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1 ~?'L~;in n;ğ.,<~;:,::.:...::ı!;::ı~:=Lı oı..- ~:;::;;~:~::'.~~~;::;.;:":.':!: 
, F b da ve Amô<al Saôto ,Pbô ;ı.; büyük denizcôyô ne <enkte oluna olsun ..truinden daha ile<Ö 

!!!il ener ahçe Begradski ve kaybetmekten derin bir teessür duyarak va- bir arazi siyaseti takip edecektir. 

~rl#iA,..-& Alfayla Üç maç yapacak ziyeti bir de kendi baknnlanndan tetkike Son Vaziyet 
~;ilııı--İll ........ --:::;; lüzum görmütler, deniz bakanı amiral Osu-

ii.;;m.-~!!!~: Fenerbahçe klübü tarafından iki mi yüksek deniz zabitlerini bir konfer Londra 29 (Hususi) -Tokyodan geleli 
~ müsabaka yapmak üzere sehrimize da· davet etmittir. Deniz efradı, her da:'U: son haberler asilerin henüz teslim olma " 

raya zincirlenmit olan diğer forsa- vet edilen Yugoslavları~ Begradoki asilere kartı harekete hazırdll'lar. dıklarını bildirmektedir. Dün asilerin lafla· 
ların da bir kısmı rastgele bir arzu futbol takımı bayramın ikinci ve dör- Asiler sayıca az olduktan halde hüku • larına dönmeleri için arada itilif bual ol • 
ile kurtulmağa çabalıyorlardı. düncü günü Taksim stadyomunda iki metin isyanı birdenbire genİfletmekten kor- duğu ve icap eden tertibat almdığı halde •" 

k k 
. siler verdikleri sözü tutmam1flardD'. 

- Sinyor Grazyano, forsalar bo- maç yapacaktır. Bu maçlar için Yu ~ ara mümkün mertebe kan dökülmemesini 
ı 1 1 2000 

gözettiği anlatılıyor. Bir kaç saat önce Tokyo merkez kuman· 
Gemidekı· şandılar!.. gos avya ı ar lira alacaklardır. d c al K • 

F b h 
Diğer taraftan gene henüz teeyyüt et • anı ener asaı, Tokyo radyosu ile be-

T
;;rk E•ı"rlerı· Grazyano kendisı"ne gö•terı'len ta- ener a çe klübü yine bayram ta ~ yanatta bul k • t" 1 • - .. .. miyen bir habere göre 1931 den 1934 unara vazıye ı an abnıf ve ası• 

Böyle sava~ sırasında düşman ge· rafa baktığı zaman arkalarının da tilinden istifade ederek fzmirin Altay nesine kadar müdafaa nazırlıgı· yapan~=: lerin bala Nagatopyı itral albnda bulun .. 

k 
"ld" - • · klübünü de İstanbula davet etmı'ştı"r. durdukların ·· l · tir' 

misinin küreklerinden kurtarılacak o- eaı ıgını gönnüıtü. neral Araki askeri bir diktatörlük tesis et- ı soy eIDI§ 
lan Türk esirleri yıllarca yüreklerin- - Allah belalarını versin ... Gar· Altay takımı Ankaranın Çankaya mittir. Nagatoıa, Tokyoda, hükUmet daireleri" 

d
. l l klübile takviye edilmiş bir şekilde Is - İkin • nin bulunduğu yerdir. 

de biriken kin yüzünden silahsız bi- ıyan ara ne o du? cı kısım haberlere gelince bunlar is-tanbula gelecektir. b B • t ·· · h!:.1!:. d 

1 ı 1 k k 
"l d B im d yanın ertaraf oldugu· nu ve tabu·· bayatın u vazıye e gore ısyan AJ« evam et " 

e o sa ar yumru ve te me ı e üt- una cevap veren o a ı. 

G 
Oıı·mpı"yatlara ı·ştı"rak avdet ettıg"·ı"nı" anlabyorlar. mekte ve asilere karıı kuvvet kullanılma•• 

mana saldırırlardı. razyano ayni zamanda oldug"' u A kararlatbrılamamaktadır. 

Bu sıkıntı ve kini vaktile çok kuv- yere sarsıldı: edecek atletler merikan Menbalarının Verdiklerı Haberler Siyasi buhran da henüz balledilemenıİf 
vetle duymuş olan Süleyman hemen - Ah!.. Beynelmilel atletizm federasyonu • Va,ington 28 (A.A.) _Tokyodan ge- bulunuyor. İmparator bugün erkim harbiye 
bunu hatırlamı§tı. Diye inledi. nun bütün memleketlere yaptığı bir len emin haberlerde, sadık veya asi as • reisi General Kanin ile görüpniif, daha son-

Durmuf reis cevap verdi: Velinin savurduğu bir kılıç onun tebliğe göre olimpiyatlara iştirak ede· kerlerin mutlak surette duruma bakim ol. ra prensleri toplıyarak istifarede balaıunuff 
- Haydi, göreyim seni bildiğin demirden batlığına yandan çarp • cek atletlerin tesbit edilen dereceleri dukları bildirilmektedir. Esasen bu iki grup diğer taraftan batvekil naibi Goto da eski 

gibi yap... mı§, ıakağını da kesmitti. elde etmeleri şart olarak kabul edil ~ arasında büyiik bir fark ta yoktur. Her iJösi harbiye nazırı ile konutmUf, fakat bütün bd 
Süleyman Venedik gemilerinin Her Şey miştir. de ihtiyarlar kabinesini ortadan kaldı.mı.ak konutmalardan bir netice çııkmamqtv. 

yapılı§ teklini, yollarını iyi bildiği Bitti? Bu dereceleri tutmayan atletleı· o • suretile siyasanın cereyanı üzerinde müessir Dahili Harp Baılıyor Ma? 
• · d'l d w• k y d l 1 limpiyat oyunlarında yer alamıyacak- bir nüfuz tesis etmek istiyor. Bu hal batba- Bertin 29 (Hususi) - T-.__ ... __ -1e0 ıçın ı e igı yere varma ta hiç bir anın a o an ar onu geriye çeke- kani ua

7

uuaa ·-!ardır. ık sarayı üzerinde çekili olan isyan bay- haberlere göre hükiımet, uilere brp ım.• 
güçlük çekmiyecekti. Yanına iki le- rek kendileri de dövüc.e dövü•e ge- - .. :$ :$ Bu suretle seçmelere her atlet isti -4 ragını goren sadık kıtaatın niçin asilere ate, vet sevkine karar venniıtir. 
vent daha alarak Venedik gemiıi- rilemeğe haıladılar. Bir iki dakika · etmek it d·~· · · ah rak edemiyecektir. 1 eme ıgını iZ etmektedir. Bu Nevyork 29 (Hususi) - Tokyodan ge" 
nin bat tarafına koıtu. Kürekçilerin geçmeden kıç kaaaraya kadar git- - · · • • · · · · · · · · · · · · · · · • · · • • · · · · • ak§am sansür çok sıkı idi. len haberlere göre asiler militarist bir bü • 
bulundukları yere inen alçak mer • mitlerdi. o zamana kadar Grazya- yeni Neşriyat: Vqington 28 (A.A.) - Japon saatile kumet kurulmadıkça i11al ettikleri yerler· 
divenlerden biri de burada bulu • no kendisini yeniden toparlamıı bu- saat 20 de Tokyodan gelen haberlere göre den çıkmıyacaklarını bildİrm.İflerdir. Tok• 
nuyordu. Fakat içeriden sürgülü lunuyordu. Yarasına ve yüzünden San Güllü Ev - Küçük hikayeci Ser - durum bu aktam daha gergin görünmek. yoda sansür ıiddetle hüküm ıüriiyor. 
idi. &§ağı sızan kanlara bakmadan do w ver Ziya Gürevin şimdiye kadar yazdığı tedir. Tokyoda matbuat rejİminin pek ya- Hükumetimizin Taziyeti 

I t g- küçük ince hikayelerinden en güzellerini kında ıiddetli kayıtlara tabi tutulması bek _ Ank 28 (A • 
Süleyman etrafına bakındı. Bir ru mu§ u. seçerek bu isim altında toplamış ve zarif leniyor. Gazeteler mevduatın geri alınması ara .A.) - Japon bapeklli 

kenarda lüzumunda topları ıağa so- - Bitti ... Artık bitti!... bir kapak içinde neşretmiştir. Kitabın he- için bankalara tehacümün mevcut olduğu- Amiral Okadanm vefah dolayuile bari '" 

1 
· k · • k Dı'ye mırıldan R ld' h b""t·· h"k· 1 · ki k k nu bı"ldı'rı"yorlar. ciye vekaleti protokol genel ..1! __ ı ..... or- mu•" 

a çevırme ıçın ullanılan demir an ona ıye e- men u un ı aye en zev e o unaca aıcan. 
k d k

. d ' Ç vini Kadri Rıza Japon büyük el-"1~- gı"• 

manı.vela" lardan bı"rı· vardı. Onu men cevap vermiııti: a ar seç ın ır. inde Endlf" ... ~ :$ '"" derek Türkiye bükUınetinin taziyetlerini bil• 
kaptı ve kapağın aralıg-ına soktu. - Hayır ..• Henüz bitmedi ••• ile- Yeni Adam - 113 sayısı çıktı. içinde- Şanghay 28 (A.A.) - Son Tokyo ha- dirmiıtir. 

• kiler: Kısa tetkik ve tenkitler, Yeni A • 
Parçalanarak güverteye dü§en se • rı... dam Servisleri, Vir GüJ, A. Hutley, ı. H., Esnaf --:--;.!"--------------
ren parçalarından bir ağacı dama- Yeniden dövüımeğe baılamııtı. Ezbere yaşayan adamlar, İsmail Hakkı, imparator hasla 
niveli.ya destek yaptıktan ıonra üçü O kadar ki Durmut reis bile deli- Rüyamdaki mektep, Dr. İzzeddin Şadan, f k •t """f d tJ •ı ı 
birden dayandılar. kanlının bu halini görünce: Aşk ile mücadele, Cami, Siyasa acunu, An- e~ l Q lnln egı • 

r·· k , - itte bir erkek!.. dre, Maurois ve V. Gültekin'in Paul Va • T l """h _ı 
T~;k:t:. Demekten kendisini alamamııt ı .. , Üze.Öne etüıle•i. o .. Saôp Rag>p. Kim. l.S a ına uoğru Adisababa, 28 (A. A.) - Habcf hü· 

kumeti, Negüsün sıhhatinin mükem '" 
Bu sırada kıç kasara önünde hı. ya nedir. M. Fevzi, Terbiyesi z<l" ~ocuklara. 

Kapak çatırdadı ve açıldı. e- Kitaplar Anatole France, Şeytanın söylevi. 
B yaz yüzlü bir karaltı görüldü. Bır 

u i! ancak bir kaç saniye sür • d • l müıtü. a am ona ıta yanca olarak telatlı 
teli.§lı bir ıeyler söylüyor, bu ıözle-

Süleyman kapağı kaldırarak mer-
d

. d • . . . rin arasında Grazyano adı bir kaç 
ıven en aıagı ındı. Dııarıdakı ay- d f · d 

d 1 k 
e a geçıyor u. 

ın ı oraya ancak varıyordu. Fa • K it d"" .. I d ... 
k t f 1 

.. .. .. d ara ı, ovuıen ere ogru kot • 
a orıa arı goz·onun e tutmak • 

için gardiyanların da orada l§ık yak- hı· G 
tıkları anlaıılıyordu. - razyano! •• Yaralı mııin? •• 

S 
.. 
1 

d' Diye bağırdı ..• 
u eyman mer ıvenleri iner in • 

mez gardiyanlardan biri onu gör • 
1 

________ (_A_r_ka.t_~_v_a_r J_ 

aü ve:.. .. 1 B A D Y O ' 
- Turko ... Turko ... 
Diye bağırarak yalın kılıç saldır- Bu Aktamkl Program 

dı. İSTANBUL 

Fakat Süleyman ondan daha çe

vik davranmı§tı. Gardiyanın kılıç 

tutan eli omuzunun yakınlarından 
bir vuruıta kesilmit, kılıçla birlikte 

yere dütmüttü. Gardiyan da kanlar 
içinde serilivermiıti. 

Bat gardiyan da ayni hale uğra
yınca üçüncü ve dördüncüsü diğer 
merdivenden güverteye kaçtılar. 

Süleyman bağırdı: 

- Heeey ... Forsalar! .• Türk var 
mı içinizde? .. 

Zaten Türk olanlar hemen yerle
rinden fırlamıılar, birbirlerine müj
delemiılerdi: 

- Bizimkiler gemiyi ele geçirdi
ler •• 

18: T okatlıyandan nakil, telsiz caz, 
19: Çocuk saati, hikayeler, 19.30: Stüd
yo san" atkarları tarafından aololar (c;o • 
cuklar için), 20: Muhtelif p]aklar, 20. 30: 
Stüdyo orkestra]arı, 2 1. 30: haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

BÜ KREŞ 
12.30 - 1 S.1 O: Plak ve haberler: 18: 

radyo orkestrası; 19.15: Konserin deva
mı; 20.30 Operadan nakil; 24: PJak 
(Fransız müziği). 

BUDAPEŞTE 

18. 1 S: Şantöz Holz tarafından Beet • 
hoven, Şubart, Brahms farlaları; 19.05: 
Reportaj: 19.45: Çingene müziği; 20. 30: 
Radyo piyesi; 22. 1 S Haber; 22.30: Ope
ra orkestrası; 23.05 Hilversum • Buda • 
peşte mütekabil ve müşterek emisyonu. 

Süleyman yerde canıız yatan bat MOSKOV A 
gardiyanın belindeki anahtarı al • 18.30: Operadan nakil; 22: Yabancı 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumartesi 

(*) 

Hava tebedilleri 
Ve sıhhatimizle 'D/akası 
Barometre tazyikınin az ve yahut faz
lalığı bünyemiz üzerinde mühim tesir
ler yapmaktadır. Daha lpokrat zama . 
nında bu mese]e Üzerinde çaJışıldığını 

biliyoruz. Bugün hava cereyanlarının 

tetkikine daha fenni şekilde imkanlar 
mevcut olduğu için bu noktaları daha 
kolay izah etmek fırsatını bulabiliyo • 
ruz. 
Barometrenin şiddetle sukutu zaman • 
Jarında nabızda bir teserrü baı gös • 
terdiği görülmektedir. Bu teserrü son
radan kalpte çarpıntı şekline inkılap e
diyor. O zamanda tazyik şiryanı da 
((tansiyonda» fazla bir hassasiyet uyanı
yor. Bazılarında bir yükselme ve ba • 
zılarında da cüz'i bir sukut yaşı -
yor. Bir kısım İnsanlar İse bundan mü • 
teessir olmuyorlar. T asallubu ıerayına 
(damar sertliğine) tutulan insanlarda 
ve kalbinde hastalık mevcut olanlar
da adeta yüksek bir mevkie çıkıJmıı 

gibi bir vaziyet husule ge]i • 
yor. Bu gibi İnsanlar yağmur yağma • 
dan bir kaç saat evvel bize yağacak 
yağmur haberini de verebilirler. 
Barometrenin cüz'i bir sukutu tansi • 
yonun düşmesini ve kanda mevcut 
(oksijen) gazının azalmasına sebep o
luyor. 

mıf, Türk forsalarının zincirlerini dillerJe konferanslar. 
çözüyordu. V ARŞOV A ( *) Bu notlan keıip saklayınız, ya-

F arsalar 16.30: Salon orkestrası, sözler; 18.15: but bir albüme yapııtınp kolleksiyon 

Boıanıyor! .• 
Balyoz, çekiç, sopa, zincir, balta, 

ne bulurlarsa kaparak Süleyman ile 
iki arkadaşının arkasından ve ge • 

minin kıç tarafındaki merdivenden 
güverteye fırladılar. 

Kıbrıs seferinden ötürü Venedik 

hapishanelerinden çıkarılarak bu-

Plak: 19: Balet müziği, sözler; 21 : Şen yapmız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
müzik; 21.45: Sözler; 22.30: EğJenceli bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 
yayım; 23: Senfonik konser (Veber, Me- '------------------1 
yerbeer, Verdi, Gyno, Puccini, Offen • 
hah); 24: Plak. 

PRAG 
16: PJak; 17.05: Kaşova radyo orkes· 

trası; 17.50: Çocuklara muhtelif; 19.05: 
<(Aslanın Uyanışııı adlı Brandl"in opereti: 
19.45: Muhtelif; 21.10: Spor bahsi; (re· 

portaj) ; karışık yayım. 
VİYANA 

17.1 S: Mandolin konseri; 18.25: Plak; 
19.30: Aylık haber icmali; 20: Haberler; 
20.10: Halk şarkıları; 20.30: Senfonik 
konser; 21.30: Mrzah; 21.45: Muhtelif; 
23.20: Radyo orkestrası; 24.45: Dans. 

İstanbul Ticaret Odası esnaf cemi· mel olduğunu ve kendisinin yaralan " 

yetlerinin vaziyetlerini yeniden tet • dığına veya hastalandığına dair olan 
kike başlamı~tır. Bugün mevcut esnaf bütün rivayetlerin asılsız olduğunu bil .. 

cemiyetlerinin sayısı (35) dir. Yazılı dirmektedir. 

esnaf miktarı da 45 bini geçmektedir. rr---.....---..""!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!=~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!-l!l!!lıııı..-,. 

Posta Son Y azılmıyanların 40 binden fazla tut -
tuğu tesbit edilmiştir. Cemiyetler mas
raflarının klsalması için bazı tedbirler 

almışlardır. Burada mukayyet bazı ce· 
miyetler kendilerine en yakın diğer ce· 

miyetlerle birleştirilecek, bütün esna -
fın istifade edeceği bir yardım teşki -

latı da kurulacaktır. Bu teşkilat hasta 
esnafa, yangından zarar görenlere ve 

kaza geçirenlere muavenette buluna 

caktır. 

Esnaf için bir çok meslek mektep 
leri açılması da düşünülmektedir. 

TAKViM 

ŞUBAT 

R•ll.Qt HOi 29 
Arabi sene 

1354 1352 -Kuım 
113 

SABAH 
s. D. 
12 87 
6 Sfl 

Öğle 

s. D. 
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z. 12 26 

Resmi sene 
1936 

CUMARTESi 

Zilhicce 
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-Şubat 
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8. D. 
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lstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
28 - 2 • 1938 

Türk Devlet Borçlan 
Llra 

o/o 7,5 T. B. I ~4,0~ 
o/o 7,5 T. B. II 23,0~ 
o/o 7,5 T. B. III22.80 

IJra 
o/o 5 Hazine B. '8,50 
Dahlll 18tltru iJ.00 

Devlet Demiryollan Borçı., 
ı.ıra I Llra 

1 Ergani YS,00 il Anadolu ITeII 44,0) 
ı Sivas ErZurum95.0() Anadolu lıl. 47,J!J 

Soıyeteler Eahama 
Lira 

İf. B . MU. 
• • Hl. 
• • Nıı.rne 

Merkez B. D. 

00,00 ı t.st. TramftJ 
9.'o 1 Bomontl 
9,60 ı Terkos 

64,10 ~· Çimento 

IJr• 
22,10 

'"' 14.7, 
10,25 

ÇEKLER 
Jtrt. 

620,00 \\ Liret 
I'. Frangı 12,o& Dolar 
bterln 

L T. L. için 
10,H 
o,8D50 

-

NAKİT 
I '- Krş. J[l'fo 

20 F. Frangı 167,00 il 1 MIP.i'lc n 
ı Dolar 124.0IJ 

1 

20 Drahmi 2.c,03 

ı İst.erlln 621 ı 20 Leva " 20 Liret ıs5 20 Ley ıs.•ı> 
~ 

Borsa Dıtmda 
L.K. ı..I<· 

Kredl Fonslye il Mübadll Don. 73 
ı88~ senesl 10l;001\ Gayri • • ı&.2~ 
1903 • 90;0:1 \ Altın ~8 

" 1911 9 &S,00 Mecidiye O>, O '- .~ 

1 
lstanbul Beledly••I ilanları ] 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yeni haİde 72 numarah oda ilıİ 
sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuttur· Şart ... 
namesi levazım müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek istiyeoler 36 li"' 
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraberll/3/936 ~ 
ba günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdlr. (B.) (Hr.22) 

d 

t 
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~ 6-No 1976 - CUMARTESİ - 1 ŞUBAT İdare i.f leri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kUIUf 

Makalleye Karşı yeni Birı l •• Mühim Bir Kültür Meseleıi .. 
Universite Doçentlerinin 

Hazlrlığ_'-......... _~~-!___ . Çoğu işlerinden Ayrılıyor· H .. ucuın 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

liabeşler 
Gündüz 

Şimalde Gece, 
Saldırıyorlar 

12 ADANIN 

Türk Mahsullerine 
Y APTIGI REKABET 

\" (14 üncü sayıfaum:da) 

«< Vereme istidatlı bünyeler » 
hakkında hususi doktorumuzun 
dikkate çok değer yazısı da 

( 4 üncü sayfamızdadu ) 

Okunmalarını tavsiye ederiı:. 

A~.liyenin Ve 
Zabıtanın · Bir 
· Muvaffakiyeti 

Zaman ~aman Üzerinde Durduğumuz 
Bu Meselenin Ciddiyetle Tetkiki Lazım 

Kabil Üniversitesi rektörti profeaör 
Hasan Reşat, halen İstanbulda bulun· 

maktadır. İstanbul Üniversitesinin heyeti ehemmi • 
bir çok doçentleri Hasan Reşada mü· 

nistana gittikle~ 

takdirde, tedris 

Ü yetli surette zaafa 
M h 1 K 1 81 racaat ederek KQbil niversiteainde 

ıı.n laarelretinde •ulunan Wr ltalyon ltola aç u a mıt r vazifeler istemektedirler. uğnyacaktır. 

ltalyanlarln. harekette bulunduklan biJdiriJmekfe ve Cinayetin Faili Bunların arasında bilhassa Tıp ve Ve sonra, bu, 
kısa bir zamanda, Ciciga ve Harrar Bulundu Fen Fakülteleri doçentleri vardır ki 

H d f• rhirlerini pek al& hedef ittihaz edebi· bunlar Kabilde kurulan (Umumt Deva .üzerinde duru .. e e 1 locek genit mikyasta yeni muharebe" · E ') ·ı 'd k 1 k · · fab- lacak bir mesele.-
. · d'lm k ed' Bundan bir müddet evvel Kadıkö • vı ı e yem en uru aca ıspırto 

. lere ıntızar e 1 e t ır. 'k d d . . k d' 1 d" z· d l d 31 (AA) R · k'" 1 h ı· d h ek yünde sahilde iple bogwu nuş bir ceset rı asın a a 'ıtl ısteme te ır er. ır. ıra, oçent· 
1 on ra, . . - oyter a· Çiln u grup ar a ın e ar et e· • . . . . 
111\aını h h b' i b"ld' i d H be l T b' d k' İtalyan ı'le- bulunmuş .hüviyeti tahkik edildiği za- Hasekı hastahanesı teşrıhı marazi Ierin umumiyet • n arp nıu a ır ı ır yor: çn a ş er em ıen e ı ' . . •.. h H . . .. .. ' 
Şiın 1 h · d H be J • h 1 h la la man bunun Pendik de kahvecı Vahıt mute assısı alısın de profesorlukle- l . l . t a cep esın e, a fer, son rı at arını ırpa yor r. . ... . . w• . . . . e vazıyet erın .. 
'h:ıbien muharebesindeki ağır zayiat· Makalleye Hücum olduğu anla\ulmıştı. O zamandanberı Kabıle gıdecegı bıldırılmektedır. ,. • V . • ==' 
"'- t b · · faili b I .... za C'__ kadr d . . den memnun ol - Kabıl nıo-ıım-.... ,a raimen, kuvvetlendirilmif tal • Habef orduları, ön hatları arkasında u c~naye~ın u un~am61::.. . • c.:N1sen osun a ehemmıyetli 1 • r•liHlrfl N 8 

hatları üzerine gece gündüz taz • t~kilatlarını tamamlayarak Makalle bıta ıl~ ~-u~tereken WÜskud~r rnudd~ı • miktarda münhal bulunan Üniveni • madıklan mu • mat•,_._ •-
erine devam ediyorlar. etrafında yeni bir hücuma hazırlanı • umumılıgının yapbgı tahkıkat netıce· temizin bir kısım doçentleri de Efga • hakkaktır. R.,at 

Cenupta 1 sinde fail bulunmuştur. 
"nu t 'k• t f k ti · · d yor ar. Bu adam Arif isminde birisidir. ~ p a, ı ı ara uvve erının e (Deuamı 6 ncı yiisc:l•) 

ltongol 
Atançu 
liududunda ..• 
~ •nl Hldlseler Oldu 
~~ova1 81 (A.A.) -Taı ajan· 

a_ l<haharollt' den bildirildiğine ıöre bir 
~et karakolu, Sovyet araziıinin 3 
t.L lnetre da1tilinde Crodekovo mın • 
~ında ıivil giyinmİf dört Japon· 
"" ~u ukori bulunmuttur. Bunlar, 
~ ltıf edilmek iıtenildikleri zaman a· 
~ etınitlerdir. Bundan sonra otuz ka· 
•l.- daha Japon Mançu askeri ortaya 
~1t Ve bunlar da keza alCf açmıttır. 
L So\ryet hudut muhafızları, bunları 
ı_~Udun ötesine püıkürtmeğe muvaf· 

<>lınuşlardır. 
~f itleri komiser muavini, Moıko • 
~ ki, Japon büyük elçisi nezdinde 
~toda bulunm~tur. 

Gümüı Mecidiyeler ... 
5 Şubatta Para·Sayll"'.'ıyor 

Para 5. 
Yerine 

SU ren tere 
Ceza Var 
Darphane

de 100, 50 ve 25 
kurutluk gümüf 
paralarla, bet. on 
ve bir kurutluk 
.nikel paraların 
basılmasına de • 
vam edilmekte • 
dir. Şimdiye ka .. 
dar gümüf meci .. 
diyelerle bunların 
aksamı olan 1 O, 5 
1, 2 kuruşluk ve 

Tarikatçilik Suçluları 
Istanbulda Da On Beş Kişi Kadar 

Zabıtaca Nezaret Altına Alındı 
Memleketin bazı taraflarında tarikatçılık yapmak maksadiyle bir takım 

kimselerin aralarında muhabere tesis ettikleri, hakikatte bunların, bu ifl 
bazı gençlere yaklaşmak için böyle bir örtüye büründükleri artık bir haki. 
kat olmuştur. lstanbul zabıtası, bu hususla alakadar olarak on bef kadar in
aanı nezaret altına almıştır. 

Bu münasebetle daha evvel malumatına müracaat edilen avukat Ömer 
Lutfi hariç, nezaret altına alınanlardan biri de Ayasofya hafızı lr.ütübil 
Hayreddindir. 

Balıktan Zehirlenenler 
Bütün Bir Aile Az 

Bereket Vaktinde 
Farkına Vartiarak 

Tedbir Alandı. 

Daha Ölüvordu 

[Deuamı Il üncü yü.Ue] 20 paralık gii .. • Evve~i gün Saraçhane başında bir 
müş ·paralar tedavül vasıtaıi olarak ı yenileri gibi (830) ayarındadır ... M~l evde bir zehirlenme hadisesi olm~, 

DenİzyoJJarı... kullanılıyor, yani para olarak geçiyor· tubeleri satın alırken bu esası goz ~- ve bu hadise bütün bir ev halkını kur· 
~ du. Fakat bunlar beş şubattan itibaren nünde tutmaya m~cburdurlar. Ken.dı· ban götürmek istidadını göstermiştir. 

•1>11rculuk Şirketinin para olarak tedavül hassasını kaybet- lerine getirilen eski ~!alan terazıye Bu zehirlenme balık yüzündendir. 
Q•mll • 1 B Ü mişler ve bir gümüş madeni halini al- vurar~k on gr_aını ıçın (22) kuruş Vak'a şöyle olmuştur : 

T erın ug n mı~lardır. Bunları para olarak kulla- vermıyeceklerdır. • .. Babahasan mahallesinin Hacı Halit· 
'\/ esllm Ahyor nanlar o tarihten itibaren ' za kanunu. (Deuarnı 1 incı yu~de) efendi sokağında (14) sayılı evde otu· 

-~ ı.Purculuk Şirketinin Devlet De- na göre tecziye edileceklerdir. ran çalgıcı Ziya evvelki sabah balık • 
,;ıı .. ~ı _tarafından tesellümüne bu • Yalnız bu eski paralar muaddel ola- S ki l • Edvard J/k haneden bir miktar orkinos balığı sa· 
~) ~~ ıtıbaren başlanacak VO bu mu• k serbestçe tartı ile satılabilecektir. e Z ncı tın almış ve öğle yemeğinde ev hal • v ır ay sürecektir. ~ l şubeleri de bu eski paraları her on Mecli&i Ha& roplantı&ını kından Ziyanın annesi Hayriye ve 
~:~urlann teslimi, sıraıi~le .. Uğuz, gr:m halis gümüşü (22) kuru~ hesa- Yaptı kızları Melek ve Nermin bu balıktan Zehirlenenıerden kilç!k Nermin 
~\t, B~~ksu, ~adıkzade, lnonu, Tay· biyle ve tartı ile satın almaya baflaya- yemişlerdir. kazazedeler güç halle kurtarılabilmiş • 
'°'&>" l ~ın, Cuneysu, Tarı, Kemal kl d Lorıdra 31 (A.A.) - Kral, bu Sofradan kalktıktan sonra balık te- lerdir. t • ... tar l . k . • f l ca ar ır. d 
°'tı <>l ıy : şır etın gayrı aa vapur- Dikkat Uzım ıabah Buckingham ıarayın a mec- sirini göstermeğe başlamış. Balık yi • Balığı yiyerek mektebine giden Ner· 
Dtrı~ak uzere yapılacaktır. M 1. B kanlıg"'ı para alıtında hali- liıi haıın ilk toplantısını yapmııtır. yenler neye uğradıklarını bilmez bir min de ayni akibete uğramış ve ze-

l2!y 11 "d" ·· Sad u· · 1 · a ıye a ı· 0 arı mu uru e ın, lŞ erı e bu hesabı kabul ebniş- Ba mecliste bilha11a M. Ramsay halde birer köşeye kıvrılmırşlardır. Va· j hirlendiği öğretmenler tarafından an-
"- . ıycce'k l 'da in yeni kadro· sfyet esasını v .. . J lı 5· . . . . l H k' h ah . ~ • 0 

an 
1 

ren . B mfuıası da alınacak gumüt· Mac Donald ile, Sır o n ımon ve zıyetın fecaatı o esnada eve gelen bır 

1 

laşılarak derha ase ı ast anesıne 
tınde te )ar yapmak üzere tır. unun ıe.- d b l f da I ılın kald l .. , mas ' le . b' yarında olması ıu.;ım ır. Canterbury baıpeıkopoıu u un • komşu kadın tara ın nan aş ış ve ırı mıştır. 
Ya iİtmiftir. rın ı~,-~ __ L: sümÜf paralaıunız l derhal lizım .aelen tedbirler alınarak [Dec.ıamı 13 üncü ;yaueJ 
[O.oeunı ıJ liAcii ~·l HalbUAı _.... muı ur. 



2 Sayfa 

(Halkın" Sest] 
~·u Uerdinin 

Halline 
Ne Dersiniz? 

Sucular cemiyetinde lstanbulu temiz 
suya kavu~turmanın çareleri düşünül· 
müş, tesbit olunan maddelerin tat -

bikinden sonra İstanbullular kötü su 
içmekten kurtulacaklarmış. Hatti o 
takdirde yakında iyi su ihracatına bi· 
le başlıyabilecekmi§iz. Bu münase -
bet1e dün bir muharririmiz rastgel • 
diklerine yukanki suali sorıpuştur. 

Aldığı karşılıkları a§ağıda bulacak • 

amu. 

* Çocuklan kurtanna yurdunda muallim 

Abdürrahman: 
- lstanbulun su derdinden hala kur • 

tulamamaaı ayıpbr. 

Üç taraf suyla çevrili bir şehrin suruz • 
luk derdi çekmesinden daha garip şey gÖ• 

rülmemiştir sanının. 

Bana kalırsa su işinin halli sucular ce -
miyetinin harcı değildir. 

Bence lstanbulun içecek sulan da ta • 
mamen belediyenin idaresine geçmelidir. 

Aksi takdirde bugünkü ihtikarlardan 

kurtulmamıza, ve temiz su İçmemize im • 

kim yoktur. 
Sular mikropludur, çürümüş fıçılar milc

ropludur, ve nihayet bunlan satanlardan 
çoğunun elleri dahi mikropludur. Böyle 
olduğu halde hala yaşıyabilmemiz de bir 
mucizedir ve eğer sıhhatlerimizi korumak 
için mucize beklemiye niyetli değilsek, bu 

i;ıe karşı gösterdiğimiz ihmalden vnz geç· 
mek mecburiyetindeyiz. 

* Osmanbey, Hakal>at aparhmaru, 2 nu· 
maralı daire Ali : 

- Ortada mühim bir çok işler dururken 

sudan işlerle uğrapınlara şa\ anın doğ -

rusu. 
Hem bakalım, içilen sulardan şikayette 

haklı mıyız ki} Eğer içtiğimiz sular mik -
ropluysa bile, ne çıkar) Hatta bugün içilen 
suların ıslahı mikroplu sulara iyice alışan 

midelerimizi berbat edebilir! 
Hangi menbalardan geldikleri belli ol

mıyan sulara alışanlara temiz su, zehir te-
airi yapnıaz. mı) 

* Telefon tirketi memurlarından Bülent: 
- Sucular mı toplanır, belediye mi işe 

el koyar, fıçılar mı muayene edilir, saka
lar mı mektebe sokulur, yoktıa menbalar 
mı düzeltilir bilmiyorum 1 

Fakat muhakkak ki, lstanbullular bila· 
istisna her şeyden önce temiz suya muh • 
taçtırlar. 

Bunun teminini her teşebbüse takad -
düm ettirmek ve bunun temini için. ne 
pahasına olursa olsun her çareye baş vur
mak lilzımdır 1 

Çünkü bu gidiııle yakında İstanbul. 
dünya edebiyatında «Kerbela» nın yerını 

alacak, ve bu «Kerbela ı> da suyu ancak, 
İntihara niyetlenenle riçccek 1 

Hem bu işin halli için, bir bardak su
daki mikroplar kadar bol paraya da ih -
tjyaç yoktur. 

Ve bu işin buna rağmen ihmali artık 

sade hayret değil, hiddet te uyandınyor 

aziziml 

Amerika ile Ticari MUnasebet 
V a.şington ticaret odası İstanbul 

ticaret odasına müracaat ederek bir 
çok Amerika ıehirlerinin Türkiye 
ile ticari temaslara giriımek iste • 
diklerinin, fakat ticaret müessesele
rini tanımadıklarını bildinnif, Tür
kiyedeki ticaret odaları ile belli bat
lı ticaret müesseselerinin adresleri

SON POSTA 

DA BİLİ 

Mezar· Ve Mezarlıklar ... .. -
Mezarcılar Bundan Böyle u·cretOlarak 
4Liradan Fazla Para Alamıyacaklar 

Şubat 1 
-~ ·- -~ - ~ 

( Gftnfln Tarih~ 
Bir iki 
Satırla .. 
Maarif Müdilrll 

Maaıtf müdürü Tevfik dün ak§am IW' 
karaya aitmiotir. Önümüzdeki ders yı) 
için ıehrimizde açılacak yeni ilk ve ort• 
mektepler hakkında Maarif Bakanlığile t., 
mas edecektir. 

• •• 
Belediye asri mezarlık meselesi

ni mutlak aurette balletmiye karar 
verdiği için, ücret olarak ta, me • 
zarcılara dört lira hak tayin ebnit
tir. Bundan fazla para almak ya • 
sak edilmi§tir. 

.................................. ·-·····················-ı 
Belediye · Si f• I --ı Ecnebi Profesörler Ve Sınıf Vergisi 

gara ıat arı o . . d d 1 . 1 b" pro• 
nıvcrsıte e ers en o an ecne ı 

Bütçesi 
./ 

lndlrlldi fe.örlerden burada doktorluk yapmadık • 

Şikayet vukuunda hem bu fazla 
paralar kendilerinden iatirdat edi

Bu Yıl V aridab 
·Epey Arttı 

lip cenaze sahibine Yerilecek, hem Belediye daimi encümeni dün 
de mezarcılar cezalandırılacaktır. öğleden evvel ve öğleden sonra va-

Bundan baıka mezarcılar bulun- linin riyasetinde toplanarak 936 
dukları mezarlıkta belediyenin gös- bütÇesinin kat'i müzakeresini yap -
tereceği proje dahilinde mezarlık • mı§tır. 
ları tanzim ve teıç.ir edecekler, me- Müsakkafat vergisinin hususi mu
zarlar etrafına malzemesi gösteril- hasebelere devredilmesi ile beledi • 
mek prtile duvar çekecekler, me • ye bu yıl 100 bin liralık bir fazla va· 
zarlıklar içinde yollar açacaklar ve ridat temin edilmektedir. Bu para 
badema bir intizam dahilinde me • yeni bütçede olduğu ıibi ilk mek -
zar kazacaklf!rdır. teplere tahsis edilmiıtir. 

Belediye tenbihlerine mugayir Bu tahsisat talebe kalabahğmı 
hareket edenler iılerinden çıkanla- kartılamak için ilk mekteplere bi-
caktır. rer sınıf ilavesine sarfedilecektir. 

F antoma. Mehmet Yine 
Sah ·eye Çıktı 

lnhiaarlar Umum Müdürlü;ünden 
tebliğ edilmiıtir: İdaremiz ma
mulatından yedi yüksek nevi sı· 
gara ile Yenice tütünü üzerinde 
değitiklik yapılmıt -..e nev"ilerile 
fiyatlar •ıaiıda göaterilmiıtir: 

Aı!et Adet Adet Ad•t Kilo 
10 31 50 100 ftatı 

NH'I K11n1t Kanat Kur .. Kurııt Kanıı 

ıtpahlocafl 17 :H 17t 17\)0 
Samsun lace 
ye kaba 
s.ı •• 
Yaka 
Çeılt 

14,!51 

lt,11 

Ankara 13 
Bof aı.J,ı 12,15 
Y cıalca tlltU.on ı 

Gram 
20 

Kuruı 

22 

29 
54 

• 
J6 
14,DO 

Gram 
100 
K:uraı 

100 

ıu 1'50 
1700 

ıe 14~ 

70 140 JCOO 
110 1300 
122,S U!J 

Gram KU• 
500 Flab 

Kurq Kurut -
~50 1100 

Bu fiatlarda Müdafaa vergisi 
dahil değildir. 

Tenzilatlı tarife 1 ıubat 1936 
cumartesi gününden itibaren tatbik 
olunacaktır. 

Beyazıt Kulesindet<i DUdllk 
Beyazıt kulesine konulan yeni dü-

Dört gün evvelki sayımızda Sam-ı lanmaaı bildirilmiıti. İtte lstanbul- düğün· dün tecrübeleri yapılmı§ ve 
&unda yapılan bir gece soygunculu • da barınamıyacağını anlayınca A - muvaffakiyetle neticelenmittir. 
ğuna dair bir yazımız ... vardı. On nadoluya kaçan ve muhtelif yerler- Düdük bir nevi Siren makinesi ile 
gün kadar önce Samsunun Meci • de yeni yeni marifetlere kalkan İ§lemekte ve elektrik vaııtaıile öt • 
diye caddesindeki Halk kütüpha • Fantoma nihayet yakasını Samsun türülmektedir. 
nesinin ar'ka tarafındaki demir ke- zabıtasına kaptıriııııt11. Mehmet Düdükten hava tehlikesi bakımın-
penkleri mahirane surette açılını§ ve mahfuzen ıehrimize getirilecektir. ,dan da istifade edilebilecektir. 
kütüphane kasasındaki (800) küsur 
lira meçhul bir el tarafından &§ırıl
mı§tı. Son ay içinde gene Samsun
da Buğday pazarında Hocazadele-

Muallimlerin Toplantısı 
rin mağazasında ve vali Osmanın 
evinde yapılan hırsızlıklar üzerine 
bu esrarengiz kütüphane hırsızlığı 

Birliğin F ~shedilip 
Bugünkü Toplantıda 

Edilmiyeceği 
Eelli Olacak 

da inzimam edince Samsun zabıta- 1 Muallimler Birliği, bugün 14 te toplanmadan feshini iatiyen birlik 
sı yeni bir §ebeke türemesinden JÜp- . Halkevi salonunda kongrelerini ak- reisi Ethem ile azadan Salahaddin 
heye düşmüt ve tiddetli bir faali • tedeceklerdir. 
yete geçmİ§lİ. Birliğin feshedildiği hakkında ve-

Zabıtanın bu tiddetli tedbir ve rilen haberlere rağmen henüz ilbay. 
taharrisi neticesi bu yaman hırsız hğa böyle bir müracaatta bulunul
ele geçmiı ve bu esrarlı soygunculuk mamı§tır Te bu itibarla Birlik he • 
hadiseleri de aydınlanmııtır. nüz fesholunmuı değildir. * Yalnız, idare heyetinin bir kısım 

Bize haber verildiğine göre Sam- azaları Birliğin feabolunarak aza. 
sunda yakalanan adam lstanbulun nın Halkevlerinin mesaisine iftirak 

idare heyetinden istifa etmi§lerdir. 
Netice bugünkü kongrede belli 

olacaktır. 

Mekteplerde 
Hastalık 

Bazı Tedbirler Alınmıya 

lan ve iştirak ettikleri konsultasyonlar • 

dan elde ettikleri kazançların vergileritd 

de verdikleri için ayrıca sınıf vergisi a • 
lmmamasına karar verilmiıtir. 

* *. 
Divanyolunda Çocuk Kütüphaneti 

Oivanyolunda Mchmetağa' mektebi Ço• 
cuk Esirgeme kurumu tarafından tamir et• 

tirilm~~dir. Burası çocUk kütüphan~ 
haline konulacaktır. 

• •• 
Birleıtirilen Köyler 

Bakırköyüne bağlı Ambarlı ve Avcı -1 

lar köyleri Avcılar köyü namı altında bit" 
)Cftirilmiş, Ramideki Küçük köyün de bat' 
lı bqına bir muhtarlıkla idaresi karnrlaf" 

bnlmıştır. 

*** 
Evkaf idaresinde 

lstanbul Evkaf müdürü Niyazi, dün ako 
§llm vazifesi başından ayrılarak tekaüt ol• 

muştur. Yeni müdür Hüsameddin, uhde• 

sinde bagmüdürlük olmak üzere bugün • 

den itibaren vazifeye başlamaktadır. ..4 
••• 

Dün Vilayetteki Toplantı 

Dün vilayette Muhiddin Ostündağın ıft 
yasetinde maliye erkanının iştirak ettiiU 

bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda ına• 

liyedcn idarci hususjyeye geçecek memur

lar üzerinde tetkikat yapılmı§ ve ilk Jist• 

de hazırlanrnışbr. 

*** 
Bir Yankesici Tutuldu 

Sabıkalılardan Hüseyin Knraköyd• 

tramvay içinde Ziraat Bankası vezned.,S 

Ramizin para çantaamı a~nrken tutul • 
muştur. 

* * * 
Bir Fabrika Ambarcısı Yakalandı 
Karaağaç tapa fabrikasında vali. İt vıı ' 

kit bir çok e»'arun eksilmekte olduğunuJI 

farkına vanlmış ve yapılan gözetlemed• 

fabrika ambarcısı M~)ım~din fobıiknY' 

ait eye. civata, makkap .. gibi aletleri aıırı9 

ayni fabrikada amde kardeşi l Jalil vatı' 

tasile sattırdığı anlaıılarak ambarcı Meb' 
met yakalnttmlrnıştır. 

••• 
Bir Araba Kazası meıhur kaıa hıraızlanndan Fanto- etmeleri iç.in ısrar etmiıler ve bu· · Bqlandı 

ma Mehmettir. Son defa Galatada nun için mevcudu 390 ı bulan Bir • ilk ve orta mekteplerde görülen Osküdarda Abdibaşı mahallesinin Ntt9' 

yaptığı bir kasa soygunculuğundan li k~sının 330 undan muvafakat kızıl, diftiri ve tifo vak'aları üze _ raddin hoca sokağında oturan arabacı ce
sonra ortadan kaybolmuı ve bütün reyi almıılardır. rine aağlık müdürlüğü dünden iti - mal binek arabasına aldığı iiç miışteri ;J• 

araıtırmalara rağmen bulunamayın· Buna taraftar olmıyan diğer a • baren aıı tatbikine baılanmıthr. Haydarpaşadan .,..üdara giderken k•~ 
ca Anadoluya savuştuğu anl\ıııl .. zalar Birliğin feshi için yalnız he • Bir çok mekteplerde talebenin ııdan bir otomobilin çıkması üzerine oto ' 

mııtı. yeti umumiyenin karar verebilece • hep ayni bardakla su içtikleri de mobilden korkan beygir arabayı yoldan çı-
kallilJf ve bir ağaca çarptırmıştır. Ara~ 

Bu münasebetle memleketin bü - ğini iddia ctmiıler ve koncreyi top- görüldügunw ·· den her ban ... i bir sira • e parçalanmış, fakat müşterilere hiç bir te'f 
tün zabıta te§lrilahna da F antoma lantıya da yet etmi•lerdir. Buna ta - •et ihtimaline kar•ılık olmak üze • H f b et :s- .r :s- olınamışbr. afi surette yaralanan ara ıı 

ni istemiıtir. 1nın reaimleri gönderilerek yaka • raftar olmıyan ve Birliğin kongre re bunun de önüne geçilecektir. da hastaneye kaldınlmı,nr. 
========z==-=============::::z=======-z==========================--==-==ıc&'l=-----===-= ....... -==-==-===-----=----=-"""""""--_,. ____ =---=====-=~==z=====~ 

• 

- Bu it olur mu Hasan Beyciğim?. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

. . . T a!delen au,.unun 
mıılar ..• 

fiatını arttır • ı . . . Artık bizler için ıyı suya uzaktan \ 
bakıp içimizi çekmek dütüyor •• 

l iasım Bey - Bari, oldu olıu.:al< · }\~ 
Dl da deiittirseler de (Cepdelen) yapı; ... la 



~ l Şubat 

Her gün 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

Bir Deniz Kazası 

Bir Tayfa Denize Düşüp 
Kayboldu 

Çanakkale (Özel) - Bir kaç ıün 
evvel limanımızdan Boicaadaya 
Bİtınekte ol n Hüseyin kaptanın 3 
tonluk Cihangir adındaki motörün· 
de bir kaza olmu§tur. Motör yelken 
açmak isterken rüzgarın tiddetin • 
den tayfalardan Bozcaadalı Bora
zan İbrahim denize dütmü§, sulara 
ka.rı§ıp kaybolmuştur. Yapılan bü -
tün araştırmalara rağmen cesedi bu
lunnmamı§tır. 

n KU sü 
·r eri 

Resimli Makale 

Programsız, plnns12 i§ yapanlar, işlerinin batın·a geçtikleri 
zaman ne yapacaklannı bilmedikleri için, tereddüt içindedir
ler. «Ne q yapayım?» diye düşünmekle saatler, bazan günler 
kaybederler. 

a Bugün Ne Yapsam! 

' 

dıkları zaman da ne yapacaklarını bilmedikleri için, yaphklan 
iıten bayır beklenemez. Muvaffakiyetsi%likten muvaffakiyet
si.zliğe sürüklenirler ve nihayet bedbin olurlar. 

- .J •• ._, 

-= 
1 r ... -·-----_,,,_., 

Sözjn Kısası 

Tavczlzğa Karşı 

,_..,_ ____ E. Ekrem·Talu 

Arada bir, gazetelerin zabıta vak
alarına hasrettikleri sütunda okurum: 
((Falan yerde, filanca sabıkalı, altın 
suyuna batmış bir mecidiyeyi falanca 
adama beşi birlik altın diye sürerken 
yakalanmışbr I» 

Dikkat ettim: Bu vak'alar, son za
manlarda çoğalmağa başladı. Neden di 
ye düşündüm; ve kendi kendime bu 
sualin cevabını şöyle verdim: 

Ankara 31 (Telefonla) - Aldı
ğımız haberlere göre İıtanbul üni -
:\'ersitesinde ve Ankara fakültesin
'de inkılap dersi veren Mahmut Eaat 
Bozkurt takrirlerini kitap halinde 
bastırmağa baılamı§tır. Bu ders • 
ler 500 sahife kadar tutacaktır. 

- Altın devrinden gittikçe uzak
laştık. Sarı liranın elden ele tedavül et
tiği zamanı hatırlayanlar birer, ikişer 
öbür dünyaya göçtüler; sayılan azal
dı. Adeden hakim olan harpten sonra
ki nesil bittabi altının ne olduğunu bil
miyor. Yalnız onun adını ve onun kıy
metli bir mata olduğunu işitmiş. He
le orta ve fakir tabaka büsbütün cahil 
ve büsbütün gafil. Onun içindir ki, 
açık gözün biri, altındır diye herhangi 
bir sarı ve parlak madeni maddeyi 
j kendisine arz etti miydi, gözleri ka

,.iei~mmEiim~:z:icm:i::Sıimui:J~~:3il~iiE~-~~~iiiimm~:icS:~:Ezmme!~mrc:s;ın~- maşıyor, hırsı uyanıyor, kurulan tu
zağa d~üyor. 

Programııız adamlar, vakitlerinin kıymetini bilmiyenfordir. 
Hayatlannın çoğu lüzumsuz plan yapmakla geçer. lfC baıla -

Hayatta muvaffak olmnk için muayyen bir program ve 
planla hareket etmek lazımdır. Program ve plan muvaffakiye
tin ruhudur. 

MUHTELİF HABERLER Kabahat ne onda, ne de sabıkalı
dadır: Kabahati zamanda ve hadise
lerde aramak lazım gelir. Cehaleti ve 

Gece Yarısı .• B 
• saflığı görgüsüzlük ve yoksulluk do-

u ga a in ır a a es ğurur. Yeryüzünde mütedavil parayı 
kağıt, gümÜ!l ve nikelden ibaret bilen 
insan, tarihi bir şöhrete malik altın ak-""'r 

Ç an kof iktidar. Mevkiine Gelec ğini ~~g'.::;:;~~g~S:Syğ=~~=~:::nv::: 
Evvelki gece Topkapıda bir ma· s v o 1 halleyi ayağa kaldıran bir hadise anıyor e na Hazı anıyo muş Bu vaziyet, korkarım ki, yıllar geç-

Bir Mahalleyi Ayağa 
Kaldıran Sarhoı 

9lmuştur. Melekhatun mahalleıin • • tikçe daha da vahim bir şekle girecek-
'd C 1 d d b" d S h S f 30 (Ö 1) B 1 . kt b ki. 1 . (150) b"t" k' f k fl . ... f d tir. Zira dünyanın ekonomik gidişine e ema a ın a ır a am e er o ya ze - u ganstan- cı a onu e ıyen erın sayısı u un es ı ır a §e erı ..,..ra ın an 
adındaki kapatmasile yatamakta da, fırkaların kaldırılması hakkın- yi bulmu§. imza edilmİ§tir. bakılırsa, altın paranın bir daha yüzü-
iıniş. Fakat Seherin Hasan adında da tiddetli bir kanun çıkarılması • Profesörün bir fırsat bularak iç Bulgaristanın en kuvvetli sayılan nü görmek, tannan sesini duymak, 
da eski bir dostu varını§. Hasan Ce-- na rağmen, eski parti §efleri gizli illere gideceği, ve partisinin taraf- bir partisine ıeflik etmİ§ olan Çan- torunlarımızı~ torunla~ına bile nasip 
llıalle Seherin birlikte yaf8.JDalan • gizli çalı§maktan vaz geçmemişler- tarlarile anlaşarak hükumeti ele al- kof, kendisininkinden başka fırka oJamıyacak hır saadettır. 
na içerlemi§ ve bir kaç kere Sehere dir. mıya çalışacağı muhakkak görül • tanımıyormU§. Buna karşı. - yani gelecek nesil· 

haber Yollıyarak Cemalden Vaz ge- N. k. k" "f • · · l"d · kt d" B b · · kr 1 lerin tavcılıktan korunmalarını temin 
ıte ım es ı çı tçı partısı ı erı me e ır. u eyannamenın ne§rı, a ın 

Çerek kendisile yaıamasını bildir • Giçef, kapatılan fırkası namına yüz Şimdi de, Bulgaristandaki bütün burada bulunmaması yüzünden te- içi~ -. aklım; 1~elen şu~';:: Bir para 
ıniş. Fakat Seher bu haberlere aldı- bin mektup bastırmı§, ve memle • eski fırka şefleri, Bulgar ulusuna hi- hir olunmuştur. muzesı açıp, ~ ımı~.. avada~, e\-

11§ etnıemİJ. Bu halden hiddete ge- ketin her tarafına dağıtmıştı. tap eden bir beyanname hazırlamıt- Şimdiki Köse lvanof kabinesi ki altın akçelerı, ~ı bır yerdelerı sey-
len Hasan da evvelki gece sarho§ o- Mektubun başında, büyük harf- lardır. Bu beyannamede kanunu e- düşürüldüğü takdirde, yeni kabine- rettirmeli. . .. . . 
Iarak Cemalin evine gitmi§ ve sokak lerle şu satırlar yazılıydı: &asinin iadesi istenecekmif. nin Çankof tarafından teşkil edile • Hem bunun, bezgın ve umıtsız 
laşlarile evin bütün camlarını yere «Kaybedecek vaktimiz kalma • Bu beyanname, Çankoftan başka ceği zannolunmaktadır. ruhlar üzerinde yapacağı güzel tesiri 
indirmiştir. mıştır. Kanunu esasiyi iade edelim, • de ayrıca bir kardır. 

Sarhoşlukla Gürültü Yapanlar ve milleti kurtaralım!» Bir Katar Nehre ' Lindbergin - _. __ ·-"'""'----' 
Galata sakinlerinden Eleni adın- Giçef derhal polis müdürlüğüne Çerez kabilinden : 

da bir kadın sarhoş olmuş, gece ya- getirtilerek sorguya çekilmişti. E • Yuvarlandı Öldürülen Çocuğu nandırs r 
rısından sonra sokaklarda nara a • vi de araştırılan sabık lider, «parti- Ercüment Ekrem Talunun yarattığı meş-
lerken yakalanmı§tır. lerin ilgnsm kanununa muhalif ha- 40 Kadar Yaralı Ve Hauptmanın Bu Iıte hur bir tip vardır: Meşhedi! 

Faik, idris, Hüseyin, Şaban adla- reketinden dolayı mahkemeye ve • Ölenler Var Yalnız Olmadığı Bu meşhedi bir gün bir mecliste bulu • 
tındaki adamlar da sarhoş bir hal • rilmİ§tİ. nuyormu§. Orada Habeııistnn ikliminin sı-
de rezalet çıkarırlarken tutulmuş • Şimdi verilen bir karara göre, Sunbury 31 (A.A.) - Pansilvan· Anlaıılıyor caklığından. nğırlığından bahis açılmış. 
lnrdır. Giref, bu mahkemenin nihayetine ya. William porter ismi verilen yol- Vaktile Harrnrda bulunmuş olan biri, o :- Trentol), 31 (A.A.) - Vali', Hof. tnraflarda, yazın sıcnğm şiddetinden ko • 

runmak için ahalinin ıslak bornozlara bü
rünerek oturduklarını söyleyince, Meşhe

di: 

Emniyet Ufettişi Etamin 
Rahatsızhgı 

lstanbuldaki emniyet müfettişle
tinden Bay Ethem haıtalanmı§tır. 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi al
lına alınması kararla~tırılmııtır. En 
hıki zabıta memurlarından olan Et-
eın evvelce İstnbul ikinci şube mü

dürlüğünü yapmış, uzun müddet te 
l>olis mektebi müdürlüğünde bulun
~Uftur. Türkiye zabıta kadrosun -

kadar Sofyadan dıtarı çıkarılmıya. culara mahsus ekspres treni, Sus-
man tarafından Nevjersey polis 

caktır. quchanna nehri üzerindeki bir 
müdürü Şvartzkofa gönderilen bir 

Eski başbakanlardan ve esl<i fır- köprüden geçerken yoldan çıkmıı
mektup üzerine, Lindbergin kaldı

ka liderlerinden biri olan profesör tır. Jki vagon ile lokomotif, nehre 
rılan ve öldürülen çocuğu hakkın • 

Çankof ta, geçen gün Filibeye git • yuvarlanmııtır. Diğer bir vagon ile 
k · Mak d f k daki tahkikat fi'lcn tekrar başlamı• me istemiştı. sa ı, ır asının iki yataklı vaıon timendifer bayırı d k . ::r 

d ... . ı· b" l ·ım· 1 eme tır. ora a yapacagı gız ı ır top antıda boyunca devrı 1§ ve ateş a mıştır. 
hazır bulunmaktı y I ik" m h"" · t" t b"t Vali bu mektubuna, bu iıte met-• a nız ı naf uvıye ı ea ı e- .• .. 

F k · b · t" ·ı • d"I . . B 1 d b" · k . haldar butün ıahıslarn meydana a at onun u nıye ı sezı mıı ve ı mıştır. un ar an ırı e spresın 

evi kordon altına alınmııtı. Şimdi makinistinin öteki de bir dokto • çıkarılması için derin ve bitaraf a-

d S f h 
· · k d raştırmalar yapılmasını polis mü • 

onun a o ya r-ıcıne aya atma- run ur. 
sı menolunmu§tuı. Onun Filibeye' Yaralıların miktarının kırka ka· düründen istemekte ve Hofma-

. f dar çıkacag~ ı tahmin edilmektedı'r. nın bu iıte yalnız olmadığını gös-gelebileceğinı sanan tara tarları 

- Allnh sizi inandırsırrl. demiş: bizim 
memlekette, yazın o kadar sıcak olur ki, 
tavukları, hazırlop yumurtlamasınlnr di • 
ye. kar kuyularının içinde oturturlar!. 

Tıflı 

lngilter de 

Mecburi Ta sil 
Londra 31 (A.A.) - Avam Ka -

a E:themden daha kidemli memur 
)oktur. Sofya • Filibe hattı üstündeki gar- teren bir çok sebepler saymakta • 

tarda boşuna beklemi§ durmuşlar- Litvlnof Parlste dır. ------~·- mara&ı, parlamento 4 şubatta açılır 
Yangın Baclangıçları ı · ı açılmaz kültür hakkındaki kanun 

'f dır. Paris, 31 (Te sız e) - Londra • sil eden Litvhıof bugün saat 18,25-
~ dk ld·~· ·· T · d R layihasile meşgul olacaktır. Bu ka • ...,a ı öy Y eldeğirmeninde Mi • Söyleni ıgıne gore, atarpazar • da kralın cenazesın e us yayı tem· te Parise gelmiştir. 

~akı Milli aokağının (74) sayılı ev- -.:,~~-:::;-.;;;;:...;~;,;;;:::;;:;.;;~==;;::::~~~=~~:;;::;;=;~;;;;::~~6;;:,:;;;;;;~~:=;;;;:~==~==~~:..;;;~~ nun son mecburi tah:ıil yaşını 
'te sobadan sıçrıyan kıvılcımla ı J STER 1 ı S TER • J 1/9/939 tarihinden itibaren 14 ten 
)e.ngın km b'" ·· d ·· d.. , N A N N A N M A ! ı ıs e çıkarmaktadır. tii çı ış, uyume en son u • 

lınü~tür. fstanbulda 4000 berber varnuı ve bunlnrdan ehliyetnamesi 

h * Üslı:üdarda Ayazmada Tulum- olanlann miktan ancak 1416 ki§i imi§. Geri kalanlar ehliyet. 
) ~ sokağında bekçi Alinin (10) sa- namcsiz çalıtıyorlnrml§. 
~ 1 evinde idare lambasının parla- F la olarak mürebbiye, bizınetçı· ••tn• h 
""lllsı az , su ıne, a çı, çamatırcı, 

,... ndan odanın e§yaları ateı al • ka ve upk gibi altı ayda bir beledi .. d" t 

cil edilmeleri ve bu vesile ile de muayene edilmeleri lazımmıJ. 
Halbuki §İmdiye kadar bu müstabdemlerden mühim bir kısmı· 
nın 1'endilerini hala tescil ettirmedikleri, tescil edilenlerden 
yüzde doksanının da muayeneye gitmedikleri anla§ılmi§. 

Bu takdirde müstahdemlerin kontrol edilmekte olduklan
na, artık: ...ı.ı~ b b pıcı yeye muracaat e ıp ~ 

t , Yangın üyümeye a§ladığı il· L 1 
:~a komşular tarafından söndürül- S T E R 1 N A N l S T ER 

Uftiir. ·------------------------------------·-------------------------------------..) 

iNANMA! 

ir 
aza ı 

Silivri (Özel) - Ortaköyden bir 
adam avlanırken @talcalı bir avcı 
tarafından atılan kurşunla ve kaza 
ile ölmüttür. Thkikat yapılmakta -
dır. 
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EMLEKET HA 
• 

LERJ 
lVıahkemede Köy Ve Köylü i • 

Bir Balık 
Hikayesi 
- lbrahim: anlat bakalım suçunu. 
- Suçum yok ki efendim 1 Ne an-

lzmitte Güze 
Köylüler 

latayım~ 
- Canım, bak : hakkında zabıt va- İzmit (Özel) - İzmit köyleri ve 

rakası falan tutmuşlar. Elbet bir şey köylüsü yeni bir yükselme ve kal • 
olmuş. kınına yolundadır. Kocaeli ilbayı 

- Efendim; ben balıkçıyım. Rıh- Hamit Oskayın köylerimizde bayın
tımda olta ile balık yakalar, müşteri- dırhk ve kültür birliği kurmak için 
lere taze taze satarım. O gün de avla- tasarladığı plan tahakkuk etmek ü
dığım balıkları bir sepet içinde satı- zeredir. 
yordum. İki polis memuru geldi, ha- Birlik, köylere muhtelif kanun • 
lıklarımı birisi aldı, beni diğeri tuttu: larla verilmit ödevlerin yapılması 
-Ne var; ne oluyoruz? Derneğe kal- ve kanunların istediği maddelerin 
madan kendimi karakolda buldum. kolaylıkla başarılması maksadı ile 
Orada bir şeyler yazıp çizdiler, altına teşekkül edecektir. 
da imza attırdılar. işte benim bildiğim 
bu kadar! Zararım sade o günkü ha- Valinin batkanlığındaki bir he • 
)ıklar olsa bir ~ey değil. Bu anlamadı- yet birlik için bir nizamname taı • 
ğım iş yüzünden günlerdir işsiz kalı- lağı yapmıttır. 

ı • p ·Ir ogr 
• . "". (u ır ıgı 

n • • 
az r andı 
y .r 

Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

«25 yaşında dul bir kadınım. Üç yafın• 
da bir de küçük çocuğum var. Annemle 
beraber yaşıyorum. Erkek kimsemiz ol " 
madığı için, evin idaresi benim kazancı• 

ma kalmıştır. Çalışıyorum, kazancım mah· 
duttur. Altı aydanberi maha1lemizdc otu• 
ran bir gencin benimle alakadar olduğu " 
nu görüyorum. Yüz vermiyorum. Çünkü 
hayatım aşk macerası geçirmctğe müsait 
değildir, siz ne dersiniz ~ 

İstanbul: Calibe 

yorum.. Birliğin kuruluıundaki esas nok-
lçeriye şahit olarak bir üçüncü ko- talar tö1le izah edilmektedir: 

miser giriyor. Birinci sulh ceza hakimi A) Köylüye lazım olan yol yap-
bu şahide soruyor: mak, ev yapılarına nezaret etmek 

lendikten sonra (Kocaeli köylerin • Birliğin kurulacağını duyan köylü
de bayındırlık ve kültür birliği) ad-ıler, daha §İmdiden sevinç içindedir. 
lı kurum resmen teşekkül edecektir. C. B. 

Kızım, enditende haklı.sın, hem hayah• 
nı, hem de etrafındakilerin hayatını dü • 
fÜnmeğe mecbur olan bir kız, afk mace • 
ralarile boş vakit geçiremez. Fakat siz 
gençsiniz. İlelebet bekar da YaJıyamazsı • 
nız. Evlenmeğe mecbursunuz. Sizin için 
evlenme imkanı genç iken vardır, yaşınıs 
geçtikçe bu imkanı da kaybedersiniz. Bi • 
naenaleyh bir erkeğin sizinle alakadar o1• 
maıma karıı lakayıt kalamazsınız. Vaziye
ti bu zaviyeden tetkik ederek hattı hare • 
ketinizi ona göre tesbit ediniz. 

* - Bu zabıtta sizin imzanız var de- ve bunlara plan çizmek, köye su ve 
ğil mi? elektrik getirmek, okul açmak. Urfada 

- Evet efendimi B) Hayvan, ağaç, nebat haıta • 
- Peki, nedir bu adamın suçu} lıkları ve muzır hayvanlarla müca- Bir Rakı Bayİİ:ıİ 
- Balık satarken yolu kapamış e- dele etmek, cinı ağaç; tohum, da • Yaraladıla : 

fendim! Ik h mız ı ayvan vermek, sergiler a5- Urfa (Özel) - Şıha adlı bir a • 
- Demek bu sayfalarca yazı bu ha-

mak, tarım aletlerini ıslah etmek, d K"p ··b dd · d ak lıkçının yol kapadığı için. Mademki am o ru aıı ca esın e r ı ve 
kozacılık, meyvacılık, tütüncülük, tütün bayii lımailden aldıgw ı rakıyı öyle: Bu işin mahkemeyle ne alakası 

var} Nihayet belediyenin ceza kısmına pirinççilik gizi zirai sanayii köylü- içtikten sonra tekrar dükkana gel • 
ait bir mesele. Evrakı niçin buraya ye öğretmek, küfe, sepet ve nalbant miş, verdiği paranın üıt tal"afını al
gönderdiniz~ ıanatlarını her köylünün öğrenmesi madığım ıöyliyerek kavgaya ba§la-

- Bir kere zabıt tutulduğu için e- için kuralar açmak, orman yangın- mııtır. 
fendim... larına karıı koruma tedbirleri al • lemail paranın üstünü iade ettiği 

- Ve netice mahkemeyi bo~u bo- mak.. 1\çin Şihaya para vermemi§, o da 
şuna işgal l Peki bu adamın balıklan- C) Köyün ve köylünün ıailığını hundan münfail olarak bıçakla lı-
nın ne kabahati vardı? korumak, doktorlar ve küçük sıhhat maili yaralaını§tır. lsmail hastane _ 

- Sıhhi olup olmamalarından şüp· memurları göndererek parasız mua- ye götürülmüş, Şiha da yakalanmıf, 
he ettik te.. yene ve tedavi ettirmek, ilaç ver - adliyeye verilmittir. 

- Ooo . işte bu tuhaf· Bak bu a- mek, bulat ık hastalıklara mücadele 
dam: «Ben olta ile balık tutar, taze etmek. 
taze satarım» diyor. 

Böyle balıktan da şüpheye Clüşülür 
mü artık? Hem insan içinden bir tane 
alıp koklasa bunu anlar. Sonra siz 
böyle ff Üpheli balıkları muayeneye 
toptan mı gönderirsiniz~ 

E) Köyün idare itlerini, köy ka • 
tiplerini; telefon itlerini tanzim et
mek, köy istihsal ve salı§ koopera • 
tifleri kurmak. 

Birlik nizamnameei, yakında bir 
defa daha gözden geçirilerek ince-

Kaşta Bir Cinayet 
Kaş (Özel) - Korubükü köyün

den Hokkabaz oğlu Fahri Ka, • 
Fethiye arasındaki kıyılarda ölü O• 

larak bulunmuıtur. Fahrinin tüfek
le öldürüldüğü anlaıılmıf, tahkika -
ta baılanmııtır. - Ekseriya imhasına karar verilir 

de efendim, onun için hepsini gönde
rırız. 

Hakim suçluya döndii: Bigada Maksudiye KöyU 
- Haydi oğlum, serbestsin Biz sen

de suç göremedik. 

* 
Bu duruşma iki nokta bclirtiyorı 

1 - Bir kısım memurlanmızdaki 
vazife zihniyeti, 

2 - Ve yine bir kısım memurları
mızın kırtasiyecilik gayreti. 

Malatya Ve lgdırda Tetkikat 
Malatya ve lğdırda kurulacak 

pamuk mensucat fabrikaları için tet
kiklerde bulunmak üzere Erejli men
sucat fabrikası direktörü Celilin bat
kanlığında mütehass11lardan mürek
kep bir heyet yakında Malatyaya gide· 
cektir. 

MakıuJiye lıöyii talebeleri ve hocalan 

Biııa. (Özel) - Güzel armutları ile ve boza darısıyla şöhret alan Maksu-
~ .. b • diye 160 evli, Trakya ve Kafkas göçmenleri tarafından 50 yıl önce kurul· 
ıvo etçı , muş ~ok .irin bir kö~dür. 

E l 1 Bır adı da Hacı koy olan ve Hoşap çayının kenarına kurulan bu güzel 
czane er köyün dere kenarındaki tarlalarında pek nefis kuru fasulya ve mısır yetiş-

Bu aeceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: lmektedir. Mısır tarlalarının içine yaz günleri hayvanla girilse gözükmez· 
Eminönü: (Minasyan). Küçükpa- Bu köyde 15 yıldan beri 3 sınıflı resmi bir mektep mevcuttur. Köyden 

zar: (Hasan Hulusi). Alemdar: (Sırrı yetişen bir çok memurlar orduda ve kültür sahasında kıymetli hizmetler 
Rasim). Eyüp. (Hikmet). Beyazıt: görmektedirler. 
(Belkis). Şehza~e~aşı: (ismail .. H~k- Köyün :-ı yıllık öğretmeni olan Hasan. adedi,_yüzü geçen talebesini yeti;ş
kı). F)eneşr:h (V~t~lı). Karagumruk: tirmeğe çalışırken bir yandan da köy halkının STİyüklerini okutmakta ve 
(Suat . e remını: (Nazım). Aksa- h' · f d ) b"l ·1 k d 

(E P ) S (R d 
mu ıtıne ay a ı ı gı er saçma ta ır. 

ray: tem ertev . amatya: t - İk' h 11 1 b k. · 
) B k k.. (l'."-t ) H 1.. ı ma a eye ayrı an u oy, aynı zamanda Biganın mesiresi hükmünde van . a ır oy: ı:.ıı cpan . as ·oy: w • • .. • •• • 

(Halk) . Kasımpaşa: (Merkez). Be· oldugu ıçın yaz gunlerı teferruce gıdenler pek çoktur. Geçen hafta köy 
şiktaş: (Nail). Sarıyer: (Asaf). Ga- mektebinde talebe tarafından verik"'l müsamerede civar köylüler de hazır 
lata: (Kapıiçi). Beyoğlu: (itimat, Tar- bulunmuşlardır. 
Iabaşı, Kinyoli). Şişli: (Nargileciyan). ı Köy d.!resinden istifade etmesini bilen halk, sebzelerini kendileri yetiş-
Üsküdar: (ittihat). Kadıköy: (isken- tirjrler sattıkları hindilerden hayli fayda temin ederler. 
der, Namık). Büyükada : (Şinasi). Hey Çok cins atlar yetiştirmeği bilen bu köyün halkı, hayvansız şehre aelmez-
heli: (Yu uf). ler, yayan yürümeği kendileri için bir şerefsizlik sayarlar. 

ı 

Su 

Antepte 
Projeıi ikmal 

Edildi 
Gaziantep (Özel) - Şehrimizde 

yapılacak fenni su tesisatı projesi -
nin belediyece Pontompson şirke • 
tine ihale edilen projesi bitirilmi§ • 
tir. 

Projenin ilk önce burada tetkiki. 
ni kararla§tıran belediyemiz ıirke • 
te projenin gönderilmesini yazmıt
tır. Yapılacak tetkikat müebet ne -
tice verirse proje tasdik için Ve • 
kô.lete gönderilecektir. 

Vekaletçe projenin tasdikinden 
sonra su tesisatı ekeiltmeğe kona • 
caktır. · 

Şehrimiz su tesisatının iki yÜii 
bin liraya yapılabileceği tahmin e
dilmekted~r. -----
Yeni Niifus 
Direktörleri 
Hakari nüfus direktörlüğüne Siirt 

nüfus direktörü Sabri, Çoruh nüfus 
direktörlüğüne Çorum nüfue direk
törü Abdülkadir, Tunceli nüfuı di
rektörlüğüne Gazi Antep nüfus di
rektörü Nuri, Bingöl nüfus direk -
törlüğüne Diyarbekir nüfus direk • 
törü izzettin, Bitlis nüfus direktör
lüğüne Kumkapı nüfus memuru 
Saim, Çorum nüfus direktörlüğüne I 
İkizce nahiye direktörü Hadi, Gazi 
Antep nüfus direktörlüğüne Kum • 
luca nahiye direktörü Muhtar, Di • 
yarbekir nüfus direktörlüğüne Ku
rayı Seha nahiye direktörü Kemal, 
Mut nüfus direktörlüğüne Bandır· 
ma nüfus memuru Ata, Aydın nüfus 
direktörlüğüne eski nüfus memur
larından Mehmet Salih, Tekirdağ 
nufuı direktörlüğüne Malgara nü
fus memuru Sırrı, Ordu nüfus di • 
rektörlüğüne Allubey nahiye direk
törü Sabri, Siirt nüfus direktörlü • 
ğüne Edirne nüfus hatkitihi Cevdet 
terfian tayin edilmitlerdir. 

Cibalide Ramiz: 
İlk sevaiye tutulanların sevgisi ate§1i o

lur. Sev&'i bütün varlığı kaplar. Bazan İn• 
sanı derin hayallere, hazan mtithif sukuta 
hayallere sürükler. · 

Ben sizin halinizde bu ifratı görüyorumaı 
Bu itibarla da tesinizi tabii aörüyonnn. Fa• 
kat dünyada geçmiyecek ve unutulmıya .. 
cak hiç bir JCY yoktur. Dünya kadar sev • 
diaimiz annem.Wn bile ölümünden so~ 
unutabiliyoruz. Onun için ergeç siz de u, 
nutur, bu hastalıktan kurtulursunuz. 

* Pangaltıda Cevat: 
Kaynanmıı3 kuı~ anasıdır. Karını• 

zı seviyorsanız ona da hürmet ediniz. Ka• 
dının bqka kimsesi yoksa, size aıvımnıtsn, 
bunu sevdiğiniz karınızın hatırı için bir vıı• 
ziEe telakki ediniz. Onu kırmayınız. Da .. 
yanamıyorsanız, hiç olmazsa Iakayıt kah 
ınağa çal1fınız. Bu hareketinizle hiç olmax• 
sa karınızın gönlünü kazarunıı olursunuz. 

r 
TEYZE 

Bir Doktorun 
Günlük Cumartesı 

Notlarından (*) ---· Vereme Müstait 
Bünyeler 

Ekseriya çok nezleye tutulan, sıt

madan uzun zaman yatarak kansız ka· 
lan ve kapalı güneşsiz yerlerde ve 
tozu bol imalathanelerde, fabrikalar• 
da, maden ocaklarında ve gecenin 
sinsi rutubeti içinde çalışanlarda eksik 
olmayan umumi bir gevşeklik ve yor· 
gunluk halleri vard.t. 

Güneııin yaşatıcı ve yarntıcı vita· 
min ziyasından mahrum olanlnnn ren
gindeki sanlık, yemek iştihasızlığı ve 
gözlerinin etrafındaki morarm.1ğa bnş• 

}ayan halkalar, baş ağrılan akşnmları 
avuçlanndn yanma güniin gayri mu· 
ayyen zamanlarında dizlerde ve kollar· 
da kesiklik, hararet derecesinin 3 7 bu• 
çuktan aşağı diişmemesi, haklı olarak 
ınhhatini düşünen bu gibi hastaları ve· 
rem şüphesine sevkeder. 

Bu suretle tanıdığım ve muayene 
ederek tedavi altına aldığım hastalar• 
da; boş zamanlarıma güneş banyosu 
yapmalarını, işlerinden döndükten son· 
ra muntazaman vücutlarını ılık ve ea· 
bunlu suyla yıkama veya bir havlu ;.ıe 

ailmel.:ırini, ağız ve burunlarını temiz• 
lemelerini, çalışmalanna mukabil mut· 
lak surette günde 50 - 15 i(ram tere 

Devrek Yolundı r ir Kıza yağı, et ve 250 gram şeker ve bir kaç 

Devrek yolunda toför fsmailin kul- taze meyva almalarını gece uykularını 
vaktinde yapmalannı yatak odalarının 

landığı poıta kamyonu korkuluğa pencerelerini açık bırakmalarını ten· 
çarparak devrilmittir. içindeki yolcu- bih ederim. Kalsiyum ilacına da bir ay 
lardan altısı muhtelif yerlerinden ya- devam edip bir ay bırakmalarını bu 
ralanmıtlardır. suretle kemiklerini ve kanlarını mik• 

Bursada Bir Cinayet roplara karşı kuvvetli bulundurmaıan· 

Ad k S nı tavsiye ederim. 
Bursanın a öyünden alih ve 1 .............................................................. ----

Muıtaf a isminde iki kar det üvey ba • 
baları kürt Oımam öldürmüşlerdir. 

Her ikiıi de yakalanmıı adliyeye 
verilmiıleıe 

( *) Bu notları kesip saklayın12, ya• 
but bir albüme yapıfhrıp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor ribi imdadınıza yetifebilit· 



!:ON PO~TA 

~tthu•tıntl • 
~~l)(J 1( LEl21 ~il 

BABICI TILGBAFLAB 
>'eni lngiliz 
kralının 
8;,. Sözü 

!{eni İngiliz Kralı 

sekizinci Edvar Fran-

Siyasi Faaliyet Parise Geçti 
Almanyanın Silihlanması Avrupaya 

Yeniden işgal Etmiye Başladı 

Şark 
Şimendifer /eri 
Alınıyor 
Şark timendiferleri, Türk topraklannda 

yapılan ilk tren hatlanndan biridir. Şimen-

ıne scyahatlerisa::n:::n;: ~;p;~~ Rumen, Bulgar Krallarile Tevfik Rüştü Aras Pariste 
J-n dö Lutz köyüne uğramıştı, köyde Temasta Bulunacaklar 

difl!r, herkeace bilindiği üzere, l 82S de i
cat olundu ve o yılın 2 S eylülüne tesadüf 
eden bir salı günü lstoktonla Darlington 
arasında tecrübe edildi. Katif Corc İst;. 

"-rdı. Veliaht dola§lrken pazar ye-

ltalabalık bir halkın küçük bir masa Paria, 31 (A.A.) _Kral Jorjun ce-
. almıı olduklannı gördü. Masanın naze meruiminde bulunmak üzere 

~ i nun ziyaretinden bahseden Malin P· yonis in, icat ettiği makineyi o gün biz-
zc-..i bu arada ~iyor ki: 1 zat idare ctmit ve doksan ton yük alan bir adam çıkmııtı. prkı söylüyor· 

8'a Londraya gİtmİf bulunan Ye avdette . adam da meşhur sinema san' atkin 
Ş.plin'di. Franaa zimamdarları ile temasta bu• 

Ş.,li F ranınzca bilmezdi, bununla be- lunmak üzere Parise ujrayacak yük • 
Yine bir kaç kelime öğrenmişti, bun· aek tahaiyetlerin yapacakları bu te

• IÖylüyordu. halkı gülmekten kınp ge- muı mevzuu balueden Petit Pariaien 
du. gazetesi diyor ki: 

~eli.ııt Şarloyu görünce yanına yaklaş- Bir çok meseleler ve bilhaua Al. 
a.ıktı. O zaman Şarlo Veliahta ıun- manyanm yeni l.attan ailiblanmu1 ve 

liiyledi: A vuıturyanın daimi ıurette maruz bu· 
' Ben Londranın fakir mahallelerinde lunduiu tehdit meaeleei Avrupa ka • 

bir kaldırım çocuğu iken bir gün binelerini yeniden tiddetle İfpl etme
"eya oğluna tesadüf etmeii tahayyül 

.ı:_ ie bq'-m•fbr.» 
.""1111. Buaıün o temennim yerine aıel• 
.. Bulpr kralı Borla de önümüzdeki 

Veliaht ta fU cevabı verdi: hafta içinde Framanm misafiri olacak· 
'Ben de bir kaç yıl evvel cephede br. 

erirnizln maneviyatını yükselten, ta- Romanya kralı Karol ile Titüleako
dan yapılmıı o güzel filmleri gör- -·-·----.. ···-.. •-•• ....... ---·-
tünün birinde elinizi sıkmak i•ter- Yüzlerce Amele 

Bu gün o isteğim )ferine gelmiıtir. 

Toprak Altında 
Kaldı 

-- 1.. Ataiıda okuyaca• 
~era 1... J ğınız satırlan hemen 

* 
....... JI' ...... , 

uır uaa .. . 
'· aynen tercume edı- Kalküta, Jl (A.A.) _ Bibar eya. 

~ndan seksen sene evvel Dunbar adı· leti dahilinde kiin kömür madeninde 
.... -,.y~ bir yelken gemisi Sydnoz limanı vukua ıelen infilak neticeeinde ölen 
ita "-lınde batmıştı. Bu geminin mürette- lerin miktarının çok fazla olmasından 

.•'asında aıenç bir delikanlı vardı ki, endife edilmektedir. 
e •on dakikada hastalanan bir tay- Amelenin büyük bir kısmı, henüz $iyai görüpnelerin m.,.kezi olan 

~~rine alınmıştı, maksadı, uiraya- maden kuyuıunun dibinde bulunmak· Pori•ten 6ir wörüniif 
ılk limanda oturan babasını ve tadır. S.,ka bir infilak vukua gelme- r-,------------... 

c. i görmekti. sinden korkulduiu için yardım tete)> • Alman - 1apon Do8tluk 
~eminin battığı gece bu anne ile baba büal • den eçilmİftİr J 1 

~ larında yatarlarken oda kapısına üç enn vaz 
1 

· Muah11de&i imzalandı 
"el Yutnnık indirildi. ihtiyar adam ye- Fraasız Mecllslne Yeni Bir Pari., 31 (Telüle) - Fran .. z. 

en kalkb, eline tamdaru alarak kapıya Tekrir Yerlldl .iya•İ muharrirlerinden Madam Ta-
e)h~İtti: B~ktı ki, oğlu, sırsıklam bir ge- Paria, 31 (A.A.) - Bouiaaon, hü ·, bui bir yaz.ı .. nda fÖyle diyor: 
A. l8eai gıymiş. karıısında durmakta- kUmetin umumi aiyuuı hakkındaki «4 lkincilıanun 1936 tarihinde 

:... darrı taıırdı: utizab takrirlerinin müzakeresi için . Japon d'fİfieri bakanı ile Alman 
.. Sen burada hal diye haykırdı. Fa- aaylavlar kurulunun celaeaini açDUf • büyülr elçi.inin tedafüi ittifak un-
lordüğü bir hayaldi, o saniyede kay- •arlarına ihtioa eden 6ir «da.tluk 

........ ." Adam yatağına dönünce kansına: br. -- --·- · ~ muahedenamesi» imza etmİf oldulr-
A.çık gözle rüya gördüm, çocuğu- ii:~örünmesiyle çocuğun batan gemide larını .;>yleyebile«k bir meolıide 

<<- Türkiye cht itleri bakanı doktor '. küçük bir treni demir hat üzerinde loko
Tevfik Rilftü Anam ela Ankaraya 1 motifle yürütmüıtü. 
dönmeden evvel Pariade bir müddet Şimendifer, Osmanlı devletinin gafil 
kalmuı ihtimal dahilindedir.» davranışı yüzünden, Türk topraklanna an-
Lltvlnof Edenle Yine GörUttU cak 1866 da gelebildi ve ilkin, lzmir - Di-

Londra, 31 (A.A.) -Litvinof, dün nar hattı kuruldu. Altı yıl sonra da Şark 

•kpm yeniden Edeni ziyaret etmİf ve timcndiferlerinin açılma töreni yapıldL 
akpm yemejini chf İfleri bekanlıp Şark oimendiferlerinin imtiyazı Baron 
daimi sekreteri Van Sittart ile yemif- dö Hirı'e verilmişti. Avusturya tebaum· 
tir. dan olan bu yaman bazirgi.n Oamanb 
Avuaturyada HUkUmderllk devlet adamlannın gafletinden istifade e-

Meaelesl derele öyle ağır prtlar kabul ettinnioti ki 
Londra, 31 (A.A.) _Prens Star. bugün onlara bakanlar, Avusturyalı baro

hembergin Stenokezeelde Ar,idük Ot- nun Türkiyede ıimendifer değil, kendi 

t ·ı .. ·· · • ... _ı.. ubtemel ol malikanesine akan bir altın yolu yaptırdı-o ı e ıorufmetmm ~ m • 
duju anlatılmaktadır. ğına hükmederler, acı bir hayret içinde ka· 
... ·•••••••••••••••••••••••••••••••••·-·-··-··----- Jırlar. 

Çekoılovakyada Bir çok siyasi daidagalar da doiuran 
prk §İmendifcrleri ilk açılma devrinde 

Tayyare Meydan- -Ed~:k:i ~d~::eıi_Bu~::r~ ~::::: 
ları y .apılıyor f& §Ubelerini ihtiva etmek üzere - ıf66 

kilometre uzunluğunda idi. Sonra Selanil 
Prag, 31 (A.A.) - Selihiı.etli -Jstanbul iltisak hattının yapılmuiyle bu 

mahfellerde yeni bir takım askeri ve uzunluk 905 kilometreyi buldu. Arada-Ke-
1 ıivil tayyare meydanlan vücuda ıeti :. lendir, Osküp-Zibefçe, Selanik-Manubr ve 
rileceği beyan olunmaktadır. Bu malı- Metroviçe • Seli.nik hatları yapıldL Bu 
feller, bu meyc:lanlarm Sovyetler tara· suretle bütün Rumeli hatlannın uzunluiu 
fmdan Çekotlovakya arazisinde vicu • 1650 kilometreyi buldu. Balkan harbi. 
da getirileceğine dair olan pyiaJarı bu şimendiferlerden ancak 430 kilometre
kat'i ıurette tekzip etmektedir. lik bir kısmını elimizde bırakmış ve üatta-

lnglllz Flloau Amlrell 
Malta de 

Malta, 31 ( A.A. - Quen EIİla • 
beth zırhlısı Akdeniz İngiliz filosu haf 
kumandanı amiral Fuheri himil oldu· 
ğu halde buraya gelmittir. 

Hopey Slyaaal Konseyi ••ti 

rafını yad ellere geçirmişti. Bizde kalan 
kısım da hakikat bakımından yabancı d
lerdeydt. Şimdi ona biz aahip olayoraz. 

Şark şimendiferlerinin devletçe sabn 

alınmak üzere bulunduğu haberim bü
yük bir müjde gibi telakki etsek yeri varw 
dır. Çünkü bu hattın yapılıpnda Türk hak .. 

lannı inciden bir bezirgan zihniyeti ...-. 

dı. Hattın alınmasiyle o zihniyetin - alt

mış üç yıldan beri sürüp giden - izleri de 
ortadan kalkmıı olacaktır. s!elmiıti, dedi. ıulara kanşması ayni dakikaya tesadüf 6uhnuyorw:. » 

nra tespit edildiğine göre bu ':.... __ ....;.. ___________ , 

Hıinking, 31 (A.A.) - Japon ıe
nereli Doibara'nm Hopei ve Clıahann 
ıiyaaal konseyinin tefliii vazifeeini 
kabul edeceği teeyyüt etmektedir. M. T. Tua 

- Çünkü mabedlerimiz uyanık bir sam bunu yapanın. lspartaya halı ısmarlayacağız. Bele--
insanın ruhunu tatmin etmediği gibi 1 Hatip Ak Osman sert sert batını diye ile görüştüm. Elektrik teaiaab 
bugünkü yaşayış usullerini de karşı1a- salladı: ~hre cereyan verdiği gün ilk İf olarak 
mıyor. Temiz ve titiz bir insan ma· - Orası malum. Bir çok sahibül • büyük camilere elektrik alacakız. Bu , l<E R y A N y u·· R 0 y O R bedlerimizin bugünkü halinden mem- hayratın eserlerini kapatmanızdan bel- suretle mabetlerimizin havaaını kiri. 

~ nun kalmaz. Daha içeri girerken bur- li. ten i:eytinyağı kokularından kurtula· 

'•a..,. - s.ı:-1aan C-L!.a nunu kıran abdesthane kokulan, içeri- .. ~üdür hatibin bu haddini laflraD cağız. Müezzinlerin itlerini kolayJa.-
~ • 1U unu 1 • 2 • 936 nin tozu: kiri, gel~nlerin ayak ve. ağız sozune kızdı: bracağız. Gene elimizde kalacak para 

f ti hocamız lngiltereye gidip elek-ı selm~ medeniyetler var. Onlar da bi- kokusu ıle orası hır mabedden zıyade - Hayır, dedi. Onlan aldığını emir ile kasabanın mezarlığı etrafına duvar 
ennini öğrenmİf, hangi sanklımız zim gibi insanlar. Onlann da imanı, talihsiz insanların •. k~,. k~der k~r- üzerine kapatıyorum. Çünkü bunların yaptıracağız. Mezarlık bugün bir mez.. 
"--~•ya gidip kimya ilminin yenilakideai var. Fakat onlar dini dünya 1 ~nla~ının hapsedıldıgı hır zından hıs·,ce~ti yok, iradı yok, vakfiyesi tü ·bele halindedir. İçinde koyun, keçi SÜ• 

:~i gözden geçirmif. Demek ki işlerinden ayırmıtlar. insanlara lazım sı verır. kenmlf, hademesine bakılamıyor. Gün .. 1 . k .k l öı··ı . . 
bil · O d .. · B · · d t f dır Bir de mabed ·k h ) B' bede ıa ru erı e sı o muyor. u enmıze say· aımiz kağıt üstündeki basma olan bir inanıştır. n an otesı tann u ışın lif ara ı · • gcçtı çe arap o uyor. ır ma .... ed d. . b .. h. . 

"~ lllodaaı geçmiş akideler .. Emin ile kul arasında kalır. Avrupada kili- den umduğu gönül ve ruh ~htiya~~~ı yık olan temizlikten mahrum kalıyor. ~ . emr en ının u en mu un ltare
~ ~ halkın iyi teYe heveai vardır. se 1ıününde en okumuf insanlar, dok- o~a kim verecek. l~am, Ha~~p ~ed~gı- 1 Bunlar arasında milli ve tarihi cfeieri tinı yı~larca unutmuşuz. Apteet alır .. 

0na yol göstermek, iyi ile fenayı torlar, ilimler, gazeteciler de mabede mız sizler değil mı~ Açık soylıyelım. olmayanların kapatılması, hatta satıl- ken elın ayaunı kulak tozundan mı 
't ettirmek lazımdır. giderler. Niçin giderler. Çünkü orada Cemaatimize şimdiye kadar sunduğu- ması için karar vardır. O karara gö- geçirmeli, yoksa ense kökünden mi a· 

' ~~liği ele ~hm. A~est bir ne- kendileri gibi yüksek f~ir~i, yük~ek muz di?i akide cennet _ve cehennem re ben de kendi mı~~aka~dakileri ka- tırmalı diye münak8f8 ediyor, cahil 
~ ~l~mektır, fakat dm uleması duygulu din ulemasının ı~tıfad~ edıle- efsa~~s~.nden başka nedır ~ . 

1 
patıyor~m. Bunlar !~nde ışe .. ya~arla. - halkın muum itikadını saçma 1apan 

ı..}*•tunde o kadar oyalanmışlar, cek vaızlarını dinlerler. ~ızd~ hı~ dok- S~zu. u~tmay~~m, ve hır~ da ~-: rı da .k~raya ver~cegım. Hatt~ _d~n b?' ,eylerle karma karışık ediyoruz. 
~ Yarmışlar ki koskoca bir tor, bir alim, bir muharrır bır pır her çık soylıyeyım. Sızım. ~e v~ktıyle hı- tanesını, şu Mesıh Paşa carnısını zahı- Evkaf müdürü içini çekti ve devam 
-. "'12u yazmışlar. Halbuki bu i- hangi yeni ilimleri öğrenmiş bir ada- ristiyanlıkta olduğu gıbı hır «ref?r- hireci Hacı lbrahime kiraladım. Depo etti: 
İtıb 6atarı temizlik değil mi· Buka- mın gelip te sizi dinlediğini gördünüz me» a ihtiyac~?1ı~ vardı~. Bunu tabıat olarak kullanacak. Bu camiin vakfiyesi _ Bütün bunlar din ulemamızın 
lt.e eleyip sık dokunmasına rağ- mü} Ne gezer. Niçin gelsin. Sizden ne yapacaktır .. Muslumanlıgın _ası~ r?hu 0 kalmamıştır. Cemaati yoktur. Tariht bilgisizliğinden, cehaletinden ve c:ıeha .. 
'"lllt Yine abdest alacağım diye .... ... ar Ona boyuna abdestin zaman bellı olacak ve camılerımız ha- bir değeri de yoktur. Jetlerini örtmek için uydurduklan ~ 
Ilı ._ ogrenecegı v . k"k .. b. bed l k h f 
" Yııtar, iki ay ayağından çıkar- f la tı·n yemiAlerini cehen- ı ı ırer ma 0 aca ve er sını Müftü yalnız dudaklannın okudu ~ sallardan ileri gelmiAtir. Onlar H'ser 

1-- arz rını cenn T • h Ik f · A b" ·· ··1 "h T -• 
• J..ı ~ aibi kokan, pis çorabını gİ· . . • I k d ... 1 ·- a ı oraya sa samımı ır gonu ı - ğu duayı kesti: dinin yalnız ve yalnız insanların aela.. 
• -.ıt nemın atetlerını an ataca egı mı f ·ı · k · · . . . 

l..-. tu, diye yere tükürür, üstü- . B h k kusu o cennet ıyacı ı e gırece tır. . . . - Evet, dedi, dün bu emrınızı ge- metini ve saadeti için dü,ünülmüt bir 
~.burnunu karıftırır sonra ağ- sın} u ce ennem o~ 1 . 1 Hatip Ak Osmanın kafası dikıldi: tirdiler. Kira mukavelenamesi tarafı • varlık olduğunu bilselerdi böyle incir 

lc)L_ ' vaidleri kafası biraz iŞ eyen ınsan arı B" } ·· } ekti. d · } 
• ..... "4lr, parmaklariyle yemek yer, d .. t D" ır ~ey er soy eyce nız an ımza anmıf. çekirdeği doldurmaz mugalata ve saf· 
·•l U.t·· . ..) d' dine ısındıracak yer e sogu uyor. ı- Y tk d B l .b. d h b" k ..; ' , " unc sürer, (maı carı ıye .. . ... 1 h u un u: - un ar gı ı a a ır aç tane satalarla ugraşmaz, diinyadaki ileri 
"'0"1 l k . ..k k h lgunlugunu gonu e- G .. 1 . l du l k akl • ka 11 U derenin üst başında a- nın yu se ru 0 

• • • • oz erı par ıyor • var. Biz bun arı apatm a gerı • hareketleri takip eder ve halkı da bu 
~~ k" 1 t" r Bunun ıçındır kı F ka . . k ... \ .... qafır yıkar, ortasında man· yecanını or e ıyo · . . a t sustu. .. .. . lanları aynı akıbetten urtaracagm. yeniliklere alıştırırlardı. Onlar yüzler--\' ~t-tar, alt tarafında biz abdest a- az çok bilgisi ?)anlar mabed!enmızden E~~~~ müdü.~ü ne~e~ so~~u~o.rdu · Elimize geçecek parayı geridekilere, ce yıl su geçmek istemiyen inatçı bir 

'\' rn~ca temizleniriz. Sorarım si- ayaklannı k~sıyo~W:: Se~bıbaknei\ . ~udur son cumlesının m.u.ftu ı~e Ha- , cemaati olanlara sarfedeceğiz. Mese- kaplumbağa gibi kabuklannın içinde 
t • 'it eıtlrettiği nezafet bu mudur} Müftü ile Hatıp onlerıne tılar. tıbın Üstünde bıraktığı ~sırı hısset ~ 18 büyük camiin hasır döppeli makaure- tıkı. 1 kald l halk d daracak 
~":h._ .. k du. · . ıp ı ar ve ı a o 

-"11 bl' E kaf "d .. ru •e rar sor • mıftı 1 · k' ı· L· hald .ı:_ y ........ ı_ ha-i . ocuın kısası, halkı uyandır· v mu \J • ' • • • • • .. en ır 1 ...,ır ewı-. uı&A zından kafaları ile avuttular. 
çit\ 6 k d' .. tart ah - Evet sebebı ne} - Bu benım kendı fıkrım ve go • sırların araeı toz ve tnnPak : .... :_ • (A .. __ ) en ımızı m yız. . k di di• .. .. j l"h" I -.- ..,.._ FIUUI 0111 

önünde ilerlemİf, yük· Ye cevabını yuıe en ver • rufUDidür, aedi. Ben ae a ıyettar 0 • de ••• Bunlara aöktiiriip yerlerine a&:e 
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Petrol Uzerine Ambargo Konulursa... Genç Mısırlılar Soruyor: 

ltalya Eli Kolu Bağlı Bir "Biz Habeşistandan 
Daha AşağıMıyız? •. ,, 

Vaziyette Kalmıyacak~ış Mısır Kabinesi işe Başladı. intihabat 

Roma 31 - Büyük faıist konıe-ı Yarı resmi gazeteler, ltalyanınltedbirleri tatbik eden devletlerin 2 Şubatta Yapılacak 
yi, 1 §Ubatta toplanacaktır. petrol üzerine ambargo konulmaaı menfaatleri arasında mevcut olan Kahire, 31 (A.A.) - Royter ajan-

Burada, Cenevredeki sükunetin karıııında eli kolu bağlı bir vazi • ihtilafları ehemmiyetle kaydetmek- sın;n: k b' . k .. .. . Mısırlı/ar Bir /ngi/İl 
kk ld - .. db' I k l - bö" l b' d ed. l enı a menın teşe kulu sayesın - B v: l muva at o ugu ve zecrı te ır e- yette a mıyacagını, ye ır te • t ır er. dek' . lik . _)~ dah dı anraaını 1 ırttı ar 

ı gergın ~ımw a az r. :1 6 

ri tqdit etmek iatiyenlerin faaliyet- bir ekonomik olmaktan ziyade si - Romanyanın Teluibi İngiltere ile Mısır arasındaki müza- lnglltere - Tarziye latecll 
lerinin tekrar batlıyacağı kanaati yasal o.lduğu telakkisinde bul. un. arak Bükret 31 (A.A.) _ Romanya - !kerelerin 15 qubatta be•lıyacagıv tah • 

b d A d ki T T Kahire 31 (AA) - İngiltere fı 
mevcuttur. buna ıca ın a vrupa a ııyua- nm altın tediyab mukabilincle 1937 min edilmektedir. 

b ka b lcümeti, nümayi~iler tarafından 
Muaoliııinin beyanatı, ltalyanın ama a! ir istikamet vermek hu- ilkbabarma kadar ltalyaya Habefis· lf. menhur0 daki fngiliz Vis konsolos 

hattı hareketinin deiitmemit oldu • suaunu gözden geçirmek a.uretile tanda lüzumu olan petrolu vermeği Kahire, 31 (A.A.) Bir Mısır - İngi- evindeki İngiliz bayrağının yırtı1mıt 
ğunu ve her ne pahasına olursa ol - mukabele edeceğini yazmaktadır ~ taahhüt etmit olduğuna dair çıkan liz muahedenamesi akdi için müzake- masını Mısır hükiimeti nezdinde P 

sun doğu Afrikaıında harekata de- lar. haberler kat'i olarak tekzip edil - relerde bulunacak olan heyet, başta teato etmiştir. 
vam edileceğini göstermektedir. Gazeteler, bundan baıka zecri mektedir. reis olarak Nahhas Paşa bulunmak ü- Resmen verilecek tarziyeye intiı' 

zere Vefd fırkası azasından beş kişi ren İngiliz memurlan, yırtılrlıı§ ba:ft' 
ile milli cephenin reislerinden ibaret _ &ın yerine yenisini koymak ve ha 
· ğa karııı askeri ihtiramatı yapmak üt' tır. Yunanistandan Beklenilmigen Bir Haber! .. Makal/eye Karıı 

General Kondilis Dün 
Sabah Birdenbire Öldü 

re bir müfreze göndermişlerdir. 
V B LJ". intihabat Bqhyor 
.1 en İ İr fl ÜCUm Kahire, 31 (A.A.) _ Başbakan rindeki haklarından vazgeçmek is" 

1-l l 
17 Ali Mahir Pa~. gazetelere beyanatta rniyor. Dünya lngilterenin bö)' 

. QZlr lğl Var bulunarak intihabatın 2 r.ıubatta ya- Milletler Cemiyetini suiistimal euı>' 
I - .. J · tir sine müsaade edemez. Eğer Mısır 

(Baı taralı 1 inci yilı:Jedir) pı acagmı soy cmış · hili siyaset ve kültür bakımından 
1 Mısırlılar Soruyor: 

Kondilisin Ölümünün iç Siyasette Bü
yük Değişiklik Yapacağı Kanaati Var 

talyan tayyareleri Habeş mevzile - H b . d D h A .. Mı ? beşistandan daha aşağı ise bu aÇl 
.. b ha d . a etıstan an a a pgı yız l l -1! 

rını om r ıman etmekte ve bılhas - C 'H (AA) _Kah' dek' söy enme iuir.» 
sa Habeş harekatını dikkatle tarassut G eneMvre, •

1 
l C. . . . M~lel l ı Mısır, İtalya ile olan münasebs 

1 kt d. I 1 enç ısır ı ar emıyetı, ı et er v M'll l Ce . . . ey eme e ır er. . . ·- · . ragmen ı et er mıyetinın te 
Z. l B d 1. h ft Cemıyetı sekreterlıgıne hır muhbra tt'ğ' .. tedb' l . tatb'k k rar 

Atina 31 (Hususi) - General 
Kondilis bu sabah kalp sektesinden 
ölmüıtür. Kondilis eskidenberi gö
ğüs haatalığı çekmekte idi. Son 
zamanlarda kralın istediklerini yap
maması Generalı hayli aarsmııtı. 

Kondiliain böyle ani olarak ölü-

mü İ!r siyasette büyük bir değiıiklik 
olacağı kanaatini vermektedir. Ö • 
lüm haberi Atina efkarı umumiye • 
sinde ıiddetli akisler uyandırmıı • 
tır. 

Kondilis dün aktam ıon defa ıa
zetecilere yapbğı beyanatta, yeni 
kurulacak kabineye hangi tartlar 
dahilinde eirebileceğini anlabnı§ • 
tır. 

Cenaze Pazar Günü Kaldırılacalı 
Atina 31 (Hususi) - Kondilisin 

cenazesi pazar sünü merasimle kal
dırılacakt... Merasim prorrammın 
birinci kolordu tarafından hazırlan-

ıra, mareşa a og ıo son a a .. d . I d' e ı ı zecrı ır en ı e a 
zarfındaki Habeş taarruzunu ancak gon ermış er ır. miştir. 
tayyarecilerinin verdikleri malumat Bu muhtırada deniliyor ki: Zecri tedbirlere iştirakinin de 
sayesinde akamete uğratmaktadırlar. «Mısırın Milletler Cemiyetine gir - diği yegane netice İtalya ile olan 

Ras Destanın Vaziyeti mesine şimdiye kadar İngiltere mAni nomik ve manevi münasebatmın 
olmuştur. Çünkü, Mısır, Sudan üze- zulması oluyor. 

Batı güneyi bölgesinde, Habeı!er 
henüz kuvvetlerini tamamen tensik 
etmemişler ve Ras Destaya gönderi -
len takviye kıtalarınm muvasalatına 
dair de henüz bir haber gelmemiştir. 

ltalyanlann Hedefi 

Negelliden ilerliyen ltalyan kolları -
nın ışimdiki hedefi Padara bölgesidir. 
Sidamo vilayetinde, muharipler tal -
yan ileri hareketine mukavemet için 
teşkilatlandıryor lar. 

Uzun Süren Münakaşalardan Sonra 

Saro Kabinesine 
Reyle itimat Edildi 

Paris 31 (A.A.) - Saylavlar ku- kUmete itimat beyan eylemekte# 
rulu bu sabah genel ıiyaıa hakkın • Sol cenah radikalleri tarafırıd 

361 

daki müzakerelere devam etmit ve verilen üçüncü karar projesi iıe, Sidamo valisi, imparatorun Sidamo- diJ 
ya gelmesini ısrarla istemişse de, impa- bir çok ıaylavların istizahlarını din- raatin inkiıafı ve rasyonalize e 
ratorun Dcssiden ayrılması şüpheli • lemi§tir. meai için lazım gelen tedbirlerİl1 
dir. Toplantının ıonunda batkan tim- lınmaıını ve sulhçu bir iç ve dıf 

General Kandili• •on nutuklarından k.b. · ·ı · · Zira, Habeııler harekatını muvaffa. diye kadar verilmit olan üç karar yasa ta ı ı aruzuaunu ı en a· 
birini •Öylerken T 

. kıyetle idare etmiş olduğunu bildiri -. projesini okumuıtur. tedir. 
mazaa mütecania bir kabine te§kıl 1 K b · l · muı takarrür etmiıtir. yor ar. Franklin - Bouillon tarafından a ıneye trmal 1 
edeceğini ve parlamentodan itimat İtalyanlann Yeni Kuvvetleri Saylavlar kurulu tekrar •••t 19 Cenazede Atina garnizonu efra- verilen karar projesi, bugünkü hü- - · · 1ı1 
reyi alacağına emin bulwıduğunu '}'>()() ı H"kA - daki tv dı hazır bulunacaktır. .. . . Napoli, 31 (A.A .) - "- asker kumetin bir gizlenmit halk cephesi top anmıftır. u umet pgı _., 

yeni Kabineyı" Gene Demirci• ıoylemıfbr. ve '>400 siyah gömlekli doğu Afrika - h"k" t' ld - b h . rin kabulünü istemit ve itimat rııer Demirciae Am ı· at y lJ - u ume ı o ugunu, u cep enın I ••. 1 • .• .. .. 
K e ıy apı ı h k . . . A • • • _ esmı ı en surmuttür. 
uracalı Af 31 (AA) _ B bak De- sına are et etmıştır. mıllı hır bırlıge kartı kurulmut ol - . .. A • ~ 

Af 31 (A.A.) Kr 1 )'be 1 ına · · af an R .. Tebr- _ . . . uMeclıs hükumetm beyanabnı 
ına - a' ı ra - mircis sol gözüne hafif bir ameliyat eamı ıg ~?gunu, me~leke~'. ~ ~ bll'li - vip ve kendisine itimat ederek 

lerin lideri Sofuliıi kabul etmiıtir. yaptırmak üzere bir kılinig-e girmi&.. Roma, 31 (A.A.) - Mareşal Ba - gın kurtarabılecegmı bıldırmekte - tu"rl" 'IA • ed ed eye 
H"kümclar la l ku ı ~ d r A br w• d 1 ı u ı aveyır er ve ruznam 

• . u ın· aalay v ar ru unun tir. og larıonun resh ml'hı te dıgınSoe ta
1
. yan hme- dir. çer.» ~ 

ıçtıma tar ı o n 12 marta kadar K l T . 1• mur ının a ı azır a ma ı cep e - Radikal • ıosyaliıtler tarafından B 'f t takr. · k lınılf 
De . . k b. . . ikti.d ra ın azıye ı . d k" N 11. 00.1 . t kT't .. u ı una m reye onu r..d 

mırcıı a ınesmı ar mev • A . 31 (AA) G ) K sın e ı ege ı gesı ~ ı a ını vu - verilen ikinci karar projesi, hükii - mec'!- b 165 ubalif ka tı 'T .. . . . tına . . - enera on- d . v 1 k ld w b'l ua unu m e r 
kımde tutmak nıyetındedır. d'l' b b h 1 1 d M cu a getırmege ça ışma ta o ugu ı - metin beyannameıini tasvip ve hü - reyle kabul etmittir ~ 

ı ıı, u sa a say av ar an er- d' ·ı k ed" • 
Saylavlar kurulu ba,kanının in - . .1 ...... k k 1 kt . ırı me t ır. 

curıs ı e goru,ur en a p se esın • B' h · 1 1 G il B " 
tihabı, hangi partinin veya hangi den ölmüıtür. k b. 11r 1ç0~ ~u1 a:•P ~re at a - t 0 r.an

1 
as Deniz Kuvvet!erimiz için T ahsisa-. 

f1rkanın ekseriyetini haiz olduğunu Kral, müteveffanın ailesine tazi- d~ ı e en reıs en mutavaa arze mış er-
gösterecek •e kral, bundan sonra tt b 1 t ır. s· A v . f b K 1 . . .,, 
yeni batbakam tayin edecektir. ye e U UilIDU§ u: Şimal cephesinde her tarafta süku- ıyasJ azıyet ca ) uvvet erımııJ 
Hü"iyetperv;::n!:;.Mevki Daha Atina 31 (Husuai) - Anjinden ı net vardır. Harekete Hazır Bulunması 

. rahatsız bulunan Kondilis öğle ye- Ç k 1 k d z G 
Atına 31 (Özel) - Seçimin ü - -· . d'kt .. . e 05 OV& ya 8 arur"'ı o··ru·•.'u•·yor. 

megını ye ı en sonra uzerıne 1ıe-

çünc:ü tasnifinde TurhaJada ahali 1 b' f 1 k t' . d "l .. Lehıı·ıer Tevkif en ır ena ı ne ıcesın e o mut -
partisi namzedi kaybederek onun 
yerine hürriyetperver cephesine tür. Ediliyor 
mensup zürra partisinden birisi ka- Ankara Müddelu~u- Val'JOVB, 31 (A.A.) - Gazete -
zanm19tır. Bu suretle hürriyetper • misinin Tekzibi lerin verdikleri malumata göre, Çe-
verler cephesi 144 ve Antivenize • koslovakya polisi, Çokoslovakya 
liıtler de 141 saylavlık mevkii elde Ankara, 31 (A.A.) - Ankara cu-

muriyet müddeiumumiliğinden: Silezyasındaki Te,ende Lehliler e-
etmiılerdir. ı 29 'ki · kA 1 3 ·h vinin bütün idare mecliai azasını 

Solulis T ekül B ki' ı ncı anun 9 6 t~rı. ve 6208 
. e ıyor numaralı Aksam gazetesımn üçüncü tevkif etmiştir. 

Atma 3l (Özel) - Sofulis ga - sayfasında A~kara polis müdürü Sad- Leh akalliyeti büroları, bu evde 
zetecilere yaptığı beyanatta yeni ri hakkında yalan •ahadetten dola ı bulunmaktadır. Ayni evde bulunan 
kabineyi kurmak için kendisinin ilk tahkikat açılma11na karar verilm~ «Polonya otelin nin direktörü ve 
memur edilmesini beklediğini ve bir olduğu yazılmaktadır. ltbu netriyat diğer memurlara da tevkif edilmi 
temerküz veya ittihat kabineai kura halrikata mugayirdir. l Jerdir. f-

Ankaradan bildirildiğine göre 1935 mali yılı milli Müdafaa Bakanlığı JıiJ 
bütçesinde açılacak hususi bir faııla 2, 1 00,000 lira fevkalade tahsisat ko~ 
•na ve 1936 senesine geçici t~ahhüt yapılmasına dair hüHımetin Kamutaya ,,el", 

olduğu kanun layihası bütçe encümeni tarafından kabul edilerek ruznameye 

lınmı~~r.. • . ·( 
Hukumet bu layıhanın hazırlanmasındaki sebepleri izah ederken siyasi '~ 

tin ic~bı ol~rak d_eniz kuvve.~lerimizin ~e~hangi bir harekete geçmeğe hazır ohrıa ef' 
ve boyle hır vazıyet tahassul ederse ıhtıyaç hissedilecek levazımın şimdiden ° 
edilmesinin zaruri görüldüğünü kaydetmektedir. / 

ltalya Yeni Harp Gemileri Y aptırıY~ 
Roma 31 (A.A.) - Resmi gazete, yeni harp gemileri inıaıı.,. ~J 

milyon lngiliz liralık bir kredinin tahsisine müteallik bir karatO"" 
neıretmittir. 
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• 
E 'Ki 

• 
ISTANBUL 

alk Operetinde 
Çardaş Fürstin 

Zozo Dalmas Ve Kofinyotisle Beraber 0Jınandı 

H YATI 

Çarft, pa:zardtı daima ltöpekler boiuıurdu 

3 YılEvve Istanb öpek-. ., 
• 

• layla re 
ç l ş ı 

l\uJiu çul ar Günlerce Sokaklarda ,, öp k Toplamışlardı 
I 300 sene evvel Emir emirdi. İstanbul kullukçuları 
stanbul sokak - dört bir yana dağılmwlar, köşede bu-
larını dolduran kö- cakta köpek aramağa başlamışlardı. 
rkler, bir ordu Halk bu garip icraata kar~ı her zaman-
Vdar kalabalıktı. ki sinsi istihzasını taşıyor, Nasuh Pa -

er Yer, çarşı pa- şanın bu «kelp» sürüleri yüzünden 
~r dolaşırlar, ma- günah çekeceğini söylerdi. Kullukçu -

aile aralarında ta- lann topladığı köpekler yığın yığın 
~ırn takım gezer - Sirkeciye indiriliyor, kayıklara doldu -
l er, kasap dükkan - ruluyordu. Zavallı hayvanlar neye uğ-
ı:rı Önünde kapı - radıklarmın farkında değildiler. Ma-

cak bir kemik sum masum denizin maviliğine bakı -
l>arçası için saatleı • yor, korkup kaçmak istiyenler de su-
te beklerlerdi . lara gömülüp boğuluyorlardı. 
I Geceleri bütün İçi köpek sürüleriyle dolu kayıklar 
stanbul semtleri - nihayet bir sabah karşıyakaya doğru 

tıi dolduran köpeK hareket etti. Halle da, iskeleye yığıl-

Aramızda yaşayıp ta Çardaşı seyret • 
memiş, ÇardB\lın müziğini dinleme -
mw bir kimsenin bulunduğunu tahmin 
etmiyorum. Kalmanın bestelediği bu 
opereti memleketimize uğrayan ya
banpcı truplar·ın he~en hepsi bir ke -

' re olsun muhakkak oynamışlardır. 
Çardaş Türkçeye de tercüme edil -

miz, ve zaman zaman başka başka acJ. 
]arla ortaya atılan bütün operet teşek-' 

Kolinyotu 

küllerinde yer 
bulmuştur . 

* Halk Opereti
le birlikte bir Jc.aç 
temsil vermek Ü· 

~ere lstanbula ge. 
len Yunanlı artist 
Zozo Dalmasla 
Kofinyotis de ilk 
defa sahneye 
Çardaşla çıktı -
lar. Çardaf Türk· 

çe ve Rumca olarak oynandı. Tevzi. 
at şu suretle yapılmıştı : 

V ereski Silva 
Kont Boni Bonila. 
Kerekeı F erk o 
Prena Ronald Edvin 
Yeno 
Noter 
Baı gar.an 
Prens Vaylerıhaym 
Prenses Anhilta 
Kontu Stasi 
Margcıv 

Zo:zo Dalma• 
Lutlallah Süruri 
Mehmet lbrahim 
Kolinyoti• 
Zeki Coıkun 
Celal Süruri 
Seyfi 
Yafar Ne:r.ih 
Nebahat 
lrma Toto 
Nazım 

Çardaşın kantık bir trupta muvaf -
fak olması irin gereken (?ey, artistleri-

Zozo Dalmas 

tistlerle iyi kaynaşmışlardı. Biribirleri
ni yadırgamıyor, sahnelerin gid~5ini 
bozmuyorlardı. 

Bu noktadan ilk temsil, ilerideki 
temsiller için büyük bir ümit vermiştir. 

* 
Çardaşta, Silva olan Zozonun ope· 

ret sahnesine çok yakışan bir hali var
dı. Silvanın şarkılarını pürüzsüz ve 
tatlı bir sesle söyledi. Arkadaşlarını ya-1 
dırgamıyor, sahnede yabancılık gös -

termiyordu. 
Kofinyotis, Edvin rolünü; rolüne 

l.'llışkan bir artist becerikliğiyle yaptı. 
\tlunıalarından u • mış, bu garip alayı zevkle seyrediyor, 
~Unnıaz olmuştu. Nasuh Paşanın defe teşebbüs ettiği 

:-1111" Lfüfullah Süruri Boni Bonifos tipi

abahları arsalar- bu icraata karşı alaylarını saklayamı -
~ dolaşan serseri yordu. 

0 Pekler, gün olu • «Kitabı hamil kayıklarn Kız kule . 
.Yordu ki açlıktan Şehzadebafında e•nal araıında köpekler ekaik olmazdı si önünde muhtelif kollara ayrıldı. Biı 
~lemin tavuklarına, güvercinlerine, O sırada devletin dertleri büyüktü. kısmı Üsküdara, bir kısmı da Kadı • 
~deklerine saldırıyorlardı. Hele o sıra- Anadolu Celaltlerle inim inim inli- köye sahile yanaşıldı. Köpeklerin hep· 
t ~da halkın ayılara karşı gösterdiği yordu. Kuyucu Murat Paş~mın kuyu • si de zincirlerinden, iplerinden çıkarıl-
agbet de fazla idi. Balatta oturan çin- lara doldurup tüketme~e çalıştığı eş- dı ve salıverildi. Zavallı hayvanlar bir 

eekeler, ellerine birer ayı geçirip sokak kıya henüz bitmemi§ti. anda korkudan tabanları kaldırarak 
~ ak dola;;ııyorlar. Zincirli teflerine 1019 da Murat Paşanın ölümün - Üsküdar ve Kadıköyünden dışarı da-
\turup yayık seslerile: ğılıp gittiler. Bu suretle tam ;3;30 se

ni canlandırıyor, çok güç olan rolün
fo güçlükleri yenen bir kudret göste
riyordu. Rumca ve Türkçe mükale-· 
meleri idare edişi, dil değ~ik1iğinin ak
saklığını belli etmeyişi beğenilmeye 
değer bir haldi. 

Kalk ta gidi ya vcml 

Al bahfifi et lasıl 

ne evvel lstanbulda ilk defa köpek te
mizlemesi yapılmış oldu. 

lrma Toto, Kontes Stasi rolünde ta
mamiyle muvaffak oldu. F erko rolünü 
alan Mehmet bir çok sahnelerde başlı 
başına bir varlıktı. Yarattığı tipi bili·, 
yor. Onun hakkını veriyordu. Noterin 
küçük rolünü yapan Celal, küçük rol
de büyük bir aktör kabiliyeti gös 

-~fil terdi. 

Seni dağda tuttular 

Ayı diye oynattılar 

Bahçede dolap döner 

Sen de dön de görsünler 

l Cibi maniler söylüyorlardı. Mahal -
~c·~e ayının ayak bastı~ını hisseden 
"'t

0
Pekler havlıyarak zavallı hayvanın 

~~F • 

... 
Liitlullah ve Toto 

nin biribirleriyle anlaşabilm~leri idi. 
Bu temin edildikten sonra ortada baş
ka güçlük kalmıyordu. 

l lalk Opereti artistleri Yunanlı ar-

Yaşarın makiyaji 
Vaylerşhaym rolüne 
ğerleri de iyi idiler. 

iyi idi, Pren~ 

yakışmıştı. Di-

Netice olarak şunu ilave edebiliriz: 
Karwık trupta Çardaş umulmıyan bir 
muvaffakıyetle temsil edilmiştir. 

*** 
~ ... 1nı alıyorlar, havlamalar arttıkça 
le ~dan soldan yeni yeni köpek kafile
~·~ı doluyor, mahalle çoc.uklarile bu 
t:ı:ek sürülerinin teşkil ettiği maska
h r alayı önünde ayıcık homurdana 
~~rdana ,çingene efendisiyle bera • 

lstanbul köpeklerinin halk arasın • 
daki mevkii ehemmiyetliydi. Pazar 
günleri tenteli sakaflı arabalarla me
sirelere gidenlerin yanı h8§larında bir 
kaç köpek de beraber koşardı. Halk 
köpeği, «İt, kelp» ismiyle andığı, is
tihkar ettiği halde, zavallılara hiç te 
eziyet etmezdi. Bir çok çarşı esnafı 
köpekleri doyurmağı bir nevi sevap 
sayardı. 

300 sene evvel lstanbulda bir de 

•• 
muş MecidiyCler ... 

açıyordu. 

«avciyan» esnafı vardı. Bunlar latan· (B 1 L. • • •• d ) 
klik k ba 

Of tara ı vırıncı yuz e 
bul civarında ke , ara tak, çul- ç·· k'" l ı (830) d 

ı h 
. . un u para arın ayar an • ur. 

luk, balıkçıl avlar ar, şe re getırıp sa· H lb k" k"'I t ( ı 000) a arı üze-
lıııt l d B f d .. .. .. .. k"" a u ı ve a e Y .,.. tar ar ı. u esna ın a suru suru o - k ı l . . .. rinden alınmasını arar aştırmı,ştır. 

~ stanbulun o zamana göre dört pcklerı vardı. Bır kısmı da Terkos go- Vekaletin bu tamimini iyi anlamıyan 
Lt~vleviyet yerinde 999 kasap vardı . lünde kuğu, saka kuşu, Y~şilbaş, ör • b·ır çok mal müdürleri aradaki büyük 
q"'Ps' d Mesirelere 6ıden arabaların yanı d k l .. d k l l b ki .ı_n l(ı e zamanın mec:ıhur koyunların- k e ' a aca or e av ar a, mce aca ı f k l . d .. d b r ol 
~ "' baıında köpekler oıardı k'" . . d b" h 1. ar ı cep erın en o emeye mec u • 
t.. araman, Türkmen, Mihaliç Os- opeklerı sayesın e ır ay ı av top - 1 d B'lh K Afy ve 
··ı~n k • p d 1 l muş ar ır. ı assa onya. on 
.J cı koyunu etlerinden satarlar den sonra Nasuh aşa sa razam ol - ar ardı. 1-' l ··d·· 1 · bu şekilde 
~eri . . • ı l l . . B" 1 b ld "k" h il ve ıavran ma mu ur en " sını Yüzdükleri koyunların üzeri - muf Ayşe Sultan a ev enmıştı. Paşa ır de stan u a on ı ı ma a eye l . d ··h· 'kt d tazminat 
''e k ' b" d d w l w] d b" Ad cep erın en mu ım mı ar a 
tı 1 ırrnıı.ı güller sarı zafranlar ile insafsız alayişi sever ır a am ı. O sı- dagı an debag ar arasın a ır a et var- w b k 1 şiardır 

tıattışlar yaparlar' boynuzlarını da al-1 rada de~letin bin bir derdi içinde ka -ı dı. Bunlar mert adamlardı. Devlet v:: vermege ~dec Gur .. 
8 

•• mıM "d" · 
t\ v • ı t b ı h Ik . k k . . Elın e umut ecı ıye 

ruş kıymet tesbit etmişti 
Bugünden itibaren maliye şubeleri 

Mecidiyeleri tartı ile alacakları ıçın 
yeni esasa göre bir Mecidiye ancak 

(36) kuruş tutacaktır. Elinde Mecidi • 
ye bulunanlar bugün• paralarını mal 

şubelerine götürürlerse ancak (36) 
kuruşa satabilecekler ve bu suretle 

Mecidiye başına on kuruş zarar ede • 
ceklerdir. 

Darphaneye Çok Gümüt Geliyor 
Yeni paralar basılacağı zaman ı e gürnüş varakalarla süslüyorlardı. sapların ve bazı stan u a ının kö- adalet pençesınden açıp endılerıne B l l Z d 

st b 1 . · b · · .. ] k w k l k .11 · l k u unan ar arar a 
~ lt an ul köpeklerinin hücumuna en peklerden şikayetını ır ışguzar ı sıgınan an ı ·atı erı e e vermez, ay- l w k d w h darphaneye çok gümüş gelmiyordu • 
a~ k~·Şte bu esnaf ugw rıyordu. Bazan vesilesi yaptı. Derhal bir ferman çıkart-, bederlerdi. Fakat buna mukabil hi- M_aliye. Bakan ıgıl~ı~ oyk udgu nar 1 Bunun için Maliye Bakanlığı İngilte-

ır o kl "ki · b k 1 k fi k .. ·· b" ·· e bır ay evve ısıne a ar ma 
tan Pe er, dükkan önünde asılı du - tı. Fermanda: k"IA Ü .. ~aye ~ttı ~rı u anı k~ 1 e ot~ .~~ uz~r;n . M .d. I . (54) kuruşa a- reden (30) ton gümütı almıştır. Fakat 
~ et Parçalarına saldırıp kapıyorlar _ lstanbulda olan ı ap sku- ış verırlerdı Senelerce opek pıslıgı şu e erı ecı ıye erı . .. ... İ l d d h .. de iki 
.. ıt "'ı>la köpek arasında çarsıyı pazar~ dara ve sair yere tardedile ... » dendik-11 temizletirler, böylece kendisini adam lıyorlardı. Son zaına~larkda Çkın lhuku- ~.on zaml akn ~~ ~. arpı a~eyeba~ulanmıştır 
"' i.i · ' • k · k 11 k I · · · f l d t · ·· ·· sasmı uıra ara a tın e- uç ton u gumuo ge mı ye ,. · 
bcı.~Jı ~t eden bir kapıp kovalamacadır ten sonra şehırd~ .ı u hu çu ar: ~ıd - , edıp namuslu hır esna yapar ar ı. me ı gukm~ş le ttiw i için dünya piyasa- Şimdiye kadar Türkiye piyasasından 
bıt )'ordu. Köpek kaçarken de işini detli emirler verılıyor, er tara ta tek * sasını a .u e g ·· ·· · h ('>) ton ümü elmiştir. 

akan civ"r f · b" k""pek bırakılmamasını, köpeklerin 1 Köpek Osmanlı halkı arasında mü- sına yüz bınlerce ton gumuş arzetmış darp c:ıneye . •d k' gı· .. ş ~ l 
.. esna : j ır o . . . . .. b l d w • • d ·· ·· · _ D h ne elın e 1 yer ı gumuş e sene b ........_Vur bre h 1 T t b h 1 K b" "birine bağlanarak Sırkecıye götü • barek sayılmayan, fakat sadakatı yu - ve alıcı u unma ıgı ıçın e gumuş pı arp ak d h . .. .. l ak 

te h a.. u re a. oma, ırı ki d'" .. .. B · · d Ma başına a ar arıçten gumuş a m • 
, at Diye a h d d ı ·· ımelerini oradan da kayı arla kar- zünden sevilen bir hayvandı. yasası UıŞmuştur. unun ıçm e • b bil kt' 
ol>~. l<ış bıçakçd ay:anın ar ıln dan 1 ru kaya t~şınmalarını bildiriyordu l Rağıp Şevki liye Bakanlığı Mecidiye için ( 4 1) ku- sızın para asa ece ır. 

• , emır savuruyor ar ı. şıya · 

• 
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Bir Kadın Mes'ut Olmak istedi Mi, 
Her Halde Holivu ta Gitmelidir ! ı' 

Her Unsurun Sadece Kadın için Çahşıp 
Didiştiği Yer, Sinema Diyarıdır ! 

Ann Dvorak Amerikanın müstakil, 
cesur, hayatta bir rol yapmağa karar 
verm~ genç kız tipini temsil eden san· 
atkarlanndan biridir. Bunun için ka
dınların bugün ne oldukları ve gelecek 
zamanlarda da ne olabilecekleri hak
kındaki fikrini ortaya attığı zaman bu 
fikir derhal göze çarpmış, münakaşa 
doğurmuştur. 

Ann Dvorak'ın söylediği şudur: 

olmadı. Çok sıkıldım, ve çaresiz baş- ,ı ta bekleyecekleri saadet muharebele
ka şey aldım. rin katiyetle sona erdiğini görmek o

Ve erkek memnundur. Kendisini lacaktır. 
evin hakimi sanır. ı Geçen yıl (Verdun) u ziyaret et• 

Erkeklerini mesleklerinde bile ida- mi~tim. Savaşta ölen asker mezarlan
re eden kadınlar vardır. Adeta müreb- nı gösteren bitip tükenmek bilmez 
bi halini almışlardır. Erkek namına haçlat el'an gözlerimin önündedir. 
mukavele yaparlar, imza koyarlar, Bu biderce, hayır milyonlarca genç, 
menfaatlerini gözöntinde bulundurur- geride kaçar tane yetim çocuk, dul 
lar. kadın, ihtiyar anne baba bıra~tı. Tah-* min edilemez. 

Ben böyle yüksek kadınlardan de- Kendi kendime: 
- Eski zamanlarda «hu dünya er

keklerin malıdır ve yer yüzünde kadı· 

nm hoşuna gidebilecek pek az bir feYİ 
kalmıştım derlerdi. Bugün bu eski ,i

kayet tamamen yersizdir ve dünya
nın öyle yerleri vardır ki buralarda er

kek değil, sadece kadın hükümrandır ı 

Holivud da bu yerlerin birincisidir. 

~ilim. Ne fevkalade me
haretim, ne de eivri bir 
zekam vardır, kocamı 
sevk ve idare etmek hu· 
sına kapılmaını,ımdır. 

Bütün gayem sadece onu 
mes'ut etmekten ibaret-
~ir. Ve zannederim mea
uttur ela. 

( 

Yaşamasını Bilenlerin Diyarında 
Yeni Bir Eğlence ! 

Zannederim bu, Ho1ivut aslen bir 
kadın şehri olduğu ve orada kadının Bir yolculuk eanaeın
kon foruna süsüne, zevkine gitmeyi is- da ~ımıza gelen el'an 
tihdaf edenlerden başka bir fCY yapıl- hatırımdadır r 

Buz üzerinde kızakla kaymak asırlarca evvel de bilinen ve yapılan bit 
şeydi. Sonralan şekli değiştirildi. Tek kişiyle yapılır hale getirildi, adına «ili" 
ki» denildi, derken «İski» nin buzdan başka su üzerinde de yapılabilecesi 
anlatıldı. Fakat insanlar değişikliği çok. severler, bunu da kafi bulmadılar. 
son zamanlarda bir «kum üzerinde lıki» çıkardılar. Hemen söyliyelim: Btı 
yeni oyunun mucitleri sinema yıldızlarıdır. Yukarıdaki resimde Ann Shir• 
ley'i görüyorsunuz. Bir kumsalda arkadaşlarına yeni oyunu öğretmektedir· 

Haftanın Filimi eri 

Ben Evlenmek istiyorum 
madığı içindir ki, böyle olmuştur. O- Bir yol vapuru ile o
rada bizzat erkekler de kadın güzelli- tuz günlük bir seyahate 
ğini ıslaha ve ikmale çalwırlar. Bun- ,ıkmıştık. Bilininiz ki bu 
dan dolayıdır ki güzellik salonlarımız- vapurlar pek az yolcu a• 
da son icatların hepsi vardır. Kadın Ho lırlar. içinde bulunana 
livutta dünyanın başka hiç bir yerinde dört~ kişi biZim ıçın 
kazanamıyacağı kadar para kazanır. tamamen yabancı idi. Yani 
Ve bunun içindir ki, bakkaldan kürk- kendi Alemimizde yatayor
çüye varıncaya kadar bütün satıcılar duk ve pek rahattık. 

Fransız münekkitleri Amerikada re sahip oluşlarıdır. Bunun içindir ~ 
bu iıim altında yapılan filmi pek aü- tam nikah için belediye dairesine gr 

}zel buldular, içinde vatandatları Clau- decekleri sırada da kavga etmiıJlerdit 
dette Colbert'in oynadığından mıdır, Bir gnç kız kızınca ne yapar? M" 
yoksa gerçekten öyle olduğundan mı} l\im: Klaudette hemen nişanlısınıJI 
Nedense pek beğendiler. Şen, şuh, rakibi olan (Roland Y oung) a k~ 

1 
takrak, muvaffak bir eserdir, dediler. rak onunla evlenecektir, ikinci bil 

ICiaudette Colbert ile birlikte oynayan merasim tertip edilir. Fakat bu defi 
Fred Mak Murrey ile Robert Young'u da Fred'in babası ife müdahale edeJ' 
da rollerini pek güzel yaratmı' buldu- der ki: . 
lar. Yegane itiraz ettikleri nokta sü- - Siz: başka birisiyle evlenirsenit 

üzerinde tesir yapan bir mıknatıs halini yolculuğun ikinci veya Ü• 

alırlar. Bankada hesapları vardır, iste- çüncü haftasında bir gün vapu• 
dikleri gibi yaşarlar. run kaptanı bizimle konuş-

lf mak istedi, ve ezilip büzülerek, çok 

Mutat üzere kadın sevdiği erkeğin sıkılarHak: k"t b" likte dola!ımamanızı ı - Kadınlar büyük muhareb~n'.ttı 
hakimidir, bu öyle bir hakikattır ki ~rtvaldı vır b kTadar go··a- önüne geçmeliydiler, geçebilirlerdi, 

d H ı . dd d .1 d h ve mes u o ugunuzu u .,.. . . 
sa ece o ıvu a eğı , ünyanın er . . . ed ktım· dedı' dıye dü"ündüm. Fakat maalesef bü-
k d d B k d k d termemenızı rıca ece , . 

Ö§esin e doğru ur. ir a ın en i- ff h k . önünde yekdiğerimi- yük muharebe çıktığı zaman onl1ııtr da 
sine telkin ettiği ve gösterdiği imanla k ız er eskınk d k d'.şk'.nü erkekler gibi sava\lın vüs'atini tahmin 
bir erkegv i istediği mbi idare edebilir. ze ur yapaca a ar zev u u d d 1 Jd d ] So •· d V'ld!'- b. l h dk biraz e eme i er, a an ı ar. nra o zaman 

Ben öyle bir aile tanırım ki, bu ai- egı J.K., maena ey şaşır ı ' h k k · · k"' f · d d 
d k d k faka k ta 1 tt . are ete geçme ıçın a ı erece e 

a ız ı 1 t ap n ana ı. . . v• o 
lede erkek kendisini hakim sanır ve B' k d k ğ d . yak serbestıye de malık degıllerdl. mit - ır a mm er e e aıma a . . . . 
kadın da bu zehabı idame eder, yemek bav ld v d'. ·· .. d" h I ederım, ıstıkbalde bu facıanın teker• 

gı o ugunu uşunur u ve e e ge-
işlerine bile karıı:ıır, fikrini söyler. . ·ı·k l'liv · 1 h" deydı' egv er rürüne mani olacaklardır. 

T mıcı ı te ev ı gın a ey ın , 
Kadın: vapur müstahdemini bizi çok mes'ut ......... - ............... - .... -·--· .. ·-·-..... '" 

- Hayhay! cevabını verir. Fakat 
daha evvelden büsbütün başka bir ka
rar vermiştir. Akşam olup ta sofraya 
oturulduğu zaman erkek önüne istedi

ğinden farklı bir yemek geldiğini gö
rünce sorar. Kadın: 

- Evet, der, fakat maalesef senin 
istediğinin iyisini bulmak mümkün 

görecek olurlarsa bu fikri değiştire- ,, Talmadge ,,__ gi 
bilirlerdi, bu da kendileri için fena 

olurdu. V 
Fak.at bir müddet sonra n.. Q Ç lF m l g a 

..ü!ptan bizi mes'ut olmakta T bb •• Eff/' 
berdevam görünce fikri- .1 eıe us ıer 
ni değ*~irdi. . Şikagodan telgrafla bildirildiğine 

fikrımde ısrar edıyo- göre bir gangister çeteei sinemanın 
rum ~ Kadının esir 1 meşhur yıldızlarından Norma T almad
olduğu zamanlar ge'yi kaçırmağa teşebbüs etmittir. Bu 
geçmirtir. Bugün ha teşebbüs esnasında artist zevci Euwen 

F ord'un evinde misafir bulunuyorlar· kimi erkek değil, bi-
1

11 ı_. ,__d d F dı. Çete efradı köşke girmişler ve ev· 
llK.IS IUl ın ır. a- 1 .. k bayi dk .. 1 __ ve a apıcıyı g a ı tan sonra ust &a· 

kat tavsiyem kadı- ta çıkarak evvela karşılaştıkları ev tıa· 
nın bu hakimiyetini hibini önlerine katmwlar, sonra da ar· 
göstermiyerek yap· tistin oturduğu daireye yollanmışlar

maeı, erkeğe haki

miyetin kendisinde 
olduğu zehabını ver 
rnesidir. 

(Fotoğraflarımı

:ıın birinde Ann 

Dvorak yalnızdır. 1-
lrincisinde 

Leslie Fenton ile birliktedir.) 

* 

kocası 

Zeka ile kurnazlıkla, bilgi ile hiç 
gürültüsüz bir {lekilde hakimiyeti elde 
ettikten sonra kadınların takip edecek
leri gayeye gelince Ann Dvorak hunu 
şöyle anlatmaktadır: 

- Kadınların bundan sonra hayat-

dır. 

Fakat bereket versin o dakikada 
Norma T almadge evde bulunmuyor
du. Mühim ve müstacel bir iş için so
kağa çıkmıştı. 

Haydutlar, ağır bir sukutu hayale 
uğrayınca evi araştırmağa koyulmuş
lar, para ve mücevher şeklinde cebe 
sığabilecek ne buldularsa almışlar, son
ra bütün ev halkını bağlayarak bir o
daya hapsetmişler ve kapıyı çekerek 
gitmişlerdir. 

Bu suretle hapsedilenler bir müd
det sonra dışardan gelen bir bildiğin 
müdahalesiyle kwtulmuşlardır. 

Polis tahkikat yapmaktadır, fakat 
henüz bir ip ucu bulamamıftır. 

jenin «patron kocam» ismindeki e~i artık F red ile kavga etmeğe imkan b~; 
laınazsmız, iyisi tw 

ne yapıp yapmalısınd 
her şeyi gözünüze B' 

larak tekrar Rol~ 
dı bırakıp yine ~ 
nunla evleniniz, P' 
yatınızın devamı :rn~ 
<letince yekdiğerio1 
ai hırpalayabilirsiniı-

Klaudette düşiinil'' 
muhakemeyi doP 
bulur, yine eskin~ 
bsıyla evlenir 1 

Fransız gazeteleri= 

- Eserin süjesi d' 
iJl, fakat umumi ),I' 

vaaı, ve oynanışJn ,; 
lidir ki hof8 gitmekti 
~r. 

* SiViL POLiS 

Am~rikada bu i~ 
altında da yeni bir fi~ 

l S... · ud'1' 
yaptı ar. UJeSJ ş .lrf 

Karston bir kaÇ' 

çı çetesinin başı~ 
Hayatı sakin görii11 ·il 
fakat bin bir vak'tı J, 

Klaudett Kolbert'in .an lotofra/ı doludur, ve polis~e }ı' 
bir esere benzemekte olmasıdır. u çok bilinmektedir. Fakat polıs . .; 

«Ben evlenmek istiyorum» un sü- Karston'un kendisini iz'aç edenler• ( 
jesi bir kaç satırla anlatılabilir: dürtmek için emir verdiğini, kaç~1' &jl 

Claudette Colbert servetini kaybet- lık yaptığını ispattan acizdir, ve b~ 
miş yüksek bir aileye mensup ~i~ ge~ç ümidi hiç değilse adamın resmi ti ·si 
kızdır, ve hayatını kazanmak ıçın hır tinde vergi kaçakçılığı yaptığını ı ,1 
gazetede çalışmağa haşlamıştır. Ve bu d b'l k .ha tt' V bu sah • t e e ı me ten ı re ır. e · _, 
gazetenin sahibı olan Roland Y oung 

1 

d K . k . l b·r r: 
· · · b h · · a arston un se reterı o an ı uıı ıle yıne bu gazetenın aş mu arrırı o- ,,.. 
lan Fred Mak Murrey tarafından sevil- l kıza güvenmektedir. Hakikaten J 
mektedir. Genç kızın tercih ettiği genç kız, meseleyi halletmeğe rrıet"İ 
Fred'tir. Bunun sebebi de iki gencin I olan bir sivil ~olisi sevmekte~ir ~e 
yekdiierine tamamen zKl bir karakte-j hayet Karston u ele vcrecektır· 
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[ 18d.kı,, Baydarpap j / · 1 j Kar 'fa.....,..ca 1 

DEDiKODUSU ı AL TIN MARKA AKLIMA GELENLER 
L ~iri kadı, öteki pa,a; kendi gider 
-.ını kalır yadigar .. 

** 
Kadıköyün kadısını görmedim am-

..... kadınını gördüm: Çok güzel 

• • 
Haydarpa,aya giderken fazla dalga 

leçıneğe KClmez; dalga kıran var. 

*** 
Vapura Kadıköyden binen genç kız 
~ hoppa idi; Haydarpaşadan binen 

Çok mahçupl 

*** 
Abdülhamit zamanında, araylılan 

~Ydarpqaya gezmeğe göndermitler. 
llaydarpa,ada da gezilecek yer var 

"1 bilmem ya 1) Saraylılar iskeleye çı
lıııca etraflarına bakmıtlar. redingotlu 
~nbcr sakallı bir adam aörmiifler i 
Lep birden eteğine kapanmıflar·. 
\..!_-:-- Haydarpaf8 efendimiz, demifler; 
vqı. size gezmeğe gönderdiler. 

* * 
Ayni vapurda giderler, fakat neden-

le Kadıköylü Haydarpqalıya yük8f'.k
ten bakar. 

* * -
~ Kadıköye giden vapurda lüks mev-

c girenler, kibarlığı bet kuruta satın 
.ıar1ar. 

*** 
Haydarpa~ denilin<"e, aklıma yan-

dı.n çarklı geliyor. 

* - Boyu en uzun kıfla hangisidir) 
diye aor1U1a: 

- Selimiye kışlası 
Demiflcr .. 

- Haydarpaşaya giden vapur. bir 
ı...ndan öbür başına yarım saatte va
tııror da ... 

• 
~ Kadıköyde oturan erkeklerin çoğu 
•hbık. .. Nereden mi anladım} Söyli

)eyiın: lstanbuldan kalkan son vapur
da hemen hemen kimseler bulunmu
l'or. 

• ~ latal)buldaki tramvay, Kadıköyde-
tramvayı gördü: 
- Bu da bizden amma. dedi. daha 

~ adam eziyor. 

••• 
L_ Kadı kwnın kusuru olur, Kadıköy 
~n hipl .... 

'V azımı burada bitiriyorum, vapura 
)~eğim; biraz daha yuacak olur
-._ bu vapur da kaçar; çarnaçar son 
~'P\ara kahrım. Kalırım, dedim 
~ kalamam. Müslüman dini afi
~: Ne yalan aöyliyeyim; kılıbık 

iileem de pekte kazak sayılmam! 
Ha)lclarpafGlı 

Manzum Hikaye: 

Yolum diif'Jliİf, çılımııtım o alıf'll'I Beyoğlu na, 
Bir ilti İfİm UGTtlı; anlan lıOydum yoluna •• 

Aklıma ati, dedim: 
- Gideyim bir barcıia; 

Bir iki telı atayım fU benim daiarcıia .• 
Yürüdüm bir lıaç adım; girdim bardan içeri. 

Kapının önündeydi bu barın ve•tiyeri •• 

Parde•Ümü alddar, cutılm bir duvara; 
Verdiler malıavvadan yapılmıt bir numara! 

Dütiindüm, dedim: 
- Neden mukavva veriyorlar •• 

** 
Batlıa bir fC!Y vermeliydi bana me•ela bu bar. 
Me•ela, muelci, alhndan bir numma •• 

Kenarları elmalı; olamaz mı? Olur al 
incecik bir zinciri bulunmalı ucunda; 
Hem luıç paTa gidecek bu İff! en •manda. 
Kadını erlıeii hep marlıaları bileie, 

T alıtdar mı doyulma2_ onları •eyretm•i•·· 

** 
Allecleraing lıatim aözümii; mevmclan ayrı, 
ilave edecektim kı.acacık pnları .• 

Kemterleri unginim: Tanıyanlar emindir; 

Hazudalıi Hrvetim ıöyle biT kaç yii2 bindir. 
Hayam da acayiptir, bir ıeyi iatedim mi? 

Şu İfİ ben bir kere, yapacağım, dedim mi? 

Kim•enin hadd; midir, arzuma karıı koymalı. 

Olur dediiim iti ben yaparım muhakluılı! 

** 
Mevzııa dönüyorum; nerde kalmııtım? Eveti. 
Edeyim bir an evvel marka İfİne avdet.. 
Aklıma geliverdi, deJim: 

- Açayım bir bar! 

Mülıemmel bir vestiyer; hatta, hatta, marltalar, 

On aelri2 ayar altın, lıenaTları pırlanta .. . 

** 

Yazan: /MSET 

Koıtum, sitfim lrirayla tattmn lıocaman blr 6ar ı 
lamarla:ntlı o ,W.clen lıayamcaya marlıalar .. 
Pelıı pahalı defildi, taneai ·ohu lira/ 

Ba aiarda M1Tlettim; CD deiil, epey para. 

itim ifti ba Nler, bütiin •ar•onlar bayan; 

Her pyi diifiinmiiftiiin, lıalmamlfh bir nohan. 

** 
Nilaayet ~ıldı 6ar bir ••c•, bitin hallıa. 
Baranın atlı ne mi? Ne olar ccAltın mark>) 

O alqam 6ar inaanla doldu, ôJeta t"fh. 
Biiyülı mııvallalıiyet; 6a ite lutrlıa fGflı. 
Marlıalar 6ilelılerde birer zaril bilezik ... 
Beni tebrilı ettiler z Bir çalı bildilı, bilmeJili. 

içildi, elana edildi .abalı alancıya dek; 

Neıe vartlı, uvlı 1JC1Tdı bopna deiil emelıl 

** 
Ben aanmlflım, her wf den uğrayıp veatiyere. 

Baaluıcalı nualuıyı • .,.. aldıiı ~··· 
Umduiama neden•• aymamıffı netice; 

Ne olmaf dinleying ... Meğer laerlta o ı.a, 

Paltom nen var•a ve•tiyerde bualııp, 

Benim altın markayı bileklerine takıp, 

Gitmiılerrnİf. 

** 
Hiç limım yolııta, lala durmaya, 

Bu iıin kmıı•ında eli bot oturmaya, 
Toplattım ne bulduy.am; fapka, paTdem, palto, 
Şu, bu, lalan ve lilan, lıculıet, efGJ'p ve manto •• 
Bir dülıluin lıiraladım .armayın: 

- Ba da nifin1 

Niçin· alacalı belli: Ealıiler aatmalı içini 

** 

Konufmağa yeni batJayan pu-. 
Aum sordu: 

- Baba kıt neye derler~ 
- Kar yağar ..• 
- Kar neye derler) 
- Soğuk olur ..• 
- Soğuk nedir) 
- Her taraf buz tutar .•• 
- Buz neye derler) 

Bakhm. anlatamıyacağım; 
- Senin aklın böyle teYlere ermezi 

dedim. lig kapattım. 

*** 
Kum8fÇlya söyledim: 

- Bana bir kar yaidıh kuınat gö84 
ter•. 

Kumatçı yüzüme bakb: 
-Onlann bu eene modam yok 1 ded~ 

*** 
Kar yağmadı, muharrir üzüldtl. 

- Bir mevzu daha kaybettik f dtye., 
Kömürcü hüngür hüngür ailach: 

- Sermayeyi kediye yükleteceiia'I 
diye .. 

Genç pir içini çekti ı 
- Karlı bir gün. karlar üstünde MY• 

gilimle hafbap bir reaim çıkartama
dun I 

Diye .• 
Belediye aevindi: 

- Hiç olmaza bu dert yok, timdi 
yerde kar var, kar kaldınlmah diye bir 
alay tiklyet dinleyecektik 1 

Diye .. 

* * Samimi söylüyorum, aörecellm 
seldi i ne olur bir kar yağea da göreek. 

* * Kar ıöremiyoruz. bari etrafımızda 
kar topu sibi kadınlar peek. 

* * Radyoda Kınmı açhm. alaturka 
bir fCY çalıyordu: 

«Pencereden kar geliyor .. » 
«Arkama bakbm yar geliyor .. » 
Pencereden dı'8" baktım. Ne kar 

vardı, ne de yar . 

* * Muharrir hikaye yazacaktı. batladı ... 
e<Soğuk bir kıt günüydü. kar lapa 

lapa yağıyor .... » 
e<Pardon sıcak bir kıt günüydü, gÜ• 

net her tarafı aydınlatıyor. 

* * Kendimi methetmek gibi olmasın 
amma; ben akıllı adamımdır. Yazın 
Erenköyüne t8flllm1ftım; mevsim d !• 

lifti, dönmedim akılh adamımdır de-
Ba bir mcual değildir; halıilıal, inanınıs.. dim ya, havanın böyle aicJeceiini ev• 

velden k-~;.n..... 
Vediyertle buıılıdınetı pardesü, ftlpluı, çanta; lnanmazaanıs eğer, dteru de canına, ~·-.. .,.. .... - * 
Altın nwlra verilain, banlan 6ualiana. Lutlen tepi/ edini2 bir lôluuı dülJıGııuna, Kardan. \ıftan bahl«laken ter i-
Marlıayı alanlar tla atnualaı- ya bir yana; Evvelden aöyliyeyim hiç boı çılıarmam amıruıı çinc:le kaldım, bu nasıl i•l 

Talıacalılordu ona bileJılerine hemen, Balanar aisc •öre CD miiatamel bir palto; * * 
Ne büyiilı bir uolt dayar, ba hali her Nyreden. Yahut ta bayan için lriirlıü yutılı bir manto! Şubat geldi, kıt gelmedi. Bu fena da 

-=---=-===:::ıı:zı:::===--=====-===-============-c::ıı====:ııı::::::ıı:::-====ır:::ı::mıı-- eleği! •.• Fakat haziran .Ur de ~ ıel-
.. ... 1 

_______ mezae fena! ıc-te,,. 

( F 1 K R A l ··c· :C:::•=• FIKRA 1 il 
Nasll Oldu 
Hayvanları hima

ye kurumuna üye 

olacaktı: 

- Bir güvercin 
benim hayatımı 

kurtardı bu yüzden 

kuruma üye oluyo

rum. 

- Bir güvercin 
mi hayatınızı kur

tardı~ 

- Evet, aç kal

mıştım; ölecektim, 

güve~i gördüm, 

vurdum; yedim 

br~ do1du •• 

- . 
--= ---

- Eski 1i
0

fC111fına ~·iın ...ııtapları Rİye sari dtedin? 
._ y •i m..,.ı1111a ıöntlerınelı irini 

Keza 
Yüzü gözil eanlı 

idi: 

- Geçmit ol-
sun! 

Dedim. 
- Ne oldu bir 

kaza mı geçirdin) 

Cevap verdi: 

- Evet bir oto
mobil kazası. 

- Yolda mı) 

- Hayır evde. 

:Umn bir otomobil 
al, dedi. Almam, .- Bay, IHııyCllMI otoıno6il çar,.. .. 
dedim ben" bu L _ L İçi dlflA'I phuf .. . 

• 1 DIUll s -~ .... ~ d·--'flll ,. jrdi. - -~ ... , ... .,.._. 
aet . fPlir. 
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Uç Değişik Model 

SDt En iyi Bir GOzelleşme 
Vasıtasıdır 

Sıhhati yerinde olan ve zayıf olm~ 
yan ba~ güzellefmek için ıütten 
daha emin ve daha çabuk bir çare bu· 
lamazlar. Haftada bir gün bütün ye
melderi keeerek yalnız sütle aeçinmek 
bu huıuıta çok faydalı olur. Yalnız 
vücuda IAzma olan bütün kaloriyi te
min edecek kadar fazla içmek ve bir 
iki fincana kanmamak f811ıyla.. Haf· 
tada bir aün yapılacak olan bu eüt re
jimiyle vücut hiç bir teY kaybetmez 
fakat buna mukabil sinirler dinlenir, 
cilde yumupklık ve taravet verir. 

Son senelerde zayıflamak iıteyen· 
ler <le yine bu Mlt rejimine müracaat 
etmektedirlel'. Sütle zayıflamada vii· 
cut kendine lizun olan bütün p:layı 
alu. Fakat ne fazla yağlanır, ne de et• 
lenir. 

Tl Kleopatra zamanından beri rrü· 
zelliğe meraklı olanlar ıütün cilt üze
rindeki teairine dikkat etmifler ve 
krem yerine yüzlerine ıüt ıürmüşler- de yaradığını. cildi bealediiinf ve ~ 
dir· Buaün de yine ıüt banyosu yapan zelleftirdiğini eöylerler. 
bir çok arti.t ieimleri duyaramız. Bu Bundan bqka bir de ıkoçya kachll' 
ne bir israf ne de bir evhamdır. Yerin- lannın bilhaeea çocuk ykleri için kul
de bir ~ydir. Bilhassa cildiniz kuru landıkları bir usul vardır. Tuzauz -
ve hallU iee terkı"bini bilmediğiniz bah yağı.. Bunun da cilt üzerinde bl! 
kremler yerine ıöt eürmeniz çok daha 

1 
rikulade bir teeiri vardır. Bütün bun1-

faydah olur. rm hepsi o kadar ucuzdur ki eıı ufak 
Hattl bazılan ıüt kaymağının, bü- bir bütçe ile geçinenler bile bu uaullet' 

Bugün reaimlerimizde yine üç de- goıundan biraz daha büyükçe bir fi- r çekmezeiniz·) Fesle kaıketin blrlettl• tün kremlerden üstün bir fdtilde cil- den istifade edebilirler. 
· · model görmekteeiniz. Bunlann yongo vardır. Plili apuletler o!lluzda rilmesinden meydana çıkmıftır. Kahve =~========·-============--=====::::=ı-

de P.n.in .. belli b.tlı terzileri. bir noktada bidefmit ve adeta bir düi· renıindedir. Kurdelieı gogrendir. Ve K d T s B k 
men iyi modelleridir. me biçimini ahnJFır. layni rengin biraz daha açığıdır. Bilha. a ının acı : aç a ımı 

Mesela: Palto Bruyere'nindir. La- Şapka Schiaparelli'nin modelidir. l aa genç kızlar için çok iyi bir biçimdir. . . . .. .. . . . 
.. :ivert renktedir. Kollan omuzdan ve (Bu terzi isimlerini aklınızda tutar I Elbiee gece elbieesidir. Kıreptendir• Senenın bu mbevaımınde butun ka- Onun ıçın bafmızı bıraz hırpalamak-
h=ın de bilekten büzgülü ve tasmalı- ve yahut ta bir yere not edereeniz. Pa· Bu da Bruyere'nin modelidir. Çok dınlarm umumi ir fİkayeti vardır. tan kaçınmayınız. Bundan sonra br 
Jdır. Yakası alelade bildijimiz dik ya- riee gidecek olduğunuz vakit iyi elbi- aade ve güzeldir. Topuksuz 1BDdallar-j «Saçlanma bir teYler oldu. Rengi bo- ıtmızı üç defa çalkalayınız, en son ..,. 
'Jtalardandır. Ve önünde kravat fiyon· ee yapan terzileri bulmakta zahmet la giyilmektedir. zuldu. Hiç bir yola yatmıyor, eanki ya da bir limon suyu ilave ediniz. 
sa kendi eaçım değil. Bafllllda iireti Eğer mümkünse saçlarınızı açık hr 

Y 
k V H } ki aibi.» lvada kurutunuz, olmadığı takdifds 

anı e aş a ar I •• T•••ll Tapı••, , Saçın bu hali yorgunluktan ileri sıcak havlularla kurulayınız, fakat bit 
_ _ gelir. Canlılığı kaybolur, ııcaklıit gi- bir zaman Mçlarınızı doirudan do~ 

Çocugv u Tehlı.ke ile Kar- Kırmızı Biberli der, cansızlatır. Bu halden kurtulma- ya atete maruz bırakmayınız. Çün~ 
Lalı nın ilk çaresi şampuvandır. Onu da bu saçlar için faydalı olan bq yağuıdl 

ana fU şekilde evden hazırlayabilirsiniz: kaybolmasına sebep olur. 

'lıaşmlya Alıştırmalıdır Lihanalan yaprak yaprak ayınp İ· Bir yumurtayı kınp içini çarpınız. Bundan başka sabah ve akşam heı' 
yice yıkayınız. Sonra yapraklan tekrar içerisine birer çay kaflğı zeytin yağı, 1 gün bafınıza beş dakikalık bir m .... ..
üetüete koyarak earınız. Ve hiç bozul- borakı (pudra halinde) Ahun kıy· yapınız. Ve uçlarınızı fırçalayınız. 

Aksi Halde Beceriksiz Olur maınıf lahana biçimi veriniz. Az ıu ile mık.lan koyunuz. Bir şişenin içerisine yüz gram ,.._, ..-
hatlayınız. Epeyce ıuyunu çekip pi,- Saçı iyice ıılabnız. Maeaj yapa ya• ne ispirtosu, birer çorba bfığı, ~ 

Çocuiu atqin, eobanm yanına teY olduğu için çocuk dayanamaz. 1 tikten eonra ayn bir kabın içinde kır- pa bu flUDPuvaDI eaçlarımzm dibine yağı, glieerin, tuvalet parafini, bir tat' 
IOkmamak. yahut ucak bir teY tutma· Yüzü gözü moamor olabilir. O zaman mızı biberli yağ kızdınnız. Uhanalann eürünüz. Islak muaj; cildin altındaki h kafığı da eeanı dö fantarit, bir 
ama müsaade etmemek doğru değil- bir taraftan doktora haber gönderir- üzerine dökünüz, kapağını kapayıp, renk hücrelerini harekete getirir, ka- damla da koku ilive edip bir mahNI 
dir. Yalnız çocuğa bunları dikkatli ken diğer taraftan çocuğu '1rtütü ya· hafif ate,te bet altı dakika bırakınız, nm iyi cereyan etmeeine eebep olur. yapınız. Ara ııra aaçlannıza ıürünii" 
yapmasını öğretmek lizımdır. Böyle 1 b bo. etrafı d k" d.... aonra tekrar kapağını açıp altüat edi· --' nnız, gazının n a ı ugme- · · kapa• ka "-- 1 ı yapılacağı ,_. menediline çocukta • .. .. .. .. .. .• n~, yıne gını patıp, uct a b da- Y ftn şlerf 
bö 1 l 

1.-- h b" L - lerı, bağları çozunuz. Cogaune ve boy- kika daha pi•iriniz indirince dilim di 
y e teY ere _.,,. er zaman ır oc-1 T • • 

cerikıizlik ve korku kalır. nuna ııcak pansuman yapınız. lim kesip etin yanında garnitür olarak 

Yanıkların ve hatJaklann eheinmi- Ya mangalda ya eobanın üetünde yiyiniz. Orme Tayy6r 
yen yaranın büyüldüiünde değil ~ velhaeıl odanın içeriıinde ağzı açık,, KEREVIZIJ MAKARNA 
rinfiiindedir. Ne kadar derin oluna o- bir kapta au bynatınız. Buradan çı· Bir tencerenin içine makama ile 
bcl.i pç tedavi olur. bn buhar havayı rutubetllendirir, yu· beraber bir dal da kereviz koyup hat-

Jhmdan ı.,b kolda, elde ve ayak- muf8tır ve çocuğun kolay tenef fü. et· layınız. Pifince ateften indiriniz. Ke-
taki Jllllllar Fiüteld ve brmdaki meıine yardım eder. revizi çıkarıp makarnanın auyuna ıü-
,..._. ni.belma daha çabuk iyi olur ... ..,, , ,.... zünüz. Bu defa içine bir miktar ıüt ko-
Oaan için yarama balunchıia yere Ç l l d E ki yup tekrar kapağı kapalı olarak ıütil 
aile. ehemmiyet vermek laznndır. an a ar a 8 çekinceye kadar pilfİrİnİZ• indirince de-

Yawklarda ve haPıklarda ilk ya- Biçim Oluyor rince bir kaba~ ~·. ~bmz. Dit-r 
plarak teY yaranm hava ile temaaını . . • . taraftan k~~n mce mc:e hyıp, 
ke.nektir. Bunun için derhal yağ aür· Son aylar 1Ç1Dde kadın elbieeleri- malcamanm üzerine yayımz. IUncle-
melidir. Bunun• iyili zeytin yajıdır• nin biçimlerinde eakiye kaçan bazı fe- lenm~ k8f81' peynirini de ültine clö
Fabt bulunmadıiı zamanlarda her· killer ıörülmeie bqladığını yazmlf'" künüz. Ötesine berieine iki üç parça 
baqi çetit bir yağ, hattl ..bah J8iı bk. Şimdi de kadın levazım~tuıda ay· tuzeuz yai koyunuz. Tuzunu biberini · 

bile 
-~!-"t.1-L:1:.. r.-.1. -:. bir __ . -1..:Jcle b' d ... . .. ak eerpip fınna eaLnız. Penbe penbe ohm-
IJUnlJCUllll'• ~ - ..-r- nı ~ ır egıfıf ıoze çarpın ta· 1--~-- , ____ _.___ K · 
uk a1ımz. Bun derMI yaim İçi· caya ıumar .IUZlll'llllK. erevız aeven-

ı-m u • dır. Bu arada kadın çantalan Y•'Vaf ya- ler için gayet nefia bir yemek olur. 
ne batmp yaramn üzerine koyunuz. k · kadın talan --1..ı· • 1 
0-.ine bir parça daha pamuk koyup :l:ı:r. çan nm ıpçaamı 8 

- TARATORLU KARNABAHAR 

pzelce eanmz ve iyilqİDceye kadar Son zamanlarda Pariete çıkan, bu, Kamabaharlan ayıklayıp yıkayın. 
öyle earılı bırakınız. Eier yara çok haddi zatında •ki, modaya göre yeni Ha,ladıktan eonra ıuyunu ıüzün. Ce
Clerinee o zaman muhakkak bir dok· ÇIUlt:alar da aarf deriden ibarettir. Açı· vizleri ayıklayıp döğün. Ekmek içi, 
tor çağırınız. hp kapanwak yeri Metal Arjantedlr. zeytin yağ ve ıirke ile azar azar ltant-

Bazan da çocuğun çok ııcak bir te- Bu modeller da. husün Pariıin en bü- tınp koyu bir ealça yapın. Ba ha,lan
yi içme~ veya yemekle boğazı, ağzı, yük moda evi olan $ibiı Parelli'nin mıf kamabaharlatı bir tahaim İçİlae 
., pfle""• Bu Sok iebrap verm bir l modelleridir. 11ralayıp üzerine bu ulçqı dökünüz. 

hkb.huda en çok giyilecek teYlerden • 
de el öraüıü bol tayyörlerdir. Bu tayyörleri! 
mı çok aranılan teY de öraülerinin ae11'8ell..,. 

..- arka ft dizlerin yer etmemeeidir. 

itte örnejini koyduğumuz örgü hem ..t 
yet 7.8rİf '" tıktır. Hem de ..,m.. 

Biçimine selince etek yanlardan diki'• 11'1 ~· 

' • ... hafif ldo,uımudur. Tayyör dümdüz 
y.ka11zdır. Bunun için ya yabh bir bl 
ve yahut ta bir eprpla giyilmeli f8l'lt11 • 

Bu tayyörler yağmurlu hav 
giyilemiyeceii için açık renkten 
mak daha doğru olur. O zaman 
bahar havası verirler. Eier ilk 
böyle bir tayyöre uhip olmak · 

wuz, timc:liden ite baflayum. 
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nu Yapıştırın 
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1 HİKAYE __ ı 
Ucuz Zerzev çı 

Çiftçi Ahmedin anbanndan iki çu- Hayvanları kuşları ürkütmemek ıçın 
val patates çalınmıştı. Kaç gündür, kendime işte bu ağaca benzer kılıfı yap 
bütün ltöy halkı altüst oluyor. Fakat tım. Ormanda onunla dolaşın

hırsızı bir türlü bulamıyorlardı. Ümit- ca rahat rahat resim çekebiliyorum· 
le Ergunu da babalan tatili geçirsil"ler : Anladınız mı?. Ya hiç korkmayın. A
diye bu köye göndermişti. Hırsızlığı 

1 
dım da Ramizdir, dedi. 

duyulunca onlar da merak ettiler. Şu-ı Bay Ramiz çocukların pek hoşuna 
ralan biz de arayalım, bakalım. Belki gitti. Bay Ramiz de işini unJttu. Ço
buluruz dediler. Ve bir sabah erken- cuklarla ahpaplığa başladı: 
den evden çıktılar, çiftçi Ahmedin tar- - Mademki siz bu kadar merakli
lalarının kenarından, anbarlarının ö- sınız, bu akşam saat yedide ~vinıe ge
nünden geçerek yürüdüler. Yol so- j linde size bütün resimleri göetereyim 
nunda bir de orman vardı. Çocuklar dedi. 

Bu resmi kesip olduğu gibi bir mu

laVvanın üstüne zamkla yapwtırın. 
leı.ıruyunca her bir resmin etrafını ay~ 
~ aYrı oyup çıkarın. Hintli çocuğun 
~tında noktalı çizgilerle ayrılmış boş
luğu zamklayın, seccadenin üstünde 

talihinizi denemektir. Daireyi bir çe· ı 8 - Büyüyünce çok para kazana-
. . D H. 1. ~ .. caksın. 

vırın. urunca ınt ı çocugun goster· 

d. v • bak A v 9 - Büyüdüiün zaman büyük a· 
ıgı numaraya ın. şagıya yazaca~ d 1 1 __ 

am o aca-ın. 

boş bırakılan yere yapıştırın. Seccade

tıin yanında bir kibrit kutusu büyük

luğündeki beyaz yere de boş bir kib

tit kutusu yapıştırın. Yuvarlağın or-

tasından bir toplu iğne geçirin. Ve bu 

toplu iğneyi kibrit kutusunun ortası
tıa batırın. O vakit model bitmişinde 

~Ördüğünüz gibi olur. 

Şimdi bu oyunla oynanacak oyun 

Bu Haftaki 
Bu Resimleri 
B irleıtiriniz 

Bu hafta size değişik bir bilmece 

koyuyoruz· Bu resimlerin her birinin 

~trafını oyun ve resimleri ç.karm. Son· 

ta bu resimleri yanyana koyarak bir

leştirmeğe uğraşın. Birleşince Bcıklı 
bir şey meydana gelecek. Bunu bulun

Ca hiç sırasını bozmıyarak resimlerin 

eltını zamklayın ve bir kağıda yapıştı
tıp zarfın içine koyun, bize )'ollayın. 

Sa.kın adresinizi ve adınızı yazmağı u

tıı.ıtınayın. 
Bize gelen resimler içerisinde en 

Meraklı Şeyler: 
--------------..----------~---

ğımız listede bu numaranın manasını 
arayın. 

İşte her bir numaranın manası şu
dur: 

1 - Çok sevdiğiniz birinden bir 

mektup alacaksınız. 
2 - Hesap dersinde Öğretmen seni 

azarlayacak. 
3 - Bu hafta bir paket çikolata yİ· 

yeceksin. 
4 - Otomobile bineceksin. 
5 - Sınıfta birinci olacaksın. 
6 - Hediye alacaksın. 
7 - Gülmekten katılacaksın. 

• c mız 

düzgün ve en temizlerini ayırıp onlara 
güzel güzel hediyeler yollayacağız. 
Onun için yaparken temizliğine ve 
düzgünlüğüne dikkat edin emi} 

Muzip Maymunlar 
Afrikanın bazı yerlerin

~c maymunları öldiirmeği 
~nah sayarlar, maymun 

~ da bunu kendilerine bir 
t~·ı· ı ık sayıp uslu uslu otur-

'alar ya, hayır .. Onlar ney

'c Yine o... Bir maymun 

~lna bir sürü de öteki 

~Yrnunları toplar. Tarla

~&n tarlaya, bah~eden bah

~1 c~ dolaşırlar. Ekilmiş yer
e. 
rı berbat eder dururlar. 

~taki maymun ne yap~r
~ arkasındakile1 onu tak
~t ederler. Ve böyle çılgınca etrafı banızın, büyük ağabayinizinki gibi tı-
0la.şır lar. raş .. 

r-- k d b b. · Yüzü çırçıplak olunca 5ahyorlar. "a at yerliler e unun ır çaresı, 
l'ıi b I O da doğru sürüsünün başına gidiyor. 
b. ı.ılmuşlar· Bakın ne yapıyor ar ] k .. 1·· ba 
l:l Fakat sürü bu çıp a yuz u ymuna 

ıt Yolunu bulup baş maymunu bi.r artık uymuyorlar, onunla alay ediyor 
tq~ğa düşürüyorlar. Ellerini ayakla:· ve nihayet onu ormandan sürüyorlar. 
tı~ı bağlıyorlar. Daha maymun kendi- Maymun da tır~ı uzamadan, aakalla

l'ıt toparlamadan, neye tutulduğunu rı büyümeden bir daha bu dişi may
:tılarnadan yüzünü sabun köpükleriy- munlar arasına dönemiyor. Yerliler 
~ •ı ed' I d b"" } )"kle onun fenalıklarından ~ Vayorlar ve hemen tıraş ıyor ar. e oy e ı 
\>~ evet adamakıllı tıra9 .. Hani ba- kurtulınuf oluyorlar. 

10 - Bir dersten on alacaksın. 

11 - Bir arkadqın yemeğe çağıra· 

cak. 
12 - Bir §eye üzüleceksin. 

13 - Dü§eceksin dikkat et. 

14 - Sinemaya gideceksin. 

15 - Küçük kardeıinle kavga ede
ceksin. 

16 - Bir dersten sıfır alacaksın. 

Bu oyunu siz de beğendiniz değil 
mi~ Hele arkadaşlarınızla toplandığı
nız zaman oynarsanız, gülmekten ka
tılırsınız. 

iki 
Geveze 
- Senin gibi çocuk ta hiç görmedim. 

- Elbette gör -
miyeceksin. Öğret • 
men bana «sen bi • 
tjncisinıı diyor. 

- Nede birinci· 
sin). 

Hah .. O -

ne var. Ne de ola • 

k Y l 
.. 1 ~. 

ca . an ış cum • • -
le yapmakta ... 

- Demek. Kaç aydır okula gidiyor • 
sun. Daha bir şey öğrenmedin ha ..• 

hiç farkında olmadan kendilerini or- Çocuklar sevine sevine ayrıldılar. 
manın içinde buldular. «Zarar yok, a- Akşamı güç ettiler. Ve tam saat yedi
zıcık burada dolaşalım da, hırsızı da de Bay Ramizin evine gittiler. 
başka zaman ararız» dediler. Bir kenara oturdular. Bay Ramiz 

Fakat dolaşırlarken gözferine bir makinesini işletip resimleri göstem1e· 
tekerlek izi ilişti. iz daha taptaze idi· ğe ba,şladı. Çocuklar da merakhı scyre
Hiç örtülmemişti. Çocuklar dikkatle diyorlardı. Fakat bir ara bir kaç kuş 

bakınca bunun bir el arabasının teker· ı' resmi gö:oterirken arka taraftan da bir 
}eğinin izi olduğunu anladılar. adamın içinde iki çuval olan bir el a· 

Tam o sırada «çocuklar biraz yo- 1 rabasiyle geçtiğini gördüler. Hemen 
lumun üstünden gelir misiniz}» diye Bay Ramize «azıcık makineyi durdu
bir ses duydular. ikisi de hemen kena- runuz.» diye seslendiler. Makine dur· 
ra fırladılar. Etraflarına baktılar. A- du.- Bay Ramiz çocukların yanına 
ğaçlarından, otlardan başka kimseyi gö geldi. «Hayrola ne var?» dedi. 
remediler. Bu sefer içlerine bir korku Ümit anlatmağa başladı.. Çiftçi 
girdi. Biraz daha kenara çekildiler. Ahmedin patatesleri çalınmıştı. Bu a· 
Ve bir ag~ acın da Üzerlerine doğru gel· dam da el arabasının içinde ıki çuval 

- Nasıl öğrenmedim. Öğretmen gör- 1 p 
digv ini gördüler. İki çocugu~ n da ödü I götürüyor. Biz bunu tanıyoruz .. azar-

meden yavaşçacık, nasıl fısıldanır, onu b 
öğrendim.. Nafile ne yapsan sen benim patladı. Fakat bir ses onları bu korku- da hep ucuz zerzavat satar. Sız u 
kadar akıllı olama7.sın ... Sen 11yanlış» ke- dan kurtardı. resmi Bay Ahmedin patateslerini ka· 
limcsini «doğru» yazarsın değil mi?. Hal- Ağacın kovuğundan kafasını çıkar- çırırken almışsınız .. 
buki ben «doğr~» kelimesi~j :anlış :aza • mış bir adam konuşuyordu: 1 İki çocuk he~en k~.ş~p çi.~tçi Ah
nm ... Ya ... Dun de dersımız cografya 1 _ Korkmayın, korkmayın küçük-! mede haber verdıler. Butun koy lıırsı· 
idi. Öğretmen dağları anlattı.. l ler. Tam bir kuşun, resmini alacağım zın bulunmasına çok sevindiler. Ucuz 

- Dağlar da nedir? sırada geldiniz. Kuş ta ürktü, kaçtı. zerzavatçı da bir daha ortalıkta görün-
- Ne olacak, tersine dönmiiş vadiler.. Ben sinema için fotoğraf çıkarırım. 

1 
medi. 

Sonra ben bütün dünyadaki nehirlerin ne- =- -====================ı 
rede olduğunu bilirim. 

- Nerede kuzum, bana da öğret .. 

- Nerede olacak, haritada elbette •. 

Sizin de tanıdığınız böyle geveze ço • ı 
cuklar var mı?. 

······························································ 
Geçen ki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

Gülme Komşuna 
Gelir Başına 



12 Sayfa SON POS":"~ 
c::;:=_ ==========:::-=============;::========:,.:;==-========================-==--.;=-.;;...=.--===-=-== 

Yazan : 
Kadircan 

Kallı Akdeniz incisi 
Baygın Yatan incinin Ayıl-

tılmasile Uğraşılıyordu 
Bu ıırada yalnız Kelet Mehmet kançlık ateıi alevlenmitti. 

bir türlü efendisinin ölümüne ina • Yürüdü. 
namıyordu. O böyle bir tek hançer Yaver ile ihtiyar dönüp baktılar. 
vuruıile ölecek kadar cansız deiil- Marçellonun katları çatılmıttı. 
di. Hatta ölmü§ olsa bile bunu göz- - Sironzo, onu bırakınız ve ıi-
lerile görmesi gerekti. diniz. 

Denizin kenarında kayadan kaya- Siranzo genç kızın baıını incit -
ya sıçrıyor, en yükıek yerlere çı - memeye ça.lııarak yaıtığa bıraktı. 
kıyor, hazan da boğazına kadar Yüzünde önce bir ıaıkınlık görül -

ıulara gömülüyordu. ' dü. Sonra o da katlarını çattı. Bir 
Birdenbire haykırdı: 1 

iki saniye baka kaldı. Marçello tek-
- Veli. .. Murat ... Çabuk ıelin, rar etti: 

Pulat burada... - Size söylüyorum. Çıkınız! .• 
Naııl olmuı ta onun öldüğünü Sonra ihtiyara döndü ve sordu: 

sanmıılardı? - Sironzoya ihtiyacın var mı? 
Dört arkadaı sesin geldiği tarafa - Hayır, Sinyor ... Artık ... 

koıtular. Sironzo efendisinden hiç bekle-' 
Kele• Mehmet bir kayanın kena- Marçello, •in Lülıre•ya gelme•e d·-· b b k 1 k 

:s- idi, bu genç kua •abe•tçe me ıgı u a ıı ve ıert i ten bir -
rına tutunmuı olan bir eli çekiyor, ıato•una götürecekti. denbire kırılmııtı. Bunun sebebini 
onun sahibini dı§arı çıkarmaia ça- Çamların ve çalıların arasından anlıyamıyacak kadar budala değil-
bahyordu. bir kiıneme duyulüa. di. Bu yüzden de genç kıza kartı 

Bu, Pulat idi. Kara Duman kof& kota Kelet duyduğu hayranlık büsbütün arttı. 
Hançer Mehmedin yanına geldi. Efendisini Hızlı adımlarla kamaradan çıktı. 
Yarası yaralı görünce bir daha ve acı acı Genç kız hiç kımıldanmadan, bir 
Bitkin ve bembeyaz idi. Bir ölü • kiıniyerek yeri eıeledi. Yaralı deli- heykel gibi yatıyordu. 

den hiç farkı yoktu. kanlıyı kokluyor, ellerine yüzünü Paolo, Marçellonun önünde eğile-
Hep birden onu denizden çıkar- sürüyordu. Diğer atları da buldu • rek mırıldandı: 

dılar. lar. AğaçJ ~ .ın bir kaç dal kese _ - Allah özene özene yaratımı. 
Ayni zamanda Keleı Mehmet ıe- rek teskereler yaptılar. Çok geçme- Meryemi andırıyor. Bunu umarım 

vinçle bağırdı: den üzgün ve yorgun bir halde A- ki Lefkoşadaki Santo Ancelo ma -

---=======-=========- Şubat 1 

Son Posta • 'i~ __ R_D Y_o ____ J 
lııtanbul Gelir ve Para Bu A şamki Proğrartl 

B o R s A s 1 İSTANBUL 
18: Tokat liyandan nakil Telsiz caz. ı 9: 

11----==3=1=·==1=·=193
6 -=====a=--=ll Çocuk saati hikayeler. 19,30 : Hafif musi• 

Türk Dnlet Borçları l ki (plak) . 20, 1 5: Haberler. 20,30: sıtüd• 
Lira L1ra yo caz tango ve orkestra grupları. 21.30: 

% '1,5 T. B. 1 2"10 1 o/o 5 Hazine B . .s 6,~5 Son haberler . 
'10 7,5 T. B . n 21,70 DahlU istikraz 9.f,Sil Saat 22 deon sonra Anadolu AjansınıJI 

ıt-

1 
_o/c_o_7_.5_T_._B_. _ın_2_1_.ro _________ ~1 gazetelere mahsus havadis servisi verilr 

Devlet D~miryoltan Borçlan cektir. 

ı Lira Lira BERLİN 
Ergani ~S,2l il Anadolu Ivell42,<ÇI) 17:Kolonya·dan. 19, 15: Mozart - Şın«ı-
Slvas Erzurum95,00 Anadolu M 45 7;} 1 o K k 
------- -----· __ · '- :1 tana trio konseri. 2 : üçük onset• 

Sosyeteler Eshamı 20, l O: Karışık konser. 23,30: Danı ~· 
Lira LlrB 

İf. B . Mü. 9'J,03 İst. Tramvay 22,1) 

• • Hl. t,ss Bomontl 8,0) 

• • Name V,6'> Terkos 
Merkez B. D. 6:?,00 A. Çimento 

ÇEKLER 
Krş. 

isterin 621,~ \\ Liret 
F. Frangı 11,06 Dolar 

NAKİT 
Krş. Krı. 

20 F. Frangı 167,00 ı 1 Mlli"k 33 
ı Dolar 12..'\,00 20 Drahmi 24,0 J 
ı İsterlln 622 20 Leva 24 

20 Liret as 20 Ley l!J.OD 

Borsa Dıtında 
L.K. L.K. 

Kredl Fonsiye ı Mübadil Bon. 7.1 
ıaat senesi , 109;00 Gayri • • 16,25 
1903 • 84;50 1 Altın 949 
ıtıı D s.:z,so Mecidiye •2,50 

Ticaret Ve Zahire Borsaımda 

Ticaret ve zahire borsasında buğday 

fiatlarının düşüklüğü devam etmektedir. 

Ziraat Bankası vasati yedi buçuk kuruş he· 

sabından satış yaptığı için bankadan a -

eğlence. 

LAYPZIG 
19,40: Halk müziği. Sözler. 20. t oı 

'rBüyük günahkar kadın» adlı operet. 
23,30: Şen yayım. 

VARŞOVA 

15,30: Orkestra - Sö:.ı:lcr. Plak. 211 
Senfonik konser. 23: Opetet müziği. 
24,05: Plak. 

MOSKOVA 
19, l 5: Rus müziği. 21, 15: Konser. 22: 

Konferanslar. • 
PRAG 

~ 1 7,0: Dans. 18,55: Halit prkıları. 
20, 15: Şarkılı piyes. 22: Süpe"nin aOn kıs 
ve bir erkck ıı opereti. 23,30: Salon or • 
kestrası. 

VİYANA 
18,55: Halk şarkıları. 20, J O: OrkestT• 

21,25: Halk müziği (Radyo popurisi)• 
23, 1 O: Piyano. 24,05: Süel konser. 

BUDAPEŞTE 

18, 30 : Salon orkestrası. 20, 15: Piya • 
no - şarkı. 21,30: Viyanadan nakil. 23,10: 
Karnaval yayımı. 23, 1 O: Çingene müziği. 
23,40: Caz. 

BOKRF.Ş 
12, 30: • 15: Plak ve sözler 18: Süel 

dcta mal alınmamakt, ancak yüksek ka • mu'' zı"k. 19 H b 1 19 15 O k : a er er. , : r cstra· 
litede mal alış verişi yapılmaktadır. Ban· Konferans. 21 , 1 O: Dans. 22,45: Sibi· 

kanın da fiatları indireceği sanılmaktadır. anu orkestrası 24: Hafif müzik. 

Dün de borsaya 283 ton buğday, 45 ton 
- Ölmemiı!.. namur tarafına doğru yola çıktılar. naatırına gönderirsiniz. Böyle bir 
Sahiden ellerinde ve kollarında Bu ıece bir köyde dinlendikten son- güzellik ancak !saya yaraıır, değil da un gelmiştir. 

kik d . s· , ------- ----

Beşikta ;, icra dairesinden: Bir borçtan 
dolayı tahtı hacze alınıp paraya çevrilme· 
sine karar verilen ayaklı resim makinesi, 
ayaklı yeıil renkte bir büyük, bir küçük 
kordonlu abajur, mavi dolap, beyaz sehpa. 
tahta sandalye. morkiz. tahta küçük masa. 
küçük beyaz masa, etrafı gül renkli vazo, 
küçük ayna, bir metre murabbaı vitrin. 
yerli bir ağraman makinesi, eski bir buçuk 
metre üç etraflı camekan, sandalye, tahta 
müstamel 5/ 2/ 936 tarihine müsadlf çar· 
1:amba günü saat 1 3 ten 14 de kadar 
Beyoğlu Caddeikebir Tan fotoğrafhanesi 
önünde satılacağından talip olanlann ma• 
haliinde hazır bulunacak memuruna mli· 

ııca ı var ı. ra karadan Alanyaya gitmekten ba§- mı ınyor · ·· 
Kıyıya götürdüler ve ıslak çimen- ka çare yoktu. Marçello yüzünü ihtiyara çevir • 

lerin üstüne yatırdılar. Murad onun Pulat timdi kesik keıik mırılda- di: 
ŞUBAT 

TAKViM 

baıını dizine almıfb. , nıyor, inciyi sayıklıyordu. - Haydi oradan bunak .. Sen ma-
Veli: Murat ile arkadaılarının gözleri nastıra suratsız kocakarıları gön - •- ---- ---- - - - - -"' 

Rıırot 'sene Arabt sene 
- Su yutmuıtur, karınını boıalt- yaıanyordu. der. Ben de bir fey söyliyecekıin 1352 1 1354 

sak... Delikanlının kendisine gelmesini sandım ... Anlat bakalım, iyile§i -
Dedi. istiyorlardı. Fakat bir taraftan da yor mu? Ne zaman ayılacak? .. 
Bu ıefer yüzü koyun yatırdılar. bunun ne acı olacağını dütünüyor • Paolo kendisini toparladı. Gü .. 

Batını biraz a,ağıya getirerek kar- lardı. O zaman inciyi arıyacaktı. lümseyen ve yalvaran yüzünde ~im-
nını bastırdı. Deniz suları döküldü. Ne ıöyliyeceklerdi? .. di büyük bir korku vardı. 
Daha ıonra yeniden arka üıtü çe • Bir iki ıaat <ince bir gelin alayı - Şey·.. Şey · ·· 
virerok yarasını açtılar. Sol omu • halinde ıevinçle buraya gelen bu Diye kekeledi. Sonra hemen ila-

-Kasım 
86 

SABAH 
S. D. 
1 48 
7 11 

Resmi sene S lnci kluun 
1936 19 

CUMARTESi 

Zilkade 
7 

İMSAK 

8. D. 
12 06 
5 30 zuna giren bir hançer orada büyü- delikanlılar, timdi bir bozgun alayı ve etti: 

cek bir yara açmıf, fakat kemiğe olmutlardı. - Neredeyıe ayılır. Fakat, du - Öğle lkindi 1 Aktam Yatsı 
rastladığı için daha derinlere air - * runuz, işte .. · s. ı D. S. O. :-:>. D. 8. D. 
memitti. _ 15 _ Genç kızın göz kapakları kımıl - E, 7 03 9 43 12 ı 34 

Kelet Mehmet hemen gömleğini Marçellonun Derdi dadı. Biraz açıldı. Fakat yalnız be- ~z._.1_2_,_~_7"'--15_...0_7...ı...l-7 ... s_.ı....._ı_s_s7.....;...__, 
çıkardı, parçaladı ve aaraıı haline ge- yazları göründü. Başı sağdan ıola ---------------

Marçello Türk filosunun ufukta Ö 
tirdi. Yarayı deniz ıuyu ile 11latılan döndü. ylece kaldı. 

kaybolduğunu görünce içi rahatla- l 
bir bezle ıildiler ve sardılar. Şim • Pao o onun bilek ve şakaklarını 

dı. O ıırada yaverini hatırladı ve: 
di Pulat yarı baygın denecek halde ovdukça yüzüne renk geliyordu. 

- Sironzo nerede? •• idi. Marçello bütün güzelliğile do -
Diye sordu. 

- Su!... Biraz IU ! . . . Bir damla K d d s· G ğan bir güne§ karşısında im it gibi 
ıu ! .. . - amaranız a ır, ınyör · · · e- hayrandı. Hayatında bu kadar gü-

Diye inliyordu. miye aldığımız Türk kızının yanın - zel bir kız görmemekle beraber eğer 
llyaı Bey filoıu belki de Vene • da.·· istediği güzelliği hayalinde yarat -

d "kl"I . .. d .. kl . . - Buraıı Sen Mark meydanı mı? mag"a çahamıa olsaydı gene bu de-
ı ı en gor u en ıçin pek açık • K d' .. V d'k . 1 :r :r 

t h h fuk • • en ısını ene ı te mı sanıyor. O- rece muvaffak olamazdı. 
an, emen emen u çızgıai üze- p 1 k b'l l" 
. d .d. d D . ·ı na av o ço ı e ge ır... G k k d' . l k .. 

rın en gı ıyor u. enızcı er oraya y . . uk .. k enç ız en ıaıne ge me uze -
d ... b - I k'"l"h averını y arı çagırtaca tı. Fa- re idi. 

ogru agırıyor ar, u a veya men- k t b · d" T'· k f'l . a u emrı verme ı. ur ı osu - p 1 

""""' """""' $thil'TiajatNMI 

Wl~lllll 

l~I 

Tepebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 
Bugiin 

giindüı ıaat 14 de 
Çocuk Tiyatroıu 

GUlmeyen Çocuk 
Yaıan: M. Kemal 
akşam saat 20,30 da 

MIRNAV U\l Büy!ik operet 
Yazan: Afif Obay Miiıik: A. Boıer 
3 Şuh•* Paııuteıi akturnı HUllecl 
ve Naıit tarafından bir perde komedi 

dıl ıallıyarak İ§aretler veriyorlar • "tf ... t f d f b k k ao o, Marçelloya bakarak ezi -
d F k d b·ı· 1 nun gı ıgı ara a son e a a ara le büzüle ır.unları ıöyledi: 

ı. a at ne uyura ı ıyor ar, ne de k d. k d. .. I d"' .. d" -:r Beyoğlu Fransıı 
görünüyorlardı. en ış· e~.ıne fOY e uıun. u: . . - Onu yalnız bıraksak ... Uyanır Tiyatroıunda 

Kara . - ım ı onun yanına gıdebılı - uyanmaz, bizi, hele sizi kar§ısında Halk Opereti 
rım. görünce korkacak ... Bu korku bel- Bugiin matine 16 da 

Kıç kasaradan güverteye geçilen ki de çok fena ıeylere ıebep ola • akıanı 20,30 da Duman 

racaatları ilan olunur. (558} 

Yeni Neşriyat: 
Yeni Adam - En yeni fikir, sanat. ter• 

biye cereyanlannı haber veren bu haf • 
talığın ( 1 09) uncu sayısı çıktı. Zengin ya• 

zılan arasında İsmail Hakkının coğrafyıt 
öğretmenin prensipleri ile ağaç ve kültür, 
Suphi Nuri İleri'nin Vicdan hürriyeti, M· 
Prenaut"nun Biyoloji ve Marksizm yazıları 
okunmalıdır. 

Şeyh Galip bayata ve eserleri - Sadet• 
tin Nüzhet Ergonun son kitabı Şeyh Ga • 
lip hayatı ve eserlerinin birinci fasikülü 
çıktı. Şeyh Galibin hayat ve eserlerini mu• 
fassal bir surette ihtiva edecek olan bu e
ser fasikül halinde intişar edeccltir. 

f E R A H Sinemada 
M~lek ıinemuınıo ayrı ayrı hafta• 
larda göıterdlği iki l:.üyUk film bir· 

den bngilnden itibaren 

KIBALIK aoım. 1 
Klark Gable 

CENNETTE lllliSIZ ) 
Halbuki görünmüt olsalar bile 11- merdiveni indi ve kamarasına gitti. b·ı ÇARDAŞ 

yas Bey bu sallanan mendil ve ku··- Kapıda bekliyen u•ak hemen ke • 1 ir... Ayrıca: Parıı.mounl dürıya haberleri 

:r (Arkası var} FÜRSTIN '~----------•"' Uh~n~ kendilerini ıelaml~an ve nara çekilili ve Ma~dlo içeri gir - •· ··~i~~i~·~~~~~··· - ~;---~----··--------~---~---~~ 
uğ.urhyan köylülerin olduğunu ıana- di. Edilen Kanunlar 
caklardı.. Olduğu yerde birdenbire durdu. 

Murat bu ümidi de kaybedince Paolo genç kızın bilek ve ıakak- Ankara, 31 (A.A.) - Bugün Fik-
ufka yaklaıan güne§e bakarak de- larını yavaı yavaı ovalıyordu. Si • ret Sılay'ın batkanlığında ~apılan Ka-

. b. . 1 . . mutay toplantısında zarurı ve müc • 
di ki: ronzo ıse ır ehle ncının batının al- b" be I d l · l k" ah . .. . ır se p er o ayıııy e ta ıp ve t • 

- Gece basmadan en yakın kö- tından tutmuf, dıger ehle ağzına şa- .1. · k" .... 1 • b' akı 
sı ıne ım an goru emıyen ır t m 

ye varmalıyız. Atlar nerede? Onla- rap da~l.~tmağ.a çahııyordu. Bu ıı- bütçe kayıtlarının silinmesine dair büt-
rın faydaları olacak. . . rada yuzundekı mana onun bu kı - çe encümeni mazbatasile Ankara yük

Keleı ilk olarak (Kara Duman) ı za kartı derin bir hayranlığını ve ıek ziraat enstitüsü 1935 yılı bütçesin-
hatırladı. sevgisini anlatıyordu. de 19 bin liralık münakale yapılmaaı 

Yamaca doğru: Marçello bu yakıtıklı ve dinç de- hakkındaki kanun layihası müzake • 
- Kara Duman ... Kara Duman!. likanlının bu halini hiç te hot bul- re ve kabul edilmiftir. 
Diye hayk1rdı. J mamıf, damarlarında hemen kıı • Kamutay pazarteei tünü toplana • .......... 

SARAY Sinemasında 
Eınsal11iz bir muvuff ıkıytt t e göııtc rilmt>kte olnn 

EDDiE CANT R'un 
Franıııc.a ıöz' ü yeni Ye nPşe li 

MUMYALARIN SERVETi 
filmini gören?erjn kahkaha ve Aikıı tufanları 

ma an iki ıokak aıırı duyulmaktadır. 

. 
a1ne• 

~---~ llln*eoa MIKEY ARTiST ve Paramouot Jurul ____ .,, 
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SON POSTA 

TURHLER _ ~ 
t OMAKAPILARIN1 ~,,,,~ ~~~ 
~: Cerhart Ellert - 79 - 1/2/936 Çeviren: Arif Cemil 

liünlerin Romaya Girmeleri .Bir Kaç 
Saatlik Bir iş Haline Gelmişti 

~ «~ttilanın ne maksat takip ettiği] 
. Hı, dedi. O, ben önüne çıkmağa 
1~~ulmadan T oloza'ya kadar gide

ızigot'larla bırl~mek iatiyor. 
rı~ı bitaraf olan Kral Tcoclorik'i 

1 tarafına çekmeğe hazırlanıyor. 
adan ispanya tarikiyle Afrikaya 

ek, orada Vandal'larla birleşmek 
~cplerden Kartacaya kadar uzanan 

1skaçın içinde, Roma devletini sı
ltarak boğmak istiyor Piskopos 
l'an !.. Ben gelinceye kadar Hün or-
tıu durdurmak vazifesi Orlean 

tine d"" .. 
uşuyor.» 

~~koposun ince parmaklan masa-
1.ııerine kaydı. Sonra: 

Sayfa 13 

Örnek Tutulacak Bir Çalışma 
Galata 48 inci Mektepten Elli Yoksul 

Yavruya Sıcak Yemek Veriiwyor 

Çocuk Esirgeme Kurulunun Galata Çeşme meydanı semt kolu, bayram
da 48 inci ilk okuldaki yoksul yavrular dan altmış kwiyi giydirmişti. Giydiri
len yavruların resmini bu sayfalara geçirmiş ve bu hareketlerini takdir ve 
memnuniyetle karşılamıştık. " 

Çalışma sahasını gittikçe genişleten kurul ayni okul yavrularından elli 
kişiye şimdilik haftada üç gün sıcak yemek vermeğe başlamıştır. Bu işler -
de büyük bir ilgi ile yardıma koşan Galata halkını, yorulmadan çalwan ku
rul üyeleriyle, ön ayak olan Beyoğlu kaza kolu başkanı doktor Nazım 
Hamdiyi takdir ve tebrik etmek borçtur. 

Yukarıdaki resim yemek yedirilmekte olan okul yavrularından bir grupu 
göstermektedir. 

Balıktan Zehirlenenler ~ «Sen gelinceye kadar ne de- Roma Baı Kumandanı Aetiü•, po.tacıya .ardu: -Galip geleceğimi:u 
))) diye sordu. o kadar emin mi.in? (Baı taralı 1 inci yiUJeJir) - Mektebime gittim. Derse girdik, 
~ctiüs derinden derine nefes ala- birisi Aetiüs'ün karşıs~nda dururken ı di, sonra başını öbür tarafa çevirdi. Dün bir muharririmiz kazaya uğra- birdenbire rengim değişti. Bakışlarım 
. gülerek: ,,,., Evet, Romanın akibeti saatlere yan bu ev halkıyla konuşmuştur. Zi - karardı. Sıraya kıvrılıverdim. Öğret -

' «Ben gelinceye kadar demek, - Aetiüs, sen bize kumanda eder- bağlıydı. yanın annesi Hayriye, bir arkadaşımı- menimiz yanıma k~tu. Beni bir iki ar-
tı Yardımıyla bir yerden ordu ha- sen galip geliriz!» dedi. - « Vizigotlara gönderilen murah- za: _ . . . kadaşımla hastahaneye kaldırdılar 1 

}'arak oraya ielinceye kadar de- Aetiüsün böyle bir tabasbusa cevap haslar henüz geri dönmediler mi?» - Ne oldugumuzu bılmedık. Bır- diye baı:ıından geçeni anlatmıştır. 
tir.)) dedi. vermesi kendisinin ne kadar zayıf ol- - «Hayır.» denbire vücudumuz kızardı. Dudak • y tT- t hkik t bal k ·· ··n .. akla ap ıgımız a a ı yuzu • 

Orlean Halkı '. dug-una delalet ederdi. Bereket versin - «Romadan ve yahut Ravenua· larımız, goz kapaklarımız, parm - h' l h"'d' l . . h . . 
ıd Y - ti ·ı· den ze ır enme a ıse erının şe rımız-

Pia'op . sorduı · onun bu zaafını kimse görüp işitme- dan hiç bir haber yok mu?ıı rımız mosmor o u. ogur ar, ı aç - k k k b l k ld -
ıt os yıne l I k l b"ld"k A b" d bit de sı sı vu u u ma ta o ugunu 

......_ «Allahın go"'sterdix.: yollari bulup di. Roma baş kumandanı karşısındaki - «Hiç.» ar a urtu a ı ı . mma, ız e - k 
~· göstermektedir. Halka dik at ve te-

ak mümkün değildir. Şayet, postacıya sordu: Helvetiyalı biraz çekindikten son- tik, demwtir. d la yakkuz tavsiye ederken balık muave-
k d ba k d 42 inci mektep talebesin en o n J ~et lana yardım etmezse Patriçiyüs} .- <~~a~ip geleceğimize o a ar e- ra d ş uman ana doğru yaklaştı ve ve hastahaneye kaldırılan küçük Ner- nesiyle alakadar makamların da naza-

gelemezsen ?» mm mısın » sor u: rı dı"kkatlerini celbederiz. 
A.. min ise: ctiüs yavatça cevap verdi1 Dallara Kaçan Kral - «Baş kumandan}» ~~-==-..---....... =-=-=-==-==2:EI=-====--===- '--.:.......::"--==-====-== 

...... «Şayet ben Orlean'a yardım ede- Franklara mensup postacı çocuk - «Ne var~)) Mongol Mançu 1 DenizyoJJarı •.• 
rn, o zaman Roma Galya'yı, ci- tavrı"yle yı'ne gu'"lerek: - «Ne vakit Hünlere karşi hareket . . _ .ı ) 

.L d d d J (Baı taralı birıncı yw:ae 
o~ Romayı kaybetti, demek.tir.» - ccMerovek'in babası bizim kralı- e eceğiz)» Hu u unua Haber verildiğine göre Devlet De-

daya derin bir sessizlik çöktü. mız iken bizi de sen mağlup etmedin Geri Dönen Antonyüa nizyollan umum müdürlüğüne bağlı 
. ,1l Ferrolüs'ün içli içli nefes aldı- (Bat tarafı 6irinci yiisd•) 
1t 'l mi~» Aetiüs bağırdı: Moakovada Büyük Bir T oplanb olmak üzere üç muavinlik ihdas oluna-ltı iyordu. Piskopoı ayağa kalktı. b A · d h 1 s· h · · d ı· · · r Za d k · ı b · J'kl tak · \re "hti . l Ceva ın etiüı üzerın e ası et· - « ız epınız e ısınız nne er Moskova 31 (A.A.) _ Tas ajan- ca ve ış er u muavın ı ere sım 
......, 

1 
yar sesıy e: tiği tebessüm birdenbire söndü. Şüp- misiniz ki siz kendinizi nasıl feda etti- sından: 27 kanunusanide parti ve hü- olunacaktır . 

.. «Ben hemen, bu saatte yola çı- hesiz 0 bir zamanlar Frankları ve kral nizse benim de sizleri öyle feda edece- kumet azası, muhtar Mogol Buriati Bundan başka, yeni teşkilat kurul
tırn, dedi. insan elinden gelen bü- Klot~'ı Samora'da mağlup etmişti, ğimi mi zannediyorsunuz} Hayatın Sovyet cumuriyetinin işçi mümessil- duktan sonra idarenin bütçesi değişik-

ı_~:Yleri yapacağ~. Orl:aı1 hal~ına fakat Franklarla Attila'nın ordusu bi- kıymeti olduğunu hala anlayamadınız l .. k b l etmiı:ılerdir. Toplantıda liğe uğrayacaktır. Bu ar~da, gemi za-
<Q Yardı 1 bileceğin bir '"'nü 1 b 1 d "\ Be b" h be . . k . . erını a u T k l l da · ma ge e l§U ribiriyle mükayese edi e i ir miy i~ mır n ır mu are ye gırwme ıçın Stalin, Molotof, Kalenin, Voroşilof, bıtanı ile çar çı arının ~aaş arına 

ederek söyliycceiim. O zaman Ak d - d - k b · ·· f hiç olmazsa bir zafer ihtimali görmeli- Mikoyam, Andref ve y akovlef te ha- yüzde 0yi~~i nisbet~nde hır zam yap~a-
~t:: w gelinceye= te;ritrimlü~- zc, Ro:::sk;1;~nea~:~~ak ~~t;ı~::~ yim.» zır bulunmuşlardır. cağı bıldml~ekt~.ır. 
Ja g~. ~~lışa: dar b~· .; ç yus, lar Helvetlya'lılardı' dağlan aşarak - <c~ş ku~a~~an ':·» . Bir kaç delege tarafından söylenen Anlaşıldı gına gore ~u za~ma mu • 
)et~ r.lnun_~ . a 12edf. urtanna- gelmi,Ierdi. Yeni gelenler, Metis ö- ·-_Aetıus kendısını çag~ran ıeıı~ gel- nutuklardan sonra, Sovyetler birliği kabil, sefer başına verılen prımler kal· 
, 

1
fe ı ecegını zann ıyor mu- .. d ki h be · k l Gondika dıgı tarafa baktı. Gelenın, en zıyade Ik .. . t t" . . b cumurı"yette dınlacaktır. '» nun e mu are yı, ra - omunıs par ısının u - . "ha 

1ı. • rm yaralandıgı-nı ve fakat Helvetiya itimada şayan bir postacısı olduğunu k' k . . . k t . Erbanof de _ Kabotaj hatları bugünden ıtı ren, 
<"\ttı·· h . k di k d" . d ı omıtesının se re erı "d . d . 1. k us eeap ettı, en en ıneı dağlarına kaçarak kurtulduğunu an- gör ü ve: . . k' tamamen devlet ı aresın e ıp ıyece • 

lan gününe kadar bir ordu mu? lattılar· Gondikar'ın kız kardeşinin - «0, Antonyüsl dedi· Ne çabuk mwtı~a.,::n Emperyalizmine Kartı tir. 
lı~ı ~netmem ki bu mümkün olabil- Hünlere esir düştüğünü ve kralın Ro- geri döndün, nasıl bu kadar çabuk ge· M l B . t' . · k .. tl l · zak do-

dı:y d"' d Fak kar d k' lebildin"\>> ogo urıa ı ışçı u e erı u 
e uşün Ü. at fısın a ı malılara bir yardım ordusu hazırlamak ' . . ğuda ve komşu Moğol~anda Japon EDiNiZ ... 

0
1>oaa döndü: ı"çı'n eli silah tutan bütün adamlarını - c<B~ kumandan, dınle: Yerdı- l" l · · b""t"' h k"'t e e-' Se T k . k emperya ıs erının u un are a v 

~. ~ Jan gününe kadar mı dedin) bir araya toplamakta olduğunu haber ğin mektubu re a pıs oposuna tes- mellerinden haberdardır. Biz, yalnız 
DiKKAT 
Avrupa etiketi koyup ta yerli olan ve 

adresleri belli olmıyan kremler ve pud -
ralar ve sair ıtriyat zararlıdır. 

Pısk A .....:;.. L-d d l lim ettim.» d · · opos nyan o ...... e &a ar ver i er. cumuriyetini refah ve kültürü için e-
» Aetiüs: · · 

h • Aetiüs bu haberi aldığı zaman, at g"' il, ayni zamanda, büyük banimızın 
Qtın l - «Pek ala.)> dedi. Fakat postacının 

l U söyledikten sonra yine ken- üstünde bulunuyordu. Lejiyon arını müdafaa kudretini takviye için de mü-
Bilhassa bunlarla makyaj yapmak teh

likelidir. Bu gibi makyaj, güzelliği çirkin
leştirir ve cildi katılaştım. Bu ise bir genç 
kız veya kadın için hayati bir faciadır. 
Avrupanın Koti, Germen, Obigan gibi bü
yük fabrikalannın kabul eylediği formül· 
ler esasına dahil olan ve onun gibi güzel 
kremler yapmağa muvaffak olan eczacı 
Hasanın beyaz kar. kremile, yanm yağlı 
gece pembe kremi ve acı badem yağlı kre-

'ttıd· dilinde ikinci bir haber daha dolaştığı-'- ıne düşündü: teftişten henüz geri dönmüştü. Roma- cadele ediyoruz. Kızıl ordumuzun sağ-
«Şayet bir ordu tedarik edemez- baş kumandanı Helvetiyalılara hitap nı anlayarak sordu: lam bir cephe gerisi tesis ve her daki-

~al - ccBaska bir diyeceğin mi var) S b" 
, f' nız ~ıma giderim. Orlean ederek dedi ki: · ka büyük vatanımız olan ovyet ır-

-.aq)" ·1 be be be d ah 1 d M · llerleyen Hün ordusu hakkında mı? f . . b 'l ... .1a ı e ra r n e m vo- - «Budala adam ar, ne en etıs }iğini müda aa etmesını ı ecegız. 
' ne çıkar. önünde kral Attilanın ordusuyla çar- Son haber Skorpona'dan alınmıştı. 

d k Ordu sürat le ilerliyor mu?» 
" Aetiü.'ün Vmit.izlifi pı~tınız? Neden? O or uya arşı za- d d l k 
r -ıT • d" Postacı, heyecanın an o ayı as e-~t b yıf olduğunuzu farkedemez mıy ı-

. u sözleri açıktan açığa söy- · ri vaziyetini falan takınmayı unutarak 
• Söylemesinde mana yoktu. niz? Attila ya karşı harp etmenın ne 
' n demek olduğunu anlayamadınız mı?» bağırdı: 

Uıı·: ~oma bat kumandanının ö- - «Kumandan, kumandan!. Ben 
~ d~ ıstemiyor, bir ordu bekliyor,» Heluetiya'lıların Yemini ancak kaçmağa vakit bulabildim. Mek· 
~ Utiindü. Şimdilik iki bu~ le- içlerinden birisi cevap verdi: tubunu T reka piskoposuna verdiğim 

t ~~er var, yardımn kuvvetler, - ((Bunların hepsini biliyorduk. saatte Hünler de Treka tehrine giri-
~~~it, hiç bir şey yok. Fakat biz Helvetiyalılar ve Burgonya- yorlardı.» 

. ~Ua, ümitsizliği kat'iyyen mey- lılar, sana, Roma ordusu başkuman
l)~adan ertesi günü iki buçuk danına, memleketi müdafaa edeceği
·~· mürekkep askerlerini Are- mize yemin etmiştik. 

/ karargahından timale doğru Romalı bat kumandan manasız bir 
~· Sonra, pek hafif olmakla be- hiddetle: • 

· ' ilk Ümit nurunu iÖrür gibi ol· - «Fakat onlardan daha zayıf 0 -

~d· · 
t ~aıne sadık kalan Franklarla 

~ ~ "<llya sahilinden doğru giden 
~l\ln~ Ligen'in cenup tarafların

ı:an kral Merovek'ten Aetiüs'e 
ti ~ aeldi. Bu postacılann getir

S ~r~rlerde, Frankların, yavaş 
.. liyerek Roma ordusuyla bir-
~~~ftıldarı bildirildi. Şimal de
!~~ aelen bu postacılardan 

lursanız !. » dedi. 
Helvetiyalı düşünceli bir tavırla ce-

vap verdi: 
_ «Hün ordusunu yolundan ala-

koymak için kazanacağımız ~er saatin 
kıymetli olduğunu ~esap ettık.» .. 

Aetiüı, 1ıözlerinın yaşla doldugu-

nu hissetti: 
_ <<Böyle hesap etmekte .. h~lı~ı-

nız. » dedi. Sözlerini ancak ıoybyebil-

* 
Kral Attila piskoposla karşi karşı

ya oturuyordu; aralarındaki mesafe 
ortadaki masanın genifliğiydi. Bu ma
sanın üzerinde, şamdanlara dikili 
mumlar yanıyordu. Hün muhafızları 
sıra ile duvarlara dayalı duruyorlardı, 
merdivenlere de Hün askerleri dizil
mişti, bütün sokaklar Hünler tarafın
dan işgal edilmişti. 

Attila piskoposa baktı: 
- uSen, bu ıehrin en büyük başı

sın.» dedi. 

Bir Genç Muallim 
Vefat Etti 

T eessürle haber aldığımıza göre Is- mi terkibinde mevcut ve zararsız bilakis 
tanbul Kız Muallim Mektebi ruhiyat çok faydalı maddeleri sayesinde çillerinmo. 
muallimi Semiha Cemal dün vefat et· ve cildinizin kirlerini izale ediniz. Cildl -
rniştir. niz yumuşak, ,eff af, parlak, pek latif ve 

Tıp fakültesi ağız c~rrahisi profe - pek cazibeli ve füsunkar olur. Beyaz. Ra· 
sörü Ziya Cemalin kız kardeşidir. He· ,el, Penbe, natürel Hasan pudralan eanat 

l · k ve atkın, inceliiin ve l(Üzelliğin yarattığı 
nüz otuz yaşında hayata göz erim a-

hir şaheaerdir. Dünyada Hasan pudrası ka-
paması bir ziyadır. dar nefis ve cana yakın bir pudra yoktur. 

Betiktat icra dairesinden: Bir borç.tan Hasan pudrası: Ankara, lstanbul, Beyoilu. 
dolayı tahtı hacze alınıp paraya çevnl • Hamiş: Avrupa veya Paris etiketli krem-

. karar verilen bir gözlü aynalı kon· ler vardır ki bunlar hakikatte yerli ya -
meaıne 

tol. etrafı sarı minderli karyola, küçük pılıyor. Üzerinde hiç türkçe yazılan bu. 
somya, ceviz renkte dolap, beya.z kom~." lunmıyan bu nevi kremleri herkes Av -
din, istor perde, dört kanat Ayıntap kilı· ıupa mamulatı diye zanneder. Halb~ 
mi. iki küçük bir Avrupa seccadesi, be - hükumetin kat'i emirlerinden Avrupa. 

Amerı.kan i•lemeli perde ve sair eşya ıtriyatı Türkiyeye giremez. Çünkü anca 
yaz ... 1 b' k ·· 5/2/936 tarihine müsadif çarşamba günü elli kuruş kıymetinde o an ır r~m Y~~ 

1 O dan 1 2 ye kadar açık artırma su - kuruşa veya daha ziyade satılabılmeamı 
:;i;e Beyoğlu Kalyoncukluulğuilda sa .J men içindir. Üzerinde hiç türk~e. bulua
tılaeagı-ndan talip olanlann mahallinde mıyan bu nevi kremler ya taklıttir veya 

lid. B ·çın· dikkat etmek la • hazır bulunacak memuruna mürac:aatlan yer ır. un\lD ı 

ilin olunur. (558) zımdır. 
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Pastil Antiseptik 
KANZUK 

Teneffüs yollaril• geçen haetalıklara 
karşı koruyucu, tesiri kati pıı11tiller
dır. Nez'e, Broaıit. Gr:p ve Boğaz 
raiıal1:1ızl klıırınfla, &H kısıklıA"ıuda 

pek faydalıdır. 

INGİLIZ KANZUK ECZA:\ESI 
Beyoğlu, 1 ~taubul 

f stanbul Asliye mahkemesi birinci ti • 

lıtanbul Mil:i Emlik Müdürlüğünden : 

Yeniköy 

Yeniköy 
Boyacıköy 

Tarabya 
Kamerhatun 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ı Ayanikola Keresteci sokağı on iki numaralı 

ev. 
Fırın sokağı sekiz numaralı ev. 
Koru sokağı 55 sayılı dükkan. 
Kalpakçı sokağı 14 sayılı ev. 
Papazköprüsü Çıkmazı 3, 5, 7,, 15, 17, 19 nu· 

maralı ev ve bostan. 
: Kurtuluş Fınn sokağı 20 sayılı ev. 
: Kurtuluş Ayakiryaki sokağı 34 sayılı ev. 

Y eni§ehir Papazoğlu sokağı 12 sayılı ev. 
: Yenişehir Erik sokağı 4 sayılı ev 

Y enitehir Keklik sokağı 70 sayılı ev. 
Y enitehir Keklik sokağı 72 sayılı ev. 
Yeni,ehir Kaya sokağı 171 sayılı ev. 
Kurtulu§ Örtme sokak 9 sayılı ev. 
Hüıeyinağa Bilezikçi sokağı 61, 61/1 ev ve 
dükkan. 

caret dairesinden: Fener 
Sabiha Şefik tarafından lstan -1 

Fener caddesi 132 ev. 

Rododa bafcılı'A f aa liyetinden bir •ahne 

Hamdi Hocanın Melaneti 
Bu Kara Kalpli Adam, Barbaros Hagreddinin 
Mezarını Da Yıktırmaya Teşebbüs Etmişti. 

-2-
Seyyahlan İstanbul ve Türkiyeden çevirerek Rodos ve on iki adaya cel

betmek vazifesini İtalyan propaganda nezaretinin bir kolu olan E. N. 1. T 
üzerine aldı ve tercihen Mısırdan işe başladı. Bunun sebebi şuydu: İstanbul 
ve İzmire gelecek olan Mısırlı seyyahlar için, Rodos yolüstü bir uğraktı. 
Onları, bir defa Rodosa uğradıktan sonra daha ilerilere gitmemeğe razı 
etmek lazımdı. E.. N. l. T, bir tarattanRocloata vücuda getirdiii tesisat ile 
bir taraftan da Türkiye ve Türkler a· 
leyhinde seyyahlar arasındaki propa· f Rodoata Y etifen Bir Nümunelik Salkım 
ganda ile bunu temin etti. Ve o kadar 
iyi temin etti ki 1935 yılı içinde yazı 
geçirmek için, Rodosa gelen Mısırlı 
seyyahların sayısı dört bini buldu. 
Maamafih Mısırlı seyyahlar, Rodosa 
çıktıktan sonra kendilerine oynanan 
oyunu anlamışlardır. Çünkü adada, 
bu kadar seyyahı barındıracak otel ol
madığı gibi, yiyecek te kafi derecede 
mevcut değildi. içlerinden çoğu Neo· 
hori ve Ambuaz'da ev veya oda kiralı· 
yarak barınmak mecburiyetinde kal· 
dılar. 

* Bu arada 12 adanın ticari durumu· 
nu da yükseltmek lazımdı. Bu maksat 
ile 19~6 yılı içinde Rodosta bir toplan· 
tı y "ıldı. Bu toplantıya adaların mü· 
messılleri iştirak etti. 

Bu toplantının başında vali Maryo 
l.ago, belediye reisi Braggioti, Leryos 
adası kaymakamı ve adalar vali mua· 
vini fskapantos, kaymakamı T ringalli 
bulunuyordu. l.ştiruk edenlerin başlı· 
cası Meis adası eşrafından K. Kirya· 
kakis, acenta Cortis, yüz elliliklerden açtı. Vaziyet acele tedbir almağı icap 
Rodos lslam cemaati reisi Hamdi Ho- ediyordu. O zaman Rodosta iki banka 
ca, Musevi cemaatinden Eskinazi, vardı: 
Rumlar namına da, son kıyamda sÜ· / [Roma bankası ve Bank Salomon 
riilen ve koyu bir Yunanlı olan metro· Alhadef ve oğlu. (1 ) ] 
polit'ti. ı B S 1 H h E k" · · u a omon, a am s mazının 

Bu adamların toplantıya çağrılma- · l it 1 1 • t d"kl · 'b" 
ısrarıy e a yan arın ıs e ı erı gı ı 

)arı, cahil halk üzerinde tesir yapmak ge ·11 k d'l v fak t t · 
ı nıy re ı er açmaga muva a e tı. 

bulda Amasra istismar §irketi ile 
Kemal ve Büyükadnda {Şakirpn • 
ııa sokağında) 41 No. da Suley • 
man oğlu Mardinli Hamdi ve Galata rıh • 
tımında Bahçeli Bahriye kahvesinde Bar • 
tınlı sepetçi Mustafa aleyhine nçılnn ala
cak davasında oturdukları yer belli olmı· 
yan müddeaaleyhl.uden Hamdi ve se • 
petçi Mustafa ilanen yapılan tebligata rağ
men mahkemeye gelmediklerinden hakin • 
randa giyap kararı verilerek kararname 
mahkeme divanhanesine asılmıştır; müd
deialeyhlerden Hamdi ve sepetçi Mus • 
tafa tahkikat için tayin edilen 12/3/ 936 
perşembe günü saat 14 te mahkemeye 
gelmedikleri veya vekil göndermedikleri 
takdirde tahkikata giyaplannda devam e· 
dileceği ilan olunur. 

~SOViYET 

Ziraat Makineleri 
vs aletlari ve kimyevi gUb
relerl "Kibritiyeti Amonyak,, 

ORAK MAKiNELERi 
Dolaplı, Dezy ve Biçer Bağlar 
BAG PÜSKÜRGEÇLERi-SÜT 
MAKiNELERI ve hER NEVi 
PULLUKLAR ve ALA TI Z. 
RAIYEN.N YEDEK PARÇA
LARI TOPTAN .Ye PERA-

KENDE SATIŞ MAHALLi 

P. LAGUTf S M üeısesesi 
Tiltüo Oiıınrtik rueyduo.uda 3-! 

No da fatanı..·ul 

~ Rekabetsiz Fiatler c# 

······························································ 
lerini terhin etmek suretiyle asgari 
500 liretlik istikraz yapabiliyordu. 
Böylece, baş döndürücü bir bağcılık 
faaliyeti başladı. Bu işin başına mü
hendis C. Corroggio (2) ile profesör 

Dessy geçti. ilk iş olarak şehre hakim 
olan çıplak Smit, Gavli dağlarına 300 
bin çam dikildi. Sulanmaları için ara
larına kanallar açıldı. Bu suretle ada· 

nın, (20) sene sonra bir «çamlık» ha
line gelmesi temin edildi. 

Bağcılık için de Rodosun banyola
riyle mqşhur Galisea noktası müstes· 
na, diğer bütün noktaları bağ haline 
getirildi. 

Dikilen çubuklar Balbal, Sultan, 
Misk, kokulu Hamburg, Zebib nev'i ı 

çubuklardı. O zamanki mesainin ne· 
ticesi ancak J 9:J5 yılında idrak edildi. 
Ve bu idrak memnuniyeti mucip oldu. 

ve cemaat başlarının talvanlarla be- \lal· M La d R l · 1 . . • . ı aryo go a, um mu lacır e-
raber hareket ettıklerıne onl~rı ınan· ri toplayarak, Anadoluda gösterdikle- * 
dırm_aktı. Bu arada, ayrıca bır başka ri gayret derecesinde mesai sarfeder· Yine o sıralarda Rodos İslam cc· 
tedbır d ha alındı: lerse manen ve maddeten himaye olu- maatinin reisi yüz elliliklerden Hamdi 

Anadoludan kaçan Rum mültccile- nacaklarını vadetti. Hoca valinin mütemadiyen kapısını a· 
rin askerlikten ıstısnası. İtalyanlar, beb Senede topu topu üç küçük domuz şındırıyordu. Bunun se i, Hamdi 

)) 

)) 

)) 

Divanyolu 
Büyükçarşı 

)) 

)) 

)) 

)) 

)1 

)) 

)) 

)) 

)) 

Çarıı 
Küçükpazar 

Rüstempap 
)) 

)) 

Küçük pazar 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Balıkpazarı 

Kandilli 

)) 

)) 

Kasımpa§a 

)) 

)) 

Yedikule 
Heybeliada 

)) 

Kuzguncuk 
)) 

)) 

Aksaray 
Şehremini 

Eyüp 

Tophane 
)) 

Eminönü 
)) 

Kocamustafa • 
pa§& 
Galata 
Bakırkö) 

Mercan 
Hacıküçük 

Mollahüsrev Küçükmustafapaşa caddesi 92 
sayılı dükkan. 

Mollabüsrev Küçükmustafapa Mektep soka
ğı" 94/2 sayılı dükkan 
Mollahüsrev Mektep sokağı 4 sayılı ev. 
Atikalipaşa Scfçu hanı altkat 16 sayılı ev. 
Uncuoğlu sokağı 32 sayılı dükkan. 
T akkcciler sokağı 26 sayılı dükkan. 

Kayserilioğlu sokağı 33, 35 sayılı dükkan. 
Karamanlıoğlu sokağı 1 sayılı dükkan. 

: Yağlıkçılar sokağı 5 ıayılı dükkan 
: Kayıerilioğlu sokağı üç sayılı dükkan. 
: Keseciler ıokağı 46 sayılı dükkan. 
: Karamanlıoğlu sokağı 18 sayılı dükkan 

Terlikçiler sokağı 15, 15/1 ıayılı dükkan 
Keseciler ıokağı 12 sayılı dükkan. 

: Çuhacı hanı son kat 28 numaralı oda 
: Alip&fll hanı 36 sayılı oda. 

: Balkapanı hanı ikinci kat 14 sayılı oda: 
Balkapanı hanı ikinci kat 19 sayılı oda. 
Balkapanı hanı ikinci kat 22 sayılı oda. 
Karakolhane ıokağı 9 sayılı dükkin 

: Dökmeciler sokağı 91 sayılı dükkan. 

Dökmeciler aokağı 93, 95 sayılı dükkan. 
Dökmeciler sokağı 97 sayılı dükkan. 
Çukur hanı ikinci kat 11 sayılı oda. 
Ayazma caddesi 185 sayılı dükkan. 

: Cambaz hanı caddesi 27 sayılı dükka"
: Kuyu sokağı 14 sayılı ev. 

: Y enimektep sokağı 7 sayılı ev. 
: Kuyu sokağı 6 sayılı ev. 
Teraanekapısı 21, 23, 25 sayılı ev ve dükkan 

Yeni sokak 24 sayılı ev. 
Kulaksız caddesi 156 sayılı dükkan. 
İmrahor caddesi 140 sayıh dükkan. 
Büyük cadde 35 sayılı ev. 
Yalı caddesi 95 sayılı depo. 
Konç.ine sokağı 25 sayılı ev. 

: Bakkal ve lcadiye sokağı 9 sayılı ev. 
: Bakkal ve lcadiye sokağı 68 sayılı dükkan. 
: Langn Sepetçi sokağı 69 sayılı ev. 

Hallaç sokağı 13 sayılı ev. 

Hacıhüsrev mahallesi Çeşme sokar , 2, 4 sa
yılı bostan ve kulübe. 
Gümüşhalkalı sokağı 7 sayılı dükkan ve oda. 
Topçular caddesi 151, 151/1 dükkan ve oda. 
Balıkpazarı 139 sayılı dükkan. 
Ahiçelebi Sarraf ve Kantarocağı 9, 8 sayılı 

dükkan. 

Yenimahalle sokağı 32 sayılı kulübe. 
Y enikapı iskelesi sokağı 1 sayılı arsa. 
Zeytinlik Orta sokak 39 sayılı ev. 
Büyükyeni han ikinci kc.t 19 oda. 
Mahallesi Kürkçü hanı ikinci kat 10 sayılı 
oda. 

Yukarıda yazılı mallar 4/2/936 salı günü aaat 14 le hizal 
yazılı muhammen yıllık kira bedelleri üzerinden açık arttırll]AJ 
ve kira bedelleri dört müsavi taksitte ödenmek şartile kiraya 
leceklerdir. 1ateklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti 
ayyeninden evvel yatırare.k mezkur saatte idaremizde müte 
Satı' Komisyonuna müracaatları «f.» (319) 

böylelikle on iki adaya, bu adalarda ti- ile gıdasını temin eden Rum köylü, hi- Hocanın., Rodosta gülyağcılığı tesisi 
cari h y .. tı canhndıracak kadar ser· kl"fl d b l dır. maye ve kredi lakırdısını duyar duy- için valiye bazı te ı er e u unması- Hamdi Hocanın bu• teklifleri hüs-

nın imarı sırasında, büyük Tilf'~ 
nizcisi Barbaros Hayrettinin ~t. 
yıkbrmağa teşebbüs etti. Bu lıP"' 
daki Türkler arasında derin bit 

maye c 

f 1 kik 
debilec,.1· lerini sanmışlardı. h d d ı k ] 

maz, şe ir e yağma e i ece ma var· ( ) B 1929 193 I . d nü telakki edildi. Hamdi Hoca, bu 
}Se harpten yorulmuş, as· "b' h" · B k l k d' 2 u zat • O sene erın e I l 

mış gı ı ucum ettı. an a ar re ı aç· "h d' h k l f .1 t . münasebetle spartadan gül yağı iş e-
kerli · v askerlil:. i lerine düşmnn ke- t l H lk b b k I t d mu en ıs ve ey e trat sı atı e zmıre 
silmiş ke if bir k ldbalık toplamaktan 1 ar. a ' u an a ara apu sene • gelmif, kızını orada evlendirmİf, son- riyle meşgul mütehassıslar getireceği· 
başka bir şey temin edemediler. Bun· (1) Bu bankanın sahibi, şapka ka- ra İtalyaya dönmüştür. Mühendis Cor- ni vadetm~ti. Bu yüzden adada bir 
ların ar smda dolaşan ve topu topu iki nunu çıktığı zaman Mersinde büyük roggio'nun vaü ile arası açılımt ve iz. çok gül bahçe ve parkları vücuda ge· 
bini geçmeyen ltalyan, bir vücuda ser- bir servet kazanan ve halen yine Mer- mirde çok mütkül bir vaziyete düt· tirildi. Bu sırada Hamdi Hocanın en 
pilmiış benler gibi göze batıyordu. Bu sinde ticarethaneleri olduiu söylenen müttü. Kanıı da bir terzihane açmağa büyük fenalığı fU oldu: Rodos evkaf 
hal ~dalarda, dehşetli bir işsizliğe yol adamdır. meCbur olmUflU. idaresi üzerinde müessir olarak ada-

ı 

uyandırdı. Hidayet isminde bit~ 
bir istida ile valiye baş vurar8 

Hamdiden şikayet etti. Bunuıı 
si, istida sahibinin dükkanınııı 

maaı, ve kendisinin işkence~ 
kalmasını intaç .etti.- Y. S. 



t;;~9~in Karısı~ Hastaneyi a:~;~k:n, 
t\ocasının Yaralı Y verini Görmüştü .• 

l ak Şey,. nasıl acaba?.. Kusura 1 ~~~ ikinci ordunun müdafaa hatları· 
. ?1a, dılim dolaşıyor da.. Efen - gerısıne geçmiı:ı, bütün oradaki Türk 

' l!lııı, diyecektim. köylerini ateşe vermitti. 

SON POSTA 

-!'.;,. . ;.&1'*' . . -~ •.. 
4İır:: ..... ·.flil!lllllJ"".... • !1fi',:T.: "\ .. ., . ,• ;· 

h Çok tükür .. İyiler .•• Akıamları, ~u çetenin imhasına~ bi!1~ı Nuri 
ahları hanımefendi ile bahçede Beyın taburu memur edılmıtti· Yalçın· 

t~erler... 
1 
kayalarda ve atılmaz yamaçlarda bin· 

C.'ektıği ı a~ 
ağııaı değil, 
inadoılığının A. ......._ Şu halde hanımefendinin ra- batı Nuri Bey çetin bir çete harbine gi· 

·ı11t4 ' 1 • • • F-'- b •ılığı da tamamile geçti de • ~fmışti: lllUlt u müsademelerin bi-
cezaıı<lır 

k, Öyl . 1 nnde agır surette yaarlanarak güçlük-
~ e mı··· 1 l b 1 · "leb'l · · oe~1• b .. l • .. I k . ıe stan u a getın ı mıf tı. , 

İtt :r r, u soz erı soy er en, ıesı 

ernı· t" z ·· ·· b k 11-
1 

§ ı. aten onun sozu u a - G .. .. h ta • d · b' 
d" d'" .. d 1 "'-- d umuşsuyu as nesı erın ır 

on urup, o aıt~ masın an ··k ~ t · · d d" Dah bahl · su u ıçm ey ı. a sa eyın er· 
ö~t ta, bilhaua on~ dair ~ir ıe:- kenden her taraf silinmİf, süpürülmüş; 
. &renmek, ona daır bahısler U· bugün temizliğe her günkünden ziya

Qllde yürümekten ibaretti. 1 de itina edilmişti. Bu - fevkalade -
' . ~hçıvan Kasım Ağa, cevap ver-

1 
dikkati mernk edip soran hastalara da: 

1!\ı. 1 B .. H·1~ 1·ah h · - ugun ı wı mer namına a-
, >Çok tükür.. Hanımefendi de nunlardan mürekkep bir hey'et hasta

~· lık geldiğimiz günler, çok za- neyi ziyaret edecek • 
· tı. Sonradan iyileıti. Artık o es- Denilmişti. 

ı 1 Fırtınalar da geçti. Şimdi efendi Artık herkes, bu ziyaretin saatini 
. tetıerile bahçeye çıkıyor. Gü _ beklemekteydi. Öğleden sonra saat i

~· Or, oynuyor. Keyfinden be§ ay • kide, biribirini takip eden üç otomobil, 
~ ku2:u gibi sıçrıyor. Dün sabah, 

1 

h~stane kapısının önünde tevakkuf el-
a L •• "'k h b d mıf; Altı hanımdan mürekkep olan 

1 
ouyu avuzun aşın a rast- , A • 

dile Ka A- d. S b' hey et hastane erkanı tarafından ıs· 
r. sun ga ur. ana ır "kb 1 ed"I · · B h ' 11 · d ıo - ded"I 1 tı a ı mıştL u ey ete, e erın e 

j ka,;acag~z 1 ~r :: · . . paketler tafıyan bir takım harem ağa-
. .rn Aganın sozu, bırdenhıre ları da refakat etmekteydi. 
•l1tıı t· s·· "k k ı . k 1 § ı. uyu apı acı mış, a- Hanımlar, kovuşları dolftfıyorlar; 

t Arnavut, çatık bir yüzle Beşir harem ağalarının ellerinde taşıdıkları 
tnın karşısına dikilmi§tİ. Beşir, sigaraları ve hediyeleri yaralı zabitlere 
tonuna dayanarak kalkmış, ka- dağıtıyorlardı. 

~·llın yijzüne bakmı§, içeriye gir· s:ra, ağır yaralıların yatbğı hususi 
• ;e hazırlanmı§tı. o~al?ra gelmişti. Hastane sert~~ibi, 
1.~ akat şu üç tek kelime; sert bir bır odanı~ .kapısını a~ken; en on~e 
• llt gibi onun yüzüne çarpmıştı: l ~ulunan ıki hanıma fU ızahatı vermıf· 
~ S . T l - tı: 

h enı.. anımıyor ar; aga... Ef d" , ş· d" .. -· • 
~ ele · " - en ım ... ım ı gorecegınız 

t §ır, evvela bu sözlerin mana - b" ha d kah b"t 
ı a l m şı or unun en raman za ı • 

~ 
n amamııtı. Bastonuna dayan- lerindendir. 

1 1 
.. bulanık nazarlarla kapıcının ı Bu binbaşının cephede az zamanda 
~ne bakmıştı:. gösterdiği muvaffakiyeti söyliye söy-

Nasıl? .• Benı tanımıyorlar mı?, liye bitiremiyorlar. Buraya, çok ağır 
' Evet .. . Tanımıyorlar. ı yaralı olarak getirilmişti. Fakat göste
~ Yahu!... Beni nasıl tanımaz _ rilen dikkat ve itina sayesinde çok şü

ı ~·· liiç Beşir tanınmaz olur mu?. kür tehlike tamam~ ~ertara~ edildi. 
ı a.k ... İşte §U adama sor ... Ka • Hanı~lar, .se~abıbın açtıgı kap!· 

..\ia, öylesene. .. d~n sessızce gırmışler; kaiıı:amanlıgı 
~e§irin b ·· 1 · h t 

1 
dıllere destan olan yaralı bınbatmın 

L u soz erı, mu a apsız k 1 f d' •1 • 1 d" 8 .... "tlhtı Ç'" k.. b" 1 b' d aryo ası etra ına ızı mış er ı. utun 
• ır • un u, onun oy e ır en- ba I .. ·· d h.. ı ~·ı 

t gö d d"" .. w .. •• h " d ş ar, onun onun e urmet e egı • 
1 z en uştugunu ısse en · b" ·· ·· 1 d · b' fk t Qçı\r K mış; utun goz er, erın ır fe, a ve 

la. an asım, derhal oradan u • muhabbetle onun solgun yüzüne çev-
h §tnıştı. ·ı . t" 
Cl~ • n mış ı· 
~~":ır, bastonuna bir kat daha Manımlardan biri, yanındaki arka· 

' " tle dayanmıştı. Kadide dön • datının kulallına eğilmit: hafif bir ses-
lıtı ~lan bu vücut, bir an bastonu- le: ' 
ıı_~•tiinde iğreti bir korkuluk gibi ı - Kalfa! •• Bu çehre bana yabancı 
~ lllı§tı. gelmiyor. 

l ·~.l>ıcı, arka&ını dönerek içeri Demitti. Ve kalfa da, ayni tekilde 
tttı ''· Biiyük kapıyı gürültü ile ka-1 cevap vermişti: 
() •ttı. • ı - Evet, efendim. Benim de gözüm 

' b ~aman, Beşirin gözleri büsbü- ısırıyor. 
ti 1.!lanınış; beyninin içindeki da-

ı . il il.~. çekilmeye başlamış. Bula -
~i ,~02:lerinin i( nde bir türlü şek-
t~ıa Cseınediği sanıın bir hayal dal

()tıll'ı l tı. 
İ tıi4~nki bu hayale hitap eder gi. 
, ı kald.Jrmış: 
()1· "Y ~aaa, öyle mi? .. 

' ~e \t\ı rnırıldanmıı.. Sonra, acı •• 
~~. hnan, kalbi koparılan bir a
tı bit!\ ı~tırap feryadından daha a
~~ f S•alık basmıf; elindeki baato
~ •tlat 
~dii· rnıı, atmış... Çılgınlığın 

>11'4 ; ilaabi bir kuvvetle saçlarını 
~')a. bola, boı tarlalara doğru koı -

l\§lar.11ştı. 

~ ~İttal ·· * 
tl'tne ~ozlerle mücehhez kuvvetli 

( Arka•ı vm) 

Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur 

ismin• dikkat ~&i, lran hududundan a-

~------------------------------~------
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Eğer verilen naaihatlerl 

dinleyip te 

Katelerini tecrübe etseydi bu 

ıstıraplar çoktan dinmiş 

olacaktı 

• • 

N 
En tiddetli ha§ ve di ağrılarile Ü§Üt· 

meltten mütevellit bütün ıstırapları 

keser. Nezleye, kınklığa, romatiz-
maya çok faydalıdır. 

GHlPtN ka ıeleri HADYOLİN diş ma
cunu fabrikasının mütebeısıs kimya
geri •rl tarafından yapılır. Her ec:ı:a-

ııt:de Yardır. 7,5 kııruşa satılır. 

······························································ ı 
60 YAŞINDA 
Olduğun1 halde 

Bu~uklıJklardan naul kurtuldum. 
Ve 20 ya§ daha genç görünmeğe 

muvaffnk oldum 

«Ben 60 yaoımı bitirmi~tim. 

Bu yaşta olan bir kadın artık ken -
dini cazibeli göstermeğe uğraşa -
maz. Fakat, ben merak saikasile 
tebeddülati hnvniycden solmu§ ve 
buruşmuş yüzümde cildin unsuru 
olan T okalon kreminin tesirini tec • 
rübe etmek istedim. Bir aylık te • 
daviden sonra «siz gençleştiniz» 

dediklerinde hissettiğim hayreti 
tasavvur ediniz. Bu müjdeden ce -
saret alarak tedavime devam et • 
tim ve beş ay sonra harika tamam 
lanmıştı. 

Beni görenler, ancak 40 • 45 
yaşlarında olduğumu söylüyorlar -
dı . Tenim açık ve cazibeli ve ha' . 
fifçe pembeleşmiş ve yüzümde hiç 
bir buruşuk kalmamıştı. 

Bu pyani hayret teşiri nazari 
itibara alarak, her kadın cildin un • 
ıuru olan yalnız T okalon kremini 
kullanaa artık ihtiyarlamı' büyük 
anneler bulunmıyacaktır. ıı 

Hamit - İsminin neşredilme • 
sini istemiyen u yukanki mektu
bun aslı mahfuzdur. Cildin unsuru 
olan T okalon kreminin terkibinde 
son derece besleyici unsurlar bu • 
lunduğuna . . . . . . • . • • • • • • • • • • liraya 
karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumu • 
ıak ve buruşuksuz kalması için el· 
zem olan hayati unsurlarla istihzar 
olunmuştur. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe rengindeki ve sabah • 
ları beyaz ;engindeki T okalon kre• 
mini kullanınız. Bir gece zarfında 

husule gelen tesirden hayrette ka • 
lacaksınız. 

Sayfa 15 

Maliye Veki]etinden: 
Eski gümüı Mecidiye ve aksamının beı Şubat 

Bin dokuz yüz otuz alb tarihinden itibaren hef 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kul· 
lanılmıyacatı Ye kullanmak iıteyenler 2257 No. lı 
kanun ile tayin edilen ıekilde cezalandırılacaA'ı 
ilan olunur. 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Patabahçe ve Haliçte idaremizin malı bulunan Büyükada, Y akac~ 

İhsan, Fenerbahçe vapurları aatılıia çıkarılmııtır. 12 ıubat 936 ça_,. 
ıamba günü saat (15) te Karaköyde Akay Müdürlüğü binasında b'-4 
palı zarf uıulile ihalesi yapılacaktı ... Bu ite ııinnek istiyenlerin kapaH 
zarflarını muvakkat teminat akçeıi ile beraber kanunun tayin ettll{ 
vesikalarını ayni gün aaat ( 12) ye kadar Akay Şefler Encümeni Rei~ 
liğine vermeleri lazımdır. • 
Şartname lıletme Şefliğindedir. (564~ 

Türk Hava kurumu 

BÜ K PiY 
Ş:mdiye kadar bin~erce, kiı"yi ze~gi ı etmiıtir. 

4. cU Keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O liradı~. 
Ayrıca: 15.üOO, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeierlo 

( 20.000) liralık bir mil ".cafat VRrdır. 

':----~~:mlill--~------------------llllSll, 
Istanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

n·yet a ı na 
1050 lira mukabilinde bir:nci derecede ipotekli olup paraya çevril· 
mesine karar verilen ve tamamına 2900 lira luymet takdir edilen 
ErenköyUnde Sahrayıcedit mahallesinde Bostancı orta sokağında 
eski 77, 78 yeni 102/J, 102/1 numaralarla murakkam bahçeli bir 
evin tamamı açık artbrmayo vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Artbrmaya iıtlrak edecek mUştorllerin kıymetl 
muhammenenln % 1,5 nisbetlnde pey akçesi veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Miitera• 
kim vergi, tanzifat, tenviriyo ve vakıf borçları bor l ı.Jya 

aittir. Arttırma f&rtnnmeai 11/2/936 tarihine mUsad.f Sah 
gllııU dairede mahalli mahsuıuna talik edilecektir. Birinci arttır
ması 2/3/936 tarihine mllsadif Paıartesl gllnU dairemizde saat 
14 ten 16 ) a kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 

meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bır kılır. 
Aksi takdirde EO'l arttırmanın taahhUdü baki kalmak üzere art rma 
on beş gün daha temdit edilerek 17 /3/t:J36 tarihine mü .adif 
Salı gllnll saat 14 ten 16 la kadar Dairede yapılacak i d nci 
arttırma net cednde en çok arttıranın üstünde bırakılac3 ktır. 
20ll4 numara:ı icra ve iflas kr n ununun ı 26 ıncı maddeıinc , vfi
kan hak' arı tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 

alikadaranm Ye irtıfak hakkı sahipleri in bu haklarını ve hus sile 
faiz ve mas r.fe d ıir olan iddiala 111 . ilan tarihinden it aren 
20 gi1o :ıarfında evrakı mllsbitolerlle bir:ikte Dairemize blldirnıderl 
laı.ımdır. Akıi takdırde hakları tapu aica:erile aab;t olmıyanlar 
ıatıf bedelinin pay:aşmaıından hariç kalırlar. Müt'!rakim v rgl, 
tenviriye ve tanzifı~ eden ibaret ol. d Belediye rüsumu ve vakıf 
icare&I ile 20 seno:ik vakıf icaresi k v zi bedelı mOzayed dea 
tenzil olunur. Daha fada malumat a!mak isteyeıılerin 934n165 
numar1alı dosyada mevcut evrak vemaha!len haciz Ye t . lcdlri 
k ymet raporunu gcrfip ı n!a: acakları ilan o'unur. (550) - ------- -
Beyoğ u B:rinci Sulh HukLk Hakin11iğ"nde : 
inhisarlar Müdüriyeti vekili avukat Münürün Hüsnü ve .. sı ve 

zevcesi Kasımpaşada Hacihüsrev mahallesinde Ka§kardeti so: . ğında 
11 No. da ve bilahare Beyoğlunda Sürüri Gizlievliya mah ... . !!&İnde 

Keramet sokağında 56 No. da mukim Adviye aleyhine açtığı 59 lira 
74 kuruıun tahsili davasının muhukemesinde: Müddeialeyhin ika • 
metgahı meçhul bulunması hasebile resmi kayit ibraz olund ı.: ! ndan 
bahisle yirmi beş gün müddetle ilanen giyap kararı tebliğine karar 
verilmi§ olmakla muhakeme günü olan 24/2/936 saat l O da hke • 
meye gelmekliğiniz, aksi takdirde vekil göndermekliğiniz r .1elei 
giyap kararı makamına kaim olmak üzc.-e ilim olunur. <lSC:. , 


