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8 i r çok Köylerin Yerinde 
Yeller Esiyor 

Bir Adam Odasile Beraber Yer Altına 
G<jçtü, Fakat Kurtuldu 

Marmara adalanndakl zelzele münaı~betile bir arkadqımıs, Son 
P?ıta. naın!na vaziyeti tedkik ye takib içl.ı feliket aahaıına ıitmiftir. 
Şım.~~ o~a~a bulunınaktadır. Acele vak'aları günlük telgraflarla yeti,. 
tirdıgı gıbı zelzele tabasını gezerek vaz"yeti, ıözile teablt etmekte Ye 

mektub!ar y:ızmaktadtr. Birkaç gUndenberl yolladığı telgraflara llAve 
olarak bugil ı de bize bu mektubu yetişt:rmiştir: 

Erdek, ( Sureti ınahıusada giden muharririmizden ) - Bir 
haftadır cevam eden mUdhiı ze1zelenin yaptığı zarar pek bU
yllktUr. insan zayiatından korkunc bir tekilde bahsedilmemekte bera
~er m.addi zerarların çokluğunu ·ıöylememek elde değild:r. Raaad· 

anen.n verdiği raporlara göre %elze:enin merkezi Marmara ada· 
~dır. Marnıara adasını çeviren Hayırsız, Türkeli ( Avşa ) , Paşa
nıaıu. Ekin:ik adaları zelzeleden çok zarar ıörmüştUr. Bunların 

( Dnamı 11 inci 7'1ıde ) 

s •• Arl/i11 ••lcıı .. •• ,,..,. •• , rKtDdi öndrdir] 

Piyango Kazandı, Fakat 
Memnun Değil 

Dtın fek:len tayyare plyanıo- - • t:klardan makln!ıt Bay Bahri ile 
IUaun. 50 bin liralak birinci lkra- g6rlltmllıtUr. Diier arkadqlanrmı 
11.iyeaı, Ha:iç tirketinde on m.. ıe\'lnmelerine rajmen Bay Bahrl 
•nara ÇJkmlf tar. Veznedarı Bay ikramiye kazanııından pek de 
Sa~ı, motörctı Bay Ahmed, ma• memnun ı&rllnmemit Ye tunları 
ldaiat B. Ha.an, makiniat Eltim, .aylemiıtir: 
lllakinist B. .Bahri, B. Nazmi, .. - Ne yapalım.. kaımetlmtz 
Prhça B. Ahmed, B. Mustafa, ka· varlDJf, ,ıkb. Fakat, 500 liranın 
&ana B. Kenan ve Bay Hayrlnin llfı mı olur! Ben, ıeklz tane ew 
lllftştereken aldıkları bu bilete ıatbm da parası bir hafta zor da· 
laabet eden birinci ikramiye dlln yandı. Bunun da olup olacaia o 
.ı.nmlf ve derhal aralannda pay- değa mi?,, 
latılm ıı~ır. Her bir ortak, (500) Bay Bahri, piyangonun çıkma· 
lira almıı:ardar. 11 ıerefine dun alqam arkadqla-

Bir mubarrirlmlz, dün bu or- rına bir aiyafet vermittir. ... 
Sıca(clılı giirelcl111W çarpan, 
parlak tane renkli malıt•ı•m 
icadın tarilıln d•rlnlikl11rlnd• 
6•tlln 16nBll11r• lıiikntllAll 

•Brlitmilıtllr. Ba: 

Esmer 111 
dlÜ' •• 6a enıln icadının m .. 
c11rtıları sizin d• lı•11•can111ızı 

coıtııracaktır. 

Perşembe Gününü Sa
bırsızlıkla Bekleginiz Ve 

l ız ! 

s 

Halk Arasında Hastalık 

Gmndoldıı kö•i ılınıll 6a la•I• ••l,,.iıtlr [Son Posta fototrafı] 

Lüzumsuz Telaş 
f atanbul Zelzelesi 

"Bür kani,, Değildir 
Geçen Cuma günli patlak ver

•lı •• tilla ılıli .,....ama ti .. 
tOndea OD sBn aeçtiif halde zel• 
zele, Tıtanbal da dahil olduQ-u 
ha~de hentb devam etmektedir. 

· • · anCLli raudbaaed, son 24 ıaat 

R•••••• ı.,1c.11ı B•g #'eti11 

.çinde haf'f recfeler halinde ta
mam beı ıelzele kaydetmlıtir • 
Bu yllıden halk aruında, ciddi 
bir ..... dayanmadı;. ilk duyu
lllfda belli olan bAzı ıayıalar d~ 
Jqmaktadır. Bir J••ar daj indifaı 

C DeYa• ' ıacı 1lıde ) __________ ... _____________ ,_... __ 

Almangada 
Yalıutliler 

Medeni Haklarını 
KarbecHyorlar 

S.lia, 12 ( A. A. ) - iç ba· 
kam BaJ Fr11c'la Ameriba ıa~ .. 
teleriae 7apbi1 beyanat, Alman 
Y alaudllerinde titldetll heyecan 
DJaDclarmlfbr. Ç&nkl bay F rik, 
Cermen ariana menıub olmayan• 
ların OçtıncO Rayı devletinin 
Jcat'I tqkillt kanununda medeni 
laaklarım ~aybederek ecnebi t .. 
llkkl edileceklerini bildirmiftir. 

Öz Türkçe 

Tanesi ikişer Liraya 
Armud Yiyeceğiz! .. . 

i.tanbul Belediyesi, BOyllkderede 
bir limonluk ytpbrmıı. Bu limonlukta 
bodur yemit ıı taç1ar~ yelit~lriyo~mu• 
Birincitetrin ' fi relınce, hmon.utun 
cam kapakları açılarak 1alancı . bir 
kıt meydana ıetirilecek Ye böylelılde 
Şubatta t•ftali, erik, Martta taze H 

aulu armutlar ıarecekmiıiı. Bodur 
•la~•ra JH• k·ıı tAtırtarak elde edl
lea bu yapmacık yemiıleri, zGmrGd 
tabaklar iciacle aunmak ıerek... Çin· 
kü, taneıi bir bufuk ild lira7a • aakaa 
1anlı1 •IJledim aanma11nıı - tanHi 
bir buçuk iki liraya armud 7i1ecek
•lfİL 

Bu ueualuta, akan au'ar durH, 
klflD 1akacak ldSmllr lıulamıyanlı: rıa 
aulanan •tasları, t•tlcınlaktan b:r karıt 

açılaa yeridir. 
Dııarıda buram buram . kar ya~ar• 

k Ö 

'

eliti Etyemnıa dar .. cık en, a ı . 
1
. d 

aokaklarında, tı:neai ikı ıraya armu ' 
k iloau aeklz liradan er:k ubldıfına, 
röıGnOıün önüne retiretiliyo~ i!' 'aın ·z? 

Belediyemize yalvarırız: B.ı ımle ~" 
kadar inceden inceye alay etmr~o. 
Kıt ortuında konuya komtuya ı •· 
terit yapmaktan batka .b~r ~eye. yar ... 
mayan bu turfanda yemıt.erı, kım, ft 
lçimiıde kaç kiti t:lyl• anç do ua• 
para nrib alabilir? Belediye, lat"'D• 
bulluları dltlatlyorH, Şubat •)'lnda 
taaeıi iki lira1a armud aatbrm~ta 
bırakıın da. armudu, elmaJI, erıtf, 
t•ftalryi bise pnünde ucuaa aattıf'4 

manan yo'una bakaıa. - .ıtJf-

/tf aige Mektebi Açıldıktan Sonra ... 
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(Halkın Sesi)
1 

j· Güniin Tarilıi · 
Son Bulgar 
Zulümleri 
Ve Halk 

Bulgaristau'da Türk okurlımna 
k rşı yapılan kötü muamelaoın 
devamına esefle ıahid oluyoruz. 
Şımdı, bunlardan bir kıımııu 
d ıha ö•eye, beriye sürmütlcr. 
Bu lıud· eleriu halkımızd 

bıraktığı aksi tem deriudir. 
Halcını:ı 4lkuyucularmm ae 
d ıyorla.r: 

Bay Sudi (Galata Topçı1lar caddesi 
75) - Biz m aulbca o~duğu111a111 ve 
bi.bassa komf1Jlarıml%'a iyi ge~nmelr 
iste iğimizi lütüa acua bi ir. Ba'gar
lar bu si1asam11m yab·ac st cetP
Jerdir. Buna ratmaa Bulgariatanda 
Türklere hi•& tuyık ıipaaa htbik 
ed iyor. 70 kad. r Türk pnci puaya 
burcya ocfi edlmiftir. Ba'r rlana 
r~mi at z!an dnlet adamlan da 
Türkiye ile c· oat .-epn•ek iateük!e
rini f r1 t dütlilEce aö7lerl•r. On1ann 
h• aöı'erile fıil eri araaındak.i uygun
suz ak hem kaçma lııem davul çalma 
kabilinden blrteJ olwyor. Biıde c!e 
bir çok akaltiyeUu nr. lG seneden
bai ha.."lwi auana ltanıa' kana
m fb. Hepalıae yıuddq!ık ıaıaame!eai 
J•pıyo:uz. Oaluı RYİJ'O.!'U~ B:.Z 
Bulr r komfumuwa da bu a bek
leriz. Fakat NbrlJI c!a bir aoo YUdır. 

* Bay Fuad ( Ereoköy İltnyoıı cad-
desi 23 ) - na l'•r lalkimeli ida i 
bir kararla V da , Şumna, Fiübe 'H 

Ruaculı:tan (70) kadar Tirk müneY• 
Yerini toplatarak siiraiiae yo"lam•t
Halk fiz~r;nt!e tam bir devlet otori
tesi tcı:a eden, halka keadisbıi bak
kile sevdiren tebeayı memnun eden 
hiçbir hükumet bu gibi zecri hare
ketlere müracaat etmez. Komiteleri 
dağıttıtı için tam manuile asrl bir 
devlet manzıır•ı söaterme1• çalı~ 
biJna lnan:lığı•12 Bu'ıar b&kueti
nin bu son itlerine dotrusu akd 
erdiremedik. Biz. açllr. kalbli ·n aiya-
setli oldupmu:ı lçia dGnyaya 
kendim İÜ a'lydırdık, an·dirdik. 
Rulgarın da böy~e samimi olmalannı 

iater:ı. Tavıana kaç tanya tut ıek
Jiııdeki aiyaaet biç.bir nkit iyi net:ce 
•ermez. K ad.tlanmına aıaru~ ka.1-
cbldan olDbet bizi ciddea mGteea 
ediyor. 

* Bay Cemal (Sultanhamamı 131) -
Bulg'.Brl .. nn (70) Türk l'•Dcİlli ~ürgllıı 
etmeleri bizi çok mfiteuair ediyor. 
Kaaunlarm bakim olduju devl tlerde 
böyle idari tedl:ir:ere mliracaat ed"l· 
Iİ llumıelir. Biz tim iye kadar ıa 
ka aati ha. l ettik ki Bulgar bülıWme
tinin •ÖZ:'e it bir;birinl tutmıyo:. Her• 
gün okudufumuz razeteter Bulgari•
taa '.. alclıJdı:.rı zuliam haberlerini 
Tü.k efkin umumiye.ine l;ir ipe P 
bi batırıyor. Ciddea mllteeair o"uyo
raz. Komıumuz Bul,.ar h6k6metinin 
ita ırlcdatlarıınıza daha iyi muamele 
J8pmuını i•tiyoruz. Arbk bu lfneli 
liaberleri bir daha duymayalım. 

Yios Kaçak Et 
Balatta oturan Liman tlrketl 

amelaindea Mehmedin üzerinde 
1S kilo kaçak et bulunarak mu· 
wlara edilmifl:ir. 

Maliye Tahsil Müdürleri Mü
him Bir Toplantı Yaptılar 

Dun aabah lstanbul, Üsküdar ve Beyoğ:u Ma- kale:nile doldurulduğu halda ıarfedilen mUddetln 
lrıe tahsil müdürleri bir toplantı yaptılar. l!u yanya ineceği kanaatindedirler. Ayni %amanda da 
toplanhda ıube makbuzlannm tckillerinin değiş· makbuzların halka Yerilen kısmlle memurda kalan 
tirllmesi Ye hizmet erbanm kazanc vergisi yahnm kıamıı~ biribirine uyması temin edilecektir. Kazanç 
zamnnile muvazene ve buhran verg:lerini yatı:-ım kanununa göre patroDlar ınüıtahdimlerden kestik· 
zamanlannin birleştirilmesi hakkında Maliye Bakan· leri kazanç. paralarım ikinci ayın yirmisine kadar 
l:ğına bir teklif yapı:muı kararlaıbnlmışbr. Söy· maJiyel e '1ermiye mecburdurlar. Ayni gökten do-
Iend.ğine göre, bu teklifin esbabı mucibesi ıudur: ğan muvazene vtt buhran verg:li kanununda bu 
Şube memmian hemen bergün yüz kadar makbuz. müddet ayın (25) ine kadar ttzatılmışllr. Ayni 
doldllnJlorlar. Makbuzlar iki taraflıdır ve bir tarafı müke!leften ve bir aylığından, kesileo Uç verginin 
iki dakikada doldurulduğuna göre yüz makbuzun yatırma müddetleri aras.ndaki bu fasıla hem 
d;p koçanlarile beraber doldurulmaaı iç·o (400) mağaza sahihlerini ve hem de memurları ayn ayrı 
dakika yani alb buçuk aaat lazımdır. Tahsil müdilr· işgal ettiği için yatırını zamanın birleıtirilmeıi 
leri bu makbuzların tekilleri değiştirildiği ve kopya istenmektedir. 
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Tramvay İşi IBina Vergileri 1 Bir Toplantı 
Devlet Şôrasının Kararını Yazıma Göre Maarif Müfetf ıleri · Dün 
Eeklemek Lizımgeliyor A k Kendi Aralarında 

Tramvay ı·rketi ile Bayındır- lınaca Görüştüler 
lık Bakanhğı arasındaki ihb1aiın F at b, Beşiktq ve ~arıyer rmn- Kültür Bakanlığı umum1 mil· 
De.Jet Şiır .. na ıeçliği malumdur. takalarmda bina tahrir i~leri ve fettiş:eri dün Kültür ddreslnde 
Aldığımız yeni malümata göre, ifraz ınüddetleri de bitiği iç:n bu Orta tedı·:sat umumi müdürii 
De"let Şiran ba iht.Lif hakkında üç ınıntaka dahilindeki binalar- Hasan A:inin iftirakile bir 
bu~erde branm Yerecek Ye dan yeni mali senebap o!an Ha- toplanb yapmışlardır. Bu top--
alakadarlara bildirecektir. zirandan it·b-ren yeni yazım esa- lantıda, mekteblerdo bu sene tat-

Gerck tramvay şirketinden aına göre vergi aanacakLr. Yeni bik edilmcğe b&şlanan yeni imti· 
almacak olan iki milyon lira me· yazımda bina.ar.n kıymetleri art- han talimatnamesi üzerinde gö-
sdesi, gerekıe elektirik ıaatlerinin tm!dığı için vergi mıktan da b·raz rüıülmüttür. 
kiras:nda yapılan tcnzilit işi dev- ar~acaktır. Em:nöoü mıntakaaının k b li 1 
let şurasının karar,nın teb~iğinden · • Ort me te ve ıe erde birinci 
sonra kat'i bir neücey• vardlrıla· tahriri bilmif, fakat itim mlid· tahriri imtihanlar yapılmağa bat-
caktır. deti henüz bitmemiı olduğu için lanmııtır. imtihanlar bu ay içinde 

24 Saatin 
Hô.diseleri 

Fulld Ye Ahmed adlı iki ka· 
fadar, Aksarayda bayan Semiha· 
nın arık bo:unan kapısından 
içeri girerek öteberi çalarlarken 
cürmümeıhod halinde yakalanmış· 
wdır. 

lf. Yasef ve Jcjef adlı iki 
kafadar, Galatada lbrahimin oda 
kilidini kırarak öteberi çaldıkla
nnclau yakalaumıılardır. 

• Mebmed adh birili kendini 
bilme) ffek derecede sarbot bir 
halde Sirkecide ötekine berikine 
ıarkıntılık ederken yakalanm~hr. 

lf. 2!49 No lı otomobil Şiı
hane de Ali adh bir çöpçüye 
ç.arparak yaralamııtır. 

.lf. Deaiz ameleslnden Deniı 
limanda bulunan Bulgar band.ralı 
Buria:t vapurunda çalışmakta 
ikea kazaen )"aralanmıştır. 

Meyhanede Bir Kavga 
Niko, kahve~l Abbas ve fBP

kacı Rıza adlı tiç kafadar evvelki 
akşam Yenitehirde Andonun 
meyhanea:nde işret elmektelerken 
b:r küfür l Uzüncfeo tıkan kavga 
neticesinde ayni meyhanede otur
m&kta obn Salih adh bir mavna
cıyı fooa halde dövmilşler, yaka
lanmıılardır. 

bu mmtakada ancak 1SJ36 aenesi bitmif olacaktır. 
Haziranından ltibare4 yeni tahrire ,.,...alebe 
aöre vergi alınabilecekt:r. .ı • 

Hukuk Birliğinde 
F akü' tesinde Milli Türk talebe birliği idare 

heyeti seçimi dllnden it haren 
Devam Mecburiyetinde 
Aksaklık Mı Oluyormuş? 

Bu dera yiı bapıdan itlbare.u 
Üniversite Hukuk fakültesinde 
devam mecburi., eti tatbik edil
meğe başlannııştı. Talebeler. 
hergüa bir kontrol fip vermek au
retile derste bulunduklanoı ishal 
etmektedir:er. Fakat90n glinlerde, 
Hukuk fakültesi dekanhğı ted
lôkat yapm!f, dershanelerde top
lanan fit kadar ta:ebe bulunma
dığını te_bit elmift:r. Gclmiyen 
talebeye dd fişlerin de. arkadaılan 
tarafından kontrole memur asis
tanlara vflliidiği anlaşılmaktadır. 
Esuen dersbanelCI", blitün talebeyi 
alacak büyOkliikte olmadığından, 
büt&n talebeler gelmlf olsalar, 
maddete?ı cnlara yer bulmak miif
kilAb ortaya çıkmaktadll". 

FakUltelerde Tatn 
YOksek mekteb'er n fakü:telerde 

1"' n dıpmdaa jtirarea dmeau ta· 
tili batlayaakbr. S&nub tatili 20 
ıün aüncek .. Şal:atıa beemde ted
, ·._ta ba91anacakt r. 

başlamışbr. intibah bu 1efer, tek 
dereceli yapıldığı için, rey san
diğı, yllksek mekteblerde, fakül
telerde aolaşhrılmaktadır. lntihab 
daha iki gün sürecektir. 

Birlik reisliği intihabında fa· 
külte ve yüksek mektebler ikiye 
•) nlmrtlardır. Hukuktan bir kı
ıım talebe, tıb, mülkiye, mühen
dis mekteblerl ayn bir grub 
yapmışlardır. 

intibah Çarşamba gtınti neti
ce!enmit olacaktır. 

Yanan Adliye Binasmm 
Bahçesindeki Güller 

Yanan adliye binasının bahçe
. tinde çok kıymetli bir gül ko:ek
siyonu vardı. Bugün Fransa'da 
h:ile kalmıyan eıki gül çeşidleri 
burada bulunuyordu. Vilayet zi
raat mUdür1nğü bu zengin kolek· 
ıiyonu Büyükderedeki meyvalı 
fidan1ar enstllüsilne kaldırmıya 
karar vermiştir. 

Musikilnkı~abımızıd 
Acunda Akisleri 

Sovyet Gazeteleri DerİD 
Bir Alaka İle Bahsediyorlaf 

Moıkova, 12 (A.A.) - Sovyet p
aeteleri, Türkiyede )apı"makta ola~ 
muaild inkılabı hakk nda fikirleriıııf 
bildiren aanatkirlar n m k.,le ve ted· 
kiklerini neıre d~vam etmektedir. 

~Yyet Sanah, mrcınuaaında çıka• 
bir yazıırnda tenkl.:ci Peregrinus, Tül'k 
muıiki aleminin ve Tür:C g.ızetelerioi.D 
Turk muıikisi hakkında AtaUlrkOo 
lruru:tayda ıöyled iği nutkun tahlUl 
ile meuul olduklar nı telarüz ettir· 
dikten ıonra diyor k:: 

14 Muaiki inkı.abı mese~esi son yıl
lar büyük milnakcıa'ara mevzu teşkil 
etmektedir. Bu hal Osmauh imper•" 
turluA'unun genf'l aavaş'aki mağlQbf .. 
yetine ve emperyalist dev etlerin Ş:ırk• 
ta tekib etmek istediklerı müstemlek• 
aiyasaaına Türk ulusunun s ·yasal v• 
ökonoml istiklal mücadelesi i!tı cevab 
Yeren yeni TGrkiyenin güttüğü aiya1al 
aaYqıo oeticelcr:nden b:r:dir. 

Bu milnakıııalar, aç k bir ıurett• 

Gç mühim nokta. ortaya koymuttur.,, 
Muharrir bu neticeleri anlattıktaJI 

ıonra diyor ki: 
u Bir ecnebi kGltürO verml olaD 

bu musiki Türkiyey. zo•la kabul et
tirilmittir• Hakiki Türk mu11 kiai, §İDi
diye kadar hakir bir gözle lıakılaP 
halk musikiıine dıyan r ve Türkiyed• 
muıiki inkılabı ancak, Avr panın eo 
ilerilemit uluslarından alın. cak modetll 
muıiki teknik ve usuıl ri saycaiod 
bu halk aanat nın in kit Jfı ile elde 
edi:ebillr.,, 

Pere~inu9, yaz.ıa nan ıonlarınd• 
Sovy•t muaikl efkar umumiyeaialll 
TOrk muıikisioİQ lnkit fı ile ne kadıt 
eandao allkadar o:<.utunu ıöstere• 
Yakaları sayıyor. 

GUmrUkte Vekllet EmrlnEı 
Ahnan Memurlar 

Bundan bir müddc t evvel, lıtaa
~ul sGmriltünde muhim bir kaçakf'• 
hk bidiıeai mey:lana çık rılmış •• 
rümrük mOfett t'eri tarafından yapı• 
lan ilk tahkikatta b rçok memurlır 
Yekllet emrine ahnmıtl rd•. 

Bu meselenin tahkik ti tamamell 
bltirllmittir. Vekilet emrıoe ahnaJI 
memurlardan bir k amı lıtanbul gG•'" 
rOtünde yeni nz.felere tayin edil .. 
mit erdir. 
Balkan Ökonoml Konfe• 
ransındakl Türk Heyeti 
Atinada toplanan Ba kan birlifi 

akonomi koıııeyine iıtirak ed•ll 
Türk kom"teıi aıaları <ün tchrimis• 
dönmüılerdir. Bu toplnnt n n, BalkaO 
birliğinin temeUeri noktH:ndnn çolr 
ehemmiyetli olduğu söylenmektedir• 
Konseyin 1 Niunda Ankarada, l 
M. y ala Bükreıde tekrar toplanai:aft 
haber verilmektedir. Mıinak lat nı .. 
aelelerini görüfml k üzere önümüzdr 
ki ay içeriaınde Belgrat.da münak.I• 
ekıperlerinin ltfüakil~ b'r toplaotl 
yapılması da kararlaıdınlm.f tır. 

Kültür 
Bakanı 

Ş.brimizde bulunP.n KOltOr bale••' 
bay Abidin Öz.men, dün O ıinraitecll 
meşgul olmuıt:.ır. B y ALidin Ôımd 
P~rıembeye k _dar tehrim:zde kal•'" 
cak ye ondan aonra T a.kyaya gide
rek teft ı er yapacakllr. 

.; 

l_S_o_n_R_o_s_ta_'n_ın_R_e_s_i_m __ l_i_Hı_ı_·k_ıi_y_e_sı_· ._· _______ R_a_z_a_r_O_l_a_ H._a_s_a __ n_ B_._D_i_y_o_r_KJ_i_:_I 

~===:::->:...:---:> ~ ~ 
--------

- Ye .i yıb zelzele ile iirdik ı ... Gcçen!erde lstanbollulann 1 ... Yordun bazı taraftan da 1 ... Bu arada yurddqlar da ı 
Ha_a:ı B. J Jiftği birkas defa aoplad&.ktao epi yerinden 0711adı... epi korku geçirdiler 1. 

IOlll&. 

Hasnn B. - Bana öy!e ~t:Uyol 
ki, bu, hü ün se .. e i i .ıde işleıl' 
mizin ıaLanacağ.na ilimeUir 1-
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Yası Çolc Oldafa için 
Buglin Konamadı 

G~ğ-~br.iüı.~'dii . ·-... 1 

Bonoları }'ükseldi ı 
Gayrimübadi:Iere aid Hhf 1 

itleri Z.raat Bankasından alı 1-
mııtır. la ~nbulda Gayrimllbadil
lu Komıı. o.ıu namı ile bir ko
mlıyon leşk.l edilecek ve blitUn 
itleri, timc iye kadar Ziraat Ban
kuımn Japt.ğı aatıı1ara bu komi .. 
yon yapac .. k.ır. Takdiri Kıymet 
K~ml•r,oı.u 1 S Kinunuıanide 
~Agv~dllecck, • bu komiayonun 
ıılerme de ~(Dl komisyon baka
caktır, g ) rimübadil bonoları 
vnkaelme. ~ başlamııhr. 

~ . I~panya 
Turk f,. ha.atından Munzam 

Vergiyi Kaldırdı 
Ankara, 12 (A.A.) _ 933 y~ 

bnın 2 nci le~rin günUnd -
meml k ti . d en oace d . e e mız en ispanyaya KÖ&-
erılmlı o an mal.aran bloke edi!-

:" dövizleri yapılan teıebbl;s 
tııelrlne t ... mamen ıerb11t bırak· 
rı mııtır. 

l 1 Alikadar'ar ispanya gümrlik· t' taraf:ndnn verilmiı o'.an 
cttı:ıı~esıkrsı ile lspAnya Hari· 
t.kdird n.klası. ıa baş vurdukları 

e aş erı yapılacaktı r. 

btk ~pdailnyakda TUrk idhalitına tat· 
me te olan . 

kaldırılm••~ munzam verga T .,. .ır. 

raAmkvay ş·rketinin itirazı 
n ara 12 T 

lcetı Bayındırlık - ra~vay tir· 
••bına lk"n. 't•Bakanlıgının ce· 
Bakanlılc bu c:r ı ıraıını yapmııtır. 
tedir. ırazı tetkik etmek· 

y ahudi Muhacereti 
Meselesi -... 

Varto••. 12 (A.A.) 
•ldeki Ull.sla r a - Krako-
kongreıiq<Je ba ra11 ılyonlzml 
ohnaktad r a· rarkttll mlizakereler 
tinde ID~n·d tırço hatibler FlY.. 
""it :ı er d l t ' •• erenin yahu . ev e olan ln-
&nUndeki d dı muhacereti 
rek, Y abud Lrumunu tenkld ede
lar atac-ı ' n:eaeleıinin bir ulu .. 
iini btd rmı;~selesi haline ıeldi
konılteıl . 1~ tr ve Y abudi icra 
teklinde 1~.ın iıtiıart kurumlar 
••lır lbdça. şmak tlzere mahke-

T a •nı teki f etmiılerdir 
e.e ~n Şirketinin · 

A k 
hesab!arı 

f n ara t 2 _ ı. '-
on tirk t. . tanoal Tele-

IDeleler ·e imın heaablannı ve mua
fettif · Cn teft., eden Maliye mü
rt Rı •:il Said, t irketler mlldli-

emıı ve a k d ı d tetekk"I k . a at.arıı an mll-
•e lı ı om ıycn işlerini bitirmif 
••r-~t. l .. d bı raporu bakanböa 

-ıı ır. • 

Ayc'ın Demiryolu Da 
~at Alınıyor 

lun.:Znıır, 12 - Aydın demlryo
reı. 11 aatın al.nmuı için mlzake
lco.:. Y•~nda baılayacaktır. Hat 
ku ıen Ankaraya çağınlmııtır. 
--=~··~· u::num mlldllrl de 
~ktlr.eaı 'ün.i Ankar•ya side .. 

yeni r o .. s T eıkilita 
Matnk-:_ra 12 . - Emniyet itleri 
lata llrl&ıll yenı bir poliı tqld
t dır kaDun. liyihaıı hazırlamak-
• • • ?roı !de poUı kadrolan 

lellifletilmektedir. 

M~·anlı Kavga 
bl k i •a. ( usuıt) - Burada 
1_~ aç ark aş araıında bir e~-... u m .. d a bir k ec lil e kadın yllz&nden 
.... ••1ıa ç. kır. aş, kanlı bir hl-
arka~ i,.h~ce.ımittir. Bu alb 
çat11mıtlar:r~o ~ralı.k. fena halde 
rak b. b. a ıki taraflı ola• 

ır ır er e . . ._1 d•-
Netlcede h M b gınımı.,.er .... 
Memi a e med Ali oğ:u 
M 11 1 y ·~< an ve mUbatir 
•=da Hauı o ~lu Muıtafa kafa· 
lar ~n )'• nmıılardır. yarala-

•etal ve kaldırı'm · •---
nuııt takib · ae. _.. batlaaalmıfbr. 

SON POSTA 

Resimli Maka!e a Aklıselim. a 

.tlayatta en İHbetli kararlar, kafanın n büııvenin sıtğlam 
ıa'kin 'Ye durgun zamanlarında verilir. He);ecanh konut: 
malann netioeıj, ekseriyetle pürüzlü çıkar. Heyecan, kafaya 

'\'e mubakameye oil& verdiği zaman eyidir. Fakat sinirleri 

tahrib eden heyecanlar, inaanı isabetsiz kararlara götürür. 

Kelimeleri tarta tarta söylemek, eöylenenleri ıoğukkanlılı"1a 
dinlemek ve knrar verirken de bütün iyi ve fena ihtimallı ri 
heeablamak... lşte '· aklıselim ., denilen va~lıj?ın emri hudur. 

.., 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Her Yerde Ayın Yirmi Beşinde ikinci 
Müntehiblerin Seçimi Bitmiş Olacak 

Ankara, 12 (Huıusi) - Fırka 
tara~ından yoklamaaı bitirilen vi· 
llyellerde lk~nci mUntehib seç:· 
m"ne haı:anılmıştır. ikinci mün
tehib ıeçiml memleketin her ye
rinde ayın 25 incl gllnO bilmif 
olacaktır. 

Bu seçimden ıonra ikinci mlln
tebibler tarafından yapllacak olan 

aaylav ıeçiminin Şubat içinde b;tirile-

Atatürk 
Dün Dil Toplanbsına 

Başkanlık Etti . 
Anlıaa t:. - Dil Kuru

mu T edkik Komisyonunun 
bugllnkU toplantııına Atatllrk 
Baıkaolık etmiıtir. 

Atatürklia lstanbulu ıereflell"" 
dirmesinio bu komiı} onun çal.t-
maıının neticesini beklemesinden 
do:ayı geri kaldığı söylenmektedir. 

Çalııma neticesinde elde edi
len aöıler:n Mayısta bnynk bir 
ıözlük hal:nde çıkarılma11Da 
çalıtılmaktndır. 

Mutlak kullanılacak olan aöz• 
leri gösteren ilk listenin bu hafta 
gazetelerle netrine baılanacaktır. 

ı 
ceği umuluyor. Yeni millet mec!iıinin 

Mart ayınan ilk gllntı toplanması 
kuvvetle muhtemel görnlmektedir. 
Yeni mecliıin ilk göreceği en mü· 
him it 1935 bUdceaidir. Hükumet 
blldce liyihasını hazırlamakla 
metguldür. 

lzmir, 12 ( Huıusi ) - ikinci 
mllntehib seçimi aandıkları yer• 
lerine konmut ve eeçime başla· 

\
Maliyemiz için 
Mütehassıslar 
Getiriliyor 

Ankara, 12 - Franeız Maliye 
Bakanlığı bliyüklerinden Bay Pol 
Maee l!e Bay Jül Paıaru mütehas
ı . s olarak Ankaraya getirilmek· 
teC:ir. Bay Pol 1"aae para iıleri 
ve kambiyo müdürlüğü kurumu 
ile uğra{acak ve rapor verecekt:r. 

Bay JülPaıaru vasıtah Yaııta• 
ıız vergi kam:nları ile ve bunla• 
rın tahakkuk \'e talıs'.l sistemleri 
ile uğraşacak, düze:tılmeai için 
rapor verecektir, 

300 Kuruıluk Du\ Maaıları İşsizler 
Ankara, 12 - 300 kuruta 

kadar o'an dul ve yetim maa,. 
lanmn on aeneliğinin birden ve
rilmeei için blltln malmUdtlrlDk .. 
ler~ne emir verilmi,tir. 

z:raat Bankasındaki 
Tedkikat 

Ziraat Bankaıında batday 
ubfl muameleleri &zerinde ya
s: ı:an tetkikat bitirllmlı ve ban
kanın muamelelerinde bata yap
madıiı anlatılmııbr. 

Bay Kemal Zalmln Ziraat 
Banka11 Umum Mlldor:ıınnden 
çelillec:eğl ı6ylenmektedir. 

Paris Üzerine Yürümekte:) 
Men edildiler 

Paris 12 (A.A.) - Meb'usan 
mecliıinin önünde tezahüratta bu· 
lunmayı taearlayan Paria iuiz!erl 
tarafıadan hazırlanan ·~ Parise y ii
rDyilf ,. polia tarafından yaaak 
edilmittir. 

Bu sabah 1200 lpb: bu yuata 
ratmen yDrllmeye kalkıtmıılar 
lae de mDhim bir bAdiaeye mahal 
verilmeden poliı tarafından dağı· 
tılmıılar dır. 

iSTER iNAN iSTER 

nılmıştır. Seçim büyük bir alaka 
ile devam etmektedir. Ayın 
18 inci cuma gUnü aktamı seçime 
nihayet verilecektir. 

Konya, 12 (A.A.) - Cnmhu· 
riyet Halk fırkası ikinci müntehib 
yoklamaaını yapmlf ve 238 ik~ncl 
müntehib iımini tesbit etmiştir. 

Bu haf ta içinde ikinci mlln• 
teb'b aeçimine başlanacaktır. 

UJuslar Konseyi 
Sar f şi için Huausi Bir 

Toplantı Yaptı 
Cenevre, 12 (A.A.) - Uluslar 

Kurumu konseyi huıuıl bir top
lantı 1 aparak Sar Oçler komite
ainln ealibiyetlerinl uzatm · ıtır. 
Bu komite ltalyan Bay Aloiıi, 
lspanyol Bay Maderiaga ve Af'" 
jantioli Bay Kant;Uodan teşekklll 
etmektedir. 

Bundan baıka konsey Sar bal· 
kana bir beyanname neşrederek 
aü~unete davet edecek ve rey· 
lerı:ı ııhbatını ve hnrriyetini te· 
min i!e mllkellef olan heyetlere 
gilvenmeai:ıi tavsiye edecektir. 

Beyoğlu Kaymakamlığı 
Ankara 12 - Beyotlu ka)• 

makamı B .. y Sedadan lzm:r vali 
muavinliğine, Emni)'et bq:ncl 
,ube mlldiirl Bay Danişln Beycğ
Ju Kayınakamlaiana tayinleri Jiik
sek taadika iktiran etmittir. 

ltalya Elçisi ltimatname-
ıini Verdi 

Ankara, 12 (A. A.) _ ltalya 
bOyllk elçLI Bay Dr. Carlo Galll 
Çankaya köıktkıde Reiıicumut 
Atatürk tarafmdan kabul edilerek 
i:lmadnameıinl Yermlıtir. 

i NANMA! 
Atioaıia çıkan bir gazetenin Sofya muhabiri, Bu1ga· 

riılttuın komşularile münuebf'tlermden bah1ederkeo 
Trakya komiteaioin faaliyetini de ıözgelişi ediyor Ye 
dıyor ki: 

"U wumiyet itibarile Bulgar Trakya tetkilab tarafından 

ganda,. Bulgariıtam? oe~ub ~omıularına. Türkiye n 
Yunamstana karşı bır nevı barız tahrik gibi telftkki olu• 
nabilir. Sistematik bir gidit alan bu U\hriklere bir niha.ye& 
vecilmeıi lizamgeldiğioe kani b11luomaldayız. ., 

yapılan Trakya propagandası, Sofya hükumetinin müza• 
lıerd&ı ıle, oiddeUI bir eure&&e devam ediyor. Bu propa• 

Bt1 ıatırlan okudutan ıonra, Bulgaristanın araeıra 
hiilnüniyetten dem •urmaaınıo yerinde olduğuna, 

J.Sr•1t iNAN 18 •A INANllAL 

~ay1a 3 

Zavallı 

Nl armara Adası 

-
latnnLuld.. bizi sadece korkut.mut 

olan geçen günkll :ıe]ıelr.nin M"rmara 
a d. ı· nda çok bllyilk fe ' ll\etlere ııebeb 
o'duğu anlatılıyor. Gaıdderlo hergüo 
verdık'eri acıklı haber)., !nıanıa 

tüyJ erini Orpertiyor. 
Marnıara adaa ı zaten, demir çu

buklarla çimentodan yapı yapmak 
uıu!ünDn İıtanbula da ıelditindeu1:>ui 
öksllı gibi S<almıth• Bu tehrin daha 
ilk kuruluıunda yapılan " bulutlardan 
külih giymit o )Ükı ek kulelerin, 
etleri hiç bir yerde bulunınıyan o 
g<SnUI avlayıcı sarayların, )eri hali 
iyice bi:inemeyen Üniver1iteain, iki 
bDyilk tiyatronun, ıeki:r.i umumi, 
elli uçti huıuıi hamamların. 4388 
huıuıi konakların ., bepıi için tatlar 
- o Yakit Prokone:ıoı denilen • Mar
mara adaa ndan, tahtaları da Belırad 
ormanından ıelmiıti. latan bulun 
yakın ında Marmara adaaı olmuaydı, 
bu tehir okadar kıH bir zaman 
içinde kuru 'ama:ı iı. 

Ondan önce de Marmara adaaı 
Milat • yt>Di bizim timdi~i Sö~e ka
zaeında Politya'nın yerındekı eıkl 
medeniyet merkezinin - kolo~iai old.u· 
tu v .. kH, daha ıoara Fenıkelıler&n, 
eski Atinalılann ellerine ıeçtiti vakıt 
o methur ve ıil:r.el heykellerin kim 
bilir ne kadar çoj'u iç D mermerler 
hep Marmara adeaından altmitti. 

1.tanbulun kurtulutundan sonra da 
buradaki bDyDk yapıların tatları hep 
Marmaradaa ıelmitti. Hele Ayaıofya 
yapılırken o vakıt ki blltln lıtanbul 
halkı aç durmut. ancak Marmaranın 
tatları Dz.erinde çalıtıın ltçiler ekm.ek 
yiyebilmitti. BOtQn dGnya mD:ıele:rm· 
deki heykel tatlarının. iıtanbulCaki 
camilerin, kll:ıelerin, hamamlar;a tat-
ları dile ıel.eler de • ılm~i iataa~u~a 
tat veremed:ti için öfkeaınden tıtrı
yea • Marmara adaaından na1ıl geti
rildiklerini bize ıay: .. eler 

* lıtanbulda ne Takit btlylk bir yapı 
yapılaa • Marmara adaaınd&kl tat 
ocakları tOkeneceklermlt albi - eakl· 
den Biunı imparatorları, daha ıonra 
Oımanh paditahlar& r.!armara adaa·n
dan, batka yapılar için taı çıkarıl· 
maeını yuak ederlerdi. 

Bayezitteld yangın kulesi yapılır-
ken de böyle olmuıtu. ikinci Mahmud 
kulen:n yapılcıtı mO detçe Marmara 
adae·aıa tat· ar nı bütüa oraya bat· 
lamıt. batk:ı bir yapı için or~d~a t~f 
çıkaracak olanlar& öldOrteceilDı bıl· 
<airmitli• 

O zaman lıtaabulda GGmrlk emi
ni olan Halil Efendi, Baye:ıdd kuleti· 
D~D yapılmaeı u:r.un ıürdGtGnden, 
yabud paditaha lnad o'ıun diye, ken· 
dl konat nı tamir ettirmek için Ma,. 
mara ada1mdan iki mermer dir~k 

t . t• f.tanbulda ı"urnalc lar o yakıt-
ıe ır "· G rlk . te ekıik o'ma .-ıt.n .an, im emı-
nlnln pa ipb fermanına kartı ~.el.dl· 
tini Sultan Mahmude haber yer.r.er. 
Padit h • 0 Y.ı.kitkl tabirile • ıuebe 
ı• lr, GOmrük emialal buıunıaa ça· 

t.rtar: b . f 
- Bire adam, der, ıea ea·m B; 

maaımı aa1ıl olur da baımuı ·n? 
ye:r.ıt kuleel J•pı!ıp bitmeden öne• 
her kim Marm<ıra adaaiadaa tat çıka
nrH boynunu vuracatımı duymadın
mı? 

Gllmrlk emini biç korkmadan 
ceYab Yerin 

- Efendim, Baye:ıld kaleti yapı· 
larkea G•lata kuleai Jllo111caktı. 
Marmarad· n direkleri ~ta kulealal 
tamir ettirmek için ıet.rttimL. 

Bu .uretle G lata ku'eai ele Mar
mara a aaıaa daha anced•• borçlu 
deti'H bit• ıoaradan o da .l.tanbul· 
dakl bitin 

9

l.lylk yapılar sibi- borclu 
çıkar. 

• Marmara adası ne demir çubuklu 
çimento ll• J•P• uıu lala çakı İı dın
dı n ne de bu eeferki H ze • .. 
do~;,1 k~derleaaeaıelidir. 

Şimdi lat.snl:uJda l lyti1' yapılar 
mermerden yapt'mıyorıa, lataalalua, 
Tlrkiyen~n batk• t•hirlerinia ıok k-
ları keyke'ıiı:iktea l:ombo1dt1.Ldu!;!~~ Bu memlekette de h•yke 1

• •• 
b. ' · · ia ilerliyecek ve elbette te ar erımız 

hepıi heykelleri• aOılenecektir. 
1 l d ki -iıel .. a•at atkın• 
nıan ar • .- d·ı· ı. 

hiçbir kuY••t MSndOrem• 1 1 lf · ' 
ıOıel heykeller için de mermerın 
ferin i h '.çbir ıey tutama1o 

itte o yakit Marmara adı aa, ea 
,Ozel ıan'atia ~a kırmetJ ' sıla• nı 
JAD Nrecektir. 
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Memleut Manzarası 
1 

Biga 
Köylerinde 
... ~on Posta 

Eiga, (Hususi) - Katu1:epe :50 
yıl 5nce yapılm11 45 hanelik bir 
muhacir köyüdür. Köyftn, eski 
Razgard muhaciri olan ahalisi pek 
uysal ve :kendi haUer:nde adam· 
lardır. Bu köyü vakli:e hükume
tin ) nrôımi!e kutmuşlar ,.e mec
cani tarla alarak yerleşmişlerd:r. 
Bandırma caddesi Uzerinde ve 
ufak bir sırtın yam.ııcında kurul
muş olao köyün karııdan gör.il· 
nüşü çok güzeldir. 

Ev.eri hep birer katlı Ye dnm· 
hm kiremittir. C:vardaki diğer 
köyler. birer aigara içimi kadnr 
yakın olduğunda:ı ötürü meralar:ı 
ço'k dardır. Oldukça \'erimli olan 
tarlalarında her türln ekim mey· 
dana gelir. 

Akar çeımeleri yoba da lca. 
yiln içinde 5 tane 

0

kuy11 Tardır. 
Bunlardau birisi tatlıdır. Büttln 
k6y balkı bu audan fçcrleT. Me
raları dar olmakla beraber yine 
hari,ten yağ almaz1ar. Herkesin 
aağmal b:r iki ineği birkaç ko
yun ve ke~i nrdır. 

Y a:ıın köyiiıı içinde aylak 
kimse buAınmaz. Erkeklf'.rJ dışa· 

nda çahınğı gibi bdtnlan da 
sabahtan akşama kadar bez Ye 
baaır dokurlar. Do'kuduk~arı ha· 
ı r~an ke di arabalarile Bandır· 
mapt götürüb aat.arlar ve bund;ın 
epeyce 'kar ederler. Y;yeceklerini 
de tnrlnlanodan çaksrdıkları Jçjn 
kar.n'arı toktur. 

Bu köy ıehre iki we Dimetoka 
nahiye merkezine yarım saat 
mesafededir. 

Ormanları yakın olduğu için 
odun sıluıbları yoktur. 

Muhtarları Hay Mchmed 15 
yıldır köy işlerl1e uğraşan ve ber
keıe kendini saydıran doğru, 
özlü, sö.z'ü, zengin kalbli bir 
adamdır. Halka önayak o:mak 
için çok gfizel bir bağ J c.ti~tirmiş 
ve arıcılıkla da iin almış:ır. 

iki ay süren üzüm mevsiminde 
onun bağından ikram görmiyen, 
çıkardığl ballardan faydalanmıyP.D 
yoktur. Köy sandığı fakirdir. Lü• 
kin bu babacan muhtara bütüa 
köylil itaat ettiği için köyün ihti• 
1acı olan parayı salgın yaparlar 
•e böylelikle köy lşlerjnf görür:er. 

Evlenenler:n rizasile köy aan· 
dığs.na her evlenmede yarım lira 
aülır. Mektebieri yoksa da ço
cukları Dimetoka aahiye merke
r.inde okurlar. 

Bu köyün gençleri de içki, 
kahvehane ve kumar nedir bil
mezler. Kendi yavrularını doğur
tacak kadar pratik ebeleri vardır. 
lhtiyar ebeler eençleri öğtedib 
yetiıt irir:er. 

Doğurmakta gOçltık çekenled 
hükumet hekimine götürürler. 
açık gözlülüklerile hiçbir iıde 
zorluk çekmezler Te çok ıerbemt 
yaşarlar.- Ay~ llı ----

Gö1cük Anneler Birliği 
"--- Çahşıyor 

Gölcük (Hususi) - Pek ya• 
kında teşekkUl eden gplcliük 
anneler birligi beı on günlük 
çal şmalarının net' ces1 o~arak 
6 fakir çocuğa Jaatik, ayakkabı 
kazak çorab verhlek $Uretile 
yardımda bulunmu§tur. 

Bu çahımasını genişletecek 
o!an biri ğ:n kıt dolayısile birçok 
kimsea:z yavrulara sevindireceii 
haber alınmııtır. 

SON-POSTA 

• 
f LE E J 

Ceyhan.Suya, Elektriğe Ve Yola Ka
vuşunca Türk Elinin Cenneti Olacak 

Cel han, (Hu
susi ) - Seyhan 
vilayetinin en bti• 
yük ve en ön 
kazaıı Ceyhan-
dır •.• 

Ceyhan ada
nanın kırkbeş 

kilometre ıar
kmda Çukurova
nm en münbit 
bir kısmıdır. lin 
ik.iyüz evden mü 
teşekldl olan ka· 
zamızda beş bbi 
kadın, liç bini 

de erkek olmak 
üzere ıekiz bin 
vatandaı yaıamaktachr. Ceyba• 
mekse:ı yıl evvel - Gobandan • 
gelen Nogay muhacirleri tarafın
dan yııpılm:' ve ilk ~nco Y.arsu· 
rat acJuu almtftu. 

Bundan sonra Hamidiye, daha 
sonra da lçinden akan Ceyha:ı 
ncbr:ne izafeten CA:7han ismi 
verilmiştir. Bugünkil Ceyhanın 
her tarafı çok miihim tarilii eaer
lerlo dol'1dor. Bu e.erler hava:i
ııin tarihde de mühim mevki 
ihnn: ettiğini isbat etmektedir. 
Bilha!;sa ( Ananna ) • i Tumlu) 
( Bilan ) ve T oprakkale... Kale· 
leri pek meşhurdur. Ceyhanın 
etrafım stisliyen bu kaleler çok 
tariht kı~metl«e maliktirler. 

Lice Kahvele
rinde Sohbet 

Lice, (Huausi) - Licede Oç 
tane ltahve vardır. Bunlardan 
birl yalnız memurlara mahsustur. 

Gündüzleri herkeı İ§ ve gücli 
ile uğraşır_ Çene pazarlığı ancak 
saat 16 da bqlar. Bilbassa §U 

gllnlerde, kRr§ı· ıklı dükkilardan: 
- Ahmed aen soyadım bul• 

dun mu? Benim aoyadım (Akalın) 
nasıl? Güzel mi. 

- Hayırlı olsun madem ki 
se::ıin adın Akalın ben de, Ayalıo 
koyacağım. Mahallede komıuyuz. 
Çarııda komşuyuz.SoyadlarJmız da 
komşu o'.sun. Gibi konuşmalar 
çoğalmııur. 

-Oeyhauda Anaun:ı kaieai 

Anaftn• b!ffl bilbana yaz 
mevsimlerinde uzak ve yakından 
gelen ziyaretçilerle dolar.-

Ceyhan yurdun en maruf 
çiftçi aıem!eketJerindea biridir. 
En fazla yetişlirib barice külliyetli 
m'.kdarda aevkeLUği pamuk, buğ
day, arpa yulaf ve susamdır. iki 
genedir bu mahsulünün çok bere· 
kelli <>iması havaliyi ıbya dmiş'ir:. 
K~sabada hem un hem çeltik 
yapan iki fabrika ile sui çeltik 
fabrikası vardır .. , 

Şehrin onarılması için 'Bc1edi
yer.in çok geniş projeleri vardır. 
Bugün esaslı ıoseden elelftrik 
tenviratından mahrum olan kaza• 

--da ilk evvel 
fOie yapılacak, 

elektrik ziyaa:Ie 
nurlanôrılacaktır. 

Ceyhanda su 
derdi de mühim
dir. lktiaacli bir 
şehir elan Ceyhan· 
da Bayındırlık 
Bakanlığının yar
dımllo yol, elek· 
trik \·e su derdi 
halledilirse ka-
sabamış Türk 
elinin lf tihar 
edebileceği nll· 
mune kualarm-

dan birl olacak-
tır. Kazamız• 

bağh yetmiı k6y1e kaza mt:rkezi 
için bugünkn Kllltür tqkilib 
da kafi gellİlemeidedir •• Şehrimizln 
fakir çocuk!arı kiUtürün parlak 
aunl!ldan matl6b istif edeyi 
göremiyorlar. Dk tah8illerin-
den sonra uzun muraflar yaparak 
orta ve daha yüksek mekteb olan 
fehirlerimiıe gidemiyerek o var-
1.ktan mahrum katıyorlar. Şu hale 
nazaran bir orta mekteb Çukur 
m;anın .bu kısmında mütemadiyen 
parlayan bir günq olacakiır. Top
raldarında her sene yüz binlerce 
a:bu ~aratan SJcak ve tirin Cey• 
han Tmk çocuklaı:ına bir saadet 
bahçesi olacaktır. 

Vamık Faik 

Zonguldakta Biçki Ve Dikiş Sergi eri 

Bayan Nazire'.nin biçki mektebinden bir kö§e 
Zonguldak, ( Hususi ) - Bu bayan heyeti her iki mektebin 

ytl biçki - dikiş yurd ve mekteb- mualHmlari bayan Nazire ve 
!erinden çıkan genç kızların Mürüvveti takdir etmitlir. 
diplomaları meı-asimle veril~tir. Hikem heyeti iki mektebin 

Şehrimizde iki biçki • dikiş sergilerinde gözlere aerilen eliş-
mektebi vardır. Bu sene her iki leri araııoda güz:ellik, Uıcelk ve 
mektebin açtığı sergiler blltUn zenginlik bakımında• tercih farkı 
Zonguldak balkının takdirini bula'118mışbr. 
kazanmıştır. Sergilerde çok or:jinal bir 

S 1 · b kitilik bir buluşla, el lezgihJannda çalışan, 
··--·~.~~~--~-~~~~ .... :!-... ---- } ÜO eğiren, gergef dokuyan milli 

bir f.t.l? C:iye haykırır. kıyafetli genç ku.lar ziyaretçileri 

l d c~ k nuu 

J Balkanlarda 
1 

Plevne 
Mulıasarası 
Ve Bir Münakaşd 

Plevnen:n sukutu yıldö um' 
mtınasebetlle Bulgar~laoda l apel' 
mış o lan ~enliklerde, bu muha•" 
raya iştirak eden Rumen icıtaatr 
nm menuubahs edi~memetlı 
Rumen ve Bulgar matbuatı ar,. 
sinda münakaıalara yol açnııştıt• 

Bu meyanda " Bulgaı i:.tJndl 
tarih nasıl razılır?" başlığı j}f 
L'lndependance Re umnine gaJI' 
tesi neşrettiği makalede, Bul~ 
gazetelerinde bu rnuh rebe) e cf.r 
\'erilen taf silatta, yalnız Rus~ar

dan bahsedilerek Rumen ordeıf" 
nun iştirakbin •ükfıt n le iştiril
diğlni iıaret ederek lunun bit 
kasd eseri olub o!ır.adığı:n ken• 
kendine sorduktan t>onr..1 diyor kit 

«Habuki hakikat başka tOt' 
llidür ve bunu tesbit eden J 
kalar da mevcuttur. o_man fS' 
tanın müdafaasını ezemiyen ~ 
Alekaandr, Romanya pre si Şar1' 
derhal yardıma şitab etmca. kİ' 
ricakir bir mektub yazmıt ff 
uaıen Osman Paşa kılıcını pro;I 
Şarl'a teslim etm:ıtir.T~rih bunl_. 
kaydetmiıtir. Bugün BuJgar1" 
bunu gerek gazete!erde, r, ere't. 
resmi nutuklarda sükutla geçişt.İt' 
mek istiyorlarsa bu bal tariJll 
değiştirmez, fakat ancak ~ayad' 
teessüf bır haleti ruhiycyi gö,. 
terir.» 

Sofyada pkan M r gazel ... 
buna verdiği karşılıkta, hadiseıal' 
Rumen muhitinde eyice anlaşıl" 
mamıı olduğunu, ) aplan şenlik' 
ler:n Sent Nikola kilisesinin yt' 
z.üncü l ıldönümünil Plevne 'alayı
nın zaferi ile biri kte Plevoe şeb' 
rinln Türk boyundmuğuodan kut' 
tul~unun kutlulanmasından ibl' 
ret olduğu ıeklinde le'v.l eder~~ 

" Bulgarların kati~ en iyilJJ"' 
unutnr insanlar olmadığ ını,, söf 
lüyor ve Plevne muharebesio' 
Rumenlerin iştirakini hiç kims ti' 
unutmadığım tebr.r\i~ .. tt.rd l:te' 
soura diyor ki: 

" Romenlerin t 878 de Bulg-' 
vatanının kurtulması için yaptıJI 
kahramanlıklardnn dolayı Eutgat' 
lar Rumenlere, sonradan vatani' 
mıza karşı göster.1en err.e:Ieri tM 
nazandikkate almadan, da1t0' 
medyunu ıükran bulunmaktadd' 
lar. Biz Rumen komşularıı:ıı~ 
baza alnsi barcket:cri.ıden do •'1 
beğenmeyebiliriz. Fakat bu, .~ 
tile yaptıkları iyilik eri unı;tnıa~ 
lığımıza bir sebeb teşk : l et.,,.,. 
tarihi hiçbir ıeyi de;'..işt:rmeı:. ıJ 

Aıırlar geçer, hır~lar y~v~şl ı.I 
v• hakikat kalır. B,z emınıı t 
lıtikbalde bu harb hatıraları y•~ 
d.ldiği zaman Roma:ıyal lar 
daha unutulmıyacakl..! rd..r. 1b78: 
yaptığı büyüklükler için R.ırtı , 
ordusuna şükran LorcJmuz va ~ 
Fakat bu kahramanlıkları la1'1 
eden had;seteri de daima ~ 

[u tekilde pkalar yemek 
.ıamamna kadar devam eder. 
Yemekten sonra kahveye döoll
lür. Bardak, baröak okkalı çay• 
lar böptirdetilir, sohbet tc ~kkalı 
tarafından başlar. Sanatkarlar, 
bakkallar ttlccarlar daima alıt 
veriş üzerinde koouşarlar. lıtan

bu" dald av derueri piyasasını 
gllnll gtinöne takib ~denler çoktur. 
Soma zarardan kirdaa dem vuru
lur, berkeı başından geçen · acı 
tatlı hatıralarından söyler böylece 
uyku zamanını getirirler. 

Memurin mahfeline gelince, 
burada •akit, f.>iraz daha ıen 
geçer. Bu kahvenin, batta bütün 
kaıabamn neı'esi <>lan çok sevilen 
bir gUn bile görülmezse aranılan 
adamı •ardır. Bu adam eııki 
Haşkatib Fethi Yalhnk:ıdır. 46 
yaşında olnıaıına rağmen 8 _ 10 
yaşındaki bir çocuk kadar ufak 
tef ek yapısı, güzel ahlakı ile 
beraber sevimli jestleri ve sözleri 
ile her gird :ği yere neı'e -vo 
aevinc getirir. Fethi Yaltuıkla 
daha kahveye g:rerken kendi 
ıivesile : 

Fethi, fit] O}Ununu ~ok ıever. gezdirmek vazifeıinl almLflardır. 
Tabii her taraftan bay hay Bayan MUrilv~etin mektebinde Ca-
---' i nan Ahmed, Nahide, Arif, Hatice 

&ürle yadediyoruz. Bu mli ' 
hadiselerin hatırasını ancai< b 
iki taraftan yepılacak )'eni k . h~ 
manca ve nsilane hareketler uıı BCEer •• 

- Sıddık.. Fitil kağıdını ilet. Sa it. , tf fet Şahin ve 1smini bilme-
- Geliyor bagi'im. diğim d;ğer iki genç kızın işleri 
Dört arkadaş birleşerek Fet· KÖze çarpıyordu. 

biyl yenmeye çahşır1ar fakat açık Bayan Nazirenin ınektebinde 
göz hiç.bir ıeyl gözden kaçırmaz de Gü!süm Gaiibln bir buçuk sene 
onun için de çok zor yenilir. göz nuru dökerek işlediği nefis 

Oyunda fazla fitil alan oldu bir perde işi, Versnf Mehmedin 
mu Fethinin manileri, tnrküleri Duraaf tu\faleti Pervinin yağlı 
baılar, neler, neler söylemez, boya iı!eri Ye laimlerini öğrene-
artak ~mekten kimde can kalır. mediğim Uç gene kızın muhtelif 
Eurada bazen da mesleki, ilmi, işleri çok beğenilmiştir. 
koauımalar kar§llaımalarla saat• Her iki mektep de hakem he· 

- Bagim, çekir mida timdi 

lerce samimi zamanlar geçiril- yetinin kararile Milii iktisad 
mektecir. işte Licedo kit böyle- ve tasarruf cemiyetinco takdir 
llklo geçiyor. edileceklerdir. 

turabilecektir. ,, 

Bartında Ha~ırnvj [ inası 
Bartın, (Hususi) - Ştıbatt' 

açılacak olan Halk Evi içi•.~ 
kat daha çıkılarak geniş etı~ 
fırka binasının inşaatı ıa dc1 dl 
olunmnktndır. Çatı criü;mcş, , 
hill taksimata ~aşlanm ştır. r.1 ti 
cud salon, bü} fik oC:amn <..ll" fi 
alınmak ıuretile bl.yütülmüf ,ti 
çokluk toplanhlnra yarar b 151' 
getirilmiştir. Y npmın, şubata 
dar bitirilmesino ça,.ıılmaktad'' 
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BARİ 
,. 
1 

italyan - Fraos z konu m 1 b .k. d 1 a arının, 
u ı ı v et~ nrasındaki gelecek 

konuımalara Dır esas t k·ı t k 
her · d·t·k Cf ı e me 

' ;ıım 1 1 bir baş'-angıc oldukla-
!_W1 yazmakta hak 1 imişim. ç·· k" Roma, 12 (A. A.) - 7 iklaci hA-
oı Frans z aa t l · b• un u d "t l b k · · il F 

1 
o zc e en ıle hu konuı- nun a :ı ya ü ümet reııı e ran-

t t r ~ut c inde -elde dilen} rin sız D., itleri Bakanı r!raaında imza 
'M:anela 

0~Tuyorlar. • edilen gonel beynnat "meni -aın ıda-
lnzil' d . .aJ " ıgazeteıı Fransız- dır: 
L• ızla enız • l hhrı niabeti etrafında " İtalya .hükilmet reisi ve Frans 
uır n ma yapı:m b. 
tok 1 · nıntt vo ır ıpro- cü 1 · t• D · ' u k b ·· ıild~ urıa!annı<-m:..t 0 m'"'aını bir ek- m ıurıye ı tf er u:ı anı, uguo 
muı~tkhndc_ görüyor. Sonra Roma imzn -editen uk ve'e'er1 vve ki 

1 l' ,ıy• ını mute kıb neıredil n bir nnl~m 'ar aralannda mu:ıJlak b -
,!ısK:'.:r ·~ "f:.arç b.1111 'ıyor: raltbğı bn§lıca meselelerin ve bilh sa 

lçlnde 1.vru 1 !r emn"yet h vaaı 26-4-1915 tarihli Londra anlaşmnsı-
t ıya~ dc•l~a ~:om!k0!~ .endişesini nın 13 üncll mad e.s:nin tatbikine nid 

k l aı «atine çarp b 
bUl ta -O an m selcler a•owb t - ütün meselelerin h 1 ini temin et• J •• ..ı .... es çe sıra• 

"'-{: goz;,ıen gcç"ri miştir. miş ol 'uğund. n, hükumetleri nrns -
.. e tun llav.o ed iyo:: '' dn ı k 
~ B ı ge ece te vukubulalilecek lhti-

u.r.Lı un aran başında Almanyanın 1 fi • ı 
B uıı nnm aı meaeleııinin -'d""'' 1 aıese e erin de ger it diplomasi 
llluhnlckaktır B 1 ~.a 1

15
1 yo' I rla ger<'k tU us'rr derneği crıd- l 

protokol i 
0

aJ u lususta hıç bir laşmaaının teabit ettiği usuller yar• 1 
931 y 1 mz nmami'f'ır. Maamafih d 

QUn .. da ~ıo ılm~n ?ir nci birinc·kfmu- ımı ile gerek u·ualar arası daimi 
çe . P f o.an re mt beyanat adalet d.vanı v.-sıtns:le h:ılledilebile-
~f:~~s;il~~ii~de traosız -ve İtalyan ceğindcn ö:ürü, kendi lıükum t'erinin 

n •. ra ından bu mesele de iki uluau birle1liren an.anevi dostluğu 
un l::i~e!~r~l;ıe~ i~. d~ği~dir. Yine inkit:ıf .eli r:mek ve k r§ılıklı giıven 

Fransız hük\1 ı· b ma - uzere eğer ruhu ılçınde genel bL r t için iş be-
t~ ebneke in u müzakerelere r berlifnde bulunmak enularını 

ı huduı!ları zumunu .dııyar.an1 teyi:d ederler." 
•cninat •ttnamak.s zın Ne .bazı L 

Yenay anJı~m f rtl r .mukabilinde _J 
lınanya leh aa: n. ~le ri kısıml81'ı ~ar Rey . A 

.. ,..e bir ~°..e ~a '?"~ o~1lcakbr. .:lı ıamı 
.. ın•E'.andadır. uzal«:renın tehlikeleri Bugu·n 

Jter tar,aft A' 
fillen ve Lli . manyanın tlmC:lf, 
•llr'atl ve ı!u~ 0~1r ser.hesli içinde. Sar halkrnın Almnnyayı iateyib 

•it ün gaz a:~:ıe ır O~k_ılde silablar:ı- istemadij-lni anlamak için yapılacak 
""~hlikenin bu tehl~··r~lecek olursa, olan reyiiimın gilnü bugündür. Bu 
J"ljlJJUeccti 'k il l eyı tevzin etmiı b ht i .b . 11 

u"-ze t~a u.L__ -.ail.ebilir. Fak at ıa a an tı aren rey er ver mi ye 
Ghaath oJrıaaı :ıudu~.u, tartlı, te- başlanacak ve Sar b~vza•·nın mukad-
blr ihtimal b r : .z mdn. .Biz, höyle der~tını bu rey ;pusulaları halledccek-
J~nnı iyi 11~t~ri ğ! ~akdirde Alın. n- tir. ~iz burada rey verimine tekaddiim 
f:•te~c.bfleceği d~im::bat için derhal eden hadiselere aid t~li'rafJarı yazı-
~uıı daha e:vv 1 nı neler olabi-

akat bu u ua c aornıuştuk. roruz: 
~:~·~·· tngih:e•en~~ •;aaı0~niyet işi, Sarbrük, 12 (A.A.) - bazı kimse.. 

tl nı te,riki mea · f u~lc Ü~- !erin reyiama engel olmak tqcbbQ-
1\8. c ıye batlanarn:ı ... 18 olnıadan bir 
~dılt:n metinler 'fn"' ... ltRotnada teabit ıiinde bulunqcak arı haber veriliyor. 
IDerniı - • ercde b F. kat resmi mabafile göre her şey 

goriinfiyorl r F k n ahset.. O 
.a rın bugünkü •. a at bu konu s kün iç.inde geçecekf r. rtnlıkta 

IÇtQ. Loncrad n .~~~c~ye var bihnet bilkQm silren korkudan ötilrü soıya· 
._ an~lr ede.ıne~0ş· u~u tP vikl kiın- Jiıtlerin önderi Bravn, rey işinin geri 
çW•eaı dahilinde F ın 1 C~nevr<Q çer. bırakılmasını iatemit, fakat bu istek 
1 ~l . h ra':'la"% 1 l 
v • e üt.nn tea . : yan dil- reddedilmiştir. 
'~bl İ ~ngiJtereye ~ını göstertmek 'Londra, 12 (i\. A.) - Ulı.ıslnr Ku-
Fl d dır ki F ran c. :mektedir. .Bu rumu kon eyi Sar reyiimının nt:tice-

~ enle O:, i•ler
8

1
.'

1b aşbakanı B 'Y 
~ yalund La akanı Bay Li- Jerini :tetkik :ederken Almanyanın da 

1 ~e~ Roma le.rnn raya yapac klan toplantılara itfrak etmesi hususunda, 
)'U:ııı ribi telikk~·~ın b]~ tamam- ingiltcrenin ıYApttğı teklifin Alıunnya 

t 1 o.unnbılır... tarafından redCledilmeai reami maha-
ır Bakalını • Jf. filde hayret ııyandırmamıft'I'. F< k t 
\ ııeler çıkncat?nıdi lo?dra ııiyiıntfndea Almanyanın U uslar !K"Urumunn tekrırr 
~--·;;===-=S~u~r:e:yy~a~!::!'!'!!!~=-=~~~inı:1:•:•in:in temini ınenleai, çok m1i-

evmediğiae 
Edebi ~ 

Ttıika •·ık 
-..iiliıiii:i-~-......_ 13 11 I 935 ~ 

~--------..ıc:o.-ı ________ ...,. ... İiıilllii: ..... 
Beyhan, içini <Çekti· 1 ! Ç k - Hi k . · sun ocu sun yavr.um... llarun 

nek ., k ·r akt, d:Earun Şinasi ile Şinasinin bulunauğu bir mecliGde 
1_ .. ı ı ı ı ost d ... ld' B dosu tk • e.gı 1• u velev ima ile, kim~ senin oley· 
ıni u .. ' yenı {ıktı.. Bır gün se- hinde bulunamazr 

n • obUrgün Behice ile beraber... TUrkinın sesi kat'i, tavrı ağır-
- Peki, ne olur ? d B h ı; ey an, ıaşalar gibi oldu: 

·f - Demek ki o, hepinizden - Hilkat, iğnelemeden dura-

li
azla izin almak i.rsatını bulabl· d 
ıv maz a ... 
;.,Or. t 

- ğnelerioin ucunu bile gös-
Türh!n, gayri ihtiyari gnldU: termeğe .korkuyor; çUnkU, derhal 

a.._ - Kurnaz kız... Hiç de çak- ağzının payını alacağını biliyor! 
urmıyor 1 anladın na? 

Beyhan, 1!o'unu hiddetle 18• Türkan, suımuı, lbakıyordu; 
\'urdu: Beylıan da cevab vermiyordu. 

y - Bu beni alakadar etmez... Bir müddet, hiç '.konuşmadan, 
il al?ız, sana güceneceğim Türkan.. sessizce Y-emeklerini yediler. Tür~ 
I ehıc.e, senden sam:mi... kin, ar.asıra garsonu çağırıyor, 

Ttirkan, } ü:ıü pembeletere'k tcbak degiştirtiı or, su istiyordu. 
lordu: Beyhan, garib bir kararsızlığa 
t - u, nedan icab etti. düşmüştü. ıHilkat, Harun Şinaslnin 

1 
'yl:-- Çünkn o, ktısmcın ds.un davetler:nden istifade edebilmek 

yor... için hücumdan \'a~geçmiş, huy.unu 
- Neyi? mu değiştirmişti? 
- Mesela, AdPya gittikleri Harun Şinaıiyl sevmiyordu. 

zaman; he · F k b k Hitk ı· d p, bt.nı anmışlar! a at u orunuş, bu saygı, ona 
li de 

1b 6 bul nduğu bir mec- gurur veriyordu. Onlarla beraber 
d ' u, anır.alan~ ne demek bulunmak ve :kendi liatünlilğünU 0 

ugunu, ben b liri:U. görmek, Be~ hanı daha gur.urlan-
T ürkôn, birden elini alnına dıracak, gCSğüsUnü daha kabatta• 

vurmuştu: cakb. 

bi - .A_y, .bütün korktuğun o~ Yıemeğinl bitiren TilrkAo, .ça· 
ıu ın, 8.ınırlendigin bu mu? ~cuk· tahnı tab ğın içine ~ıraknu,ştı. 

o, dıyorum da dudak bUkliyor· KüçUk bir lokma ekmek içıle 

Küçük ır af •• 
on Toplantısı Hakkında Bir 

T eb iğ Neşretti 
Belgrad, 12 

(A.A) - Kllçük , 
itilaf hariciye 
bakanlarının top
lantısından sonra 
neşredilen bir -
tebliğde, Fransa 
ile lta:ya ara· 
sında Romada 
ynpılan anlaşma• 

nın tedkik edil· 
diği ve barış 
hesabına mem
nuniyet uyan
dırdığı bildiril
mekte, bu an· 
lnşmanm tatbik 

mevkiine konul
ması için en a-

miml bir ruh içi~ 
de bütün alika· :Uay Ycvtiç, Beues ve '.l'ıtıilesko bir Bt'1ldl:l 

dnr ldevletlerin iş beraberliğinde hakkında uluSlar kurumunun ver-
bulunmasına karar werildiği anla- diği karar i~in de öyle demiştir: 
ıılmaktadır. «- Bu :karar biz:m için biri-

:/f cik kerarclır v.e en kati ekilde 
Belgrad, 12 (A.A.) - .Baş- tntbik edilecektir. KilÇUk itilafın 

hakan Bay 'Y evliç, küçilk nnlaşmn bundan sonraki vsziyati de buna 
durumunun hep ayni olduğunu bnğb olacaktır.» 
söyliyerck demiştir ki : 

«- KUçUk itilaf, barışın k~ 
runması ve ulus:ar arası münase
betlerin pekleştirilmesi iç· n daha 
sonra yapılacak bir sıra anlaşma
ların h]!_şlnngıcıdır. Bu itilaf u1u
sal menfaatlerin müdafaasına 
azmetmiş olarak kalmaktadır v 
inkişaf ed cektir. » 

Bay Y evtiç, Mar.Eilya faciası 

-iıi;··bi; .. ;;;-ı-::;~;;;.··F;;;~·:;··a;;··ir·:·· 
kanı ile H r:ciye B kan nın yakında 

Londrnya gelecek o'maları, bu mese
leye daha çok ehemmiyet verdirivor. 

Fransaya MUltecller '-Glöecekmiş 
P.aris, J.2 (A.1\,) - .Tani$Cazeteıo"oe 

göre, Sar rey:iimı Almanya lehinde 
çıkarsa FraM:ıya ( 40 ) bin mll'teci 
gelecektir. 

dudaklarının ucunu sildi, ıaonra 

çantasını açtı, rujunu çıkaı:m: 
- Eğer alınmıyacaksan so-

rayım. 

Beyhan, kirpiklerini oynath: 
- .Sor... Neye aJmac~ım? 
Türkan, dudaldarmı dikkaUa 

boyuyordu: 
~aştığını, sinirlendiğini 

bırak. açıkça .söyle ... 
Durau ve arkadaşının göleri

nin içine baktı: 

itti: 

- Kıskanıyor musun·f 
Beyhan, tiddetle ba.şını gerıye 

- Hayır... Niçin kıskanayım? 
- o:ur at 
Be} han, alay etlen bir kahkaha 

kopardı: 
- Rılkati ml kıskanacağım? 
Gene kızın kahkahasında, gll-

zelliğine ve alımlıbğıaa emniyetten 
gelen bir gurur \•ardı, kahkaha 
i:e gülerek meydan okuyordu. 

Türkan, bu emniyetı, bu guı:u-
r.u, gülüne ve manasız bulmadı. 
Beyhan, güze:liği ve tazeliği ile 
bir değil, yüzlerce Htlkati gölgede 
bırakabilirdi. Lakin Türkamn gü
lüne ve mnnasız bu!duğo şey, 
Beybanın bu kuvvetten istifade 
edememesi ıidi: 

- Reki, o ;halBe ne -diye 
sinirleniyorsun ? 

Beyhan, kat'i bir cevabla bu 
bahsi kapatmak istedi: 

- her ne .şcl<ilde olursa olsun, 
ismimin ..ağızlarda dolaımasım hoş 
görmiyorum 1 

Turkin, geriledi ve arkadaşını 
s-Uzdü: 

Viyanada lr Kvmi.lnistln 
J'.evkifJ 

Viyana, 12 ( A. A. ) - 1..:ondrada 
çıkan Dcyli HCTald 2ı.rze.te8nin mu
lrbiri, lromfiniatlikle suçlu olarak 
tevldf edilmişfü. 

osk v a Y n ınlar 
Moskova, 12 ( A. A. ) - Binalar n 

fazla unt lmasındrn dolayı kızıl pro• 
fcsör.er enstitiıauode ve ıehrin mer
kezindeki b.;zı binn1 rda mtitcaddid 
yangın? r ç lcmııtır. 

erlinde Hslk EvlerJ 
Berlin, 12 ( A. A.) - Berlin şehri 

( 65 J) ) daireyi ihtiva eden bfiyfik 
bin. lar inınsı iç" n bir progrıım tcsbit 
etmiotir. Bunlar bugün 9ehir civarında 
kulObelenlo oturan halkın ucuz kira 
ile ilcnmetlerine tahsis edilecektir. 

- Öyle iıe yavrum, sea, birini 
sevfyoraun ! 

Be) han, :!kendini tutamadı, 
gözlerinden yaş gelecek kadar 
gillmeğe başladı: 

- Ak:ımdau hile gc.çmiyeo 
birşey ... 

- Sen, knlbsit misin? 
- Hayır ... Herkes gibi, benim 

de bir kalbim var. 
Türkan, onun kat't ve açık 

söyle.yi§i kar~ısında fazla k.uşku
lanamadı! 

- Demek, pek müşkUlpe
aends:n? 

- Görünüşe göre, Öl le de 
hUküm verilebilir. 

Türkan, garsona hesabım 
veriyord•ı: 

- Kalkalım... Benim itim 
bir az sıkı... Elimdeki kağıt:ar~ 
akşama kadar yet' ştirmek rnec
bur~yetindeyim. 

.Beyhan, müWıem bir şUbhe 
ile sarsılmı.ştı, sokağa 1ıktıklar1 
zaman sordu: 

- Yoksa, buglin de bir da
v.et mi var? 

Tür'kan, nazlı naz.h .göz.ledni 
süzclil: 

- Gibi! .. 
- Hilkat ta var mı? 
Beyhanın, Hilkat üzerinde ıs

rar redişl, Türkfuıı dü§ündürmeye 
bB§lamış~ı; aln! hafifce kırıştı, 

- lzm afabılirse, gelecek .. 
- Peki, Behice? 
- Zannederim .• 

Gönül işleri 

Bütün ls anbul 
Kızları 
Böyle Midirler? 

Müstear bir isim olarak "Ah
m~d Remzi,, imzasını kullanan bir 
okuyucum lstenbul k dmlarmdan 
şikayetçidir ve bana derdini an
lattıktan ısonr soruyor : 

- Söyleyiniz, bütün lıtanbul 
kadınları böyle midirler? 

Okuyucum bana derd
0

ni bu 
Güt.unlar.da teşrih etmekliğime 

salahiyet vermedi. Uzun uzadı}& 
nnlotmakbğmıa imkôn yoktur. 
Yalnız şunu söyleyebilirim: 

- Kendisi lstanbula uzak 
bir şeh:rde oturmaktadır. Bir 
Istanbullu kız ile evlidir. 
Qerdi de Jıu Istnnbullu kızın 
Istanbula dönmek istemeaindedir. 
Bu anu okadar şiddetlidir ki, 
arada ayrılık ihtimalleri bile belir· 
mi-ıtir, ve okuyucum tekrar 
etmektedir: 

- lstanbul kızları hap böyle 
midirler? 

Sualine derhal: 
- Hayır, böyle deiildlrler 

cev.ahını vermek mecburiyetin
deyim. \Dllnyada, doğub hOylidüğtl 
muhiti derhal unutan biç kimse 
yoktur, e " daüss l " aözU de, 
yurdundan çıkan bir adamın 
yurduna kartı duyduğu hasreti 
ifade için icad edilmi§tir. 'Burau 
böyle olmakla 'bertlber iş, vazife, 
aile b ğı veJ a mecburiyet 'ltetice
sinde muhitinden ayrılnn berkee 
gittiği yere ahşmı 'B plrıar •• 
ahşır, kalbinde duyduğu hasret 
sızısını ye:ımiye uğraşır ve yener, 
e_ğer bunu böyle yapmıyorsa ga:ııri 
tabiidir, ve gayri tabii olması için 
de ortada muhakkak hissi bir 
ıebeb vardır, okuyucuma bu 
'Do1ctayı araştırmasını taw~ ...& 
yorum, belki kabahat . •endi.in
dedir, belki ckarşısmdakincle, ko
laylı lda ta; ln edilemez. 

XEYzg 

Mis .Eybardin ..Hava .88'•hatl 
Honolulu, 12 (A. A.) - Ka

dın tayyareci Erbar.d tek .Uıına 
buradan Kaliforniyaya huaJan• 
mıştır. 

Beyhan, kesik keaik aülO-

yordu: 
-De-senize, ku m panya tamaml 
- Ha} ır ..• Sen ek&-ilrsia •• 
Beyhan hali gülilyorclıll: 
- tBen, davetli d~.dm .W. .. 
Türkan, arkadaşıma kol111111 

yaknlam ş sıkıyordu: 
_ Artık, beni kız.dırıyoraoa, 

Beyhan ... Sana, fena halde çıkı· 
şacağım. Bod:ıbhğm -ltnamu 
yokl. fun·, d vilt etm~ı-. .c~ 
edem~orlnr ... Sea, kabul edeceıpm 
şöyle bir ima et, kafJ... Y-aJ!l1:1'8 
ve ya,pılacak bütiln davetler IÇ10. 

sen n açık kartm var, .Y8~ 
aklına essin karar ver yetbır. 
Başın dik, göğsünü pre '1'!"'9 • 
elini ko:unu salhyarak pWbilir
ain. Hem de eref mevkii, daima 
aen"ndirt. 

TilrkAn, ainlrll ainirli .aımei• 
başlamışta: 

- Sana, daha a~ıkçHIDI 
aöyleye}İm mil. Biz,_ aıa~ Y~~.." 
sığıntı vaziyetindeyız. Piıkınliğe 
vuruyoruz. Sen, kendi kendine 
naz ederken, biz senin ll'fın1a 
geçiniyoruz, anladın mı? 

- 14 -
Otelin arka taraf.ndaki btiyilk 

geniş salonun ortasındaki. ~eyu 
keten örtülü masanın ü:&U• Kek• 
lerle donanmıştı. 

'Salcnun sol k6şesindeld hasır 
koltukJarda karşı1ıkh ot~an Ha
run Şinnsi ·ıe Ce"·ad Galib: ~efta 
kokulu yaprak cığaralar ısı.ror
lardı. Masanın kenarında eeuı:ı~ 
dolaşan garson, ba!dak, '8:' 
tnl, surahi getiriyor, ıkemlele" 
düzeltiyordu. 

( Arkoı wr ) 



1 Almanya Mektubu 

Almangada 
Fiat Yüksekliği 
Mücadelesi 

• 

Lerlin ( Huıuıt ) Alman 
çiftçileri Goslarda bir konıre 
aktetmişlerdir. ı .. ıe ve ziraat 
bakanı ve Alman çiftçileri önderi 
Darre bu mUnaHbetle vazife ve 
gayeleri hakkında matbuat mll· 
measillerine bazı beyanatta bu
lunmuştur. Derre'nin aöyledikle
ri.ıiıı müh ·m yerlerinin tercUme
lt:r•ni aıağıya yazıyoruz: 

" - Liberal·. hükumet ıiıtemi 
maddi menfeat <lüıUnceleri yll· 
xü ıden b · r taraftan aenayi 
erbabı ile işc:ler, diğer yandan 
da zürra a ·asında bir ayrıhk 
gayrılık doğurmuştu. Ameli aaha· 
da bu hakikat kendisini bilhassa 
gümrük mesele!erinin büyük bir 
rol oynadığı ticaret muahedele
riode göstermiıtir. 

Daima b;r taraf .n menf aatı 
diğer tarafın zararı olarak gö
rü mUıtUr. Senelerce meclialerde 
snğ ve sol fırkalar arasında mU· 
cadcle mevzu:.ı olan mahut gUm· 
rük meselesi ziraat mahsulleri 
pazarlarının tanıimi ıuretilo ber
taraf edilm;ştir. 

Gıda maddeleri pazarlarından 
mümkün olanlarının tanzimi aa
yeıinde serbest pazarda mahıu· 
ilin noksanlığı dolayısi!e vuku-
bulabilecek olan fiat y4kıelmo-
Jerin.n önüne do geçilebilmiştir. 
Ancak tanzimi nisbeten zor olan 
et ve hayvan piyasaları gibi 
pazarlarda zürraın değil ve 
fakat mutavassıtların tesir:erl ilo 
fiatlar bir az yUkselmiıtir. .............................................................. 

( Toplantı, Davetler=) 

Cerrehl•r1n Toplantıaı 
Türk Cerrahi cemiyeti aylık 

toplantısını bugUn ıaat 17 de 
Şişli çocuk hastanesinde yaf.2'
caktır. Üyelerin toplantıda bulun• 
maları dilenmektedir. 

Mimarlar. Toplandı 
Güzel ıan'atlar mimarlar bir· 

liği evvelki gUn AlayköıkUnde 
yıllık toplantılarım yaparak yeni 
nh.amname ve bazı meıeleler üze
rinde g~rüımUı, idare heyetine 
Bay Sedad Hakkı, Bay Arif Hik· 
met, Bay Zeki Salih, Bay Naci 
Cemal, Bay Nazım, Bay Adaman-
didiı ve Bay Ömer Seyfi aeçil· 
mişlerdir. 

Resim Ve Heykel Sergisi 
Halkevi tarafından 15 lkiaci· 

kAnun Sah glinü ıaat 14 te Fı~ 
cbkb Gtızel aan'atler akad.miıi 
salonlarından (V. O. K. S) So•yet 
1an'atkArlan reaim •• heykel aer
giai açılacaktar. 
· Ressamlar1n Kongresi 

GDıel san'atler birl.ii resim ıu
bui yıllık kongresini 16 ikincikl 
nun Çarşamba gllnü 1aat 15,30 
da birlik merkezinde yapacaktır. 
O; elerin kongrede bulunmalan 
clilenmektec!ir. 

Konferans - IIalkevi konferans 
11alonunda ynrın saat 17 de '"l'iirk 
edebiyatı,, hukkıudB bir kodeun1 va· 
rilecek, ayrıca saat 20,:$0 da da Gii!
haııe parkı Alayköşkünde •'Himmetin 
oglu,, iıimli bir piyeı:ı temııil edılecek· 
tir. ])avetiyclor Alayköşkünden alına· 

bilir. 
Balolar ·- Türk yükıeltme 

(Maaon) kurumunun yıllık balosu 
ayı 1 on yedis"ne rastgelen bu 
Perşembe akşamı Maks m salon
larında vt>ri ecektir. Karlman, 
Haşet kitab e\·İ, DcrdUncU vakıf 
han, nsma kat beş numarada 
Bayan Ned 'medı bilet dai)bl· 

maktad.r. 

SON POSTA 

Dtinyada Olup Bitenler 
-

Lindberg Meselesinin lçyüzü 

BugUn muhakemenin en heye· 
can verici celselerinden birini 
gö!ecekt:k. Çünkü vak'ada en 
esaslı şahitlerdtn biri telakki edi· 
len çocuğun mtirebbiyesi (Miıis 
Betty Govv)u dinliyecektik, fakat 
mahkeme salonuna girmek istiyen 
mütecesıiılerin dünkil kadar ka
labalık olmadığlilı ıöylersem ina
nar mıaınız ? 

llk bakııta ben de fqbm. fa· 
kat sebebini ıcrub da öirendi-
ilm zaman tabii buldum : 

Buzü 1 Amerikada 4<ialihba-
rab teıkilita o derece kuvvet:i
dir ki. bir lr.aan muhakemeyi 
evinde, rad) oıunun baıından 
kımıldanmadan, telsiz telefon sa• 
yeal:ıde rahat rahat dinliyebilir, 
ıalonda bir düıü.ıeden f aıla mik· 
rofon vardır, maznunun yahud da b. . .. 

ır ıeyırcının eı• hafif mırılhımı 
bile odanıza kadar aet;rebil' 
h ld 

. . a ır, o 
a e n çm mahkeme aalonuna 

kadar. f.ideceksiniz. yorulub Uzii· 
leceks.nu? lyLl mi evinizde di~ 
lers n zl 

* 
Salo'la evvela maznun Haupt· 

mann ge'.di, yine tertemiz giyin· 
m:şti. Yine ıakin görünil}'ordu. 
Arkasından gelen uzun boylu, d~v 
cüssc.l ıdvil poliı o'.masa, alelade 
b:r seyirciye benziyecekti. Yerine 
otrrdu, avukatına bir iki kelime 
söyledi, uzaktan kanıma bir te• 
bessüm yo:Iadı. 

Buiiln de &Öz a6y!emJyecek 

11..in 1 k: u 

Zelzele için 

l 
Lüzumsuz 
'i'elaş 

1 ~ 

t 
( liaıtarafı 1 inci ,Uıde ) 

ihtimali bulunduğu bile erta1a 
atılmııtır. Biz halkı, fennin teıbit 
ettiği hakikatten haberdar etmek 
ıureti!e tenv;r için Raıadhao• 
mUdürü Bay Fatine mllracaat 
ederek eaaılı ma:fımat aldık. Bay · 
Fatin, lSnce yanar dağ ihtimalleri
ni şiddetle reddederek dedi ki: 

.. - Son zelzele katlyen voı.. 
kaoik değildir, tektonikdir. Yanar 
dağ ile filin alikası yoktur. Zel· 
zelelerin bili devam etmeılne 
gclice; buiıda da hiç bir fevkal .. 
idelik yoktur. Çlinkti Tektonik 
zelzelelerde evvela eaaılı zelzele 
olduktan sonra ikinci derece ge
len zelzeleler de Jovam eder. Nlteı' 
kim her gUn zelıelo o!uyor. Son 
24 saat içinde rasadhanemiz bet 
zelzele kaydetti ki bunların hepıl 
de ikinci dercceded:r. Bunlara 
tali recfeler deni.ir ki en aa bll' 
ay devam eder. iki ay ve bir 
sone bile devam ettiği görlilmti14 
tUr. Bu hal bütUn zelzelelerde 
vakidir. Bu ikinci derecedeki zeJ. 
zelelerde biç bir tehLke ve fev• 
kalldelik yoktur. ,. 

. .................................. -----····· .. ········• 
dinlemeye geldi, fakat avukat bıa 
merdivenin çocuğu kaçlrmakta 
kullanılmadığını aöylnyordu. YaJ. 
nız iddiaımı ıspat edemiyordu. 

Celse tatil edildi. 
Bundan sonra doktor Condom 

dinlenecektir. Sö} lemiıtlm, b\I 
zat çocuğu kaçıranlarla mtina..
beto girişmek içln gazeteler• 
kendillğinden ilan vermiş olan 
zattir. Bu ilina gelen cevab üze
rine gidib (Lindberg) l bulmuı, 
onunla bir otomobi:e binmiş, bit 
mezarlığa gitmiş, ( Lindberg) 1 
otomobilde bırakarak içeri girmif, 
orada tayin edilen randevuya 
gelen katili bulmuş, istediği pa
rayı vermiştir. Şimdi parayı al_. 
nın Hauptman olduğunu iddta 
etmektedir. 

Bir Garibe 
Poliı Müdiri} eti maznuna blı 

ay evvel bir sürpriz yaparak b• 
adamı böcreslne gönderdi, adam 
maznunla bpkı mezarlıkta ko
nuıtuğunu iddia ettiği ıekild• 
konuımıya teşebbna etti. Daha 
evvel gerek maznunun Te ... 
rek ıabidin gıyabında eda• 
ya mlkrofonlar konulmuştu. Po
liı memurları muhaTereyi dinle
diler. · Fakat maznun en kUçük bit 
zaaf eseri bil~ göstermedi: 

- Rüyamı ıörüyoraunuz? 1?•1• . ' 
ıordu. 

* Şuraıını da kaydedelim: 
. Amerika polisi M:a Belty Gow ti 

şah;d olarak gelir.mek için . iki 
i liradan fazla para aarfctmllt 
Lu paranın mühim bir kısmı d• 
kızda kalmıştır. 1 

Son Haberler 
Flemington, 12 (A.A.)-Awk•' 

· (Undberg}ltarafından fidyei n~c•: 
olarak veraen paraları (lı.ıd• 
Fiş) in aldığını, iiıerindeki notları 
onun yazdığını (HJuptman) da blJ 

Paraları ondan alıb bllmiyerolı 
· · H-d· el kllandığını ıöylemıştır. a ıae 

yaz.181 mtıtehaEsıslarına ıorulmut"' 
tur. Onlar bankr.ot.arm tizerindeld 
notun (Hauptma: ) ın yazısı oldll" 
&unu aöylemiş:er<iir. 

Muhakemede tahadet ed ... 
başlıca kimselere, orada ıöyled~ 
!erini halk önUnde tekrar etme! .., 
için binlerce clolar ücret teP 
edilmiştir. 
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Q.' .. DONYA MATBUATINDA <; ~ 
ORDU K LE R 1 M)I 

..................................................................................................................................................................... 
Senede bir Defa Yıl·anan /,ir Tencere! Jlk Tekerlekieri Döndüğü Haldt 

Uykuda -R ~hun Vücuttan Milliydperve:·;osyarst 

Ayrıldığına inanan Adam1 . Isa .• idi 

Kutub h . Bir Eıkimo ailffi.. ., 
birçok •zi ~•alııinde yaptığı nrir, o da etten aj'zmın alabı.-
olaa ı ~· nblerle lln kaıanmıı d:j'i kadar bir parçayı kopardık-
Kanad:d~z {.Uzbaıı '' Frcuchen ,, tan ıonra Uıt tarafmı haıkanna 
buzlu memJ ~ konferans vererek verir ve bu et parçası kalmayın-
çirdiklcrini :n~tlerde ıörüb, ge- caya ~adar ıofranın etrafında 
Eıkimolar t •fhnıı ve bilbasaa bir devir yapar, ıonra ikinci parça 

ara ından k·ı 
)'afetler hakkında çe 1 en ıi- gelir.Et fena değJdir, fakat içinde 
tafıillt vermi t' luzu? uzadıya ri,iril C: lği çömleği ancak yılda 

'"" 1 ır. ngihz .. b . . '1~ •• rreucben 1 yuz a- bir defa , o da erımıı kar ıuı u 
ıore ı '' 0 anlatbiına ile yıkamak &det oldup için lez· 

Bu ziyafeti rl zeti iğrençtir. 
ev ıabibi m· f~ .n ba,langıcında lngiliz }üzbaıt11 " Freuchen ,, 

ııa ır er' . k 1 k •vinin fak' · ını arı. ar en birçok defalar bu ziyafetlerde 
ırane kendi . . f b' 

avcı oldu .. u ' . ıının ena ır bulunmuş Ye her defasında da 
geçecea· .K nu ve zıyafeUn aöntlk daha ıofraya oturmadan midesi· 

.•nı ıöyler v ki . d 
Jenilmeye k d •yeme erın e niu kabardığını hissetmiştir. Ev 
tunu ili ce . erece tataız oldu- ıah:bini incitmeden yemek 
lerl IOf ve ettıkten ıonra mi1&fir· yememek için ancak bir çare 
Bu ıırardya oturtmaya davet eder. vardır, O da derhal uyumaktır. 
bir a •v 1ahibinin ,, refika11 ÇnnkU Eskimolar uyuyan bir 
lçiııd:~nıle~ getirib ortaya kor, adamı aıla uyandırmazıar. Zira 
ıuyu Q. b~r parça et çıkanr •e uyku eınaııada ruhun •tıcudden 
illetin mı~fırle~ln lizerine d6ktU- ayrıldıiına ve hemen ıeri çağı· 
har S dıye d.l.le yalaDllya koyu- rılmaıının &lllmü mucib olabile-
- • Onra yanındaki mi.afire ceiine kanidirler. 

10 Yıl Süren Bir 
. Briç Mi~sabakası 

B ..... Briç 
" l>artiai •• kadar 

llrer? lir aut, 
Od aaat, luatta 
•tltebauıalan arı 
-da daha faz· 
la ..... ettiji
.. belki ifitmip:
alaclir, fakat biz 
alıe laaber Yer .. 
llaa ld ba •yaaun 
..... 10 Jıl 
•lreDI de •arcLr. 

Briç taribincle 
seçen ba ., ... 
Amerikanın Cia
d nnatl tehrlnde 
1- •• Linp-
._t •chaa tatıyan 
............ ada 
oynanm"' lDU 
11Lnda bqlallllf, 
1834 yılının aon 

Slnlerinde bit
mittir. Oyua, pe
~~ "-ıa:an farta ,.._ 1W J bit WUD Wtuek n la9be'-
-~ ....... ,.. ..,. ,.. ................... , .... .... 

1 iki Saat Boyuna Yerinde 
Sayan Lokomotif 

••Kana kartı f Uoah,, ltaıhfıı 
altında yazd.ğı kitabla ün kaıan· 

: mıt olan Alman muharriri Dinter 
· bu hafta ••lun n nazar:yeleri,, 
mcvzcu etraf ı .ıda bir konferans 

~ vermiş \te bu konf eranıında "dlin· 
yada ilk mHliyctpener soıyal:at,,in 
faa olduğunu iddia etmiştir. Ha· 
t .b ayni zamanda katolik kilia.
ıinin de, protestan ki.iıesinin de 
bazı karekterlerde Y ~hudi buyun· 
dan hiase aldığını aöylemif, 
Almanya için Yahudi dOımanı 
müıtakil bir kffıeye ihtiyaç oldu
ğunu ileri ıiirmüştnr. 

Gayet Rahat Bir 
Seyahat Vasıtası/ 

Resmini 
gördüğünüz bu 
iki zat bir 
iddia netlceıi 
olarak ayak-

larına birer 
metre ytikıek· 
liğinde iki ta• 
ne huıuıl ıu· 

rette yapılmı' 
ayaklık taka· 

rak Mançeıter 
ıehı inden kal• 
kıp Londraya 
gel miı !er dlr. 
Bu ıeyabat 

ıaate 2,5 kro 
metre sllr'atle 
yapılmıf ve ~endilerinin f ddiala· 
rına göre gayet kelaylılda ya• 
pılmııtır. 

Nikbin Çocuk 
Bedbin Çocuk 

Nevyork' da çıkan Eaquirk 
mecmuau ıu fıkrayı yuıyor: 

Vaktile biri bedbin, 6teld 
nikbin iki çocuk YardL Bedbin 
çocuk Noel aababı ıakarpinleriniD 
içind~ bir araba, bir çakı, bir 
bor•zan baldu. Nikbin pevjn 
ıakarpinlttinin için• iae ebeveyni 
biraz.. Gtıbre koymuflarch. 

Ba,,am tini çocuklara Noel 
Babama ae ıetlrdijlai 10rdalar. 
Bedbinl ce•ab Yerdi ı 

- Bana bir araba ıetlrmlf, 
fakat ytırtlmByor, bir çala ıetir
.ıtki kumiyor; bir borazan ıe
tirmit ötmlyor. 

Nikbia çocuta aordulan 
- Sana •• ıetinaif ? 
O cewab Yerdi ı · 

- Bana bir at ıetirmi1t fakat 
iyi bailaaamıı olscak ki kaçmif. 

meail• tu'id eclilecektL Bu bir 
milyon aayı ancak ı•çenlerde 
Miıiı Unpiat tarafından 7apıl• 
mııtar. Kaybeden tarafın uyıaı 
lae o zaman 991 ,598 eli. Şurasını 
da kaydedelim ki bu uzun parti 
ayku samam milstema olmak 
bere bu on yal zarfında ancak 
bir defa tatU edilmfttir. Ba tatl
a.. .. 11.w taraflarda biılDla •n-
••;•h ..... idi. 

Yukarıda rumini rardüğGnlı lo
komotif lnrilterede 1enl yapılmıttır. 
Dllnyaaın en kuv•etli makinHİ H)'ll
maktadır. Adı ıimal boruzudur. Bu 
lokomotif reçenlerd• tecrllbe için 
Franaaya ıetirilm: ft Franaıı hatlarında 
iıleailmiı, fakat tekerlekleri saatte 150 
kilometre ıOr'atle dOndiltO halde 
yerinden bir ıantim bile kımıldanma-

mı ıtır. Bunun ıebebl lokomotifin 150 
kilometre ıOr'at'e ilerİJ• dotru dan. 
me1ine mukabil, (berine blndifi 
hattın da ayni •Dr'afe akıi lati~a
mette dlfnmeıidir. B"r lokomotıfla 
aGr'ati ye çekit k biliyeti ancak bu 
tecrGbe ile anlatılır, •e bu tecrilbeyl 
yapan alet fngi:terede olma.d~ğı _içi.ndfr 
ki lokomotif f ranaaya ıetırılmı,tır. 

Bir Kadın Ve Bir Erkek Tam 
Numarayı Ne Vakit Alırlar 

Hayatın, Bir Yabancı Gö. 
zünde Sıfıra indiği Gün 

Aık çatı ae •akit b .. 1 ... , ae I 
vakit biter, hemen !herkeae, hw 
yaıt• dfttllnce veren bu IOl'p 
Fraanaızlann linin muharriri"Fr•nGI 
dl Kroi- uet,. e aorulmut. ondan ta 
ceyab abnımıtır • 

Erkek s6zl:e: 

Eter kadınlar arkalarmdan .Oy• 
ledilderimlzi ifitaelerdl, yaıtanm 
hllvlyet cllT.danlaranda yazıla olan 
aayıdan ziyade haklarında hiaaet
tiilmiz takd ria... leablt etUiini 
anlarlardı. 

- Ne gllzel çocuk, ne stızel 
bebe ki 

Diye h<- ykırdığımız zaman bu 
medbiyede itiraz edilecek nokta 
yoktur, ekseriya 17 den 37 e 
kadar olan yqı gösterir . 

Yabud da: 
- Şübhe yok e l'an gtizell 
- Lir bak Allahını aeveraea. 

kızından dab:. genci 
Diye mırıldandığımız zaman 

muhakkak takdir azalmııbr. 37 
den aonraıanı göaterir. 

--1Daudmıyacak ..,. Hiç 

bozulmuyorl 
Cnmleıi 40 ı 

apn' ar bakkmda 
urfedillr. 

En nihayet di 
-Vaktlle ,._ 

sel olduiu aa
fıbyor, cDmleal 
ıelir. Ari.ı. r her
teJİn bittiiW 

1asterlr. Beya 
aaçlar ıibiclir, 

bakana ı.eYk verir, 
fakat lçlode .... 
b uyaadır.ul 

Kadın ıazile 

Bize bakan bir kadm arka

clafıauza: 
_ Beal d.tuaau takdim 

etaeniı.el 
Dedili, yahud ela arkamaadaa 

iç çekerek: 
-Bu kOçnk hiç de fen defıll, 

diye alylendiği, yeya: 
- y aZJk çok rene, diye mın .. 

dandığı uman bu hakkımızda 
izhar edilecek takdirin en yDkaek 
derece5idir. Y aşımıs yirmida, 
ace e etmeliyiz, bu Pi fazla ılir
m: yecekt;r. 

Kadınlar hakkımızda: 
_ Zeki bir adama benziyor, 

dedikleri zaman takdir azalmrft 
yaı.mız de (39) a yOkselm·ftlr. ala 

Kend imiz bir kadına kur yapar 
- Sizi aıkmı} orum ya? Suallaa 

kartı: 
_ Bilikia genderden bu et-

memi Cevabım ald.tımn -= be_., tamemcbr. N11mar 
•fırdır. 
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SUN P'Os ·ı A 

Resimli BUyUk Mlllf Roman 

TOMBUL MI SYEDI 
Xn: 133 Yazan: Sermed Muhtar Alus 

elek O duğu Y erd 
Bolses de, Nabiye ağız uydu· 

ruyordu: 
- V ehbimlziıa yaşında iken 

hangimiz Ebüssuut efendi idik? 
Hangimiz zırvalamadık? Delik nlı 
diye adı bile üstünde... Delikan .. 
lılık Mart güneşi gibidir. Gözlikür 
kaybolur; fakat art ayı gibi 
her •enede gelmez; koca ömürde 
bir kere yüz gCsterir. Ce der 
demez, uçurtma mi.salı havalan r, 
ipi kopar~b gider. 

Melek Han:m, o ıabah oda· 
ndan erken çıktığına, orta kat· 

taki bu küçük odanın kapısına 
ıeldiğine, Nabiye de göründliğüne 
JGzbin kere pişman oimuıtu. 

Zaten kaç güııdfir, rabab de
d&ghdl. Oğlt1t Küçük Allmm 
atkından karaa1evda geçirdiği, onu 
bıkaa kawrda~ içia bizardı. 

Melek kap önünden aynla
..,ordu. Gayret elti; akhnı der
lefib topladı. 

Ne kadar ehlikeyif olsa yine 
..tld meclübu olan bir aaa .•• 
Ofluadan bap. kimi Yar? 

Uatasının odasında işittiği ıöz· 
ferden kuşkulannn1tı. Koıub ~ 
l:anda soluğa aldı. 

Vehbinin kapıa aralıkb. Uaul
cacık odaya girdi. 

Tombul, karyolumda. yftztı
kA>yun yatıyor. 

Melek Hanım, oğlunu aoyun
atamıt ve hali elbiseli görünce 
~lrına döndü. 

Y aklaşıb b:r de babın ki her 
tarafı hırpani elbiseli paramparça; 
toz çamur iç· nde. 

Üstelik te yatağında inim inim 
lnffyor. 

Yashğı kucaklamlf; yorgan 
apjıya sarkmış; vücudll 2'6ya 
karyolada amma bir bacağı dı· 
ıanda... Komodinin listnnde au
rahi yere devrilm:ş... Kalıb ıibi 
yatıyor. 

Almnı okşamak istedi. Vehbi, 
homurdanarak, yana döndD. 

Bir de ne göraü;ı ? 
Kafasında kaç tane yumru,. 

Sol gözü kapanık ; etrafı mor 
patlıcan; burun del:klerinde kan 
pıhtılan... Yanaklanna sanki ha
ca111at vurulmuş, kanamıı kanamıı 
ta hiçbiri akmayıb toplanmış. 

Mnth:ı bir avaz kopardı : 

- Vehb:ciğim, evladcığım 1.. 
Aman yüreğim dayanmıyor, ölü
yorum, Wtiyorum a dostlar! .•.. Olub 
olacağı bir ev.idcığım var, o da 
elimden gidiyor, kara topraklara 
giriyor... Perver Hanım, Mah· 
mure Hanım baksanıza salhana
den çıkmış 11ğ.rlara dönmüı; kan 
revan içinde kalmış. Ötesi var a11 
can çel<ifiyor. 

ı 

' 

şının altından çıkıyor. 

Evin içi yine çorbaya 
müştU. 

dön· 

Melek, oğlunun bu hid· 
det ve şiddetini görfince, biraz 
evvel Nabi ile Tahainin baıbaşa 

verdiğini düşlinerek, işittiği söz· 
ferden kabahatin Tombulda oldu· 
ğ na kanaat getlre.rek, ortadan 
ka} bolml!ş, yine Tahsin in odasına 
düşmüştü. 

Bo!ses de, müşkül mevkide kal
mıtb. Dayak keyfiyeti biraz daha 
dallanup budaklanırsa ona doku· 
nacaktı. 

Nabi} 1 ıorarsanız o da odası
na inmişti. Vehbi evi çın çın çın
latan bağırtı'armı iJiitikten sonra 
yine Tahsinin yanına koşmuı, 

- Tahsinciiim, .biraderi muh
terem Ye muazzezim, bu şama, 
tayı bertaraf edecek bir kimesne 
Yarsa, Nabi aiabeyciğini azılı 
oğlanın ıerrinden mubaf aza ede
cek bir mededkir mevcudsa o da 
semini diyerek koltuğunun altına 
girmifti. 

Melek, perfıan halde ortada 
d~rt dönüyordu. Tombul gelive· 
rirse haber vermek için Perveri 
merdiveu ba§Ula gözen koy.du. 
Kapıd&n ipret ederek Tahsini 
sofaya çai~rdı. Etrafı kollayarak 
görüştüler. 

Tahsin, yine Nabiyi koruyarak 
biçarenin ha itte hiçbir kabahati 

....................... ------·-·····-·····-. 

Son Posta 
'Ye•ml, elyaıt, H-acliı Ye Halk ıracctul 

Eaki_Zabtiye, Çetalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

• 
Cazetemiıde çıkan yazı 
ve reıiml~rio bütün hakları 
mahfuz ve rıuetemizı aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 1 

Stne Ay Ay Ay 
Kr. ICI. kr. ICr 

TORKIYı ı• 1so 400 ıso 
YUNANlstAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone. ~deli pe.,iodir. Ad r11 
değiftirmek 2S lwr6;tw:. 

c.ı.,. ..,,... prl wrltınes. 
Hinler~~· mea'uliyet ahnmaz. 
Cevap IÇuı ı;ıtektuplara 10 kuru~luk 

tUl ilD.veai liıundar. 
,,, 

Poeta kutuauı 741 Lataııbul"""' 
Telg,.f : Sonpoııta 

~ Telefon : 20203 

J3 • 2 • 9~5 

ıh anmıştı .. 
olmadığını, Vehbideki zannın ve 
hiddetin büsbütün boş olduğunu 
söylüyor. Melek de: 

- Ah o Allı ah! .• evlatcığımı 
çileden çıkaran, bu hallere sokan 
hep o kahbel. diyordu. 

Melek, düşünüyordu : 
Vehbinin hırsı geçinclyo kadar 

zavallı Nabi Efendiyi bir yere mi 
saklamalı yoksa bir tarafa mı 
göndermeli? 

Düşünürken ıu yolu buldu ; 
dedi ki: 

- Merhumun Edirnekapısında 
babadan kalma bir evi '1ardır. 
Harab, viran Oç odalı bir hakku• 
ran kafeıi ..• 

( Arkut nr ) _ .... 
• • 1 •• 1 • • 1 1 ... " .. lc_t • ...--Jt • • ::::& 

f ~. .. ~ . . ' , .~· 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 

Güzel bir muhtıra 
--

• 
Tanınmış kalemlerin 
Seçme yazdan 

• 
Kültür, ııhhııt, ev, ilim, ~. 
ıan'at bahi11leri. faydalı bilgiler 
ve aradığıuız herşey"' 

MATBUAT 
1935 

ALMANA il 
1 Her kita6cıdd bulrıruzr. 1 

.. • ·, ' • • • - ..ı ..... ~ ~ •• • 

U:' •• 1 ........... 1 •• J::.ııt ...... . 

"'Jft'ut ltldlılftl 
$ehirTiyaf ro~D 

mm~~mı 

u 
111011 

Tepebatı Şehir 

Tiyatroıunda 

Bu ak§am saat 20 ı.lo 

iNSANLIK 
KOMEDiSi 

4 Perde 
Yazan: ıe.tzak 

• • ~. 1 ,., ... .. ~ ••• ~ • .., ••• 1 ••••••••• -

Eski Fransız tiyatrosunda 
Dıı akpm Hat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Reıiı 
Beırteliycn: Cemal R•~it 

22/1/35 Salı alc9am1 
Bir Kavuk Devri idi. 

Bir defa i~io 

24 Saatlik Hava Vazi~eti 

Kastamonu T araflannda 
Soğuktan Bir Ölüm Oldu 
Yurdun 

Sivas, 
En Soğuk Yerleri Kars, 

Çankırı dır Erzurum Ve 

İnwıa ıinlr ürpermelerl veren !bir kıt görüo.ütü 

Ankara, 12 (A.A.)-12-1-9351 ye inmiştir. 
""e Türkiyede hava •aziyeti: Alınan habere g6re burar• 

Ekim Bakanlığa meteoroloji yakın Aiuera kaza11nda 11e>j111' 
enstitUıünden alman malümata daha ·çok fazladıı:. 
göre aon 24 aaat içinde y~dda Çankın, 12 (A.A.) - Şiddetli 
hava Trakya alanında yagımb eozuklar deYam etmekte re ııflt' 
diğer alanlarda a'"lk geç.miı:lr. dan apğı 22 ye kadar inmekteeit• 
Y ağıt!~ yağmur ~dedir. En KUtahya, 12 (A. A.) _ Kıa-
çok yagıı Oç milimıtr• olarak nn çokluğund Kiita'h .;,(; dil .. 
Edinıede ölçiilmnıtllr. Diğer yer- s· __.. ~.... ya kte , 

~ ımaY r ...... aaı ..-~ememe e ,. 
lerde yagıı 2 milimetre etrafın· gel;b gitmekte zo ı k k·ı k• 
d d B

.. .. 
1 1 

d r u çe ı me 
a ır. utun a an ar a gece ve 1 dl 

g6ndüz subunetleri 3 derece etta- e r. 
fında -0lmak ifizcre yükselmiştir. &.zurum, J2 (A. A.) - Ha'" 
En dOıt\k gece ıubunetleri sıfırın v.alar birdenbire soğumut ve ., .. 
elbnda Kersta 26, Erzurumda 24, gari ısuhwıot gece 27 ye dDr 
S.vasta 20 derecedir. müştür. 

En bllyftk gtindüz ıuhuneti de Kastamonu, •2 <A. A., - Sa'" 
aıfır.u liıttinde ·18 dereu olar.ak ğuklar bir az haf.llemiş ve sıfrf' 
Adanada kaydedilmiştir. Orta dan aınğı 20ye kadar inen 110' 
An dolunun atı kısmından mada bonet 16 ya kadar ytlk inn!lllit· 

yerleri doğu Anadolusu tamamile Kazalardan "'gelebilen malümal• 
karla örtüll\dür. göre, soğuktan bir kişi ölmiiştil'• 

Şarkikarahisar, 12 (A. A.) - Kapa11an Dkmekteb1er 1lçı1mıştıt• 
Kazamızda 25, c'inrlarda 35 Kardan kapanan lne'bolu, Çan'kd' 
santim kar vardır. Ayın onuncu ve Ankara yollarının açı1md' 
gecen derece sıfırdan a~ağı 19, itin Nafıa tarafmdan amele'le' 
11 inci gecesi 18 ve bu gece 17 ça1ıştınlmaktadır. 

On Beş Günlük 
Bir Çocuk 

Evvelki gece Bey oğlunda Ana· 
dolu sokaiJnda Aliye apartama
nınm önünde terkedilmiı 15 
günlUk bir erkek ç.ocuğu bulun· 
muşhır. Çocuğun lizeri.ıde bulu
nan pusıLada Rum olduğu an
laşılarak Rum kilısesine teslim 
deilmiştir. 

lstanbul Pllm 
Istanbulun müstakbel planı 

için ecnebi mutabnsıalann ver
dikleri raporları tecikik etmekte 
olan jtri be~ ~ti dün vall ve be
lediye reisi bay Muhiddin Üsttio
dağ'm riyasetinde toplanmqtır. 
Dönkil top!an~da eYV~ke aynlan 
iht:su komiayonanma raporu 
dinlenmiftir. 

Jüri lıe; eti bu ay içinde top
lanm:ılanm bitirecek " Şubat 

Gene Makedonya~ılar 
Cemiyeti D.ağıhlnıış 
Sof.ra, 12 (A. A.) - .Jç e-' 

kani Makedonya <gençı1ik H ı8' 
tisem:t iemayülih m.:lliyet~ 
kurumlanm dağıtmııtır. 

Blr Zenciyi Dmha Unc:e1tll9' 
Franklington :(Amerikada) 12 Jlll' 

Galeyan haliaife bulunan halk hapis•" 
Lil rolı:rım iuıal ederek ..an•htarları aldl IS 
far ve 'ftlnhpus bir zenciyi öldürer~ 
ce:sedi&ıi sokaklarda sürüklemiı:erd; 
Z ~ci katilden .c:lo1..eyı nııılmaga m• 
küm olmuş n fakat hiildim Luizyıı' 
temy·z mahkemesi tarafından nııkJI' 
ea-ifti . 

Hiç'bir kimse tevkif ıedilmemiJtit' 
Bir SoQalist 'Kurumunu 

IDe§ıttdar 
OY y~o (Lıpanyada)l2 - Ast~ 

~:st lkur .. u son ıiayana iflıf 
kin .. ea Clo'layı .. keri makamlarca I" 

~~-loo•---•••HllOoOHl-00.a 
W&IU 

BUTUN ULKE.YI 
Tombul uyannı·ştı. Anasının 

yaygara&ıodan gözünU açmti, 
aağn sola bakmırken, o da kar· 
yoladau kenc!bi attı. 

, .......... •~iSTANBUL HALKINAI 4m ____ E, içinde btanbulon plinım yapacak 
mimar ta:>in edilecektir. 

HERc.U)J 

Ağzı, burnu çarşanbada, kı
y.ameti koparıyordu: 

O kanbur papaz nerede? .. 
Bulun o alçağı, o ezraili, geti· 
rin k rşımal.. B;r boyunduruğa 
vurup, kaz knnadını, daha sıkı 
iae paça kasnağı.u dayanayım; 

ki•e>i altıma alıp ç. ğneye çiğne· 
ye ezeyim; cam ıı ~ ıkarıp lAşe gi
bi ~ere sereyim... Arab Abdul· 
lab dü züs:iyle a:ıla~·p bana bu 
marizı yedirten o, bu dUzenbaz-

'~r. kaşkarikolar hep onun ba· 

A vrupadıı yüzlere?. siuemad milyonlarca inaaoı, Heyoğlu'nda yüz bin kitiyi 
vecdü 1 tiğr ka düşü ren; na'a1kiin, musiki, d•·koru, mevzuu hayranlık 

U) aurhrJ n seneııın ve z.onun en mi il iz eseri : 

BİT i SENFONİ 
l'ıluıler mabudcai MARTHA EGGERT'in bu vahestrioi bütün l tanbül'un 

gôrebilmeai için ikı büyuk e4oemnda birden yarın başlıyor ! 

~- Şehzadebaşında r Ayasofyada ---...... 

MiLLi ALEMDAR 
Sinema Sineması 

Kalabalığa karii terli.but alınmıfbr. Yerlerinizi evvelden tutunuz. 

Afyon Görüşma:eri 
U}uştuıucu maddeler inhisarı 

idaresı ile tehrimizde bulunan 
ll'an murahhasları arasmdakl 
görüşmeler d~vam etmektedirA 
Yarın umumi bir top!anb yapıla
cak ve bu top:anb He net ceye 
doğru b·r adım daha ablmas,na 
ça.lfllacakbr. 

Polislere Kürk 
Emniyet mildürlüğD, ııoktalar

da nabet bekleyen me.ıourlariD 
giymeleri için içi tliylü koyun 
postlu kııputlar yaptırmıp. 

(ıır • • 

DOLASAMAzstNJt 
FAKAT: 

' 



13 ikinci kAnu.., SON POSTA 

HAD ve 

5 inri lncıım No. 166 
Nasıl Doğdu ? .• 

Nasıl Yaşadı?,. Her hakkı mahfuzduJ'. 
u-=~~~~~~~ 13 • ı - 93, Nasıl Ôldü? 

~ z·ya ~ddr -.:===========================·~ 
Her Tarafta Şekavet Almış Yürümüş 

Asayişin 
. Ha~ta, günden gfine aley· 

hır.deki dcdikodulanıı büyüme
a~c!en kuıkulanan Enver Paşanın 
• •c•b ctt:ği zaman kendisini mü
da~aa ettirmek için .. f stanbula 
mi.:lıil?, mik~nrda Avus:urya to~ 
çusu ı .e mıtralyöz kıt'alan g~ 

tirttiği bi!e, kuvvetle cereyan 
eden şay.ol r cUnılesindendi. 

. Bu meaelc~er etrafında göste
r~~e,n çok s1kı ketumiyete ve her 
bmü eabab ve deliilin ıetredil· 
mu·ne rag-m-n · . "" , •azı) et, ene.işe 
edılecck derece; e gelmişti. Eğer 
Enve~ Paıa hlisnil idare edilmez• 
ee, bır kıvılcım koca bı·r b • yangın 
~sule getirecek.. ve bu da bar-

bın ba·ı d - ' ,,-a ·il gUndenberi deYam 
edan fa~iam.~ ıon sahnesini teıkil 
edecektı. Butün bun~an l>ile b:le 
ı~daret mevkiqe gelen Talat Paıa 
cadden aöır ük -kl . . O • Y yu cnmışh. 

nun iç"" Talat Paşa, bütün 
idare ıneha• t• • E 
ti . e .nı nver Paşenın 
zerınde t ks'f t . 

.. - - ı e m.§.. hu facianm 
cınllne gercb"I k •• p ~ 1 me ıçın • Enver 
aşanın hoşla d .. 
k d . nma ıgı - en 11eygili 

ar a aı a·ını b·· f 
qn~rı b"' ı.e eda ederek 

ırer 1ra 'f 
yelle lstanhuld ı o ve memur; .. 
karar wernıiıJ. ao uzaklaıtarmıya 

• 
Talat paıanın dn 

lerde.ı b .. d ştindnğn ıcy-
ırı e ar~-k .. f . 

ı.. .... .L~ ' u ınu rltan --.ne etlld eve 
hayet \ erd· ~! tqebbi:alere nl• 

ırıne .. u. ç. 
ye kudar t k' Unku şimdi-
fıkirler ,.....,. 1~ ıbedilen ( Fatihine. '"; 
l.J 1 6U unç r 
ner şeyd ne ıceler vermi§ti. 
d·ı.ı en eı. •el 
ılU(ate almak .. §unu nazarı· 

lllenılelceti d hi~~zımgel:yordu ki; . n a u .. 
ili} eti e b aaayışı ve em-
lllİfti. lstn berbad bir hilo gel

an ula medeni b· en )'akın ve en 
ır vil .. 

Burıa vilı . ayet merkezl olan 
den b lk Yetınde, şekavet yüzUn-

ği~ k: ük ~atta, }alnız halk de-
b 1 b~ Jandarma mllfreıe!en" 

· c" ır k" d . 
gel oy en dığer köyegı"d"p 

enıemekt ·d· b Jj.. e 1 ı. Efradı ytiz!ere 
harag olk.n eşkıya çeteleri, köyleri 

ca es · · kara .. rnıı er, açıktan aç:ğa 
Ye krgahI~r teı's etmiılerdi. Zaaf 
b:,. b~ dr~tı ~u derece aıikar olan 

. ükumetio lran. Turan, Hin-
~~~ istilası pefinden kotması, 

ç hır akıl ve mantık ··ı .. il ö' -ı . O ÇUS e 
h.çu emezdı. Yapılacak en makul 
lhareket; memleketi her taraftan 
d ata eden felikeü, ıon kuvvetle 
.urdurmak.. şu, ~ buçuk senelik 
ııyaadaa, mümkün oldu v kad 
ez t,.ı..... • KU ar 

..... .ııyanla kurtulmaktan iba· 
~tti. E~~u imk~n dairesine 80ka

hnek ıçıo de f ımdi iyi bir fırsat 
~~bur etm·, .. (Rus ihtila:i ), sulh 
~ .n büyük ümidler huaule getir
Dıııdi. 

b lhti'il, bntcın Rueyayı baıdan 
fa ~llllftı. ( Çarlık ) ın ezdi 

ana~eaııa~ uyarak milletini bor ve 
hakır bır aialenıle "d t . 

1 ı are e m11 
e> ::ı ( Çar Nikola ) , kendisi1e 
• e efradını çepeçevre saran 
bu ibn·ı 1 a ateşinin ortasında tama-
: •• IDl!d~aaaız bir . haJde kal· 

intizamı Bozulnıuştu •. 

İran mücahid orduau lrıt'alanndan biri (Kirmanph) ta Türk ~&bitleri 
tarafandan taliru Öğreuirlerbn .. 

Milyukof ile arkadaıları: ı ed:ııiz. 
- Artık, çarlık idaresinin Demişti. •• 14 Mart geceıl vu-

hayat hakkı kalmamııbr. kubulan bu telefon muhaveresi, 
Diye bajumııJar, bu ıuretle ıert b:r tavı ye i!e neticelenmiı: 

ortaya ilk ıarı atmıtlardı. Vakit _ H t lbl B lhtit•• 
k. ) 1 1 

. a~me me .• u aı, 
va ıt par a)an syaa ateı cnui ö ı "dl 1 t k. d"I k • . y e va. er e es ıo e ı ece ıe-
kolayca söndürmeye ahşmış olan k ld d v·ı ,. y v Ak.la 
(Çarlık Hariciye Nezareti) bu fer• bı:r eh ekg' taır. apacdag~~ızl • tı"f .. 

• . are e varıa, er.ua ıs ı a 
) atları da susturmak ıstemııse de ed· . 
muvaffak olamamıJtı. Çarlık payı-
tahtınm zahiri sükünu; ancak dam
lara ve köşeba§larJDa yerleştitilen 
mitralyozlar ıa) esinde birkaç gün 
devam edebilmişıe de nihayet 1917 
senesi Marb:an sekizinci gllnQ 
her tarafda nOmayişler başlamıştı. 
Dahiliye Nazırı Protobof, hassa 
askerlerine emir vererek halkın 
tlzeriıae atef açbrmıflı. Halbuki, 
hakkım iıtiyen halk da muk•be
leden geri kalmamıı, ellerine ge
çen ( Çarlık inz:bat kuvvetleri )ni 
parçalamıştı. 

Arbk gittikçe büyilyen ve her 
mazlum kuvveti •İnesine çeken 
ihtilal, cephedeki müdafaa kuv
vetlerinin inzibat ve itaatini de 
ihlal etmiş:t. Çar Nikola, ihtilali 
durdurabilmek ve yine tiddetle 
harbe de\·am eylemek için cep
heye gitmek istem:şti... ( Mut.n 
13 üncil gü ıil ) t:rene binmifU. 
Doğruca T ıareskoveslo ( Çares-
koYeılo )ya gidecekti. Fakat bi ı
diği tren, ieçliği istasyonlann 
b:rinde, bir ibti:alcı gurupu ta
rafından bekletildi; ve bu 
muhteşem tren, yaohı bir makaaa 
sokularak doğruca (Piakof)a aeYk 
edildL Çar, bu suretle arbk ihti
ıa:cılann eline ı~miıti. 

Çar, etrafıuı birdenbire ihata 
eden fe~iketin btlyüldüğtla we 
ehemmiyetini derhal takdir etmiş; 
tireni ihata eden ibllllJ rüesasına: 

- iated:jiaizi kai>al edece
ğ lm. Yalnız, telef onla hükiimet 
merkeı.ile gör6fmeme müsaade 

.nız. 

Cevabı verilmiftl. Ertesi g0n6 
de, Doma medis'.nden • ihtilalci
lerin murahhası olarak ·iki aıa 
ge'.miş.. doğruca Çarın mubteıem 
vagonuna g·rerek, milletin hiç bir 
kuvvetle değişemiyecek olan ka· 
rarını tebliğ etmişti... O zaman 
çar, ba§Jnı cnüne eymiş, aadecef 

- A!datıldım. .. 

Di} ehilmi~.. Çarlık makamını 
terkett:ğ'ne dair tanzim edi-
lerek kendisine uzatılan se-
nedi, ceb:nden çıkardığı altın 
kurşun kalemi ile imza ey:emişti. 
( ı 5 Mart HH 7 gecesi • aaat 11 
ile l 2 ar as.) 

( Arkua Yar) ----- ·~----~-.... _, __ _ 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Dugece nöbetci kalacak eczaneler 
şunlardır: 

İ<ımail Hakkı ( Şehzadebaşı ), Sa
nm ( Y1)nikapı ), Suad (K111'8gilmrük), 
Nazım (Topkapı), Erofiloe (Samatya), 
1'olidi (Baliit), Hikmet (EyüL), llaaan 
Iluluıi ( Zt yrek ), Belkıı ( Kumkapı), 
Esad ( Dıvanyolu ), Hüınü Haydar 
( Eminönü ), Merln 11 (Bakırköy, fstaı
yoo caddeei ), Alieddın (Moda), Rafa& 
Muhtar ( Kadıköy, Pazaryoln ), Mer
kea (Üıküdar, lakelebqı), Şinasi Rıza 
( Düyükada ), Galatauray ( Galatı• 
earey), VUıikopolo ( Yübekkaldınm ), 
lliliLl ( I<'ıodıklı ), Şitli ( ~ışli ), Mer
ktı. ( Kaaımpqa ), Halk (Halacıoğlu). 

'~-------------------------------, BiTMEMiŞ SENFONl'nio ÇARDAŞ FÜRSTIN'in unutulma yıldızı 
MARTA EGGERTH 

Jlibi ıew, cana yakın neşesi ile 

GENÇLiK A.RZULARI 
film.ode }eniden kalpleri teshir edecektir. 

Çarşamba akşamı M E L E B Sinemasında 
d Çar( R ık &arayını izlil ve ifsad 

e ea ~&potiQ ) ismbdeki pa- Unutulmaz .. HARP ,, filminin meşhur artistleri CI--~ 
pa uı ( Yuı.ıpof ) unııi d ki C H A R L E S B O Y E R - A N N A B E L L A 
bir aıı'zade vatanpen:r e targafeı:~ •ineman.n, mu~ik nin Ye teknltin bir t•bea.!ri o.ao 
el öld Ç 1 L G 1 N K A N an 6rülmeı:le ba•Jı, an ba ib il"I l'k y J film~n· e en rüır:el rollerini bu'maı,ardar. 

1. . ' semeresini ( Doma Mec- ZIGAN SENFONiLERi - zlGAN VE MACAR ORKESTRALARI 
1 1 

) nde vermifti. Bu mcc:iste .... ____ • Pek yakında 1 P E K Silıem&ll4da ~----

Sayfa <) 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı

Etmelid:rler 
Barbnda Soyadı Alanlar 
Barlın, (Hususi) - Ulugeçid 

muallimi bay Tevfik Tekinel, hat 
memuru bay Hasan Erten, muha
bere memuru bay Muıtafa Öz, 
bekçi tahıildan bay Ali Muşto, 
iş bankası memurlarından bay 
Vahdi A:bnay, Türk ticaret ban-
kası muame~at memuru bay 
Hasan Ôzkaynak, ortamekteb 
müdürü bay Ihsan Atukeren, Türk 
ticaret bankası veznedarı bay Faik 
Ertüzlln, merkez jandarma karakol 
onbaşısı bay Mustafa Yılmaz, 
Ticaret bankası müdürü bay Nuri 
Tanberk, ortamekteb muall.mi 
bay Hayri Özden, bay Emin 
Atabek, bayan Perihan Aktün, 
bayan Sebahat Arpan, ııhhat 
memuru bay Halil Özcar, 
operatör bay Muammer Kes-
kinel. Maliye memurlarından bay 
Ziya Gençatp, bay Vehbi Bir
gücft, Tapu me~uru bay Mehmed 
Rafat Tu:-an, inhisarlar baımemuru 
bay Hakkı Yıldınm, muhıaaibi bay 
Sami Erdem, evrak memuru bay 
Hakkı Sayın, odacısı brıy lbrabim 
Özen, mak:ne tamirciai bay Ali· 
eddin Demir, ilk tedrisat müfei· 
tişi bay lbrahim Özdal, ~~tiklal 
başmuallimi bay Nureddıo ~': 
doğan, Ticaret bankası mu.ha~.bı 
bay Ali Rıza Güv~nel, ıtfaıye 
şcförll bay izzet Gültekin, itfaiye 
ba~şoförU bay Hüseyin Engm, 
Molla zade bay Hüıeyin ve oğlu 
bay Nuri lzmirlioğlu, tficcardan 
bay Hasan Tahsin Cebeci, ha~b 
akadem;ai muallimlerinden erka· 
mharb yilzbapsı bay Vahdi. 
Devrek Kaymakamı bay Ce
lil, bahriye mütekaiol~ri_nden 
bay Seı:m, Of tahrirat katıbı bay 
R za, Belediye dellih bay Ömer, 
Adiiye daktilosu bay Adnan, 
arıuhalci b~y Sacid, manifaturacı 
bay Ismail ve bay Se:ahaddiıı 
Öztamur, yumurtacı bay Hüseyin 
Cevdet Çakıroğlu, Çiftak başmu· 
ali.mi bayan Binnaz Olcay, mual
limi bayan Saiae Ôzyay, iş ban· 
kası müdllrü bay Feridun Üçok, 
muhasibi bay Ali Almaçık, l:e!e
dlye tabibi bay doktor Fethi 
Ergun, eıki Günye muallimi bay 
Heseyin Bakı ıoyadlannı almış· 
lardır. 

(Baıt nda ıoyadı alanların bir kı•
mana da yarın neıredecet".z.) 

Armutluda Soyadı Alenlar 
Armutlu, (Hususi) - Nahiye 

mUdOril bay Hal:d Ertunç, C. H. 
F, reisi bay Reşid Sakız, Sen 
Posta muhabiri bay Z. Ahmed 
Ermullu, Dr. bay Salih Sağbk, 
muall.m bay Cavid Taş, muallim 
bay Zeki Bor.kurt, bay Reıid 
oğulları foegöl varidat katibi bay 
Saib ve telgraf memuru bay irfan 
Dündar, gümr'" . muhafaza me
muru bay Lulfi Gülmez, bay Ab
du.hh D.zdar, P. T. memurıı bay 
Hasan Cengiz aoyadlannı almır
lardır. 

Klltahyada Soyadı Alanlar 
Kütahya - Devlet demiryol• 

ları memurlan fU 80yadlaram 
almı.şlardır: 

Hareket mlifetliti bay Haydu 
Aktan, durak çevirgeni bay Mus· 
lafa Uğursoy, Şe[er bay Ahmed 
Hulüsi Germen, bay Ahmed Ce
m·ı Çekin, memurlardan bay Enver 
Erkan, bay O .. man Nuri Sonnur, 
bar Bedri Sadık Barda, bay 
Alı Fevzi Ertekin, bay Kimil 
Ece, bay Rasim Gürel, bay 
Mebmed Kızılya'n, bay Şakir 
Güman, bay Abdtırrahman Erol, 
bay M. Ali Ôıkaya, bay Mua~afa 
iri, bay Hakkı Albayrak, bay 
Mehmed Gilnel, bay Hamdi 
Kankay, bay Vedad Tunça'.p, 
hamal bay Adil Duman, bay A.i 
Riza Demirçeken, bay Mebmed 
Song&r, ba7 Sadık Demirat, bay 

Murad Çelik, bay Sabit Glingör
dil, bay Recai Akıncı, bay HO.o 
seyin Sebil, Dr. bay lhrahim 
Anlağan, hamal Ahmed Kartal. 

IQdırde Soyadı Alanlar 
Iğdır, (Hususi) - Ka} makam 

bay Nedim Akyıldırım, Alay k. 
bay Şevki Alptekin, Belediye 
re~si bay Rıza Vural, Gümrlik 
memuru bay Hayri Gökkıhç, 
Muayene memuru bay Azmi GUl
tekin, Gümrük anbar memura 
bay Huliiıi Akkaya soyadını 
almışlardır. 

Slvasta Soyadı Alanlar 
Sivas, (Huıuı").- Vaıi bay 

Sami Kepenek, C. H. F. baıkam 
bay Hüseyin Gür.eyü~, Bel~diye 
batkam Çobangil, sıbhıye çevırge-
ni lsmail Ünal, bu,usi muhasebe 
çevirgeni atay, matbaa çevirgeDi 
bay Tevfik Ergin, inbisar:ar bq
müdürü bay Muhtar ~ayat, aorgu 
hlkimi bay Kadri Bilgh, _ıan'at
lar eYl çevirgeni bay Rasım Çe· 
liker, nüfus çevirgeni bay Ul~i 
Sözen, gar.ete bayii bay Klmil 
Yalçın, gazete yazarı bay N. 
Nafiz D9mao soyadlar.na aldılar. .. 

CDmhur Riyaseti umumi kAtibl 
bay Hasan Rıza aoyl' •'ı o • rak Soyak ı 
almıflır. Beyot'u Gaz t rketi eakl 
l:orçlar tabıildarı bay A "il de Soyalu 
soyadı yapmııtı. Bay Hasan Rız.a bu 
adı daha evvel aldığı için bay Adil 
kendiıine batka bir ı:d ıeçmiıtfr. 

* Bir dilek: Müteka · d binba-
ıılardan bay A. Güven, SarıyerU 
bay Muhiddinden, Güven adım 
daha evvel kendisi a:arak Beyler· 
beyi nüfus memurkğuna tesc!l 
ettirmiş olduğundan başka bır 
soyadı seçmes"ni rica etmektedir. 

~ --..... ~-.--· .. -· ... ·---

HASAN ITRIYATI 
Basan Kremi 

ihtiyarları gençleş~i~ir 
ve gençleri g ... ze.leştırır. 

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en nefis 

limon çiçekleri kolorı
yaaıdır. 90 derecedir. _ 

HASAN LOSYON 
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Zeval Vakti .. 

Karıı Sahi1de Peri l\1asallarını Andıran Eir Manzara 
Vardı •. Beyaz Gömlekli [ir Kadın Koşuyordu .• 

Antuvan, daha fazla bir iey 
aöylememifU. Sadece parmağının 
ucu ile gi.JUn karşı sahilini ~Öl" 
termitti... Gcz:erini, Antuvamn 
ıöıterdiği h:rafa çeviren Şövdye 
Cemin çehresi do sapsarı kesil
miıti. 

Karşı sabi' de, peri maaallarını 
andıran bir manzara göze çarpı· 
yordu. Sırtınd~ düz beyaz gecel~k 
16mleği bulunan gene bir kadm, 
binmiş clduğu koyu renkli bir 
atı, kayalıklara doğru yıldmm 
ıOr' aUle ıUrüycr.. Sahili baıtan· 
bqa kaplayan frenk inciri, yabani 
~I ağaçlarını:ı kümeleri arasindan 
geçbkçe, arkasında dalga dalga 
uzayan per:ıan saçları, uzun beyaz 
etekleri, ona esatiri bir manzara 
Yeriyordu. Bu gene kadını, yine 
atanı çılgınca sllren zırh &iymit bir 
adam takib ediyor; bu adamın 
elindeki yaJ ınkıhç, ıUo•ıin ilk 
ılyalarile po:r~ıyordu. 

Şövalye, beş on 1aniye don• 
muı aibi kalmış.. Ve sonra bir
denbire kalbi.:ıi yakan bir ateıle: 

- Cuvnnna... Cuvanna ... 

Deye Lağırmıf.. ve •onra, 
bOyük bir ac:z ve fllturun verm. 
fi acı bir buhranla sarıılarak 
ileri ıeri anllanmıı.. olduğu yere 
dütmemek i~in, Antuvanın koluna 
dayanarak &özlerini kapamışb. .. 

Ne, ıu dolu hendekler; ve ne 
de aama köprüler para etmemif •. 
zeval vaktino doğru iki ıato da, 
koraanlırm el:ne geçmişti. luti· 
kam, pek mUdhiş olmuıtu. Blltlln 
•ıyalar parça parça edilmif, 
ıatolara her taraftan ateı veril· 
miftl. Her iki köşkün mahzenle
rinde, dem:r sandıklar içinde bir 
takım kı} ır.ettar eşyalar ele ge
çirildiği iç'n koraan efradının 
yorsrunlukları da bu bol mükif at 
karşııında d.nlenmifti. 

Memnun o~mıyan başlıca iki 
ıahıı vardı. Bunlardan biri Şö
valye, diğeri de Antuvandı.. . Bil· 
hasaa Şövalyenin teşvikile } apılan 
bu hUcumdan asıl maksad, bu 
ıatolarao l:ir:nde Rabih LöyQliyı 
ele geçirmek, t imdlye kadar oy· 
nadığı f addı oyunları, birer birer 
onun burnundan gelirmektL Hal· 
buki ıatonun mahzenleriae kadar 
11kı sakı~a ar.-ındığı hald• Papazın 
ldne bale leıadUf edilmemiıtL 
Saatlerce eijreıı bu kanla müca· 
dele, sadece iki t•lanun mahve· 
dilmeai ve bunların kıymettar e,. 
yalaranın korsanların eline aeç
meıile netice:enmiıtl. 

. Cuvann~rın he~ıirulle enif· 
t .. ınf, bakıkatan bır muche ha· 
lh etmişti. O nlar bu hücumdan 
Wr hafta e\'vel Napoliye gitmit
ler ve henüz avcet etmemliılerdi. 
Rabib Lö}uli hakkında yapılan 
tahkikattan da hiçbir şey öğre
nilememişti, yalnız Lokreçya ıa· 
toıunu müda!aa edenlerden aağ• 
kalan ve esir alınan birkaç 
klfl, papazın bir aydanberl ya, 
Roma veyabud ispanyada oldu
ğun\! •öylem;şlerdi. 

(Kolona şatosu } nun f&rab 
mahzenleri e, tamamen Antuvan 
malik ol mu . u. En eıki şarab ti· 
ıelerioi karş s ı a dizmiş, muzaffer 
bir kumand nın esir bö!Uklerini 
mağrurane temaşa edişine benzi· 
yen mairur b.r eda ile bunları 

süzüyor, ve sonra en eski ıarab· 
tan bir taı doldurarak son yudu· 
muna kadar içiycrdu. 

Rahlb Löyulayı ele geçireme
diği içlo Ş8valye ne derece mille· 
essirıe, Baba Karlonun ilk müaa· 
demede batına bir taı düıerek 
ölüvermeainden Antuvan da o 
derece mUtee11irdi. Antuvan her 
tarab taamı bafiD& diktikten son· 
ra mahzun mahzun içini çekiyor : 

- Ah Baba Karlo.. Çok ucuz 
kurtuldun... Hadi bana çektlrdiğ:n 
meşakkatleri unutuyorum. Kendi 
hesabıma, katbekat hakkımı belli 
ediyorum. Fakat, en vefakAr 
arkadaıım olan merbum beygiri
min çektiği eziyetleri .. Hnin hile
klrhğına kurban olarak açlıktan 
ve yorgun!uktan can verdiğini 
aklıma ıetirdikce, deoll divane 
oluyorum ..• Bu mllbarek bayvanm 
btikamını ' aenden kendi el;mıe 
alamadığım için, ömrümün sonuna 
kadar, yanacağım... Haydi baka
lım, bir tas şarap daha yuvarla-
yalım. 

Diye ı5ylenlyordu. 
>f 

Franaa Kırah Birinci 
Fransuvaya, Akıllne 

Bir Nasihat 
Kırat Birinci Franıuva, sabah 

tuvaletini ikmal ederek çahıma 
oda11na &eçer i•tmez, silin 
ıırmalı kordonunu pktL içeri 
ıiren mabeyinciyeı 

- ( Po~en) burada mı? 
Dedi. Mabeyinci, yerlere kadar 

eiilerek: 

- Evet, baımetmeab.. lradei 
haımetlerine intizar ediyor. 

Cevabını verdi.. Kıral, elini 
alnında gezdirdi. Halinde bir 
tereddüd bisaedilmekte idi. Adeta 
sesini duyurmaktan korkuyormuı 
iibi: 

- Söyleyiniz, ıelılD. 
Emrini verdi. 

Karalın en mahrem lı!erinl 
gören Mösyö Polen, bir gUn evvel 
lstanbu!dan ıelmiıti. Gelir gelmez, 
kıralı z.yaret etmiş iıe de uzun 
uzadıya görUşememiıti. Daha 
doğruıu, kıral görüımek tıtemi· 
yerek mOlikab bu sabaha tehir 
etmişti. 

Mabeyincinin odadan çıkmasını 
milteakib, içeriye Polen tirdi. 
yerlere kadar eğildi. Kıralua ıöz 
ıöylemeıini bekledi. 

Kıral, dalgın Ye dllt11ncell 
görünüyor; sat elindeki kaz 
tllyil kalemi, ıol elinin par
maklarının ucuna hafif hafif vura· 
vura ıfSze nereden baılamak il· 
zımgeld:iini düıUnUyordu. 

Nihayet, yavaı yavat batını 
ka!dırdı. Polenin yüzüne baktı: 

- E, ıöyle bakalJm, Polen .. 
aeni dinliyorum. 

Diye mınldandı. 
Ef endiıinin ruhunu, görllnD· 

tünden anlamaya alıımıı olan bu 
zeki adam, kurnaz davrandı: 

- HaşmetmeAb hazretleri, ne 
irade buyuruyorlarsa, ona dair 
arzı malumat edeyim. 

D edikten sonra ıözU yine lu· 
rda bıraktı... Birinci Fransuva, 
Polcnb bu sözlerine, birkaç daki· 
ka cevab bulamadı. Sonra arala· 
rmda şu muhavere baı!adı: 

(ArkH: Yal') 

• 

SON POSTA 

Meslek 
icabı 

Kimyaker bir ttncaa çay 
içecek!.. 

_.. ..... ;::::A ---~ ..... ........ .. ' =* ••••• 

1 
Yunanistanın 
Kontenjan Rejimi 
Değişiyor 

1935 yıla ilk ıUnllnden ltlba· 
Yeni 6 ., ren Yunan:•tanın 1 ıtha:ıt ve kontenjan 

kararnam• rejimi değiımiıtir. 
gapıldı Bu huıuıta haıır-

lanmıı olan kararnameye göre, 
yeni yılda memlekete giren mallar 
guruplara aynlmaktadır. Her gu• 
rupta ya7.ih eıya baıka başka 
şartlara bağlı olarak Yunanlılana 
•okulacaktır. 

Kararnamede yazıh ıurupların 
ayrıhıında maldan ziyade gönde
ren memlekete dikkat olunmuştur. 
Bu guruplar Yunaniıtana mal 
gönderen memleketin iktıaadf 
münaaebatı ıözönllnde tutularak 
yapılmııtır. 

Vaıingtondan bildirildiğine 
Alma" 0 u~ g&re Amerikadan 

g pamuk ıatan alıb 
Amarlka yerine Alman ma• 
arasında mulib vermek 

itini görüşmek lbere Amerikaya 
gitmit olan 8remen pamuk idha· 
llt tacirlerinden mfirekkep bir 
gurup Vaıingtonda hazırlad1klan 
projeyi Rayıbanka g6ıtermek 
llzere Vaıingtondald resmi bir 
Amerikan ihracat Banka1ınan bir 
mUme11lli ile birlikte Almanyaya 
dönmUıtUr. 

Amer:kan dı t bakanı Hullun 
bu anlaıma hakkında henU:ı dil· 
ıüncesfoi ıöylemeclği Ye kendiıloe 
klikadar Almc.n 'e Amerikan 
makamlarının tasvibinden &eçmiı 
kat'ı bir proje iöıteri:irse buna 
karşı gelm iyeceği umulmaktadır. 

* Geçen hafta Alman1a Ue 
Alman a • Cenubi Afrika 

g • ünyonu araıında 
cenab Afrı- yapılmıf olan ti· 
kası ticar•l cari anlaıma hak· 
anlaşması kanda gelen yeni 

malumata göre Almanya Ceniibl 
Afrika hllkumetinden 30 milyon 
mark takriben 15 milyon lira 
değerinde yün alacık ve kar!•· 
lığında yapalmıı eıya Yerecektır. 
Bu 30 milyonluk alıt veriıln ilk altı 
milyonluk blSlllmU Ozerinde evve!ce 
bildirildiği gibi, 30 ıon teşri:ıde 
mer'iyete giren bir anlqma im• 
zalanmıştı. Geriye kalan 24 mil
yon marka ait mukavelenin de 
takas yoll:e alınacak yünler az .. 
rinde yakında yapılacak konut· 
malar ıonunda aktedlmeai bek· 
lenmektetlir. .............................................................. 
== TAKViM== 
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811 Stltanda Bergin 

L Yazan: Hatict1 Hatlb _J 

ARKALARINDAN GELEN ADAM 
... ....................... -................... . 

MUnire ktlçtık, zayıf ve ıevimli 
bir kadındı : 

- Yine geliyor! diye kekeledi, 
hem de korkak gözlerle dönüb 
dönüb arkasına bakıyordu. Vic· J 
dan, elindeki bUyUk podöıllet 
çantaya pembe bo~ala slHi tır· 
naklarını adeta geçırerek : 

- MOnaıebetliz.. diye ıöy· 
lendi, arkana bakma. 

MUnire kızarmııtı. 
- Biliyorsun ki, dedi, o 

bizim arkamızdan, ona baktığımız 
için gelmiyor. Arkamızdan ilk 
dönUşOnde ben de bu fikre zahib 
olmuıtum amma •• 

- E, şimdi ne dUtUnllyoraun? 
Mnnire gazetelerdeki zabıta 

•Utunlaranın en sadık okuyucusu 
idi. Hele muhakkak ki her gece 
1atmadan evvel ya Franıız veya 
fngilizcedon tercUme cinai, ıer
güzeft ve · poliı romanlannı 
okurdu. 

- Bu adam bizim arkamızdan 
baıka maksatla .• 

- Baıka maksatla mı? 
Adeta koşar gibi ıUr'atle 

Uerloyorlardı. 
- Evet arkamızdan gelmiye 

baıladığındanberi glSrmedin mi 
kaç kere kıyafet değiftirdl. 

Vicdan aordu: 
- Ne yapb? Ne yaptı? 
- Tebdili kıyafet elti. 
- Sen bayağı deliıin. 
Münire bu söze ehemmiyet 

vermedi muhatabını tatırtacak 
lnıanlardaki emniyetle •• 

- Ona yokuıta rastgeldiğimlı 
zaman Ozerinde ne vardı; hatır
lıyor musun? 

- Evet.. Açık renk bir 
pardetn. 

- Ya göılerlnde. 
- Gözlerinde mi? bllmlyoram. 

ı•Y··· Herhalde birıey yoktu. 
- Ya birıey yoktu.. Halbuki 

bizim arkamızdan döndüğll zaman 
pardeaüyll çıkarıb koluna tak· 
mıth Ye 16zlerinde iri ıözlnkler 
yardı. 

- Yokuıu hızh ,akıyordu 
ııınmııtır. 

- lsınmııtır •• Lif.. 
Çok ıey bi:en bir insanın eı· 

rarengiz glilüşi:e giildn. 
- lıanmıt olsa yokuıun ba• 

ıında pardesüyU tekrar giyer midi. 
- Bu defa da llşümUıtUr. 
Mllnire okuduğu romanln .iakl 

polis hafiyelerinin tebeuümile 
ıUlmekte devam ediyordu. 

Ya gözlükleri neden çı
karmııtı? 

Çarşıya giriyorduk. Karanlıkta 
ıiyah gözlnk takamaz yal 

Fakat bu defa pardeallnlln 
yakasını kaldırmııtı. Ynznnun ya· 
r11ını aaldıyordu. 

- Ben dikkat etmedim. 
- Fakat ben ettim. Ve oza· 

man deli gibi koımaya baıladım. 
- Halbuki oraya kadar an

tikacılara uğramak için gelmiftim. 
- O haydudun 6nUnde anti· 

kacılara girib para ıarfetliğimiıl 
na11l gösterirdik. 

- Ne haydudu! Ayakta rllya 
mı ıörllyorsun? 

- Uykuda olan aenıin ı•flet 
uykuıunda.,. Bu adam acaba bizi 
ne diye bu kadar bllyllk bir inadla 
takib ediyor. 

- iki gene kadınız .• o kadar 
çirkinde deiili~. Peklvli d~ ~leıa~t 
giylnmitiı... Bır erkegin bızı takıb 
ed'.şlnde ben bir harikulldelik 
görmOyorum. 

- Ben görUyorum. 
- Ne gibi? .• 
_ Bir kadını takib eden bir 

erkek .• 
- Kadınları. 
- Kadmları taklb eden diye· 

llm bir erkek rica ederim böyle 
ml yapar. Herif yanımızdan 
geçerken suratımıza bile bak· 
madı... Ben onda çapkın bit 
erkek tavrı ıezmiyorum. 

- Kibar adamdır. 

- Kibar adam ... Kibar adam 
kadın peıinde böyle koşmaz. 

)#. 

KöprUniln fizerloe gelmiılerdl 
Vicdan soluk ıoluğa idi: 

- Ayol bari EminönUndea 
tramvaya binseydik. 

- Tramvay yerinde durahm 
da yanımıza yetişı·n değil mi? 

- Aman Münire aen aklanı 
oynatmıısan, söylediğin gibi herif 
haydud da olaa EmlnönUnde o 
kadar lnıan araıında bize ne 
yapar 1 

- Ne mi yapar ? 
Yine eararlı esrarlı gUldn ı 
- Sen gazeteleri okumuyor

ıun galiba.. Amerlkadaki bir 
numaralı iki numarala.. Yok biJ. 
mem kaç numaralı halk dar 
manlarıuı Gangıterleri ben Edgar 
Valuın bir romanında okumur 
tum. Yoksa da dur Araen Lüpe ... 
de idi galiba iki kadın tramvay .•• 

Vicdan arkadaıınm aözUnl 
kesti: 

- Bari bir otomobile bl ... 
aeydik ••. 

- Otomobil mi ?. ŞoförUn 
canının ıerikicUrmU olmadığım 
nereden biliyorsun?. 

Vicdan gülmek mi ağlamak 
mı )Azım keat;remedi. Yalnız bire 

- Uhavle ... 
Çekti. 
- Libavleıi falan yok dedf. 

Çarşıkapııından çıkdığımıı zaman 
herif yİıle pardesOsllnUn yakasını 
lndirmitti. Y okuıta yeniden kara 
gözlOğOnli takta. Bak timdi par
dc:ıU kolunda geliyor. 

Vicdan Münirenin koluna bir 
çimdik ath. 

- Bakma arkana •• 
Okadar hızlı koşuyorlardı ki 

Karak6yde onu kaybettiler. • TOnelden çıkıyorlardı. Arkaya 
yine MOnire döndO, bakb. 

- Eyvah, dedi.Buraya da gcl
mİf en arkadaki arabadan çıkıyor. 

Vicdan da ı .. yri ihtiyari en
dişe duydu. Bu da pek muannid 
bir takibdl. Sergüzeıt arayan hiç 
bir erkek kendisine bukadar ir 
tiskal yapan ka~anların arkasından 
gelmekte bukadar iuad etmezdi. 
Münire• 

- Aman dedi. Alacaklarını 
almaktan vaz geç haydi ev• 
gidelim. 
\' e ilk ta kıt ye atlayan Vicdanı 
takib etti. 

Tilnelden çıkan adam da on
ların gittiğini görllnce arkaların
dan bir otomobile atladı. Öa 
araba sür'atlG gidiyordu. Arka" 
dakide 6yle ..• Harbiyeye geldiler. 
Harbiyeden Niıantaıına Nişanla• 
tında yeni bUylik bir apartımaoıa 
önUnde ilk taksi durdu. Apartl'" 
man kapııı kapalı idi. Kadınlar 
kapıyı çaldılar. 

İkinci takai de durmuştu. Ar
kalarından gelen adaman da tak
ıiden atladığını gören iki kaıdıa 
tellşll fısıldadılar: 

- Ah şu kapıcı da nerede? 
Kapı açılmamıftı. Ve kapını• 

6ntındeld iki kadan teliffuzund• 
bir taıra ılvesi bulunan ıea• 
adamın ıesini duydular: 

- Hr nımefendiler .•. Affeder
a!niz Mahınudpaşa yokuıunda• 
çıkarken dnınrdUillnüz ıu ali?• 
bileziği ıiıe geri verebilmek lçıa 
arkanızdan gelib duruyorum. 

Münire koluna baktı ve ıonr• 
adeta btıyllk bir ıukutuha}"al il• 
bu albn bileziği gene adamı• 
parmaklarından çekti: 

- T eşekknr ederiz efendidlJ 
dedi. 

Kapıcı kapıyı açmııtı. Jld 
gene kadın, gene acama selilll 
bile vermeden içeri girdiler. BO
yük apartımamn kap111 gene ada
mın yüzüne şırakkadak vuruldtJ. 

Münire o gUnden sonra ba
yatta eıinl yaşamasına imk60 
bulamadığı porı romanla,... 
okumaktan •azıeçmlfti. 

t 
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Zelzele Mıntakasında Gördüklerim --··~ 

Birçok Köylerin Yerinde 
Yeller Esiyor 

l Defl11rııfı 1 inri yUıdo ] 
içinde en az zarar geren Ekinlik 
ada~ıdır. Burada yalnız evler ç:d• 
lamışt.r. En fada da Harmanlı kö
yüdür. Marmara adasından Asmah· 
dere, Gündoğdu (Pr2ıtos), Kalemi 
ve Türkeli adasında {Avşa), Arab
lnr; P21 imanı adasında, Paş:ılimanı, 
Har.nanh (Alanya) Poyrazlı {Vari) 
H~tıl":' Ba.ıklı (Uskupya), köyleri 
~udh ' zarar ve zayiat vermiş· 
tır. Ha3 ırsız adanın tis dUc..UğU 
olan kısmında bliylik b:r parça 
YBl'ılmıttı. l?u yar.k tahminen 10 
•~timdir. Gündoğdu, Harmanlı, 
Ka crni köylerinde oturulacak hiç 
ev kalmamıştır. Marmara adası 
merkc~ nabi; esinde belediye mü· 
hendisı 104 evi görmüştür. Bun· 
ların a2 taned oturulabilecek 33 
tan~si tamir görebilecek, 39 , ta· 
nesı de hi · 

Ç •fe yaramıyacak ba-
rab bir vaıiyclted·r. Bununla b~ 
raber müteesir olınıyan tek ev 
yoktur. Son vaziyet.. ·· • 
d ~ gore ~er~ 

en ol b. k ~ an ırço ıara ntılara rağ-
~en yaralı yoktur. Eski yaralı-
arıo tedavisine devam edilmek-

ted;· Hastalak nahiyede epeyce 
:~r lr ... Bunlar da sinir, soğuk-
gın ıgı, ve h ·ıd d 

haıtahklardır. amı en olayı olan 

)ar~ ~~nd olarak burada bir iht:-
or"u an vey ··1 tür s· a ccc.ı e ölmüş-

• " tane d d 
dtinyaya gelnıi e. ça ır~a çocuk 
ı111dan ge' lftır. Ttırkeli eda-

.en er lan 
babıetmi•'er e eka:zlikten 
'-- .... ' ve derhal 

•1U11ek 2önderUmişt1r. oraya 
Karabiga hilaliah . • 

tarafından b· mer cemıyctı 
rlte .r zat soğan ve k'L 
. vanncıya k d ıo-
tırmiştir B a ar enak yelit-
~i . • unun getirdi~. k 
g n mıkdan -iOO k' gt e eme· 
kö; lind.. ılodur. Asmah 

~ •on ı 1 Bağlam ö • ıe ze eden ıonra 
' g ÇIDıye b" IDıthr. yed· n ır ev kalma• 

. ı tane de .. k 
betıceı'nd k ev, ço me 
Janmııtır. e G~~- an !angın sonunda 
Yangın k undogdu köyünde de 
köylerin~ lllıftır. Erdek Kapudağ 
nıUteeaıire, 

1 
Narlıda ze'zeleden 

nııı di'" l o ardk (7 • 8) ev yı~~ıl
}'et~ d~cr eri de tehlikeli vazi
de ımOftür. Ocaklar k6~1l 
~ d•}'llı Yaılycttedir. Kapuda· 
aın a K k arşıya a köyünde koca-
illan Ye l1 1 . g ıc yapılı bir mekteb 
~~t~eyecek hale gelmlJtir. Er
Me ılkınektebi, Paıalimanı ve 
"a~aaara llkmektebi de aynı 
atı)'ettedir. Avıa köyn mektebi 

çaltmlftür. Marmara nahiyesinde 
tabll.n· tarkıfima:ta!nde Arou kap
tabna balık metazası i e hortun 
~~d~ ~ay T ablinin yeni f abrikaıı 
f ır,dlı Arif a~anın zeytinyağı 
abrika11 hallaç pamuğu gibi 

&teye beriye ablllllf, barab ol
lbuıtur. Deniı 1'enar1nda da (at• 
laldaJdar vardw. 

Halkın Vazlretı 
Aron kaptamn balık mataı.a• 

Cokvken keadiai U) kuda idL Ol· 
duta ribl ç&kmtlı, uyanmamıştır. 
Ancak ,.rubqında dur•n manaal 
elem.ip atq •Y•iım yalanca kea
diae ael•it ~• oda ile beraber 
alt katt~ ~lduğuau a&rt\nce hay
ret etm11Ur. Kendiline bir feJ 
..... , ır. 

V Halk mO~hiı korku içindedir. 
".!' Ba1 Salım, kaymakam ve b;r 

~O• cloktw ar L _ M 
H lir dar • ucp armaradadır. 

.
8 ça lardac:1ar. Evlerde Lir 

IE.ıı yoktur. Hasta'-'- v ,_ 

1 • .. • &UC, aogu" a g-ı..ı-
&l perııao etmekted4r. 

Şimdi Marmaraya ~ıkıyorum •• 
R. (:li)kııJp 

G•lanlerln Anlattakl•n 
Son zeıze1ec1 ... eoar., Erda 

-
ve Marmara havalisfne ikinci pos• 
tasını yapan Antalya vapuru diln 
l:manımıza dönmüştür. Bu vapur· 
la, Marmara ve civar adalardan 
fiç yo!cu şehrimize gelmişlerdir. 

Bunlardan bir tanesi dün ken• 
c!isile görüşen bir muharririmize 
zelzele mıntakasındaki ıon vazi
yet hakkında şu yeni maHimatı 
vermiıtir: 

". - Son seferde, Erdekten 
Bandırma vali i ile bir sıhhiye 
heyeti, aldık ve .Marmara adasına 
götürdük. Sıhhiye heyeti, burada 
yers:z kalan fe:aketzedelerin uhbi 
vaziyetleri ile yı: k .ndan alakadar 
oldu. Marmara adasında, sarsın· 
blann sonu gelm0

1tir. Araııra 
duyulan gayet hafif snsıntılardan 
l>aşkn, yeniden büyük b:r zelzele 
o:madığını söylliyorlar. Evleri, 
harab olmıyanlar, yino yerli yerin· 

dedirler. B:r çoğu da henüz 
çadırlarda yahb kalkıyor-
lar. Hava durgun olduğu 
ıçın Erdekle adalar ı:rasında 
motörler işleyeb:l'yor ve daimi 
şekilde yiyecek göndermek kab:J 
o!uyor.Açıkta kalanlardan buıları 

dizanteriye tutulmuı'ar. Bunların 
teda\ isbe büyük bir ihtimamla 

devam ediliyor. Umumi vaziyet, 
tabiiliğini bulmuş gib:dir. ,, 

Dün akıam, Vapurculuk Şir
ketinin ( Geue ) vapuru Erdek 
ıef erini a:mııtır. 

Vapur, bu postasında fazla 
olarak Marmara ı:e yanındaki 

~ütün adalara uğrayacaktır. 
Ç•nakkaledekl S.raınb 

Çanakkale, t2 ( Hususi) 
Son zelzelenin buradaki tahribatı 
etrafında kat'i malümat $'elm;ştir. 
Sarsıntının tiddetli geçmesine 
rağmen, tehlike, bir evio çökme· 

aile Ye kırk elli kıdar ev duva· 
nnın da çatiamasile geçiştirilmiı
tir. Çatlayan duvarlar araaında 
hllktimet kona&"ıruD duvarı da 
vardır. 

Zelzele Ezine kazaaında daha 
çok ziyan yapmIJ, bir minare ile 
üç ev çökmüştür. Çatlıyan duvar
lar Al ısızd:r. Ezine halkı, zelzele 
geceabi ıehir dlflna çıkarak kır
larda geç·rmiılerdir. 

Herkes, bağ damlarına ve 
çadır:ara sığınarak korku itinde 
ıarsıntın:n sonunu beklemittir. 

(lnıanca zayiat olmamıştır. 

Avustralyada Tenle 
Şampiyonası 

Melbum, 12 (A. A.) - A•uı
turalya tenia ,ampl)'on!uk fına!i 
ıöyle neticeleum:ıtir: 

A vuatunl1alı Kra dord lngillz 
Perri'yl yeaerek ı•mpi7oa ol
muıtur. 

lng·liz Bayan Rund da, yine 
Inıil.z Ba . .:an U:iJi yenmiftir. 

YUzme Y•rıtlar1 
Prodi a!la, (Amerika) 12 (A. 

A.) - Yl zme yanflannda, Con 
Higgins, 13reıtroke yüz metre 
r·e de; i bir dakika, l 1 aaniye 
81 ı Oc!a yOımliıtnr. 

Bundan önceki dünya rekoru, 
1 dakika 12 aaniye .6/JO ile 
Fr.:mı.ız Jak Kartonneuio tbfrinde 
~~i. 

.SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

Bilmece 

BugUnkU Bilmece 

lfot dört köşeleri aşağıd;t ya· 

ııh manalara ge'en öz Türkçe 

kel:melerle <!oldurur.uz. Eu sa· 

yede hem vakit geçirmiş, hem 

ce öz Türkçe kelimeleri öğren· 

mit olursunuz l 

1 2 3 4 5 
ı _, _ _. ....... 
2 

Soldan sa§a: 
1 - Mahkeme 

2 - S ı }ıa 
3 - Dıikkin 

4 - Alnturka bir çalgı 

8 

S - Müteeesir etın• k - bir harf 
6 - B r nota • na<ııl 
7 - Rumi! - ilii\•esi 

8 - Mczruat 

Yukardan aşaıa 
l - lllikim 
2 - 1~ırmız va benzer bir renk 

• mıişkül -

3 - Sorulan bir harf kaldırılmca 
hep 

4 - Araya bir A konulunca taruf 
• tecrübe yeri 

6 - R"'bıt edata 
6 - Arkanın zıddı - ferd 
7 - Evet 

8 - Rüçiik nehir - kovu\ 
_____ ....,....,_ ,....._ _________ 1 

lstanbul ikinci icra memur· 
ıuaundan: lpotck cilıf'tıoıfen pllraya 
ç vrılmesıne karar verılib Jıeyelı mec
munl'IU' on heş bin lira kıynıet tekıiir 
oluııau Boğaziçirıde Lttirıyf'de t~tinye 
cadJ<'ıoıindc eı-ki 87 ve yeni 80-82 nu
maralıtrlıı murakkaın m&a bahçe hane 
müşterek kuyuyu müştemil müfrez 
d po mahalli ili! ve yine mahalli m1>1-
l ilr ve caddede eski S7 ve yeni 85 
ııum11ralı ve 486 metre murabbaında 
buJunan bir kıta araönın tamamları 

arhrmayt\ vazeılilmi~tir. J6-~·9a5 tari· 
bıne ıınıııadif Cumarteııi günü eaat ou 
dörtten on altıya karlar dairemizde 
açık arUırma.ııı icra. kılmacaktır. Arthr· 
ma bedeli kıyrııı>ti muhamminenin 
yüaıle l"etmi, ıt" ş nı lulmad ğı t&kdır
de aon artımuım taahhıidleri bHki 
kalmak üı~r4t .... tı, on beı ga11 11,111 f-
detle wm<t~ u ·~S-935 tarihine teııa
düf eıicn pıızar gGnii ııllü on dörtten 
on altıya kllJar keza dairemizde YHPI· 
l1t<'.1tk olıuı açık arttmna~ında mezkfır 

, gıtyri mt>nkulflt eo çok artıran uhJeııine 
ihıtle olunacaktır. Artırmaya iş~irıtk 
etmPk iırteyen:erirı (rneskdr sayri men· 
ka.itm) kıymeti muhammineııioio yiiz
de )'edi buouiu niıbıtiode pey akçl'aİ 
veya nıilli bir bankanıo teminat aa•k· 
tııbuou hamil bulunmaları iktiza eder. 
Hakları tapu ıicillerile aablt olma1ao 
ipotekli alacftldıl-rla dığer aJakadarla· 
rıo v• irtifık hakkı sahlbleriDia bu 
hakları 'lltt l.usu•ile fıiz ve meaarife 
dair iddialannı ilin tuildoden itibaren 
yirmi güa zarfında evrakı milebitelerile 
birlıkte dairemize bildirmelerii lazımdır. 
Abl halde haklan tapu •icillerile Hbit 
olmayanlar ıatıı bedelinin paylatma· 
aodıuı bario kalırlar. Müterakim •ergi 
wakıf icareai taazifiye ve teoviriyeden 
mutevellıt belediye rüaoonı müşteriye 
aittir. Dııh• fasla malumat almak isteyen• 
lerio l 7·1-1935 tarihinde• itibaren da'9 
remiıde açık bu!undunılacalı: arttırma 
fal'loameaioe ve 934,6226 numaralı 
do ııama müracaatla mezkur do~ya de
nınun la meveut ve mPzkiir mahallenin 
evsaf, meaaha veuireni havi vez'i
)'ed •e hkdıri ltıym~t 1'8porwıu görüb 
aat~y.-UM41Jdwi ~ olll&HU, (6U30) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan Ee markasını ar:ay1nız. 

-
Holantse 

eank-Dni N.v,., 

ISTANBUL ŞUBESİ 

aaıata : KarakOY Pal•• Meydancık s Alalemcl Han 

' 
Her türlO .. nl&• muaıneıeıert. Ka-ıar ıcan. 

UMUMi MODOALOK: AMSTERDAM 

şube ı • r ı : Amsterclam. aueno• Alr••· Hayfa, 

İstanbul. Alo de .Janelro. Santos. sao Pauıo. 

------ --
,~-----mKııli-V AP URCU L U K 

1 ÜRK ANONlM ŞiRKETI 
iatan·Jul Acentalığı 
Uman l1an, Telefom 22925 

l'rahzon Yolu 
TARİ . vapuru 13 

K. • ni 

PAZAR 
gOnD saat 20 de Ga · a ~a rıhbmıadan 
kalkacak. Gldltteı Zoap'dalr. !ne· 
bo·u, Ayancık, Sa:ns ın, Onye, 
Giresun, Vakfıkel ir, Trabzo11 •• 
RizeJe dö.ıiltt• Of Ye Zon1r11ldak 
ia~clelerioo atraya:ak •~~et ede
ce.,tir. 

YenlkBy Sulh Hulruk Hatcı .... 
illinden ı DaHcı Poa yot Celatiain 
dı.va olun n Beyojfonda Meıe!ık ao
"ak 38 No. la Hriaover1ri apart man 
h riaci dairede Nikol.ı Pentazopulo 

KADIN ve ERKEKLERE 1.1nbıua 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
Müessis ve mndürii 

Kilo Mavromatl 
l.NAPOLITANO 
mektebinden ~·o Parlı 
AKAD E MiSiNDEN 
mezun ayrıca 2 feref 
c'ip omaa nı haizdir. 
Tedr.s uıüd.:eti 3 •J 

0 up '1. 'L ne. Kanundan itibaren ted. 
riaat• bat ıyor. B~yoğ u Faikpı .. 
ıokak 90 No. fazilet ap.artımanı No. 
6 ya mlracaat edilaıcıi. (6925) 

ı ... nbul ikinci ifll• 111emur
l•lunda11: Müflia lJıı)ıın Kapla~ n 
ıwısaıın11 müracaaı edt a l .koutP Turk 
} .. irnitet şirketinin hted ği 100 lirtMiaa 
460 liranın hakiki bir alıtOMk ofmed,.. 

ğ odan da•a .açmaktı. muhtar olmak 
iiztre kayıt tatıbioio reddıne ve 300 
lira alnc ığın 6 ıncı ııray" kabulıine. ve 
ııra defterinin bu suretle duzellılm~•ı~e 
lflıit idare heyetince kılı ar verilmıt 
olduğu ilan olunur. CG927) 

Her akşam 
9'ızı ve Aleko Kendronua kar••' Evan
tiya ale1hine ikame eylediti Yeaik6y
dıe Paoayia m bal'uinde köybr11 
ı rkaıı cadd. Hki 6, ti •lkwrer •• 
Jeni 6, 8 No. lu tarl~oa1 i:ıa'ei ıuyu 
daY. eında daYa oluaaa E••ntl1aaın 
anukür edrui terlcederck Yunaniıtaaa 
At:aaya sittiti •• oradaki edre•iaia 
de meçhul o'duta dant·ye Yarakaaına 
verilen m•ınıbattaa ealatılmalda ill
aen teblirr.t yapılmanıaa karar Yeri-

1 NOVOTNi'• 

lere1- muhakeme a-ünO 24-2-.9-JS Pazar 
•ut 10,30 talik edilmiı o'makla mu
ayyen ıründe Ye saatte mahkemeye 

re:medijl veya bir vakıli kanuni ıö•
dermediti takdirde naub kemeDiıl ır·-
7 .. bca rOyet edileceti teblij' mı.k· mıoa 
kaim olmak \İ:ıcre ilin olunur. (69i9) J 
----------- . / 
SUtnlne - Dcşiktaş 'fiirkali ma- ı 

halleBt; Tuzbaba caddesi 21 .No. h evde 

1 

oturan Mııhida ıüt&ıiııelıi• .gidecektir. 
'.l't~ miz ailedir ... Ülü gürdür. 

Necip oe 
Zirkin 

ORKESTRASI KONSERi 

DOYÇE GRiEHf BANK 
Ore•d11• S.11k ........ 

Mer.keıı : JJdrt&a 

Tilrkig•deki şube/erit 

Galata • -ı.b.nbuJ-: tzmJr 
l>eııoılU: İse. Tuwu Gıiııır gıi 

-... iı• ürlıi btı11k4 i,l « 



, ., ,. , 
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ZAAFI UMUMİ, KAN SiZLiK ve KEMiK Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, ,Genç Kızlar ve İhtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU ------------- ______ __.,; 

Bankamız ve mDeaaeaabnda çalqmak lizere aıağıda yazıla 
..,.Uar içerisinde : 
ı - 8ankamız ve mfteaaeıab muhaaebe Mrvlılerinde çalatmak 

Gzere aıgari 80 lira maafla, 
1 - Bankamı& 1erm t•f •• mlifettlı muevinlikleri namzedi 

olmak üzere ••ıarl 120 lira maaıla ve imtihanla iki 11::1f 
memur alınacaktır. 

Nemzetleriıı ecnebi liHnlarına vukufu derecHil• imtihanda 
pterecekl•ri liyakatler ye evvelce bulunduklan mlle1e11elerde 
~dikleri tecrübeler nazan dikkate alınmak auretile aagrJ olarak 
Jhterileo maaı miktarlan umumi mlldUrlllilln takdirile 
utınlUilecektir. 

Mulauebe memurlan lçiD llH veya liı• dereceıinde bir 
mektep mezunu elmak. 

Senia tef .iii ve mllf ettlı muaYinlitl namzetliji için 111 mek
tepl•rden mezuıı olmak ıarttır. 

Her iki imUhana ıireceklerln a•kerlik hizmetlerini yapmıı 
olmalan ve 35 yatını ıeçmemit bulunmalan llzımdu. 

lluhuebe memurlutu için 27 K. aani 1935 Pazar ıUoll ıaat 1 de, 
Sem. ıef~iii Ye mnfettif muaYinlitl namzetliil için 29 K. aanl 

, 

Ceb Fenerlerl 
gelmittir• Her yerde 
1526 numara tabt·nda 
unyını• •• t ak:itJe
r:nden sakının ız. 

umum• deposu: 
lstanbul, Tahtakale No. 10 

eczanede 
vardır. 

1935 Sah günD aaat 1 de Ankara •• lıtaobul' da aynı zamanda -
hiatihn J•pılacaktır. D ) 

imtihana girmek ilteyenler lmUhan proıramını veaalr tartları e D İ Z Y 0 } 8 r 1 
aDlamak ve isimlerini yazdırmak Ozere nihayet 22 K. aani 1935 ff L 1 TM K sl 
tarihine kadar Ankara'da Umum MiidürlUk memurin ıuhesine Aeeat .. Jerl ı Kara:ıı, Kl.,tl '>•t• 
ı.tanbul'da Sumer Bank lıtanhul Şubesine mllracaatlan ilin olunur. Te l. 42HJ - Sirkeel Mthlrdaru4• 

l 

--------------------------- HH Tel. t274t ~ ...... ~ 4 ..... 

Belediye Sular İdaresinden : 
141111935 Pazarteai ııUnü yapılacaiı geçende ilin edilen kal

clarım eksilmesinin ıörUlen lüzum üzerine 2111/1935 Pazartesi ıUnU
ne b,rakalcığı ali kadarlara bildirilir. "128 .. 

iskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 15 ikinci 

Klnun SALI günll aaat 11 de 
lskenderiye'ye kadar. "138,, .. ________ ,, 

DAiMA SAGLAM KALMAK 
uteyenlere : Midelerinden mW1tarip olan, bazımıızlıktan ıikiyet 
edenlere ve kalori alamıyorum diyenlere kan ve can verici, 

blltün Türkiyenin en meşhur AKÇA BURGAZ çiftliğinin 

USEVi ) 
YOGURDU 

tavaiye olunur. Tenekenin yan tarafındaki etikete dikkat ediniz. 

Deposu: İstanbul Tütün GUmJ'Uk No.17 Telefon: 23717 

Unutmayınız ki : Bu ilaç nöbetinizi keser, 
ııhhat ve neş'en:zi yerine getirir. 

BOVOK . 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 4. üncü çekiı 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 25.000nradır. 
Aynca : 10.0DD, 4.00D, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükif at vardır. 

Memure Aranıyor 
Ankara Ziraat Bankasından: 

Ankarada yetmiıbeı liraya kadar ücretle muhasebe maklnalr 
nnda çalaıacak dört Bayan mekanograf Ye bir daktiloğraf aboacaktır. 

Müsabaka 20/1/935 pazar gftnil Ankarada yapılacakbr. Mu.a• 
bakaya girebilmek için enaz orta tahlil görmllf olmak ve 18 il• 
25 yaı arasında bulunmak ıartbr. 

lıteyenler l 5/ 1 /935 gtinüne kadar TUrklye Ziraat Bankatl 
Genel Muhaaebe MUdUrlUj-llne bizzat veya mektupla müracaat 
etmelidir. 

El işlemesi için 

En mUkemmel kotonlar 
Perlsin yeglne 

C.B 
Kotoaıarıdıl'. 

Renklerl solmaz ve geranU 
görUnU9U parlak 

C. B Paradır 

Nlkolaldl • Eftl 
204• Galatasaray 

Ankara caddesi 167 

BEB EV BADiNi I~ 
Lüzumlu bir ~aheser 9ıkaıdl-

Alaturka oe Alafranga 

YEMEB vaTATLI ldTAJI 
• 

Dr. Ihsan Sami ~-• 
BAKTERiYOLOJI 

LABORATUVARI . 
U mumt kan tahliliıı: Frengi ooktt' 
naurındao ( Wa11erman n Kah• 
teamülleri) kan küreyvatı sayılma~ 
t ifo ve ııtına hastalıkları teıhifı, 
idrar, balgam cerahat, kazurat •• ,o 
tahlilitı, t.ı ltra mikroskopi, huıuai ~ 
Jar iatihzaıı, kanda üre, şeker, ktorO~• 
kollealerio mıktarJannın ta7ini. pa• 

vanyolu No. 189 Tel. 20981 (646~ 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kıraathaneııi yanıııd• 

--- om•n•:~=-~~~~~-,<~~~ 
&on Poata Matbaa:ll 

ialu .. i: Ali E creıa 
NefllJat l&lcllrla T.W. 


