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SilAhları Bir 
·veni Meb'us Seçimine Doğru 

-
Beşinci Büyük Millet Meclisinde On 

Beş Fazla Meb'us Olacak 
Meb'usluk fstiyenler Umumi Katipliğe Müracaat Ediyorlar 

B•ı•Jı Mlll•I Jl•ell•l1ti• toplaatı lacll 

Ankara, 19 (Huıust) -Meb'ua 
ıeçiminin yenilenmHi kararının 
Millet meclisinde bu ay sonunda 

:::..:~:~kere ı•çmlyeceğl anla· IK~;;~;··sf ;İiktedi~-
c. Halk fırkHı tarafından yeni 

meb'uıluk için kiml•rln namzet 
gllaterileceilne ıellnce; benim 
6ireadljl•• aöre, fırka tarafıa
dan bazı lntilaap dalrelerbade, 
fırka menıupları araaından 11çll· 

verilece.ği belli olmuı ılbldir. 
Seçim itinde dejiıildik olacağı, 
kadınlara da meb'u• Hçmek Y• 
atçllm•k bakkmın nrileceği haber
leri doğru değildir. Bu itler Teı· 
kllAb eaaaiye ye intihabat 
kanunlarile allkadardır. Halbuki 
tlmdiki millet mecliainde bu ka· 
nunların değiımeal bakkıada hiç· 

mek ıartltt namzet göıterllmiye
cektlr. Bir kısım intihap dair .. 
lerinde de meb'uıluta mtııtakll 

( l>evamı 9 uno.ı 11.yf ıcla ) 

Bir Üfürükçü 
Hastahane Kapılarında Şifa 

Muskası Verirmiı 

Kıral Aleksandr 
,..,. .................................................... 1 

için ~yin ı 
Fener Killıeıiade . 

Ruhani Ayin 
Marailyada 8ldllrllea Yuroılu1a 

krala biriaci Alekaaadrın ru .. i iıtira• 

laatl için Feaer patrlti f otyoı Efeadl 
tarafından dDn, Feaerdeki ortodokı 

ldllaHlnde l>ir ruht lyln yapılmııtır. 
lu lyiade birçok ortoclo1u mutebi· 
raaı, Yuroalav tabaaı huır bulua
muttur. 

•u eJe111, iıt• •u ıi•t ltaataltan• 
k•J1ıları1ta mtı.ellel •l•JIOl'M•I 

Iıtanbul Poli8i, yılJardanberl 
OförUlcçülllk yaptıj'ı tddlaalle (75) 
lik bir ihtiyarı yakalamıı, Adil· 
yiye vermlıtir. Tahkikatımıza aö
re, bu adam Kaaımpaıada Nalıncı· 
ltaaan maballeılnde oturmaktadır. 
ilmi AH Rııadır. Çok eskidenberl 
o civarda UfUrükçUIUk, falcılık Ye 

nefuçilik yaptığı söylenen (75) 
lik Ali Rıza Efendi, falcılık ka· 
nun ile yaaak edlldlkten ıonra 
da bu itte aizli aizli devam et• 
miı, kencUıine müracaat eden •af 

' Devamı 9 uncu 1ayfada ) 

Galatasarayla Ateı - Gü
neıin BiPleşmeai Faydalı 

Olacakbr 

At•ı • Gi11•1 lcali•ii•i• r•lll 
Bolu M••'•.a Ccvef Al6a. ••g 

DUnlcU nöıbamııda Galataaa· 
ray ile Atıı·GUneıin blrleıeceğlne 
dair çıkan ıayialardan, bu buıuıta 
yapılan ve yapılm)f bulunan 
teıebbtislerden memnuniyetle bah· 
aettik. Bu münasebetle fikrimizi 
dn kaydederek bu birleımenln 
her iki tetekkUl için hayırlı ola· 
cağını, ayrı ayrı bir varlık halinde 
kalmaktanıa bUyllk faydanın 
böyle bir blrleımede olacağını 
işaret ettik. Aklın, mantığın vel· 
haaıl selim dUtUncenln emrettiği 
bu hareket tarzının ergeç tahakkuk 
edeceğine emin olmakla beraber 
dun Galataıaray kulllbUnden aldı· 
ğımız bir tezkere, bl:d pekte neı' e· 
lendirmedi. ÇUnkl, bu tezkere 
bizim neşrlyatımıza teyit ederek 
nihli kararın tarafeyn kongrele· 
rine alt bulunduğunu tasdik et
mekle beraber yapılan temasları 
reddedici bir eda taıımaktadır. 

( Dnamı 9 uncu yüzde ) ___ , __________ _ 
Berat Gecesi 

fatanb•l MOftOIOtOaden ı 1934 d· 
aeai T. aaninla 22 acl Perıembe 
ıGal Şabanın 14 Clne müaadif ol•akla 
akı••• (Cuma ı•ceal) L•Jl•I llerat 
oldutu ilin olunur. 

Bozuk Süt, Bozuk Yoğurt 

Doktorlar, Acı Bir Haki
kati Meydana Çıkardılar 
Meğer Bazı Yoğurtlar Kola V • Soda 

İle Karııtırılıyormuş 
Geçen a-Bn bu ılltuelarda acı 

bir hakikati deıtik. Takıim'de 
berkesin gözü llnUnde du~aa 
Hamidlye çefmHindea lıtanbul 
ıUtçlilerlnin gUğllmlerine •Hıl ıu 
doldurduklarını ve bu suları allt 
diye naaıl Aleme yutturduklarını 
teablt ettik, resimler neırettik. 
BugUn, bir haıka haıln hakikate 
daha dokunmak mecburiyetinde 
bulunuyoruz. Bu hakikat, lıtanbul 
plyaaaaında ıık ıık tcaadUf edilen 

bozuk l'Ofurtlardır. Bu yoğurt· 
ları yiyen hastalarda dejll iıtl· 
fade ftlimetl görlllmeai, biJAklı 
fenalık emmArcleri aöıe çarpmak· 
tadır. Bu hal, bilhaHa bazı dok· 

torlarımızın da dikkatini celbet· 
ıniı, yapılan araıtırmalar ve mit• 
şahedeler neticeıl bu da anlatıl· 
mıtlır. Şöyle ki: 

Toptan muamele yapan bazı bil· 
( Denmı 8 ineı ·,o .. ) Ş•laira• ııil oe •oJart .atııı 

Sülük Hücumu 
Bir Kadın Uyurken Boğazına 

Sülük Kaçtı 
Kızılcahamam (Huıuıt) - Kazamııa bir saat meaafede Ciğerler 

köyllnde garip bir bidi1t olmut. Zeliha lıminde bir kadın uyurken 
ağzı açık bir. tiıedt duran yirmi kadar ıOlüğiln bllcumuna uğramııtır. 
SilltUder kadının burun deliklerine, kulaklarına ve ağzına girmlttir. 
Zellhaam uykuıu çok afır olduğu için aüliıkler iyice yapııtıktan son• 
ra uyanabilmiı, Ye feryada baılamııtır. Zavallı, bayaın bir halde 
Ankara nllmune haatanHin• aönderilmittir. lf 

Bu Güneıe Kar Mı Dayanır ? 

- ~u .Necla yok mu1 doirulll pek nt~ıli lı:ız. 
- Kocuıımı -.arıaı yotaau ktil elae1iaciea belli. 



Halkın Sesi 

Kazaların 
Sıklaıması 
Ve Halk 

Son samanda kazalann ıılıı:lat
maın halk araaında muhtelif 
akaül&meller rloğurnıalıı:tadır. Dün· 
kil anketimiz, bunları ıöyle teı· 
bit etmiıtir: 

Re9ıt Bey (Galata Per9embepazan 
H ) - Dllo 7iae altı otomobil ka· 
suı olmu .. Bu yarım düz:l1ae kaaa• 
dan anlatılıyor ki yine ıoflSrler pml 
azıya aldılar. An•pamn J.taabuldan 
daha çok kalabalık olan ıehlrleriade 
bile bir gOnde bukadar ıok kasa 
kaydedildifi ıörlllmenılttlr• Se;rrleefer 
memurları •aayyea ılrati geçea •• 
içki, erol•, kokain, euar katlanan 
ıoförler bakknada çok amaaııs ha
rek•t etmelidirler. icap ediyor1a HJ• 
riuefer nlzamnameaade tadilat ya• 
pıhnal d r. Belediye, otomobiller Ye 
otobüılern faz:la koıma•alan için 
birçok tedbirler aldı. Fakat yine ka• 
zaluın Ö•lae •eçemedJ. Çlaka ai
z:amaamenin kopr ıoförler haldaa
daki •addeai çok laaflftir. Böyle to
förlerla derhal elleridea ... ikalan 
aha•alı •• bir daha •mlmlt•elidlr. .. 

V abbl bey ( Cihangiı Cami ıokağı 
131 ) - Dla iki otomobU, bir ka•· 
yoa denilmif. Bir otomobil tram•ayla 
toalaımıt. iki otomobil de adam çlt
nemif. Şu slnlerde ıof5rlerla koa-
trolu biras •••ıedi, •aliba.. Yine 
kazalar çotal•ı1a bqladı. B•aala 
beraber kazalardaki kabahati Ullda 
ıoflSrler aramada yan JUIJ8 payl&f
ttrmak llu•dır. Halk paa bilaell 11.1: 
Şof&-ler yaaak •• lif dfaleye• kba ... 
ler detillerdlr. AlabUditlae lıı:oprlar. 
O halde halka dlfea •nif• 1olda 
çok aikkatlJ olmak •• 7ap kaldm
mındaa •Pil lamemektlr. Hot dik• 
klaa sin• oto•obillOI' de . .,.,. 1a L 

* t.m.a Nedim ( Şoioı Saltuumet 
Park psiaom) - Amfa Wsde ... 
forlerin hiç kabahati yoktur. Kaza• 
larda bltfla kabahat halkındır. Mem• 
leketi111fze ••lea .enebi 1eyyahJar 
töflSrlerin arkalarım aıYByarak takdir 
ediyorlar Ye TGrkiye ıofGrlerinla dla
yanın en iyi ıoflSrleri olduklannı 
ılSylGyor'ar. Blr çimeato fabrikuıaıa 

ecHbl bir •ldlrll Fr.naadan biır 

fran••• ıoflSr getirdi. Fakat ıoflJr 
btanbulda iki gGn ıöförlOk yapmadaa 

- Bea burada ıoflSrUlk pp•a• 
ded• •• memleketiae sittl. Yollu 
bozuk, halk JlrOmeainl bilmez. Gidif, 
gelftte ut, ••I g5.zetmez çalıaaa 
korneyi dinlemez. Bence hir kaıııa 
vukuunda kau11 yapan da kazaya 
utrayan da ayai derecede cesa •5'ô. 
melidir. Soma ıoflJrlerin içinde ralu 
içenler ·nrmı1o SeyrGaefer ldar .. ı 
taksi yerlerine sivil memurlar koy
•ah, ralra i~eo bir ıofBr •5rlrler1e 
derhal YHikan Jlrhlmahdır. 

Yeni Bir Tafimatna ma 
lıtanbul tabıil müdllrlerl Ma

liye icra memurlarının vazifelerini 
göıteren bir talimatname hazır• 
amıştı. Mal"ye VekiletJ bu tali

matnameyi beğendiği lçia baakıya 
vermiştir. Yakında tatbikına ba,. 
!anacaktır. 

l DAHİLi HABERLER 

Yarım. Milyon Lira Yangın 
Tehlikesinden Kurtuluyor 
Adliye yaagınından. ıonra Maarif V ekli eti, için

de yana ıailyoa liralık baıma makinesi ve diler 
techizat bulunan, devlet matbaıını da böyle bir 
Akıbetten kurtarmak için ıeçen sene bir mimara 
binanın Ye içine konma11 llzı•ıelen yanıın tealsa• 
hmn bir projesini yaptırtmıştı. Vekilet bu projeyi 
uaı itibarile kabul •tmlttlr. Y elnız tahalaat meae
lul kal•ıfbr. Bu da halledilir edilmez iş• baıla· 
nacakbr. Şimdiki binanın dört duvan klrglr ol· 
malda beraber iç kııımlan tamamen tahtadır ve 
lçiade yllkıek kudretli elektrik cereyanları Yardır. 
Matbaanın bahçesinde de Ozerleri yalnn çinko-

dır. Matbaanın buatınktl ıeklile her hanil bir 
noktaıında bir yangın çıba hlıtlln matbaanın tehll· 
keye dtlımeıl yllzde ytlı ku•••tli bir ihtimal olarak 
ılSrDlmektedlr. 86yle bir kaza halinde de memle
ketin irfan bayab btıyftk bir amaya Ye 1ekteye 
uğrayacaktır. Çünkü memleketimizde Devlet Matba· 
aıı kadar kuv•etll baıka bir milli mtle11e1e yoktur. 
8Utlln mektep kltaplan da burada ba11ldıği Ye 
depo edildiii içla talebenin kitapıız kalmaları teh· 
likul de vardır. Yeni proje tatbik edildiği takdirde 
matbaa Iatanbulun modern bir blaaaı olacakhr. 

Devler matbaaıında bulunan makinelerin yanm 
milyon lira kıymetinde olduğuna da aynca ifaret 
edebiliriz. larla 6rtnlmOı bet tane kitap depoıu var-

Odun, Kömür 
Yeni Kurulan Cemiyet 
Hile Y apbrmıyacakmıı 

Şehrimizde odun ye kömilrcl 
emafını bir araya toplamak mak• 
ıadile yuf bir cemiyet kurulmuı 
ve nizam1aamui taıdik edilerek 
faaliyete baflamııtır. 

Oduncular ve kömtlrctUer ce
miyetine ıehlrdeld blltnn unaf 
kaydolunacaklardır. Verilen malu
mata ılSre, bu yeni teşekkülln 
kurulmaaı dolayıaile kömllr •• 
odun aabılarıuda halin dalma 
zarara uğratan hileli ıatıılana 
6nllne ıeçllecek, icap eden ted
birler ahnacald1r. Bilhaıaa ıeyyar 
k6mlr ıabfının nnftne kat'ı olarak 
geçilecektir. Son zamanlarda mlk
tarlan utan ıeyyar kemir Mf"gie 
lerinde, en fena clnıten Ye yllzde 
otuz nfsbetlnde tozlu olarak klS
mllr ıabıı yapıldığı görlllmUıtar. 
Cemiyet, bunlann men'i icin be
lediyeye mllracaatte bulunmaya 
karar vermittir. 

Kaçakçılık 
Suçundan 
iki Tevkif 
350 Bin Lira Ceza Almak 

Lazım Geliyormuı 
GDmrllk muhafaza teıkl!lb, 

yeni ye mlihim bir kaçakçılık 
hadiaeai meydana çıkarmqtır. 
Neft ıanayl ılrketi mlldiirO laak 
Bahar ye hiuedarlanndan Y aıoa 
Bahar efendilerin 8 inci ihtlau 
mahkemesi mlltaatlldiğlnce hak· 
lannda tevkif kararı verilmesini 
icabettiren bu hadisenin mahiyeti 
ıudur: 

Bu firkete alt Çaakaya lamln· 
deki ıaz vapurunun transit olarak 
a1dıfr, w g8mr0k resmi tec1iJe 
edilmemit olan ıbrakiye, Tlirk 
ıularında aarfedJlmiıtir. Bu ka
çakçılığın gümrıık idaresince ko
aulan mUhllrlerin bozulmaıı ıure
tile yapıldığı anla11lmqtır. 

1 
Belediye Binalan 

Emlak Müdürlüğü Hepıini 
Teıbit Ediyor 

Yeni t9fkil edilen belediye 
emllk ıubell mldtlrltlitl, l.tan
bulda belediyeye alt binalan 
yenidea tubit etmete bqlamıfbr. 
Belediyenin•• kadar bina• vana 
bunlann harap olmamuı için 

. tedbirler ahnacak, baalardan daha 
iyi latif ade yollan aranılacaktır. 
Belediye, muhtelif fQbelv için. 
aynca kira Ue birçok binalu 
lıgal etmektedir. Bu blnalann 
yerine daha ucuz tutulabilecek 
yerler aranacaktır. Belediyenin, 
muhtelif ıubeler için, yeniden 
bina İafa ettirmek tuanuru da 
Yardır. Bu tuanurlar tetkik 
edilmektedir. 

Liman Şirketinde 
Uman tfrketi umumi heyeti 

bugftn f eYkallde olarak toplana
cak, tirketin IOn faaliyet blJAoço
ıuna tetkik edecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bundan başka, iddialara ı&re 
ayni Yapur vas&taaile Romanya• 
dan ıetlrtilen ıu, benzin •• 
aairenİD beyannameleri ıahte ola-
rak tanzim edUmiş, ham petrolle 
karııtınlarak TOrkiyeye ıokul
muftur. Yapılan tahkikat, bu 
•apurun dört aeferinde 81 bin 

Bir Sandal 
Parçalaiıdı 

Kalyoncuda arabaa Agobun 
idaresindeki yllr arab&1ından bir 
1ağ fıçı11 T efo adla birinin lzerine 
dilprek ajır ıurette yaralamıftır. 

)(-. 250 numarala tramvay ar .. 
bam Bomontfde Mehmet adlı bi
rine çarparak yaralamışhr. 

Jf. Arapcamlinde oturan SU· 
reyya Hanım adlı bir kadan kaY• 
ga neticuinde komtuıu Şabeıte 
Hanımı mqrapa ile batından 
yaralamlfbr. 

* Azılı lunızlardan Çakır 
Salt Çarııda elblaeci Sagarin dük
kinıadan elbiseleri çalarak aavu• 
turken 1akalanmııtır. 

liralık gDmrDk rumi kaçırdıtnıı 
ıöıtermiftlr. 

Kaçakçılık kanunu mucibince 
para cezasile birlikte 350 kUıUr 
bla liranın ödenmeıini icabettiren 
bu ıuç hakkındaki tahkikat ev• 
rakı 8 inci lhtlaas mahkemeaine 
tevdi edilmfttir. Bu mllblm dava· 
nın ıörlllmeaine ayın 21 inde 
baılanılacakhr. 

Muallimleri Teftiş 
Maarif V ek&liltl li•• ve ortamek

tep mGdlrlerine muallimleri teftlt 
etmek 1alihlyetiai nrmiıtir. 

Kavakta Macu tabyeal 6nlnde 
Adem kaptanın idareılndekl Ar1-
lan motörll Cahidin saııdalına 

çarparak parçalamııbr. Cahlt ile 
arkadaıı Sadık botulmak here 
iken knrtarılmıılardır. 

Yıktırnan Surlar 
0.Ylet matbaua m8d6rltlp 

Topkapı aarayınm babı htlmayun 
denilen blylk kapıauua biUtliln
dekl ıur duvarlarJDın Dit kıımını 
yıktırmıya batlamıfb. Mllzeler 
ldareıl bu ıurlann tarihi kıymeti 
olduğunu ileri aDrerek yddırmayı 
tatil ettirmiftlr. 

Tarihi 

Cümhur Reisliği 
Umum Katipliği 

Ankara, 18 (A. A.) - Açık bulu,. 
aaa Riya.eti COmhur Umumi Katip .. 
litlae, veklletinde bulu~aa Riya1etl 
Clmhur Hususi kalem Mlldllrll Haıq 
Rıza Beyin tayini icra VekiJleri He1• 
etlace taavip •• JEabul olunmuıtur. 

Bern Elçlmlzln Ziyafeti 
C.aeYre, 18 ( A. A. ) - lniçre 

Clmhur Reisi ve refikaları bugla • 
(din) lStle 1emetial Türkiyeain Bren 
elçlliflnde elçi C~mal HGınl Beyle 
birlikte yemiıler, yemekte Hariciyl 
Nazırile diter elçllerden baııları da 
buluamuılardır. 

Çekoalovak Konaoloaıuıu 
Prat, 18 (A. A.) - Çeko•loYakya• 

am f•tanbul Bqkon•o)oılufuna M. 
Greıor tayin edilmiıtir. 

lkttaat Bakanı 
Ankara, 18 - lkb1at Bakanı C.

W Bey, NuruUah Eıat •• lı Bank81ı 
Umum Madara Muammer Beylerli 
beraber bura1a döndD. 

iki Yeni Mektep 
Maarif mlldllrlGp Me~ldlye ldl-

,tliade •• Kurtuluıta yenidea iki llkmell 
tep açmııtır. Bu clnrdaki ilkmektep. 
lerde bu nretle tebaclmln aallal 
•ecil•lftir. 

M. t•rletti 
Parla OaiHr1itHi rektlSrl profel3r 

Şarlettl pbrimiH a-ebalıtlr. Prof .. & 
din latanbul Oai•er•İteain• gider•k 
rekt& Ce•il be1le glSrlımGıth. 
CemU Bey, miHftr rektGre 
OaJyenJteyi pzdirmiıtir. 

BeledlJede Emanet Dalreal 
Yaz meyıfmiade HJfi1elere aiJç 

ec1 .. ıen. qyalanaı ••tlrlp f6tlr•ell 
için belediye bir emaaet dalrHi lhdu 
etmiıtir. 

••hlr Mecllalnde 
l.taabul Umumi Mecllli bua-ln bQ 

denea.ia ıon toplanbıım yapacakbr. 
Şubata kadar tatil edilecektir. ....,..op Mff•rhlt 

Belediye ile Süragop mezarhla 
mntevellileri araaındakl davaya, 
bu ayın (26) ıında bakılacakbr. 
DaYanuı bu kıı netlcelenecetl 
llmil edilmektedir. Belediye, mah• 
kemeye yeniden bazı veaikalar 
ibraz etmiftir. 

Himagel Et/alin 
Yardımları 

Ankara, 18 - Himayel Etfaı Ce• 
alJeti Umumi Merkezi 1 TeıriniHnl 
934 tarihinden 16 ikinci T .. rin 934 
tarihine kadar 1702 çocufa yardım 
etmittir. 

Bunlardan 295 hasta çocuk ve ka• 
dın Umumi Merkezin polikıliniklerin .. 
de muayene Ye tednl edil•ittlr. Ay~ 
rıca dit muayn•hanealade 481 çocu• 
tun diıleri muayene ve tedavi edil. 
mittir. Slt damlaıı kıımıada da laeı 
gtın 150 çoeut• cem'an 9lf kilo b .. 
dan •it tevzi edllmittlr. 527 çocuk 
n anne Umumi Merkesin banyolar1n
dan latlfade etmiıtir. Yardım için 
mlracaat eden 11 f aklr çocuta 103 

lira 1 kuruı para yardımı yapılm ıfbrc 

~on Posta'nın Reaimli Hikayesi: Pazar Oltı Hasan B. Diyor Ki : 1 

Adah - HaAD Bey ıu biz!m l 
derdimize bir çare bulacak bir 
kimse yok mu? 

... Seoelvd•IMrl 
fiklyet ederiz.. 

• • • Bu ıikiyetS.ria hiçbiri ... 
•• Wr netice Yermedi.. 

1 

... Bazan 
a111uz kaLyor •• 

koskoca Ada Hu a B•J - S. 1ok .. alt ~ mi 
pk ui&im. Bls lataabalda lllt ni1e
tile • İfl)'--. mz de Acbıda •• al,._ 
tbae alt lçi••ria, o"ur, oiter. 



19 lkind teırfn 

-------..------------------~~· 
Hergün 

Yaşamak 

Ve Kavga . -
Avrupa ırazetelerl, ltalya Bat· 

v.KUi M. Muıollnlnin coıkun, 
ateıli yeni bir yazısını n•ıredl· 
yorlar. F aıiıt Lideri diyor ki : 

"- Yaıamak lstiyen milletler 
harp etmesini bilmelidir l ,, 

Y aıamak ve kavga... M. Mu· 
ıolini, bu sözlerlle yeni bir kaide 
ortaya atmıı olmuyor. Kavıa be
t•riyet tarihi ile beraber baıla• 
mııtır. Ha.bil ve Kabil kı11ası ilk 
insan boğuımaıının aembollk bir 
ef1&neal detll midir ? 

BilyUk harpten ıonra dünya 
baritıısından ıillnmek iıtenllen 
Türkiye, tarihe eıılz bir lstlklAl 
ıaferl hediye etmek ıuretll• kaY· 
gacılığını ispat etmlı ve bunu 
cihana tasdik ettirmemiı midir ? 
Fakat Gazi TUrklyesl yalnız bir 
tecavUze uğradı~ı zaman kavgaya 
girişecek ye ancak ıulba can vermek 
yolunda ılliha aarılacaktır. Türk 
iiilletl "kavga ,, denildiA'l zaman 
bunu bir ml\dafaa tartı olarak 
kabul etmiıtfr. Tllrkiyenln tecavüz 
maceraalle allkaıı yoktur. "Yurtta 
ıulb, cihanda ıulh ,, e1asını ana 
prenıip olarak kabul etmiştir. 
Binaenaleyh M. Muıolf nfnin bu 
ıözlerial, bir; bu zaviyeden aörü· 
yoruı. .. 

Maarif Vekaleti, muallimlere 
Sigasi verdiği yeni bir 

.,. içtimai direktif ile Orta• 
mektep ve Lhıeler• 

__ 16_r_h_lg_• _ _, de taJebenle içti· 
mai ve ıiyaai terbiyHiJe ııkı 11-

trıya alAkadar olunma11m tavsiye 
ediyor. Çok lüzumlu •e lıabetll 
bir direktif. Bir genç liseyi bitir· 
iği xaman birçok ıeyler atren

IDlt demektir. ilim ve fen ıubele· 
rlnin birçoklarına alt öz kaideler 
onun kafasına yerleımtıtir. Şuuru 
puhakemeai lnkiıaf yolundadır. 
Fakat o ıenç içtimai terbiyeden 
mahrum bırakılmııaa, mekbtpte 
ona toplu yaıamanin terbiyevi 
Huları öğretilmemltH buyuk bir 
hata lılenmiı demektir. Liae ve 
Ortamektep muallımlerl, memle· 
ket gençliğine cumhur ve içtimai· 
terbiye aıılamakla mlikellef olduk· 
larını bilmelidirler. 

; Devmanlı Sis 
Bozcaadada Bir Vapur 

Karaya Oturdu 
Dftn gece aaat 19,30 dan iti· 

haren ıehri kesif bir ılı başlamıı, 
bu hal gece saat ilçe kadar devamD 
etmittir, bu yüzden gece vapur 
ıeferlerl yapılamamııtır. 

Sis sabahleyin 7,30 da tekrar 
baılamıf saat sekizde ke.afet 
peyda etmişti.ı. 

Slı yüzünden Loyt Trlyeatino
nun Halluvan vapJru Bozcaada 
ıahillerlnde kauya oturmuıtur. 
Baıkaca kaza haber aluımamııtır. 

Ziraat Mütehaııııları 
Ankara, 18 (Huıuıt) - Ziraat 

Bakanhj'ına yabancı memleketler
den •Utebasaı& getirllmeaiıae mü· 
saade veren kanun liyihuı Mec· 
Hain kapanmasından nvel çıka· 
caktır. V ek•let iki Macar ve bir 
Alman mt1teba11111 ile te•a1taclır. 
Gelecek mütehaaııılar en f aıla 
memleketin muhtelff mıntakala
nnda y•tltebllecek mahıullerJa 
DeTilerlnl tayin ve m•YCut olan· 
ları ıılab iılle uğraıacaklardır. • 
Başvekil Paıa Bugün 

Ereyliye Gidiyor 
Ankara, 19 (Huıuıi) - BugOn 

Baıvekil paşa yeni dokuma fab
dkaaının temel.ol atmak Uzer• 32 
kitilik bir heyetle Konya Ereyli· 
ıinc gideceklerdir. 

Resimli Makale a Bilgi Ve Cehalet a 

Tarih, bilıl ve cehaletin gırtlak gırtlağa gelmeainden 
doğan facialarla doludur. Cehalet, yeniliklerin düşmanıdır. 
Bilgi, bu aman111 dütman ile her zaman boğufmak mec
buriyetinde kalmış ve fakat her kaYgada zaferi kendiıi 

kazanmıştır. Bilgiye, yeniliklere aallanan cehalet yum
ruğu, dün oldul'11 gibi, bugün de, yarın da kırılmaya 
mahkumdur. Bilgiçlerin sözlerine inanmak n uymak; 
onların çizdiil yoldan yürümek ştanmız olmalıdır. 

ON TELGRAF HABERLERi 

M. Hit ern Yeni Sözleri 
~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransa - Almanya Anlaşmasının Dün-
yaya Düzen Vereceğinden Bahsetti 

Parl•, 18 (A.t....) - Maten 
gu:eteıi, aabık mul:arlplerden 
meb•uı Goy Uo F'ariı belediye 
Azasından Monnler'nir. M. Hltlerle 
iki ıeiat yaptıkları bir mülakatı 
n•ıretmektedlr. M. Hltlea· eıctlmle 
diyor ki: 

"- iki millet arasında suite· 
febbUm mevcut olamaz. Hali ha· 

zırdakl mUtkUlat, Sar meselesin· Fransa ve Almanya anlaıırlaraa, 
den ileri gelmektedir. Almanya• bütün Avrupada iktisadi vaziyet 
nm, harbin dehıetlnl anlamadığım düzelecektir. 
zannetmek tam bir deliliktir. 

iki memleketin mllneVTer ıı· Bu rüyanın i•rçekleımeıi, iki 
nıfları ve galipler de buhrana mllletin takip edeceği hareket 
mani olamaksızın harap olmuı· tarzına bağlıdır. Sabık muharip· 
lardır. Yeni bir içtimai nizam te• lerio dünyaya sulhu kabul ettir· 
sisine çalışmak lazımdır. Eter, memeai mllmklln değildir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--~~ 

90 Bin Kişi 
Ankara Sanayi Sergiıinl 

Ziyaret Etti 
Ankara, 18 - Dün aktam 

kapatılan buradaki sanayi sergisini 
Hkiz bini talebe olarak 90 bin 
kiti ırezmiıtir. 

Sergide en çok boıa giden 
" Lozandon evvel ve sonra ,, 
pavyonu bir mUddet daha açık 
bulunacaktır. 

Pal'mantiye 
Ve Mol 

Melburn Yarışının ikin
cileri Bugün Şehrimizde 

Ankara, t9 (Hueuıi) - Lon· 
dra - Melburn yarıııcaa ikinciliği 

kazanmıı olan Holandah Par· 
mantiye ile Mol, dün 6ile 
Uzeri tayyarelerile Luraya ıel· 
diler. Baıveldl P11ıa ile Mn· 
liye ve Milli Müdafaa Vekilleri 
tayyare ile yarım ıaat kadar 
uçtula. Tayyareciler bugiln Eıki· 

Bir Adam 
Karısını Öldürdü 

Malatya, (Hususi) - Şehrimi· 
zin Ortaköy nabiyeıine bağlı 
Şerefhan köyünde bir cinayet 
olmuı, biri erkek ve diğeri kadın 
olmak üzere iki kiti öldürUlmliı· 
tUr. Fada ıöyle geçmiıtir: 

Köy halkından HUseyinln 
karısı Elif, ayni köyden Ali is· 
minde birini severek kendislle 
baıka bir köye kaçmışlardır. 
Bu hadiseden muj'ber olan 
Hüıeyin •e akrabasından birkaç 
kişi, bir buçuk ay kadar evvel 
Aliyi dağda ııkışhrmışlar ve öl· 
dürmUşlerdlr. Zabıta bu meaele 
ile meşgul olurken ikinci bir 
cİ!ıayet olmuı, Elifin kocası 
HUaeyin, Malatyaya gitmekte olan 
karıaını Ağudere mevkiinde ya· 
kalıyarak zavallıyı bir kurıunla 
cansız olllrak yere sermiştir. Za· 
bıta katilleri slddetle aramakta· 
dır. - lf-

... ;~bi~;,· . İat~~b-~İ »;;fü·;, .. Ho0

l~~d;;;-
gideccklerdir. 

Tekaütlük 
inhisar M~murlarına Bir 

Çok Haklar Veriliyor 
Ankara, 18 - lnbiaarlar ida· 

reıl memurlarını Koruma layiha· 
ıına göre, devlet memurlarına 
Tekaütlük kanunile verilmiş olan 
bütün haklar inhisarlar memurla
rına da verilmektedir. 

Efgan Kıralı 
Heyetimizi Kabul Etti 

KAbil, 18 - Fahretlin Paşa
nın riyasetindeki heyet Kıral ta· 
rafından kabul edilmiştir. Heyet 
aah gUnU İran· Efgan hudut ihti
lAfını tetkike başlıyacaktır. 

Türkistanda 41 Kişi 
Tevkif Edildi 

Moıkovadan bildiriliyor: 
Türkistanda müşterek pamuk 

çiftliklerinde hileli iş ya par ak ls
tih&al programının başarılmamasma 

ıebep olmak ıuçile 41 kişi tevkif 
edilmittir. Ekserisi Buharalıdır. 

" Sözün Kısası 

Bu Da Bir 

Balı~~yar Adamdı .. 
Jtlf-

Bu yakınlarda, Yusoa'avyadn ııek
aan yaıında bir köylü kadın timen
r'i'ere binmek için, biletçiye eski 
Avulturya ve Macaristan kağıt parn
larından birjni verir. Biletçi, kadına 
bu kAtıt paranın artık kıymeti olma
dıtını ılSyleyince kadın öfkelenir. 
ihtiya.r kadının öfkelendiğini gören 
etrnftakl adamlar iti anladıktan sonra, 
ona taflilit verirler: 

- Ayol, derler, AYusturya ve Ma
caristan • imparatorluğunun yerinde 
artık yeller esiyor. Yirmi yıl var ki 
bUyUk bir muharebe oldu. Bu muha
rebeden sonra imparatorluk datıldı. 
Hrrvat memleketi timdi o impara· 
torluta tabi değil, Yugoılavyaya 
baj'lı .. Onun için Hki AYuıturya v• 
Macariltan lmparatorlutunun para11 
burada geçmiyor 1 

KaylQ kadın bu haberi duydutu 
vakit, öfke1i geçmlı amma, ıaımıı 
l<almış. Meter bukadar mllyonlarca 
adamın ölilmüne ıebep olnn o büyük 
muharebeden kadının hiçbir hsberi 
yokmuf .. Bahtiyar kadın 1 

le 
Franııada cumhur relılerindca M. 

Loubct reiıllğe Hçildiği vakit, gaze
teciler yeni reisin köydeki ihtiyar 
anneıine ıiderler ı 

- Otluous cumhur reiıl oldu, 
derler, tebrik ederİL Sisin de bu 
ıırada sevinçli duyıularınııtı öğrenir· 
ıek ıı-azetemiıte yszacatız. 

ihtiyar kadıncatıs otlunun geçtiği 
makamın nedemek oldutunu bilmez.· 
mif. 

- Cumhuriyet reisi ae demek?. 
Diye ıorar. 

Gazeteciler biriblrine bakarlar. 
Dünyada anlatılmuı en ırDç olan 
ıeyler en iyi bilinen ıeylerdir. Nlha· 
yet aralarından biri ıözil·kıaa kesmek 
için: 

- Otluauı Hkl kralların yerine 
oturdu .• der. 

Kadıncatı• bunun lh:erine ıOier 
ve: 

- Sis benimle etleal7ouunuı 
galiba, der, benim gibi köylii kadının 
oğlu kralın yerine oturabilir mi? 

Meğer M. LouLet'nin annHi Fran· 
uda geçen fnkılApları, Hki kırallık· 
ların yerine gelen Cllmhurlyetleri, 
İmperatorlukları da bilmlyormuı .. O da 
bir bahtiyar kadınmıf f 

lf 
Ben de, bir gdn f.tanbulda, o Jca

dınlar ıibl, bahtiyar bir erkek g8r• 
müttllm. Bir tarihle ÇenıelklSyDnden 
kayıkla Üskiidara gidiyordum. Kayıkçı, 
ihtiyar adam, Adet olduğu Qıere yol· 
da benimle konutmata baıladı. 
Denizden ekmek para11 çıkarmaktaki 
güçlükleri anlattıtı ıırada, bir aralık 
kendiıinin falan paıanın yahsından 
yetittiğini kOrek çekmeti orada öt· 
rendltioi ıöyledi. 

O falan pata da o tarihte aadra· 
zam idi. İlkin, kayıkçı kendiıinl 
1adrrsam patıının konatına mensup 
göetererrk ÖYilnmek iıtiyor sandım. 

- Öyle ise, dedim, niçin udra
zam pafa HDİ bu yatında deniı iiı
tQnde bırakıyor da, me1ell Babıiliye 
odacıbafı yapmıyor? 
• Kayıkçı ıordu: 

- Hangi udrazıım pata? 
itte sizin pa9a, timdi sadrazam 

bulunuyor. Herıey elinde, isterse menin 
yanın bir katip •erir, uni mutasarrıf 
bile yapnbi ir ! 

İhtiyar kayıkçı şaınladı: 
- Ya, dedi, bizim pata şimdi 

1adr zam ha ? bilmiyordum. Amma 
doA'rusu onda sadraz m olncak aurat 
da yoktu y 1 

Bu da bir bahtiyar adamdı. 

* Hergün dünyanın her tarafından 
haber:er alarak, Cenulıi Amerikalılar 
biribirl erile tutuıı:caklarmıf, Japon
ya Çine h arp açacakm:f, gelecek 
ıilahs zhınma konferanıı da bir ite 
yaramıyacakmıf, Avrupada fu kadar 
işsiz adıım varmış .. diye hergUn ale
m in derdini öğrenerek yaşamakta 
saadet o'ur mu? Saac!et o b lıtiyar'ar 
ıihi dünyadan habni olmadan Y• fC.• 
maktadır. 

Buğday 
r~==--=-=-=-=-=-=~~~__;:~~-=--=--=--=-=~~~~===:~~==~~~~========:~~,f(anunu 

/STER /NAN iSTER i NANMA! 
Parlıte bir "Erkek kıyafetini Tanzim Etme Cemi• 

yeti,. kurulmuf. Bu cemiyet, erkek elblaelerinl dllul• 
tecek, 1Uvare kıyafetlerini le.bit edecekmif. Bu haLerl 
yazan dtlnkil gazetelerden biri, altına kendi mütallaıı 
olarak ıunl~rı illve ediyor: 

•Pariıteki erkek kıyafeti komitHinin hazırladığı 

program, Umumi Harptenberi ve o harLin doğur 'uğu 
zaruretler dolayısile erkek giyiminde h ııl olan 'aübı
lilite nihayet verecektir. Anlatılıyor ki, yumuşak yaka

lara, örme süeterlere, yelek&i:ı ge:ımiye, tiy troys, çay
lara, ziyaretlere alelAde g6ndelik iş e!Liseıile gitmiye 
artık ynkmda veda edeceğiz.,, 

JNANMAI 1 
L------------------------------------------~--~--------~ 

iSTER iNAN iSTER 

Ankara, 19 (Huauıi) - Mali
ye Vekaleti, Buğdayı koruma 
vergiıi kanununun bazı hükümle· 
rini değiştiren yeni bir kanun 
layihası hazırladı. 

· .. ürk- Yunan Dostluğu 
lktısnt Vekili Celal Beyle 

Yunan Iktzsat Nazırı arasında çok 
samimi ve dostça telgraflar lıuıti 
edi;n. iştir. 



1 ti Ziraat_!_i_lg_i_sı_· _(_)-;!-
Yağı /ar 
Nasıl 
Ölçülür? 

-2 
Köy muallimlerine: Geçen yn

umdn yağıı h s pla rının hemnıiye
tinden bahıetmit ve bu hes p J .. r n 
nasıl tutulac ğını anlatmııyı d a bu 
y zıma bır kmıştım: 

Alelümum yağıoln, toprak uthmın 
bir metre murnbbaınn ienbct eden au 
miktarı ilo ö :çülil r. Yani b 'r metre 
murabbaı yero dök illen auyun kilo 
miktarı eaaı tutulmuştur. Binaenaleyh 
he.ııııp iflerinde yağmurun ö lçüsllnQ 
ıliylemek için: "Bugün metre murııb
bcına on kilo yağmu r y ğmı ıt r" denir. 
Fakat meteoro'oji a limleri, y nl hava 
hadiıelerini ölçüp biçen bl'glçler bu 
ifadedeki kiloyu bir bnıka tür.O söy
lemeyi daha mOnnııip srörmnvlcr 1 
Bunun için bir kilo a uyun eni boyu 
bir metre olan dBrt kave ve dllz bir 
kaba döküHlnce tam bir milimetre 
yükeeklik yaptığını gözönün a lara k 
sadece bu ynkaekllği kaydetmişlerdir. 

Ve aynı ifadeyi 11bugün on 
milimetre yağmur yağmışhr,, 
şekline çevirmişlerdir!. O halde 
biri&i gelip te bize .. Bugün on 

yedi milimetre 
yağmur yağ

mıf,, derse bu 
sözden anlıya
cağımız şudur: 
O günkü ya
ğışta topra• 
ğın her metre 
murabbaı ye
rine on yedi 
kilo ıu dökUl
mUş kadar 
yağm'1r yağ· 
mııtır. 

Şin.di bize bu bilgiyi verecek 
basit bir yağmur 6lçUsUnUn nasıl 
yapılacağını ve hesabın nas l 
meydana çıkarılacağını anlatayım: 

1 - Bildiğiniz küçük gaz te· 
nekelerl yok mu ? Bunlardan bir 
tane tedarik edersiniz. Bin l r
dan uznk bir meydanın ortasın 
bir metre lrtifaında bir direk 
çakarak bu direğin Ustilne tahta 
bir tabla ekler onun üstüne de 
tenekeyi oturtursunuz. [Resme ba
kınız] 
Eğer klSyDnGı

de tenekeci ve 
ya bu işi bece
r~ c ek vaaıta 
varsa tenekeni· 
sin ağıma göre 
bir de huni yapıp 
yerlıttirir lnz. 

2 - Yağmur 
1ağdıkça bu te
nek nln içine 
giren suyu 3lç· 
mek IAıımdır. 

Bunun için üç 
yol vardır: 

A-Ya cam
dan ynpılmıt 

olan v Oıerin

de dereceleri 
bu1unan bir ölçQ 
ıatın alıraını.ı. 

B - Yahut 
adi bir rakı tite· 
alnin Uzer ine 
boydan boya bir 
tirit k&ğıt yapıı
tırarak tit•J• 
evvel& on gram 
au koyup auyun 
aeviye1l hizaaına 
kağıda bir çiırl çlzerainiı. Tel<rar 
on a-ram koyup yine bir çiıgi y par
amız ve böylece tiıeyl dolduruncaya 
kadar her on l'rnmda bir çizri çiıdl
uiz mi rakı fİfeıi de dereceli bir ö'çQ 
olur. ( Resme bakınız ) 

C - Yahut ta tenekeye do'an 
ıuyu her aeferlnde terazi ile t.ırtar• 
1101&. Şimdi bu Uç ö!çlldea herh ngi 
biriailc b!r yagııtoo sonra tenekenin 
batına rittltimizi brzedellm. Suyu 
teneke:len elimizdeki ölçilye loıal
tarak ölçtük. 512 gum au bulduQ'u• 
muı.u diyelim. Bunu bir kenare 
yazıp föyle bir heaabıı bawlara ını:ı: 

Tcnekcımizin tığzı 16 santim en 
ve boyun ' a o'dt1ğundan mesnha11 
16 X 16 = 2G6 ııantimetre murabbaıdır. 
Demek k 2."ı6 anntim .. tre murabbaı 
yere (yulun a ö ç~üğümfiz.) 512 gram 
y 1(mur ; ğ .n şt • Aca:.. bu satıh yilz 
•·•» un w.ı ve boyunda yani bir metre 

HABERLERi 

t 
• 
1 r 

B Sene T .. tün Az, F kat Kazanç Çok . 
Tfre(Husust) - • baılamıılardır. TU· 

Küçllk Menderes tllncüler bu ka-
ha valisinde bu nun saye inde 
sene tUtun mah· ıakarta, iskonto 
sulu çok nefis ve aibi manbksız 
temiz l s ti h sa 1 tekliflerle karşılaş· 
edilmiştir. G rek mam ktadırlnr . 
bu yüzden ve Geçen sene Tire 
gerekse alıcıların mıntakasında bir 
iştahlı oluıundan buçuk milyon 
tUtnnlermiz iyi kilo ttltUn sa· 
bir fiatla sobl- bldığı halde fi tın 
m a kt a d ı r. Bu dUıllklUğll yUzUn· 
huıusta inhisar den memlekete 
idaresi piyasaya ancak 750 bin 
iyi bir te ir lira kadar bir 
bırnkmıı nazım- para girebilmişti, 
lık vazifesini yap- Tuede e tışa çıkarıl n yeoi ene mahsulü tütün muayene edilirken bu sene tOUln 
mıştır. Tetrinievve.in 3 ünde açı· ediyor.Diğer kumpanyalar da aynı rekoltesi 750 bin kilo tahmin edil-
Jan ))İyasıı 50 kuruştan 72 kurut vaziyetto mObayaata devam etmek- dlğine göre memlekete bir buçuk 
kadnr bııtlamıı ve bir gün içinde tedirler; son tfitlin kanunu saye- milyon lira gireceği ümit edllmek-
300 bin kilo tütün satı lmıştır. sinde tüccarla zürraın nraaındakl tedir. Bu sayed mUstahail, dev• 

lete, koopratifc, lacaklunnn bor-
inhisar ldar~si bir haftadan beri soğukluk kalkmıı, kanun daire· cunu verebilecek ve dol yıslle 
50-67 kuruştan 70-80 bin kilo sinde tüccar ve zürra muameldtım buhran kısmen kalkmış olacağından 
tütün almış ve almakta devam intizamla ve seve seve yapmağa istikbal pek iyi görlinmektedir. 

ırkağaçt . 
• • 

aarı ş erı 

Ôneçli Köyü Çocukları 
Da Okutuluyor 

Kırkağaç ( Hus .. st )- Bu ıene 
ilkmekteplerden mezun olan bUtnn 
talebeler ortamekteplere okumaya 
gitmi !erdir. T hsillni bırakan hiç 
yoktur. Bu talebelerden 1 G tanesi 
Belediy tarafındun okutturolmak
tadır. Belediye bunları Manisaya 
göndermiş ve e;rada bir ~alebe 
pan iyo!lu tcsiı etmişti·. Kaanb::ıda 
d..ı ilkmcktebc dev m eden talebe 
miktarı da fazlalaşmıştır, mevcut 
Uç ilkmektep kAmilen dolmuş, 
ylizU mfitecaviz talebe de mek· 
tepsiz kalmıştır. En ziyade kala
balık mekteplerin birinci sınıfın
dadır. Bu da okuma çağınn gelen 
çocukların çokluğunu göstermek
tedir. 
. Kasabaya yeni beğlanmıJ olan 
Öneçli köyünde mektep. yoktu, 
bu yuzden köy çocukları okumu· 
yorlerdt. Öneçli çocuklarının 
Kırkağaç mekteplerine devamı 
temin edilmiş, bunlar da okutul· 
maya bnş]ntılmışhr.Gelecek sene 
Ôncçliler Karkağaçta bir talebe 
pansiyonu yapacaklar bu suretle 
Kırkağaç'da bntUn Öneçll çocuk
larının okuma]armı temin ede
ceklerdir. Bakırköy ve Uyaslar 
köylerinde yeni iki mektep yapıl
mıf, açılmıı ve derslere başlaml· 
mı tır. Gelcnbe'de de yeni bir 
Yatı mektebi yapılmaktadır. Bu 
bina nahiyenin en büyük ve en 
güzel binasıdır. 

.... .... ,...._ .. ............. ,_ ..... ... .... • • * * ' ' 1 1 • • ......._ 

murabbaı oluydı kaç gram yağmur 
dilterdi?. Ortaya kendilitinden baait 
bir teo · aOp çıkıyor. Bunu birlikte 
halledelimı 

256 santimetre murabbaı 1er• 512 
ırram yatmur dilşeue 

100 X 100 = yani 10,000 1natimet
re murabbaı yere kaç gram yatmur 
dOoer? Şüphesiz daha fada dOtmek 
Ih 111 releceğlndea 

512 X 10,000 = 5
• •::~ooo yapar

aak 20.000 rakamı elde edilir ld bu da ~ 
bir metre murabbaı yere yatan yal}
muruD gramını gliaterir. O halde az 
evvel bir kilo yani bin a-ram auyun 
bir milimetre olarak kaydedllecefiai 
ılSylediılimiıe gfüe burada da 20 
milimetre yatmur var demektir. 

Hemf'n defterimizi açar fU cOm
lcyl ynzarız.: 

26 Tetrinievvel 93420 milimetre. 
B8ylece hergilnkO kar ve yatmur 

auyunu hcaaplayıp defterimize yaıarır. 
Ay nihayetinde kaç giln ve kaç mili
metre yağmur yağdığını heaaplarır. 
Ve yine bir batkn deftere ıu cOmleyi 
yaz. r z: MeaelA: 

Mart ayında 13 aOnde 147 milmetre 

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

erzifon Çocukları Ça ışıyor a 
Her Mektepte Hilaliahmere Ve Tayy~reye Yardım 

Edecek T şekkülle VücudaGetirildi 

Merzifon ortamektebi aporcuları ve kız talebeleri 

Merzifon ( Husuı1) - Bu sene 
ilk mekteplerde muallim kadrosu 
p k sıkıtıkllr. yalnız ba§ muallim· 
lere değil, Maarif memuruna bi!e 
12 saat derı verilmiştir. Bu suretle 
ikbsat edilen muallimlerle evvelce 
kapatılnn köy mekteplerinin açıl
masına çahıılncaktır. 

Orta mektepte kız ve erkek 
200 talebe okumaktadır. Muallim 
kadrosu tamamdır. Orta mektebe 
rağbet fazladır ve kolleje artık 
t.lebe gitmemektedir. 

Mektepte talebe ar sında ko-

operatif, ıpor; temsil, musiki, 
hitabet, fakir talebeye yardım, 
tem!zlik mürakobesl, Hilaliahmer 
gençlik teıkilitı, kntuphane ve 
izci teıekkilllerl vardır. Mektep 
talebeleri her Cuma muallimleri 
ile köylere çıkıp tetkikat yap
maktadırlar. 

Ilkmekteplerde de Tayyare ve 
Hilôliahmere yardım için teşek
kUller vUcude getlrilmiftlr. Bunlar 
her ay her iki cemiyete do ehem· 
miyetle kaydedilecek nisbette 
yardım etmektedirler. 

. 
Ankara Nümune Hastanesinde 

Ameliyatla iki Körün Gözleri Açıldı 

Kızılcahamam, (Hususi) - Ka· 
zamız eırafından Şeyhlerll hafız 
Durall Efendinin geçende ani bir 
ıurctte iki gözüne bird n perde 
gelerek görmez olmuıtu. Ali Ef. 
Ankara NOmune baatanesine gl· 
derek göz doktoru Vefik Bey 
tarafından tedavi altına alınmıfh. 
EvYelki gün buraya dönen Dur Ali 
Efendinin bir ameliyat neticesinde 
göılerinin eski haline geldiği 
görüldUğU fibi ka:z:amıza bağlı 

Bu ıuretle de 12 ayın yalıt mik
tarını ıene nihayetinde aıraladık mı 
hanri ayın yatıtlı oldutunu, hangi 
ayın kurak ıeçtij'İni dGtGnertk iti•· 
rimizi ona rlSre dOrenlandiriri•. Bu 
pek · baıit iti neticelendirecek olan 
köy muallimleri memleketin ziraat 
bilgisin• bOyOk bir hlunet etmlt 
olacaklardır. Böyle her aene tutula• 
cak olan yağıt kayıtlarını bulundutu• 
nuz muhitin ziraat memuruna •erir-

(Bitik) köyUnden on Uç, oa d6rt 
yaılarında anadan doğma kör 
Fatma isminde bir kızcağız da 
Ankara nümuno haataneılne git· 
mif, bir ameliyat neticeainde, 
Hnelerdenberl dilnyasını ıimılyah 
glSren bu genç ve gtlzel kız da 
gözleri açılmış ve HYinç içinde 
koıa koıa köyUne dönmllıtUr. 

Bu kapalı gözlerin tekrar dünya 
ııığaoa kavuımaai burada umumi 
bir ae•inç uyandırmııtır. 

aeni:a: himmetiniz yerini de bulmut 

olur. -
Çiftçi 

* &öOUtte Hasan Fehmi Beye: 
Mektubunuzu aldım. Cevap haıır· 

lıyorum. - Ç. 
,.) Ziraat huıuıundakl mUt1'UUarlnbl 

ıorunus. Son Poata'nan (Çiftçi) el 
ılıe cevap ••rıcektlr. 

j Tarihi Fıkra 

iğreti 
Kostüm 

Bir muhnrrlr arkadaşı telilı 
ve ıstırap içinde gördUr:ı, sebebini 
aordum, yanık bir ah çekerek 
derdini anlattı: 

- Bir mlisamereye davetliyim. 
Gitmeııem olm z, gitmek için de 
kostUmUm yok, dav tnamenin al· 
tında fırakl gidileceği yazılı, şa• 

tirdım, kaldım.Arkadaılar arasınd 
bir fırak s bibi olan ver mı, bil· 
miyorum ki gidip yalvarayım, bir 
gece için elbisesini ödfinç alayım. 

Ark daşa nereden ve ne su• 
retle bir fırak tedarik olanabile
ceğini öğretmeden evvel §U fıkrayı 
ıöyl dim: 

- On iki ciltlik koca bir 
tarih yaımı olan Cevdet pa n, 

vvelce kazaskerdi, kendi ifade
sine göre vezir olmaktan da da• 
ima kaçınırdı. Keç el oğlu aadn• 
azam Fu t paıa onu konağına 

çağırdı, yanında H riciy Nazan 
Ali paşa da vardı. Muhteşem bir 
ıarıkla snlona giren Cevdet fen• 
diye Keçeci oğlunun ilk s8zll ıo 
oldu: .. Sarık arbk yaıak paşa bez• 
retleri!.. ., Müverrih kazasker 1§1 
anladı. Sükunetle sarığı çıkardı, 
feslo kaldı. Fakat fırsatı kaçır

madı, sordu: "Yeni vezirler böyle 
cUbbe ve şalvarla mı gezecek? •• 
Fuat Pa,a glildil, haremden bir 
kot elbise getirtti, henüz paşa 
olan sabık mollaya giydirtti, lfikin 
kostum, yeni sahibine biç U} gun 
dUımedi pantolon uzundu, reden• 
got dardı. 

Bununla beraber Cevdet Pa• 
şanın o kılık f çinde mabeyne git· 
meal zaruri idi. Daha iyisini bul• 
mak vehleten mfimknn değildi. 
O da paçalarilo kalo larını döğ 
döğe, dar redengot içinde ter dö
ke döke kalktı, ıaraya gitti, 
AbdUlAzldn huzuruna çıktı vezir 
yapıldığından dolayı teş kknr etti. 
Hilnkôr, bu teşekkürlere değil 

onun altı ılşhane, llstU kaval ı&e 
zUntl hatırlatan kılığına kıymet 
Yerdi, bol bol gUldO, bol bol ej• 
lendi, sonra mabeyn terzisini ç • 
ğırtb, hocalıktan vezir olan Cev" 
det Paıaya bir üniforma ile Uç 
kat kostüm ısmarladı. Üstelik cep 
harçlığı olarak· Millet keseainden .. 
yUz elli bin kuruş verdi. 

Arkadaşım, fıkradan çıkacak 
neticeyi beklerken ordum. 

- Böyle ikramlarla izzeti nef• 
ıin kırılması mı iyi, iğreti kostUm 
giymek mi? 

- Elbette iğreti kostüm giy• 
mek iyi. 

- Öyleyıe filan terzihaneye 
git, orada kira ile firak, smokin 
bonjur veriliyor. Beğendiğini ıır• 

tana geçir, dilediğin yere git. 
M.T 

Ayvahkda Bir MUıam re 
Ayvalık, (Hususi) - Burada 

idman yurdu temsil kolu tarafın· 
dan bir mU11mere verilmiştir. 

Pek parlak olan bu mUsnmerede 
Ali, Nejat, Salibaddln vo 
B hrl Beyler cidden muvaffa 
olmuılardır. Sahne rejisörü Mu• 
harrem Bey de seyredenlerin tak• 
dirlorini kazanmıştır. 

Kırkağaç Çamhgmda Çahşma 
Kırkağaç, (Huıusi) - Bele• 

diye meşhur çamlığın imar ve 
ıılahına baılamıttır. Fac:liyet biz• 
zat belediye reisinin nezareti al
bnda devam etmektedir. Ç:..m• 
lıkta Inzum görülen ağaçlar lıu• 
danmnkta, yollar açılmakta, iU 

kanallara yapılmaktadır. 

\ 



Aı mi 

in ·ıter de 
.. kselen 

iki Ses 
Son gilnlerde fnglltere.den iki aes 

)'ilkseldi. Öne Hnriciyo N zaretin'n 
aiyııııi milste arı Lort Ed n, yalnu:hk 
siyasetin en bahsed r k, yalnız kal
manın çoh parlak bir aya t o du
tunu, fakat tatbikatta bunwı imk n• z 
old unu söyledi. iki g e:vvel de 
mu faza .ar p tınin en milfrit guru• 
punun liderler u.den Çurçil dilo gelerek 

d' ki: 
" - Alman tehl'kesl gi 'kça 

yüyo • Eğe?' giliı o b"rinde ta l'm 
ol ak lstemiyors k kuvveıtlcnelim. ,, 

Geçimin!, .zenginli ini Y.e ihtişamını 
miisteml kelerlne borç u olan İn~ih r.e, 
yanlızhk s'y.asetini çok beğenirdi. 
A rupanın ıim ·n ki adalarcL.1 y pa• 
)' ız yaşamak, cea rcti yalnız kendi 
1 UYY tinden alma , ıng'lterenln çok 
boşuna giderdi. Faknt tehllkelerfo 
cesaret: kırıcı bir mahiyete bt!rllnd 'ğO. 
ıu sıralarda lngiltcro yalnız kalmaktan 
endişe duymaktadır. Ano bi.r mil• 
daf a ittifokı y pm k i i do İnı(lt • 
renin g t ek iste iği eiy 11 tc uygun 
düşmuyor. O hnlde ne yap nlı ? 

lngılt re diplomatları ı:eki kişiler• 

dir. M ksada uygun bir kulJ> bulmıya 
çal ş c klardır. F kat unutmamalı ki 
herkesin biriblrinl kaf ae koymak 
isted ği ıeytanhk- devrinde bulunu· 
yoru:r. 

M. Çurçl.II.o södcrine gelince; bir 
z manlar liarlilye nazırlıjfı ı•apmıt 

olan bu muhafazaklr lider, Alman 
tehlikesinden bahsetmekle, Almanya
nm gi1n n birinde g çmif itler hak
kındn lngiltereden de heıap ıoraca• 
Aını hatırlatmış oJuy,or. 

Çw:ç.il fnglli~ muhafazakA.rJerınuı 
mllfr' t cenahına mcnDuptur. Bu cenah, 
Almanların lhtirn&ı karşısında vazfr.&tini 
d ha statik bul uhları Frans11 ile an)a_. 
mayı t rc"lı eder gBrilnOyorfor. Bu 
iti ria lngiliz muhafazakarları ara
sı nraılll'.ı yilksnlen bu nevi aea.o 
l • bu sebeb atfetm lAzımıı,<:ıliyor. 

omanyada 
a a R zaleti 

Bilkref, 18 (A. A.) - Skoda itine 
alt olarak bazı yilkaek ıahsiyetlari 

caımdukla fGpbeli 96stercm raporun 
ne9ri üzerine, milli klSylll fırka• 
Tataresko hilkümatina kartı auıan11• 
bir milcadele7e gJrlımoy davet edil· 
mittir. 
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Ben; çok g.llZel y.eti.Ştiren 
bulun erkeğiylin. Ege'nio 

ma gttZellarini de ~rdilm. Dl· 
yaabekirin ıar tipi aUzell rini 
deı gösterdiler. Fakat ben 
blfy;'e göz görmediin. u 
sa , bu yalçın dağlarda, ıtl~ 
çl n ova ve orman içinde yeti· 
şe mahlük Tık geyik bir ceyl4n 
gl l aeyr.edilec•k birpy.. Fakat 
kOJlUfm~ pmiyor. Onun öz 
1'tiçe difm1 bizim melezlef.11lit · 
k mız bvr.ayamy.or. 

On.a S(imll veren 
Ş :ki iyi bir. arkadBftL Ona: 

- Ver&Thne al, t'am TUrll: 
kazı. dedim. 

Kız da aııu kestirmq galiba .• 
Y almz bu qiretfu ıarp viliyetl9!" 
rl gönderileceğj söyJ.niyor. 
Ev r Şevki elliıl çabuk tutmazsa 
(Meral) ı kaçıracak ıalib~ Şimdi 
kumandanfildan izin IMkliyor. 

Ellirkes dağda, taşta kendine 
bir eş bııllrJ,Gr. Biz Leyliinmı 
kq&ettilc Mecnun gibi Ahlat 
d ımnda: dalaş_ıyoruz. 

Kahrolsun tu Mühürdar misakı.,, 
Reşidin bu mektubu Leyliyt 

SON PoSTA 

ial 'I' 
~,. . . ...~ . - ~ ~ . 

nı 
Brilka J, 18 (A. A.) - Yeni kabi

n yi katolik firkası r;elalerindcn M. 
Tön"s teşkile memur edllmiştir. M. 
Töm's müş vnrelerine davam etmiı 
v her k bine için muır;ıharnh zaruri 
ol n Sosyete Jeneral müdilrll M. 
Fr nki ile de görllçmilşUlr. Yeni ka· 
bine Belçika pnra11 nın istikran ve 
il tisadi 1.-1 cınma it'le uğrnş c kt r. 
Kuvvetle &öylendiğine göre yeni 
k b"nedo h r:ciye nezaretini M. H -
m ns alacakt r. 

• Ce iyeti de 
Topl nıı Sa ıya Kaldı 
Cenevre, 18 (A.A.) - Sar umumi 

.rey lı:omitesfoln raporunu beklemek 
lçln Milletler Cemiyeti konB&yinia 
toplantısı blrk-ç gün geçikecektir. 
SilAhaız:lanma konferansı büroıu aalı 
ı babı toph.ınacak, 8ğleden sonra da 
Ccmuhi Amerikada Paraguvay ile 
Bolivya. arasındaki Şaka araziai ibtll&
finı tetkik edecek olan Milletler Ce
miyeti umumi heyeti toplanacaktır. 
Bu arada milhtelif devlet adamlan 
aranında da envenel aiyasete dair 
mühim göriitmelur olacaktır. 

Sar. Meselesl 
Roma, 18 (A.A.) - Perıemhe ın

nAndenberf çaJııan Sar Gçler komitesi, 
tolni dön akıum bltirecelltl. Fakat, 
Alman metehasaısları, Berlinden yeni-
den talimat istemiılerdir. Bu yüzden 
Milletler Cemiyeti konseyinin ayın 
21 lnde. yapılacak olan toplantısı da 
geclkee9ktlr. 

ıpin Tayfunu 
Öl nlerin Adedi 236 Kişi 

Mnrailya, 18 (A.A.) - Son tayfun 
eıınasında biltiln Filipla Adalarında 
ölenlerin miktarı timdi 236 kiti ola
rııli: tesbit edilmiştir. Hasnr miktarı, 
bir. milyon 11d yüz eJll bin dolar tah
min edilmektedir. 

6 K1 iyi Yıldırım Çarpb 
İst London ( Cenubi Afrika ) -

Khtrkaburı'dıı yerlilerden 61 kiti bir 
kulübede y mek yel'lerken yıldırım 
çarpmaaile ölmUolerdir. 

ançigde intihabat 
Vartova, 18 (A.A.) - Danzig Hr· 

beat ıehrinln lki kazaaında nahiye 
ı çimi yl\pıbyor. Naziler dörtte üç 
ekaeriytrl: kaznnacaklarını umuyorlar. 

Cllhft 

gllldürmekle beralier kuıkulan
dırdı dn. 

Hemen o akşam •erdiği cevaba 
IJl satırlan ilave etmeyi unutmadı. 

- " Derler ki mahrumiyet 
insanlara yaaak edilen ,eyleri 
~ pbnr. Savdlkler.üıdm yıllarca 
uzak: kalanlar da bu kanuntlan 
istifade ederler mi bilmem. Ahlat: 
dağlarında at lilnn Kalkanlı kı~ 
lan için müladm ve yllzbaşı av• 
laınak: pek: gtlç da~l gibi prü;. 
nllyor. Baa ö~le geliyor ki titr. 
beklerinde Bin~] dağlannın bbıbir, 
çiçeği g&llnen genç kız gazleri 
bu muvaffakiyetlerini biraz da 
avlarının pek baııhoı olmalarına 
bor.çludUrlar,. 

( Meral ) Hamının miknatiali 
ıözleri nni de tılısımlamıt ola· 

cak. Farkında olinıyaral( kendi 
Hislerini ifşa ediyoraun, dikkat 

et, Halka.nlılarm elbette (Meral) 
liırmdan başka kızlan da vardır. 

Sana yeni bir fotoğrafımı gön· 
deriyoİ-um. Fakat liunu Halkanlı 
kızlarına karşı gözlerine kalkan 
yagmak için değil, Mühürdar mi• 

• nz ilihl rı 
l 

i Japonya İle Amerikanın Anlaş mıy • 
cakla ı ir ef D ha Anla ılıyor 
Londra, 18 (A. 

A.) - Vafington 
itilafn amca.inin fes· 
hi artık önüne ge• 
çilemez. bir hadis~ 
telakki edild tin
den evletJerin bu
n göra, h ttıh re
ket ri muelesi 
ortaya konulmak
tadır. 

Japoııyanın, mU.
zakere!erin bnı n
dnki vaziyetini de-

tiftirmiyeceğini gös
teren cev:abı ve 

Va.şiagtonuo dn tav
zilerde bulunmıya-

c ğın n muhakkak 
bulunması, tnUza• 

kerelerin latiltbali
ni büyük bir bed
binlikle mütalaaya 
Hbep olmaktadır. 

Tlmes iaıete11i-
11in dilD nl>ah Va .. 
pngtondan aldığı Btitiin dert bu topları mümkün olduğu kadar 
bir telgrafta, M. fazlalaştırmak ve büyütmektir 

Norman Davisln, Oç taraflı itilafın sililh müsavatı i emektedir. Amerika 
imkansızlığı halinde iki t raflı b"r iıe müııııvnta. hiç ynna.şmamnkta, .Ja-
iflB.f metni hakkında Cümhur Res'ni ponyanın az sahili olduğu ıçın 
istimzaç ettiği bildirilmektedir. deniz eilahlanmn da az olma mı iete-

Herhalde Japon itilifgirizlikl ol- mek ecl'r. l~te bu yüzde.n de karşılıklı 
dukça karışık bir Yaziyet lh aa et- bir nul m m zlık o tn. a çıkıyor. ] 
mcktedir. lngilızlerio Amerika ile 
Japon nleyhtnrı bir milş ere cephe 11 A • 
manı:nrası göııterebil cek ayrı b'r J.~.l!. ı carı da 
ltıliif prenılblnl kabul edecekleri ş6p- LJ 
helidir. Fakat ileride, iki tar flı ftiHif- C7! ı ec 

, 
• 

lar fikrinin derpiş edilm si imki!nıı z 
değildir. Bu itilaf ar diğer devletlere 
açık bulundurularak fngilizlerin ne 
suretle oluua olaun içtinap etmek 
istedikleri J pon aleyhtarlığı intibaı· 
na mani olun bilecel~dr. 

[ Son Posta: Deniz sılahlımnın tah
didine ait olup İı.ıgiltere, Amerika ve 
Japonya arasında vnktile Va9ingtonda 
imzalanmış olan itilaf mucibince lııgil
tere 5, Amerika 5, .r &ponya ise 8 nis-· 
betinde deniz eiliihına Hlıip olacaktı. 
Halbuki ıimdi Japonya buna ihraz 
emekte 'Ve ÜQ devlet araeınlla tam bir 

sakına sadik kalan gözlerin ısh• 
rabmı anlatmak lçln gönderiyorum. 

Halkanh kızlarının tuzruhu 
gibi kavuran, miknatıa gibi ç~ 
kip mıhlayan kimyalı, simyalı 
gözlerini ae~redeöillr.s·n. 

Yalnız unutma ki MUiazim 
Şevkinin açtı~ yol ömlirlerimıle 
bir misak lmzalamnmıt olanlar 
içindir. 

Bizim çiftlik davası yeni bir 
safliaya girdi. Baka'ım belki de 
hayırlı neticelenecek. Gönderdi&'ln 
Erzurum ~i gümüş bileziklere 
çok: teşekkür ederim Reşit. uzun 
mektu11ların blltün dertlerimi 
unutbıruyor.,. 

Leyla 
Ley;lanın mektubunda haber 

verdiği ~bl çiftlik davası daha 
ümitli bir şekil al rnıttı. Molla 
Beyin işe karışması davanın on· 
lara ait cepheıtinde daha kuvvetli 
vesikalar bulunmasını temin 
etmişti. • 

Haydar Beyin sağlığında ufak 
für işaretle lialledilefülecek olan 
bu iş onun ôlümü ile çıkmaza 
girmişti. Balıkesirdeki hasımlar 
ilk bıhkikab yerinde idare eden-

ler.e r.anhı malumat veriyor uydurma 
vesikalar gösteriyor, davayı 2it
tikçe karıştırıyorlardı. Iki defa 
temyize kadar giden dava tekrar 
geri dönmUşttl. 

Son defa Molla Beyin heyeti 
ile mahkeme azalarından ve 

Budape te, 18 (A. A.) - Marsilya 
faci sı hak d Yugoalavy nıa. 
Cenevrede y p atı teıebbüalln 

muhtemel neticeler!lo meıgul o1an 
ekseri M car gazeteleri gibi Majar 

S z gazetesi de y-zd ğı bir makaleye 
bfiylik harf erle "Yugo avyanın kin 
milcade e i llzerin'.:leki fütü kalk· 
m tır,, baolığ nı koymuıtur. 

Azest ııa eteai.nin d bu meseleye 
dBJr maka esi şu baolıkla çıkmııtır: 

11Yugos1avy cihan 11ulhunu tehdit 
ediyor." 

en büyiik mUlkiye amlrinden 
mUrekkep bir heyet yerinde bir 
tetkik yapıp bllyilk bir rapor ha· 
zırlamı lardı. Şimdi dava bu yeni 
rapor üzerine yeni ba~tan 
açılıyordu. 

Le~lii taze bir ümitle canlanan 
annesinin ne~· esini gördükçe daha 
çok aeviniı ordu. ihtiyar kadın bu 
dava yilzundoo tressUrUnil ona 
belli etmemiye ç_alı,arak harap 
oluyordu. 

Emni~ et sandığına rehin etlik· 
lerl e masların faizlerini Leyli 
ödllyorda Eukat onları çıkarmak 
kolay eğildi. 

Evin bilttlıı ihtiyacını Leyla 
temin ediyordu. Fakat genç kız 
hep böyle çalıtacak mıydı? 

Melek hanım bu kederini kızına 
belli etmemek için çalışıyor. Ara 
sıra yazıhaneye gidip katiplerden 
dava hakkında haber soruyordu. 

Fakat yeni baılıyan daYa pek 
ağır gidiyordu. 

* Mevsimler geçti. 
Takvim yapraklarını koparan 

parmaklar buruştu. 
Hayat mola vermiyen bir ma• 

kine gibi iş emekte devam etti. 
Bu öyle bir makinedir ki işiemek 
için filsımlı Oir Dev gibi insan 
eti, insan kemiği, insan ciğeri 
ister. 

Onun her dönüşU bir ömrün 
aonunu ifade eder ve onu çeviren 

Sayfa 5 
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/: ler<J [ Gönül 

Genç Kız 
Genç Erkek 
Müna ebetler/ 

" Arasıra konuşuyorduk, yek
diğerlmizle karşılaşmaktan zevk 
alıyorduk, arkadaş olmuştuk. Bir 
gün bana müşterek bir yuva kur
madan bahsetti, gfililmsedim, 
muvafalC&t etmit gibiydim. Fakat 
balWn üzeri e denmedi, aradan 
aylar geçti. Bu arada bir aile 
müa:ımeresnde bir gençle tamş
tıın. Birkaç lraqılaşmayı miiteakip 
beni ailamden istedi. Birincisini 
gözden kaybetmif ·m, unuttuğuna 
zahip olmuştum. Razı oldum, fa. 
kat ansızın meydana ç:lnv~rmtz 

mi? Bllsbütlln doğiımişti. Nıean .. 
(andığımı ititince teşlenmiıti: 

- NiJan mı:za aöyliyeceğim, 
daha vvel bana söz verdi, diye
ceğim diyordu. Hanımteyze, çıl-

11' na döndüm, nişanlım, haber 
alacak diye korkuyorum, ne ya• 
payım?,, 

Bu mektup bazı kızlarımızın 
erkekle konuıurken tam ölçüyü 
muhafaza edemediklerinin, tiç beş 
konuımayı müteakip aşk bahsine 
daldıklsrımn, hiç değilH sıktan 
bahsedilmesine müsaade verdik
lerinin... bir delilidir. 

Bu kız şimdi ne yapacaktır? 
Söylediğl gibi kendisini telaşe 
kaptıracak olursa korkacak, kor .. 
kunun teslrile ilk erkeği görmek· 
te devam edecek, ilerde onun 
metresi olmayı ıimdiden kabul 
etmif, daha kurulmayan yuva• 
sımn temeline şimdiden zehir 
katmıt olacaktır. Bir şantaj kar
f181ndadır. 

Tahmin ediyorum, babası 
annesi vardır. Hiç ç.ekinm den 
meseleyi onlara anlatmalı ve ya
pışkan, terbİJ esi kıt erkeğe 
tehditlerindenJ vazgeçmek. lanın· 
geldiğini öğretmeyi onlara bırak-
malıdır. Meselenin en çıkar yolu 
budur. Eğer tahminimin aksi ola· 
rak annesi babası yoksa, hadise• 
yi nişanlısına haber vermek icap 
eder. Tabii münasip bir lisanla. 
Tehdide boyun eğip gitmeye bu 
dalil müreccahtır. 

IIANU!TEYZE 

di~linin her dilimi hayatımızın bir 
yılını ezer kemirir. 

Bir gOn karııık bir bono hak· 
kında fikrini almak için direktö
riln yanına giren Leyla meseleyi 
halledip çıkarken direktBr seslendi: 

- teylA hanım. 
Döndü. 
Çok nazik bir adamdı. Dedi ki: 
- Banka nizamnameslnJ bil-

mem gördünüz mu, bir maddesin· 
de on beş yıl hizmet edan me
murlara bir yıllık maaşlar• nisbe
tinde ikramiye verilmeai lazımdır. 
Listeyi hazırlamasını ikincı müdüre 
söylemiştim. Listede sizin ve ar
kadaşınız ( Ayten ) hanımın da 
isimled var. On beı yıllık hiZme
tinizde vazifenizi çok iyi yaptınız. 
Banka bu takdirini ikramiye ile 
karşıladığı gibi ben de ayrıca size 
teşekkür etmeyi vazife bilirim. 
Sizi tebri&C ederim Leyli hanım. 
lkramiyelerlnfri bu aktam alacak· 
8101~ 

Leyla kalBi dUracak gibi ıen· 
deledi, •onra birdenbire kendini . 
topladı. Ve direktör.il başile se
laınladı koridora çıktı. 

Fakat ilk sersemlik tam amile 
geçmiş değildi. 

On beş rılın bütlln ağırlığı 
bir anda omuzlarına çökmüş gi
biydi. Şimdiye kader teze ümitler 
vadederek ge'en yıllar. yerlerini 
yenilere bırakarak geçfği halde 
ömrünün esas çerçe'lesi bozul
muyor, artık makinele.ş~ bu 
hale gelen ve hiç değ~meden 
biribirine bağlanıp giden günllik 
hayatı onu korkutmuyordu. 

(Ark ı<ıı var) 
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Brigit Helm 
Yunanistan da 
Güzel Alman Yıldızı 

· 1-Jararetle Karşılandı 
· ilk defa olarak beyaı perde de 
Metropol filminde görünen Ye 
blltlln ıöhretinl bu filme borçlu 
olan aarıım Alman yıldızı Brigit 
Helm hiç seyahate çıkmamııtı. 
Geçen ay içinde tatilinden istifade 
ederek bir seyahate çıktı ve bUyllk 
ıehirleri dolaıa dolat• Atinaya 
kadar geldi. Güzel yıldıı: Atinada 
on binlerce halk tarafından em· 
salsiz tezahürat arasında karıı· 
lanmıştır. Kendisine hediye edilen 
çicek buketluini taıımak için Uç 
kamyon k ralamak mecburiyeti 
haı.l olmuştur. 

Yalnız güzellik Ye cazibealle 
değll, ayni zamanda yllksek aan'at 
debaslle şöhret temin etmlı olan 
bu Alman kadını bir günde bin 
beı yüzden f aıla aenç kızın ıiya
ret talebi karıısında kalmıı, fa
kat hiç birisini kabul edememiş, 

sadece ziyaretçilerinin karı111na 
çıkarak, göstordikler~ teveccühe 
lusaca tefekkür etmlftir. Briglt
Helm kendisinden fotoğraf lıtl· 
yenlere kartı nazik davranmıı. 
Adtioaa kaldığ& mUddetce Uç bin· 
deo fazla fotoğraf tmıalama,br. 

Ella Mailer 
Yıldızların Kumpanyalar 
· ·Elinde Esir Olduğunu 

Söylüyor 
Franııı kadın yıldızlarından 

Ella Meller "Analık,. iıimli bir 
filimde baı rolU muvaffaklyetle 
temsil etmiftir. Bu muvaffakiyet 
Ozerine birkaç kumpanya kendi· 
ılne müracaat ederek uzun müd
detli mukaveleler teklif etmiılerdir. 
Halbuki Ella Maller bu tekliflerin 
hepıini reddetmiıtir. Ona kalına, 
Yıldıılar için filim Uzerine muka· 
vele yapmak daha kazançhdır, Uç 
nya beı aene gibi mliddet Oze· 
rlne yapılan mukavelelerin yıldıı
ları kumpanyaların elinde ealr 
•azlyette bıraktığını, Holivutta 
bUtUn yaldızların sinema direktör-
lerinin uıağı derecealnc dDşmUş 
olduklarını ıöylemektedir. 

Suzi Vernon 
Fransız yıldızlarının en iyile· 

rlnden olan Süzi Vernon " Altın 

babası,, is:mll bir filimde haf ka· 
dm rolünü tem&il etmiştir. Bu 
fılm şimdi Paria sin emalarında 
g6s~crilmekte ve raibot kazan
maktadır. 

Sarışın Sinema Yıldızları 

Frtın11~ 
gıldızl•
rı11da• 
Pi ger 
Lo.rlı• 

Elizabat Allan 
Holivudun yeni yıldızlarından 

Elizabet Allan "beyazlı adamlar., ' 
isimli bir filim çevirmiıtir. Sene· 
nin _.o yeni eaerlerinden olan bu 
filim Amerika ve Parls sinemala· 
rmda göıterilmiye ba,lanm17tır. 

Erkek yıld .zlardan Klark Gabi 
bu filimde El zabet ile kar tı kar
şıya oynamaktadır. 

Komik 
Erkek Yıldız 

Yeıd ie .. fi 
•ıldısl•rdtı'll 
Frtı•lc.• Toa 

Mari Glori 
Fransız yıldızlarından Marl 

Glori muharrirlij'e başlamıtbr. 

ilk olarak bir aevda hikayesini 

roman şeklinde yazmıya karar 

vermiştir. Bu güzel kadın 
vaklile iyi tahıil e.ttiği için 

romnncılıkta muvaffak olıcağı 
muhtemel görüimektedir. 

Beyaz Perde Haberleri 

On Bir Senede 112 
Film Çevirmiş 

Erkek yıldııların en methurla· objektifi karıısına çıkmııtır. Yani 
nndan olan Riıar Arlen artlatllk beı milyon poz realm aldırmııtır. 
hayatına alt bütün safhaları not IJk sinemaya baıladı~l günden 
etmiştir. On bir aenedeberi beyaz bugUne kadar geçen on bir aene 
perdede oynayan birçok fillmlerde içinde 112 filim çevirmittir. 
muhtelif rollerde gözüken Riıar, >f Güzel yıldızlardan Elisaa 
ne kadar filim çevirdiğini, kaç Landi Hollvut civarında küçtık 
defa objektif karıısında durduğu- bir çiftlik aatın almııtır. TatU 
nu, bulaaa lrlli ufaklı her ıeyl zamanlarında bu çiftlikte köylt! 
not etmiştir. hayatı yaıayacaktır. 

Riıar Arlen tamam on bir "'° Kayttl Karliol lngi!lzce, 
ıenedenberi artlıttir Ye filim çevir· Almanca, ltalyanca Ye Franıız• 
mektedir. Şimdiye kadar beı cayı ana dili ~ibl aayet iyi 

milyon dafa fotograf .... Y_•_•=in::ıı:e==-m=-=a=-===-kıo::ıoi::ıın-=u,,;,ı""'ur=.-=--------=-..-
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Evet, Sınk.a l · aı.. ... yı.{ 
Amerlkaya gidip kcvboy 
olmu~Iardı. Bir gü.ı ta:i
me çıktılar. 

Sm ~ b:r kement attı 
ve Palabıyığı yak~:adı 
Malu ':l ya Parnbı. ık deh· 
şet.i ku,vet i id. 

!...ır.ı:s; ı.cı •• e .• L..! tınu u~

viı"eC :!ğine, ken<_:si .::tbn 
d!.i- lü ve sürüldenmiye 
bC!şl~ dı. 

:f Fıkra f: 
Tembellik 

Afacanla Cingöz konuşuyor• 
lardı. Cingöz dedi ki: 

Sen çok tembelsin Afacan! 
Neden?. 

Sabahları hiç erken kal· 
kamıyor, boyuna yatıyorsun. 

- Ne çıkar? 

- Nasıl ne çıkar? Halbuki 
ben gün doğarken uyanıyorum. 

Bu yüzden de çok ıeyler kazanı· 
yorum. 

- Neler? 

- Mesela dltn sabah erken· 
den sokağa çıkmıştım, yerde bir 
cüzdan buldum. içi para dolu idi. 

Afacan güldü: 

- L .•• u11 ı..uçuk çocuai için bir küre.arz 
veriniz. 

Ne büyüklUkte olsun ? 
Tab:i hilyilklükte .. 

Evet, Çopbacak Hadi~e 

nec; o!nı .. :;t.ı. B~nu b.le
bilir m;s:n z, ltaptan mı?: 

Hayır.. K. ~~-·t.Aar gitıı 
dümen çeviriyor, bir ip 
çekerek ciüdük öttürmek 
istiyor. 

t' A8\. çekLJ~l tp 
atın çmgırağıdır. Çöp• 
bacak aari bir arabacı 
olmu,tur. 

- N .ç.n u ... lık) ağını yalnız büyük a .. ne. ın 
elinden i;:i) orsun ? 

- Elleri titreyor da ondan.. Kaıığı ağzıma 
uzatırke~ yansından çoğu ~ e. o dökülü:y or. 

Fıkra 

Kaza 
· Afacan babasına koıarak ne• 

feı nefeıe; 

- Ah, baba, az kalsın büyük 
bir kaza oluyordu. Dedi. 

- Ne oldu!. 

- Anne annem asma aaatin 
önün den geçiyordu. 

- E?. 

- Saat birdeublre yere düttU. 
- Demef. 

- Eğer iki saniye evvel dUt· 
müı olsaydi, anne annemin ka• 
f au parçalanacaktı. 

Babası, mahzun mahzun kol· 
tağuna çöktii. Ml1tees&lr olmuştu. 

Afacan anladı: - Hıh, dedi, eğer o cüzdanı 
dtişllren adam benim gibi geç 
vakte kadar uyusaydı, cüzdanını 
kaybetmez, sen de bulamazdın 1. 

Bilmeceler - Müteessir olma baba, dedi. 
Ben ıaati iki saniye ileri götürü• 
rilm. Bir daha aefere .... 

, ............................................................... . Dağdan i•llr rı1111clor. 
Agajındtı çor•llÇıklar : 

Caruız doğu carelareır 

A.entli •tini ••r ttıflanır: 

Sobahlıtyin /Colkton, 
Bacayı ooynuma ta1Ctım: 

Kartı tav•k kakıldar 
Kanetları ıakı/Jar 

Kalbur 
····························································~ 

Hayvanlar Konu•uyor! •• 

ı ~-;;.ii~~·-
L 

Cingözün annesi - Ne o, baban yine bir f8Y 
vuramadı galiba. Tavşanın kulağına takılı bu _kart 
ner., Yoksa çartıdan satın mı alt!ınız ?. 

Cingör. - Yok anneciğim, o kart babamı• tav• 

~"'"' "'''"clll~~hı 1111Atİ ~österİyor f. 

Arı 

~oc K 

Vecizeleri 
Çocuklar, bü· 

yüklerin en iyi 
dostlarıdır. 

• iyi ıoydan do· 
ğan bir çocuğun 
safiyetleri, hazan 
bir flleaof sevim· 
lllii.i gösterir 

• 
Bazan en bU· 

yUk insanlar, 
. çocuğun karıı· 
ımda ondan çok . 
daha ziyade kl\
~tıllirlor. 

Civciv 

Ano~c•g!m, komıu ..... n 
peii bahçeye girmiş, bUtUn 
mutları yiyip, bitirmiş 1 .• 

Entari 

ar· 

~OC~K 

Vecizeleri 
Bahtsız çocuk· 

lar, daima yetim 
çocuklardır. 

* Kaç çocuk, an.-
nelerini kucak
larken, kendi:«!4 
rini de kucak· 
}atmazlar!. 

* Çocuk biltlln 
insanların temel 
taııdır. 

* Eğer glilmek 
istiyorsanız, in .. 
len çocuklara 
bakınız l 

.J 
Acaba? •• 

1 ! / \, t, 
'-.. 

Çocuk [fv.1.~- rej O y di· 
ğ n:z yemeii biraz l vvel mutbah.~ 
ta dökmüştü de, ann1am tekrı:r 
taT1;>ğ ı n•.,,n l·o"l'T'" r 'n h nın•fev7e •• 

t- ~~ l~ l\ 
- Siz misafire böyle rui bakarsa ,z evladım, 

iki saattir bekliyorum, hila kahvemi getirmediniz!. 
Afacan - Liıtfen sakalınızı kaldmr mısınız 

Efendi amca. Kahveniz sakalınlZm altında ka~mışl. 
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Yazan: Sermet Muhta:-

Y şil Odadan Eflatun Odaya Geçilmişti 
---------

Vehbi B. buyurdu. ı tırı mış, Ozerlerine acemkarl, ke-
0 g .. u, sabahtan beri su narları talik yazılı bfr boyama 

FRANSIZKA GAAL 
Gençlik •.• Aık ... Saadet. .• Zevk •.. Neı'• ve hayat 
ta91ran ve batından sonuna . kadar ıarkılarla 
dolu fevkalade bir film. 

FAYWRAY • p c RTRACY 
Çin... Harp... Kan... Ateş ve alevler arasında 
isyan ... Şayanı he}ret bir eser ... Tüyleri ürperten 
ve insanı dehşet içinde bırakan bir film. 

dö .m mi i. Farkrnda değildi ör~U ya)ılmışh. 
amma ne der ce sıkışmıı .• Geniş Tombul mirasyedi, içeri adı· tpSl _____ lımllE!'lill~• 4 BÜYÜK YILDIZ -G-mEl:i -----,-. ı 
bir soluk aldı. mını atar atmaz, aealer yükseldi: EliSA L ~iDİ NiLS 

En baş belaıı olan cihet o - Neredesin be iki gözümün p u L s ve D-...ınııı. ... _...., r 

berbat çorapları, hemen ikiıini de bebeği? GözUmüz yollarda kaldı 
1 çıkardı. beyccğizim 1 ?.. Bu P~rıembe akşamı S A R A Y Sinemasında 

- Ustam, Tosun pehlivanım, 
ş·mcli bu mund rıar• •• yep· 1 K L A s o·" u·· 

malı? .. Yıkayıp gi)se vakit ge· bir seattir kapıyı kollu} oruz; seni 

b ki bekliyoruz! f;Jminde gör•lneceklerdir. 
;eçek. Kapıda, cancağızı e i- Sofadan Aieksanın kısık sesi 
11or.. Bir ken ra bırakıverse ko· işitildi: 

Sinemasında 

filminde taganni edecek ve 

2: L 
kusu yine ortalığı bUrUyecek. _ Hay pafa ıadem hay! .• 

B'r ayağını mermerin kena· Hay beylerim bayt. Ne marifet 
A'a-lill!I~ GEORGES OHNET'in romanından muktebes ve ~ı:ımm:n11._ 

BUyUk trajediyen GABY MORLA Y'ın fevkalade temsili 
komik tavırlarile seyircileri 

memnun edecektir. ~--
rınn, ötekini sundurmanın llstUne sahibi bir herifimdir, ,ımdi gözU· 
koyarak yüksekteki pencereden nüzle görecekıiniz. A9kolsun 

o ·E Mi R HANE MÜDÜR Ü 

çorapları dııarı fırlatb. köpoğlu AlekHn deyeceksiniz! 
Kalfa Hanım marifetile sema• ( Arlcaaı var ) 

Büyük ve kuvvetli dram fi1mi bu hafta 
6 U M E R ( E1tld Artiatik) Slnema&ınd 

~---ıı:m-• kemali mavaffakiyetle devam ediyor. Clmlll~C!ll-mli' 

inanç - Ş•hrimiz:de bu isimde ay• 
lık bir bilgi mecmua&l çıkmıya batla• 
mıftır. 

verin yanına usulcacık konu ver• 
m'ş olan mis sabunu köpürttü. 

Evvela ayaklarını, 11onra, ba· 
ıını ve yilzlinU, bir All yıkadı .• 
Dünya varmıı yahut.. 

Küçük Allı, kapı dıtında, bir 
elinde ıakız gibi 11rmah haTlu, 
bir elinde kıralıuya (o tarihlerde 
kolonyanın adı bu), bekliyordu. 

Tombul, kapıyı aralar arala• 
maz, iki Arap hemen seğirtip 
V hbinin önUne diz çökttı. 

Delikanlı ıaıırmışb. 
- Yapmayın be ablalar!.. 

Estağfurullah diyorum yahu!.. 
Bıllshi gllcenirim. Anam yerinde· 
&iniz, ayıp be1.. diye çabalarken 
siyahi erin ikisi de, ellerinde tUy· 
ll.l pe~kirler, Vehbinin ayaklarını 
yakalamışlar, sıkı ııkı kurulayor• 
lar, Küçük Alh da, mla ılbl la· 
vanta çiçeği kokan sırmalı havluyu 
sevgilisinin baıına dolayor, bir 
taraftan da kıral ıuyu yağdın• 
yordu. 

- Eflatun odayal.. Eflatun 
odaya!.. diye yllrlldüler. 

Evin, bir arada eğlenti mec· 
llslerine mahsuı iki oduı var. 
Biri uluorta klmıelere mahauı, 
hatta Arap Abdullah Ye Onlkiler, 
bunlarla arayı edip mOdavimlik 
mazhariyetine erenler, hep buraya 
alınır. HarcıAlem Ye her atınkD 
knllu çörek yeıil oda; janl ilk 
ıirdikleri oda. 

Bir de, yine aptesane aibl, her 
daim kJlitli ve anahtarı kocakan· 
ların ku§agında, değme adamlara 
açılwııyan, mabeyinciler•, mftıa· 

hlplere, Zaptive nazırlan gibi kim
aelere tahsis edilmit olanı Yar. 

Bu odanın adı da eflatun oda. 
Sl>ylemiye hacet yok, buranın da 
tavanı, duvarlan, kapısı, perdeleri 
kanapeleri, keçesi hep efJAtuna 
ve mora çalar bir renkte. 

Bu mer'iyUlhatırlar odasanın 

ıatdatına diyecek yoktu. 8Uyfik 
paşa konaklarındaki mi1&fir sa· 
lonlnrile omuz öpUfllyordu. 

Kapının tam karşısında, tava• 
na kadar, kabartma nakııh, som 
yaldıılı bir ayna konsol.. Saçak· 
ları karıı boyunda perdeler ve 
kanepeler.. Yekpare balının ü .. 
tnnde, ipek Kayseri seccadeleri •. 
"Üıtlerine mor canfesten örtüler 
örtülmüş ceviz ıigara sehpaları .. 
Kudüs İiİ, İbranice yazılı, zeylin 
ağacmdan k.britlikler .. 

H ç bir tarafta çöp, toz na· 
mına eser yok. Her taraf en titiz 
bir ev kadınının misafir odası 
kadar gül .. 

* Ortaya mükemmel bir rakı 
ıofrası kurulmUJtu. Masa, kfiçürek 
düştüğü için yanma ayni yüksek

. Le bir ensix masa daha yanar 

EU 
CLARK GABLE 

GECE 

Torik Bolluğu 
Yurt içine De Ucuzca 
Balık Gönderiliyor 

Son haftalar içerisinde görll• 
len torik bolluğu el'an devam 
etmektedir. Komıu memleketlere 
yapılan sevkıyat henüz hızını 

kaybetmemiştir. 

Sahillerden uzak ıehirlerimlz 
halkının gıdalanm(Jaını temin için 
Devlet Demiryolları idaresince 
taze balık nakliyatı içln yapılan 
tenzilAt iyi neticeler vermektedir. 

Taze balık nakliyatı için ton ha· 
ıma ve kilometre hesabile 15 
kuruı alınırken bu Ucret son defa 
iki kuruıa indirilmittlr. Bu yüz• 

den, dahile de ucuzca taze balık 
gönderilmektedir. Baltk sevkiya• 
hnda kullanılan kaplann geri 
getirilirken, hiçbir Ucret alınma• 
ması muvafık ıörUlmUtttlr. 

Bir Alay Sarhoş Yakalandı 
Kahveci Mehmet, Ha1ı1.a ve 

diğer iki Mehmet Bahkpazarında 
Akif adlı biri Sirkecide, Mustafa 
adlı biri Arapcamide ve Bekir 
adlı biri de Beılktaıta kendilerini 
bUmiyecek derecede serhoş bir 
halde ötekine berlklae 11arkın· 
talık yaparlarken yakalanmıılardır. 

Avrupa Tahsili 
Muhtelif ihtisas ıubelerlnde 

tahsil etm~k üzere Avrupaya gl· 
decek 25 lite mezunu, bir Kanu• 

nuevvelde ıebrimizden hareket 
edeceklerdir. Bu talebeler içinden 
ikisi, istatistik tahıil etmek Uzer• 
Amerikaya gideceklerdir. 

Sinemn tekaiği:ıin bir harikaıı 
• 

Pek ya.kında. 1 P E K Sinemasında UŞU 
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u 
GECE UÇUŞU 

JOHN BARRYMORE 
HELEN 

Bozuk Süt, Bozuk 

Doktorlar, Acı Bir H ki
kati Meydana Çı ardılar 

( Baotarafı 1 inol 70zde ) 1 Yapılan tetkik atta diğer bazı yer• 
yük ıUt tacirlerinin elinde çok lerde de ayni suretle yoğurt yapıldığı 
miktarda ılit kalmakta ve bu anlaşılıyor. Bulgaristanda da buna 
sütler bozulmaktadır. Bu sütlere benzer bir h dise olmu tur. Pek-
kola ve çamaşır iodası karı,tırılmak 
auretile koyu va znhiran mükemmel 

bir yoğurt yapılmalda ve satılmakta
dır. Halbuki bu ıUtlere katılan so
da, ıüttekl ( asit laktik - hawızı 
leben ) le birleıerek zararlı bir 
madde hasıl etmektedir. Bu se
bepledir ki bazı doktorlar ıon 
zamanda hastalarını yoğurt ye
mekten dahi menetmlılerdir. 

Bu suretle kuilmit ılltten ya• 
pılan ve ucuz flata satılan baıı 
beyRı peynirler için de ayni mah
zur mevzuubaha olmaktadır. Bu 
Yaıiyet karfıunda doktorlar bu 
meseleyi Etıbba cemiyetinde ko
nuıarak belediye nezdinde mDı· 
terek bir teıebbUı yapmayı dil· 
ıUnmektedirler. 

Bu itle meıgul olmuı bir dok· 
torumuz bize şunlan aöyledi: 

- Bu, ıon gUrılerde isten• 
bula civar ·bir yerde bir hidlse· 
de meydana çıktı. Orada büyük 
sütçülerin elinde (2,000) kilo allt 
kalmıı ve bozulmuıturr. Bunun 
Uzerine bu slltlcre soda ve kola 
katılarak sun'i yoğurt yapıldı ve 
piyasaye ıevkolundul .• 

mez yapan bir fabrikanın pek· 
mezlerini içenlerin zehirlediği gö-

rülmilf, bunun sebebi uzun uzadıya 
araştırıldıktan aonra hiç akla 
gelmiyen bir sebep olduğu mey
dana çıkmıştır. 

Meğer pekmezlerin muhafaza 
edildiği büyük sırlı kUplerın iç tara• 

fındakl (sular )ın imalinde arslnik 
karışık lmiı 1 

Bizde de bu nevi yoğurtların 
zarar verdiği muhekkakhr. Bu 
zararlı madde lnıanı öldDrecak 
miktarda değilse de yiyende 

aynen zehirlenme arazı yapmakta 
ve sıhhatı bozmaktadır. 

Yoğurt ve beyaz peynirferln 
fenni usullerle yapılması içlo 
mecburiyet konmatı, Ye hayat 

ve sıhhatini yalnız yöjurttan bek· 
liyen haatalarmızın bu nuılbetton 
kurtarılması elzemdir. - J. M. 

Avuaturya B .. veklll 
Papahkta 

Roma, 19 (Huıuai) - BuHda bu
lunan Avusturya Baınklli M. 
Şutnig bugiln Papa tarafıadan kabul 
edUecektir. 

ulunmuş 
Hazineye Ait Birçok 

E ya Ele Geçti 
Milli EmlAk mtldUrlilğU, eli do 

bulunan emlikl y vaş ya : ıa• 
tı) ğa çıkarma tadır. Yeni knnnna 
göre atış peşin para ile yapıldığı 
için birçok emlAke derhal alıcı 

bulunmamaktadır. 

EmlAk mUdUrlUğll yaptığı yenl 
araşhrma netle sinde on, on iki 
senedenbeıri şurada burada Milli 
EmlAk mUdürlUğUne geçmemit 
menkul birçok mal el geçlrmi tir. 
Bunlar urada bur da mtihUrlll 
oda.larda unutulup kalmıştır. Bu • 
lar modesı geçmiş mobilya vesal· 
redir ki hepsi aahlacaktır. 

Oç Buro 
Villyete ba~lı birer bUro ha• 

llnde çalııan Sanayi, Ticaret " 
Muadin mlldUrlUklerlnüı yeni va• 
ziyetleri hakkında aıatcadarlara 
yeni bir emir aelmiftir. Öğrendi
ğimi&• göre, bu. bürolar Huiraıı 
baılangıcıaa kadar bugUnkU vazl• 
yetlerhd mufıafaza edeceklerdir. 

Ticaret odaları kongresi toplan• 
diktan sonra, bu büroların Ticaret 
odasına bağlanmaları imkAm olup 
olmadığı anlqılacaktrr. 

·-··· -····· 
Eski Fransız 
Tiyatrosunda 

Aktam uat 20 de 

BU BiR 
RÜYA 

Operet 3 perdtl 
Yazan: 

Selma Muhtar 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hi11esl Hisseye göre 
No.sı Noı sı muhammen kıymeti 

1255 Yedikule Hacı Hamza Ağaç kakan mektebi Abıap hane 46 12/240 60 T. L 
1444 Bebek Bebek Yenimahalle " 58 3/4 306 

" 
1446 " 

,, " 
,, 14 2/.1 300 

" 1448 Üsküdar Yenimahalle Fıçıcı ,, 21 4/24 278 it 

1449 Beyoğlu Hüaeylnağa Vlılde çejmeli e11d. Takaim yeni Araa metresi 33,60 195 Tamamı 268 ,, 
1450 ÜskUdar Selami Ali Selamsız Kiglr dükkln ve hane 201 114 280 , .. 
1451 Bebek Bebek Kilise Ahfap hane 76 Tamamı 1638 " 1452 ,, " 

,. 59 1/2 177 " " 
1453 Edirne kapı Hacı Muhittin Yağhane Arsa metreal 89,50 ' 15 Tamamı 895 ,, 
1454 Kuzguncuk Kuzguncuk Tahtalı bostan Ahıap hane ve bahçe 16 28/4536 10 " 
1457 Üsküdar Hacı Hasna Senlli Arsa metresi 97 ,SO 18 Tamamı 120 

" 
1487 EyUp F ethl çelebi Kırimi çeım• Abıap deri lmalAtbaneai 

ve babçell. 
34 

" 5500 ,, 

Yukarıda evsafı yaı:ılı gayrımenkuller 22110/934 temdit aatııında mllfterl bulmadığından pazarlıkla ve bir ay müddetle ıatııa 

ç.ıkarılmııtıı. ihaleleri 22/ 11/934 Perıembe glintldtır • "7083 ,, 

• 
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r, if ··seyini Azlederek 
ını G .t·rmek stiyor ardı •• 

Kendisi buradan münferiden 
gönderilecek olduğu Ye kendisi 
de es Hn bu fikird_, bulunduğu 
cih tle o m hzur da bertraf dil· 
ecektir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Berutta ahiren meşhut olup 
bertaraf edilmiş olan ehvol, Şam 
v Hal pte kat'iyyen gayri mah· 
sustur. Bilakis Basrnda o gibi 
metalibat vaki olmuıtur ki bu da 
N k:p zade Talip Beyin eseri 
t vikatıdır. Olbapta emrll irade 
wf adim baı.r ti rinindir. 

(H ıly ) - Ş rif Haydar Be· 
yefendinin Suryc işlerinde lıtih· 
damı kat'iyen varldihııtır olma· 
mıthr. 

Bu bapta mesmuat vana 
doğru d ğildir efendim. 

Sadrazam M hmut Şevket 
Paşanın şu ce ahı, birkaç nokta· 
dan haili ehemmiyettı. 

1 - Surycde mUfettiıl umu• 
mtlik lhdElsile ornmn idaresinde 
bir fark tasavvur edi iyordu. 

2 - Suryede tiddet göaterll· 
mck istenilmiyordu. 

3 - Halkan bir kısmı tara .. 
fından gasterUen taşkınlığa, bir 
ihtilal ve isyan manası verilmiyor. 
Buna binaen askeri harekete 
lüzum gö terllmiyordu. 

4 - ( Ortalığı karııtıranlar ) 
biliniyor.. (Asıl fenni ğın bunlar• 
dan geleceği) 11öyleniyordu. [Fakat 
na kadar gariptir ld hUkiimet 
reisinin (y ramaz) tablrile tavsif 
ettiği bu, fenalık gelmesi melhuz 
olan mUfrit ittihatçılar, oradan 
tebdil edilmiyordu.] 

5 - Asıl dikkate ıayan olan 
nokta; (Şerif Haydar Bey) meaeleal 
idi. Mahmut Şevket Paşa, bu 
%atın ( Surye i9lerindo tetihdamı 
katiyen varidi hatır olmndığından) 
babıcdiyordu. Halbuki ittihat ye 
terakki rileaaıı ise ba~ka türlli 
düşünüyorlar; ( Şerif Hüseyin )l 
a zlederek ve yerine cemiyetin 
gözdelerindeo olan Şerif Haydar 
Beyi geçirerek muht mel olan bir 
A rabLtan isyan ve ihtlliilinio 
ön~ne geçmek isHyor)ardı. 

Mahmut Şevket Patanın bu 
suretle idarei lisan etmekten 
m ksadı neden ibaret olursa olaun 
bu meaelode baılıca göze çarpan 
bir nokta varsa o da hükumetin, 
ıiyasetlnl tebdil etmHI Ye bu 
meseleye muslihane bir ıekilde 
hitam vermek isteme1i fdJ. HOr
riyet ve itilaf hrkaaı ile Arap 
komitecilerinin mUtterek bir gaye 
Ue Suryenin muhtelif memleket· 
!erinde açtıkları merkezler; 
• Hürriyet ve ltilAf fırkasının 
hUkümet tarafından feıhedilmHi 
üzerine - kapanmıştı. Ortada 
sadece Arap komitecileri kalmıttı. 
ilk zamanlarda bunlara kar§ı: 

- Siz, Surye halkının veki· 
letini haiz deiilıinlz ya.. Umumi 
davalara kalkıtmıya ne hakkınız 
vu? 

Diyen btikiımet, şimdi bu ko
mltecilere karıı ric'at g6steriyor. 
Etek doluları altınlar aarfederek 
lıtanbu!dan Parise kadar nazırlar, 
meb'uslar, murahhaslar gönderi· 

O tarihte, Beyrutta aldırılmış pir grup 
l - Cemal f'aıa, 1- Surye Valiıııi Tahsin Bey 8 - Beyrut Valiıl 

Aımi Bey, 4 - Mithat Şükrü Bey 

y ... _ .• Müzakerata giriımek lıU• 
yordu. Hilkumetln bu arıuıu, 

kolaylıkla neticelonmiıti. 
Mefkure namıaa cemiyetler 

teşkil ve klUpler teais eden, Pa· 
riıte hararetli kongreler akteyle· 
yen, Surye halkını parlak vaitlerle 
heyecan ve har kete getirmek 
isti yenler, • rçabuk yola gelmiı
ler.. Ayanhı<, mebusluk, büyükçe 
karlar bırakacak lmtiyaılarla tal· 
tif edilen zaif imanlı mefkiıreciler 
derhal daYalarından l'aıgeçiYer• 
mişlerdi. 

Ortalığa zahiren bir ıükfın 

gelmişti. TeıekkUl eden arap 
cemiyetleri infisah etmi9tl. Fakat 
bu, (Arap lstiklfi.l ve ittihadı) fik
rinin kAmilen ölmUt olmasına 
delalet etmezdi. Bu öyle bir va· 
ıiyet idi ki; artık bunu idare 

etmek, hiikiimet ricalinin dirayet 
Ye hlianU niyetine kalmıı birteydl 
Nitekim bu fesadı el altından 
körUkleyenler bulunmasına rağmen 
bu hareket uzun aıUddet atıl ve 
mefluç kalmıftı. 

Şu hakikati ıöylemek icap 
eder ki umumi harbin baıladığı 
zaman, Halepten Yemene ve 
Beruttan Bağdada kadar bUtUn 
arabistan Osmanlı hükumetine 
bUyllk bir temayül göıtermiş ve 
ve muzafferiyet temenni etmişti. 
Bu temaylilde büytik bir saml· 
miyet hisaedilmeae bile • idare 
noktasından· her halde bUkfımet 
erkanını memnun .sdecek birfeydL 
Nitekim Cemal Paıa bile Suriye
ye giderken, orada bir (araplık 
meıelesi) ile mücadeleye girişe· 
ceğini aklından bile geçirmemişti. 

(Arkaı:ıı var ) 

• fgd .. 
bedenen ve ruhen yoıgunsanız 11c: bundan dola>• taın 11crınılc çalışaıııı· 
}'?rsanıl; i~lerıniziıı iyi gıırnesini nasıl isıcyebılirsi11i2 > Unııtınııyıııızkl 
bırkac ıtecelık uyk11s111luk sııi bu hale sokabılır. 

8romural -Knoıı .. 
sirıirlerf y:ıtı~tırır, U)kll)U getırir, zararsız, tesiri hoş ve oınııİ)·cıli bir il:ıç 
olup sınirlerinizin sükiınunlı çok kısa bir zamanda inde .. bu sa}'fde sizi 
)Cıılden dinçleştirecek olan uykunuzu temin C'der, 

10 ı·c 20 ko"ıprimtıı l13\I ılipo 
ltrdr ccıaıırltrdt rtçtıt ılt s.1111tr. 

Knoll A.· O., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen sJRhin. 

Kuvvet Birliktedir 
Galatasarayla Ateş - Güneıin Birleş

mesi Faydalı Olacaktır 
( Bactarafı 1 inci yüzde ) 

Neı'emlz lıte bundan kaçtı. 
Maamafih kongrelerin bu me• 

ıeleyl umumi menfaat dahilinde ve 
bir birleıme hükmlle halledeceği 
emniyeti ile Galatasuayın gön· 
derdiği tavzihi aşağıya dercedi· 
yoruz: 

Calatasaray Spor KulfibUnden: 
17/111934 tarihli gazetelerde idare 
heyetimizin ıallhiyettar azasından 
birinin (Ateş • Güneş Kulllbü) ile 
anlaıma mevzuları etrafında te· 
masta bulunduğu yazılmaktadır. 
Böyle hayati bir meael~nln halli, 
değil ferdin, bir idare heyetinin, 
hatta bir zümrenin bile ret veya 
kabul edemiyeceğl kadar derin 
ve avakıbı mes'uliyetlidir. 

eb'us • 
eçı 

Bunun ancak KulUp Umumi 
Heyetinin verebileceği bir karara 
müstenit olabilmesi gayet tabiidir. 
Şayiaların, idare Heyetimiz tara· 
fından alınmış karar ııklinde ga· 

zetelere aksettirilmesi, bir fikri 
ıabitle hareket edenler tarafın• 
d n işaa edilmiş olduğunu cllm
lenio nazarı dikkatine vazederlz. 

KultibUn yUksek menfaatine 
zarar vermlyecek, bUAkfs f aydab 
olacak tekliflerler her loaan 
tarafından 9ilkranla kabul edi• 
leceğl gibi idaremiz tarafından 

da kabul edileceği ve aynı teklif 
umum heyete bildirileceği tabiidir. 
Yalnıı. böyle bir teklif timdly ... 
kadar vaki olmamııtır. 

ine Doğru 
~~~~----ıı::m--~~~~ 

( Baıtarafı 1 laol 1ilzdt ) 
olarak namıetlik konulma11nl 
temin için oralarda fırka tara• 
fından namzet ilin edilmiyeceği 
ıöylenmektedlr. 

Diğer taraftan verilen bir ha· 
bere göre, C. H Ik fırkası umumi 
kAtipl ğine yeni seçimde namzel
liklerinln llAn edilmesi için bazı 
kimseler tarafından mllracaatler 
ılmdiden baılamıştır. 

On Beş Fazla Meb'ualuk 
Nlifuıumuıun ıon dört sene 

içinde bir hayli artmuı dola· 
yıaila :yeni mecliıt• bugUokn 
meclise niıbetle meb'uı say111 on 
bet kadar fazla olacaktır. 

Dahiliye bakanlığının tamimi 
llzerine, btltUn intihap dairelerinde 
yeni meb'uı aeçimi hazırlıklarına 
baılandığına dair buraya haberin 
gelmektedir. Belediyeler aeçlm 
tahıisatı ayırırken çıkacak meb'uı 

1ayııını g&zöntinde tutacaklardır. 

Aadsız Rivayetler 
Ankara, 19 (Hususi) - Meb'uı 

seçiminin yenilenmesi mUnasebe
tile GUmrUk ve lnhisarlarla Ziraat 
bakanlıklarının kaldırılıp bu iş-

lerin iktısat ve Maliye Bakanlık
larile Sümer Banka verlleceğl 
hakkında çıkan rivayetler asılsız· 

dır. Ziraat Bakanlığı yeni Teşkilat 
Kanunu Layihasında bazı değl· 

ılklikler yaptıktan ıonra yenl 

Te,kilat LAylhasmı Beşinci BUyUk 
Millet Meclisinin ilk devresine 
yetiıtirecektlr. Gümrük ve lnhi· 

aarlar Bakanlığının lağvı değil; 
ancak inhisarlar Umum MlidUr· 
lüğl\nlln teiklldtında değiıiklik 

yapılma11 ve bu Umum MüdUr
IUğUn Bakanlıkla daha ııkı mU• 
naıebette bulunmaıının temini 
mevzuubahstir. - * 

Bir Üfürükçü 
( Btlltarafı l inci aayf ada) 

kimselere UfOrUk yapmıt ve ıirin· 
llk muskaları yazmıştır. 

Polliin' teabit ettiğine göre, 
bu adam ıon zamanlarda haıta• 
hane kapılanna dadanmıştır. Ka .. 
pılarda muayene ve tedavi lçin 
bekliyenlerden kandırabilecekle· 
rinin yanma yaklaşır ve kulakla· 
rına ıöyle fıa ldarmıı: 

" - Doktor ilAcmdan ıif a 
umulur mu hiçi Ben ıimdiye ka
dar iki ıatırlık muska ile yüzler· 
ce zavnllı} ı ölümden kurtardım.,, 

(75) lik Ali Rız Efendi bu 
f ,sıldamalardan sonra cebinden 
çıkardıiı k&ğıt parçalarına kar
gacık burgacık yazılar yazar ve 
birkaç kurut mukabilinde bu 
muıkayı ha1ta adamlara 119ifa 

niyetine,, satarmıı. Nihayet Ali 
Riza efendi ıu suretle yakayı ele 
vermittir: 

Ali Riza efendi enelki gUn 
Guraba haıtaneılnin kapısına uğ· 
ramış, biraz aonra da Haseki 
hastahanesinin önUne gelmiıtir. 

Burada Nuriye hanım isminde bir 
hasta kadının yanına yaklaşarak, 
kendisini bir muska ile dermana 
kavuşturacağım söylemiş, kadın• 
cağız bir UfUrükçü ile karşılaıtı

ğını anlayınca oradan geçen bir 
polis memuruna tikayet etmiştir. 
Polis efendi de kendisini yakala .. 
mıf ve karakola götürmüflür. 
Karakolda yapılan tahkikat ile 
75 lik ihtiyarm lifllrUkçUJUk yap
tığına dair deliller elde edilmiı 
ve kendisi adliyeye verilmiştir. 

1 -::_ın~h~i-s_-a_r~!a_r_ --U~·---M~u-·.·_ d~u-._. r-1-üg-.., -ün_d_e_n_=ı 
1 - Şemsipaıa depoaunda tüttinleri gaz.le isterilize etmek için 

Komigasi~ on tes:satı kapalı zarf usulile mtlnakasaya 
konulmuJlUr . 

2 - Fenni şartname erile planları Cibalide Levaz m ve Müb2yaat 
Şubesinden almacakhr. 

3 - Münakasa 1/12/934 tarihine mUsadif Cumartesi gllntı saat 
( 14) te Cibalide Levazım ve MUbayaat Şubeı:nde ıcra 

kılınacaktır. 
4 - Münakasa ehliyeti fen:ıiyesi mUcerrep fabrika\ar arasında ya• 

pılacağından fiatsız proje ve teki Herin Heyeti f"nniyemizce 
tetkiki için münakaa:ı glinünden lil!kal on gün evvel tevdii 
lazımdır. 

5 - Münakasaya Lftirak edebilecc:ık olanlar yukarıda tayjn olunan 
gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere fiath teklif ame 

ile 0 u7.5 muvakkat teminat parasını Komisyona tevcii etmelidir. "7214,. 



BUAI ·Y•· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

1'o s 88 19- 11 - 914 

M h 1 S.. ·ı ' eç u uvarı er ..• 

[Mareıal 
Başına 

Sultan 
Bir Kılıç 

Süleymanın Oz,.rine 
Darbesi indirmek 

Atılmak,
lstiyordu •• 

Artık yalnız baıına kalan ve 
Şövalye ile Antuvanm bamlele• 
lerinden kurtularak padişahın 
OıtOne saldırmaya çıhııyor.. A}. 
tındaki terbiyeli harp atanı sa· 
ta sola sıçratıyor; elindeki atır 
lnbçla sadece müdafaa vaziyeti 
almakla iktifa ediyor. Ôlümnn 
omuzlarına çökttığtı ıu son da· 
kikalarında son bir hareketle 
birinci SUleymanın UatOne atıl
mak... ıon kılıç darbesini onun 
baıına indirdikten sonra feci 
mukadderatına tabi olmak iıti· 
yordu. 

Fakat, Mareşahn bu maksadını 
tamamen keıfetmiş olan Şövalye 
lle Antuvan, onu yerinden kımıl• 
datmıyorlar, blribirini mtıteakip 
tulgaaıoa indirdikleri darbelerle 
sersemletmlye ve atından düıtır
miye çalıııyorlardı. Çelik tulga 
üzerine inen kılıçlar, her defasında 
ıiddetle geri aıçnyor, artık biri· 
birine kilitlenen bu Oç stıvari, 

adeta blribirini allrtıklUyordu. 
Antuvan, geniş geniı aoluyarak; 
- Aziz Şövalyem, dikkat! •• 

Atını biraz aağa ııçrat.. kılıcınla 
kendini aiper al.. Muhterem akıl 
hocam olan ıeytan efendi, kula· 
ğıma birıey fısıldadı. 

Diye bağırdı. Antuvana btıyiik 
hir itimadı olan ŞöYalye, biç dU
ıUnmeye lilzum görmeden, abnı 
bir adım aağa sıçrattı. O zaman 
Antuvan, birdenbire atının kar
nına kaydı. Kıbcun, •oldan •ata 
dotru Marııalın atının dizlerine 
ılddetle çaldL At yere kapandı. 
Maraıal da boğuk bir feryat ile 
ileri doğru fırladı. 

iki Şövalyeyi parçalıyan muha· 
fızlar, timdi de Maraf8hn llattıne 

hücum ettiler. Birkaç aauiye 
zarfında onu da liyme liyme 
ederek ayaklarının altında ezi
verdiler. 

Botnn bu itler, pek kıaa bir 
zamanda olup bitlYermiıtl. Elinde 
yalın kıhç olarak ayakta duran 
birinci Süleyman, büyük bir hayret 
içinde idi. Önünde cereyan eden 
bu kanlı hadiseyi, baıından so
nuna kadar bütün teferrüatile HY
retmiıti. Şimdi de aöılerini karp
ıında duran iki süvariye çevir
miıti. Eğer bu iki ıilvari, tam 
vaktinde yetiımemiı olaalardı; 
ıurada, parçalanmış zırhları ara-
111ndan etler ve kemikler f1rlayan 
parmak kalınlığında kanlar fıılu
ran ıu ilç dUıman ıövalyeal; 
hiç fOpheıiz k•ndi piyade mu
hafızlarını ezip çiineyecekler .• 
V • kendiılni de 6ldDreceklerdi. 

F akıt, bu iki ıDvari kimdi? •• 
86yle mDhim bir za•anda nere
den gelmiıler; naııl imdada ye
tlımitlerdi. Arkalanatiakt elbiae
lerle baılanndaki tuJıalar da pa· 
diıaha pek garip selmekte idi. 
Alaylan kaç defa teftlı ettiği 
halde, tam birer F raaıız 16vaJ. 
yeıi kıyafefinde olan bu iki ıD
vari, biç gözüne ilif memiıti. 

Şövalye, ellncleki kılıcı yere 
am~ t bir halde tutarak atının 
nıtnnde dimdik duruyor; birinci 
Süleymamn gözlerine bakarak 
mağrur bir tebeuümle giiltlcnsi· 
yordu. Birdenbire SUleymanın 
ylizUnde de bir tebesailm hasıl 
oldu. O, timdi karııııoda mağrur 
bir tebessümle kendisini ıüzen 

bu simayı bir yerde g6rdOjilnD 
hatırlıyordu. Padltah, yavaı ya· 
vaı kılıcını kınına aoktu. Bu meı· 
gullyetten iıtif ade eder.k, hatır
ladığı bu çehrenin kim olduğunu 
blllmak istiyordu. Şövalye, atını 
mahmuzladı. Paditaba, bir iki 
adım daha yaklaftı. Elinde 
kılıcı, batının Uıtüne kadar 
kaldırıp sllratle yere indirenk 
Birinci SUleymanı aelimladı: 

- Şevketmeapl.. Vezirinlze 
ıelAm ı6yleyinlz .. HOkUmdarlardan 
menfaat dilenmek için sahte ce
saretler gösteren bir kabad11yı 
olmadığımı ispat ettim. 

Dedi. Birdenbire atının batını 
çevirdi. Mahmuzlarını hayvanın 
kamına baatı, bir ok gibi ileri 
doğru fırladı. Antuvan da atını 
llf&bmuzladı. Efendiıinl takibe 
baıladı. Gerek padlıahı ve gerek 
muhafızlarım hayretler içinde bı· 
rakan bu iki meçhul ıUvari, bir
kaç aanlye zarfında uzaldaşmıılar; 
harp meydanıntn toz ve duman 
bulutlan araaında kaybolmuılardı. 

Birinci Stileyman; Türkçe bil· 
meyen Şövalyenin, Franıız lfsantle 
a6ylediği sözlerden hiçbir ıey 
anlamamıfh. Fakat kendisini flip
he içinde bırakan Şövalyenin 
Haini tanımıı .. Tam yedi ay evvel 
lıtanbulda, Saray burnunda hayatını 
tehlikeye atarak iki adamı o az· 
gın denizden kurtaran kahraman 
olduğunu anlamıtb. 

* - Azil fÖYalyem!. Müsaade 
buyurursanız, bir ı•Y arzedeyim 
mi? •• 

- Hem atını alr, lıem ı6yle. 
- Duvarcı uıtalarının pırı, 

DaYut Peygamber olduiunu ıl>y· 
lerler. 

- Ya a a .•• 
- Evet aziz t6valyem .•• Teb-

rik ederim ılzl.. ondan daha ma• 
bir bir Uıtat lmiııiniz. 

- Neden anladı• Antunn? •. 
- T aıı gllıelce gediğine yer• 

leıtirdlniz... Ej'er Papa Hz. nin 
yerinde olaaydım, ve bu ı6zleri 
de o zaman duyaaydıın .• zatı asi· 
linenize cennette altın yaldızlı bir 
k6tk verirdim... Eh artık pek 
ileri ıokulmaaanız.. Bakıanıza 
topların ıülleal buralara kadar 
dOştıyor.. Yollarını ıaııran serseri 
oklar, ergiboz kurıunları da caba. 

>#-
0 gün gllneı gurup ederken. 

harp zaferle hitam l»ulmuıtu. 
Ttırk orduaunun karııaına çıkan 
Macar, Avuıturya, Leh, Çek, 
Alman, Hırvat, lıpanyol ala)lan 
kiaıilen Türk ıDYarilerlnln ayak· 
ları altında eıilmiıler.. Blltün o 
ınrhlı t6Yalyeler, prenıler, kontlar, 
markiler yeniçeri kılıçlan albnda 
can vermiılerdi. Türkler tarafınden 
( Timur Bili ) te•mlye olunan 
papaa Pol Tomorl ile Piyer 
Bereney, baflan ke1llmi9, hlrer 
mızraga geçirilmiıtl. Ceıur Tlrk 
akıncılan tarafından Tunaya 
doğru sUrillen bir fırka daıman 
ıllvarlıl, ylzerek kartı aablle 
geçmek ve hayatlarım b6ylece tah
Hı etmek iıtemlşlerdl. 

( ArkHI Hf) -----
Rusyada Sovyet Seçimi 
Moılcon, 18 (A.A.) - BIUla 

kay Ye ıebir So•yetlerl için meb'ua 
•eçimi yapılmıı 18978 icadın olmak lae
re 81866 meb'uı Hçilmlttlr• Seçim bir 
mGddet daha ı6recelctir. 

Kadın oturuyordu. Biraz etek· 
lerl kııa idi. Misafir gözünü bu 
bacaklardan ayırmıyordu. Koca 
lıaret etti. Bir tilrlU kan 
sına meramını anlatamadı ve 
nihayet bir püro ile mesele hal· 
Iedildi. Cigara dumanları her teyi 
kapadıl .. 

······························································ 
Dlnı• /Jıtual H•b•r/grl 1 

1 
Filistin 
Buğday ithalini 
Yasak Etti 

Kudüs hükumeti Filistin mat· 
Bu gasak buatına bir tebliğ 
i dll .k .. vermiıtir. Bu teh-

i m ı uç ı·v .. . ıge gore nıemle-
ag lçıntllr ketin buğday sto• 

ku ( 1934) yılı sonuna kadar ihti· 
yacı karfılıyacak kadar çoktur. 
Bu sebeple Filistin ytıkıek komi· 
serlik makamı alakadar ticaret ve 
sanayi daimi komisyonile de muta· 
bık kalarak Teırinievvel, T eırlnl· 
Hal Y• KAnunuevvel ayları içinde 
Filistine dııardan buğday sokul· 
masanı yasak etmiştir. Bu aylar 
içinde buğday sokulmasına izin 
verilmiyecektir. 

1935 seneei baıında memleke· 
tin stok vaziyeti gözden geçirile
cek ve ona ıöre yeniden bir 
karar verilecektir. Yüksek komi· 
aerlik Filiıtin çiftçlıinin malını 
kolay Ye verimli bir surette aat· 
maaını temine çaltıacaktır. 

>#-
Ankara, 18 (Husuai) - Son 

Türk-Yunan Türk • Yunan ti-
caret anlatmHı 

Birli/et• Uıerine TOrkofis 
Çalııma$ı tarafından ha-

zırl anan nizamnamede ba!lıca gö· 
zetilen tütUn, Uzfim gibi mtııterek 
istihsal maddelerinin ecnebi pa· 
zarlarda rakip vaziyetten kurtul· 
maaı için barice ıevkedilfrken 
ıerek flat ve ıerek mlltevasaıt 

firma Ozerinde anlaımak keyfiye· 
tidir. Türk Ye Yunan ihracatında 
mUıterek hareket edilerek 
piyaaa rakiplerine karşı koya· 
bilmek için mallar ihraç edil· 
meıden •YYel teıklllt vasıtaalle 
her lkl deYlet biribirini haberdar 
edecek ve bl:haua bir pazara 
lrer iki taraftan da aynı mal sn·· 
kedilmiyecektir. Türkofiı ınlı· 
terek ihraç maddelerinin aatıı 

yerleriai ve miktarlarını g6ıterir 
bir de grafik hazırlamaktadır. 

-tc ...................................................... __ _ 

=:: TAKViM== 
Ola PAZARTESi Kaıım 

JO 19 2 ncl TlfRIN 834 12 - Arabi Rumi 
9 Şabaa llH S 2 el Teırla llSI --

Yaklt Eaan1 VHat Vakit lanll y 0 -
oı ... 2 00 6 52 Akta• il - 16 ü 

Öil• 7 10 il 59 Yata& ı ıs ıa 24 

lkladl 9 45 14 34 ı ••• ı. ıı 111 5 oı 

Donanma 
Tahvilleri ,,,. / ,... 
16 ıncı Kqide De Ayın 
On Beıinde icra Edildi 

Donanma Cemiyeti ikramiyeli tab
•l1lh piyanıoıuaun (15) İlliaei Teıria 
(1984) tarihinde icra edllta (56) neı 
ketideeinde ikramiye n amorti i1abet 
eden tahvil numaralarını ıBıterlr 
cetveldir. Bu ketldede itfa olunan 
tertip numaraları: 

1275 • 8136 - 3416 - 9Ş71 - 2877 • 
93S2 • 9724 - 5272 • 35~S • 7406 • 
3077 den ibarettir. 

ikramiye isabet eden numa· 
ralar: 
lkramlyı T. Llraaı Tertip No. 

9724 
8136 
52 72 

Sıra Ne. 
1000 
300 
100 
100 
.u 
50 
10 
10 
JO 
to 
10 
6 
s 
s 
s 
5 

s 
5 
5 
5 

3416 
527~ 

2877 
1275 
9871 
8416 
5272 
912• 
ll8S2 
5272 
5272 
9332 
5272 
1275 
9724 
9871 
627i 
3416 

18 
17 
46 
63 
81 
71 
sı 

30 
95 
71 
6 

13 
16 
16 
40 
77 
32 
20 
81 
88 
72 

Bala ' aki tertiplerin hizalarında 
g8ıterilen aıra numaralarından müte-
baki aynı tertiplerin diAer ııra numa• 
ralarma n • 3077 - 7406 - 3595 -
numaralı 6ç tertibe k&milen amorti 
laabet etmitlir• 
. İhramiye ve amorti bedelleri (22) 
ikinci Tetrin (1934) tarihinden itibaren 
t ediye ed lccektir. 

Amorti bedelf, beher tahvil için 
bir Tilrk lirası ve on kurut tur. ...........................................................••. 
5 dakikada 
5 yaş daha genç 
Muvafık bir pudranın 

istimali ile gilzde 
büyük tahavvül 

Asa-ari 5 yaı 
daha küçük g ö· 
rUnmeğe ve gen9 
kızlarm arzuladıkları taze ve 
yumu9ak bir ten elde etmiye mu· 
vaffak oluraunuı. Bu ba1it ted
birin bizzat tecrübHini yapınız. 
Yüzünüzün yalnız yar111nı meı• 
bur krem köpilkltl Tokalon pud• 
ıaıı ile pudralayınız. Sonra, 
aynaya bakınız ve yüzünUıtln her 
iki kıımı ara11ndaki bariz ve oa· 
llbidikkıd farkı yukerdaki re1imde 
olduğu gibi görerek hay· 
ran olunuz. Tokalon pudruu 
( Huıusi bir uıul dairHinde ) 
krem köpüiü ile karııtınlmıı .., .. 
ıine pudradır. Tokalon pudra
ıına bir genç kızın güzelliğini 
n ıayanıhayret tazeliğini vermi• 
ye müıait kılan bu unıurdu. 
Bundan maada, krem köpüğü, 
ba pudrayı her hangi pudradan 
~eş defa daha fazla aabit kalma
ıına medar olur. Yalnız bir defa 
tatbik etmekle bütün gltn için 
her türllt padaklıjı isaleye kifi• 
dir. Tokalon pudruını kullandı
ğınızda yağmurlu Ye zilzgirlı 
bAYalarda gezseniz nya sıcak 
bir ıalonda Hatleroe danı etseniz 
teniniz daima ter ve taze kala
caktır. Bu pudra, her kadına 
hemen birkao yaı daha gen9 
ıörünmHine müıait kılar. · Mun
tazamen kullanınız. Krem göpü-
ğö, hakikaten cildi giizelleıtirir 
ve kuvvetlendirir. 

' 
Değer~i Bir 
Hoca Kaybı 

• e. ıı uın nuımuhıın Kemal Bey 

Bu yıl Tllrk irfan bayab için 
matemle dolu geçti. Ttırk çocuk
larının bilgilenmesi için kitaplar 
yazan, mektepler açan ve binlerce 
yurt çocuğuna hocalık kUraUıDn• 
de ilim •tılıyan değerli irfan uluıu 
Ebülmubaln Kemal Beyin ISlOmll 
de yurt için bllytık bir kayıptır. 
Kemal Bey, bu yurda ilim kıla• 
vuzluğu yapan bOyök hocalann 
diziılnde gelir. 

EbUlmuhıin Kemal Beyin d .. 
ima çalıımakJa geçen hayab, 
gençler için çok temiz ve olgun 
bir numunedir. Kemal Bey 1291 
de Iıtanbulda doimuı, 1893 te 
mülkiye mektebinden ıahadetna• 

me almııtır. Önceleri idare ı,ı .. 
rinde vazife alan merhum 
Kemal Bey ıonradan mual• 
llmlik mesleğine airmiı, tlmdild 
Fen F akUJtealnln yerinde kurul
muş olan Darlllhayır mektebinde 
muhasebecilik, mOdllr muavinllii 
ve mlldürltık yapmıı, 1918 de 
lıtanbul llseıl mUdtırlOğtlne aeçil
mif, bir Hne ıonra Iıtanbul 

Maarif mlldürlllğDne geçmiı, bu 
sırada Kıs Sanayi mektebini ye
niden kunnuıtur. Kemal B. 1910 
da Yilkaek Mualllm mektebine 
mlldUr olmuıtur. Bu d•i•rli hoca 
irfan hayatında kırk sene kadar 
çalıımıı Ye ciltler dohua eHrler 
yazmııbr. Kemal 8. tabii ilim
leri çok HYdlti için bir · aralık 
eczacı mektebine de deYam ede
rek yüksek derecede diploma 
almııtır. 

ÔIDmD acıdır Ye yurt lçla 
bakik1 bir kayıptır. 

M. Musolini 
ıtalya - A vuaturya Dost
luğunun Kuvvetini Anlath 

Roma, 18 (A. A.) - M. Muıolinl 

Avueturya Baıvekili M. Şuınlı ıere
fine nrditi ziyafette demlıtir kiı 

" - A•rupa teeaalldüaln icaba. 
tına tamamen uypn ola• ltalya-A•uı
turya doıtluju, bizim için •• berke• 
için ıulb ye huzur•n bir kefaletidlr • ., 

M. Mu•olini ltalya - AYuıturya 
Macarl•ta• doıtlutunun diter memle
ketlerle doatluta enıel olmamakta Ye 

billkiı bunları inkltaf ettirmekte 
oldutunu llive eylemiıtlr. 

Bu nutka ee•ap •eren M. Şuıniı 
de Macarlıtan ile olan 1&•iml mil• 
naaebatın biç bir .uretle bir tecerrlt 
teıebbllıl demek olmadıtını beyan 
etmlttir. 

1 Spor 1 
Fener • Çankaya Maçı 
Ankara (Huıuai) - Çank•Ja klibi 

28 ltirincl klaua Guma flnl Japa• 
c•tı Fenerbabçe maçına baaırlaamaya 
baıla•ıtbr. Maç burada blylk bir 
allka uy .. dırmııtır. 

Ankara Spor Salonu 
Aakara, 19 (Huıuıl) - Yeal ıpor 

salenunun muhtelif ıubel•rine lcaylt1er 
baıla•ııtır. Gençler çok 1akın bir 
alika 18atererek fl'UP halinde kaydo
lun•aktadır, bokı ye Hlcrim ve 
hanımlara mahauı lflnler ayrılmııtar. 
Salon merbHt oldutundaa çok kala· 
balık olacajı tahmin edilmektedir. 1f. 

Trabzsnda Spor 
Trabzon, 18 (A.A.) - Mıntaka ilk 

maçlarına baılanmııtır. 

• 



19 ikinci teşrin 

Vatandaşlıktan· 
Çıkarılanlar 

İcra Vekilleri heyetinin bir karan 
H 1014 numaralı kanunla aıatıda 
isimleri yauh olanlar, Türk hukukun• 
dan iıtifııde •tmemek .,o Milli hudut
larımız içine ır"rmemek Onre vatan• 
d atlıktan çıkarılmıılardır: 

Bergamah Miton otlu Cako Yako 
Rafae', Kırklarelili Mişon Lnl oğlu 
Saaı Levl1 Vıınh Kirkor ojfo Manok, 
Çannkkaleli Karnbet Yıldııiyaa oğlu 
Kegork, İatrınbullu Danyel oğlu Yaaef 
Levi, fıtanbullu Karabet Mehziyan 
kıı;ı Zarohi, İstanbuUu Mitel Ripel 
kı.ıı lrma Ripe!, istanbullu Jatiyan 
oğlu Manok Zangoç otlu, 1stanbullu 
iııak Bahar kızı Angelina, İstn· 
bullu Oriyel oğ!u Yaaef Aıkoı.ide, 
lstaabullu Bar otlu Emil Sibler Da
den, Froh Levl otlu İlya Levi, Artin 
Hııçator otlu Hıımbaraom, Kokaa 
oğlıı Zerek Zara Copuriyan, Finik 
berber oA"lu AsıoP.1 Leon Yakobson 
o}lu Roza Sibiryan, Koharik oğlu 

Bogahea Kegorkiyan, K"rkor oğlu 

Y crvant S lrpohanos, Samoel otlu 
Yuhanan Şapira, Hayim oğlu ltya 
Veiıit, Kocaeli Aragül oğlu Kirkor 
Kalayciyan, Tekirdağlı Makaut oğlu 
Karabet Tahmizyao, İzmirli laak 
S alamon oğlu Yako Mizrahi, Kayae
rlli Artin Dartaryan o~!u doktor 
Kegork Vartaryan, Kayaerill Hacı 
Murat kızı MarİH Vartaryan, Burıah 
BKtuagam otlu Leon Kabukiy~n, 

Maniaalı Baleno Bancoya oğlu iaak 
Dancoya Kerzeli, Misak oğlu Vahan, 

Odakim Ohana Aynzyan, Şibinhara· 
hisarlı Aleksnndr Hıı.tnLy Hatanis 
oğlu Arakil Hataniı oğlu Kırklarelili 

Sa.ol Levi oğlu, Bilnyamin Lcvl, 
Bergamah Horon Novaro oğlu Nuim 
Nonro, lirli Kikemeı oğlu Davit 
Sofiyan, Selintkli Haron kı:u Cemile 
Ardeo, Kırıehlrli A~op Babikyan 
Kolla oa-lu Şahnaz Bablkyan, Amaa• 
yala Korfor Snnbllliyan oğlu Uaanna 
Çebi11an1 Eskııehirll Serkia otlu 
Akaabet Ellı.abet Bal oğlu Koca• 
elili Agop Arabiyan kun Anadni 
Arabiyan, Kocaelili Agop Uzun Bar
aeh oğlu Haritiyan Artin ve karm 
Hermine Akkabak, Sivrihiaarh Baron 
Zibrar o§fo Fiıel Zibrar, Ç•nakkaleU 
Hayim Gormezano oğlu Avram Gor• 
mezaao, Ankaralı Kirkor Demirci 
otlu Takoı Demirel oğlu, Bilecikli 
Bogoı Berberiyan oğlu Horen Berbe· 
riyan, Yozgatlı MıQ-ırdıç Kalliyan oğlu 
Ohan GIUGynn, Bursalı Mampre 
oğlu Zadik Çutluyan, Sur.gurlu Agop 
otlu Harik Arslanlı ot'u ve oğlu 
Artadlr v., Karabet, karı11 Kalipa. 
Bur1alı Hayim 04lu Buda, Adanalı 
Kirkor oğlu Horcn Dedey il kam11 
Siranoı, Miran Şahinyan, Sivrihiıarlı 

Serklı karıııı Elizabet Aksabet Bal 
oğlu. 

Konserler ) ·-------
Belediye 1 Konaervatuvar1 

2 ncl Konser 
Ali St1zai, izzet Nezih, OrJııı11, 

Me•ut Cenıll, Cemal Rt1~it. 
22 ikinci l'~şrin Perşembe eaııt 

17 de Fran ız tiyntrosundn. 
-"*" ...... 1 1 •••• ;» ·~,.,.. • ...,,.,,,....., 

(_Toplantı, Davetler -=) 
Federe Olm•yan KulUpler 

Ara ında 
Moda g .nçler birliti, federe olmı

yan kulOpler araaında tilt uıulü bir 
turnuva tertip etmiştir. KragOmrUk 
uhuında yapılacak olan bu maçların 
konuıulmaaı için ku'Op murahhasları 

yarın Hat 18 de Ankara caddHinde 
Spor poıtaaı binaaına davet edilmek· 
tedlr. 

1 
Motörlü Vasıta-
ların Muayenesi 

E•iaönO Kaymakamlıtıadaa: 21 
ikinci Teırin 934 Çarıa•ba gGnCl 

Hbahıadan itibaren motlSralldet, 

otomobil, otobnı, kamyon, kamyonet 
ve tr ktörJer sıibi motörlü vaaıt la

rm ve biıik!etlerin yı:ı.ılmaı; na Sir
kec~de, Kaymakamlık dairesinde 
batlanacaktır. Ellerindeki vu.ıiti 

J adırmıyanlar kanunda y ııılı 
hOkihal•re rlSre para ena1lle 
eualaodırılacaktr. 

~L--·---------------~ 

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Kim Doğru 
Söylüyor 

Bir genç, yudıA'J JHIJl okudu, 
battan aona detla dinledim. Yuı rtl· 
dl ya:r.ılmııtı. Gencin srörnıı, duyufU 
Jçtendi, içli idi i ıu nr ki bu ya11yı 
okuyanın ytızQ gQlmtz, gözleri yaıa· 
rırdı. O, okuyup bitirdikten ıonr• 

dedim kl ı 
- Gibel ynmıtıınıı, aiı hep b81l• 

yazılar mı yaxarııınııı:? 

- Ent, hep böyle yut!rnn. 
- Birnz daJt " oynak, biraı. dalla 

gOlQnçlO yaıılar ) . zmas 111111nız? 
Genç Lu ıözftme dudak b6ktll. 

- Neye yazııyım, dedi. GQlünçlO 
yuın·• değeri o!ur mu ki •• 

Sustum, bir t•Y ı6ylemedi•· Son• 
radan dOçündlim. 

Yıllar önce okuduğum bir bitikin 
baılangıcında y zılanlar i'Öı.ilmfln 
önüne geldi. Gllliınç'G yaz.a1 arın değeri 
olur mu Jd deyen gencin bu bitik 
batlangıcmı bir dönUnı okumaaını 

isterdim. 
Franıı•z yazıc•aı Lamartinin Rafa· 

elinde yazılıdır. Y aııcı arkcdaıı Rafaeli 
görmeye gider. Rafael almek Uzeredir. 
Arkada§ına birçok yazılmıı 7a1ılara 
verir .• 

- Ocaltta yak; der. 
- Neye yaktırıyorsun bunlar gO:r.ei 

yazılardır. 1 eri e b&Bılır, herkes okur. 
- Yanına. Daha iyi 1 Ben bunların 

hepsini gözyaoı dökerek yazdım, kim 
okur a okurken gözyafı dökecektir. 

Acunun yilz6ne o değin çok glb:yntı 
dökillüyor k"; bu yazıların okunma11 
yüzünden, dökülen gözyaılarının biraz 
daha artmasını latememl 

* GllUaç yuıbnn deterl ol•aa kl 
diyen sre.nç Lamartinia Rnfaeli a-ibl 
dGtl•H n• iyi eder. 

ismet Hul4sl 

BugUnkU Bilmece 
Boş dört köşeleri aşağıda ya• 

ı.ılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş. Hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
miş olursunuz f 

1 2 3 4 5 6 7 8 

~ _l;-:-:1-+-ı.'-...:;1:--ı-J..ı~ 
3-
4 -1-e1-1&%..~~.:;.;...~ 

5 
6 
7 
s--

Soldıın sağa : 
1 - Kemal 
2 - Hükihadar 
3 - H· n 
' - Sonuna bir harf getirince 

kal•aktan emrihazır • millet 
5 - Diti hayvanların ıllt YeHn 

uzuvlara 

6 - Kurmak nı.,atanadan maı.ii
ıuhudi biriaci mGfret ıahıa 

7 - · S:ıbahın nrinlitl 
8 - İlkbaharla sonbahar araaı • 

beyaz. 

Yukarıdan aıağı: 

1 - Gayret - ok l!tılan alet 
2 - Kıtın ya~~n beyaz nesne • 

hnyret e ah 

3 - Dir adet • bir klimu hayvanı 

• - Hepimiz 
5 - Bir nota - cemi edatı 
6 - Mağua, ko•uk · lmlt etti 
7 - Soad ld harf kaldınnca ıart 

lihikaaı 

1 - Sakil mutar edab 

Gümüş 

Meselesi 
Vaıington, 18 (A.A.) - Ayan 

aıasından M. King, Amerika ta
rafından satın alınan gUmUı ıa• 
yeainde, uluslar ara11ında ye iki 

tUrlU maden eaaıı üzerine paranın 

istikrarının yakında bir emrİTakl 

olacağını söylemiştir. 

Düzenlik lıleri 
Denizli, 18 (A. A.) - Beledl· 

yemiz memleket hastanesi yo• 

lunun aağına dUıen blnalan 

istimlake karar vermiştir. Burada 

gllzel bir park yapılacak ye par
kın ortasında Gaz.t hazretlerinin 
heykelleri dikilecektir. 

Oturan Vapur 
Trabzon, 18 (A.A.) - Kuma 

oturan Alman vapuru 13 saat 
uğra~madan sonra yUzmUştür. 

Yumurta Yükseliyor 
Trabzon, 18 (A.A.) - Yumur

ta ve fındık piyasası yUkselmektedir. 
iç fındığın kiloıu 44, yumurtanın 
aandığı 789 kuruştur. 

Denizli Pamuğu 
Denizli, 18 (A.A.) - Pamuk 

piyasa11, ekicilerimizi sevindirmiş· 

tir. Çiftçilerimiz gelecek sene 
daha çok pamuk yetiştirmek için 

ıimdiden s panlarma sarılmşlvrdır. 

Zayi : 1928 acaeıin · • Eınirgln 

28 ine; i.kmekt•biaden ald ~ırn tıba

detnamemi kaybettim. Yeniı:ni ala· 

c9t mdan hUkmG yoktur. Beyko• 

Ekmek._ibay.nnda 18 No Cihat (169) 

bekleye" akıbet 
D itlerinlı.1 kaplıyan kir tabakası 

ılnek kltıtları gibi yapııkaadır. 

mikroplan çeker, muhafaza eder Ye 

bealer. Dilinizi diılerini:r.ln cız.erinde 
gezdlriraeniz bu tabakaya aiı de 
hlasederainir. 

Tehlike baı gö.ter•fı demktfr. 
Bir gOn bert•Y olup bittikten ıonra 
ditlerialıin donuk Hrı bJr renk 
aldığını göreceksiniz.. Bunu dit 
ağrıları ve birçok vahim hastalıklar 
takip edecektir. 

RADYOLiN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane diı macunudur. Ditlerinlzl 
temizler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlendirir. 
Günde iki defa Radyolin kullanmakla pek k11a bir zaman içinde 

hakikaten beyaz, parlak ve temiz ditlere aahip olurıunuz. 

wp11;;aee 

.DAoA 
.,BiRiKTiREN 
RAl-tAT-\; O~Q 

• Dr. ibrahim Zati 41' 
Catalot~u: Mahmı.ıdiya caddeıi 

Çatalçetm• ıokatı No S 
Hergüo öt:edeo ıoora baata l amıı 
kabul eder. 

1 

·----~ 
Zari ı Ml'ga tem"ai latlkbal Hadıt 

tından tahıla olunan 1"•aııma alt 
l erat.•• ktybet İM. HClkml olmadıtı 
iiin oluaur. Tüfek fal:r:kaaıadaa 

Bek.r M . .. •et usta otlu 
İs n ~il Hakkı (168) 



SON POSTA 

Bir tıraş bıçağı ile yuz defa tıraş 
olduğuna andedenlar çoktur. 

A 
TIRAŞ BIÇAGI 

Şimdiye kadar icat olunan bütün tırat bıçakları 
arasında en mükemmel T• ea fevkalAde olduğu ta· 

lıakkuk etmiJtir. Piya1&da mevcut tıraı bıçaklarını 
ıqırtmııtır. Hasan Tıraı bıçağının 1-2-3-4 numarah 
iayet kHkin •• lıauaa tarafları vardır ki lıer bir 
tarafile llakal on defa tır t o l ak kabildir. u 
heaapla beı kuruıluk b ir adet Hasan tıraş hıçaiı 
n. kırk defa ve 11lak bardak ile bilendikte yüz 

defa tırat yapılmak mUmkünc:lür ki dlnyanın hiçbir 
bıçafında lau meziyet yoktur. Ha1&n bıçağı istedi· 
iiniz halde baıka marka verirlerse aldonmayınu:. 
Taklitlerinden aakmınız. Fiatı 1 adedi 5 kuruıtur. 
10 adedi 45 kuruıtur. Hasan ecza deposu: lıtan· 

bul · Beyoğlu. 

Çölde kaybolanlar 

Çoban Ylldızı 

ile yollarını bulurlar 

ve bıdeflerlae va1ıl 

olurlar 

iŞ BANKASI 
k -1~.ı a"ası 

da işlerini b ilenl ri 

Çoban Ylld:zı 

dır. Sıkıntılı günlerde 

imdada koısn, yol 
gösteren odur. 

, ... --E-m-li_k_v_e_E_yb;'m--B-a_n_k_a_s_ı -i-lô_n_l_a_r_ı __ I ____________________________ ,,,,. ___ ._. __________________ .. _ 
...-~:;mE~~--~c:z;ı:., 

Denizyol 1 rı 1 

lfLITMl!l 

Eıaa N9. 
Mekıube 

Satı ık Emlak 
Mevkii ve nevi 

2 Nişantaşında Mıırutiyet Mahallesinde Harbiye Ca<f. 
desinde 115/t 17. No. la Selçuk Apnrhmanı (137 met• 

4 

re murabbaı bina yerini, 90 metre murabbaı bahçeyi 
ha'Vl ve biri zemin kat olmak üzere dört daireyi 
mU~temildir.) 

Bilylikadada Yalı Maholleainde GUllıtan ve Çelebi 
Sokaklarında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı altında 

iki dUkkinı UstUnde iki kısma müfrez odaları müı-
temil kirfir bina (Bina 130 metre murabbaı Uzerlne 
mebnidir.) 
Sarıycrde Raşit B y Ye Hl's yin Ef. Sokaklarında 
l, 3, 5 5/1 No. lı maa bahçe iki kısımdan mürekkep 
Hane (Sahuı 175 metre murabbaıdır. Alt katta 
Uç oda bir ıofa, mutfak, kiler, halA, banyoyu Uıt 

katta dört oda bir aofa, bir mutfak, hali Te ban• 
yoyu haYitiir. 

Teminat 
Lira 

2000 

800 

500 

Yukarda yazılı emlak b delleri dörtte biri petin ve dört senevi 
takıitle ödenmek üzere açık artırma ile satılacaktır. lıbu t aksitler 

ipotekli ikrazat faiz ve ıeraitinc tevfikan °o 9 J/2 fa ize tabi tutula· 
caktır. ihale 26 Te~rlnisani 1934 Pazartesi gUnü yapılacaktır. işbu 
emllkin aekiz takıitle 21 T •irİnisani 1934 tarihinde satılacağına dair 

olan evvelki iJAnın hUkmU yoktur. Tafsilat için her gün, müzayedeye 
girmek için de 25 Teşrinisani 1934 Pazartesi gUnU saat onda Şu· 
bemlze müracaat olunması. (580) 

Zafiyeti umumiye, ittihaaııhk ve kuvvetsitl ık halabncla büvük 
f aide ve tesiri görülen: 

FOS TL 

Ş~~~s~ 
kullanınız.. Her czaned satıhr. 

AHnt lerl ı Kııra lıly K~hrl'nı ı 
Tel. '210 - llrkul Mllllulan ule 

Haa Tel. !!740 
fJ~lı'lllllmııı•~ ~----~ 

iskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 20 ikinci 

teırin SALI gUnü 11 de Port· 
saide kadar. "7849,, 

Karadeniz Yolu 
lZMIR vapuru 20 ikinci 

teşrin SALI günü ıaat 20 de 
Rize'ye kadar. "7873,, 

'ıc;ma::ıw1~m=:a:::m~c:A1f:!!!Jl/11 

>Cildiye ve ZiJhr viye 
Hastalıkları miitehaaııııı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Asmalımesçit Bur!a Pazarı 

itt ısalinde Atlas Han Tel. 43353 

1 I 

LUTFt AQlr=-

Mütehassısı 

ıoot.e.~it ka.raofiı 
yet i~til"ilme..)ı 

1(. '0;;..;.·----- -1 

1 i5TİYfNLER 
~AM~I M~NI 12 15T~~~U~ 
AOQf !>iNDEN AlAC.11. IAL?Q 
,Sipari:r,lerden Po~r a 

Para~ alınmôz 
,,._,,... .. 

- - - ---

ikinci te.trin 19 

Dünyayı evini~den içeriye almız 
Yeni PHILIPS OCTODE • SUPER 

&21 radyoslle bunu yapabilirsiniz. 
ÇUnkU kısacık bir dahlll anten ile 
( Odada, yere atllmıf bir tel 
parçası ) bUtUn Avrupayı dlnllye· 
bilirsiniz. 

PHILIPS, bugUn size fevkalide 
kuvvetli, gayet yUksek hassasiyet 
ve ayırma kabillyetll bir radyo 
bıkdim etmektedir. Biri Redresör, 
olmak Uzere 6 llmbası olan bu 
makine, Fading'I otomatik surette 
telAfl eden t rtlbattan maada 
PHiLIPS m Uhendlslerlnin on icadı 
ola:1 klz ele trotlu ( Octode ) 
tekerrUr de~I tiren Uimbaslle mU
cehhez~lr, 

p 

SalAhiye t ta r 
A c entalarımızdı 
TecrUbe ve ••it• 

Tür p -E 1 Limited Şirketi, istanbul 

fıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden · 

Cin1l ve Mevkii 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

Çeagelköylinde Çakaldaiı ıokatanda Bet No. b bat •• 
kötkün 9/108 hissesi. 
Üık&darda Durball mahallesinde Orta sokakta 3 No. h 
ahıap evin tamamı. 

63 

70 
Mercanda Mercanaia mahalleainin Şahin sokafında 47,23 
metre murabbaındakl 12 No. lı araa. 

2 
6 M 

Y alevada Cumhuriyet meydaaında Muradlye caddeainde 
Murat a,ia vereael r1nin tasarrufunda buluoan emlak ile 
deaiz araamdaki 147 l m•lre urabbaı tlenizden dolma 2 
aalaal. 3 M 

Yukarda ci rıa ve mevkileri yazılı ınahallar hizalarındakl bedel• 
ler üzerinden açık arttırma uıulile aatılacakhr. lıteklllorln 9/ 12/934 
Pazar günü aaat 14 te %7,5 pey akçelerilo müracaatları. '1M.,,~"785t,, 

Kadıköy birinci sulh hukuk 
hAkimlilinden: 

A•l.:arada mühl' nd i~ hamnd" Rıd
van Dey nezdinde mukim İken elyevm 
ıka e ı:uhı meçhul Behice Hııııımıu 

Kadıkö) ünde Mühiirdar c ..ııl~eeiıı<l e 
ı ld n Il ocı il) a turn f mJaıı uleylı · nize 
ikcuae e ' il <> ıı mnl Le<lelincl f'n yliz ,.ili 
lirHı• ta hsil i hakkındak i davaaııa ila
nen vaki tebligata uim•n maiakı ırı e
de iıpatı vlicut etmeıuiş olduğuııuıılan 
haklmuzdıı gıyaben cereyıııı '1eıı mu
hak:t e oiz n eticesinde tafailRh zabıt· 
na.aıeaiaıie yazı11 oluuğu üzere borcu 
kabul etıoiş addils mtitldeabih y iiz.

1 
elli 

l i ranın icrııen ink il rın ıza binae11. yiiıde 
on tazainet ve. yiizde on ücreti vekıl
letle f. 18 kuruş meaarİfi muhak••• İn 
tahsiline ve dükkanınızda mevcut em· 
valiniıe ihtiyaten konulan haczin taı
dikine ve yüz otuz kuruş mlieccel 
illm harcının dahi Mifa1ına kabili 
temyiz olmak üzere 27-10-934 tarihin
de gıyabınızda karar verilmif olduğu 
H. U. M. K. 407 noi maddeaine tn
fikan ihbar ve keyfiyet ilan oluaur. (170) 

lstanbul ikinci lflA• memur• 
luiuntlanı latuıbulda Mahmutpafa 
alt baııatla çornpçı haaında mOfliı 
Hayim Kaplıın efendi iflb maaa11na 
mUraua-.t ve kayit edilen ( 487 ) lira 
(26) kuruı hezin• alacnj'ının betlnci 
ıır::ya k ~ulQne n aıra defterinin 
bu aurelle dözeltilmuine iflia idare 
heyetince k erar verilmit oldutu diter 
aluc aklılarca bilinmek Gıere ilin 
olunur. (4918) 

Doktor 

HO ORUNi 
Eminönü Vnlide kırnntbaneııi yanında. 

~'.:lll>- T l ı 24131 • (4520) 

Zayi - Erenköy 381nci ilkmcık
ttpten 1929-3930da nldıtım t•hadtl• 
aamemi k aybettim. Yenisini ı:laca

tımdan hükmG yoktur. 
Mu.tafa oğlu Reıat .............................................................. 

Son Po•t• Matb•a~ı 
Sahibi: Ali E uem 
Neıriyat MGdürüı TalW 


