelecektir. 

105 Reyhan, Tarsus postahane karşısı 101 ÜÇ Sınıflı lstanbul Ko··y Mek· 
de kahveci Ahmet oğlu Yakup Sabri, U-
şak Gazi mektep 5 ten Veysi, Manisa Vİ· tepleri Beş Smlfa Çıkar1hyor 
layet baktriyoloğu, 12 Şevket oğlu Faruk 
Sultanahmet Sanat mektebi 2 den 21 2 Kültür direktörü Tevfik, Kültür Ba-
Cezmi, Uda askeri ihtisas mahkemesi aza· kanlığından aldığı son bir direktif Ü" 
sından Yarbay Avni kızı Nermin, Sivas zerine İstanbul mıntakasına bağh kö)' 
lisesi C/2 den 620 Orhan mekteplerinde bazı tetkikler yapbr "' 

Kadıköy 9 uncu mektep 25 Meliha, Kadı· mağa başlamıştır. 
köy Y eldeğirmeni Süreyya apartımanı 9. Bu tetkikat neticesine üç sınıflı 
da Güner, Samsun Çarşa!Ilba l\lerkez mek· köy mektepleri beş sınıfa iblağ edile .. 
tehi 4ten Necdet, Ordu lsmet paşa mekte- cektir. 
bi 4 ten 15 2 Şerafeddin, Lü1eburgaz kah-
~eci M~_hiddin yanında AbduJJah, Sultan- Hilekar Bir SatıCI Ceza Gördü 
abm~t Üç]er mahalJesi 7 de Nevin Sayı
ner: l~mit orta mektep 2 den 268 Hadiye, 
Salihlı avukat Hayri Başaran kızı Saadet 
Kayseri ilk okulu A / 5 ten 474 Cabir Gü~ 

Ülfet kalfa, birdenbire doğruldu. 
Karanlık odanın bir anlık sükfitunu bo-

Kadınların yanma gecelikle gitme
mek için sırtındaki patiska entariyi çı
karın~. bir tarafa atmıştı. Sedirin üze
rinde karmakarışık duran elbiselerini 
giymeğe başlamıştı. 

Hem giyiniyor, hem de~ Kocaeli S. hukuk mahkemesinden: ner, Samsun İnönü ilk okulu 5 ten 129 
. Neriman, Kayseri Kor Bs Ec Yb Hk v 

··········•········································•··•····•·· 

Üsküdar asliye ceza mahkemesi 
dün Ali adlı bir satıcıyı 3 gün hapse 
ve 1 lira ağır para cezasına mahk\ııtl 
etmiştir. Alinin suçu şudur: 

Ali pazarlarda satış yaparken ter3; 
zisinin eşya tartacak gözünün altın~ 
çamur yapıştırır ve bu suretle eksik e§· 

ğuk bir kahkaha doldurdu: - Eğer çocukluk edip te onları da-
- Vay köpek, vay ... Demek 0 , bu- vet etmeseydim, bu gürültüler olma

rada kendi kendine işler beceriyormuş, ı yacaktı. ·· Eğer komşular işin farkına 
haaa... vardılarsa, artık dedikoduya dayanma-

- Ülfet kalfa. Rica ederim, bu kızı lı. Hele annemin kulağına giderse .. E-
tahlcir etmeyin. Aksam da, lüzumsuz vi bırakıp kaçmalı... Asıl derdin bü
yere kalbini kırdım~. y~ğü, şimdi onları hiç kimseye göster

- Ka1bini değil, kafasını bile kıra- meden, buradan nasıl çıkarmalı. 
rını. O kim .. Sevişmek kim? .. Bu an~ Diye düşünüyordu. 
dan itibaren bir daha ağzınızdan bu i- Giyindikten sonra, doğruca bitişik 

• sim çıkamayacak Cemil Bey. Sizi .. Ben odanın kapısına gitmiş; evvela knlağı
seveceğim.. Anlıyor musunuz, ben .. ı nı kapıya vererek dinlemişti. Fakat 
Yalnız, ben... 

1 
içeriden hiç bir ses alamayınca, usulla-

Cemil, işittiklerine inanmak istemi- ı cık kapıyı aralamış, içeri bakmış; hay

yordu. Bir anda 0 kadar şaşırmıştı ki, retten donakalmış: 
bu tahakküm ve azamet karşıs·nda ne - Citmi{ller. 
yapacağını tayin edemiyordu. Diye mırıldanmıştı. 

- Fakat, Ülfet kalfa. Çok ileri gi· İçeri girmiş, etrafa göz gezdirmişti. 
diyorsunuz zannederim. Çi.inki.1 ben, Şilteler, yayıldıkları yerlerden kaldırıl
kimi semvek lazımgeldiğini sizden sor· T"11Ş; minder üzerinde üstüste yerleşti· 
muyorum. Ve kalbime ait işlere de, hiç rilmiş~i. Ve bunların ortasında tam gö
kimsenin karışmasını istenıiyornm. ze çarpacak bir yerde de, ucunda tek 

Ülfet kalfa, d~ha ziyade kudurmuş· ve iri bir pulanta parlayan altın bir iğ
tu. Artık ağzından zehir f\şkıran bir 11e ile küçük bir kağıt iliştirilmişti. 
yı1ana benziyordu. Birdenbire hiddetle I . . Cemil bu kağıdı koparmış, almış .. 
Cemilin omuzunu kavradı: ; Uzerindeki eğri büğrü yazıyı okumağa 

- Bana bak \,.mil!.. Beni .. Yalnız b?~lr-rnıstı: 
beni seveceksin. F ... rediyoru!"'1. 

1 
Cemil bey. 

Bu sözler, Cemile büsbütün hayret l Yazık iİze ki, b~ın17.ll konan dev• 

Izmit Balıkpazarında müteahhit Hamit ) A · · · · og· 
ve Sadık katibi Mustafa tarafmdau İzmit u rslan Kaplan, Bursa Muradjye Fırın 
Tepecik mahallesinde manifaturacı Mus • sokak 8 de Turan, Sivas Fevzi paşa okulu 
tafa kızları Halise ve Fatma aleyhlerine 

5 
ten 123 Güzin Taner, Ödemiş Serfiçeli 

Eminin kızı Sıdıka Aınıl, Tokat orta mek· 
açılan Tepecik mahallesinde Fethiye cad tep 320 Atıf, Tokat orta mektep 368 Az" 
desinde kain hudutları malum bir parça y ız, 
arsa hakkındaki izalei şüyu davasından o~at Memleket hastanesi eczacısı oğlu 

Sabıt, Çorum İstiklal mektebi 5 ten 39 Os· 
dolayı yapılan muhakeme sırasında müd

ya tartarmış. 
Zabıtai belediye memurlan bunUJl 

farkına varmışlar ve bir gün cünnÜ " 
meşhut halinde kendisini yakalamış " 

lardır. 
deialyhlerin bundan 20 sene evvel İzmiti man, Tokat İbni Kemal ilk okulu 156 Ha

luk, Çatalca birinci mektep 5 ten Özde· 
terkedip semti meçhule gittiği ve ikamet - H.. ·ıe Ka o·· e Adam , mir, Kadıköy Mısırlı oğlu Yavuz Türk 80• amt rlSlnl OV n 
gahları belli olmadığı anlaşılmasına meb- k 

1 
ak 3 1 de Ayten, Tokat orta mektep Galatada Sırma sokağında oturaıl 

amele Hasan, Sedef ismindeki hami " 
le karısını yemeğinin vaktinde hazır "' 
lanmaması bahanesiyle dövmüş, ka " 
dm sancılanarak çocuk düşürmek teh· 
likesine maruz kaldığından hastaneye 
ka1dırılmıştır. Hasan yakalanmıştır· 

ni i anen tebligat yapılmasına karar veril- C/ 
miş olduğundan müddeialeyh Halise ve I den T 

91 Şevki Keskin, Samsun Çar-
şamba Merkez mektebi 4 ten 288 Js ·ı 

Fatmanın muhakeme günü olan 7 / 4/ 936 S İ maı • 
salı günü saat 1 O da sulh hukuk mahkeme- amsun smet paşa mektebi 236 Gazan

fe~. E. laziz Vakıflar direktörü ogv)u ı·. 11. ,1ete, 
sine gelmeleri lüzumu tebljğ makamımt El- '" 
kaim olmak üzere ilan olunur. . azız orta mektep A/ 3 den 259 F. Onay, 

Mürebbiye arayanlara 
Avusturyalı tecrübeli bir mat

mazel aile yanında çocuk bakmak 
için mürebbiyelik arıyor. Müra
caat: Beyoğlu Hava sokak Hayri 
Bey apartıman No. 3 [589] 

Kayıp - Tatbik mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan eskisinin hükmii. 
yoktur. 

Alemdar belediye tahsildarı 

Hasan Basri Güçlü 

~.şa~ G_azi okulu l de Ruhsat, Uşak Tü
tun ınhısarı muhasibi T evfi'lı: ogvl S b · · . u a rı, 

~zmır Burnova Kars okulu 5 inci sınıf Ali 
Ihsan, Ankara Tecim lisesi Al ı den 255 Filistin Ve Şam Panayırları 
Mustafa, Susığırhk birinci mektep 5 t Nisanda açılacak ve 30 mayısa ~a· 
Ali Dal, Bursa Kız muallim kt b" A ,~" • den 5 5 ı K h Ad me e 1 ' • dar devam edecek olan Filistin sergı 

aya an, apazar Büyük Ga· . d h" d'l k 11 haı:ır• 
zi mktebi A / 4 ten 20J N dd. sın e teş ır e ı ece ma arımız . 

ure ın, Bursa [J S · · d · dı)efl. 
orta okulu D/ ı den 620 C .1 K 1 ıanmıştır. ergı yerın e mşa e 

emı, urtu uş T·· k . d ~'-- l e· 
Rum kiz mektebi 4 ten 12 E. T, Ankara _ur . ~avyonunun ınşaatı a ııuua 
Er~urum mahallesi Pusad sokağı 32 de dılmıştır . ~ . ~r 
Alı Ertan, Ankara 2 inci orta okulu 38 I 15 Mayıstan la Hazırana k~d. 
Ferhan, Havran 2 inci mektep 145 Hüs- açık bulunacak olan Şam sergisi ıçtl'l 
nü Günas, Edremit Soğanyenıez mahalJe- de 200 parça nümune hazırlanın1' bıl' 
si 14 te Nureddin. lunmaktadır. 
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• 
ftalya- MaCaristan - Avusturya Ittif akı Bütün Avrupa Alman ya-

(Baf taralı 1 inci yüzde) 

Müzakereler yolunda gidiyor 1 
13 ler komitesinin içtimaı 

Londra 21 (Hususi) - Pazartesi günü toplanacak ve ltal -
ya - Habet sulbünü görütecek 13 ler komitesi (İtalya hariç ol -

Roma, 2 J ( A. A.) - Mu sol ini, Gömböş ve Şuınig, ille içti- mak üzere konsey) içtimaına ehemmiyet verilmektedir. Fransa 
tnalannı bu sabah 10.15 ten 11 e kadar aktetmi9lerdir. Saat hariciye nazın kongrenin dün Fransız parlimentoRDda İtalya • 
J S te yeniden toplanacaklardır. Bu toplantının sonuncu olması Habet harbinin nihayet bulmasına ve zecri tedbirlerin kaldırıl • 
ltınhtemeldir. Akşama doğru bir itilaf lıisıl olacağı tahmin edil- masına dair söylediği sözler bu içtimam ebeıruniyetini arttırıyor. 
ltıektedir. Kral, Musolini, Gömböt ve Şu,nig'ye bir öğle ziyafeti Habefistanın Paris elçisi M. Mariam ile Habe, mÜfaviri pro • 
'°enniıtir. Avusturya ve Macar baıvekilleri saat 16.45 te İta! • fesör Jeze de buraya celmiılerdir. 
hn ıaylavlar kurulunun toplantısında hazır bulunacaklardır. Habef bükiımeti 13 lerin teklifine verdiği cevapta muhasa • 
liava~ muhabirinin öğrendiğine göre müzakerelerin kısa sürme- matı tatil için vuku bulan daveti kabul etmekte ve barııın Mil
ıine rağmen elde edilen neticeler bu akşamki itilafa kaydoluna- letkr Cemiyeti prensipleri dairesinde olmasını istemektedir. 
tııılttar. Esasen bu itilaf, diplomasi yollarile hazırlantnlf bulunu- Habet notumda İtalyan tecavüzünün devam etmekte olduğu 
)ordu, Ekonomi eksperleri, baıbakanları görütmeleri sırasında, beyan olunuyor ve Habeıistanııı münferit bir sulh yapmadığı 
9'oktai nazar teatilerine devam etmektedirler. anla9ılıyor. 

nın Cevabını Bekliyor 
(Baş tarafı 1 inci yüzde) luyandırmııtır. Bir kere bu tekJiflcd 

liğ etmiılerdir. Fakat Alman cevabı yapan devletlerin bala nazilikte~ 
pazartesinden evvel beklenmiyor. Al- önceki Alman hükUmetlerile konute 
man murahhası Ribentrop bugün tay· tuklarını zannettikleri, bugünkij 
yare ile Almanyaya dönınüttür.Ken- Alman, Alman ıiyaıetlerini kavra • 
disi pazartesiye yine Londrada bek· madıkları anlaıılmıttır. Almanya 
)eniyor. Miıter Eden, Alman mu • ihtiyar ettiği fedakarlıklara muka 
rahbaıını beklediğini ıöylemİ§tİr. bil Avrupa devletlerinin de biraz 
Ribentrop Hitlerle görüıecek ve o- fedakar davranarak ıulhu saglam 
na göre vaziyet alacaktır. Mister E- lamalarını bekliyor. 
den hafta sonunu geçirmek üzere Almanya, kararında ıebat ediyor 
Mister Baldvinle bir sayfiyeye git- ve bu yo)da zerre kadar sarsılma • 

B k h • ? ' ' mit bulmıuyor. mıf bulunuyor. Almanya hükümeti u çocu angı ananın . Ziraat bilgisi Almanyada tekliflerin gayri mü- Londra tekliflerine henüz cevap ver .. 

-------- _ _ Yerli tavuk mu, nit bir tekilde teti.kki edilddiğinde memit bulunuyorsa da bu cevabın 
(Baş taralı 1 İnci yüzde) Iumatları, dair alınan ilk haberler, Lon ra a Her Hitler tarafından Hamburgta 

hangi anadan ve hangi babadan dünyaya 6 - Operatör, dahiliye ve cildiye Cins tavuk mu? hayret uyandırmamı,tır. Burada söylenen nutuk daireıinde verileceği 
Reldiği tayin edilebilir mi? mütehassıslaztının noktai nazarları. - 1 _ bilikia uAlmanyaya yapılan teklif- fÜphe götürmez. Hitler bu nutkunda 
d Mahkeme, bunu nraıtırırken Son Posta l Bunlar Üzerinde anketimize devam Son yıllar zarfında tavukçuluk 

0 
ler kat'i bir mahiyette değildir. Ya- Almanyanın tam müsavat hakların .. 

a ~ıyrnetli arkad~tı dok~o~ Ete~ ':ass~f~ ederek, okuyucularımıza en son tıbbi k d l ·· nl, ya bunları kabul eder, yahut a- dan hiç bı"r fedakarlıkta bulunmıya • ilYnı işe memur etti. Kendısıne .. bıldiklermı h k "k tl . . h _ I _ a ar a mış yurümüştür ki bugün her d 
~ b . .. .. ı · . .. a ı a erı ıza etmege ça ışacagım . milletin kazancında bu yu""zden gelen leyhinde harekete geçeriz tarzın a cağını, sulhün ancak müsavi devlet-e u ıtle soz soylemeye sa ahıyettar us - y b l k h. d k 
lıltlann mütnlealarını yaz» dedi. Aşağıda az~m~ aş ar en ver:ıset ve r~- ~ - önemli bir gelir göze çarpmaktadır. bir ıey ıöylenmemiıtir» enme • ler arasında yapılacağını anlatmı§ • 
f:tenı Vassafın ilk yazısını okuyacak!ınız. yat no taı nazarından kısaca verdıgım fleri memleketlerde ve hele Amerika _ tedir. İngiltere Almanyanın bu tek- tır. 
Tıp bugün bir çocuğu hangi anaya izahata ilaveten biraz. da ~kan- ve kan da tavuk köylünün beJli başlı bir ka- liflere karfl söy~iyeceği ıözü naza - Bütün Alman matbuatı tekliflerin 

ait olduğunu arastınp hakikati meyda- grupl~ını anlatmak ısterım. zanç kaynağıdır. Bizde her nedense rı dikkate almaga hazırdır. Bunun- Alman ıerefi ile kabili telif olmadı 
11a k k · · ' b" k l Bugun sabit olmuş bir hakikattir - tavuk besliyenlerin çogu- onu sade la beraber Lokamo devletleri her gmv 1 ve Almanyanm tam hakimi • çı arma · ıçın ır ço usu ve va - ı k. k . l 
•ıtalara malik bulunuyor. ı .ı an. cıns ere ve nevilere göre deği- merakları yüzünden edinmiı;:Jerdir. fı;ıi hangi bir hadiseye kartı hazır ol • yetini bir daha ihliline müsaade 

Ç . . .. . . . şıyor. insan kanına ayni cinsten olmı- Y ' ku 
ocuk pısıkoloJısını tetkık eden ru- l" b" k k . . . tecim anlayı~iyle kavrayıp üstüne dü- mak ve bir taarruzun vu una ma .. etmiyeceğini söylüyorlar. Hepsi de 

hiyatçılar veraset kanunlarına uygun yan,k meseb a ırb oyun dadnı ~ıkrınbcel ın- şenler sayılacak kadar azdır. Köyleri _ hal bırakmamak üzere erkanı har ~ Alman murahhaılarınm mekteu ta .. 
o) k k1 san anı u ya ancı ma eyı a u et- k d b l ·b· · 'h k · · d ara doğan çocu ara ana ve baba - d h 1 . . n b mizde ise tavuk yetiştirilip edinilen biyelerinin müza ere e u unma • lebesi gı ı ımtı an verme ıçın e • 
l\ı b·· .. h . l . . d b b yor ve er a erıtıyor. ~zaman u l im l k I . . d . . d 
bil utun ususıyet erının e era er · k h" 1. b" dd h ı· bir şey değil, kendi kendine yetiı:ıip o- )arını ve tedbir er a a arını arar~ ği, müsavı ıeraıt aıreıın e müza. 

l ... . . . gıren an ze ır ı ır ma e a ıne ge- Y 

\J undugunu tayın etmışlerdır. çiyor. luveren bir mahluktur. Onun rast ge- lat~ırmıflardır. Almanyanın ceva • kere yapmak çin gönderildiklerini, 
Kan vasıtasiyle intikal eden bu hu- K·· k k d . . le samanlığa bıraktıg'"' 1 bir iki yumur hı merakla bekleniyor. buna rağmen Londra tekliflerinin 

6 • ope anı a aynı surette ınsan • - . v 

llsıyetler ruhi noktaları tenvir ettiği kanına karıştığı zaman ayni tekilde ta da Allah vergisidir. Hiç bir köylü Bütün Londra gazetelerı bu me .. tek tarafh kaldıgını anlattıktan ıon .. 
Qibi çocuk karakterini de tesbite hiz ~ zehirli bir madde haline tahavvül edi- düşünmez ki bu hiç yüzlerine bakılmı- alde neıriyatta yapmaktadırlar. ra «hu tekliflerin vaftiz babası, Ver .. 
fı'ıet eder. yor. yan tavukçuklar bu halleriyle bile her Senbolik kuvvet ıay muahedeıidir» diyorlar. 
t Çocukta doğuşu gününden itibaren Bunun içindir ki ayni cinsten ol _ yıl Türkiye hudutlanndan içeriye tam Londra, 21 (A. A.) - Röyter a • Fransada ademi memnuniyet 
\>t~rihi teşekkül itibariyle de birlik mayan kanlar birleşemiyor. on milyon lira getiriyorlar. janıınm ıalihiyettar lngiliz maba.. baı göderdi 
ardır. iskeletin heyeti umumiyesin- F 

d insan kanına gelince, iki insan ka _ Hiç birisi düşünmek istemez ki fillinden öğrendiğine göre, ransız· Paria, 21 (Hususi) - Londra teklif .. 
tı~ b~r ço\ nokta~arın b~ba v~ anne - nının birihirine nakli sırasında ayni bakkaldan gazını, tuzunu, şekerini a- Alman hududu üzerindeki Alman leri hakkında gelen ilk haberler bura .. 
L il İr ço kısım arına enze iği müs- cinsten olmayan kanlarda göru .. len ze- lırken ona gönderdiği para yerine sa· mıntakaıına gönderilmesi düşünü • da memnuniyet uyandırmıs, ve Fran "" ilet bir hakikattir. 

hirlenme hadiseleri vaki oluyor. Bu- de yumurtadır. len beynelmilel polis kuvveti, sem- sız diplomasisinin bir zaferi telakki e• 
nunla şu noktaya vasıl oluyoruz ki Ben hangi köye gittiysem hakka .. bolik bir kuvvet olacakbr. dilmi' olduğu halde bu memnuniyet 

Çocuk ortaya çıktıktan sonra ha1k 
İll'asında : 

- Annesine daha çok benziyor! 
- Tıpkı babasının kaşı ve gözü!. 

I Diye söylenen sözler bizim fenni o
k:rak ortaya attığımız hakikatlerin in
cır edilmediğini anlatır. 

~ Gene bu noktayı izah için veraset 
cınunlarma tabi bazı hastahkları zik

t'<lcbiliriz. Kan vasıtasiyle çocuk ka
tıına intikal ettiği içindir ki mesela 
ftengili bir aile çocuğunda bu irsiyet 
~\lhteiif şekilJer dahilinde ortaya çı -

1Yor. 

Bazı san 'atkar baba çocuklarında 
~hıj kabiliyet daha çocukluğundan 
lfl 
~uaren uyanmağa başlıyor. Sazan bu 

ha mütekamil, hazan da daha nok
'cın olarak görülüyor. 
I Karakter, ruhi, tabii ve marazi hal
~rler belli başlı hususiyetler kanla in
~a) ettiğine göre bu çocuk davasının 
I Ui için çok esaslı bir yol mevcut bu
lıtıınaktadır. 
I Nihayet kan vasıtasiyle teşhis edi -
'=ll herabcrli~i izah etmekle dava hal -
tılunınll§ dernektir. 

ayni cinsten olan kanlar da gruplara lında yumurtanın para yerine kulla .. Bitaraf devletler Londra teklifleri ıö~eğe baf~tır. . ,.. . 
ayrılmıştır. nıldıg-ını gördüm. Çok defa bir is, için l h. d Bır kere efkarı umumıye, son hadı .. 

a ey ın e l d Alın ·ı · b. Kanın hem seromunda (1) ve hem şehre giden köylüye, karısının uçku .. H ıe er en sonra anyaya ı e yem ır 
d k k.. · d b f ki Londra, 21 (A. A.) - avaa mu- muahede yapmanın mi.nasını anlama .. e ırmı ureyvesın e u ar ar mev- ru kenarında biriktirdiği yumurta pa- v d·-· ·· bitaraf 
cuttur. d h lık di-· . d bT . habirinin ögren ıgıne gore, maktadır. Herkes, muahedelerin ihJa-

r~~ı~ an arç ver gını e ı mm. devletler, Lokarno devletlerinin tek- )j bu kadar kolay olduktan sonra yeni 
Seromdaki müessir olan ve inhilale Sozun kısası tavuk bu kadar bakım - • I . l h ldukl bil .'.'.! ,.. 1 

h. · dd k . . . . lıf erıne a ey tar o arını l muahedeler yapmanın ne manası o a• ızmet . ettıren ma e üreyvede de sızhk ve kayıtsızlık ıçınde bıle hır çok d' . l d' B·taraf devletler Mil .. 
daha erımeden evvel bunu ahzü ka- işimizi görebilen bir kaynak iken ona ırmı§ e~ ır: ı • f d, k cağını soruyor. 
bul edecek mefruz bir cihaz halinde _ umursamamak çok yazıktır Onlara ler Cemıyetı konıeyı tara ~ an a- Diğer devletlerle temin olunan te• 
· 1 · · b l d·ıd·-· takd. d tatbikmı te • aanüt de efkin umumiye üzerinde dır. şte kandakı bu hususiyet şahsı azıcık bakmakla elde edeceğimiz ka - u e ı ıgı ır e, 

teferrüt ettirir. Bir insanda bu 0 kadar zanç kesemizi olduğu kadar yurdu _ min mecburiyetinde b~lunac~a1:1 derin bir tesir yapmallllf bulunuyor. 
sabittir ki hiç bir tesir altında değir,ıe _ muzu da şenlendirecek kudrettedir. bu teklifleri ağır meı'ulıye~er~ ıbtı- Şimdilik Fransa efkin umumiyeai-
bilmesi ihtimali yoktur. Şahıs sağlam 1tf va etme.inden dolayı teblıkeh say- ne teselli veren bir nokta Jngiltere ile 

ld - b" I b h · ak d l Franıanın anlatmasıdır. o ugu zaman sa ıt o an u ususıyet Şu kadar var ki tavuk beslemeği m ta ır ar. 
hastalanır gene değişmez bı·r ı·s d" I lmah b . . . b'l /talya Lokarnoculmdan M. Heryo bugün yazdığı bir yazı 

· . ıye e e a , u ışı en yem ı - da z1 • ı·· 
insan kanı dört grupa ayrılmıştır. gilerle baııumnalıdır. Yoksa yahudinin ayrılıyor ma? fU IÖ en IÖy uyor: 

M h lAb ~•· · M b r.".""9- « Muahedeler tekra ihlal edilirse ar-eş ur a oratuvar a.ıımı ost u dediği gibi hesabın sonu yılda ancak Londra, 21 (A. A.) - Milletler 
l · fr · l k ")d ·· tık Milletler Cemiyetine inanmıyt.ea .. grup arı ~ı ırumen e şu ,e ı e gos - bir yumurta kazanca varır. Bizde iıııi Cem·ıyetin· dekı· hı.taraf memleketler --1 

t · Y ğım, onu paçaVl'ahk kiğıt par~an er1o~ 1 azıcık_ kavramvukakedini~eyenkler bbuJunun ]ba- delegele,ıi, t•andinaTYa devletleri fabrikası aayac:ağun!.n 
· · il ~~ı cın~ ta vuk :ı. t~ u~or arla· ile ltalya, lıpanya ve lıviçre mu • .. · · " · · · · · · · · · · · ,_,_.. · · · · ··--
A. d uhyafcınls ta le ırkersed h un kr rahhaıları Lokamo devletleri kar' • 
B. ili a a az a yumurt ayaca , a a ço • h kkınd 
O illi k" . ki · 1 fııında alacakları vazıyet a a · ar getırece ermış • 

1 kanındaki bu hususiyetler ir- müıterek bir hattı hareket tanzım 
nsan Oysaki daha başlangıçta bir çoğu • eylemek üzere buaün aralarında bir sen de intikal eder, veraset kanunları- Yah b 1 

Son Posta -- - -

Bu ankette yürüyeceğim yolu 
tıı • 

na tabidir. nun öldüğü görülüyor. ut e ir - to lantı yapmıılardır. 
kısa- siz bir hastalık gelip her gün sürüden p 

Bu vaziyete göre kan muayenesi ne birini çekiyor. Belr, 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Hal.le ga2e~ 

Eski Zabtiye, Çatalçeıme sokağı, 25 

tSTANBUL 
l~hc deyim: 
1 - Kandaki bu alakayı izah ede

t~k haktriyoloğlarm mütaleaları, 
2 - Sinir ve ruh hekimlerinin bu 

~escJc hakkındaki düsünceleri, 

gibi şartlar altında yapılır ve nasıl ne-
ticeler verir. Dü;Şünmcli ki kazanmak için yalnız 

Y G··ıh b k · 1 ·· 11" cins tavuk edinmek kafi değildir. On-
arın u ane a trıyo OJı mua ı- w 

· K l .. . . b h k" ların nasıl bakılacagmı, nasıl barındı-
mı ema Huseyının u ususta ı 1 ... h I kl d l k . . l l . . _ . rı acagını, asta ı ar an nası oru -

tet - muta ea arını bıldırecegım . - d b"I k kt" 
nacagını a ı me gere ır. 

Dr • Etem V auaf Hatta diyebilirim ki bizim memle -

l· 3 - Morg mütehas~ıslarının 
1kleri 

' 

(_l_)_P-ıh-t-ıl_a_s-an_k_a_n_d-an ayrılan mayi. ketimiz gibi memleketler için cins ta-
. vuk daima zararlıdır. Yabancı memle-

4 - Teşrih üstatlarının bilgileri, 
5 - Doğum mütehassıslarının ına-
~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ketlerin hiç deb~i~ gid~im~ uy~ 

Türk Hava kurumu 

PİYANGOSU 
•• •• 

YU 
Ş ındiy ~ k 'dar bin· erce k:~ ·yi ze ı gi ı et niştir. 

6. ncı Keşlde 11 NJs3n 936 dadır. 

[ Cy U:< il ramiy J: •O Q Lir.i .1ır. 
l\}r (a ; 3 \ O·. 2G. ,QJ, 15.0JJ, 12.00:>, 10.t)JO linl.k ikra uiye:erı~ 

, Sl> .. O ı ı : r ıl ık ı ki adet mü ca ·a t vardır. .. 

gun olmayan şeraitte yetişmeye alış
kın tavukları bizde soylarını bozmak
tan başka bir işe yaramazlar. 

Her memleketin ken~i tavuğu o 
memleket için en iyi tavuk cinsidir. 

1 

Elverir ki onun' üredilmesinde fen· 
nin gösterdiği yol güdülsün 1 Ve elde 
edilecek yavrulara yabancı memle -

1 
ketlerdeki gibi iyi bakılsın. O zaman 

~
göreceksiniz ki bizim yerli tavukları -
mızda meydana vuran meziyetler ya
bancı cinslerin bir çoğunda yoktur. 

.............. ~ZSii:!:meJ~iiCSl--... m'!!ll--ımmilll.m-·-------·· Çiftçi 

F ranaayı Ruıyadan ayırmağa 
çalıııyor 

Paria, 21 (A. A.) - Oeuvre ga -
zetesinin diplomatik muharriri B. 
Bekin Almaiıyaya komtu olan Po • 
Jonya, Fransa, Çekoılovakya, İsviç
re, Belçika, Hollanda, Macaristan 
ve Litvanyanın ve zam in sıf alile İn
giltere ve İtalyanın da İftirakile bir 
konferans aktetmelerine dair pazar
tesi veya salı günü bir teklifte bu -
lunacağını haber vermektedir. 

Bu muhabirin haber aldığına gö
re B. Bekin bu tekliften maksadı 

Sovyet Rusyasını Fransadan ayır -
mak ve Almanya ile Fransa arasın
da, Polonya için daha elveriJli yeni 
bir emniyet vücude getirmeğe çalış
maktır. 

Almanyadaki akisler 
Berlin 21 (Hususi) - Londra tek

lifleri Almanyada derin bir teeasür 

.Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARİ 

s:ne ! ! 1 !.,. 
Kr. Kr. _ Kr. I Kr. 

1100 - 750 400 l f>0-
2340 122 o 710 :!70 ' 
2100 _ uooı Sl o 3 oo 

Abon ~ bedeli pe§indir. Adres 
eleği tinnek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 

Hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kur ıı '<luk 
pul ilih·esi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İ stanbu l 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



il il 
Dişlerinize bakan bir mütehassısın en 

kolay verebileceği hüküm 

RADYOLiN 
kullanıp kullanmadığınızdır. 

Çünki RADYOL/N dişleri çizip Örselemeden be
yazlabr. 

Çünki RADYOL/N diş etlerinin tabii renklerini 
muhafaza eder. 

Çünki RADYOL/N mikroplan yüzde yüz öldürür 
ve dişleri çürümekten muha
faza eder. 

Çünki RADYOLIN dişlerde kefeke dediğimiz kir 
tabakasının tahassülüne mani 
olur. 

t . .j.. • 1 J . : : J •• ... l • , ,. i 
... "" '. • 1 { • ! ... • • . . 

"'--- ---· ----··----·----
fstanbul Albncı İcra Memurluğundan : 

Evvelce Pangaltıda Tayyareci Fethi ıokağında Şen yuva apartma
nın 3 numaralı dairesinde mukim iken elyevm ikametgahı meçhul Dil
li zade Mehmede: 

Emlak ve Eytam bankasına birinci derecede İpotekli olup Dilli zade 
namına 120 sicil numarasında kayıtlı 341 tonilatoluk evvelce lntepe· 
halen Martı ismiyle anılan vapurun itbu ipotek borcundan 7 /2/936 ta
rihine nazaran Bakiye zimmeti bulunan ceman 16303,03 tarihi mez • 
kurden itibaren mevcut vesaikte yazılı faiz ve komisyon ile % 5 Üc· 
reti vekalet ve icra masraflarının tahsili için merhun Martı vapurunun 
paraya çevrilmesi talebile emlak ve Eytam bankasının verdiği ve 
esas defterin 936/346 numarasına kaydedilen takip talebi üzerine ta· 
rafımıza gönderilen ve İ§bu meblağın bir hafta zarfında tamamen ö-
denmesi ve 844 numaralı kanun ahkamına tevfikan vuku bulacak iti
razabn icra takibini durduramıyacağı ve borcun muayyen müddet zar
fında ödenmemesi takdirinde merhunun mezkur kanun hükümlerine 
tevfikan satılacağı hakkındaki ödeme emri arkaıına mübaıir taı·afın
dan verilen meıruhattan ikametgahınızın meçhul olduğu anlaıılmıt 
ve bu kerre ili.nen tebligat ifasına karar verilmit olduğundan tarihi 
ilandan itibaren 30 gün zarfında yukarda yazılı borcu masraflarile 
birlikte ödemeniz ve bu müddet zarfında mal beyanında bulunmanız 
lüzumu ödeme emri tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. (323) - ------~ - ------------ --------

Hayrabolu Belediye Reisliğinden: 
Her sene ilkbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Emtia 

panayırı bu sene dahi 8/Nisan/936Çartamba günü açılarak üç gün de· 
vam edeceği ilan olunur. «1526H 

= 

SON POST~ 

:rabii meyva usarelerile hazırlan • 
mı~ yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 
Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 
eder. 

INGİLlz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

..... l:ml ......... a. ...... # 

Mart :!Z 

ll·H:l2 TO~Ll::J iZAHATI GlŞ ELE12.iMiZOE:N ALiNiZ 

KAnAKOY .. PALAS ALAtEMCI MAH 

50 Kuruşa .. ,,~ ........ ilmliilmmı••• ... --.ı ...... ~ ................ .. 
plaklar 

Darüttalimi Musikinin Türkçe 

klasik ve güzel dans plakları 

satılmaktadır. 

' Bey oğlunda Tünel başında No 1 

. ... 
GEN{: LiGE 
AVDET 

ADEMİ İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLlGİNE karfi 

HORMOBIN 
Tafaillt: Galata P. K. 1255·Hormobio 

Ş A .R K~ MALT 
HÜLASASI 

N ckahette huluııanlar, kansızlar, i~tilıRl ı zlRr. zayıflar, cmıikll kadınlar, 
diş çıkaran ve hrnik'eri uyıf olan çocuklar için emHbiz dendır. 

HER ECZANEDE BULUNU~ 

.... -------------------------------------------------~ 1 lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilanları 

İstanbul Tapu Baş Memurluğundan: 
lstanbulda Silivri kapısı civarında kain Harap Uzun Yusuf camii 

nin tapuda kaydı olmadığından senetsiz tasarruf muameleıi yapıla • 
rak bu mahallin vakfı namına tescili Evkaf Müdürlüğünden talep edil· 
meıine biaen fayet bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan var 
ise vesaiki tasarrufiyesile tarihi ilandan on beş gün zarfında İstanbul 
Tapu Başmemurluğuna müracaatları ilan olunur. d439» 

Sabık Kabil Verem Sanatoryomu Baştabibi 4m' 
Paris Faku:tesinden Diplomalı Doktor 

Ferhan Y iicer 
lıtanbul: Ayasofya Y erebatan Caddeai No. 43. Tel 23035 

1 lstanbul Beledlya•I llAnları 1 
Muhtelif sebeplerle çıkarılmalarına zaruret hasıl olacak otobüsle! 

hakkında Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğüne malumat verilmesi mee· 
buriyetine dair evvelce ilan edilen Belediye tenbihinin, umumi mecl~• 
kararile atağıda yazıldığı gibi bir fıkra olarak otobüs talimatnam~•· 
nin 47 inci maddesinde eklenmif olduğu ilan olunur. , 

Otobüs talimatnamesinin 47 inci maddesine eki: {Her hangi zaruri 
bir sebeple seferini tatil etmesine veya servisten çıkarılmasına mec • 
buriyet hasıl olan otobüslerin aahipleri veya bunları sevk ve idare e ' 
denler 48 saat içinde Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğüne beyannaJIJe 
ile müracaat ederek keyfiyeti bildirmeğe mecburdurlar.) (B) (1521) 

Oenlerini (Oaints), 
• 
!<o•Hftrin1 vt l<t111trlul..ı 

•ullınınıı. yılınıı ı 

- · ISTAHIUL, • '1 
l17ogl11 : TUnel M17danı 12 Ho fa 'I 

Hlılır . .'/I ./ 
Mıiuamııı ılraret ıdtnlt, ~ i 
rahut 3 numerolıı tarllemhl · ~ 

'"'''"''· 

Dikkat Lazım! .. 

Maliye Vekaleti Beyoğlu mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
ihbarnamenin -~a unu . Şubesi MahaHesi Sokağı Tahrir No. Kapu No. Cinsi iradı ismi Cilt Varak Sahifesi 

LİRA -
Hasköy Keçeci pırı Hasköy c. 22 51 Kagir dükkan 36 Ahmet Pş. kızı Adile 23 40 1 ncı 

,, Piri Mehmet Pş. Kalaycı 160/2 91 
" " 

48 Hoca Münir 23 5 ,, 
,, Piri Mehmet Pş. Kalaycı 160/2 91 

" " 
48 Hoca Münir 3 62 2 ,, 

,, Keçeci piri Küsküce 75 2 ,, Ma2'aza 100 Mişolam ve Nesim Levi 3 97 ı 
" ,, Keçeci piri Küsküce 76 4 Baraka 18 Miıolam ve Nesim Levi 3 98 ı ,, 

Taksim Fi ruza Hasana bahçesi 217 2 Hane 108 Saim 46 22 1 
" ,, Fi ruza Hasana bahçesi 218 4 Hane 108 Saim 46 92 1 ,, 

,, Fi ruza Hasana bahçesi 219 6 Hane 96 Saim 46 92 1 ,, 
Galata Yeni cami 414 66 Ahşap dük kin 420 Dimitri oğlu Todori 6 100 1 

" 
Yukarıda evsafı gösterilen binalar iratlarının kesbi kat'iyet etmesi için tanzim kılınan ihbarnamenin istimal edilebilmesi için tarihi 

ilaaın :lan itibaren başlayan itiraz müddetinin mürurundan sonra irat kesbi kat'iyet edeceği allkadarlarca malam olmak üzere illn olunur. 

d•· 'Iuvaltıt ıabuuu ttıırkt u ,11 •• ı.. .. t e t 
niz: Haricen göıteritli ve bııyüi: f•l;• 
aoğuk ıu ile yapllını~ bu gilıi ıııuı•' 
eabunlar çabuk erimekte beraber cilfs 
lerinizi >·akar, ve buruşturur. VEN1 
tuvale' ve gliıerioli sahunlar• iıı• ~o 
iyi maddelerden kaynatılmak auretı ~ 
yapıldığıııdu yıkanan yüzler butLlf

0 
maz ve çatlamaz. İpek gibl bir te 
yaratır. 1 o 

Depoıu: Evliyazade Nureddin f..,re 
let•nbul. .,.../ ......................................... ____. ... 

Son Posta Matbaa•• 
Neıriyat Müdürü: Selim Ra&ı~ 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raıııp, H. .. 

., 


