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HABESLERIN CENUPTA DA MUKAVEMETLERi KIRILDI 
-

İtalyanları~ ni~ay~t . ~i~ikaya 
. da girdıklerı bıldırılıyor 
S l

. cenhesinde 14 nisandanberi devam eden kanlı 
oma ı r ı ' l h . t. l . . 

h beler ıtalganıarın e ıne ne ıce enmıştır. 
mu are . .t • t b.. ..k .. Her iki tara1 ın zagıa ı uyu tur. 

... 

Dünkü maçtan be 1ecanlı bir aahne 

Galatasaray • Fcnerbahçe dün Takıim takımın zaman zaman değişen hakimiyet• 

stadyomunda yeniden katşılaıtılar, çok leri altında geçti. iki taraf ta bir çok ıol 
heyecanlı bir oyundan sonra Fcncrbahçc fırsatları elde ettilderi halde, bunl ~vı· 
bir ıol fırsatı elde ederek l • O galip ıcldi. ya ıa~vil etmcğe muvaffak olam .. -uar. 

D
.. k" h " 

11
.... •. •• Oıger tarafı an Cüncılc • Beıiktaı ara-

un u maç avanın guzc ıgı yuzun- d . . .• . sın akı maçı da Beşiktnı 2 • O kazandı. 
den ıörulmcmıı derecede kalabalık bir ıc. H 'k' f ·ı· (7) · er ı ı maçın ta sı atını nca aar-
yirci kütlesi önünde oynandı. Oyun her iki famızda bulacaksanız. 
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S on zamanlarda F raneadalci Lo
kamo görünütünün akislerini 

biliyorsunuz. F ranıız gazetelerinden 
biri merak etmİf; hem de halkın olduk
~ Üst katından bazı kimselerin bu itler 
için fikirleri ne olduğunu anlamak is-
temit: suallerinden biri tudur; c<L~ 
karno nedir~» 

Biri cevap vermiş: HLokarno, İtal -
yanlarla Fransızlar arasında ve Al
manya aleyhine bir andlaşmadır.» Bi, ' 
ri, Strczmanla Briyan arasında imza
lanan bir pakt olduğunu söylemiş, bir 
başkası demİf ki : «Lokarno bir ltal -
yan hukukçusudur ki şimdi ölmüş -
tür.» 

Daha genİf ölçüde halk içine gire -
cek olursanız, kimbi1ir daha ne cevap
lar kaıwısında kalırsınız. Düşününüz, 
F ranaanın en büyük emniyet davası 
için halkın bilgişi bu; ya ikinci derece 
meseleler için acaba ne biliyor~ 
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Daha tuhafı var: Şimdi vc!teceği 
reylerle Fransa hükumetine nasıl bir 
İç ve dış güvenlik politikası güdeceği
ni de gene o gösterecektir. 

Avrupalıların bizi bilip biJmedik • 
lerine kızmıyahm: Kendileri hakkın
da malumatları bu olanlardan ne bek
lersiniz~ Gene onun içindir ki her va
sıtadan faydalanarak, kendimiz hak
Jundaki malumatı Avrupalıların aya
ğına kendimiz götürmemizi istiyoruz. 
1937 Paris sergisini büyük fırsatlar -
dan biri sayışımızın sebebi budur. 

Evlendikten sonra mes'ut olmak ve geçinebilmek için öne 
çıkan eqelleri qmuuu biLnek gerektir. 

Harçmhk iki tarafı da evden uuklafbnr. 
Eve airince bütün bu yık1eı unsurlara kartı kapıya kapamak, 

onları arkada barakmaja çalıtmak liznndD'. Ev kan kocanın 
miifterek yuvuıdD'. Bu yuvaya bqkal...aun dedikoclulan, im. 
kançbklan, lurçınlddar girmemesini temin etmek fal'ÜD'· 

En yıkan amiller arasında en çok zikre JaYBD olanlan: Kıa.. 
kançlık, dedikodu, geçünsizlik, hırçınlık ve aairedir. 

Lüzumsuz kıskançlıklar iki tarafı da bıktmr. 

Dedikodu iki tarafı birbirine katar. Yuvada saadet ancak bu ıartJa miimlriindiir. 

Brüksel sergisinde hükumet yalnız 
bir inhisarlar pavyonu kurmuştu. Tü
tün ve içki dükkanı! Buraya gelen zi
yaretçilerden bir çoğu, kapıdan çıkar
ken diyordu ki: «Türkler eskiden ha
lı da yaparlardı. Şimdi demek onu bile 
bırakmışlar IH Bu pavyona yaptğımız 
masrafla sadece memleketi az çok ta
nıtacak fotoğraflar teşhir etmiş olsay
dık, faydalı olmaz mı idi? 

Çünkü nihayet bu halk yığınlarının 
bilmemesinin zararı, ve bilmesinin 
faydası vardır. Bunun için de onların 
en çok toplu olarak bulunacağı fır -
utlan göz önünde tutmak, istifadesi 
mahdut ve az olan teşebbüslere yapı -
lacak masrafları biriktirip hepsini höy
le fırsatlara hasretmek lazım. 

---·--······ .... -···············-·· .. ······---···-
Özlü sözler : 

•Bizim itıkadımızca kadın kalbini de-

(sOz 
ltalganların Lavrensi 
Kont Porto 
Habeş meaeleain.i ~elden bazırlıyan 

ltalyanlann Li.vrenııi olmakla maruf Kont 

Porto lmk yaşlarında bir adamdır. Ken· 
disi hükümdarın damadı Raa Koğsayı kan-

dıran. Akeumun alınmıuana sebep olan 

bir adammıt. ve general Badoglio ise o -

nun mütaleaaını almadan hiç bir teY yap· 

maz:mış. 

Kont Porto kendi adamlarını, Hant 
Selasenin yanına kadar aokmaia muvaffak 

olmu§tur. 

• • • 
Rokfeller için Huauat Gazete 

Baaılaror 

Elyevm doksan yedi ya§ında bulunan 

dünya petrol kralı Rokfellerin sıhhatine 

doktorlar itina ile bakmaktadırlar. Haya
bnı tehlikeye düıürecek en ufak bir heye· 

feJ.efe yazacağına tatlı bir tebeaaüm etıin, runda en aüzeli tudur: 

tercih ederiz." Cenap Şebabettin Rokfeller New-Y ork Times gazetesi • 

Nefret ettiğim beı ıey varsa, bir tanesi nin daimi okuyucusudur. Dünyadaki ha • 

1razetelerde müdafaa edilmektir. Hakkım. diselere müteessir olmaması için, kendisi
daki sözlerin hepsi aleyhimde söylenirse ne her ıeyi iyi gösteren bir nüsha ayrıca 
kendimi muvaffakiyetimden emin, kuvvet· tabedilmekte ve ihtiyar milyarder de her 

li ve yenilmez bulurum. Fakat vaktaki hak gün uydurma havadisleri okuyarak mem
kımda beni metheden ballı sözler söyle - nun olmaktadır. 
nir, o zaman kendimi düımanlarımın kar
ıısında himayesiz kalını§ hissederim. >> 

R. W. Emenon 
< insan denilince akla ideal gelir. Kalpte 

• • • 
Koc•l•r1ndan Botanan Kadınlar 

Araautda Bir Anket 

ideal gelir. Kalpte ideal zembereği İrade • lıviçrede çıkan bir kadın gazetesi ko -

mize can ve hamle verdiği m üddetçe mey- calanndan bopnan ve dul olarak be§ se

ARASINDA) 
·-------------·· 

HERGüN BiR FIKRA 
Dedem o kadar 

ihtiyar mı? 
Bizim ailelerde, eskiden, doğan ço. 

cuklann doğum tarihi günüyle ve sa
atiyle, bir takım kitapların ve bilhassa 
babadan evlada miras olarak bırakılan 
Kelamükadimlerin kabına kaydedilir 
ve böylece mahfuz kalırdı. 

Arkadaşımız Talu anlatıyor: Oğlu 
Muvakkar yedi, sekiz yaşlarındayken, 
bir gün: 

- Baba I Dedem kaç yaşında~ di· 
ye sorar. 

Talu: 
- Dosdoğru bilmiyorum amma, 

şuradaki Kelamükadimin içinde yazı· 

lıdırl 

Oiyince, çocuk, hayretle gözlerini 
açıp: 

- Neeee ~ J der, dedem o kadar 

llULMACA 

• 1 1 • "1 6 7 8 9 ıe 

Soldan aaia: 

lngilter•den Amerikaya 
Mektup götüren güvercin 

Amerikada Manitoboda oturan bir İn· 
siliz, memleketinden ııelen bir güvercin 
vasıtasile bir mektup almıştır. 

Lindbe.rııden sonra kuılann içinden 
Bahrimuhiti ilk defa bili.inlcita geçen lfÜ -

vercin namına fİmdi Manitoboda meruim 
yapılacaktır. 

• • • 

__ , ___ _ 

Nisan 20 

~ ................................... .. 

Sözftn Kı ası 
----

lılremle ile elan• .• , 

Ut ile tango! '------e. l!krem·Taıu--
T elkinle., örnekle, kanunla, n) 

zamla, kıyafetimiz hale, yo)ıt 

girdi. Sıkı bir takip ,alvarla mcloıt 
şapkayı, uzun lata ile ibikli lacivert 
bereyi biribirinden ayırdı. Kasketilt 
yanda duran siperi öne çevrilip Y"" 
rini buldu. 

Vakia, hala kıyıda, bucakta, frakl( 
şal yelek giyen, devrik yaka ve kum" 
ru göğsü uzun boyun bağı takanla( 
görülüyorsa da, açık göz gençliğin ~ 
laylı kahkahası bunların da b irer bi• 
rer hakkından ge1iyor. 

Bir türlü nizamına giremiyen mu" 
siki ile dans kaldı. Onları da gülünÇl'L 
lükten kurtarsak, haniya hiç de fenfi 
olmıyacak. 

Çatalı ağzına sokup da diş karıştır

maktan ise, yemeği parmaklariyle ye-' 
mek bin kat evladır. Onun gibi , bazi 
yerlerde ut ile tango, fokstrot, vals vd 
sair neviden alafranga havalar çal • 
mak hususundaki israrı gördükçe fe 
nalıklar geçiriyorum. 

Alaturka musiki rağbetten düşe~ 
beridir, ortalıkta bir musiki kepazeli li 

ğidir gidiyor. Nuhu Nebiden kalma 
macuncu, Nİmdi fırıldağını Karioka 
havasiyle çevirir oldu. Çığırtma çala,_ 
kör dilenci baştan aşağı falso belledi ' 
ği Kukuraça ile sinir törpülüyor. ini~ 
tül perdelerin arkasında, çocuğunuq 

bc,iğini sallıyan mahalle karısı, ninn1 
yerine, yumurcağı na: 

uKalblere var bir ~ımba,l> 
ccRumba ela rumba rumba!» 

Okuyor. 
Sonra, memlekette uzun bir gezi ~ 

den dönen bir arkadaşın anlattığın~ 
bakılırsa, bazı yerlerde, balolara gele1' 
kadınlar seyirci mevkiinden kımılda·ı 

madıkları için, heveskar erkekl<'r y~ 
biribirleriyle ve yahut ki iskemlelerle 
dansediyorlarmış 1 

Uzun düşünülecek olursa bu ha 
gülünç olmaktan çıkıyor da insami 
adeta hüzün verecek bir mahiyet alı 
yor. 

Bunun sür'atle önüne geçmek, halı 
lu tenvir, ikaz etmek, onu tuttuğq 
medeni yolunda rehbersiz komama~ 
kimlere düşüyorsa, onlar hareket41 
geçmelidirler. 

Yoksa zevksizliğimize, kabiliyetsm 
liğimize hükmederler ki, hu hükmüq 
zararı bize çok daha ehemmiyetli şe~1 
lerde de dokunur. 

""""' ~ ~~r-~ 
.... .. 

Biligor Musunıız? 
1 - «Kızıl derililer» kimlere derler vj 

bu isim nereden çıkmııtır} 
2 - Madam dö Pompadour kimdir} 

(Cevaplan Yarın) 

* l>ünlrü Suallerin Ceuaplmı: 
1 - Potstam şehri Berlin yanında kU. 

çük bir kasabadır, 58,400 nüfusu vardır, 

Pruaya krallan tarafından, Fransız kral • 
' ,lannın yazlık saraylan olan (Versay) tan• 

zir edilerek yaptmlmıştır. San Lusi ismin• 

deki küçük sarayı ile ve «tarihi değir • 

men» i ile meşhurdur. 

2 - Kaenefon eski Yunan bilgini So~ 

dan okunmıyacak: hiç bir zorluk yoktur. 
Fakat idealin ölümü ... Bu en büyük ölüm

dür ; insanlar için yegane ölüm, asıl ölüm

dür. Bunda en büyük acı in .. anın kendi 

kendisinin ölümüne seyirci olması ve bu 

acıyı içinde duymasıdır. ıı 

ne geçiren kadınlar arasında bir anket aç
mııtır. Cevap verenlerin içinde 41 tanesi 
bopndıklanndan dolayı pİflnan oldukla • 
nnı söylemişler. Bugünkü aklımız olaydı 

alelacele kararlarla hayabmızı bozmazdık, 

demişlerdir. 

1 - istikbal harbinin en müthiı zehi

ri. 2 - Çocuk doğurtan, dair, rabıt eda. 
tat. 1 O - Niyagara. 

Yukandan afaİIJa: rabn en aevdiii talebesi idi. Kendi sıra • 

1 - lnıaniyet. 2 - Em, nan. 3 _ Gaz, ıında o da meşhur bir filozof ' e tarihçi 
Hüseyin C. Yalçın 

................. ·-········································· 
T1rneklar1n ifadesi 

Bir fiziyoloji alimine nazaran tırnak • 

tı. 3 - Tehlike, bir M ilaveaile denizde 

25 tanesi ayrıldıklaıCından memnun - çoktur. -4 - isim, hakkı gözeten. 5 '_ Bir 

durlar ve dokuz tanesi iae dayanamayarak millet. 6 - Neticelendirme, soru edatı. 

kocalarının yanına dönmüılerdir. 7 - Baı. kaleyi müdafaa eden futbolcu. 

F · 4 lk" • 5 Ub d tı 6 olmu•, sonra da general sıfatile A tina or .. a s, ıı. - ı, lf. - a a, tıı. - ,. 
T rahum, yağ. 7 - Kerata. 8- R et'u T 9- dulanna kumandanlık etmiştir. Pelepone9 
Mine. 1 O - Kazak. mubarebel~rini idare ed en v e mr- hur < on 

)ar insanın karakterini hiç yanlışsız göste- r 
rirmiş. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

binlerin» ricatll"rini yoluna ko} n da O" 

'\ dar. 

···-······················································-
Dar ve yayık tırnaklar, hiddet, asabi -

yet ve inada delalet edermiş, fazla penbe 

olusları sıhhat alameti imiş, uzun ve ince 

tırnaklar, sanatkarlığı ifade edermiş, sert 

vt- çabuk kırılır tırnaklann sahipleri mer· 

lıam etsiz Vf' honbar olurlarmış. Çok kısa 

Vf." uçlan törpülü olanlar mürai olurlar -

Biga muhabirimiz yazıyor: 
«Civar köylerin birinde bir düğün yapılmıf, davetlilere ay• 

ran yerine prap verilmiıtir. Cuma günü sabahı bqlıyan bu 
düiün pazar gÜnÜ' alqamı bitmİf, Biga ve Kırabigadan düiüne 

arabalarla içki taıınmııtar. 
İki gece ve üç gün devam eden hu düğün 50 evli bir köyde 

yapİlmlJhr. D\iiünden sonra J>otaltılan içki Iİ§eleri sayılmlf ve 
tam 100 file içki küllaaıldıiı ıörülmiiftür';:o 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 
mı• )~------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Paskalya Yumurtes.ı 

Hıristiyanlar, m alumd ur ki, p k. 1} a "' 
]arda birb irlerine )' umuıta bedi derlct• 

Kurunuvustada yumurtaya , h yatın 
mebdei olması itibarile, bir nevi kı) m et i:ı .. 
fc ederlerdi, H azrc i lsanıo tckr r un} a .. 

bi• ya gelmesi münasebetiyle d e 1 n zi 
ifade oTarak yumurtayı kullandılar. 
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Yunan ordu ve donanması 
teslih ediliyor 

lzmirde vereme 
karşı mücadele 

İspanyada Hergün Yeni 
Bir İhtilalin Kopması 

Beklenebilir 

yeniden 
Liderler ıneclisibu gün toplad~araMk okrdunun ye~iden 

Eşrefpaşa hastanesinde 
1377 veremli tedavi edildi B ir müddettenberi ispanyadan gelen 

haberler, vaziyetin gün geçtikçe ka
rı§ık bir hale girdiğini gösteriyor. Bunun 

lzmir, 19 (Hususi) - Belediye- sebebi şudur: 
nin Eırefpap emrazı sariye hasta- Yeni devlet reisinin önünde askerlerin 

h
. . 1 ini görüşecekler ır. eta sas gazetecılere: 

teç ızı mese es . , 1 .. .. kt d. d . . 
h t ki işler siır at e yurume e ır ,, emıştır 

· "I" 60 000 ı· d m geçit resmi yapmaları sırasında vukua ge. 
nesıne vı ayetçe , ıra yar ı • . . . 

· . .. . . B h len müessif hadısclerdır. Askerler geç1t 
edılmesı tekarrur etmııtır. u aa- resmi yaparlarken birdenbire siliıh sesle -
tane lzmir muhitine büyük hizmet- ıinc benzer bazı patırtılar olmuş, bundan 

" Bu usus a _·-~----:----:-::-:-:---:-~~ 
diğine ıöre yeni muhri~lerin ıipari- milli ahali partisinin de itimat reyi 

ler görmektedir. 935 yılı içinde bu ürken halk kaçışmıya başlamış, reisicum
hastanenin Polikilniğine 2634 erkek hurun suikasta uğTadığını sanan askerler, 
ve 2965 kadın müracaat ederek mu- derhal etrafı kuşatmış ve bu arada. bu gü
ayeneleri yapılmı§; bunlardan 1377 n ltülere sebep olan adam da tevkif edil· 
veremli hastaneye kabul ed lcrek ıni lir. Bu si asi hüviyeti olmıyan bir ser• 

A) Liderler 
Atina 19 (Huıusı - k 

, b-•te te rar 
IXleclisi yarın saat on '"'3' 

toplanacaktır. General 
Toplantıya Batbakan . 

Metaksaı riyaset edecektır · 
içtimada Yunan ordu ve d~n.a?m1 a~ 

l
.h teçhızı 1§ erı 

ıının yeniden tes ı ve k 
IÖrü ··ı . . .8afbakan Meta sas 

şu ecektır. b" urette 
leslihat itleriyle çok sıkı kaır 1 

deniz 
Dü de ra, nıefgul olmaktadır. n 

1 
ld ktan 

Ve hava bakanlığında metgu 0 
•• u .. 

IOnra finans bakanı ile görütmutl.u;. . 

G 1 Metaksas teslihat ıf erı 
enera b anat

hakkında gazetecilere tU ey 

la bulunmu§tur: .. , tle yü-
- Bu husustaki i!ler sur a 1 

riinıektedir. Münakasalara ba§ alin: 
• 1 A 111 gelen ta 

IXlıştır. Bunlar içın azı d · fr 
ıisat iti de halledilnıittir emı§ ı . 

. b"ttı"kten ıonra denız programı- vermeleri ihtimal haricinde tutul-
§1 1 • • • 
nın ikmali için yenı denızaltı gemı· muyor. 

1 · ·n ıipari•leri yapılacaktır la- Yunaniıtanın Borçları 
eranı :r • • • 
nıarlanacak denizaltıı gemılerının Atina 19 (Hususi) - Bu ayın 
adedi henüz teıbit edilmemİ§tir. sonunda Londraya giderek Yunan 

Kab ·neye itimat harici borçları hakkında dainler 

Atina, 19 (Huıusi) - Gazetele- vekilleriyle müzakereye girecek o
rin ıiyaıi nıahfellerden aldıkları ha- lan hey' et hareketini bir müddet 
berlere göre, bütün ahvali hükiime- sonraya bırakmı§tır. 
tin parlamentonun ekseriyetinin Yunanistan - Bulgaristan 
reylerini temin edeceğini göster- Atina, 19 (Hususi) - Sofyada 
mektedir. çıkan Zora gazetesi muhabirinin 

Ayni kaynaklardan hükumetin, Başbakan Metaksaıla yaptığı bir 
itimad reyi aldıktan sonra tetrini- mülakatı ne,rediyor: 
evvele kadar parlamentodan kanun Başbakan bu mülakatta Yunanis-
neıretmek salahiyetini isteyeceği tan ile Bulgaristanın arasındaki mü-

ıöylenmektedir. nasebatın normal olduğu, maamafih 

tedavileri yapılmı§tır. ser-i idi, snrhoştu. Tanımadığı bir adamı~ 

V k d h · .. ı,. viki il<' °I: c kendisine verdiği kestane fı-ereme ar§ı a a gemş muca-
d 1 1 k 1

.. eklC'rİni .- <'şlemckten başka bir ıey yap• 
e e vasıta arı urmanın uzumu HAd• d k "' mı 

mamı tı. a ıse esnasın a, ısmı aza 
meydana çıkıyor. lzmirde bu hasta- muhafızlardan olmak üzere bir kaç kişi öl. 
neye yatmak üzere hazan altı ay, muş. bir kaç kişi de yaralanmıştır. Bu se

batta bir yıl nöbet bekleyenler çok- heple. lapanyol faşistlerilc sosyalist ve ko
tur. münistlerin arası son derece açılmı§tır. Va• 

Kıraliçe Mari gemisinin 
Sür' ati: 32 mil 

ziyeti mutedil bir surette idare etmiye ta • 
raftar olan yeni hükumet üzerinde sosya
listlerin tazyikı, bu suretle ve gittikçe art-
maktadır. Bu tazyik ve bunun etrafında 

Londra, 19 (A.A.) _ Kraliçe Mari yapılan neşriyat o dereceyi bulmuştur ki. 
vapuru sür'at tecrübeleri esnasında, şimdiye kadar hükumete müzaheret gös
iki millik ölçülü bir mesafeyi on bq teren sosyalistler, şimdi, hükumete rai-
defa kat'etmif ve timal, cenup istika- men de fa!listlere kar!ll harekete geçecek. 
metlerinde 32,84 mil yapmtflır. lerini söylemiye başlamışlardır. Siyasi mahfellerin kanaatine gö- bu münaıebatın daha iyi ve daha 

re Metakıaı hükumetine liberallar dostane olmasını temenni ettiğini 
Deni~ Programı ki d" Ah l" ·· 1 · · 

k 
dan bildiril- itimat reyi verece er ır. a ı ve soy emııtır. 

Diğer 8 tecrübe esnaaındaki sürat • ispanyanın böylece ikiye bölünmüı ol-
ması ve her iki tarafın birbirine karıı a • 

leri 29,95 ve 32,43 mil olmuştur. 

Salahiyettar ma aın ··--·•• •••• • • • • • • • • • • ••• • • •-••• • ··-------·-·-·-• 
mansız bir mücadeleye giriımiı bulunma
sı, vaziyetin vahametini artırmaktadır. 

Negüs Milletler 
Cemiyetine tekrar 

başvurdu 

Bu aebepledir ki ispanyada, bir aolc.a

lar ihtilalinin patlak vermesi her an bek. 
lenebilir. ispanyanın bilha99a kaflllllllY• 
müsait olan mıntakaları, Ali.kant ile Va • 
lans ve Jean vi\ayctlcridir. - Seliın Raw Leh Başvekili Budapeşte 

seyahatini geri bırakb Cenevre. 19 (A.A.) - Negüe. 
Milletler Cemiyetine bir telgraf çeke -

Vartova, 19 (A.A.) - Havaı a· rek memleketin «nizamname ruhuna 
jan11 bildiriyor: mugayir ve Cemiyet azalan tarafın -

İngiliz Başvekili İngilterenin siliih!an
. retı·nden tekrar bahsedıyor 
ması zaru Ba,velcıil Koacıalkowık., Buda~ dan ittifakla takbih edilmiş" bir şekil

b le tehdide tiddetle azmettikle- pefte'ye bugün hareket edecekken, de vuku bulan istilayı durdurmak üze-

ihtiyat subayları 
kanunu 

L d 19 (Husuıi) - Baıvekil 
on ra, .. b" r 

Ba.ldvin muhaf azakir partısı . ı~ ı-
iir' d .. 1 d" w. bir nutukta ıstıfa 
.ın e ıoy e ıgı 

edeceği hakkındaki haberleri t~kzip 
ettikten sonra beynelmilel vazıyete 

1 1 • harici lenıaı ederek ngi terenın 

ıiyasetini anlatmııtır. 
.ı!lahlan· 

Baldvin Jngiltereıı.ln •• 
tnaıının zaruri olduğuna iıaret et-

tikten sonra müıterek emniyet m~
ael · • demi•tir kı: esıne temaı etmıf ve :r 

M .. . t . ·n çalı•ıyo-
(< Uf terek emnıye ıçı :r 

ru w B badaki va-z Ve çalı,.cagız. u ıa 
Zİfemiz bitmemittir. Mü!terek enı· 
niyete dahil bütün ınilletler, müte
cavizi, icabında zecri tedbirlerle ve 

Yeni Bir Transatlantik 
Tiryeste, 19 (A.A.) - BatorY 

Polonya transatlantiğinin dün Mo~
falcone tezgahlarına teslim merası
bı' 1 Yapılmı,tır. ...................... _ .................. -............... . 

Bayilerimize 
okuyucularımıza 

Bugünlerde bazı gazetelerin 
ll'lÜrnessili ünvanını taşıyan bazı a· 
darnlar türeyerek memleketin ~u
rasında, burasında «ŞU gazete şo~
ledir, bu gazete böyledir» diye fu-

l• h kta olduk-~u ı ezeyanlar savurma • 
ları haber alınmıştır. Mevhum sala-
hiyetlerle boylarından aşkın ~ol oy· 

b htelCarlarla 
namıya kalkışan u sa 
k h tabı ola-
arşılaştıklarında mu a 

cakları taşkınlıklardan en yakın 
b h berdar et• 

za ıta memurunu 8 b" d 
rnekle beraber keyfiyetten .

1 
~e . e 

" 1 . . havı erımız-rnalumat verme erını · . 
d d bılhasss en, okuyucularımız an 
rica ~deriz. 

r~ni söylemedikleri takdirde bu bunu baıka bir tarihe bırakmıftır. re derhal tedbirler alınmasını istemiş -
mütterek emniyet artık yok demek- Bu karara aebep olarak birdenbire tir. 
tir.» hastalandığı behanes~ni göıtermit Bu telgrafta, mütecavizi defetme -

Baldvin Alman ve Fransız ıulh iıe de, haber alındığına göre, Var- ğe şiddetle azimli bulunan Habeşista-
IA ından bahsederken bu planların ıovada kalması, yarı resmi «Gazeta nın, zecri tedbirler tesirsiz kaldığı için p an h .... 
Almanyanın ve Fransanın I us~u Polska11 nın Lwow hadiseleri dola- ltalyaya karşı enerjik tedbirler alınma· 
niy...tlerini ispat ettiğini ıöy emı§ yısile yaptığı §İddetli hücumlardan sını beyhude yere beklediği ve bu ka-
ve · mütevellittir. dar uzun zaman bekledikten sonra 

;<Hitler<le is~ek varsa, Büy~k ~~i· K:-binede değitiklik olacağın- «müşterek emniyet ölmüş müdür?)> 

Yeni kanun bu hafta 
kamutayda görüşülecek 

Ankara, 19 (Hususi) - ihtiyat 
subayları ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun 19 uncu maddeıİ· 
nin değittirilmesi hakkındaki ka· 
nun layihası Kamutayda hafta için· 
de müzakere edilecektir. 

tanyn, harbin önüne geçme Bıçın dan ve iç bakanı Raczkıewicz'in diye sormak hakkma sahip olduğu ya-

l
. d ne gelirae yapacaktır. en istifa edeceğin<lcn ısrarla bahsolun- zılmaktadır. Milli Müdafaa Encümeni mazba-

e ın en · A b" h 1 d b · l" kaniim ki, Hitler, ıamımı ır maktadır. tasında, ay i zaman an erı ta ım 

:uulnha arzusu beıledigw ine dünyayı i-1, Gnzeta Pla hka bat vekalet kara- H b 1 d d k için çağrılmamıt olan ihtiyat ıubay· .. a eş er um um urşunu 1 1 • • nandırabilirae, bütün Avrupa de~- riyle l:apatılmı§tır. larının billlı erinin utırı maıı ıçın 

l ti 
. bu büyük eıer uğrunda elbır- kullamyorlarmış çağrılmaları ve dütünülen tertip ve 

e erı, El G.. . 1 k . d ld - be n 

l
·-· mağa hazırdırlar.>, denıittir. <ener Orrng 8 göruştU Roma, 12(A.A.)-İtalyan hükiime-

1 

zru:nanın ç~ yerın e 
0 

ugu ya 
ıgı yap tı' Milletler Cemiyeti 0 enel ıekreterine edılmektedır. 
• •• Berlin 19 ( A.A.) - Ekener dün ak- • 

M
enemen icra Memuru Hapse 1 pm Göı·ing tarafından kabul edilmit- gönderdiği bir telgrafta, albay Bibera· Teklif edilen kanuna göre, ha-

t . El ·•1Ak tt be tinin bir dum dum kurtunu ile yara ·'zarda talim makaadiyle ıraörılan 
M h

t tl Oldu ır. ~ener, mu a a an sonra ya _ :r-a 
a .( m natta bulunmaktan istinkaf etmİf ve landığını bildirdikten sonra bunu tes - ihtiyat subaylarına yalnız yol ma• 

Jzınir, t9(Hususi)-İh~i_lnstan suç bir bevanat yap•lMak lazımsa bunun bit eden fotoğrafların sonra gönderile- rafları verilecek yevmiye verilmi-

1 lu Menemen kazaıı eıkı ıcra memu Göring tarafından yapılması İcap ede- ceğini bildirmekle ve keyfiyetin Mil - kt" ' 
u 1 l 1 C · · b"ld" ·ı · · yece ır. H lit Ziyanın ıuçu sabit o mut ceğini söylemittir. Bununla beraber, ~ter emıyetı azasına ı ırı meaını 

ru .. a y ve yirmi gün hap- Friedrihshafene hareket etmit ola E- rıca ve Habeş kıtaatı tarafından mu -
ve uç ıene, on a n h _._.I • A k "d 1 h rF 
• • •1A tf wi 1501 lira 21 ku- I ener Hindenburg balonunun gelecek a euc ere ve ınsanı aı e ere mu a ı 

ııne· ıhtı 81 e ıg h ek editd'W• · ·· t b k" l ' . . h T ayrıca ay Amerikaya yapacağı seyahat esna _ ar et ıgmı go11 eren u va ıa ar 
k ndısınden ta 11 ıne, ·· · 1 kr · d"kk · · 1 ruıun e tırılma- s•nda balonda bulunacağını söylemİf - uzerıne gene ae etenn ı atını çe c-

1501 lira para cezasına çarp tir mektedir. 
sına karar verilmittir. . 

Norve~ Dış Bakam Moskovada Köylüye Zonguldak amele 
19 (A.A.) - Norveç birliğinin yardımı 

Vartova, 
. . B k 1 Koht ıerefine dün Zonguldak, 19 (A.A.) - Kızılay 

Dıt ıtlerı a an l isi bir ziyafet ver- Kurumu yoksul köylülere, buğday da
akıam Norveç e ç b h M k ğıtmaya batlamıfhr. Bundan ba,ka 
miftİr. Koht bu ~ a 

01 
ovaya idarei hususiyeden 3000 ve amele bir-

hareket etmektedır. liğinden de bet bin lira yardım yapıl • 
- muı kararlatlırılmıttır. 

lzmit fabrikas1nm ilk kAğıtları 
lzmit, 19 (A.A.) - Kağıt fabri -

kasında ilk kiğıt yapıldı. Yapılan 
bandhk kağıdı olup ilk tecrübe muvaf
fakıyetle neticelendi. Kağıtlar halkın 
sevinci arasında elden ele dolatmıtlır. 

Filistinde vaziyet 
vahim 

Araplarla Y ahudiJer tek
rar birbirlerine girdiler 

Kudüs, 19 (A.A.) -Yafa Arap ve 
yahudileri arasında bir kaç vak'a kayt
edilmektedir. Vak'a mahalline bir aüel 
kıt'a gönderilmiştir. Polis alet etmeye 
mecbur olmu,tur. Durumun vahim ol
duğu bildiriliyor. Çocuk haftası hazırhkları 

Zonguldak, 19 (A.A.) - Çocuk 
Sarki Prus,ada fırtma . . Esirgeme kurumu bugün yıllık toplan- Bir yavru vapurda öldü 

Em.den, 19 (A.A.) - Şarki P~·- Işık söndürme tecrUbesı tısını ali.kalı bir surette yapmıt ve yok- Dün akışam Yalovadan gelen Akay 
sahillerinde büyük ve çok tıd- Osmaniye, 19 (A.A.) - Dün gece ıul yavrular için genİf mikyasta yar· vapurunda acıklı bir vak'a olmus, 7 

~:tli bir fırtına büküm sürmekte- kaza merkezinde ıtık aöndürme dene- dım yapılmaımı kararl-.tırJ111'lır. Ço- yaşlarında Ayşe kızı Emine isminde 

d
. Nordenrey hariç, bütün adalar meai yapılmıt vce muvaffakıyetle ne- cuk haftuı için zengin programlar veıbir yavrucuk kuş palazından çarpana. 
ır. • • 1-- L--la ile ınünakale inkitaa ujram11tır. ticelenmıttuır. miiaamerelC'I' IJIQ; ... nmlfls. çırpına ölmüştür. 



4 Sayfa SON POSTA 

B 
Apartıman inşaatı durdu! ~enil _ 

rara ar 
Fazla inşaat Yüzünden Emniyet San-
dığına Geçen Yıl 2316 Ev Terhin Edildi 

Son senelerde emla.lı: kıymetlerinin düşkünlüğe sebep olarak bir çok kimsele-
faz1a düşkünlüiü bilhassa şehrimizde ol- rin elllerinde mevcut 3 - 5 bin lira ile 
dulı:ç.a tesirini göstermeie başlamıştır. Bu 15 - 20 bin liralık bina ve apartıman yap. 
hususta alakadarlar bu düşkünlüğün iki tırmak sevda~ına düşmeleridir diyorlar. 
sebepten ileri geldiğini aöylüyor ve diyor- Bittabi bu kadar az bir para ile büyük iş

lar ki: .lere girişmek iyi bir hareket sayılmamak-
(ı-İstanbulda mevcut bina adedi ihti- tadır. Çünkü binanın daha birinci katı ik· 

yaçtan çok fazladır. İşte bu fazlalıktır ki ,mal edilmeden eldeki para bitiyor. ya Em· 
buırün hemen herkesin nazarı dikkatini lak bankasına ipotek yaptırmak, veya em
celbeden emlak düşkünliiğünü meydana niyet sandığına, ve yahut da Vakıf para
getirmigtir. lar idaresine terhin etmek mecburiyeti 

lstanbulda fazla apartıman ve bina ya- hasıl oluyor. 
pılması da 929 senesinde ticari muamele- , Bu suretle İnşaat bittiği halde mal sa• 
nin birdenbire bozulması ve tüccarların bibi borcunu bir türlü ödeyemiyor. Çün
büyük mikyasta ziyana girme1erinden doğ- kü hiç bir emlak senede kıymetinin yüzde 
muftur. Tabii bu tüccarlar elde mevcut 8 veya 9 undan fazla gelir getiremez, hal
paralarının mahvolmasmdan korkarak buki alınan borcun faizi senede yüzde 12 
--o zamanlar için- tam bir kazanç mem- dir. Tabii bu şerait İçinde borcu ödemek 
haı olan apartıman yaptırmak sevdasına mümkün olamıyor ve bina sablığa çıka
düıtüler. Bunu müteakip yıllarda bu has- rılıyor. » 
talık bir ea]gm halini aldı. Hususi surette aldığımız malumata na• 

Yine hu düıkünlüğü doğuran aebepler zaran Emniyet sandığına 932 de 2868, 
meyanında bugünkü icra sisteminin de te~ 933 de 2513, 934 de 25 73 ve 935 de de 

Darphane 1, 5, 10 Kuruş
luklann Basılmasına 

Devam Ediyor 

Zarphane tarafından basılmakta o
lan 1, 5, 10 kuruşlukların ay ve yıldız
larının nisbetsiz oldukları ileri sürü -
lerek değiştirileceği söylenmekte idi. 

Dün bu hususta alakadarlar bize 
kat'iyen böyle bir şeyin mevzuu bahs
olmadığını söylediler Zarphane şimdi 
1, 5, 10 kurus1ukların basılmasına bü
yük bir faali;etle devam etmektedir. 
1 O paralıkların da kalıpları bitmek ü
zeredir. Bir müddettenberi toplattırıl ~ 
makta olan eski nike) 25 liklerin ye .. 
kunu 1.5 milyon lirayı bulmuştur. 

Diğer taraftan gümüş liralıkların 
basılması da tamamen bitmiştir. 

Gazi Köprüsü 
Bu yıl yapJ]masına başlamlacak. o]an 

Gazi köprüsünün hazırlıklan tamamen bit· 
miştir. Mayısın ilk haftalannda inşaata 

airi vardır. 2316 ev terhin edilmiştir. Yine bu seneler başlanılacaktır. 

Adliye Encümeni tasarruf sandıkları- zarfında tahminen yukarıki miktar dere-1 
nm muamelatını gözeterek onlara bazı ko- cesinde Emlak bankası henüz inşaa- Camilerin Tamiri Devam Ediyor 
]aylıklar KÖstermekte idi. Fakat son icra ta ba .. lanmı• bina ve apartıman · t k S f .,, .,, ıpo e on ırtına dolayısiyle harap olan 
kanunları tasarruf sandıklarının bu hakkı- muamelesi yapmıştır. 
m ellerinden almııtır. Bugünkü icra mua-
melatı çok uzun ve müşkülat vericidir. 

İıte bu müşkülat bugünkü emlak kıy-
metlerinin dütkün)üğüne büyük bir amil 

Bu yıl apartıman İnşaatı tamamen dur
muş vaziyettedir. Şimdi Fener yolu, Ka-

dıköy Çifte havuzlar ve Suadiye tarafları
na akın baılamıştır. Fakat burada yapılan 

cami minarelerinin tamirine Evkaf u-
mum müdürlüğünce ehemmiyetle de
vam edilmektedir. 

olmuştur. » 

Diğer taraftan bazı 
evler aparbman olmaktan ziyade 

alakadarlar da, varidat için yapılan binalardır. 

Bu arada dünden itibaren eksik olan 
külahı tutturmak için kullanılan uzun 

gelir, direkler tedarik edilmiş ve Y enicami -

in tamirine başlanmıştır. Nihai olarak 
bütün minare1erin tamiri 15 Mayısa 
kadar bitirilmiş olacaktır. 

Tuzladaki Şimendifer Müsade
mesinin Davası 

Altmışhk ihtiyar bir çocuğu 
yaraladı 

Bundan bir müddet evvel Tuz lada 
vukua gelen fİmendifer müsademesi -
nin duruşmasına evvelki gün ağır ce~ 
za mahkemesinde devam edilmistir. 

Kasımpaşada Mezarlık sokağında Bir elbise boyacısı dUkkAnmda 
2 numarada oturan 16 yaşında Osman- yangm 
la ayni sokak sakinlerinden 60 yaşında Evvelki gece saat 23.5 raddelerin -. 

Şahitlerden Hamal Emin semafo -
run hareket memuru Nevzat tara -
fmdan açık bırakıldığını ve bu sebeple 
müsademeyi yapan lokomotifin gire
ceği hattı boş zannederek içeri girdi -
ğini, kazanın bu yüzden ileri geldiğini 
iddia etmiştir. 

Dursun bir alacak meselesinden kavga de Galatada Emekyemez mahallesi 
etmwlerdir. Altmışlık ihtiyar 16 yaşın- Tutsak sokağında 11/ 13 numaralı bir 
daki çocuğu bıçakla göğsünden yara- elbise boyacısı dükkanında yangın 
1amıştır. ihtiyar yakalanmış, çocuk ta çıkmıştır. 
hastaneye kaldınlmıştu. Ateş etrafa sirayet etmeden söndü -

Bundan sonra ıöz alan Nevzadın 
vekili, hadise günü gece yarısından 
sonra vukua gelen böyle bir kazanın 
bitaraf bir heyet tarafından yeniden 
keşfi yapılmasını istemiştir. 

Müddeiumumi ise zaman geçtikten 
sonra yapılacak keşfin hiç bir kıymeti 
haiz olamıyacağını beyan etmiş, mu -
hakeme, yeni bir keşfe lüzum olup 
olmadığı araştmlmak üzere başka bir 
güne bırakılmı~tır. 

Adamcağızı sebepsiz denize 
atmışlar 

Kızday kongresi 
Kızılay Kurumu Merkez kongresi 

bu ayın 26 ıncı günü Ankarada top
lanacaktır. Bu kongreye İstanbulda bu
lunan kazalar mümessilleri de istirak • 
edeceklerdir. 

Evvelce Kızılay Kurumu latanbul 
merkezi ismiyle anılan bugünkü İstan
bul mümessilliğinde intihap yapılma
yacaktır. Çünkü mümessi1leri bu yıl
dan itibaren merkez tayin edecektir. 

Yeni sorgu hAkimlerimiz 
Adliye Bakanlığının tensibiyle 

muhtelif sorgu hakimliklerine tayin e
dilen hakim namzetlerinin listesi şu • 
dur: 

Tefen niye Bürhanettin, Karsa İb
rahim Hakkı, Artvine Cemil, Ayvacı
ğa Nurettin, Cihanbeyliye Fuat, Da -
rendeye Hüseyin Hüsnü, Gümüş Has

Evvelki alqıam saat 11 raddelerin
de Ahmet isminde biri, üzeri sırılsık
lam bir halde zabıtaya müracaat ede -
rek manav Hüseyin tarafından sebep
siz yere denize atıldığını iddia etmiş, 
Hüseyin yakalanarak tahkikata baş 
lanmıftır. 

- köye Ömer Adil, Dinara Ahmet Re -
şat, Saraya Bürhan, Dursunbeye Ab-

MUze parkı dullah Şinasi, T avasa Sakip, Fethiye-
ye Süleyman Esat, Kemalpcwaya Ra

Ayasofya camii yanında bulunan 
. . . . . sim, Bayındıra Hilmi, Sultaniyeye 

eskı kımsesızler yurdu bınasının hır M h Abd il h G ·· ·· Al. C e met u a , orune ı ev -
haftaya kadar yıkılmasına baslanacak- d 1 b 1 Al' M d" Abd il h • et, ne o uya ı, ar ıne u a 
m. Fahri, Pazarcığa Feyzi, Reşadiyeye 

Burası yıkıldıktan sonra arsasında İbrahim Tali, İlgaza Yusuf, Çiçekda -
hafriyat yapılacak, daha sonra da Aya- ğına Ahmet, Diyarıbekire Mehmet 
eofyaya yaraşır bir şekilde büyük ve Halit. 
güzel bir bahçe haline konulacaktır. 
Ayni zamanda bu bahçe eski ve tarihi 
kıymeti haiz mermer eserlerle süslene
cektir. 

Toplantılar 
Davetler 

Osküdar Halkevinde müsamere 

Yeni tahlisiye istasyonları 
yapıhyor 

Bu sene Tahlisiye İdaresi tarafın -
dan Karadeniz ve Çanakkalede yeni -
den bir kaç fener ve tahlisiye istasyon
ları yapılacaktır. 

rülmil§tür. Dükkan içinde bulunan 
eşyaların (2000) liraya sigortalı ol -
duğu anlaşılmıştır. İşde bir kast olup 
olmadığı için tahkikat yapılmaktadır. 

Deniz nakliyat vasıtalarmm 
plakaları mühürleniyor 

Motörlü ve motörsüz kara ve deniz 
nakliyat vasıtalarındaki plakalann kur
şun mühürle mühürlenmesi hakkındaki 
belediyece verilen karar bir hazirandan 
itibaren tatbik edilmeğe başlanacak -
tır. Belediye kararın tamamen tatbikı
nı alakadarlara bildirmiştir. 

Bütün motörcüler ve kayıkçılar da 
dahil, bu işle alakadarlar haziran bida .. 
yetine kadar ehliyetname almağa 

mecburdurlar. Ehliyetname almıyan -
ların hazirandan itibaren çalışmaları
na müsaade edilmiyecektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi qlan eczanelu: 
İstanbul cihetindekiler: 

--, 

Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: 
(Abdülkadir). Bakırköyünde: (İste

pan). Beyazıtta: (Cemil). Eminönün
de: (Benason). Fenerde: (Hüsamed
din). Karagümrükte: (M. Fuat). Kü
çükpazarda: (Yorgi). Samatyada: (E· 
rofilos). Şehremininde: (A. Hamdi). 
Şehzadebaşında: (Halil). 
Beyojlu cihetindekiler: 
Ga1atada: (Merkez). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye). Kasımpaşada: (Turan). 
Sarıyerde: (Nuri). Şişlide: (Merkez). 
Taksimde: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
Üsküdar. Kadıköy ve Adalardakiler: 

Nisan 20 

Tahlisiye bütçesi Lokomotif Ankazları Satılıyor 
T ahüsiye idaresinin yeni sene masraf 

bütçesi 327,000 lira olarak kabul edilmiı
tir. 

Geçen seneye nazaran üç bin liralık bir 
tasarruf vardır. Muhammen varidat büt
çesi ise 380,000 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Şark şimendiferleri Şirketi ately• 
!erindeki işlemekten mahrum kalal 
lokomotif ve vagonların ankazı hur • 
da halinde satmaktadır. Şimdiye kıt" 
dar 450 ton kadar hurda demiri şirkel 
nizamnamesine uygun 
mıştır. 

görerek sat -

Tahlisiye idaresi, bu sene, 3 noktaya, 
yeni büyük fenerler inşa ettirecektir. 

Lise ve Ortamektep 

Talebelerine mahsus 

-Zonguldakta tam kadrolu bir tahlisiye 
istasyonu binası inşa edilecek ve gene bu
rası için, en yeni motörle mücehhez bir 
cankurtaran sandalı alınacaktır. 

Bundan maada Samsunda da büyük bir 
tahlisiye istasyonu yapılacaktır. 

ZEHiRLI GAZLER 

Halk Opereti 
21 Nisan akşamı 

Ankara Yeni 
Sinemada 

ÇARDAŞ 

FÜRS TIN 
Çarşaın ba akşamı 

HALiME 

ve 

Korunma çareleri 
F İ AT 1 

25 kuruştur. 

YENi KIT APÇI 
lstanbul - Ankara caddesi. 

Senelik muhammen kiraıı 200 lira olan Vefada Mol1ahüsre,J 

mahaDe&ind'A! Ko:vacılar aokağm da ekmekçibaıı Ahmet pafa medııı 
reseıi 937 veya 938 ıenesi Mayııı ıonuna kadar kiraya verilmek üztit 

re pazarhğa konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görilıt 

lür. istekliler 15 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubill 

beraber 28/4/936 Salı günü ıaat 15 de daimi encümende bulunma

lıdır. CI) (1818) 

Emllk ve Eytam Bankası llinları -, L ______ _ 
Satılık Çayır Otu 

Beykoz Çaymnda hasıl olan otlar satılmak üzere açık arttırmail 

konulmuıtur. Satıı 29 Nisan 1936 Çarıamba günü saat 10 da yapİ• 
lacaktır. Alıcdarm 20 lira depozito ile tubemize gelmeleri. (333~ 

* ... * 
Satılık Emlak 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Depozitı 

Lira 

c 4 Sarıyerde Raıit Bey ve Hüaeyin efendi aokaklann· 
da 1,3,S, 5/1 No.lı bahçeli iki kısımdan mürek-

c 11 

kep ev 
Beyoğlunda Bedreddin Mahallesinde Orta Şimal 

ıokağmda eski 5, yeni 2 No. h ev 400 

Yukarıda tafıili.tı yazılı iki ev pef İn para ile satılmak üzere aç'ili 

arttırmaia konulmuıtur. ihale. 4 mayıı 1936 tarihine teaadüf eden pa• 
zartesi günü saat onda yapılacaktır. Sabn almak iıtiyenlerin ıubem~ 

müracaatları. .(334) 

* 
Satılık Emlak 

Esas No. ıi ' Mevkii ve Nev'i 

161 

185 

212 

229 

Beıiktaıta Cihannüma mahallesinde Bostan sokağın • 
da 1, 2, 3, 4, 11 No. lı 24400 m•tre murabbaı bostan 
Beylerbeyinde Bostancıbaıı mahallesinde Abdullah 
Ağa sokağında eski 54, yeni 66 No. lı 1116 metre mu· 
rabbaı arsa 
Şiılide Şiıli Kağıthane ıokağında Bulgar Çarııaı K&. 
rakolu bitiıiğinde 798,50 metre murabbaı araa. 
Lalelide Laleli caddesinde Tramvay yolu üzerinde ea
ki 102, 104, 106, yeni 1141 116, 118 No. lı 436 metre 
murabbaı arsa 

239 Kadıköyüıide Hasan Pata mahallesinde Nahit Bey so
kağında 13 No. lı 526 metre murabbaı arsa 

621 Edimekapıda Hacı Muhiddin mahallesinde Yusuf Ağa 

• 
sokağında eski 7, 9, 11, 13, 15, yeni 1, 3 No. h 1016 
metre murabbaı arsa. 

638 Kandillide Vaniköy caddea inde eski 3, yeni 5, 7 No. h 
1 hektar 3132 metre murabbaı bir kııım enkazı havi 

Depozittf 
Lira 

1952 

168 

320 

1047 

40 

41 

konak arsasile dağ mahalli. 400 
Mevkileri yukarıda yazılı emlak pefİD para ile ve açık arttı..

usulile satılmak üzere artırmağa konulmuıtur. ihale 29 niıan 193' 
tarihine tesadüf eden çarıamba günü saat onda ıubemizde yapıla ' 
caktır. 

isteklilerin o aün ve ıaatte depozitolarile birlikte ıubemize mür• ' 
caat etmeleri. ( 329) ~ 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar - Anadolu • Yalova battı ilkbahar tarifesi 22/Nisan/934 

Üsküdar Halkevi Spor klübü tarafın
rlan 2 3 nisan akşamı klüp salonlannda 

· ~ müsamere tertip edilmiıtir. 

Bunlardan maada kurtarma işleri -
nin muntazam ve çabuk yapılabilmesi 
için bir de büyük tahlisiye motörü in
şa ettirilecektir. 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş) . Kadıköyde İskele caddesin ~ 
de: (Büyük) . Yeldeğirmeninde (Üç· 

)er). Üsküdarda Çarşıboyunda: (Ö -
mer Kenan). 

Çarpmba gününden itibaren tatbik olunacaktır. 

Cep tarifeleri citelel'de Atıl.maktadır. ,,2118» 
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MEMLEKET HABERLERİ 
l ___ E_K_O_N_O_M_i __ ı 

Kuşadası canlanıyo~ 
E 

. .f k - basında gençlik hareketlen arth, 
genın bu zarı asa d k Ik 

k d tamamen orta an a ıyor 
su sıkıntısı ya ın a 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet Karamanda 

Atatürk Heykeli 
Karaman (Özel) _ Atatürkün be- Y APAGI : l~i ardanberi .de~am e - mahsulün iyi surette yetişmekte oldu-

lediye m d k k h k l' den talepler netıcesınde şehrımızde ya- ğu haberleri de piyasaya tesirden hali ey anına onaca ey e ı . 
gelmiı:ı k 'd · 1 t• ·ı . . pağı stoku tükenmiştır. Bu hafta pi - kalmamıştır. Bunu nazan !Jibara alan 

T' aı esme yer eş ırı mıştır. 
Heykel ~· d"k· h lcJ .. t "' l d d yasada ufak tefek satışlardan maada tüccar, stoklarını piyasaya sevketmek-

yım ı ı a e or u a tın a ır. 

Açılma töreni 23 Nisanda yapılacak- mühim bir iş olmamıştır. w tedirler. 
tır. Bunun için zengin bir program ya- Son ~n g~n içerisi~d~ yapagı ~t~ş- Bundan evvel 8,10 paraya satılan 
Pılmaktadır To·· d K y 1 .. lan iz.mır pıynsrunna mtıkal etmıştır. ekstra Polatlılar 7,35, Konya malları 

. ren e araman a ısı I - 1 O d 6 30 k l l d (. Cemal Bard k d h b 1 k zmirde yeni kırkılan yapağılar piyasa- 1, para an • ve ızı ca ar a ,, 
a çı a azı u unaca tır. 1 6 5 k d d "' ·· ·· 

Kalabahk Yerlere Kumbaralar 
Asıhyor 

ya çıkanldığından bu yeni mallar iize- sert er ,, paraya a ar uşmuştur. 

rine hararetli işler olduğu haber alın - Ekstra ekstra unların çuvalı HG:l, 
mıştır. Bu suretle yerli fabrika ve Al- birind yumuşak 870, birinci sert 7j0, 
manlnr tarafından bir hafta içinde (i00- ikinci sertler 665 kuruştur. 

Ankara, (Hususi) - Hava Kuru- 700 balye kadar yapağı satın alınmış- MISIR : Hafta iptidasında beş bu-
rnunun varidatını arttınnak gayesiyle tır. çuk kuruşa kadar yükseldikten sonra 
şehrimizin kalabalık yerlerine bomba Şehrimizde ancak yeni mahsul pi • mısır yüklü ikinci bir vapurun Roma• 
şeklinde birer kumbara asılması düşi.i- yasaya arzedildiktcn sonra büyük İfler yadan hareket etmesi üzerine fiatlar 
nülmektedir. Kurum bu kumbaraları olacağı ümit edilmektedir. tekrar düşmeğe başlamı§tır. Haftanın 
temin için bir müteahhidle anlaşmıya T.IFTtK : Piyasa isteklidir. Ve ye- son günü mıaır üzerine muamele dur· 
çalışma'ıtadır. Henüz verilmiş kat'i bir ni kırkım tiftik fdırimizc gclmeğe baş- muş ve fiatlar da on para noksanile 

..,...., ....... Wr........,.. kar~r yoktur. lamıştır. Yeni mallar hemen satılmak- 5,10 paraya kadar düşmüştür. 
~ · • • ıuya kavuşacaktır. : er5ebbüste müsbet bir netice elde tadır. Fiatlarda geçen haftaya naza- Arpa isteksizdir. Fiatlarda dcğişik-

Kuşadası, (Hususi) . - .~?; ~n i Bundan bafka kasaba ıon günler • edıldiği takdirde Ankarada olduğu gibi ran değişiklik olmamıştır. Bir hafta lik olmamıştır. Çuvallı 3,30, dökme 
tisi olan Kuşadası tabıt guze ı1.n:~ .. de pne belediye reiıimizin mcşaisi- lstanbul ve lzmirde de kalabalık yer- içinde 1800 balye kadar tiftik satıl _ 3,20. 
tıinesinde toplayan ve romancılar ız· le apçlandırılmış, «Ada Klübü'> is- lcre bu çeşit kumbaralar asllacaktır. ınıştır. SUSAM : ihracat durmuştur. İıtck-

·ıh ba 1 n ka•ba ım kl "bil .. d · ·ı 2 a ı am mem 1 0 a .. .. urt bi· minde bir spor u vucu e getırı • G l'k K'' G . fi · Fiatlar: Deri, kaba ve yağlı mallar sizlik neticesinde liatlar da düşrneğe 
dan biridir. Kuf8dasını butun y n bil .. miftir. em 1 te oy ezın I eri G7-71, Yozgat. Eskişehir 83. Gerede başlamıştır. Bundan evvel 22,50 ku • 
lir ve tariht eserleriyle de heme Klübün en faal kolu olan temsil şu- Gemlik (Özel) - Burada Muallim- 75, oğlaklar da cinsine göre Sô-91 ku- ruşa kadar satılan susam, geçen hafta 
tün dünya tarafından t~ının~fl tu. Mi- besi tarafından da geçenlerde halka ler grup grup köyleri dolaşarak köy- ruştur. 2 l kuruşa kadar düşmü;ıtür. Dahili ih-

B · · ı·v• yenı seçı en 'l · k lk '- l""I l h b k l 1 l eledıye reıs ıgıne . f ı· tle ilk temsil ven mış ve ço a ıtınnmın- u ere as ühal etme te ve on nrı Anadoludan gelen haberlere göre tiyaçtan maada satış ar o mamıştır. 
d b.. "k hır aa ıye 1 be · 1 · h ] f d 1 l tat, son günler e uyu h l'f kil- tır Bu arada temsi fU sı genç erı mu te i meseleler üzerinde ay ın at- son günlerde orada da yeni kırkım tif- FINDIK : hracat mahsullerimiz • 

k b da mu te ı şe · h' 1 · d 1 k d 1 f zl 1 l Çalışmağa ve asa a _ l . Ku-dasının na ıye erm en o an ma ·ta ır ar. tik satışlarının hararetle bm;ladığını ve den fiatça en a a mutazarrır o an ar· 
.. t rmege ~ amıf " · · d d · · K·· · k K 1 k 1 d b b d f dk M · d 57 lerde yenilikler gos e ccSelçuk» a gıtmış, ora a a aynı pı • uçu uma öyüne yapı an se- tüccarın rekabeti yüzün en azı ma - dan iri e ın ı tır. evsimın e , • 

tır. .. ilk yesleri halka göstermİftİr. yahattc köylülere çocuk bakımı, kadın- hallerde lstanbul fiatlarından daha faz- 58 kuruşa kadar muamele gören fın • 
Bu arada Kuşadasının en .. bduy Diğer taraftan klübün musiki kolu, lık hakkında konferanslar verilmiş, köy laya satışlar yapıldığı anlaşılmıştır. dıktarın fiatı büyük yortular ve pns • 

, o"z önun e tu· · ı·· ı ht l"f il 1 .l'o h b b k J 'k k 1. 1 «ıerdi olan su sıkıntısı g • belediye reisinin ve halkın yarclımıle u er mu e ı sua er sormuş ar ve ce- BUuDA Y : BilUmum u u nt ü - a ya geçtı ten sonra, su uta uaş a • 
tulmuş, belediye reisimiz,. ~apanıplaış: bir bando teşkil etmiştir. Klübün diğer vaplarını almı lardır. Köylüler bu kon- zerine isteksiz i ler olmaktadır. Geçen mıştır. Geçen hafta içerisinde piyasa 

1 tamırıne baş . . · · h fernnslardan çok istifade ettiklerini haftaya nazaran fiatlarda beş ila sekiz 43 kuruşa kadar düşmüştür. 
lemiyen su yol arının 11 esa•- kollarının faalıyete geçmcsı ıçın a- 1 k k'" 43 1 '>O ''1 

da bu yo ar " d söy iyere muallimlerden ara sıra oy- para kadar bir düşüklük vardır. Suku- Fiatlar: Levantlar . : sivri er - ·-:: 
rnıştır. Yakın zamank Kuşadası bol zırlıklar yapılmakta ır. lerinc uğramalannı rica etmişlerdir . tun başlıca sebebi, ~ehrin ihtiyacına lci- kuruş arasıdır. Levant Sıfhamburg yuz 
lı ~ek ilde düzeltilece ve • • • T 48 d H f 

T h 77 . foyct edecek derecede gelen buğday - kilosu 47.50, Giresun lira ır. a • 
İzmitte 1 Bir mu tarı Bahkesarde Kızday Kurumu dan maada vasati olarak günde 15 ton ta zarfında ihracat olmadığından bu 

Hendek kasabası. ile .~öy
leri elektrikle tenvır edıhyor 

• d . fa Balıkesir (Özel) - Kızılay Kuru- kadar un gelmesidir. Bu sene umum Hatlar ismcndir. 
yerın en yara - mu umumi toplantıımı yapmış, kuru- -:::::::::::::::::: _____ _ 

k O··ıdu··rdu··ıer mun bütçesi ve yardımları üzerinde sö- Bı~a~ -'a yara rüşülmü;;tür. o uUı 
Balıkesir Kızılay kurumunun sene· 'r_•• f •• l l • 

1 •t (Hususi) - Hendek bele • Konya, - Şehrimize bağlı Hocaci - lik bütçcşi 2040 liradır. Masrafı da .I U un Ş erl 
• . zmı ' lisi son yaptığı bir topl~tıda han köyünde kanlı bir cinayet İflen • 1383 lirayı bulmaktadır. Biga (Özel) - Burada tütüncülük 
~ye ;~ek sabası ile köylerden bır kıs- iş muhtar lsmail 77 yerinden hı • Kurum bir yılda 3491 parça giye- pek eskidir. Yaktiyle hemen hemen 

Hadiseler 
kar$ısınd 

rn~~ıne 1 ~trikle tenvirin• karar vor- muİ.nınak suretiyle öldürülmüştür. cek, 11100 kilo zahire, s.51 parça ke- her köyde tütün ekilir ve bu yüzden Yerli yerine 
• . e e ç -ı lb ah' reate dağıtmak ıuretiyle muhtelif yar- halkın eline oldukça ehemmiyetli bir J Bitpaz.arında eski eıya Alan dükkiac:a 

mıştır. ve 8 kilometre uzaklıkta bu • Ayni k~yde~ :unuı og u r. ım dımlarda bulunmuftur. MahaJ_li, ve para geçerdi. Son zamanlar fiyatları yolumu çevirdi: 

' 

Hendeg ki l"lesı'nin yalnız Hen· ve Ali ismınde ıkı kardct olan katıller, münfcrid yardımlar bunun hanemde- - Bay, d-...ı: levhalarlm var,. 
Un H ra ı ae a · d l'k d 'k tm' 1 düıııtügv Ü ve inhisar idaresi de tütün e- -an a Y Ça v k u Camı· hta n karnını e ı Cfı e ış er, d' T C! y • v ·ı H klı rıgı ur • mu rı 1 ır. kilecek mıntakaları tahdit ettiği için - lıtcmemı 

l.cgı degı • ~lra ~niye, Çakallar, İk· bo n damarlarını kesmişlerdir. şle- I k •v K - Bir kere bak ta almL_, 
ı, S~rıyeTr, ksuleyınk e Şeyh köylerinin d';ri cinayeti itiraf eden lbrahim ve Bartm E e trıge avuşuyor 17imdi, tütüncülük kırk elli köye mün- - Bakayım öyleyael 
rarnıye e ere v a· il ı d kl . d b Bartın (Özel) - Şehrimizin elek- hasır kalmıştır. 
Ctc elektrikten faydalan.ac:a~ . gren • Alinin bıçakları aöm ü erı yer e u- * 

· 1 ı'tır trik tesisatı ve inşaatı Belediyece ek- Maamafih daha geçen yıl mahsu- Bir levha ıöıterdi: 
lnif ve teşebbüslere gı~fl ~ • lunmuştur. k 'k' ailtmeye çıkaı'ılmıştır. ihale 8 Mayıs lünden Biga ve Çanpazar köyü anbar- «E.nnczafetü minel'iman• 

1 . l'f · Adapazarınd& Cı'nayete, tarlalara koyun 
90 an-~ ı cuma gu"nü yapılacaktır. larında 40,000 kı.lo .... tılacak tu""tu"n ..... r. B ded' Ak d zmıt mektep 1 erı d . uhtarın menetmesi ve sov- QQ .... - unu, ım, ay i areaine sötür: 

Şeh imiz orta kar efı m · I' d f.d I dır. köprünün Haydarpap iıkelcaine asanlar. 
iz.mit, (Husust) - r 1 • den esi sebep olmtıtıtur. Buna ıçer ~~~n Biga a 1 an ık inhisar idaresi tütün almağa başla- * 

tnektep talebe ve öğretmen enn git- ~· kardeş muhtar lsmaili feci şe 1 e Biga (Özel) - Ziraat memurluğu- - Ya bunu ne yapaylml 
75 kişilik bir kafile ~d~pa2I'karın:,nra ~.l~ürmüşlerdir. Katiller tutularak ad- nun yaptığı tecrübeler neticesinde Bi- mıştır. Levhayl okudum: 
rn· l b' mısafu ı ten ° . . . d d ba Bu yıl tütünün kilosu 3S ie 40 ku-
do'~ş er .. v

1
e d~r gAecdeapazarına giden ta· liyeye verılmı~tır. g~ to1praklarınka ~~· ) dem. veb?leftal~ ruş arasındadır. uAh minclaşk• 

nrnuş er ır. .
1 

talebe ve egaç arının pc guze yetışe .ı eceğı - Bunu da Akaya götür, Kadıköy, A· 
1 b k u ı re 1 Biga inhiıarlar baş memuru Musta-
e e kafilemize o~~.. 'S • erene- • d Arıcıhk lerileyor anhwılmıştır. Bilhassa limon şeftalisi- da vapurlarının alt aalonlanna konulabi • 
halkı eşsiz bir sevg• goster~·~· t~ Bıga a ı k" bütçe • nin az bir emekle gayet iyi mahsuı ve- fa. yaşmın dolgun oımilsından na,i lir .. 

rine yer yer ziyafetler verı ~ş. ır. Biaa (Özel) - ~u ~~tçe:rne 5 lira receği an~aşıl~.•ştır. . • .. .. tekaüde sevkedilmiştir. Üçüncü levha: * 
1 • . k böcekçdık }eri yapılırken her ~ Y Toplana _ Beledıye koy batında ıkı donum- O . I' b . 
zmıtte ıpe " .d re kovan parası lcon~·ımu~tdu~.rt istasyona lük bir tarla istimlak ederek nümune emz 1 Utçesı cYa Hnfı:u 

1 . ) Hususı ı a ·ı B" aa bo geaı o . - h 1· '- B D 1 ] 8 (A A ) V"l" dı. zmıt, (Husust - . k bö • cak para ı e 1
• •• d . at memu- fıdanlıgı a ıne x.oymuştur. urada ye- eniz i, t • • - ı ayet umu-

b. l • de ıpe h bırın e zıra • b - Bu da Fönilcı ıigorta tirle.etinin ifin.e ır ik teşkilatı bölgem~ • b'" "k bir ayrılacak ve er f ni kilde arıcı· tiştirilecek dut. adem ve şeftali fidan- mi meclisi bugün toplantısına son ver-
cekciliğinin yayılması ıçın uyu da ru tarafından halka enli . t:gy ratilecek- ları her yıl halka dağıtılacaktır. miştir. idareye 72 bin, Nafiaya 213 yarar! 

k d . Adapazarın • 1 ima usu erı o Ça 0· k K b b •1 f 198 b" Ba z· Dedim. lnesai sarfetme te ır. b .. ek .. lık v• ogu a npazar, ımeto a, ara iga na- in, ı-. aari e , ın, ytar ve ıra· 
açılınasına muvaffak olunan lifoc n • tir. I d n alınacak hiyelerinde de birer nümune fidanlığı at işlerine 14 bin, Sağlık işlerine 4H bin 
r'l"'- k 'l" t' ınuhte ını •• de kovan ar a . d'l . • B 1 l h l'f. l 1,. b 1 k .ı •K ursuna vı aye ın .. d d'li gibi Sene ıçın k" ı··ıerin verdiği tesıs e ı mıştır. u yı meyva ı ve mey- mu te ı ış ere 't'. in oma üzere top 
takalarından 25 talebe gon er .

1 
•• ··n • ballar satılacak Y_~ oyl~k kovan alı- vaaız olarak Bigadıı 15 binden fazla yekun 686 bin liralık bir bütçe kabul Jc·· k Tk enstıtuıu ·ı numune ı 0 Ylüye Bursa böce çı 1 z ola· kovan parası 8 

•1 ktir fidan dikilmiştir. etmiştir. 
den böcek tohumu alarak parası nnı~p:_!:k:en:d:i~le:r:in:e:..:v;e~rı~ec~e===·=-ıı:ı=ııij'.~;;;;==c~=-='i4~~;;;=ı1:1::=ıiiih;~;=tcJi~=======-a:::==ı::ı::ıı::==~===--=-
rak dağıtmıştır. == P•zar Ola Hasan B. Diyor Ki ı 
Zeytinli Köyünde Kızıl Hastahgı 
1 ,. Çeşmenin Zey· 
zmir, (Hususı) - v ktığı vi· 

tinli köyünde Kızıl hastalıgı çı ·ımiftir. 
layete telgrafla ha~rl b~er~omis -
D k .. ~ekkı ır 

o torlardan mutey .
1 

· f icap 
)'on derhal köye gönderlı rnış ~~~ 
eden sağlık tedbirleri 8 ınaca • 

B·ı 'k - SövgUt şosesi yapdd!. 
1 ecı ,. Bilecik ve Sö-
Söğüt, (Hususı) -:- kseri yerleri 

... .. d k' ı:ıosenın e 
gut nrasın a ı T • J ld bulunuyor • 
b k bat k bır ıa e • 

ozu ve a .
1 

'k bayındırlık ı· 
d B ·· n Bı ecı _ .ı~ u. unu gore ·1· dir sevkfXl'l7 
d . 1 ele ve sı ın 
aresı yo a am a tırmıştır. 

rek şoseyi tamamen Y P 

Haydi, Huaıı 8e7 am ·ı ... Seninle törle, Balıkpa ·ı ... 
~;:-YiiriL. unna doiru ıidelim de... yunl 

Bizim eve, öteberi ala-ı Huan Bey - Olmaz! Sen 
.hamallaim yuak olduiuna 
duymadm aıa 7 

* Bir başka levhada ıu yazı vardu 
cYa Nbuu 

- Boğaziçinde oturanlara .. tanın.. 
Bir tane gözüme iliıti: 

11Men aabere zafer» 
- Bunu Hab~hıtana 1ıöndei', Haile 

Selaııiye muhakkak alırl 

* - Ya bunu ne yapayım .. 
- Belediyeye götür, fıtanbul aokakla-

rına aaıın .. 
Lcvhnnın yazısı: 

« T cvckkcltü Alcllahıt 

* En aon gördüğüm levhayı satın alıp e • 
vime götürdüm: 

Şimdi odanın duvarındn asılı olan 
hayı günd birkaç kere okuyorum: 

«Selametül'insan fi hıf:ı.ılli•nnıı 

lcv-
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• 
Iranda kadınlık hareket-
leri gittikçe inkişaf ediyor 
Tahranda Ve Iranın Diğer Şehirlerinde Sık Sık 

Balolar, Ziyafetler Verilmekte, Kadınlar 
Tarafından Nutuklar Söylenmektedir 

Tahran, (Husu -
ıi) - İran kadın· 
ları da hürriyete ka-

vuşmuşlardır. Ar -
tık merasimlerde 
ba~ açık görünmek -

tedirler. Genç kız -
lar izci olarak res -

mi geçitlere iştirak 
etmektedirler. 

İran yüksek aile· 

lerine mensup ka
dınlar hu hürriye -

ti tes'it etmek için 
ellerinden geleni 
yapm3ktadırlar. 

Geçenlerde Ka
cat' da Bayan Mar-
yam Şafizadenin 

bu münasebetle 
verdiği bir z yafet 
Iranın kadın1ık a-
leminde mühim bir 
hadise olmuştur . 

Ziyafette yüz -
lerce kişi bulun • 

Y ubncla: lranda izci pnç lmlar apiıda: Hayata 

muştur. Burada bir nutuk iıat eden 
Bayan Hurfit Abdi: 

«Bahtiyar olsun o millet ki kadınl
arı, şeref ve temizliğin timsalidirler.» 
cümlesile söze bafhyarak ellerinden 
alınan hakların tekrar geri alınması 
dolayisile memnuniyetini izhar etmi•
tir. 

Bundan sonra aöz alan genç bir ta
lebe, vatanın terakki ve ilerlemesi için 
okumuş annelere ihtiyaç olduğunu ve 
ancak okuyan annelerin, yüksek seci
yeli evlatlar yefİftİreceklerini aöy .. 
)emiştir. Merasimde mil1i oyunlar oy-
nanmır,tır. 

ablan lran kadmMn 

lık ayrı bir tahıiaat verilmiştir. 
Şiraz belediyesi ise fakir çocukları 
giydirmek için bir gardenparti tertip 
etmiştir. Temin edilen para ile şehrin 
bütün fakir çocukları giydirilmiştir. 

Nakliye ücretleri incfiriliyor 

Memleke~te dcmiryolları inşasına 
devam edilirken otobüslerden de bü
yük istifadeler temin edilmektedir. O
tobüsler için bir tarife yapılmıştır. Bu 
tarifeye nazaran 120 kilometrelik me· 
aafe dahilinde, fiatlar tarafların rıza· 

sile teshit edilecektir. Limanlar ve mer 
kez arasında işliyen otobüsler, 2f>O 
kilometre uzunluğundaki yollarda tüc-

Belediyecilik carlardan kilometre ve ton ba,ına 
T ebriz belediyesi son zamanlarda O, 75 eyal atabilece,lclerdir. Mesafe 

büyük faaliyet göstermektedir. Has-- 400 kilometreyi bulunca ücret 0,65 
tahaneler için 250 bin riyallık bir tah- riyale ve mesafe uzadıkça 0,55 riyale 
aisat aynlmıttır. Belediye haatahane- kadar inecektir. Bu suretle ticari ha
sinin elyevm mevcut olan 38 yatağı reketlerin inldşah temin edilmiş ola-
yeni paviyonlarla arttırılacaktır. caktır. 

Yetimler yurduna da 60 bin riyal- • • • 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Ailesi Tarafın
rl.an Zorla 
Evlendirilen 
Kızlar 

İzmitte Akyılmu isminde bir senç 
•ar. Bir imla Mvİfiyor. Ba seYİpne de 

~clir -=~t..:: • -~ •---•-...,,... , 'k_.. ayna zam.enva .a:&Uı 

evlenmek istiyor. Fakat kızın ailesi muh
taç YUİyette. Akrabalarından Yatlıca 
bir adam kızlarına talip oluyor. Onlar 
derhal km onunla nipnlayıverİyorlar. 

Fakat kızın aönlü bu gençte. Hatta ev· 
lendirmek istedikleri adamı bejemnedi-

• tini kız annesine söylüyor. Fakat anne 
damatlarının mali vaziyetlerini düzel • 
teceiini umduğu için kızının bu İtiruı· 
kulak asmıyor. Ne bahasına oluna 

olsun nifanlandıiı adamla kımu evlen. 
direceiini söylüyor. Kız müteeulr ve 
mmtarip. Bu ıztD'abmı sevgilisine de an
latıyor. Fakat gmç ne yapsm? Km nİ· 
pnlısından nasıl ayırsın. Kız 15 ya • 
pnda. Şimdi benden yol göstermemi İs• 
tİyorlar. 

15 Yatında bir im rü,tünU isbat .-t
mlt sayılmaz. Anası babııst on1.11l tahii 
.asisidn-l•r. Kızlannı istedikleri adamla 
evlendirebilirler. 

Amma bu zoraki evlenme kızlarını 
bedbaht edebilirmif. Çocuklannı evlen
diriTl<Pn her teYft~n eTI' .. J ltendilerini 
diifünen aı1eler için bu o kadar mühim 

mesele deiildir. Zavallı kızlar ailele • 
rinin bu suretle kurbanı oluyorlar. Bu. 
tada da kıa ailesf namma feda edilmek
tedir. Genç için yapacak bir 197 söre • 
miyorum. 

* « 18 yaıında bir kızımız var. Güzel-
dir, şendir, biraz da tuvalete düıkün • 
dür. Bir kabahati var. Evde durmuyor. 
Kah arkadaılanna, kah komtuya git • 
hlek vesileaile evden çıkıyor. Bütün ııün 
sokakta kalıyor. Onun bu halini beien
ıniyoruz. 16 yaıında bir çocuk tuvalete 
düıkün olmamalı, gününü sokaklarda 

geçirmemelidir, diyoruz, fakat ona ili 
anlatamıyoruz. Bir ıün başına bir feli• 

ket gelmesinden korkuyoruz. Ne ya • 
palım? 

Hatice 
Ana babanın faz üzerinde otoritesi 

olmak lizımdır. Demek siz bir otorite. 
den mahrumsunuz. Yalnız o çocuktur, 
tehlikeleri bilmiyebilir. Onu ikaz ve ten• 

vir etmek sizin vamenizdir. K1*ım 

kllJ'fınıza alınız ve ona bütün tehlikeleri 
açıkça anlatınız. Tazyik ile yola gelmi• 
yen kızınız, makulit karıısmda kendini 
toplıyabilir. 

• Beylerbeyinde Nigir: 
Evleninciye kadar •inin bırakma • 

yınız. Nitanlınız yann ıizi yanda hıra· 

kabilir. O vakit itinizi de kaybetmiı O• 

lursunuz. 
TEYZE 
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Hava Kurumu 
Eşya Piyangosu 

Üsküdar Hava Kurumu gibi Kadı -
köy Hava Kurumu tarafından da bir 
efya piyangosu tertip edilmiştir. Bu 
piyangonun Hava Kurumuna iyi bir 
hasılat bırakacaiı tahmin edilmekte
dir. 

F ransada çalışan kadınlar 
ikiye ayrıldılar 

Kocası olan kadınların iş hayatına 
atılmaları diğer işçileri isyan ettiriyor 

Saph bıçak taşıyormuş .. * .. 
Evvelki akşam Şehzadebaşında ter

zi Kadri usta oğlu Nazmi ile Karagüm
rüklü Ziya oğlu Bahaettin hiribirleri -
le kavga ederken polisler tarafından 
yakalanmı~lar ve her ikisinin de Üzer
leri arandığında Bahaettinin arka ce· 
binde t~ınması memnu siyah saplı bir 
bıçak bulunmuf, müsadere edilmiıŞtİr. 

Eskiden zengin olan son zamanlarda fakirleşen 
kadınlar da çalışmak istiyorlar. Bunlar: Tedbirli 

olmak lazımdır diyorlar 

Bir sahteka.r yakalandı 
Evvelki akşam aahtekarhk yüzün -

den Hıfzı İsminde bir adam yakalan -
mıştır. Bu adam tramvaya binmİ§ ve 
biletçi geldiği zaman kendisine sivil 
polis ıüsü vermiş ve bilet almak iste
memiftir. 

Suçlu hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Bir hamalın kolu kırıldı 
Dün sabah aaat 9 da Valde hanı is

kelesinde 35 yaşlarında Mehmet ıs

minde bir hamal 4026 numaralı Hü -
seyin oğlu Ahmedin arabasının üze -

Kadm it '-tmcfa 

rinde bulunduğu bir sırada hayvanla

rın ürkmesi yüzünden yere düşmüş 

ve sol kolu bileğinden kırılmıştır. Ya

ralı derhal Cerrahpaşa hastanesine kal

dırılmıştır. 
_.... .. -----------··..-...· ., ____ _ 
KmfMtKJJd), 
İlkbahar Sabah 

Kıyafetleri 

Son senelerde aosyete kadınıyla, llaya• 
bnı kazanan kadının arası aosyete kadı
nuun mevküni kaybetmesi dolayıaıyla, 

ııittikçe açılmaktadır. 

Kadın Uıter, hayatını kazan11n, İslere• 
kocasının Mrvetiyle, refah içinde yqasın 
her fCyden evvel kadındır. Ve muleli ken. 
disini kadınlık hislerinden uzaklafbrama• 
mııtır. Az çok farklarla, ıiyinmek ve ku· 
şanmak meaeleıinde hepsi müttefiktirler .. 
hepsi evlerinde oturup mes'ut bir yuva aa· 
bibi olarak rahat etmek iıterler. 

Yalnız bir nokta var: 
Sosyete kadını çalıtan kadını, hoı gör· 

mez. Buna karşı çalı,an kadın da taliin 
lütfuna uirayan ıosyete kadınlanna iyi 
ııözle bakmaz. 

Çalıpn Kadın 

Fransa sazetelerinden biri bu hususta 
bir anket açarak çallfUI kadının fikrini İf
çi aizındaa ,öyle nakletmektedir: 

- Kadın olduğumuz için evvell erkek· 
.Jer kadar yaptığımız itlerde erkeklerden 
daha az para kazanıyoruz. Sonra beıeri
yetin en zayıf ve himayesiz mahlUk.lan· 
,YlZ. Erkekler kadar serbest iı ıöremeyiz. 

.Her iti yapamayız, ıırasına ıöre memle
.kete ev lldımızı, nipnhmızı babamızı her 

Sıcak bahar eabahları spor tayürler teyimizi verdiiimiz halde tufeyl! tellkki 

Kocah Kadınlar 
fazla ıelince, en aade ve şık kıyafet ediliriz. 

küçük yün caket ve süveyterdir. Düz · 
· · .. · k d" Bizim diier derdimiz de son zamanlar· 

ve dar hır eteklik uzerıne gene en ı 'd k . . b" l '-. . a ocasımn vazıyetı ıraz sarsı an Aft· 

renk ve örıüsünden olan hır bere ıle dınların da derhal bayata atılmasıdır. Bu 
hu ceketlerin zarif bir ıörünÜfÜ var. gibiler, tanıdıkları daha çok olduiu için, 
Bilhassa genç kızlar için bundan güzel ,.bizden daha müsait prtlarla iı buluyor· 
sabah kıyafeti olamaz. Fakat üzerine ,lar. Buhran hepimizi sanmıştır. Fakat ev 
takacağınız acntürle koyacağınız düğ- .bark sahibi olduklan, ve az çok aeçim 

1 · · ki" d"kk d" membalanna da malik olduklan halde 
me erın rengıne ve fC ıne ı at e ı· doymadan, fazlasını iıtemel~i binnetice 
niz. Yün öraüler üzerine, tuvalet bir bize dokunuyor. 

Bir sosyete kadını 

sin kadınların nezdin de yapllllf ve oıl' 

Jard.m fU cevaplan almıı: 
- Elimizde az bir irad vardır. Onu da 

mı yiyip bitirelim) Bugüne kadar aabret.ı 
tik, biz de çalıtmak iıteriz. Fakat böyl4 
giderse bir ıün gelip açıkta kalacağız, tccl• 
birli olmak lhımdır, çalışan kadınlar bu~ 
dan hiç müteessir olmasınlar. Bizim har•" 
ketimiz hatta onların lehinedir. Bakın1' 
aize bir misal vereyim. Benim evimde iki 
hizmetçi vardı. Birisine yol verdim, ve df' 
ierinin işini kendi üzerime aldım. Onuıl 

da maaşını kazandığım paradan veriy~ 
rum, Eier dışarda ben çalıımasaydım, f' 
vimde tuttuğum hizmetçiyi de besleyem4' 
dim. 

Kadmlar Da Erkekler Gibi Bundan maada ıimdiki kadınlar, her 
teYİn ucuz tarafına bakıyorlar. Terzilere 
gideceklerine dikişlerini kendileri yapıyor-

lar. Ve bu auretle çalıtan iki çqit kadın 

Bu fikirde esasen ısrar etmek hatafjl 
dır. Zira, kadınlann da erk.eklerden fd 
kı kalmamııtır. Kadınlar da erkekler ııib1J 

zarar görüyor. Evvela terziler, ve saniyen mühendis, avukat, doktor, olmaktadır)~ 

,terzilerde mankenlik eden genç ve aüzel Yeni yetişen ve mektepten çıkan bir erkcli 
,kızlar. Bilhaua bu kızlar namuslarile pa- için nasıl başkalarının işini almak meY~ 

ne ubahs değilac, kadınlar için de ayni ,d, .ra kazanamıyacak olurlarsa akibetleri 
,olur) 

layan Ediyoruz! 

, Biz kocuı veya aeliri olan kadınların 
ekmeğimizi almalarına razı deiiliz. Eski
:den yapdıkları lükı hayatı kıskanır, on. 

lar derecesinde giyinmek, onlar tarafından 
,hor görülmek İstemezdik, timdi, vaziyet 

-lb" ·· ·1 d .. y -~ • k il I tamamiyle berakis oldu. Bu sefer de bo-
~ ıae sıcnturı e, ugmeaerı u anı a... .. ld d ki · · · d" . .. . ; . .. . . ,ıazımıza sa ır ı an ıçın asyan e ıyo-

maz. Cıyecegınız eteklıgın rengınc 
TUZ. 

örgülerin renklerinin de uyması lazım- ' 1 . . d ._ "'ld"'kt .,_. 
çımız e &ocası o u en sonra l&ı ço-

dır. cuiuyla, aokak ortasında kalanlar oldu. 
Resimdeki caket beyaz ve ıiyahtan °Evlatlarını yetiıtirmek için saia aola baı 

yapılmıwtır. Siyah bir eteklikle giyilir- ,vurdular, iatırap çekmiı olduklan için gÜ· 
sc hoş olur. Küçük aüveyter, gök ma· .zellikleri kalmamıştı. lı bulmak husuıun
visi yakası ve sentürü beyazdır. Bunu da mühim rol oynayan ııüzellik te olma

mavi, siyah, laciverd etekliklerle giye- yınca... Artık sonunu siz düıünUn. 
bilirsiniz. Fakirleten Kadmlar 

M. F. Guete, ayni anketi falürletea eeki zen. 

varittir. 

lı bulmak huıusunda, ifçi kadınlardaıl 
fazla imkanlara. malik olduğumuz doir"., 
dur. Ancak onların da bizden faik ol~ 
cepheleri vardır. 

ite alı§Tllıılar, tecrübe sahibi olmuşl•_. 
dır. Hayatta en büyük tavsiye işçinin kır' 
melidir. Niçin o kadar çok gürültü cdt 
yorlar, anlamıyoruz.» 

Bütün Beferiyet Şikayetçidir 

iki tarafın sözler.ini zapteden gaıet• 
de diyor ki: 

- İktısadi buhran böyle devam ettik" 
çe, noktai nazar ihtilaflarının artacaiı; 
dan şüphe etmemelidir. Şikayetçi olan Y. 
nız işçi kadın değildir. Bütün beşeriyet~: 
Biz burada İKİ kadının derdini dini J1l 

le, ıikayetin yalnız bir cephesini tetkık el' 

mit oluyoruz.. 
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Vitrin müsabakaSında 

Dünkü maçta Fenerbalıçe Galata
saragı 1 - O mağliip etti 

Galatasaray dün 
oynadı ve macın 

kuvvetli 
sonuna 

rakibi karşısında on 
kadar güzel bir 

kişi ile 
müdafaa 

• • 
sıstemı gösterdi 

• • Gaı.tuar•Y kal•ind• 
Bir F.- _.Lvam ·ı· · · ''k k k idman kabı ıyetının en yu se no -

Senelerdenberi f81Dpiyonluk pefİn- da olan F enerbahçenin dünkü o-
d F rbahçe tasın . 1· .d. 

e kotan GalataaaraY • ene Jdukça düzgün ve tesır ı ı ı, 
d·· ·..J- kartı - yunu 0 • be 

)attı. Hücum hattında en faal uzuv 
Cambaz idi. 

Vefa: 3 - Eyüp: 1 
Vefa ile Eyüp takımları Kadıköy 

stadında karşılaştılar. Vefa takımı düz
gün ve güzel bir oyundan sonra 3 - 1 
aalip geldi. 

Oyun iki tarafın aüzel hücumlari -
le ;geçti ve ilk devre 1 - O Eyübün le -
hinde bitti. ikinci devrede çok hakim 
ve canlı bir oyun gösteren V da üst -
üste üç gol yaparak maçı :i - l kazan
dı . 

lıtanbulıPor: 4 - Hilil: O 
Hilal takımı kuvvetli hasımlarına 

kar91 oldukça muvaffakıyetli bir oyun 
çıkardıysa da sarı siyahlılar dört lJOI 
atarak bu maçı kazanmıf oldular. 

Beykoz: 1 - Süleymaniye: 1 un Taksim •tadında yenıasn d f kat buna mukabıl zaman zaman -
!aştılar ve fener oyunu 1 - O kaz~ ı. 8 berliğe çok defa galibiyete hak ka- Süleymaniye - Beykoz maçı epey-

T akımlar uhaya çıktılı zaman şl ıkm- ra mıcı ~)an Galatasaray talisizliğin ce heyecanlı oldu. Siyah beyazlılar 
d' b. k l ba ı - zan T O k be . •Ye kadar aörülmemİf ır a a Ik kurbanı olarak maçı l - ay ttı. kuvvetli Beykoz takımı karşısında bü-
Je dopdolu olan stad dakikalarca a ıf Beşiktaş da Güneşi yendi yük bir muvaffakıyet gösterdi. ilk 
lcslerinden inledi. ··ı haftaym sıfıra sıfır bitti. ikinci haf-

kk et- o·· Galatasaray - Fener maçın • . . . 
Fenerbahçe fU ,ekilda tefe u un B 'kt _ Güneş taymda ıkı taraf da bırer gol atarak 

ll"ıişti: dan evvel oynanan eşı aş 1 ld berabere kaldılar. 

Ne d 
- F-... J. Cevat • Esat - müsabakası da çok heyecan ı .o u. An dol • ka • 1 

M c et. Yaf8r - ..... AJ" Riza • Güneşliler tam takımlariyle, Beşıktaş- • u. 4 - Top pı. 
· Reşat. Niyazi - Şaban • 1 

] I da a1nız Şereften mahrum olarak Anadolu - T opkapı arasındaki maç 
Naci - Fikret. . . 

1 
ahr yıkmışlardı. Hakem Fenerli Ca- Kadıköy sahasında yapılmıştır. Birin-

e k"ld• ıdı · sa aya ç · d ed •• • b' d 1 • e cıu fC ı .. • . "d" cı evr e oyun musavı ır tarz a geç-a atasaraY ıs T • 
8 

1- ferı ı ı. 
Av · Lutfi • Rept. Kaclrı - H yru 

~h - ~~avi. Necdet - f.tfak • Biilent • 

~ıl - Danyal. . .. . .1 Maça Ahmet Ademin hlken:lıgı ı e 

~tlandı ilk hücumu Fener yaptı ve 

huna G~Jata98ray kartıhk verdi. 
F ka dah ikinci dakikasın • a t maçın a 

dil aakatlanan ıol it Fazılın sa}ılıdan 
çıkrnasiyle GalataaaraY bütün bir ma
çı on k" . .1 m•ea mecbur kal • 
dı wı ı • oyna --

Hücum hatbmn .. raktılı boşluğu 
ltu~etli müdafaaıiyle tellfi ediyordu. Galatasaraylı Avni bir ıol kurtarırken 
R.üa:gar]a beraber oynayan Fenerbah- . . "ki takımın bir çok fır- mİf, ikinci devrede Anadolu dört gol 
Çe ı·lk d Gala y müda • Bı"rıncı devre 1 l · yaparak maçı 1 4 kazannıı,.tır. 

akikalarda ıaur• I çok ıert !ıamle erı l 

fil~aına elinden 1ıeldiii kadar yüklen- sat kaçırma arı vbe. . Anadolu Ankaraya gidiyor 
lllıt bütün bir hücumla 1eçen oyuna arasında sayısız ıttı. l ha- Anadolu takımı iki maç yapmak ü-
taimen Galatauray müdafaasının u- fk"nci devre siyah beyazlı arın zere bugün Ankaraya gidecektir. 
faı- b" h yeg3ne ı 1 d ti Beşiktaş takımı A k d dU kU 1 

I[ ır at .. ından oyunun kimiyeti a tın a geç . .. n ara a n maç ar 
aol.. . H t" vasıtasiyle birinci, Nazımın 

unij Y•pmıttır. aya ı . . · l""- Ankara, 19 (A.A.) - Buaün yapı-
k Kuvvetleri müsavi takıınların, .h~r güzel bir kafa vuru~iyle ıkıncı go u lan lik maçlarında Altınordu - Genç-
ır oyunc:u•u ne kadar )uymetlıdır, .. kazandı. h. lerbirliğini 1 - O, Muhafız gücüde Çan-

e>nların rolleri ne kadar mühimdir, bir nu Bcışiktaf takımında kale~iye o ı~ kayayı 6 - 3 yc'hmişlerdir. 
n~~sanın bırakac:aiı boıfluk oyunda ne iş düşmedi. Müd.afilcr orta bı~ilh:. 
&ıbı bir 1 bilir" bunu ancak d ı Muavın hattında H"" Aşıkmdan dayak yemiş b ro oynaya , f oyna ı ar. "d" ucum 
u 8Poru • · fevkalarie e or · fevkalade ı ı. "dd Evvelki ak-m uat (18,5) de Ke • ._rf ıyı yapmıf, · sai muavın k cı en r-

etrnif olanlar anlayabilir. h da da Hayati ve Hak 1 meraltında Botnakyan apartımanın • 
O ' "Ik attın d 1 

d n kiti ile oynayan bir tak•mı? 1
•• ··ze) bir 0 yun oyna 1 ar. . . k da oturan Rafael kızı Oida Polise mü-

evreyi müdaf ·1 ikinci devreyı hu- iU k mında kalecı bır ço racaat ederek iki aencdenberi beraber 
c aa ı e, d Güneş ta ı hl"k l ri at -
Urnla RCÇİrme.i futbol .. halarımız a h kkak 1ıol olacak te 1 c c oturduğu Mustafa oğlu Ahmet tara • 

•ı; WÖrülür hadi.elerden .yıtınalıdır. mu 
8 fından dövüldüiünü iddia etmİf, •uç • 

•--•-• .. nüad• bir pi teblikelİ ,• 
G•'eleMraJ ~ o 

lu yakalanmıştır. 

Çocuklara müsamere 
Çocuk Eairsem• Kununu fstanhul Mer

keziaclen: 
Çocuk Haftaaı münasebetiyle Çocuk 

Eairıeme Kuruma lıtanbul Merkezi ve 
Anneler Birliği 26 nisan pazar günü Tak
sim bahçeıinin köıeıindeki Daicılılr. klü
bünde aaat 14 de baılamak ve 16 da bit
mek üzere bir çocuk münmereai tertip et

miıtlr. Müsamerede bir çok ealenceler 
ve numaralar yapılacaktır; müsamereye 
ıehir bandosu da iıtirak edecektir; çocuk

larla beraber aileleri de bulunabilirler: her 
seneden daha iyi tertip edilmi§ olan bu 
müaamereye çocukların ve ailelerinin ifti

raklerini çok rica ederiz. 

kazananlara madalya 
Tasarruf ve yerli malı haftasında vitrin 

müsabakasında kazananlara dün 
madalyaları dağıtıldı 

Müeabakada kazanan vitrin aabipl..U.. madalya ve diplomaları daiıtılırken .. • 

Dün ıaat c 15 » de Eminönü altın madalye ve bir diploma, lpekişe hı. 
Halkevinda 9H • 935 seneleri taearruf ıümüı madalye ve bir diploma verilmit

ve yerli malı haftalarında milli iktıeat ve tir. Orözdibak maiazasına, lpekişc Haaan 
taearruf c4m~..,in tertip etıliii vitrin Pertev. Necip ıtrıyat, Makaalar, Ahmet 
müsabakalarında kazananların madalya 

Faruki ıtnyat ve Şişman Yanko maiazala• 
ve diplomaları daiıtılmııtır. nna da birer diploma verilmiştir. 

Merasime aaat ( 15) de istiklal marfl 
ile başlanmıı. müteakiben Eminönü Hal- Beyoğlu Yerli mallar pazarına bir al• 

kevi sergiler ve müzeler komitesi azasın· tın madalye ve bir diploma, ve keza yine 
dan muallim Mediha Muzaffer Baysal ıöz Beyoğlu ikinci Yerli mallar pazarına bir 

alarak kurumun yedi aenedcnbcri başar

dıiı büyük iıleri birer birer anlatmıı. ıö

zünu ıu cümle ve rakamlarla bitirmiştir: 
- Bütün memlekette tutuma ve arttır. 

maya karşı aöaterilen bağlılık bankalarda
ki milli ıermayclerimizi günden güne art

tırmaktadır. 

192 9 ıcnesindc ( 2 7) milyon olan ser
mayemiz 193.ıf aeneainde (69) milyon Ji. 
raya çıkmııtır. ı> 

Muallim Mediha Muzaffer Bayıalın 

bu aôylevinden aonra vitrin müsabakasın· 
da kazananların madalya ve diplomaları 

aümüı madalye ve bir diploma verilmit

tir. Nobar Boharyan, Bursa pazarı '\ c Ga• 

latada Ruvayyal tekerleme maiazasına d" 

birer diploma verilmiıtir. 

Kadıköydc Asador mağazasına bir al1 

tın madalya ve bir diploma ve Baıbcj 

Zümrüt i:iüime mağazasına da bir gümüı 
madalye ile bir diploma verılmiıtır. 

Şark Merke.z. ecza deposuna, Yerli rna~ 
lar pazanna l ürk kardeş bakkali> esine v~ 
Ekonomik kollektif şirketine de birer ma• 
dalye verilmi tir. 

tevzi edilmiıtir. Madalyaların tevziindcn sonra mcrasİ• 
1934 senesinde vitrin müsabakasında me nihayet verilmi1o davetlilere ve miea 

birinciliği kazanan Beyoğlunda Samatya firlere çay ikram edilmistir. 
pazan maiazaaına altın, Lion mağazaaı· 

na da 1ıümü9 madalya ve diplomalar ve- 111!'11!!~~!1'-'9~~-~~--·~ = ___. 
rilmiıtir. Yine Beyoilunda «Ruvayyal» te· 8 u T u N u L K E.Y fı 
kerleme maiazasına, Yerli mallar pazan 
ile. Bursa pazarına. Beyker ve Nobar Bo- ,. 

horyan va Co,kun mağazalarına da birer H E RC. U U 
diploma varilmiıtir. 1 ~ 

lıtanbul cihetinde Hasan Pertev ma

iazaaına altın, Klombya plak mağazasına 
da 1ıümü9 madalye ve diplomalar veril
mittir. Cizlavet lastik fabrikasına, Şiırnan 
Yanko maiazasına, Yerli mallar pa:ı.arlan
na, Ahmet Faruki, Orozdibak, Necip ıtn

yat ve Süreyya paşa maiazalarına da birer 
diploma verilmiştir. 

Kadıköy cihetindekilerden Raıim pu
tahaneaine altın madalya ve bir diploma, 
Rıza paıtaneıine kc.z.a aümüı ve bir dip-
loma verilmiııir. Cümhuriyet paeta- I 

.,. 
' DOLASAMAZSINIZ 

FAK~TI 

haneıine, Müsteabi, Aaador ma- ~Uh«'.,.. • ! 
iazalarına ve Hamdi Hasan terzihancsine 1 .~•üftr;os 
de birer diploma verilmiıtir. & ~ eJ'""R. fL.&N 

1935 ıeneıi müeabakasında kazanan. UTUN ULKEYI HlA c;.UN DOLA$1 
lardan lstanbul Yerli mallar pazarına bir 2 Mc! 

----============================ 
Hayatta G6rd0klerimiz 

"Ben kabadayılıktan gatıgorum,, -Yanhrrına ıokuldum. Jçlerinden biri: 
- Ne o hanım abla aonnıya mı cel-

din). dedi. 

- Söylersen .• Neden mevlrufıun). 

- Hırsızlıktan. 

- Ne çaldın). 

- Bir 9ey çalmadım. 

- Niye mahkumıun öyle ise). 
- Bizim adımız çıkmıf. Nerede bir 

hırsızlık olsa nen yaptınıı diye enıeli

yorlar. Yoksa hepimiz altın gibi inean. 

larız. 

Ötekine döndüm. 

O, arkadaşından kurnazdı. 

- Ben dostumu yaraladım. Kaba • 

dayılıktan yatıyorum. Hıreızlıia tenez

zül etmem. 

Jandarma bapnı iki tarafa ealladu 

- Git Allah qkına küçük bayan. 
Jıin yok mu bir ıürü yalan dinliyonun) 1 

- Neden). 

- Ne kabadayılığı yahu. Buz ıibl 

hırsız hepıi. 

Bu defa üçüncüye ıordum: 

- Doirusunu eöyler misin). 

- Elbet te, ben ömrümde yalan söy. 
lcmcdim. 

- Naaıl söylemedin, hırsızlılc. )'alan• 
cılıktan ayrı bir şey mi~. 

- Tabii ayrı. Yalanı, biz kendimi~ 
aöyleriz, ayıptır. Hır51:ılığı. en•) i mal 

aahipleri bize yaphrtır, ıevaptır, drd~ 

Maauu FAİK 



~K Dt;Nf "l. 1 Yeni Neşriyat~ 
Ki~ i ~ ? -' ~ YENİ HAYAT - Bu haftalık mecmu-

. fara.1 İ te1r1Ka ,, ı~() • .:1 ) Aı .. A.\ : l\ADi RCAN Kafh 

anın 9 uncu sayısı renkli bir kapak içinde 
5 2 sahife olarak bahar sayısı çıkmıştır. Bu 

Venedik asker 
kasara ya 

ve tayf al arı 
koştular 

kıç 
sayıda Ercümend Ekrem T alunun, Son Postanın T efrikaaı: 22 
Bürhan Cahidin, Server Bediin 

Genç kadın - İlahi yarabbi 1 T evck- olacak galiba, ahırdan kaçmıcı olrıı' fıkraları, Ahmed Refiği n Mimar T 

Sinana, Ragıb Şevkinin c<İstanbu _ keli değil, ben dün gece sabaha karşı sokakta yakaladım, getirdim 1 
lun eski baharlarııı ına dair tarihi müsa - rüyamda bir takım kalabalıklar, bay- Deyip içeriye salıvermiştim 1 

. Vardiyan batının tokmağı kü -J nin ıu kısmında köpükler 
rekçilerin bulunduğu yerin orta ye- yordu. 

ıörülü- haberleri, Bürhan Cahidin, Yusuf Ziyanın ram yerleri, salıncaklar, atlı karıncalar, Kahkahalar orayı çınlatırken pJarf 
Orhan Seyfinin, Haüd Fahrinin, ]brahim atlar, eşekler, arabalar falan gördüm .. sordu: 
Aı· dd' · Ş"k·f N"h r N il h A (Hasanın yanaklarını okşıyarak) de- B k .. ··k b 1 b h 1 rindeki kocaman kütüie gittikçe &· - Devrilecek... ae ının, u u e 1 a ın, uru a · k - u uçu eye, u anıırt Lıı 
tanın bahar hakkında söyledikleri mısra. me bu kadar yıldan sonra size rast- } Id d b ld"l 'ıi .,.. zalan bir aralıkla mıp kalkıyordu. - Devriliyor!... nası 0 u a uraya ge ı er, 91 

lar vardır. lıyacakmışım 1 dular ~ 
Venedik kaptanı durmadan bağrı - Venedik gemişi Ragüzalılar tara- renkli Kahveci biraz ileriden seslendi: Zehra: 
yordu· fından gevşetilen zincirin üstünden YARIM AY - 29 uncu sayısı F hl d l' 1 1'1 

• bir kapakla ve dolgun münderecatla çıktı. - at_!!la a a, amat ge ıyor - Ey Ahmetciğim, mensur ktı"' 
Daha hızlı' Çok hızlı t sekerek öte tarafa aeçti ve limana b B" t b l ft k ' ·..J. - · · '· • Güzel ve renkli resimlerle süslü olan u ır:ız sonra or a . oy u, .z~y~ . an, a~ dır: Dağ dağa kavu~maz, insan ~ 

Zabitler ellerini gevşek tutan kü- daldı. sayıda bir çok alakalı yazılar mevcuttur. ra yagız, gençten bıraz afılı bın yanla- na kavuşurmuş ... İşte ben de bak, J' 

rekçilerin eöğüılerine ktlıçlarına Uluç Ali Paşa kaleden murahhas . . . . rına geldi. yıl sonra (Hasanla Medihanın }>of 
l l nla l . ed kJ . t d" l h b . .. d • Yenı Adam - 120 ıncı sayısı hır çok B' k Jd d ~·ı . .,, ı_Aırt sap ıyor ar, o nn yer erıne y e e- ıs e ı ve onun a fU a erı gon er - .. I . - ır parça geç a .. ım egı . mır larına sarılarak) sarı papamla, p· 

• muhim yazı!arla Çıktı. smaıl Hakkının 
rini oturtuyorlardı. 1 dı · O l Ne yapayım, ben tam ızın alıp ışten hiberime kavu~tum ı 

• « T coıkilatsız Tiyatro», « st - nsan mı» ve T 

Fakat bu gayretlerde fayda ve - - Venedik gemi&ini teslim edin. <<Gençler için en büyük tehlikelerı) yazı . çıkark~~ b~ kaç müşteri geldi, usta _ lyi amma, sen böyle, ikide 
rccek gibi değildi. Ragüza murahhası §U cevabı ver- ları , Dr. fz7.ettin Şadanın Freud'dan ter- onun ıçın hıraz fazla alıkoydu. sarı papağanına, karabiberine ka1'11 

Türk gemileriyle kendisi araaın- di: dime etti~i ıztirari hareketler ve dint iba- Gelen adam oradaki yabancıları ya· tukça, karışmam, sonra ben de ; 
da ancak üç dört yüz kulaç aralık Biz §İmdiye kadar size düt - detler yazısı, C8.mfnin, siyasa acunu, dırgayarak ayakta ortayı süzerken nün birinde yeşil kanaryama, k.1' 
kalmıfll. Zabitlerden biriıi gemi - manhk göstermedik. Vergilerimizi Kısa tetkik ve tenkitler vardır. kaynanam. : biberime kavuşurum hasa 1 

k b 1 - d .. .. 11. - Geç otur dedi! Onlar yabancı Öt kil ··ı·· ··ı nin ıanca &f oınuz ugun a ıoru- muntazaman verdik ve veriyoruz. Zeshirli Gazlar - Vefa lisesi mua ırn- ~. ' e er gu uştu er. ~ 

nen Ragüza limanını gösterdi: Fakat Venediklilere de dütman de - !erinden kimyager Mazhar T oburun Kül- degıl.. · Zehra - Elife kocasının alntnl 

k 1 k .. B k 1 ~ k 1 .. f d t a Karısı gülerek: 1 k h l - Oraya aça ım aptan... ğiliz. Çok rica ediyoruz, bu arzu - tur a an ıgı me tep er mu re a progr • rış ıyara urnmm e 
mına göre orta mektep ve lise talebeleri - Bak bakalım, bunlar kimdir, ta- Hummmh ıu:.~rım kedinin _,,,.,f 

Dedi. dan vaz geçiniz ve bitaraflığımızın nıyabilecek misin Ahmet} T-T- ÇaP'" 
Bu çok iyi bir buluttu. bozulmasına meydan vermey'ınız. için yazdığı Zehirli Cazlar ve korunma ça- k li yıkatnasına1 

releri adlı kitabı çıkmıştır. Kitap halkın da Ahmet kilimin bir enarına yan i · Ah t (Be b t" d"<Yi ~~ 
- Acaba bizi ele vermez mi? Size elimizden geldig-i kadar erzak, · 1 b" ·· d"" me - ra er ge ır •e· 

anlayabileceği bir lisanla yazılmıştır. ( 64) şıp on arı ıraz BUZ u: k . . d vtJÇ 
- Vereceklerini ummam. Hiç su vermeğe hazırız. _ Tamyamadun~ man çı ını açıp ıçın en avuç a .Lli 

büyük sahife, ( 42) resim. fı d le • k t"' b erİV 
olmazsa kurtuluf ümidi var. Fakat - Peki, kabul ediyoruz. Bir tek - İyi dikkat et bakalım, (Hasanla ze n 1 • vışne, aysı, ur e ıdl 

Tam Bir Hafta - Bu yeni mec- k H -·- '- kı l tY 
bunu yapmazaak ele g,....eceg-imize Venedik gemisini vurmak veya vur- Yev- Medihayı göstererek) ötekini tanı- çı arıp e.ısaıua z arın önüne -~ mua intişar etmiş bulunuyor. k) b b k } 1 
JÜphe yoktur. mamak arasında bizce fark yok - mi gazete hacminde ve muhtelif renkli sa- mazsın, fakat, şunlara iyi dikkat et re uyurun a a ım, yem~e 

tur S k t l" d - 'I Y 1 bakayım 1 Hasan: - Doğru ıöylüyorıun... • U ve erza a azım egı · a - hifeleri ihtiva eden Tam Bir Hafta, yevmi ,1 
Santo Tronto hemen dümenciye nız düşman donanmaıı hakkında Amerikan mecmualan tipinde bir «Haf- Ahmet tekrar çocuklan süzdü: - A .. Teşekkür ederiz, biıe 

emir verdi: haberler isteriz. talık ıı tır. Kendi nevinin muvaffak bir - Cemile teyzenin akrabaları fa- müsaade! 

R ·· l 1 b eseridir. lan mı~ Zehra: ~ _ Sancağa dümen!. Ragüzaya aguza ı ar u arzuyu seve seve df"'• 
. -· , yerine getirdiler ve Venedik do • Bir Avuç Köpük - Sair Ö. Kaya ta· Karısı: -A ... A ... A .. Ne oidunuz, d_:~ 

gırecegız '•• nanmaın hakkında iyi bilgiler ver _ rafından yazılan şiirleri havi küçük bir ki- - Ha şunu bile idin t l Hele şöyle bakalım, daha erken, daha fabr~ 
Venedik gemisi döndü ve prova- diler taptır. eski bayramları falan hatırına getir, bile paydos olmadı! Akşam yerııet' 

ıını limana çevirdi.. k" ekt Mim 62 · k b k ı b d · ~ · ı Uluç Ali Paıa yoluna devam et • Ar ıt • « arn - ncı sayısı çı - a ayım ura a yıyecegız 
Onun ne yapmak istediği hemen . z k I . mıştır. İçinde yapılmış binalarla mimari - . . . . . . . . . • . • Mediha: 

tı. ara a esı önüne geldi. Burası ~ 
anlatılmıftl. Şimdi de Uluç Ali pa~a ve şehirciliğe ait mesleki yazılar vardu. Darbukacı abla Hasana döndü; o- _ A.. Vallahi olmaz ablac18"' 
bag~ ırıyordu: Venediğe ancak bir günlük yerdi. h f f f k l d 

O b 1 d d l - Al' İstanbul Mağazini - 5 inci aayıaı zen- nun yanağını a i ce is e e i: sonra evden bizi merak ederler. ; 
- Daha rahuk ... Daha hızlı.. Şu- nun ura ar a 0 aıtıgı ve 1 S l bak 1 b ~ ,.. P d K k gin münderecatla üç renkli güzel bir ka· - en söy e a ım, sarı papa, u _ Etmezler, etmezler, daha er 

nu tutamazsak yazıklar olsun bize!. apnın a ataro aleaini kuıat • 1 k" ? ·~ 
ıd - V dik pak içerisinde çıkmıştır. Bu sayıda Niza- ge en ım Yemeği yeriz, güneş batarken gı 

Kovalama daha hızlandı.. mıt o ugu ene · le duyuldu. Bü- S h k d ı k -"" 
k mettin Nazif, Mahmut Yesari, Münir ü- Hasanla Medi a ız ı ar. siniz. Eğer yalnız gitmeğe kor 81 .. 

Aralık azaldı.. yü bir telif uyandırdı. 1 5 lih z ki E 1 Ş"k · S 1 · K' b h "f"' eyman, a e . me u ran ımza • - öy esenıze... ım u erı r nız ben sizi götürürüm! 
En önde giden Türk kadirgaaı Uluç Ali Pata Zara gibi büyük lan ile güzel yazılar vardır. Hasan M~dihanın kulağlına: Al" B b ba 

ve zorlu bir kale ile uğra•acak de - B h f lık · f'k" A b d ·ıı· 1 1 ı ey a : ~ 
Prova toplarından birisini at,...ledi. :r Ağaç - u a ta san at, ı ır ve - ra a a zı ı maşa ça an E hla l d · e r_ 

-:r "''ld. K. ·· ı L • d 1 - yva r o sun, esenız w 
d B 11 V gı ı. urzo a ve eaına a a arına Aksiyon mecmuasının 6 ncı dayısı da ta- Genç kadın aevrek bir kahkaha attı: ,. 

Beyaz bir uman.. u gü e ene • e yollarda kim bilir kaç kopuğun, 
d!L • • • k fı d k aıker döktü. Binlerce esir ve mal al- nınmış §iir ve muharrirlerin yazılarıyla _Ha şöyle! işte 0 maşacı herif bu! cakl 
"' gemııının ıç tara n a, te ne- d serserinin kolu budu kırıla 

d b k k l 'd yu'·k~~k ,ı. (Arkası var ) intişar etmiştir. Amma 0 vakıt daha on dört, on be§ en ir aç u aç gerı e H ; 
yaşında idi; bak 'imdi koskoca kazık asan: .. ,,. 

bir su sütunu yaparak ıulara go - l _ Rı'ca ederim, bize artık anıJ- Jıf 
kadar herif o du. &JJV 

müldü.. edin, ben bir Rey değil amma, b 

1 

Sonra kocasına döndü: T 

Bir daha ve bir daha... _ Sen hala bu çocukları tanıya- evlerinden merak ederler. ) 

Venedik gemiıi limanın ağzına madın mı> ( A-."-k ... a_ ... '/ .. fJdf-~ 
ıelmif.. Ragüza kaleaindeki nöbet- ı -- --' 1 

- Şimdi biraz gözüm ısırıyor gi - -------------
çiler hunu çoktan görmütler, bat - bi oluyor amma ı.. 1 
ka askerler ve zabitler de mazgal- _ Kalk, bakayım, çabuk git, ,u - Bir Doktorun 
larla kulelere çıkmıtlardı. radan biraz saz topla da bunlara zarif GUnlük Pazar~ 

- Kaptan, limanın aizında zin- birer Kağıthane külahı yap, getirt. 
cir var... Ahmet gülümsiyerek: Notlarından <21 

- Ne olursa olsun... - Haaa ... Şimdi tanıdım, hu deli-
Çarparaak batarız.. kanlı ile hu hanım ablayı 1 

- Onun da kolayım buluruz ... 
Herkes kıç kaıaraya toplanaın ••. 

Güverteye doğru haykırdı: 

1

1 

- Herkes bu tarafa! Bu tarafa!. 
Vened;k aaker ve tayfaları kıç 

1 
kaaaraya koıuıtular. Provaya yakın 
oturan kürekçilerden bir kıamı da 
çarçabuk arkaya alınmıılardL Böy
lelikle V enedik gemısının arkaaı 

iyice suya gömülmüş, bat tarafı 1 
kalkmı!h. Venedik kaptanı bu gi -
diıle limanın ağzında bulunan zin-

1 

cirin üstünden sekerek geçmeyi ta-

ıarlamı§tı. l 
Limanın ağzının iki tarafındaki 1 

kulelerde de çarpıtmalar oluyordu. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, gi:.ve, arı, karınca, 
örümcek ve bütün haşarah kökünden keser, 
yuvalanna ve eşyaların üzerine ve odalann 
havasına ve tahtalann, duvarlann kenarlarına, 
aralarına bolca FAY DA serpiniz ve 
tahtakurusu yuvalarını . 

FAYDA 
il~ tahrib ediniz. 

Karısı: 

- Hatırladın ya 1 O gün Kağıthane 
çayırında beni bacak kadar, minimini 
çocuktan nasıl kıskanmış, o koca yem
yeşil çaylrt başıma dar getirme~e kal
kışmıştın ! 

Ahmet gülümsiyerek: 
- Onlar da bir günmü~ .• 

- Amma, sonra deniz kenarında 
benden paparayı yeyince nasıl süt 
dakm~ kediye dönmüştün l 

Zehirli Sıtma 1 
Bir baba, bir haftadanberi kırk ';/. 

receden atağı düşmiyen bir atet 1 
de kıvranan yavrusunu baktırltl~ 
zere evine götürdü. ~ 

Bu yavru on altı yaşında. Bu çoc .,t 
Devamlı ateş ile beraber oldukç• 
yük bir de dalak buldum. 

Nabzı 1 35 ti. 

Dalgındı. ~ 

Sayıklıyordu. Bir soğt.k su duşll t J 
bik ettim. Ve derhal bir damla k•" 

· T ·k sıtıi'1 dım, muayene ettım. ropı a ti 

sını yapan plasmodilere mebzuleıı. ft 
eadüf e~tim. Bu zehirli bir s.ıtma id;J 
teıin ıiddeti çocuğu beı kıloda.n 'J" 
düıürmüı ve dimağını da hayh 

muştu. . ıJ 

Uluç Ali Patanın yanındakiler -
den biri homurdanarak söyledi: 

- Zinciri gevşetiyorlar ..• 
- Kaçırdık desene!.. 

- Kendi ellerile versinler. Ragü-

zalılardan istemeliyiz. ı 

Bütün yaz bu muztr haşarattan kurtu
lacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa 
apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam 
böceklerini, aptesanelerde, hamamlar
da bulunan küçük böcekleri, hrtıllan, 

kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hay• 
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
üzerindeki brhllan behemehal FAYDA ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ufak 30, yanm kilo 50, bir kilo 80, beş 
kilo 350 ku~tur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri 
daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para ko
parmak isti yenlerden sakınınız. FAYDA imaline naza
ran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Hasan markasına 
dikkat. 

- Canım, bırak şimdi bunları be 
Zehra da tatlı muhabbete bakalım 1 

Ali Beybaba, üvey kızına: 
-Senden, anandan paparayı ye -

mi yen kim var ki> Hem maşallah, sen 
bu gidişle anana da taş çıkaracaksın 1 

- Çıkarırım, zahir 1 
- Kuzum Zehra, kocan kızmaz, 

merak etme; hani sen henüz Ahmede 
varmadan bir gece mahalledeki karan
lık çeşmeden su doldururken mahalle 
müezzini sana sataşmıya kalkışmıştı 
da sen ona ne yapmıştın~ 

( 1 ) gram k.inin iğneıi yaptım. 131'1~ 
ta bu iğneye devam etti. Şaraplı eJ'I 
nala verdim. lııtihası açıldı. beti d, d 
iğneden altı saat sonra ateş 3 7 ! ~"J l. 
tü. Ve ertesi gün 361 tu. Ve .

111 ,rİ p 

kırk beş gün zarfında on sekı:ı J/ 
b h. ı· sıtr1'1' 

Bu sırada Venedik gemisi zinci -
rin üst"jne gelmişti. Bir çarpma ve : 
bir sarsılma oldu. Geminin baştarafı 
biraz daha havaya kalktı. Koca tek-

ne önce sağa, sonra sola yattı. Ge - Hasan deposu : ANKARA, JST ANBUL, BEYOGLU 

rekzinc;cinb~u~~g~•~mi-(~--------••••••••••••••••••••••~ 

- Ne yapacağım, başından çıkar -
dığım sarığını boynuna dolayınca onu 
yularından çekilen bir öküz gibi to -
katlıya tokatlıya evine getirmiş, ka -
rısını kapıya çağırıp: 

-Al hanım teyze, bu öküz sızın 

kinin kullandı ve u ze ır 1 
dı 

yavruyu kurtardım. •• 

·----------------- f " ( •) Bu notları . kesip ıaklaY":'~if' °"' 
but bir albüme yapııtınp ı.oU ~ 
)apınız. Sıkıntı umanını:ıda bu. 'o" 

tıfe 
bir doktor gibi imdadınl'ıa ye 
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SON POSTA 

20 
=-

~ ~asus ~ ~lab BuAkt~rog~mL~~~~~~~~~~·~~-u-n:-~-.h-~-c~ 
1 7: inkılap dersi, Üniversiteden nakil. y b 

Son Postanın Tefrikaa11 45 Eaat Bozkurt tarafından; l8: Vokal mu· aşını, aşını almış bir adamdı. Arkadaşlarından biri: 
20. 4 - 936 " • h • d f siki (Plak); 19: Haberler; 19. 15 Muh· Fakat şu balolar, barlar, çıplak ka- - Dnns edelim 1 dedi. Böyle zincire 

B· d M tafa Sagv ırın çe resı uva telif plaklar; 19.o: Çocuk Esirgeme dınlıu devrine gençliğinde erişemedi - vurulmuş gibi yerimize mıhlanıp .kaı .. 
il an a US l • • Kurumu namına konferans; 20 Çift viyo- ğine yanar dururdu. mak ayıp 1 

ı•bı• beyaz kesi IDIŞtl lonsel: (Muhittin Sadık ve Mesut Cemil). Eski çapkınlık arkadaşlarile dertle- Direktör de bu fikirde idi. g Piyanoda Laçcnski; 20. 30: Stüdyo orkcs· şirken içini çeker l l Arkadaşları: 
M .. "k birınokta üzerinde temerküz ehnİftİ: • Ma • traları; 21.30: Son haberler. - Şu günler bizim gençliğimizde - Peki :amma tanıdılc kadın C:lıf 

ustafa Sagirin çehresinde, buyu . • birane bir manevra ile, savupnak.. tat1ı Saat 22 den sonra Anadolu ajansının olsaydı , neler yapmazdık neler. Ka - yok! 
llıenınuniyet belinni .. :i. Hemen ceketiJllll can~·inzuu kurtarmak.·· gaz t 1 h h 
1 

-r ~lrarnuJ --o· e c ere mn sus avadis ıervisi verile- dını, kızı perde, kafes arkasından ter· Diye esef ediyorlardı. 
llb cebinden bir kaç mektuP \',_ ' ' B kararı verdikten ıonra, Adnan Be- cektir. 

Dahiliye Vekilinin önüne koyarak: · 0 
•. caat e·mi§: biyeli bir tazı gibi bulup çıkarıncıya O ~<nahın da verdiği neşe ile yerin• 

- Mektuplar da hazırdır, efendim· ye-murBau za~ana kadar paraların gel.mit 19: Plak 20 . BK~!1N kadar ne haller çekerdik. Şimdi Tanrı- den kalktı. Arkadaşlanna bir sürpria z ka • • uçu konser, 20,45: Ak- b' b ' . d .. I hJ Akl . ı_ 
arfları açıktır Okuduktan sonra, pa • lın •:.-un gelirdi. Halbuki bugiine ka.. tüalite 21 l O. Ork nın ır ırın en guze ma ıu arı gu- yapaca.dı. 

br ._ • _ •-·- f 0 ası uu. • • • cstra, 23: Haberler, · k .. . 'b. f d d l İL · d k ·ı 'ft 1_ ) 
' •Ul'yeye teslim edersin~- Yaıuµ. zar • ·d b' biç bir haber verilmedi Mesele- 23 30· «Na l ti G d dlı verem umesı gı ı etra ımız a o a - ıu genç a tı onun çı e ,Kumru ar. 

lar üzerindeki adreslerden birer rnaJcbıu: dar ı:;;ıizlerin haberdar olmasından kor· Kr~ut~er'in :;e::s:.r von rana aıı 8 nıp duruyorlar, gelgelelim bizde o es· gibi bir köşede oturup kuru kuruya çaY, 

aldırılmasına rica ederim. en Onun için aklıma bir teY geldi. v ARŞOVA ki takat yok! iç.tik !erini görmüştü. 
Demi.ti kuyorumk. be Hindistana gideyim. Bu iti 1 7 15 · p· k 18 05 iğne, iplik inhisarı direktörü Bay Sokuldu . 
.,.,.h··-y " • ern1İf • Çarçabu n al • d b' • · ıyano onseri, , Viyolon· 

• ,,ı •Yet, bu mülakat ta hitama t 'b. l halledeyim ... Y nız stz en ır şey sel musikisi, ı 9, 35: Lembergten nakil, Cevdet Kazak, böyle söylemekle be - , Onlar patronu karşılarında görün«1 
ti t.• k lal'lJllll S• ızza • ' ,,_._,. l 0 b k _ ,_ b ) b ) I · ·· ı.-ıustafa Sagir, ilk rne tup , . . deceğim. Harekebmı, mwnaun o - 2 ,25: Muhtelif, 21: «Kazanovaıı adlı Ro. ra er arasırn açamax. yapıyor, a o, a o salonunda olduklarını da unuta• 
s1-.ıhuJa götürülmeıinden rnütevellit bır ;c~ ek dar mahrem tutunuı. Ve beni bat· ziki'nin opera!lı, 24,05: Dans plakları. bar, eğle<nce kaçırmıyordu. rak ayağa kalktılar. 

le'llnç içinde Adnan Beyin odasını terk· kugub' a am altında Antalyaya kadar gön • BUDAPEŞTt: Önceleri karısını da götürmek iste - Direktör aülümsedi •. 
•bn. • ' a ır n . ,ı:. 

.,:tL .. nuı:iye • deriniz. Siz de takdir buyunırsç~n: ~;ar- IR: Viyolonsel . piyano, 19 : Aske~ mişti. Fakat gençliğinin en şatafatlı _Haydi çocuklar, dans edelim. 
th.?_ usbtafa Sagir, bu büyuk md eın ederken; tık ben İıtanbııla çı.~am~- . un :. atan- konser, 20, 30 : Mozart'ın tıZauberflöte» devirlerini kafes arkasında geçiren ka- Biraz şaşkm, daha ziyade neşeli: n;;. eyecanlariyle otele av et b' 'dare bulda bir daha fngilızlerm eline duıer de opernııı, 23,55: Muhtelif, 24,20: Orkeıı • rısı bu yeni hayata bir türlü ısınama - _ Emredersiniz! dediler. 

İliye VekiJi Adnan Bey, taın ır 1 Arapyan hanının bodrumlarına atı- tra nakli. dığı için balolardan zevk almıyor, dans 
Önce sarı~ın. mavi gözlüsile dan• tlleın\lr ve vazifeperverliğİ ile • nıernlekete gene artık bu mel' unların ellerinden ya.. BÜKRF..Ş etmedigw i için ııeyirci kalmaktan sıkı -

etti . hetı:" ( M tafa Sa- Jırse.rn, • ) J 3 O 5 • uz pek yabancı sayılan • us kamı kurtaramam. Halbuki, Anta yadan . : Plak, 13,40: Plak, 14,30: Plik, lıyordu. 
Rır Efendi Hazretleri) nin rnekruplaJ'JIUl1 ~- l a Mısır• geçer ve oradan da, der• 1 5: Haberler, 18: Radyo orkestrası, 19. l 5: lgw ne iplik inhisarı dirckto"ru·· her Lr-
ihliy d' ek iste • KO ayc ·ı· . :ıt 
IQİftj~ten fÖylece bir ıröz ıez ırrn hal ff~distana gidebı ınm. K~nserin devamı, 20,20: Plak, 21,20: satla kendisine getirilen hayır cemi -

Genç kız tüy gibi, kuş gibi ne gü 
zel idare ediyordu. Direktör o kadaı 
keyiflenmi~ti ki dönüşte onların ma · 

- sasmda kaldı. Şarap ısmarladı. ikin:.. 
ci dansı esmer, badem gözlüsü ile yaw 

..\. . d•w• ınektu· Dedı. .. ( om:ınya postası) : Askeri konser; Bük- yetlerine ait balo davetiyelerini karı 
dnan Bey, her göz gezdir li1 .. .. Bu sözleri batından sonuna kadar su - rq, 21,20 : Oda musikisi, 22,05: Şarkılar, sına go··ıürüyor·. 

t:.. le L! ~·ti Çuuku, D-L~ı: v-•-=•: Ad 22 45 v 
1 

artı ayn bir hayret PJsse· "' · ek- kunetle dinliyen ıuwıye eıauı nan . : iyana musiki!!i. 
"<>alcn- 1_,..w 

1 
.. • y-... ıan bu Dl • ük' • ,1 VJYAN - Gel etme, eyleme, şu baloyu ka-

-a 11;agıt ar uzeruıe -· . B • ıene aynı ı une. e: A h-ı d ibarelh . . . ey, . l . 18 30 Pi k çırmıyalıml .... ., ar, ancak bir kaç ıabr an Hay hay efendı hazret en. . : a , 20: Haberler, 20,30: Sür-
\1 e L • • brlar arasına - ' · · 2 ı Pi o· d F k t h 1 d v b "- unlardan bırmde de, şa k dı: Cevabını verdı. prız, : ak, 21,45: Max Roger'in eser· ıyor u . a a o oş anma ıgı u 

lflnıt, ıöyle üç cümle bulunına ta: ti' Şuna emin olmak lazımdır ki; Musta- !erinden, 22.30 : Pl fık, 23,30: Bando mı· alemlere kendi gitmediği gibi kocası-
( · .. Ankarada Alman yoktur.. HT~ ~ fa Sııgir, 0 anda sevinçten titremİflİ. Ve zıkıı, 24, 2 5: Dans. nı da göndermek fikrinde değildi. 

de y kt nk ya aebp ur o b' b k d b" D' k •• " • 1 k kA b b' . o ur. Yalnız, A ara • ) ha atında da hıç ır z.aman u a ar u- 21 Nisan S.ah ıre torun ış e ze ası una ır ça-
~ · H' tliler vardD'.. y h' · · 1 b ld . eline 1rirmif olan ın .. .. _ yük. bir meserret ıssetmemı.şti. ST ANBUL re u u : 

tı. 

ti. 

Artık keyiflenmişti. 
Baloların tadındaki 11ırrı keşf etmir 

Mütemadiyen dans etti ve mütema" 
diyen içti. 

* A.d · b ;;.. cümle uıe k •~-d k' 17 1 k 1 · .; nan Beyin gözlen, u -~ hal zihnin· Ve gene hiç tüphe etrneme uuu:u ır ı, : ın ı np dersi, Üniversiteden nakil. - Bu yeni hayatta arasıra göriin • 
d llde temerküz etmiıti. Ve de~ •• içinden: Kemal Tengirsenk tarafından, 18: Dans mek lazım. Yoksa adama geri kafalı Balonun tenhalaştığı bir zamandaı 

en de ıöyle bir mülalea geçmifti· k _ Budala Türkleri, son defa olarak la musiki~i. 19: Haberler, 19, 15: Muhtelif derler, dünya acayip. Belki bir kulp iğne iplik inhisarı direktörü saati~ 
- Bu adam bilvasıta muhabere etnıe kafese koydum. ,plaklar, 19,30 : Çocuk esirgeme kurumu takarlar, zamana uymak lazım. Serde bakmağı aklede.hildi. Ve dehşetle ye • 

iat-....1· ' • • Ankara. k d Sabah 1 <:Ulğİ Hint Hilafet Cemıyetme, ek Demiıti. namına onferans, 20: Halk musikiei, direktörlük var. rindcn sıçra ı. o muştu. 
dll.IQ Hintlilerden bahsedebllir. Bu, P Nitekim, Adnan Beyle bu mülakatın • 20, 30: Stiidyo orkestraları. 21,30: Son ha- Diye balolara gitmeyi adeta resmi - Aman çocuklar, dedi, kaJkalıJJl' 
~biidir, Ancak .. Alınanlardan hah:.::.: dan bir iki aaat sonra Hürriyet otelindeki b,.rlrT. bir vazife şeklinde gösterdi . Üçü de çakır keyif bir halde idiler. 
llirı ne ınünaaebeti var. Ankar~a, Musta• odasının kapısı açdıp ta içeri bir polis Saat 22 den sonra Anadolu ajansının O zaman karı koca pazarlığa başla- İki kızın kolunda otomobile atlaC:Ji'1 

"llr'nlıt ah t krnuf bun an · · · digwi zaman• gazetelere mahsus havadis servisi verile - O la · b '----k. ·•~- d f ve y u yo .. . Hi.rf t Ce· komıserı gır · d ı n n evıne ıraıuna ıazım ı. 
•. S•rir Efendiye, ne? ... Hant a e - Buyurunuz komi.ser efendi. Zan ne. cckt i r. ı ~~rısı: Bereket sapa yerlerde oturmuyor 

!Qi)etine, ne?... . büyük derim ki, pasaportumu getirtirıiı. Likin, Ad- G [ k - Pekala, dedi. Sen git, fakat biraz 1ardı. Yol üstünde onları bırakıp ev1• 
O -.ıda Adnan Beyin kalbme nan Beyefendi ile acaba nerede veda ede- em 1• f e 1 Ek l yolunu tuttugwu zaman güneş ad"'"' .. 

L· • &.dnan dur, görünmüı:: o . r ence ge. ........_ 
Qlt' tiiph · · tı' ... Bunun üzenııe ~ ? rr k ll ı._ l ' ' il e ımnıı "züne koy - ceiim .. süku • Af f •• k U k ı · O buna çoktan Tazı idi. ı ı yüK.Se mıştı. 

e:y nıektupları ınasasının 1°. d • Dernifti ... Komiser, büyük bir Q Ur ney e l ı·ık l .. d d d B 1 Direktör s, imdi evde kansına ne ceı. ~u • ,. Aynı z,aman a, zaman ar sozün e ur u. a o 
t,· f, sımsıkı kilitlemıt~· .... Hür netle: Gemlik (Özel) - Atatürk heykeli- oldu mu hazırlanıyor, saat ona doğru vap vereceğini düşünüyordu . O belk~ 
~l Mustafa Sagir ile, ikaJnel etbğı . • • _ VaUahi bilmiyorum, efendi hazret- de uyanmamı,ı:ıtı bile 1 

ti al ması ıçnı d ·· b b' nin açılı~ töreni L:i nisanda yapılacak- gidiyor, on iki olunca da dönüyordu. ,. ı 
l'et otelinin tarassut altına ın • lerı' . .. Yalnız, polis mü .üna ey, ıra:z za- Her ihtimale ms,ı otomobı

0

ldcn eo .. illi · vennıf· d tır. Heykel parkın içine konulmu .tur. Ve böylelikle iki taraf ta sözünü yeri- -. 
0 1 müdürü Dilaver Beye enıır baAiinizle görüşmek is. te. ı. kaC.w agy zında indi. li Parkın yanındaki binalar yıkılarak park ne getirmiş oluyordu. 0 

" Diye cevap verrıutti. . . l k hl 1 Anahtarla kapıyı artı. 
d b d genişlet i m e le ve yeni tar ar a süs - -:s * Mustafa Sagirin zihnın .e~, z kiU: anı!~ lenmcktcdir. Dul kızlara koca bulma cemiyetı Evde çıt yoktu . 

.... - · ti Mmtaf a b' düıünce reçJDIJtı. e poıu y ukar ~.ı.. 

S 
"""•dan, bet on IJÜD ıreçınıt · d kapkara ır af 

5 
A • b dü • Kızılay kurumunun kongresi ya - menfaatine büyük bir balo verildiğJ avaş yavaş Y 1 '!rll"tı. Yatak o .. 

ag· yavat e• • · --L~ Must a agırm u d · d' K d B f ır, etrafındaki havanın yavaJ komisen, IBIJA.I • • • • t' pılmış , idare heyetine doktor Hikmet, akşamdı. asına gır ı . arısı uyuyor u. u ır,. 
iittiiini bissetmiıti... .. ·,ünce1iui ketfe~ gıbı c~vap v7 

1d muallim Mustafa, Hayret, B. Nihal, İğne iplik inhisarı direktörü Bay sattı. Hemen soyunmağa ~!adı. Si ,. 
.E'\'vela kendisinde bir telit bat ırosrcliteı:· Belki .. Vekil beyefend~ edha:z;e e~ de, Sabire, Hüse'-'İn Avni, Sait, Osman C mokinin ceketini çıkardı. Yeleğini çİ-4 ~. ti. Buna seı..-p de tıtanbula gönde • rn·u·dur" beyin odasına teırıf er er. ra a J evdet simokinini giydi. Rugan iskar-

&• _, , 'd' Nuri seçilmişlerdir. pinlerini ayağına geçirdi. Otomobil ka- kardı. Boyunbağını çözdü. fakat ta~ 
mektuplara cevap gelınemeaİ 1 

L görüıürsünüz. ----- pıda bekliyordu. Karısı her zamankı sıra iskarpinlerini çıkarmağa gelmİf " 
li•lhuki· İngiliz istihbarat bürosunun en Dernifti. . Gemlikte Tütün Sahşlara b ti ki kansı U'-'andı. Kocasını o hald• errıin h' ' (isken· .. M tala Sagirin kalbme su gi i tcnbih etti: ,, ~ 

d ır adamı vasıtasiyle • ve, Bu aozJer, us lia k (o·· 1) G 1 k görünce hemen saate baktı. Kas, ları ,. ... 
~r) takrna ismiyle • (Miralay Nelson) ~ • • ti. Derhal komiserle b~ ~o Gemli ze - em i ve Or- - Sakın geç kalma! :ıı-

t0ııderd'·· e--"'-emesı serpllll! B · od·~na gitmlf .. • han gazi kazaları !J:fö yılı mahsulü tü - - Peki f tılmışt• : 
· ıgı mektuplara cevap v ı-uıu •• ··dürü DiJAver eyın -ltıtkan . . çünku' rnu . tünlerini iyi bir fiatla satmışlardır. İn- Direktör saat onu çeyrek ı;eçe balo- - Ne, şimdi mi geldin daim? 
A ve ihtimal haricinde ıdi. ' Ve kapıdan girer ıırmez: . . 'd d h · · b f Direktör bir an içinde şeytanın il · 

l'lkaraya ayak basbwı gündenberİ bura • M"d"r beyefendi! .. tn,allah, bwm hisarlar ı aresi a a ıyı İr iat ver - ya geldiği zaman büyük otelin iki ge-
d~. öğrenebildiği ı!ri· o koca mektup - tlu u hazırJaornıttır. deği için tüccar tütün alamamıştır. niş salonu cıvıl cıvıl kadın dolmuştu. ham ettiği bir buluşla çözdüği.i iskar • 
il~R'ıtlar teY •' .. görün • pasapor ar , • B Mustafa Saıire Görmez tütünler 20-25, diğer cins- Kendi dairesinin iki güzel daktilosu pininin iplerini tekrar bağlamağa hafi 

anın bot yerlerıne, goze D . ti DıJaver ey ladı : 
~e:ı: hit l · )ay Nelson• eDU~ · · · · ler de 75-00 kurus,a satılacaktır. Yenı· da b,rıloya gelmislerdi. 
t'' ecza i e ya.zmıtı mıra .. _ _. k"ı kanapeyi göstennıı: . ,. N k lk d 0l'lderın· • · lel tı.kkmda koıeue f _ı: tıuretlen. vıl tütün İstihsalinin daha fazla ola - Direktör bir iki ahbabı ile bir ma - - e münasebet, yeni a tını 8 

• 
da •ıtı. Bır çok me$e er J tır• abat buyurun, e en'" . • h B .. k . . d . • • lalirrıat ıs' t ·ti.' - 1 ti • t..arıf bu· cagw ı umulmaktadır. saya oturdu. Şarap ı'çmewge b;ı..cıladılar. n. ugun er en ışırn var a gıyım~ 

E:ıı emq ' . . V kil beyefendi ha:ıre en ·:. .... ~- -----=:-=-----==---===='=====~=~~=~==..,,.~== ı\i evvel Mustafa Saairin kalbine bar Şımdı e di1eırile biazat ııöriJıfUrıfü- gideceğim. 
ı>he . yuracaklar. Ken Ve bu sefer gündelik kosti.imünOn 

rınniıti: h•~.._ Acaba, miralay Nebondan yanlı! nüz. . yeleğini alıp giyinıneğe başladı . 
.. ec Cevabını vermiıtı. E . .. 

1) ~ ~ı aldon ?... . !ık taJn&JDİle müsterih · mırgan 
ola "~•tli .... Fakat · öyle bir ,-1 ohnh~ Mustafa Sag~r arl • verlqınİftL Biras Bürhan Cahil 

•, hıç 1 k" • t)ard• ıç k" edeki ko tuıa 1 

hir o maua; (gelen W olarak of Vekili Adnan Bey içeri -------------·----
d' . t~y. hulanııyoruz.) diyecekler ve. ken· sonra da Dahiliye . 
&aını ıka . B bpıaen • . 

t,t ~ edeceklerdı. .. una airnı1'tı. • .Sı.lk rak 
ın~t•f• Sagir bu ihtimali derhal reddet- Mustafa 5a1"ir derhal •Y.•~•h ·~ı· 
--~· ' ·ı le_..,. er ınu a • · B doğru ı er .. "'Y • 

.. Adnan eye ı elini ukmak is· 
- Zeki T" ki ,._,:ba benden fUP• k tt olduğu gibi hararete 

lı 1 
ur er ... u-u • a a 

e end'I .. demııyor- • 
lar 1 er.. Mektup)arJDll gon ' terııifti. defa elini Musta· 

• lialdumda tahkikata pitiyorlar.. Fakat .Adnan Bey bu ~ . la. 
Cib• . • emit; ciddı bır tavır · 

ı hır zehap &-asıl obnutlu· . fa Sa~re verın Sizinle biru ciddi 
~er bu tahkikat Hindistandakİ ( H~t - Buyurun, oturun. 

li:ı~.. ' tabu· · · . ....ret Cemiyeti) nden yapılıyorla; . konutınak ısterım. 
dır lci b" .• d na çıkacak , . . . 
L , utun foyası meY • Demıttı. f ~- • • 
q' ek'İ. d' . de Mw~a a .-Mı•ınn ar anda d h b .• dürüJih'erec • • ken ısı a aya son . . .. Ve sonr • k daha çatkın 

Bu ihtimal Mustafa 581ririn tüylero:u ur· daki koltuğa oturara , »e . , yanın . 
l'tnıııtı. . b. çehre ıle: • s· reami 
ll\lna binaen hiç kimseye bisaet~el • P' _ Mustafa Sagir Efend~!.. ıze, 

de h' ' t b la • mıra ay uru atfatile soruyorum. 
n ır haıL:a vasıta ile stan u ka ar bir hükfımel nıem Ank 

~elsona • bir mektup ıönderrn~e r Hakiki hüviyetinizi.. V ~.. .ı:rler•Y• .ne 
,.er....:.tl 1 ,,.eJdiiinizİ dognıca soy mı -.• .., • be ınaksat a • 

Derhal bu kararını tatbik etınekdle ··~ ır.iniz? •• 
t l. _. • t .ıtuı a 10 r 
llqer, ıene kendisini eJDJllYe • bir tek 

teınetnitti. Buna binaen artık fikri 

· ( Arkan oar ) 

•• 

uylıusm bh ıe« takip eder. Heı 'CJ lena g'5rünüı. insan huysuı.Janıı, 
ııeoerlcnlı ve hiç bh ,eyden memnun olmaı. Hc:r muvaffalciyelin illı şart· 
lan dinlenmit bir vücuı ve dinlenmi~ !inirlerdir. f.aı:ı sinirli iseııiı, 

8romural .• Knoll· komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Mftselıkindb ~e uykuyu temin edeı ve hiç bir zararı 1oktut, bütü• 

dün~ıı ıınır. 
ıo v~ ııo •oınprlme)'I hıvl tüp 

ltrde ecıaneltrd• nçe11 ile ıatılıı . 

~noU A.·O.. kimyevi maddele. tabrikalara. Ludwigshaten ıJRhi~ l 
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OLUN NAM~ASI 
" Gon Posta ,, nın tefrikası : 59 Yazan A. R. 

Cemilin hürriyete karşı çektiği hasret 
dinleyenlerin kalbini müteessir etmişti 
Zaten açlıktan biribirine ge - memi~ti ... Şimdi onun bütün hisleri, 

ç~n midelerimiz üç gün daha bütün düşünceleri, bir tek nokta üze-
devam edecek olan bu açlığa rinde temerküz etmişti. O da; zavallı 
nasıl dayanacaktı?.. Biz bunu Türk evlatlarını açlıktan sefalete, se -

SON POS T ~ · ____ _ 

, Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurl~Jl!ak için en müessir ilde 

düşünüp dururken, asker arasında faletten ölüme mahkum edenlerle kar
da; buralarda eşkiyanın erzak mah- şı karşıya gelmek.. onları birer birer '~ 

g,Eı 

PETROL 
NiZAM4m, 

zenleri varmış; diye bir rivayet dolaş- tepelemekten ibaretti. 
mıya başladı... Kumandan, o civar- Bu derin sükfü içinde, birdenbire 
daki yedileri topladı. Askeri ölümden titreyen Cemilin sesi işitilmişti : 
kurtarmak için büyük paralar vade- - Bir .. adam varmış .. Adına, Na
dcrek ayrı ayrı isticvaba başladı. Fa- sır Mebhut diyorlarmış ... Kimdir, bu 
kat; eşkiya korkusundan, kimseden adam? ... 
cevap alamadı. Yalnız, en son isticvap Ortaya atılan bu suale, ak bıyıklı 

Q ... 

Denizyolları 1 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 edilen bir adam, sağına soluna baktı. Abbas Efendi, cevap vermişti: 
Sonra; ancak kumandanın işitebilece- - Haaaa, Nasır Mebhut mu?.. O .. ..••••I 

b 1 b d Alı h b 1 B d İdaremizce 120 • 130 metre ği ir sese; acaba unları niçin yak- a am, a ın e asıdır.... u a am, 
mışlar; diye mırıldandı. Parmağını da, bütün kabileler arasında, en zengin ve mık'abı kadar muhtelif cins 
yolun kenarında bulunan bir takım ot en cür'etkar bir kumandandır .. Fakat o- ve eb'adda pazarlıkla kereste 
küllerine uzattı ... Bu işaret, bize kafi nu bu hale getirenler de, bizim hü - ı mübayaa edilecektır. Talip o
gelmişti. Herkes o küllerin etrafına kumetin memurlarıdır ... ~fendim, bu 

1 
lanların icap eden malumatı 

top!anmış; kasaturaların, süngülerin adam vaktiyle; şimdiki imamın ba- almak üzere hergün ve pazar· 
kılıçların ucu ile yerleri deşmiye baş- bası ile dargındı. Onun için ondan çe- lığa iştirak etmek üzere de 
lamıştı. .. Nihayet bir borazan çavuşu; kiniyor; hükumet nüfuzundan istifa- l27 /4/936 Pazartesi günü saat 

- Burada bir çukur var; diye ba- de edebilmek için, kendi nahiyesinde On beşte idarem.iz levazım 
ğırmıştı. .. Derhal kazma kürek celbe- fahri müdürlük ediyordu. Fakat bi- şefıiğine müracaatları «2080» 
dilmiş; orası eıştirilmiş: hakikaten du- zimkiler, bu vaziyeti iyi idare edeme
ra hazinesi meydana çıkarılmıştı ... Bu- diler. Onu gücendirdiler. Tekrar İmam 
radan çıkarılan dura, askerin iki gün- ile birleştiler... İşte bu adam o gün -
lük iaşesine kafi gelmişti. Fakat o denber~ Türklerin başına bir bela ke -
günden itibaren de artık askerde tu- sildi. Üç yüz yirmi isyanını bu adam 
haf bir merak baş göstermişti ... Geç - vücuda getirdi. Asir kumandanı Ah -
tikleri yerlerde tekme vurarak altı boş met Paşa ile mutasarrıf İsmail" Beyi şe
yerler arıyorlar; üstüne kül tabakası hit etti. Maiyetlerindeki askeri, karni -
bulunan yerlere süngü sokuyorlar; ek- len hançerden geçirdi ... Sonra, bütün 
seriya da kuyulara rast geliyorlardı. İmam kuvvetlerini kumandası altına al
Bu kuyular açıldığı zaman, içinden ta- dı. Her tarafta askere saldırdı. Bulduğu 
hammül edilmez derecede fena bir ko- yerde parça parça kuvvetleri ağır hezi-

# "' Dr. IHSAN SAMI WWW 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından ( Vasserman ve Kahn teamül
leri ) kan küreyvab aayılması. Tifo ve 
ısıbna baırtalıklan teşhisi, idrar, balgam, 
cerahat, kazurat ve su tahlilitı, ültra 
mikroııkopi, huııuııi aşılar iııtibzarı. Kanda 
üre, şeker, Klorür, Kolleııterin miktarları
wn tayini. 

ÇABUK 
RAHAT 

tr~AS OLMAK • 
İSTERSENİZ 

• • 
HEMEN BtR 1. 

POKER-PL \ rfj 
ALIN iZ • ·~a~ '"-f r-1' =-u-

NEDKALMiNA 
ku taşıyordu. Hatta bu koku, hazan metlere uğrattı. Üç yüz yirmi birde, pe- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
başına toplanan askerlerin bayılması- rişan ve bozgun asker, canlarını güçlük 

.. Divanyolu: No. 113, Tel: 2098 f .J 

na da sebebiyet veriyordu. Asker, bu- le kurtarabilerek buraya, San'a kale
mın da kolayını bulmuştu. Kuyu açı ~ sine kapandı ..• Nasır, derhal her ta • 
lır açılmaz içine bir kaç el silah sıkı - raftan kaleyi kuşattı. Kale, bir müddet 
lıyor, böylece havası boşaltılıyor; muhasarada kaldı. Fakat bu muhasa -
sonrada bir fener sarkıtılıyor; eğer fe- raya dayanılamadı. Nihayet, teslim için 
ner sönmezse o zaman emniyetle içi- Nasıra haber yollandı. 
ne iniliyordu. . - Bu koca kale, öyle mi? .. 

Yüzbaşı Abbas Efendi, gülümsiye- - Evet ... Bu koca kale. 
rek sözüne fasıl" vermiışti. Ve sonra - Nasıra teslime mecbur kaldı haaf. 
gözlerini Cemil ile Hamdiye çevirerek - Evet .. Nasıra teslime mecbur 
hafif hafif başını sallamış: kaldı. Çünkü, başka bir p,ey yapıla ~ 

- Evlatlar!.. İşte biz burada .. böy- mazdı. 
lece askerlik ederek bu bıyıkları ağart- - Sonra?. 
tık. Bakalım, size ne yapacaksınızL -Sonrası .. Nasırla aktedilen mu • 

Demişti. kavele mucibince, kaleden ancak sc - . 
Üçüncü ordunun buz gibi sular çağ- kiz yüz silahlı asker çıktı. Geri kala

layan zümrüt gibi dağlarında nefis ay- nı da ... 
ranlar içerek, nar gibi kızarmış kuzu -Hiç şüphesiz, Nasıra teslim edil-
püryanları yiyeyerk birer tok keklik di. 
g\hi kayalardan kayalara sekmiye alış- - Maalesef .. Evet ... 
m~ olan bu iki genç zabit; bu acı - Neler tes1im edildi? .. 
menkıbeleri dinlerken bezginlik gös- - !)6 top .. On bir bin atım, mer -
termişlerdi. mi.. Yepyeni, hiç kullanılmamış, on 

{tdarei Mahsusa) vapurlannın fa - altı bin tüfek .. Yüz altmış sandık cep
rc leşi ve tahta kutufü kanı kokan hane ... Bunlardan başka; hadsiz, he
kamaralarında, tam bir buçuk ay pek- sapsız eşyayi askeriye ... 
sim et ile zeytin yemekten imanı gev- - Kafi; yüzbaşı efendi ... Desenize 
remiş olan Hamdi, aanki kaybedilmiş ki, eşkiyayi silahlandıran, ve zavallı 
bir davanın ağır hükmünü dinliyor - Ti.irk milletinin celladı yapan doğru • 
muş gibi başını g(iğsüne eğmiş: dan doğruya hükumet ... 

- Al!ah yardımcımız olsun ... 

Diye cevap vermişti. Fakat bir 
dcnbirc Cemilin kalbinde, derin bir 
isyan yükselmişti: 

- Keşke hür olsaydım .. bir kıt'a 
başında bulunsaydım da.. askerliğin 

bu acılarını da tatsaydım .. 
Demişti. 

Cemilin hürriyele karşı çektiği bu 
hasrel acısı, dinleyenlerin kalbini mü
teessir etmişti .. 

Kır sakallı yüzbaşı, elinde uzun u
zun kn·ırdığı cigaranın kağıdını diliy
le tükürükledikten s;.mra: 

- Eh.. oda olur. inşaallah ... 
Diye, Cemili teselli etmek istemiş -

ti. Fak at; Abbas Efendi, buna itiraz 
etmiş: 

- Birader! .. l 1de ~u ettiğin dua
ya bo.k. Acımıyor musun zavallı deli
k<\n lıY<~ ... .Şunun ıııurasında. varsın ra
hcı.t rabıt olumun 

['~· . iti. 
C ıııil, bu si'-: ··.·~ lıiç b:rini i~it -

Herkes, sükut etmis, basını önüne ' . 
eğmişti... Yalnız, Hamdinin şu hafif 
mırıltısı işitilmişti: 

- Cemil! .. Çocuk olma ... Böyle 
sözlere ne lüzum var? .. 

* - Emine kadın!.. 
- Emert, ya seydi. 
- Ben bir şey düşünüyorum. 
- Hayırdır, inşallah. 

- İbrahim Efendi bizi davet etti. 
Biz de onu şöyle bir akşam yemeğine 
davet etsek nasıl olur? .. 

- Vallahi, siz a·alem ya seydi. 
- Yapalım, şu işi. 

- Yapalım, ya seydi. 
-Ne zaman? .. 
- Ne zaman isterseniz. 
- Mesel&. . . Bu akşam. 
- Hay hay. 

Yarın KASA, Bugünkü KUM B ·A R A 
Öbiirgiin B A N K A Olur. 
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~ Niaan 

~, Boğazlar~nK.rad:~~!:~~~•!erinin 
.. Baftaralı 1 inci .aylada) . .. temir bir surette ınkışafı ıçın da-
lhuahedcainin tadı'lı' ı"çin ittihaz edi,lm_lf o· rnus h d h"I" d t · · 
ı. h l'beral bir ru 8 ı ın e anzımıne 

n usulü tasvip ettikten sonra diyor kı: . a ı 1 k b" ·· ddet 
d k f nlaşma arın en ısa ır mu 

...... Boğa2lann tekrar tahkimi hakkın a 
1 

maftu da akdı' hakkında müzakereye gi-
1 urlc talebi herhalde makul görülmekte· zar ın a . 
«lir. Türltiyenin tadil etmek istediği siyasa. rilmesini teklif etmektedır. . 
e.vvelce paktlarla bağlı ve tedrici surette Buna binaen, Sovyet sosyaJıst cumu· 
••lih 21 ı cihan . ) · bı"rligıv · hükumeti tarafından a-sı anma yolunu tutmuş 0 an rıyet erı . .

1 
.. 

leraitine uygun idi. . • d ki hususları nazarı ıttı aınıza 
şagı a ecl'l · b 1 Halbuki timdi artık bugünkü teraıte vaz'etmeye memur ı mış u unuyo-

llYtna.rnaktadır. Bu taleb, hiç olmazsa ınu· 
•lihedelerin doğrudan doğruya tadili . ha· rumSo. tler birliği hükumeti Boğazlar 

nd • •·ıı . . ma. vye k" f'k . . .. 
L c. ıvıı etler Cemiyeti makineıının .. . lesi hakkında ı ı nnı mu· 
•ul b b · d faa· re11mı mese b" h ·ı li ır ça ukluk ve adalet dairesı~ .e d" ·ı ]erle ve tam ır vuzu ı e 
Yete ltonulab"I ~· . .. termek ,çın hr· tead ıt vesı e 

ı ecegını gos . . 
aattır. bildirmıştır. . hiki' . t• 

B Türkiyenın mıye ı 
İr Bulgar gazetesinin mütaleat• M k.. hükumet, daima bu bölge • 

l. So!ya, 19 (A.A.) - Dnevnik ga • T~~ k~r nin hakimiyetini tamamen 
k ctesı başmakalesinde Boğazlar mu • de h ~r •Y:tmek )azım olduğu ve bu 
~ avelesinin Boğaziçi ve Çanakkale bo· mu. a ~za. bogv azlarda barışın vehuzu 
8~ın1 1 d umunu hakımıyetın . 1 d n gayri askeri bö ge ur h f 51 için elzem hır şart o • 
erpiş eden 6 ıncı maddesini tetkik et· run mu a aza 1 t 

in k d v kanaatinde bu unmuş ur. '° c tc ve Türk hükumeti tara~n an dugu . Türk • Sovyet muahe -
k"k notasında ileri sürülen sebebın ~a- B~ prensı~ edilmiş ve Sovyet hey -

1 aten ikna edici mahiyette olup 0 • de]erıyle teyıt 1922 - 923 de Lo-
l'rlad " · d"kı" re· t' murahhasasının -
.. •gını sormaktadır. Zira, şım 1 e 1 k f ansında yaptığı tekliflere de 
~1?1 tneınleketin emniyetini müdafaa zan onk~r tmiştir. Sovyet hükumeti· 
IÇın lürki • d f'"" tedbirler alma· esas teŞ l e .. . } . h kk 
•ın yenın te a uı nı'n Bogv azlar rejlmı mehse' ebs~ da v .ı~k-

a rna"'n· d "'ld" d .. ı egı ır. . _ . kt · nazarın a ıç ır egışı -
.... } Utlc:iye bir harp filosuna malık obl. dakı no aı 
-"Cilt h b" le ır lik vuku bulmamıştı~. .. . hu""ku" -
fil akkını haizdir ve oy S t hükumetı Turkıye 

oya da fı'len malı"k bulunmaktadır. ovye k" · t '• '--- . . halen genel barışta ı emnıye • 
•vıeseıe b' . d lakadar etmekle ~ metının hl'k . 

l'•hcr h ızı e a ahedeler· sizlik ve ciddi bir harp ~e •. ~sı mevcu-
de • ta didi mahiyette mu . . h kkındaki endışlerını tama -

n llliiteeaair olan bizler doğu kol m • dıyetı a b b' halihazır 
fUtnu n an ıyor men haklı ve una ınaen . . . -
~e hi 2:.~n hissiyatını taed~am:z daki durum dahilind~.' ~r~ısını.~ ~-

881Yatına iııtirak ıyor · . . . Bog" azlar re11mının munasıp Zi T •• b" surette nıyetını f h k 
t ta, rnüdafaasını hur ır . k hile tadili suretiyle, muha aza a • 
.~ltilatlandırmak ve inkişaf ettır?1ede vecd k. melini tabii bulmaktadır. 
lçın b · ki üzerın kın a ı e b" 
•·- 12:.zat kendi topra arı 1 n Yukarıda zikredilen mülahaza_ ya . ı~a: 
-ıııa-.... ı..,,, . lmıyan bir u usu h tl b 1 ~ ..... ... ~. na.:ım o So t sosyalist cüm unye erı ır ı 
._ıy t " • en vye h . • h'" 

e ını tanıyoruz. • h "'kumeti, Türkiye cüm urıyetı u • 
Yunaniawua Vazifeli 1 c aö· u l"f' h"l Boğazlar re· 

At. Gazete er • ku .. metinin tek ı ı vec ı e, .. 
~•na, 19 (A.A.) - b"I- b böl l ba tc, ~ • bogvazlar o .. . . T" kiye ve u ge ere • 
ı una . . kerı 11mının ur f 

eti • nıatan, gayrı as . . 1.3 mayıs- rı ve huzurun muhafazası men aat -
ta :.•n tekrar işgali mesele~ının. hakkında l ş. uygun bı"r hale konulması hak -

'-erı-.. d •. k edılrneet rıne c.. "•le e muza er_e dan yapı· e 1 • . k .. d 
ı."lrıartesj .. .. T"' rkıye tarafın . . kındaki müzakere ere 14tıra e ama e 

rı t bı· gunu u verrnemıştır. k d 
e ıgata henüz cevap Türki· bulunma ta ır. 
Ayn 1 Yunanistanın. y an gazetelerinin mütaleaları 

Ye • ı gazete er, l b" . tetkik ~n 19 (A.A.) - Bütün gaze -
ed:rı boğazlar hakkındaki t~ ek;:feransı· Atına, l böl . . 

ek olan Lozan devletlen I yri askeri boğaz ar gesının 
a ... t' . ektedirler. te er, ga T k kzib" · 

ırak d v• . bildırm ı· h kk daki ür te ını neş -
O e ccegını rnua• J. ııga ı a ın ... l Lozan T 11rer taraftan gazete er. Tu"r• k d" ]er 

edea· · . 1 1 bunun. etme te ır · el T "" k . ını ıınza eden dev et er, r Öw) _ ..ı sonra çıkan gazet er, ur 
•Ye d . le Zozca· g euen b" d , Ye ait bulunan imroz a asıy . . . d baııka Yunan tekzi mi e 
a 'b· .. ı bölgesıne k ıbın en T ıı ı, gayri aakeri bogaz ar te Z 

ahil b z Yunan d'yorlar ulunan Llmnos ve Samotra d neşre ı • k. 
dalarına da -mı' ) olacagvı mütaleasın a- p . gazetesi diyor ı: 

,,.. roıa . d v olmadığı aşikardır. 
•rlar. H berın ogru 

fıkra a .. kl · haklannın Lozan dev-
Anadolu ajansının notu: Son z· Tur erın d . 

ıtlL • d n ay- ıra, d tanınacagv ın an emm 
. aıun a Türk matbuatının tamarne .. f n an 
ı rnütaleada bulund .. kayde deger Jetleri tara ı d boğazlar bölgesini şim· 
örülmektedir. uau oldukları hal e ki hiç bir menfaatleri 

R diden işgal etme e 
uayanın cevabı 

M yoktu. v· -2eteai diyor ki : 
oskova, 19 (.A.A.) - So~et El h on ırna •- . 
ı . h"'k- e erd v olsaydı bile, hadıs olan 

sya ıat cümhuriyetleri birliği u u - Haber oğrU · Zi T'" 
eti dı · .. 1 • '- • ı·v· tarafından degvi•tirilemeyecektı. ra, ur· 
.. k f ı?terı a;omıser ıgı 1 . 'ne durum T hedesini inıza et -
\ı~ iyenin Moakova büyük e çısı kiyenin Lozan mua d'". nota her 
Ctılc 'd' . 1 d vletlere ver ıgı 
1 n cevabın suretı ır · alın • .rniş o an e . . "ba h ıl etmiştir. 
l nisan 1936 tarihli notanın . afda en iyı ıntı ı as . . . 

•ijını bı'ld" ki ke.hi teref eylerım. Ytar 'stan Yunan tecim gemıle~ının 
.. ırme e ,.. · bu unanı • bogaz -
Utltiye Cümhuriyeti hük~~etı, .. • zorluklarla karşılaşmaması ve. askeri 
otada Bo.. ) r mukavelesınm muza l . . tanınacak hakkın gayrı 1 
er gaz a d ı tlere ar ıçın y ada arına 
e8İne i tirak etmiş olan ev e ' .. e dahil bulunan unan 

:t ifl~lar ş .. . . Türk topraklarının reJı~ı· -rtiyle Türk hakkını tanımak· 
arılaı reJımını lan teşmı ı r-

den masuniyeti için elzem o. 1 tan b~ka bir şey yapamaz. 
1lıni . . d Akdenız e ----==-= Yet şartları ıçın e ve 
~~~================~ ... 

A ızlık uzennde Dr. Apo h lin ımza • 
tı n d k 1 1 ı anbul postn 

1 .:ıt. Aızu ~ den e r ' 
uıu u 180 ad ı yazdıklarında post• 

1 oJ rok t:' ode tilir. Sultan Ha : 
K 1 d ~ahıbinin s~·· 

r 1 k -·n a • 

.SON POSTA 

Mil/C'tler Cimiyeti 
Bugün Toplanıyor 

Baıtaralı J inci .aylada; 
müracaat edilcceklir. Konsey bu toplantı
dan sonra ancak 1 t mayısta tekrar 1talyan 
Habet ibtilifma yeniden tetkike baılaya
bilec:ektir. 

lngili~ - Franft~ Zıddiyeti 
Moakon, 19 (A.A.) - Raddt İı

veatia suetesinde fU makaleyi neıretmİf. 
tir: 

f talyanm uf erleri, Milletler Cemiyeti
nin yı:lnıs harbe mani olmak buıusunda 

değil, 'ayni zamanda halyayi zaferini se
merelerinden mahrum etmek busuaunda 
da kabiliyetaWiğini söıtennek~edir. Mil
letler Cemiyetiııin iktidanaZhO lngı1te
re ile Fransa arumdaki menf-t aynLim
dan doimuftur. 

Bu aynlıktan doimut olan Hoar • La
val anlaımaaı lnıtü bükinnetinin tereci· 
dütlerini ltalyaya açıkça ıöstennit ve İtaL 
yan taarruzun\Dl kuvvetlenmesini intaç et
mif tir. Bunun ıimdiden neticesi fU çılulbi
lir: 

Milleller Cemiyeti ve kollektif ban§ 
fikrinin vahim bozgunluğu, bütün dünya 
fııgiltere ile Fransa arasındaki derin ud
diyetleri ve bunun Milletler Cemiyetini 
felce uğratan tesirini görebilmektedir. Bu 
hal herhangi bir mütearnu tqvik edebilir, 
zira mütearrız, taarruzu esnasında, iki dev· 
Jetin mütterek enerjik icraatta bulunmaya 
sayrİmuktedir olacaklannı ümit edebile
cektir. 

ltalyanın Şartları 
Cenevre, l 9 ( A.A.) - Milletler Ce· 

miyeti Genel Sekreterliğine dün aktam 
13 ler komitesinin İtalyan • Habeı anlat
mulıiı için aarfedilen udatma ıayretleria 
neticesi hakkındaki raporunu neıtretmit
tir. 

Raporda B. Aloizi tarafından 15 ni
unda 13 ler komitesi ba,bnma teblii 
edilen balyan mütareke ve ba,. prtlan 
bildiriliyor • 

ltalyan bey'eti murahbasaaı, bu mUza
kerelerin ancak alb ay süel hardtetten 
sonra hadİI olan dunun esnasına dayana
bilecejini aannetmektedir. 13 ler komite.. 
ıi, uzlaıma zeminine sinnelile, bir emrİva• 
ki mevcut olduğunu qikir ha- surette tanı· 
malitadır. ltaı7an lley'eti _........ ..... 13-
ler komitesinin emrivakii itiraf etmeıini iıte
miyor. Y alnn, komiteden bu hususla te
cahlil etmemeaini rica ediyor •..• . . .•. . 

( 
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K iQ~ Mi1 L"~ · 
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Bu sebeplerden dolayı, İtalyan hey'eti 

murabhua• clu.nıma UJIUP YePne usu
lün devamla müuekereler olacaiJ kanaa
tindedir. Me.zkU.. heJ'et. 13 ler komitesi
nin bu m~lerden haberdar olmaıına 
imkan verecek bütün naıtalan tetkike a
ınide bulunmakta n müzakerelerin cere
yanı için «Oucby» tehrini teklif etmekte
dir. 

ftalyaa heyeti munhhaaa11 müzakere
I• neticeainin İtalyan biikiaoetiue MilleL 
ı. ile ıenel duruma tekabil eden faal 
tqriki meaiı;,,ine tellnr baılamek imü
amı verec:eji iimiclini imar için bu vesile
den iatilade ed•. 

İtalyanların nihayet Cicikaya da 
girdikleri bildiriliyor 

Frana~a Göre 
Paria, 19 (A.A.) - Fransa auetele

ri, Franaıs • fqiliz miinuebatnıda vukuu 
bildirilen ..ıibm ameli neticelerinden ol
dukça memnun ıöriinmektedirler. 

Pelit Parisien sueteai, bu tenit albn· 
ela, konseyin toplantwna enditeaiz intizar 
edebileceiini yuıyon. Buna mubbil Ma. 
ten ıazeteai, diier bir fikir dermeyan et
mektedir. 'Zira Milletler Cemiyeti ıayretle'
rinin akinı kal~ teabit ve 1nİİ9abede 
ediyor. Gazete diyor ki: 

Tecrübe bize iki le)' öiretm.İftir: 
1 - Bütün kollektif zecri tedbirler, 

ıüel tedbirleri de ihtiva etmedikçe biç bir 
ehemmiyeti haiz değillerdir. 

2 - Ulualann, kendilerine ait olnu-
yan menfaatleri için bir harbe sirecelderi-

Baffaralı J İnci aaylada) 

Binlerce tüfek, 12 mitralyöz ele ge
çirdik. Hava filolarımızın büyük ya
rarlıklan görüldü. Kıtaatımızın kuv -
vei maneviyesi mükemmeldir. 

Londra, 19 (A.A.) - Royterden: 
Eritre kaynağından bildirildiğine gö -
re Eritre ordusunun ön kuvvetleri 
Dessicden Adisababaya giden yol üze
rinde ilerlemektedirler. 

İtalyan uçakları bu yol üzerinde hiç 
bir Habeş kuvvetli görmemişlerdir. 

A yni kaynaklara göre, Ogadende, 
general Crazianı üç gün süren şiddet
li muharebelerden sonra Harrara var -

ni zannetmek aiilünç bir teYdir. mıştır. 

Endiıeler T sana gölü bölgesinde, ltalyan 
Nihayet Jür sazeteai, Edenin, fngiliz müfrezeleri gölün batı bölgesini İfga) 

efkarı umumiyeıinin ve bilhaua muhale. ettikten sonra doğu ccnubuna doğru 
fetin Cenevre müzakeNlerine k.. takı- inmeye başlamışlardır. Bu kuvvetler 
nacakları durumdan dolayı oldukça endi- pek yakında Mavi Nilin sol sahili gibi 
ıeli olduiunu bildiriyor ve Baron Aloizi. aağ sahiline de geçmiş olacaklaıdır. 
nin Cenevreden hareketinden evvel Ha- Dessienin batı rşimalinde, Magada -
betiıtan hakkındaki 1906 muahedesini la muhasara edilmistir. ltalyan kuv-
imza elrnİf olan üç dn-let aruınc:la mü- 1 • L -'Ik' d ' h · · 

l im L.' 'IC'.:ıı !1- d vet erı oe ı c şu saatte fC re gırmıs-zakere er yapı a• ~m &:.tUen ...., erbal 
..ı. •. M linid t li bulunuyorlar. temasa geçme& uzere uao en a • 

mat aldıiuu kaydediyor. Veliaht mukavemete hazırlamyor 

ltalyanın lıtedikle11.i R oyter ajan~ıron Adisababado.k i 
İtalya bu müzakereleri Adisababaıım muhabiri bildiriyor: 

iııalinden aonra iıterneldedir. 

1 
Bununla berab•, Cenevrede balya 

hükumetinin böyle bir pıtı kabul edeceii 
~nedilmektedir. • 

Bir lngilizin söylediğine göre, Ha
beş veliahti Dessieyi boşalttıktan son
ra dağlarda kuvvetli bir müdafaa mev-

zinc yerletmittir. 

Göiüı söiüae 
Somali kaynağından gelen haberJ.;,ı 

re göre Sassabeneh - Daggamoda haa. 
tı üzerinde muharebe olmuttur. Bir 
ltalyan yerli fırkası ftalyan sol cena .. 
hını tehdit eden 'binlerce Habete hü .. 
cum etmiş ve bir kaç defa göğüs ıöiü .. 
se safhalar gösterep muharebelerden 
sonra bunları tardetmİf ve inhizama 
uğratmıştır. 

ltalyan zayiatı mühimdir. Zira, üç 
gün süren muharebeler çok şiddetli ve 
kanlı olmu~tur. Ha~ sağ cenahına 
kumanda eden generali muharebe 
meydanında ölmüştür. Bu m uvaffa -
kıyetin Harrar yolunu Crazianiye aç .. 
tığı ve Nasibu ordusu bakiyesinin; 
çevrilmek tehlikesine maruz bulun • 
duğu bildirilmektedir. 

.............. ,-~.--.. ·· .. .. .. -

iL ahım l•ık L,jon çikolatacısı. 
~~~~"-"---~--~ ................... ________ .............. . 
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soGUTt1A MAKINES 
DE YAKI 

6UNEŞE RA,MEM 

O "ADAR KUVVE1 
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VE iNTiZAMLA ~ALI 

D • K. W • MleaeHll, Tlcaretlıaae n evler için 'lla 11nealll J•nl gelen 'llu tolapllJ'llll talltlm ....,_ 

1936 modeli muhtelif büyüklükte dolaplar ve ViTRiNLER ile Dondurma, şerbet ve su makinaları gelmiştir. 

DAiMi SEROIMIZI ZiYARET EDİNiZ 
Beyoğlu, istiklal Caddesi, No. 28 - Telefbn: 438'49 

Telgrafı ·ı 

GüzelliQin ve sıhhatin en büyük 
lmtihamm dişler geçirir 

inci gibi, 

Parlak, 

Temiz, 

·Güzel, 

~Sağlam) 

:Muntazam, 

·Bembeyaz 

Dişler: 

Güzelliğin 

Aynasıdır 1 

Ayni parlak neticeyi siz de 1 

AADYOLiN 
Kullanarak temin edebilirsiniz. 

Yalnız sa 'lah, akşam günde iki defa kullanmayı unu~ayınız. 

- ""-------
BANZOPiRiN-·. kaı~l~ri ~ER ;ER~E40KuRu) 
'- t: ~ r c, ;:J r ~ . ı : ;; "'t · ... F ~;: L E R • 8 .:.. :._ C .). '- 4 .:_ •.: r< - : • ~ •• q . ~· .... C' ·~. o·~ ~ :~ ""' t L4 E ..... ,: : : : "\ . ~ 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 
Kanı lemizliyerek vncuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

ING1L1Z KAN'ZUK ECZANESi 
Beyoilu • İstanbul ' , lf Nebati 

PARiS 
Miishil hapı 

Sıhhatin birinci şartı muntazam 
defitabiidir. PARIS mllsbll hapı 
çıkbKtan sonra mOşklll içilen ya~
lar, madent llAçlar piyasadan 
çekildi. Kat'iyyen sancı vermez, 
nebaU bulAsalardan hazırlanmıştır. 
Kutusu 15 kuruştur. 
TUrklJede her eczahen•d• 

~---.bulunur • ..---• 

Doktor tt.f1z Cem•I 
. Dahiliye müteııu... 

Pazardan maada bergQn 8 - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 - ., _____________ . __ , 

so. Poata lllltb•••• 
Netrb'at Müdilrii: Selim Rqıp 

Sahipleri& A. Ekr-.. a. a... ... H. LQtil 

Fakat bir kaşe 

GR p • 
1 

• 
1 

Ahnca bUtUn •lrllar1nın hemen geçtlllnt 
dU. Ne,esl verine geldl. 

ilkbaharın lflklı, kokulu havalar1na aldall 
Jınız. MUtemadl hararet tahavvUllerl her ra...-:ır. 
aızlll• yol açablllr. Eler vanınızda dalma 

• il 

1 1 
bulundurursanız kendinizi bütün 
hastahklanna karşı sigorta etmiş 


