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Fransız - İtalya Görüşmeleri 
Sızan -Haberler Tam Vaziyeti 

Henüz ifade Etmiyorlar 
Roma, S ( A. A. ) - F ranıız 

d.aı lılerl bakanı B. Laval dün 
akıam aaat 19 da buraya ıelmlı 
durakta beraberinde B S 1 ' 

Betikta, KulUbUndeki Anıa,amamazhk? 

B Al • uv ç Ye 
aron olzi olduğu hald B 

Muıolinl tarafından k l e • 
ve bUynk bir kalabalılcarı;a•n~ıı 
dan selamlannuıtır. ra ın· 

Musolini • Laval görU 1 • 
bu ıabab başlanmıi ve 1~1~i erme 
ıUrmOıtür. aaat 

Ziyafet Nutukları 
Roma, 6 (A A ) 

solinl dnn k · · - Bay Mu· 
a §am Bay Laval 

ıereflne verdiği bl . f 
sonunda - 1 . r zıya etin 
mittir ki: •oy edıif nutukta de-

u B 
- u 1 h t Jt ı eya 8 ' Fran11z .. 

d.alı'tl~d~ yaklaB şnıasınıa -Uıbet bir 
1 l - G•ç•rt .. ,..,.,,. 111mal••11l•iiu•u k11za•a" B•ıllct•ı /ud6ol takı••,.•• r. u ıeyah U " " 

mandaıaberi iki h k8.. uzun za. 6fr lcı•ıın o,a,.caları 
yor Ye bunun : umet te arı· Betikta§ jhnnaatlk kulDbO Oy• (aza) Jarı araaıDda bir anlaıamamazlık 
çerçevesinden çık::akızA·vlrtualyan vardır. Müeaauan mecliaiain aeçtiti idare heyeti ll• idare olunan bu kuHlbün 

il b( paya bUıClk hir lm:ıım Oyeleri, istiyorlar ki eakl nizamname d•tit•İD H yerine, 
pm r manA alan mUıterek idare heyetini aeçme ullhiyetinl konan heyetlumumiyealne nren bir niaam· 
makaadlarla istf yo·rduk. naıne yapılaın, ıeçea rDn bu mUnaaebetle l>ir yazı yazmıttık. Bu yazamıaa 

(Denııu 10 uncu )1lıde ) chab veren bir atlet, aynızamaada kullbdekl vaziyetin lçyiizlDe de doku• 
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Bir 
Dtıa eabah 1 1ır· 

hafif bir e ımb:de yeniden aa,ka yerlerde 

R zelzele hi11edi1 · t• Al..ı..w t 1 fi ıı. 
aıadhaoeniu tebll". mıı ır. mgımız e ira ara gure, 

zelzele saat ( 
10 

) gıne göre, Cumarteıi gllnü Uşak, Kntahya, 
(43) aani u (52) dakika, Manisa, Armudlu ve Bilecikte de 

Z .__ye geçe hiııedilnıiştlr zelzele olmuş, fakat h11arat 
•lfflenlıı me le 1 · 

lS0-200 kil r •z' Iıtanbulun yapm3~ıştır. 
olarak teabi~~d~[• 

1 
cenubugarbiıi iki Ev Yıklldı 

ancak rahat tu m ftir. Bu Hrtıntı Tekirdağ, 5 (A. A.) - Sarsıntı 
bileceği b· ~d;anlann hl11ed... durmuıtur. Zelzelede Şark6yde 
..., ır 1 ette ıeçmlşt?r. ( Dna1nı 10 uncu yüze ) 

ihracat Cetvellerimizle 
Kıvanc Duyabiliriz 

Ge,,. ... 
,...•ıt gıl lzrnirı,. lla '\ • ·• 

Ankara 7 (H r•e•h m•mlek•t• 70 .. llnonai:, aıkıa para netirdi 
k uau ~) M ı "»-' ... V. , ., · • 
•t mahsulle .· . 11 

- em e- '\mlk~ .bol' bol.:-1 para ietirmiıtir. 

du 
1 

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

lzmirl11 çlp çata"' Ba, Halclca 

iz mir 
Evlenmeler inde 
Durgunluk 

lzmir, (Huauıi) - Yurd sever 
yurddaşların hepsini de ayni ba· 
kımdan dUtilndUrmeai lcabeden 
bir haberim var. Her geçen ıene 
lzmirde evlenenlerin •ay111 göze 
çarpacak kadar azalıyor. Bu 
rakamlar vaziyeti bUtUn çıplaklı· 
jile anlatmıya kAfi gelir, aanırımı 

929 aenealnde hmirde 1381 
çift evlenmit. 930 da bu rakam 

( Devamı 8 inci yllzde ) 

İdare itleri telefonuı 20203 Fiab S kuruı 

lıyor Gibi 
Korunulacak Bir Tehlike 

Kuduza Karşı Daima 
Tedbirli Olmalıdır 

Tavşan Ve Farelerin Bize Kartı Yap
tıkları Hizmeti Biliyor Musunuz? 
Size insanlara ve insanlığa en 

çok hizmet eden hayYanıa far ... 
lerle Hind domuzu denilen kobay

lar 'fe tavıanla r olduğunu ıöyler-
lerse hi~ de hayret etmeyin. 
Çt1nkU: 

Kanlnrı lnaan kanına en yakın 
olan ve lnsanlartn tutulduğu has· 
talıklara tutulmakta feykalide 
baaaaa bulunan bu hayvanların 
baıında fare gelir. Fakat cllas• 
itibarile fareler çok kUçUk olduğu 
için doktorluk Alemi en çok Hind 
domuzlarından ve tavıanlardan 
lıtifade ederler. 

Fen adamlarınca bir bedahet 
demek olan bu yazıya böyle baı
lamapıın aebebl geçenlerde ıeçir· 
diğlm ve bu mllnaaebetle bir hayb 

( Dnamı 11 inci yüzde ) 

Öz Türkçe 

Kuduz tedavi evi boıtloktoru 
Ba11 Zekai Muamm•r 

Arkası Ge!miyen işler 
Bir gazeteci arkadatty diDledim : 1 
- latanbulun öyle bir takım dert

lert vardır ki, ölmez otlu bir mal 
ıibl çatdan çata alrüklenerek rellr. 
Bundan yirmi yıl aace gHetecilite 
batladım. 

O l'lnlerde, bir Halicin temizlen-
mesi iti vardı. Saçlarıma aklar dGttO, 
yüzGm buruttu, kocamağa yOz tut• 
tum. Haliç o Haliç... Ne temizlenir, 
ne arınır. Yalnız, dedlkoduau bir 
ta .. ın kapanmaz. 

Söz gelitl, atıtma (lhtiklr) var mı, 
yok mu ? Bftyilk anat içinde batlı· 
yan bu sorak (mesele} bntnn tazeli· 
Aile, olduğu ribi durur. Arada bir 
4 ?tllse de çok ıeçmeden yine kapanır. 
Dört yana in aalan Kulel xemin iti 
daha i'eçende bitti. 

KCSpra, ben kendimi bildim bileli, 
bir takım zırıltıların kaynatıdır. Er-

ken açılır, i'eÇ kapanır, dubaları bo
zulur; tU o ur, bu olur. 

Geçende, yine geç kapanıyor •Öz.O 
ortaya çıktı. 

Bu arada Botaziçi lJ10yorJ Hay
kırıtmasını da duymadıj'ımıı gtln 
yoktur. 

Botazlçi, bByle ö~ilr, ö:ar dirilir. 
bakanınız gDnGn birinde limancı bay 
Hamdi ortaya bir aama k3prG aöıil 
atar, yıllarca arkaıı gelmez ı 

- Köprüyl turada mı yapmalı, 
burada mı yapmalı? Demirden mi 
yapmalı, betondan mı yapmalı ? 

Her yaz, aıcaklar basınca buz bu 
luomaz. Kıt atzında odunla kömOr, 
ateı bahasına çıkar 

Yirmi yıllık gazeteciyim. Böyle 
dedikoduları benden öncekilerden 
aldım, çok korkuyorum ~ benden 
aonrakl ere lıarakıp gidecejıml- Jt.Jfo 

Bir De Ona Görr ! 1 
~---------------

Eonuna kadar 'Uf geçen 1934 yılı ·.Bu surelt9:.piyaaada para bollaı
raç vaziyet) rl 8 ım aatım ve lh· ,tlğl . lçi~J,_. bulma ve it yapma 
tik cedvelle~i ni 6~ö.ıteren istatlı· .;lı.ıJ~Au1arı da çoğalmıt oluyor. 
dolaunluk t ' g kgUs kabartan bir ı · J Gesen yd lzmir limanı Yasıta· 

-············· .. ······ .. ····················-·-·········-· 
., ., .._ .... ..,._.ar.,.,..., .. 

o eııma tad B . ·ı E veUerden J ır • u ced.. 1 sı e · ·~ ge mmtakaamda yapılan 
. aıı ıyoruz ki 'b ıçinde d geçen yıl ı racattan memlekete 70 mllyönu 
biıa:aız it~k :.~nleketlere yap- aıkn~ bir para akını olduiu an• 

sabıı, yurdu· ·. \ li>namı . JO uncu 7özd~ ) 

~- . 

Bayram Haberleri 
•••r•mtl• çılcf!l!Iİl•lımız 6inl•r• 

aiti ha6•rl•r iç •agf •l•rtledır 

--- - ... > 
.... - - "'P ... - -

• 8 1 Koçonua 
Sarhoş - Ne gazetelere, ne de rasathaneye ı~anm · ' 

meybeAealndu kalkbğımdanberi zelzele devam ediyor L 
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[ ~alfcın Sesi] 

Bayram 
Ve Halk 

Bugünkü anketimizi halkın bay· 
ram intibalanna tahsi• ettik, 
vu oevabları ald ık: 

Bay Cemal (Fatih Atpazarı 22) -
Benim it im o kadar ağır o kadar 
çok k i Ramazan bayramında bir, K ur
ban bo ramında iki gün tatilim var. 
Senen ·n Hfi2 gün Un il yorucu mes ai ile 
geçirir m. Don bayra m mı mutlak bir 
İ Btir h. t h linde geç'rdim. Akıama 

kadar yat tım. Bugfin de itte İf bo· 
ı ud y.m. 

* Bny Sıtdcıidia (Beyazıd Koska tram-
vny c \dul'sı 7i) - Eski bayrc.mların 

tatJıı rı kalmamıf. Yabud var da bizim 
y .. ,ı. r i erlediğl için bl:s an'amıyoruz. 
Bızim g~nçliğiıniz 'e bayramlar yan 
g elirdi. Yer } e . inden oynardı. Atlska
rı ncnh r, salıncaltlar, arabalar bizi 
eğlend irird i. Hele Direk:erarasındak1 

y.l ğlı pehl:van gtıreı'eri pek botuma 
giderd!. Şimdi torunlanm bayramlık· 
larıaı anc:ı k odanın dlJrt duyarına 

gösterebiliyorlar. Znallılar aoğuktıın 

Upiden •okaA'a blle ç•kamadılar. Müm
kün olH da ıu bayramları Hicri •ene 
besabile yapmualar da Mil&di ıeaeye 
çevir•eler ve yaza getirseler çok iyi 
olur. Bilmem feonen bu mDmkGn de
lil midir? 

* Bay Nuri Güogör (Beykoz Yalıköy 
81) - Az'zim Oç çocuğum var. Fab
rjkada ameleyim. 7,S lira haftalık 
aldım, bu p ara ile üç çocu§'a ne ka
dar b yram yaptırılabilirae iıte o"•
dar bayram yt phm. Yani çocuklann 
boyun! rını bükillmilı gö·mekten 
duydutum azab bana bayram~ kara 
bir ,.na y11ptı. 

Bayan Münevver Zeki ( Kumkapı 
Kadırga 71) - Dan hoca?arımır ziya
retin• gittim. Buglln de Beyoğluna 

çıkacağız, •lnemayl\ gi~ecejiı. Hava
nın fena oJuıu bayramın aevkini ka
çırdı. Yarın da ev le "•lacatırn. Ar
k adaflanm gelecek!er, beraber efle
neceğiz. 

r 
1 Nöbetçi 
l Eczaneler 
~ Bugece nöbetoi ecı:aneler ıunlardın 
1 İsmail Hakkı ( Şehzadebatı ), M. 
1 Fuad ( Hafızpa~a ), Şeref Celil (Cer-
rahpnşa ), A. Hamdi ( Şehremini ), 
Teofıloı ( Samafya ), Hüsameddin 
Halk ( Balat ), Hıkmet (Eyüb), Yorgi 
( Unkapanı ), Cemıl ( Beyıaz1d ), Eş
ref Neıet ( Sirkeci ), Ali Rıza ( Bah
çekapı ), letefan Teır.ıyan (Bakırköy, 
İataobul caddosi ), Sotiryadis ( Kadı
köy İ•kele caddesi >. Üçler ( Kadıköy, 
Yeldeğirmeni \, Omer Kenan ( UPlı:ü
dar, Çurşıboyu ), Şi u .. i Rıza ( Buyı.ık
ada ), Kanzuk ( '.l'•k•İuı ), Korakin 
Kürlı:eiyan ( Pangaltı ), Glloeı (Tak· 
sim ), Hidayet ( Galata ), Necdet 
Ekrem ( Kurtu\u• ), Yf:nituran ( Ka· 

} ıımpqa t, YenitUrkiye ( H&lıcıoğlu ). 

SON POSTA 

LI A 

Bir Haksız iş Daha •. 
Telefon Şirketi Yok Yere Halktan 

85 Bin Lira Almış 
Telefon Şirketi, mukavelenamesl mucibince bn

tün abone'erine meccanen bir t elefon makinesi 
vermek mecburiyetindedir. Şirket Uç sene evveline 
kadar bu mecburiyete riayet etmiştir. Fakat üç se
ne evvel şirket IUks makine namile beş bin kadar 
makine getirtmiı ve iste) enlere bunlardan vermiye 
başlamıştır. Yeni makine alanlardan da her tene 
dört lira kira ve ilk def aya mahsus olarak ta beş 
lira bir fark almıftır. Bu bet bin makine tamamen 
aatılmış ve ılrket derhal fazladan ka~asına (20) bin 
lira koymuıtur. Her sene yirmişer bin liradan da 

Uç ıeno zarfında (60) bin lira kadar da bir kira 
almııtır. Şu halde ıirket hiç hakkı olmadan ve 
açıktan (85) bin lira kazanmıştır. Şirket Komiser
liği bu Uiks makineleri tedkik etmiye başlamıştır. 
Şirket bak&ı:zlığım, ve paraların halka iade edil
mesi lAzımgeldiğinl tahmin ettiği lçln bu sene kira 
iıtemiye yan aşamamıştır. T edkikat neticesinde bu 
parolann iade edilmesi lizımgeleceğine karar veri· 
lirse bu parayı da abonelerin Belediyeye terkede
cekleri ve bununla bir hastane daha yaptınlacağı 

Eski Şirket 
Liman Şirketinin Alacak 
Ve- Borçları T es bit Edildi 

Rıhtım ve Liman umum mll
dlirlüğüne bağlanan mefsuh Liman 
ıirketinin tasfıyesine dr;l'am edil
mektedir. Şimdiye kadar şirketin 

borçlan ve alacaklara kalem kalem 
teibit edilmiıtir, 

Tasfiye komisyonu, en mUhim 
olarak, Liman ıirk~tl ile R·btam 
şirketi araıında uzun zamandan 
beri sUrUb gelen bir{ok pUrUdU 
anlaşamamazlıkları tetkike bawla· 
mııhr. Rıhtım ve antrepo işlerinde 
bu iki mUesıcse ara1ında mahke· 
meye kadar intikal eden ihtilaflar 
tekrar gözder. geçirilecek ve her 
iki tarafın fedakilık yapaıaaı 
ıuretlle halledllHektlr. 

Tasfiye çalıımalarının ha:ılrana 
kadar •tireceğl umulmaktadır. 

iki 
1Memur 

Bir kaçakçılık hicllsHI hak
kında hazırlanan bir do&yanın 
saklanmau meıelesinden iki gfim .. 
rllk memuru hakkında takibat 
yapılmasına baılanmı§ Ye iklııl de 
bakanlık emrine alınmıılardır. 

Öğrendiğimize göre, bu fkl 
memurun, kaçakçılık dosyasını 

hıfzolunacak kaydile muameleden 
kardırdıkları ve ekıik reaim 
alınmasına sebep oldukları iddia 
edılmektedir. Bu itin tahkika
tına gUmrUk mllfettiıleri el 
koymuılardır. 

Maden Resimleri 
Her yıl yeniden hazırlanmakta 

olan «milden resimlerini indiren 
kararname,. bu sene de tatbik 
edilecektir. Bu yıl için çıkarılacak 
kararnameıain esaslar.& çizilmiı ve 

tahmin edilmektedir. 

Dış 
işleri 
Bakanımız 

Şehrimizde butunan Dıı işleri 
Bakanı Tevfik RUştn Aras, Millet• 
ler Cemh•eti konseyinin görüşme
lerinde bulunmak fizere bugl1n 
Cene\reye gidecektir. Konıeyin 
bu toplanbsında Bay Tevfik RaıtU 
reislik yapacaktır. 

Kiş Günleri 
Taze A1egva 
Y etişfirilecek 

VilAyetin BUyükderedekl mey· 
va enstitüsünde büyük bir limonluk 
yapılmlştır. Enistitli burada kı,ın 
mt"yv& yetiştirmek tecrübeleri ya• 
pacaktır. Ser denilen bu limonlu
ğon içine (70) kadar bodur cin· 
sinden erik, ıeftall, kayısı ve 
armud dikilecektir. Enstiuı bu
rada Şubat ay..-da ıeftall erik 
Marttada armud yetittirecektir. 

Teırfnevel ayında Serin lllt ve yen• 
larandaki cam kapaklar açılmak 
suretile ıun'i bir kışla fidanların 
yaprakları döktürülecek, ondan 
sonrada Serin içinde }ine sun'f 
olarak bir bahar havam temin 
edilecektir. Bu •urctle ağaç-
lar tekrar uyandınlacak ve 
çiçeklenc:lirilecektir. Bu suretle 
Şubat ye Mart içinde her mey· 
Yadan llçyllz, bqyilz kilo kadar 
ltllhaal edilebilecektir. 

Yalnız yapılan tahmine göre 
bir aroıud aıatJ yukan 1,5 iki 
liraya aocak mal olacakbr. 

bakanlar heyetine verilmiftir. 
Öğrendiğimize gare, yeni 

kararname eskisinden farkb değil
dir. Yalnız zımpara ihracatı için 
bazı konıyucu kayıtlar vardır. 

Keçiboynuzu 
Almanya Bizden Keçi
boynuzu Almak l•tiyor 

Avrupada ktıçiboynuzu hayvan 
yemi olarak aranılan bir OrUndUr. 
içinde yüzde 30 - 35 ıeker bulu
nuşu bu maddenin iyi fiatla 
satılmasına sebeb olmaktadır. 
Akdeniz kıyılarında yetiıen bu 
maddenin en bUyllk satıcalan 
Türkiye, Yunanistan Ye f talyadır. 

Tilrkofisten bildirlidiğine göre, 
Yunanistan ve ltalyada bu yıl 
pek az keçiboynuzu kalmıştır. 
Bundan ötnrli acun alıcılarının 
bakııları en önce TOrkiyeye çev• 
rilmiş bulunmaktadır. 

Bu tlrünD en çok isteyen Al· 
manyadır. Oradak ticaret evleri 
Tiirkiyeden mal almıya isteklidir
ler. Fakat bizim tnccarımızıo, bO
tnn isfeklerlııi karşı'ayacak kadar 
mal teklif etmediklerinden tiki
yet etmektedirler. 

Telgraf /ardaki 
imzalar 

Bazı h:lgraflarda, imzalann 
ayrıca makıne ile açık olarak 
l azılı olmamaaından memurlann 
bunları okumakta çok gliçlük 
çektikleri anJqılmış Ye Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum mil· 
dürlüğü tarafından alAkadarlara 
bir tamim gönderilmif tir. 

Bu tamimde bundan böyle 
imzalarla biıhassa aoyadlarınm 
B) rıca makine ile yaıılması lüzumu 
hildir;lmiştir. Bu ıeklia, husuıi 
telgraflar için de teamlll halla o 
konu:maın diltünUlnıcktedir. 

8 Çocuk Sevindirildi 
Ealurköy ltkmektobleriu Ko

ruma ve Yardım Cemiyeti, bay
ram mOnaaebetile bu Hmttekl 
85 fakir çocuğa elbi.. ve giye
cek dağılmıştır. Eyüb Fıkara
perver Cemiyeti de bu cıvann 
fakirl~rine 20 bin kilo kıtlık kö.o 
milr duğıtmııtır. 

lldncl kAnun 8 

Giiniin Tarihi 

Kış Ve Kar 
Haberleri •. 

Kıt kendini tamamile gösterdL \ 
DOn .abah bnılayan kar, bfiUin gOll 
az aralıklarla denm etmiıtir. DOll 
ıabab 1aat yedide • ıcaklık derece•İ 
ııfU'dan yukarı yanm derecede ike• 
ıaat oo dörtte 11fırdan aıatı yarıall 

dereceye d ü9m61t llr. Dün y ğan karı• 
mikdarı bir ıınntimi lulmamıttır. 
Fakat Raaadhaneden aldığımız ma• 
lümata göre, karın devamı ihtimali 
çok hunetlidir. 

Dış denizlerde kuvvetli bir fırtına" 
nıD hOkllm sürd üğü haber ' e ri g e iyor• 
Dün rflıgAr yıldızdan ve 13 metrı 
11Ur'c.tle e&miotir. Birçok yerlerd• 
tipi yapmıı ve deniz seferlerini aı 

çok akaakhQ'a uğratmııtır. 

Kapanan Yollar 
Çankırı, 5 - Sabııht .. nberi yaf• 

makta olan kar bili devam etmek• 
tedlr. Yağan kar 20 untiml geçmiıtJr• 
YGk•eklerde daha fazlad ır. Fazla ya• 
ğan kardau Çankıra - Kastamon.a 
yolu kapanmıftır. Saat 20 de gelecek 
olan Ankara - Çankırı otorayı, karda• 
Alibey • Tuney lata•yonları arna.nd• 
kalarak Çankırıdan gönderilen m•• 
kine ile ancak ıabaha karıı gelebil• 
mlotir. 

Aldığımı ı: haberlere göre kar, Kat• 
tamonu, Toaya, Ilgaz, Çerkeı kaza• 
larındn da ayni tiddetle yağmaktadır. 

Rafra, 5 (A.A.) - Dün akşalll 

baflıyan kar fasıla ile solJaba kadat 
yatmııtır. }{arın y6kıek'iği 1() aantinıl 
bulmuıtur, Kmlırmatm •uları yag• 
mur ve kar sularından yOkaelmittir. 

BUtUn Yurdda 
Ziraat Veklleti metoroloji enstitCl• 

ıftnden alınan malümata göre yurtta 
geçen 24 saat içinde hava giditl 
umumiyetle yağıılı geçmittir. Ya§'lf 
orta n doğu Anadolusun:la kar, dl• 
ğer yerlerde yatmur halini almııtır• 
Orta Anadolu tamamen karla ~rtOil
dür, en fazla kar irtifaı 29 ıantimet• 
redir. Dotu Anadolu•unda kar irtifaı 
Karsda 33 Hntimetreyl bulmuıtur. 

Akdeniz kıyıları faz1a yatmurh• 
reçmiıtir. Adanada 23 D6ryolda dolt1 
ile karıtık 36 mıtimetrellk yatmaf 
dOtmtıotür. GilndDz aıcaklıklan biitOll 
Anadoluda sıfınn GatDnde l ila 5 
dereci etrafında oynamıştır. En fa:r.1• 
11cak yapan yer Dörtyol o'ub gUndU• 

ııcakhğı 14 derecedir. G ece ııcaklal'I 
l.e büttin mıtakalarda bazı 1er harif 
tutulmak ıarUle eberiya sıfırı• 

albnda 1 nya 3 derece etrafınd• 
detiıiklik göıtermiftir. En f a:lll 
•oğuk yer E..kiıehlr olub gece • ı cak" 
lıtı nak11 1ekize kadar dDtmDıtnr. 

32 Kaçakçı 
Daha Tutuldu 

Ankara, S ( A. A > - Geçen bil 
hafta içerisinde muhafaza teıklJAtı 

tarafında ikiıl ata ye ikili yaralı 8' 
kaçakçı ile birl•I yaralı 18 kaçakgl 

hayvanı yakalanmıı Ye 444 kilo 111111" 

rGk kaçatı 365 kllo inbiaar kaçat'• 
9016 defter •İgara kağıdı 24 mecidlyi 

•• 2661 madeni kuruı ele •eçirilmiıtil• 

ı _s_o_n_R_o_s_ta_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· _R_i_k_iiy_es_i_: ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_ı_Y_o_r_~_i_:_\ 

- Tlayramı nasıl grçırdin1 

- lıündüzleri el öpmekle! 
- Ya geceleri? 
- Ağıa ) ıka.mallaf 

- Bayramdtl hava nekadar bozuktu1 
- Hu aydaki bütçem kadar değil L 

- llruıao Deyi l.ıu bayram da eriyib 
gittil 

- Tabii bİJ ıey, çünkü şeker 
bayramıL 

' \ \ / 

' 

- Bu bayramda herket biriuıri ne 

veker yerine, mendil hediye etti. 
- Neden? 
- Bu grib salgınında en makbule 

folÇiD buodan batka D8 olabUiri 

Sinir hekimi - lki üç gün iç nd' 
gelen lıasta.Jnrııoın hepsi de kadın!Jır 

- Anladım, kimi manto yııpın 
kimi de mııntoeuuu havanın fenlllıit 

d&n giyib berlutse gösteremedi! 

1 

h 
8 

t 
1 



8 ikinci kanun 

H rg 

Yerli Sanayi 
Kendini 
T anılmalıdır 

' 
SON POSTA Sayfa 3 

Resimli Makale a Tedbir Gerektir il 

1 Önllmde duran lnglliz 11-ııazete-
ılnh sayfalarını açıyorum. GUnUn 
bad:selerine ald haberler, mlltela· 
alar, resimler ve tahliller arasında 
lr li ufaklı bir yıgın ilan var. Hepsi 
de mubte!if lngiliz fabrikalarının 

GörUyor11unuz ya.. Deniz durgun, 
h11Ya gU:zel ve şu uf acık tekne, bUtnn 
tehlikelerden uzak, yoluna devam edi· 
yor. Fakat biraz sonra, mtıtbiı bir fır· 
hnanm ortalığı karmakarışık etmiyece· 

tini kinı iddia ede-
bilir. Eğer kaptan ~~,.~~~ 

Zavallı Kadın 

' işini Bilememiş! .... -
Geçen ıün Son Postada okumuş• 

ıunuzdur. Kryıeri!i bir tenbel ada m, 
metresinin çalışma tavsiye etmeıin• 
kız.mıı, kadını iki yerinden ağır ya
ralayarak keçmıf ... 

• 
.. 

.... 

m~mulitını okuyuculara teıhir 
edıyor. Yirmi dört sayfalık koca 
ln""liz a t · · h 5• .aze eaının emen yarııın· 
dan f azlaaını raklim kap' 
O . .amıf. 

tomobıl, dikit makineai l k 
"k 1 ' e e • 

trı evazunı, mobi:yalar, kundu· 
ralar ve hulasa ig~ neden ı ı· ~ k d P .ge 

a ar herşey var. Hepsinin de 
VPııflnn ve cinsleri ayrı ayrı ya
ı:lı s· lb" f 

: • .~1 • .se abrikası, gazete· 
nı.ı botlln bir sayfasını kaplamış 

muhtemel bir teb· -c::< · 
likeye karşı tedbir almamıpa, felaket muhakkaktır. 

Yolunuz ne kadar düzgün olursa olsun, ted· 

bir almadan yola çıkmayınıı. 
Du itte tatacak ••Y var: ilkin, 

bizim lıil. iğimize göre, Kayuriden 
tcnbel adam çıkmaz Kayaerlliler hem 
akıllı, hem çalıtkan olurlar. Meıhur 
aözü bilirsiniz, Kayı erili: " Okumam 
yazmRm yoktur amma, Kayaerillyim " 
dermit. Okuyub yazmanın vereceği 
eksikliği tamamlamak için }· alnız 
akıllı olmak yetiımt:z, inaan çalıtkan 
dn olmak gerektir. Ooun için metre· 
ıini yaralayan ten'Jel adamın ger· 
çekten Kııyıerill olduğuna ben inana
madım. Kendiıioi metresine kurnaz 
bildirmek için öyle demit o1acak. 

>f 
f& br:kada yapılan blnb" "d' 'b" . ır Çe§t Sonra da, doğruıunu isterseniz 
e .. ıenı~ rcaimlerile koca ıayfa - -~ yar Ianan Bayaa da KayHriHye layık 
aüslenmtı. okcal' akılh bir kad ın değilmif. 

Geçel".rn. Bir Amerikan • Erkek tenbellik edene onu çnlıtmaya 
fesini ele alalım Nev kt g~ze- SON TEL G R A F HA B ER L ER J t~şvilr etmek, nikAhlı olıun, metrul 
lrl kıyım bir ~azet:or 

28 
a Çk ~n 0 ·sun her kadının borcudur. Fakat 

\'do
1
her 11ayfa çcşid çe~id ila:ı?rıaa b"r erkeği çahımaya tetvlk etmenin 

o u. insan .. l de yo'.u nrdır. "Sen tenbelıln, çalıt· 
A . oy • sanıyor ki B ı'4 r s f E . ô ~ .• o malıaın,l,, denirse erkeğin kafa11 
merıkada yeril olarak yapılan ır e şa ril dı kızar, elinden öyle kaza çıkar • 

ne vana hepsinin ayrı ayrı lt~ il. U, Vnktile İstanbul maha!lelerlnin 
va~ am birinde hiç tı görmu, nktini kahve-

llunu geçe)" F ----------- h· nede geçirir bir adam varmıı. 

le . . k ım. ransı:ı gazete- 1 • ı E G ~ 1 • K ı B • ı M 1 ti d k dl ı bi 

P rını anilırı)orum. GUnde S ngı tere, n ~z ) .. · apı arı ) e a ıa e e oturan ve en ı ne r oıta l on koca bekleyen dul bir kadın bunu 
ya ge en on beıre yakıa F ııı gazetesinin hepY ıl de F ran· A b • 

1 
• d ? hnbbcr

1 
ndlar. Araya vuıtalar kor, 

malları • 'il ranıız N ı ten e a ama Tanr. 
d l nın cıcı bicili reklamlarile ası ça J ıyor U • Nikahdan birkaç vakit reçtikten 

0 up taşıyor. ıonra kol'asma: 
Bunlan gördUkt Londra, 7 (A.A.) - lngiltere- 1914 llk kanunundan ıonra Al· Zimmermann tarafıadan Şimali - Efendi, der, mahallenin bekciıi 

1 en ıonra bl 1 z m gazeteleri de b b • n n büyük ilimlerinden mllhendiı manya açık deniz fifosunun blltnn Amerikaya kartı bazı ,artlar da· ölmüf, yerine iyi IJir bekçi arıyorlar. 
En kabada)•ııında r:~~ .. e~ açalım. •• manyatiıma eksperi Sir Alfred hareketleri bu meclis teşkilatınca bilinde Mekıikaya ittifak teklif Sen böyle gece ıündtb itıiz oturu· 
ılı edilen ik am ara tah· E9 ing ölmiiıtUr. havadan alı "", an du";ımnn t'"'lfraf· d t 1 f t d B t l youun. Şu bekciliğe 1eoi yazdırıvere-' yer, l 1ayfayı d )d " " • en e gra 8 var ır. u e gra• llm. Geceleri elind• ıopa t8•'e bir 
muy B 0 ur- M E . h b d 1 il d h l l 1 f A "k fkA l . . ' or. unun da yarıdan faıla· • vıng, mu are e esnaıın a arı e u a ma iim o muştur. ın merı a e rıumum yeaını, dolıı tır, gelir yine y:ıtauın. Gilndb-
ıım re.mt ilanlar te~kil dl dU,man telgraflarını açmak hu· Meclisin çalııma tarzı bügUn itilaf devletlerinin yanıbaşmda leri de ukiıi ribl kahvede ıerbest 

DnşUnüyorum· cue ~0~· suaunda çok bnytık işler glSrmUş de ciddi bir surette saklanan bir harbe girmek için ikna hususunda kalır1\nl 
devrinin on b" · ' 1 m urıyet olan meıhur kırklar meclisini sırdır. Mec!isce aç,lan telgraflar en bUyUk rol oynadığında herkes Tenbel adam karııının tatla dili· 
Eskiden bu y:;dd y~~ içindeyiz. ortaya çıkara• adamdır. araamda Almanya Dış Bakanı Fon müttefiktir. ne dayanamu, ruı olur. Bek~ilite 
tika bacası tUt a ır tek fab· -------~----- --------------- girer. 
köıeden nıakin:ezk.~n bua-Un her Bir Facia Adalet Divanı Deniz İşleri Bir mOddet ıonra caminin kayyu· 
dişlilerinin yU k~UrultUaU, tezgah mu ölOr. Kadın yine koc.:ıa na: 
fakırdııı yurdre tr~ un.ud veren Küçük Mehmed Kardeı!ni 1 Ve Amerika Londra Toplanhlannda - Efendi, der, caminin kayyumu 
)'or. Arı'-· Türkutiulklsr.ına Y&}ılı- Göğsünd Y i d u~r Şey Aç.ıl"'.ça ölmüf. Kayyumluk iti n• olacak? 

d .. •r::nd d en ara a J v ~şington, 7 (A.A.) - Al an FJ.ç Cami de zc.ten kilçök. Şöyle bir sO-
~;o;nv!p~~e lluıdar herıe; ;.~~: Urla (Hususi) - Burada iki önder:erl Reisicumhur Bay Ruz· K"onuıulmuş püri.ınün, kandillere yağ konun. 
i . l b narı Türk b"l 1 . T kUçUk çocuk evde oyun O} narlar· vellh Baıkanlığı altında Uç s~at Nt;'l}Ork, 1 (A. A.) Lon• Kahvede oturmak lçin yine epeyce 
fÇlS eceriyor. Fak 1 r ıı, Urk k il 'f b' k ı b" vaktı"o k "lırl at 1 en m esıı ır aza o mu~, ır süren bir toplanh yapmıştır. Bu dra al o ! A .. •çınca, ilfin 

88 
f l gazete eri '· ' ı:.Ul'ttya ge en me· Adam karıı nın tatlı diline bu 

bl . y a arında yi çocuk ağır surette yaraianmışlır. toplnnhnın sonunda Av. andan Bay rika. (i ·· li 1 1 B 
ne fırmrılnrın ne ec· Hadise Urlanın Hille mc.vkiinde tsu;z gor şme er aı ıefer de dayanamaz. Kayyumluğu da 
sadUf ed· rekllhnlat ına t• Robenson dışa rı işleri komlsyo· mur hh&sı M. Norman Davis kabul eder. Bir müddet aonra caml· 
&<ette n.ç bı~ordu:ı. BugUn memle: SarıAA! ı:_nin evi~de olmbluştur. I nu 1un Amerikanın L?.bey Beynel· Loı•<lradakl deniz konuımalarının

1 

ni• mllaninl atnr. Kadın bu seferı 
'"' ın en fa ı f b jnın annesı ve a ası zeyt n ledig· 1 halde z a n rlka i• ·ı l Ad 1 t o·v .. nı'"a gı"rmes1 yeni bir l 1 t b l - Benı·m aQzel kocaca,.ım, der, .. toplam ya gitmişler; e\'de kalan mı e a e 1 ~ •• • op an ' esasını azır a· a 

6 

liçUrıün i l grızete!erde ancak iki kliçük çocuk oyun oynamak hakkında bir karar sureti hr,zır- dığını ve bu toplaotıda bir uzlaı· aenin aea:n de filı.el. Bu gllzel aeıin-
H d •Lln arını göreb T den mahalle halkını mahrum etmek 

a; i, gazeteleri bl ı ıyor. için duvarda asılı bu:unan tUfeği lıyacağmı ve bunun tetkikini mn japılmasmın kabil olduğunu 
lı.... Fakat d r yana koya• il . 1 1 d B l d • 1 d ı: J d"' revn mı? GDnde bet d~fa mlnnreyı ... e erme a mıf ar ır. un ar an Aynn Mecli11"ın... tav ... ye e ece· auy e u'ten ... onra d f t" ki h il il uvarlarda d • •• " ., em f ır : çıkıb bir er.an okuyuver"rsen ma a ~ 

A lanndan b k a aıcema küçük Ibrahim, Mebmede: ğini söy~emi"tir. " - Ümidim b d ib t . · d - da '-'oruı. nı a birşey görmU· ., un an are • hnlkı senin f{lzel aeııaı u.-. 
ı - Nişan al, göğsüme ateş eti.. B• A l H d d tir. ÇünkU geçen konferan:J nebir sana bol bol dualar eder. Amma, 

Fab 'k I Demiş ..• Bu emre göre hare- il Zl 1 ay U f~ k ı f ı u ı k ayım rı acı arımız Ttı k k muva ıa ıyet e, ne de bir muvaf· nanı pek t• az a r ıe o uy ' 
d r m ı et eden lbrahim ateş etmiş; tü· k '- · b yurc. ~ılara tanıtmak . . a ını T }d fakiyets izl.ikle .neticelenn.•emı"stı'r. deme ha! Kadınlar er e• aHın• a· 

ıçın b fekten kurtulan kurşun zavallı utu u ~ s b . b 1 gazeteden daha .. aca a 1 Y ıılmz fıldrlel'An arıkca orta'- a zan aıık oluyorlar. onra enım ıı.ı -
ı_ coıne d d brahimı'n 11ag" koltugu" ndan gire· d k ' , J k 1 KUVvetlı" b"ır r ve aha k ( H t ) N ö fömesine bir meydan lt!fkil ma ortak çı arının vasıta mı bili rek so'undan çıkmıQtır. Oyun da Diyarıbe ir usus - e t i t ' Gazel ıeaı ı ad&m bu türlll tatlı 

H yorlar? b ,. l 1 J f: m ş ır.,, 
B} ır. O haJd.. u ıuretie hazin bir netice ver· zamandır e e geç em yen r.zı 1 .................................. d"ıle ı.·1 ç dayııoa1naı. MDezıinliği de 

tadan niçin · Uf"' 1 bu geniş vası• mittir. KUçlik yaralı İbrahim iz· hay dud Buaiklinlı De .üoğ:u HU· hupse mahküm e;iH;;;i;i·i:·······........ üzere~~ alır. Derken mahalle mekt•· 
Bu i stiğna ne~sen~i:; etmiyorlar? mir memleket hastahanesine seyin, nihayet jandarmdarımızın Hayd!Jd Hüseyin, geçen gece binin bevvabı o'ur. Kadın l u iti de 

Hunun cevcıbını . gönderl"mişlir. - A. 1,kı bir piılemesi neticesinde ya- kendi köyl\nde gizlendiki bir kocasın• aldırır. . 
ÇünkU w vermıyecegw iz Franaada Grev d k l sırada. jandarmalar köyü sarmıı, Adamın .. ııtt doıtl rından bırl, 

agzımızdnn ç k L • kalanmııhr. Bu a am, ço can ar Hli b hl . onun bo··yıe ıellm yerm~t• bile vakti 
ıö2l 1 1 eca11; c• b Lll ( Fraııuda ), 6 - Burada ve l ki ıseı ın sa a eyın kaçaca K-ı 

Y
er çok acı olacaktır va yakmıf, soyguncu u ar yapmıf, 11rada ailahlaril4l birlikte ' ··.··,k·•· ka'm•y.ıc r k ıurette or. ya buraya 

J 
Armantiyede manifatura i9çileri, Va• d hl d ölc!U x" ,, k h t t anız cıu k d ' daha evvel e r a am r· rak yakalanarak h~ pae atıl- kottuıtunu görünce es i r <> a en: 

Y ld Y a ar sö il ı· Ianıiya<fa da demirc:ler ıre• yap- - • E k ı an yıla I Y ye .m: dUgwll için aı'-'aben on Uç sene mıştır. lf. bellitin nerede kalr"ıtın · sorar. 1 1 

açı an yeri' il mıtlnrdır. • • " d b · b h ı latı 
panayırı, bir san ı ma an -=~~~=:::==========~:=;;:::;;.~:=;:::;;::=:;=:=-=:~::--:;::-:;::=:==~~===~====~:' tenbel ev!en.1 ıt1n en erı u a • 
rnuvaffaldyet.. .~yl teşebbUıilnll r '"'\ na ıeldltini ycsnayakı la anlatır. Doıtu 
uzaktır. Se gi gotUrm~k için çok J s TER J NAN is TER [NAN M A / karı)'l boııımaaını hvıiye ecı inco bu 
aldırır r.g ' tanıtır. Reklam ada~: Ben:an de hatırımdan ı•miyor 

ve 11ıand O k ı kf çivi Y•pıldığ ırır. J emlzde Cuma güukAl şiddetli Ye korkuno ulzeledeo ıoara kuyruklu bir yalandı. Çünkü bup;ün fen, zelzelenin vu- değil, karıyı botamağa bi • n ım 
d ını, batt · d k k d l · l l b d ki d uğunu bilme anıye o un· matbaamıza yüzlerce kışi telefon etti, aareıntının netle•· uuu an evYe ınean ara ıa er ar edemiyor. Biı de bu yo .. •r· _. 
nUz eksik d ~ !

1
en yurddaşlar be- Ieri hakkında bizden bilgi sordular. Kendilerine öğren• yalana karşı " artık zelzele olmiyacaktır ,, demek euretile Ten bel erkekler çalıtmsy• lı3yl• 

egı ve çoktur. diklerimizi bildird.k. Fakat bu arada gene bir kadın da mukabele ettik. Çünkü aelzelenin olacağı bilinemediği ti 

B telefon ederek bize IJU auali ıordu: gibi olmıyacağı da bilinemez. Biı bu yalanı, kuyruklu bir alııtırılır. Yaralanan bayan da ta 
1 

ir Cususluk Mu? dili• it görmeti bilaılt olaaydı, tenbel 
H 

" - Gece yarııına doğru şiddetli bir aelzelı daha şayıaya ortadan kaldırmak ve bu ıuretle de gene kadını b t" bat 
arbin 7 (A teaelli etmek için söyledik. id .. mını kendiaine dtı a .. am • 

ajanllnın •Ja .A.) _ Röyter olacakmıv. Bizim taraflarda böyle bir tayıa dolaııyor. tarla batlamıt olurdu. 
Pon m b l Çok korkuyoruz. ,, Şimdi ıiıe soruyoruz: Tehlike zamanluıoda böyle 

aldıX-ı bı·r b b em a arından k k Bir Vapur Oturdu • a ere ö M Cevab verdikı or uııo yalanlar uyduranlarda biru olıuo inaaf 
konun ıark hud g re, ançu· '' - Hiç korkmayınız. Tehlike kalmamıştır. 1ıittiğiniz yok mudur1 
ı~Sltı yakınında ~unda Hanka şayıa yalımdır. Artık zelzele olmiyacakhr. ,, Biz bu gibilerde İBlaf Ye Yicdanııı zerreai bile olma-
raklarını S ançuko top- Derhal iıilve edelim ki bu 20nc kadının iıitti2'i tayıa dıiına inanıyoruz, Hn de ey okuyucu: 
leıtir ?V~et topraklarile bir· 

•aa gızlı bir tUnel b 1 
•uıtur. U UD-

/ /NA.iti M ._, ____________________________________________________________ ..,.. ______________________ __ 

Jaksonvil, 1 (A.A.) - Kliba 
ile Florica arasında yolcu taşı· 
yan 6678 tonluk havana vapuru 
Filoridanın 55 mil açıtında ku· 
ma oturmuıtur • 



~ amsunun 
Tarihi 

Sam!Un, (Husul) - Samsun 
c;ok eski bir kaaaba deği.dir. 
Samsun çok )1 nkın denilcbılecek 

b:r maz~de bataklık ve sazlıkmıJ. 
Samsun, Dau:ımend Türklerinden 
Amasy<ıda oturan Ahmed Hanın 
damadı Sulu Han taraf ındon tesis 
olunmuş ve Selçuk Türklerinin in· 
kırazından sonra bir mllddet yerli 
Beyler tarafmdan idare edilm:,, 
ve ondan sonra Yıldırım Beyazıd 
tardından zaLtolunarak Osmanlı 
imparatorluğu Llkesine ilhak edil· 
mittir. Meşhur Ankara mulıare· 
besi neticesinc.:.e Samiıun gene yerli 
Turkmen beyler:nb ellerine geç
m:ı ve bundan liio. ra Çelebi 
Mehmed zamanında Amasyadaki 
maruf 44 YöriÖÇ» paıa tarafından 
zaptolunarak tekrar Osmanlı 
imperatorluğu memleketleri ara
il.la konulmuştur. Eski zamanlar
da Amisoı ismile Atina muhacir· 
leri tarafıoclan kurulan Samsunun 
iki kilometre fimali garbiiinde 
bulunan bugünkü c<Kara Samsun,, 
la hiç allkaıı yoktur. Samaunun 
Ka:e mahallesi etrafındaki sür 
harabeleri Ama&} ayı :ıaptcttikden 
ıonra ordularını Karadeniz ıahil
lerioe ıevk, Çarıamba ve Terme 
haval:ıini :ıaptederek aaıl bugün· 
kn Samsunu kurmuı olan Da· 
ııişmed Türlcler:ne aiddir. 

Memlekette Kış 
Birçok Yer~ere Kar 

Yağıyor 

Merzifon, (Huauıl) - Kıı lle· 
rilediği halde kar yağmamıı 
olması ekincileri endişeye dUşür· 
mliftü. Herkes yakıcı ıoğukların 
mahsull\ kavurmasından korku
) ordu. iki günden beri kar yağ
mıya baılamış, çiftçi de çok 
aevinm:ıtir. 

Amaayada 
Amasya, ( Huıuıt ) - Burada 

1935 yıh ıiddetli ve devamlı b:r 
kar yağışile girdl. ihtiyarlar bu 
yılın bereketli yıllardan olacağını 
ı:>ylemektedir:er. Kar devamlıdır. 
Her taraf bembeyaz olmuftur. 
Odun vo kömilr fiatlan birden
bire ytıkselmiıtir. 

Malatya da 
f6alatya, (Huıuı1) - Kış art

makta, kar yağ tı devam etmek
tedir. Kazalarla münakalit kesil
mitlir. Odun, köuıUr Hatları art
n ıştır. 

Sıva ata 
Sıvu ( H~\1511 ) - Her tarafta 

kar yağjyor, ıebh' bembeyazdır. 
Eakl,ehln..."'e 

Eskişehir, (Huıuıi) - Soğuk· 
Jar "Ye kar c:!evaı etmektedir. 

r 
iireftede Bağcılık Ve Şa
bcılıkta Büyük inkişaf Var 

Mürefte (Huıu· btanbul piyasa· 
si) - Kasabanın ıında MUrefte ıa· 
başlıca geçinme rabları oldukça 
vnsıta'arından bi- ehemmiyetli bir 
ı-i bağcıl,ktır. alıcı temin etmiı· 
Bağcılık bu ha- tir. Umumiyetle 
valide bilhasaa Tllrk yurddaılar 
son ieneler zar· tarafından yapı· 
f.ndr r ')k terak- lan şarabcıhğın 
ki ebni§tİr. Bir gerek miktar ve 
iki sen~ ıonra f 

gerek ne aaet 
beş bir arazi itibarile her hu-
parçr.a rıa rastla-
mak kabil o!a- ıuıta terakkisini 

mıyacaktır. Çok Mürefte bıtğcılık ve ıarabcılığına yardımı dokunabilecek olan Tekirdağı garmek her Türk 
e"Tvel Marmara §&rab fabrikaaı Yatandaıın rağ-
denizinin milyonlarca kilo llzüm görU:mnıtUr. ıünli kabartacak derecede sevi· 
b~ibıal eden aahll:erinden beri Marmara denizinin bir inciıi nilecek bir ke)flyettir. 
olan MUreftcde bir aralık Uıllm olan Mllrefto Türkiyenin en fazla ÇOokü evvelce umumiyetle 
istihsali azalmıştı. Fakat timdi ıarab yapan bir memleketi olması Hır11tiyanlara ve gayrımüılimler• 
yavaı yavaş nrtmaktadır. ÜzUm bC'sebile pek yakında Tiirkiyenin münhasır bir aan'at olan ıarab-
istihsala~ı cıki halini alacak ve "Bordo,, ıu olacaktır. çılığın TUrk yurddaşlar tarafın-

ı ı dan benimıenmesi ve halihazırda bu üzümlerden milyonlarca ki o yi cinı üıUm yetictirmek meralu dd 1 k l · 
" Tllrk yur aş ara inti a elmıı 

şarab imal edilecektir. Mürefte- b~ğcının başlıca ııayeaini teşkil bir ıan'at halini alması iktisadi 
nin Uzümlerinden ya:nıı ıarab ettiği için üzümlerin nef aseli her alanda iftiharlarla kaydedilecek 
yapıldığı için şarabcıhk ta bağcı· seııt" artmakta ve çok nefis Uzum- mühim bir meıeledir. 
lığın tarakkısı nisbetinde ıırtmak- ler yetfştirilmckt~c\ir. Müskirat lnhiaar idaresinin de 
ta<lır. Bu üzümlerden gayet nefiı iş üzerinde bağcıyı ve ıarab· 

Bu seneki ıarab imalfıh iki taraplar da yapılmaktadır. Şara· çı.>• himaye etmeai istihsal 
milyon kiloya yakındır. Şarnb bın cinsi ve nefaseti şarabcıların usullerinin ağretilmesi buna aid 
ıatııları da geçen seneye n:ıbe· ihtimamlı ve kısmen teknik çalış· fenni vasıtaların temini hususun· 
ten daha ziyade artmış ve fiat· ması neticesinde nazaridikkatl da tavassutunu esirgememesi de 
lerde emilin lehine ·bir } Ukscliş celbedecek derecede artmış ve çok faydalı olacaktır. 

Merzifonda 
~~~~~ --~~~__:.:__~~...:..._~--~~~-:--=-~~-

Diyarı be kir Emrazı Zühreviye Hastanesi 

Bir Kaçakçılık 
Vak'ası 

Merzifon, (Hususi) - Burada 
çok garip bir kaçakçılık hidiseal 
oldu. 31 kilo tlitUn tutuldu •• 

Kaçakçılık yapan Cemal GU· 
mllıbacı köyUnUn keıili köyfin .. 

dendir. lf adesine nazaran; bir 
sabahleyin köyünUn yakmıoda bir 
kaçakçıya teaadlif •tmiı ve u1.,. 

rlne palaaını çekerek saldırmıı. 
Bu pala, 54 1antimdir. Kaçakçı 
da korkarak haynnını yllktı ile 

tcrkedip kaçmıı. Bunun üzerine 
Cemal hayvanı alarak inhisar 

lda~eıine lea'lm etmek maksadile 
gelirken, yolda, inh:aar memur

lanna yakalanmıı, fakat aııl hl· 
diıe ıu tekilde cereyan etmittir : 

Diyanbekir emrazı ır.ühreviye lıastanHinin laboratuvarı n baıdoktor Ba1 Rifat 
Diyarıbekir, (Huıuı1) - Em- \ bl:çoklannı bu fena yoldan çevlr-

razı zllhreviye ve fuhuşla mllca• mıt ve ev bark sahibi olmalarına 
dele komiıyonu faaliyetler~nl git· aebeb olmuştur. 
tikçe gen:ıteodirmektedir. Bir çokları da mtıe11eaelerde 

Gbli randevu evleri hemen he· namuıkArane bir tarzda çalışmaia 
men kalkmııtır. Gizli fuhuı ya· baılamıılardır. Umumi 1erde çalı-

k d 1 k ı d kra emrazı ıaa kadınlar haftada iki defa 
pan a ın ar ya a an 1 • • • E 
llh · h t aine götUrlll· muayene edılmektedır. mrazı 

z revıye as ane 
1 

k zUhreviye hastahanesi baı hekimi 
kt t d · it a ınma • nıe e ve e avı • ına doktor bay Rıfat bu iıler llzerin-

ikinci k1nUu 

Bir Okugucunıtı 
Cevabım 

Bundan evvelki yazımda yilf /z 
kan fazJal.ğındao bahstmiş ti 
şişman bir insanı bek.iyebile~ 
olan tehlikelere İşaret etmİf~ 
Bir okuyucum, bana, bir mekt• 
göndermiş. Memleketin bazı l<ısı., 
larmda şişmanlığa verilen ehe., 
miyelten bahsediyor. Etli ve)'~~ 
olmlyan, daha dog· rusu tomD9' k 

dediğimiz tipde bulunmiyan knlaı' ~~ 
oralarda koca bulamadıklarını ;t 
manlığın bir nevi mukavemet ff 
kuvvetlilik delili sayılmakta old .. 

ğuou söylüyor. 
Bu oku) ucum lı a '<!ıdır. Nitekl• 

ben, ona tekaddüm ederek b' 
tehlikeli ve doğru olmıyan kant' 
ate işaret etmiş, bu ıakim dt 
şüuceden vaıgeçilmeaini bildir.ol 
idim. ince yapılı bir insanla kal' 
vticud:u bir adamın yiirnyllt 
oturuf, geıiı hal!eri bir midit' 
Hele bu ı·şmanlık fazla ilerler"' 
bu 1ıibi kimseler ayakkabları'I 
bile giyemeı!er. Eğilemezler. Bil' 
ha11a mnhrem lhtiyaçlannı gidt 
rirken bile bü}. U~ znhmet!tr. çj 1 

kerler. Böyle bır msanı, hır ıc 
olarak, ameliyat yapmak iht.yıd 
belirse ne olur, bilir misini:ı. ? ,) 

Evve~A bir mikda.r ~ayıflatm lıl 
laZLmgehr. Sonra, ıhtımal, kal - li 
de kloroform almıj a tabamdl '-~ 
edemiyeceği için ameliyat bat! lit 
madan yapılamıyacnk cinsten ~ F 
kalır ve ömrll oldukça hayatı,_ 
malüm ve muayyen bir hast~ 
ğın tehdidine maruz bırakır. tı' 
naenaleyb her ne şekildi 
olursa olursa olsun şiımanlı~ 
ı.ararlı olduğunu peıinen ka~: 
edib ona göre bir rejim cılPl'f 

etmek gerektir. - * 
Lice'de iki 
Garib Mağara 

Lce, (Hususi) - Burada-~ 
rildin mağaraları denilen mağM• 
lar \'ardır. Bu mağralar hakkındl 
birçok rivayetler vardır. Mağa~ 
lar Liccnin timalinde ve 4 stJ'f 
meaafede Gençle Lice arası'!~ 
dar. Mağarada Hititlere ait e~ 
lere teaadlif edilmektedir. Biıh&Jlf 
her lki mağaranın kapısında J 
gayet aao'atkirane işlendiği b 
kabartma resimler görülmekte~ 
Biriaiodeki resim bir adam y~ 
batıdaki mağarayı ıahadet · pıl 
mağile iıaret ediyor. Güya bunlll 
göıterdiği mağarada bir de~ 
varmış ta bu mağarayı dıı .. 
mağralardan daima tefrik ed' 
bilmek için bu heykel o vaziyet' 

yapılmış. ~ 
Yakınlarda meraklılar t, 

···----................................................... r 

Mtırıifondın va:dfeten ayrılan 
iki mu haf aza memuru Kelleci yo

kuıunda anısızın kaçakçı Cemal 
ile karıılaııyorlar ve Cemalin va· 

ıiydlerioden şl\ı.helenerek durdur· 
mak iall} orlar. tadır. Bu arada -vald~sl tarafın· de çok titiz davranmaktadır. 

dan fubuıla teıvlk edılen b~r ka· Hastahanede on altı kadar ka· 

{andan bir alay tertib edil•dl' 
lçeriıine doğru gitmek aure ... 
alb &aat g:dUdiği halde s~ 
bulunamamııtır ve günlerce j 
dilse bulunamıyacağı da ~ 
yetenler tarafmda'1 ıöylennJ 

rw-"'ssuz eeım 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· 

OOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

l\'~~nPosta 
OAKİ ~İR. İLAN 

BuTüN ÜLKEYİ HER ~N DOLA$1R 

' Çemal bu Yaı.iyet lcarıı· 
11ında d~rhal atını çevirib kaç· 

mıya baılıyor. Fakat pek fa:ıla 
iler:eyemi} or. Ztr4 altındaki at 

yaşlıcır. Çok ~eçmed4'Q dıha iyi 
ha} \'anlara aahlb bulunan ıpuba-
fa:ıa memurları arkasından yetip. 
yorlar, bu ıırada Cemalin altın· 

da~i atın lizcnııiıi de kopmuı 
bu.onuyor ve kendiliğinden eğlen· 
mek mecburiyetinde kalıyor. Ve 
hemen palaımı çekerek memurlara 
hücuma kalkıyor. Hayli boiuıma
dan sonra, elinden palasını "Ye 
yuklU hayvanı da alarak ellerini 
bağla) ıb inhiaar ldaruiae ıeUrı. 
} orlar. Şimdi kaçakçı Adliyeye 
tes.im edlldlİf i bayYanı da bel .. 
dij e \'ISiıtaaile aatılnııftır. 

dın yakalanm11 ve kendııinde dm tedavi altındadır. Haatahane 
zUhrevl hastalık olduğu anlaıılmıı tertemiz karyola ve çarıaffar kar 
v~ tedavi altına abnmlf, bu kadın ıibi bem beyazdır. Zühre\I hasta-
yırml bir yaımı lkm~l e~medlğl bkların yaptığı tahribah ye 

lçhı kızını fuhıa t•şvık ettıkfnd~ neticelerini göıteren ( M ) · ) 
dola~ı valdeai mahkemeye ~e~ıl· lar yatanlara göıterilerek uk';n. 

mlftır. dilerl ltibaha da,,t ve bqlarına 
Ellerine geçlrnıiı oldukları gelecek bUyUlc feliketler kend"-

artiıt veaikaıiJe kahve ve gazino- lerine ur.un boylu anladılmakt~-
larda çalqan kadınlar hakkında dır. Haatano ldarei Huıuaiye 
da kombyoıı yakından alakadar paraaile idare edilmekte olduiun· 
olmakta, bunları da ıık ıık aıu~· dan llAç ve tedavi parasızdır. 
yeneye &6ndermekte ve haatalıgı 
tahakkuk edenleri derhal hallta
nede tahtı tedaviye almaktadır. 
Bunlar tedavi bitmedikçe harice 
çıkarılmamaktadır. Komla1on fuht 
yoluna yeni atılmlf genç kadın· 
lara da umaa uman yapbjı 
mlieuir ,. lkna edici aıaihatlvilo 

GUmUşhae1köyda Kaza 
GUmllşhacıköy, ( Huıuıt ) -

Muzaffer ilminde bir çocuk Ke· 
malpap mektebi dvarıoda oynar
ken baııboı bir at tarafından 
çiğnenmiı, aiır ıurotte yaralan• 
mııtır. 

tedir. ıal 
Zaten nekadar kalabalık ~ti'_ 

sa olsun bir saat kadar içerıl ~ 
girildi mi herkesi umumi bir ko~ 
alarak daha fazla terlemek 
••zaeçilm~ktedlr. 

Adapazarmd·a Yeni f ırk• 
idare Heyeti 

1 Adapaı.arı (Hus.ust) - 1<~ 
Fırka kongresi bitmiş, ye01 id; 
heyetine Bay Galib Doğ~IA 
Beledi:ye Re.si Ahmed Ab~ 
Yanık, Eczacı Aiım Arca, Y~ 
Ôzkaya, Mehmed Sipahi, do fi' 
SUleyman, B~yan Lamia G•ı;. 
ıecilmlılerdir. Halkevi kütiiP~ 
nesinin noksanları tamamlaO~ 
ve kütüphane okuyuculara ' 
mııtır. 



1 Ddııd lklnun 

( Siyaset Alemi ) l 
Pa ifik 
nlaşamamaz

lığına Dair 
Va ingto •ndlaımasının Japonya 

taraf odan bo:ıulmaı;ı üzer.iae allka .. 
d~rlarda. naıl olan heyecan lıenllz 
~~nmedi. Her ne kadar bunlar, b5yle 

ır akıbeti bekledik'lnlnt tekrarla· 
maktan ~ri kalmıyorlııraa d bu 
bozrnu iti lbir ellU'i vw oluncara 
~dar Dalde düıınckten kendiler' l 

Ş~rhı.ramadıklan da muhakkaktır. 
ımdıki v ... s.iyetl Nevyor' H ald' 

bi b dl • er ın r en ğ..ıyet lyi hulba ed' ....,, 
fnıl b' ıyor. nen 

a ır şey söylemeden bu if>endi 
buraya nakl tmefi deha faydah lbu
luy:onım: 

d Va9ington dleşmaaıaı ıimzalıyan 
a evletlerden herhangi birlai, bu and .. 
k"fmenın muhteviyatına aykırı hare• t edec.k olursa bu iblr ebenımiyeti 
:.a~:~.-11... ÇOnkü japonyanın bu •uabe .. 

ya ~o •tmeal, bu va ide ,.• l 
Gak ~--- i uy ene. 
f :.7-r çla •••U ihvhaa..ı b' 
•ylla temin •bni · Lft •• ll' 

Oi• !Y• •m&aa verme~ 
.,.er .taraftaa • 

lıakkuıda bunda .. aemı alabetlerl 
teklifi · d n boyle yapılabilecek 
'Zira J~ıa • bir kıymeti yoktur. 
lt ponyanuı tarzı hareketi ., 

el sda da ber tlı'IQ :ı11ı'klnı -o~ada: 
lt'Dllfbr.,. 

' ıBlr dijer sa ti 1 )'.eti töyle d ıle ae, gelecek ••d-
B

" ay ın atıyor ı 
l.IJ' (i k o 'k "'ÜK yanoata Aınerlkanua l>ll· 

J manevralar 
riliym Bu yapacatı haber ve-

• lDanevraların ....., i 
lnabı) oruz. Fak ., .. pı aca§'ma 
Jıare Y• kad at uıanev.raludan mu. 
Awamka. lb ar ııneaafe uzundur Ye 

tiler veya ~n-.1 kendi ı1ı .. ab .. a, Çiıa-
d uı ara raptı iL 

i. •"er. Aynl {raayı 'ercth 
~larik •tıaek ~~::::•. ngiliıleri de 
Fakat ln.•ili&I ti •uha.'kkaktır. 

• er, teıtc k 
tar ayı ba k 0 •ataae kur. 
k 1 &anın beaab d 

endi heıap'arına ına eğil, 
nun iri dir •-t s· çok •eYerler. Bu-

T K., ıngapur•da dthı 
tn kuvvetli ilslerind n b. r1 . Y•mn 
Ç(lnktl. Ma k ı nı yaptılar. 
ituYvetİi olm n Jil a -edebilmek çio 
Şiaadi lnnilt nınk zumona kanidirJ r. 
• • •re uvvetl' eli 
tın •nkiıafını b k ı r ve vaziye. 
a1eJb ilk at . e lenıektadir. Blnaea. 
dltl•or •1

8
1 •Çtnak Amerikalılan 

., . .,, - t1eyya 

1 Tehllkell B'r A 1 
Barrie s ( V anma 

katı . • Kanada ) - e· b 
eıı Ozerind ır us 

nt"'1n e balık avlarken 
L4- ceryanUe el 0'-1 
~ .. ·den içil r 11. enen bet 
tılrnıı fL• • d JYııre 'brQ.fındaD ı..........__ 

r ' "181 e k d · •lU'UI• hılınuılardır. en llıklerinden kur
_. 

~· HARİCİ 
Sar Re'giamı 
Yaklaşırken 

Sarbruk, S (A.A.) - Alman papaz
ları, Sarın A:lmanyaya dönmesi için 
Sar kiliaelcıfode dua edilmesini iste· 
mişler, 'Sar eşrafına da Almanya le· 
hinde mnşterek bir beyanname n~ı
ntmelerini bildirmftlerdir. Fakat 
umumi rey komisyonu lbu laareketl 
bitaraflığa aykırı aördOtll iç.in b1' 
karar verecektir, 

~ 
Sarbruk, 6 - Alman cephe1i hir 

nUmayit yapmıya !karar verdijl için 
nUnıaylıci kümeleri sokaklarda birik· 
miyo lbaılamııtır. Aralannda :kadın· 
lar ... da vardır. Bu nUmaylş için -48 hu .. 
susı tren kiralanmııhr. Nilmayiı 
h diıeılı .a-eçmiıtir. .. 

* • Parl~, 6 (A.A.:) - Sarın Atmanyaya 
dönmeaı Alman dlf iiyaaaanda mühim 
bir dannm 'llokta91 olaeak ve Bay 
Hitler F.ransaya 11ılabet an1aıma tek
lifleri yapacaktır. 

ile 
Parla, 5 (A.A.} - Bu ıayıa S •• 4 

tarihli Franaııı: 'f&Hteleri Beı'lin ıpolial 
tarafından toplattmlmııtır. 

Sıyasal Cinayetler 
Ve Bir Mütalea 

• Moak~va, S (A. A.t - Leningradda 
ıılenen cınayet m'ilnas~betlle suikasd
cilere •erilen 61nııı cezasını afügeliti 
eden fzveatiya gazetesi diyor ki ı 
" Mar.a:J.ra cinayeti yeryüııhde her
kesi hiddetlendirdi. Halbuki bau Av
rupa ülkelerJode •wkaadcı beyaz 
rus1ara misafirperverlik g~ater11iyor. 
1~ bunu anhyamıyoruz. Şu halde bu 

g.ı •Ike1er sulkaadcilere veı"ilen ce
zayı proteıto •t•eler bile biç ıaımı. 
1alını.,, 

Sir Edene Göre 
Savaıtan Sık Bahsetmek 

Tehlikelidir 
Londra, 5 (A.A.) - Harici1• milı· 

teıarı Bay Eden Nivkaatl de blr nutuk 
ao_yler'keo, hıırb tehlikesinl sö:ı geliıi 
etmenin tehlikeli bir 11 olduğunu, aon 
gllnl~rcle bant yolunda dGıtenlilder 
glirllldlğlln'U, fi.kat ıUluslar Kurumunu 
Hkerf bir nakine haline cetirmenhı 
de yanht oldutunu ilel'l allrmüıtlr. 

Ed!evmedifine 
l~9ika A••k 

.._.iliıliii:.ı;..~-.-.. 8 f 1 I 9 5 -ı'9 

ka~e'-~ldv.d Galibiıa '""e_llnl_aı•W..---:.------•ii!=~ 
-..... ııuı truoa ti b aıu, 1 - Sen de acıyorsun, d~il mi? 

Y ya ti dı. geç ' ir lram· - Evet, acıyorum. Kqki ıev· 
lf meıeydi... Boıuna bedbaht olması 

V apurdmı ık k iyi mi? BilmeJerQk dahi olaa, 
arasında Be b ç an alabalığın başka birine az.ah, ıstırab vermiı 
Mçebilınifti. ~a;~dı: B iceyi IÜç olmam hoşuma ;gitmiyor ... 

;- Beh'c, buraday Behice. durmuştu, Beyhanm 
.ıskcleden kumi w ••• yii:ı1ine bakıyordu: 

llılibü d ugu « çerek N r ua doğru lirilm _ - asıl, nuıI? Borsa eeyahatl, 
ladıJnr Be · y ege b.,.. senin ainirleria epey ıdiiza.tmit-·· 
"Ordu·.· e, ağır •gır ulab- Ba•-
" &, ne ghel, ne manblci konu· 

- Ah. o· H ıuyoraunl 
Çekdiğlnıiz n' b anm de(ia1inden Be)h&n, &flDI reğdf, yorgun 
)'arabbf. 0~ de% a;ı Ah, ne daU. bw .eale: 
Be\'lyor .• , Sözle;İ akakt •eni, çok - Belki! dedi. 
ya? konuıu oru:ı. ~e in ızmıyorsun - Belki değil. e>, rmıhakkak. .. 
lıaberıoı d j d w en •vleıımen S-, kwdin, elbette farlaada ıola• 

ı ... n uy ugu um LL .. ı 
ÇÖ~uverdi. 13· . an, uuuea DULHı-. tek.erimi 
blr saniyede 

1~~~an, blr aeda, Bııtyhan cev.ıb •vmedi. • BebJ.. 
llletniştbn. Ey er uverdiğinl gör- ceye: 
olca d g sen de görmUı - Bursa ._,alaatiaia ir .~ .. :ı -

)' m, •cırdan N'L ·-, ... v'"-u-
genc ... Ve kab h··ti· ıaayet, bir nü, aen tamamile bilmiıannaa, 
mlf olma.a. nıa? a a de, aenl MY· diyecekti. 

Be7h Fakat buna •öyleyemedi, · tiyar 
mitti: Pyrlihtiyaıt içini ç•k· köylünün ölümünde bir suç .ortak-

- Keıld Be\'me•ydif lağa Yanaıı gibi IÇin için titriyor.da: 
Behice, .arlrRdaıının .b Behice. arkadqmın ıuy.aallağl· 

maksatla ıö~ ledığini pek un~ ne •• ıaımaktan lkeadi81 alamıyordv: 
manufb fnk an aya- - Adet• huyun detitmit, 
ıamimi;dl b at onun fttlladeld Beyhaa. .• VaHabl memnun 'Olôam. 

emen ıezdh B.yban, yine ıeaini çıkarmı· 

SON POS TA Sayfa 5 

TELGRAFLAR l ( Gönül işleri ] 

Lindberg'in Çocuğunu 
Öldürenin Muha em 

& 

Si 
-- 1 1 t 1 FMMn••ı41 1 1 9-

Suçlunun 
Meydana 

Avukatı, Asıl 

Ç1karncağını 

Suçluları 

S~ylüyor 
Flemıington ~ 

( Amerika'da ) 
5 - Llndbergin 
çocuğunu kaçı• 
rıp öldürmekten 
suçlu Havptmanın 
sorgusuna de· 
vamedilmi~, Und· 
berg, çocuğun 

-götUrUlmUş ol
duğu mezarhğa 

.fidye vermek 
için gittiği za
man bir duvar 
arkaaında konu
ıulanları iıittiği· 
ni ve bu arada 
suçlunnn sesini 
tanıdığını ı5yle· 
miştir. Jüri he
yetinin haric ile 
temalilı kesilmif, 
muhakeme ayın 
yediıine bıra kılmıştu'. 

Muhakemeyi dinlemek için bu 
kUçUk kasabaya binlerce kiti 
gelmif, kasaba 'bya .olmuş, :Bele· 
diye Reisi ıbu muhakeme aaye
&inde ;kasabada iktısaBt !buhran· 
dandan eser kabııadığuu söyle-
miıtir. 

Suçlu Havptman, 
karısı ve ç0cuğu 

manın .yazıaı olmadığını ve gele· 
cek celsede iki kadın ile iki er
keğin ıçocuğu rkaçarmak'la lttiham 
edileceğini söylemiştir. ıHav.ptma
nm, ıgazeteler.de kendisine ıaid 

yazılan okuması yaaak edilmiıtlr. 

Son P-0ata: Lindberg, çoca
tu kaçır.anlar.dan 8ldığı ektubda * par.aları mezarlığa getirmesi, du· 

Flemington, 6 (A.A.~ - Suç• v.arm arkasından zanacak ele 
lunun .an1katı, ,ocuğu kaçıranın vermesi, fakat ıdu•arın :arkaıına 
bırakbğa kağıttaki yazının Havpt· bakmaması 'htar edilmişti. 

=====--------------------------------------,,ara g u vay • Boltvya Londrada Eski Bir Bomba 
Muharebesi Patladı 

A:Hompıdyon, 6 (A. A.)- 'Paresruva1 Londrıı, S (A.A.) - Bnynk 'harbde 
ku.-.etled bir ehrl ele geçirmlfler .. lr. ~ rnnnlar ar !fından tay.mi• nehrine 
Bolivyalılar garbe doğru çekiliyorlor. a~dmıt olnn bir bomba dlln .patlamı1t 

bır z.nrar vermemiıtir. 
Bulgarlstandt1 Af Fransız ParlAmentosu 

Sofya, 6 (A. A.) - Kıral, f;irkmm 'Pariı, 5 1A.A.) _ Pl!l'.emento ayın 
mahl<fımları afhıtmittlr. 8 ae ekrar ite bnş'ıyadktır. 

yordu. Be1ıice, gülmeye başlamıştı: 
- Bu :halin, o• hoşuma gidi· 

yor, bllaen1.. 
Beyhan, :arkada nm sevinci 

anlıyordu. Ona göre Harun Şinasi· 
ye talih ıgü yor.du. Beyhan, du
dak1arına ısırdı; Benicenin ayalini 
bozmamak istedi: 

- iEs1ciden pek ba,al'ı, değil

dim, Behicef 
H r 'l:'sklden Hensiz· - ay: .•• ·ı:. 

din ... .Hayli .<1e .§ımarılctm... Hal· 
buld, senin ,gibi elci 'hlr laza, 
densizlik yarapnıyor ... 

Beb'han, birden Beh'cen1n ko· 

lunu tutmuştu: 
- Bugün, ıirketten .çikmca 

kimi ıaörsem, beğen:rsin? 
Behice, durdu ve tlibhe ile, 

tereddüdle baktı: 
- K 'mi? Harunu mu? 
Beyhan, baımı hafif.ce çarpıt· 

IDlfb: 
- Onun en yakını .. 
.Behicenin. J'ÜZÜ ıJ>arlamııtı: 

- Ce\l'.ad Galibi mi? Konuştu· 
mız mu? 

- E'Vet.. Bana, Y alovaya 
gittikler.ideo bahselti. 

Behice, blr .adım ger.ilcmlştJ; 
tek ,:gözünU Jcır,pta ve bir kahkaha 
koparaı: 

- Yalan! 
Beyhan afallamıştı: 
- Yalan mı? Pe\- ciddi ı5y

lftyOTdu. 
Bôicea'n :ka'h'kaba•ı, •inir'.Je 

burkulmuştu: 

- Onun kadar kolaylıkla 
yalan •öyliyeıı azdır. Hem &ayet 
ciddi ıöylediği için, wetJ durmaz, 
yaraftr da .. 

Beyhan, iieraemlikten kendini 
L.urtaramamııh: 

- Peki, ne diye yalan alSy· 
lUyor? 

rBebice, ciddi ciddi kaşlarmı 
oynatıyordu. 

• • - Bir kere yalan söylemek 
ıçın yalan Kfiyler... 1ktlnciı1 de, 
seni ürkütmemek için .. 

Ne diye beni firkUtmemek 
için? 

Sen, Bursuda iken, hiz .ae 
egleniyorduk; demek.· Eun1ar, 
Cevad Ga1ibe mahsus çevirme 
hareketlericlir. liarun Şinasi 'Ol· 
sayöi, } utkunur, kekeler, aoğruyu 
ıöyleyiverırdi. .. 

'Beyhan, cevap \'ermedi. Be· 
ilice, göz ucile arkaöaşına bakı
yorau ; Beyhanın 1:evaa ga1i0ı 
tn1. yoksa 11et"un Şinaslyı mi lak· 
air e'ttiğini anlayamadı .. 

-'12 -
C-evaa Calib. odadan -içen 

gırer girmez, kapıyı hızla kapadı 
ve odanın ortasına 41CTllelll ve b1r 
çarliston figürli tuttur.Qu; konarı· 
nı ynatarek zıplamıya, 'Sıçramıya 
bat'a<h. 

Kapmm .gıcırdayıb açıldığını 
duyan Harun ŞinaSi, 'Oturduğa 
koltuktan yarı dönmüştü. Cevad 
Galibin zıplayıb sıçradığını gö
rünce, ağu bir karıv açık, balca 

Meseleyi baştan
başa Değiştirecek 
Bir Nokta 

Dikkat ederim, aşk bahsinde 
benden nasihat istiyen okuyucu· 
farımdan çoğu, gönderdikleri mek· 
tublnrında muayyen bir mesele 
hakkmda birçok tafsilat verme-
lerine rağmen en mühim kısmı 
ihmal ederler. Meseli bir gene 
vardır ki, istediği kızın ailesi 
tarafından reddedildiğini söyler. 
Bir kız bilirim ki sevdiği gencin 
son zamanlarda kendisinden yüz 
çevirmiye boşladığını anlatır, fa
kat bu iki misalde de, ailenin 
kıza tallb olan genci neden ide
meôiği. yahut da lazı seven gen
cin son zamanlarda neden yfiz 
çev.'r.diğl ya~ılı değildir. Geliniz de 
bu tuail albnda salim bir dü
ılince ile doğruya yaklatan bir 
tavsiyede bu1ununuz. 

Balmm, bu sabah da bay 
Rıtkıaan 1bir meklub aldım dl· 
yor ki: 

"22 yaşındayım. Eoyum uzunca 
vllcudUm ne ıişman, ne de zayıf
tır. Kenci seviyemi• mtitenaıip 
b1r 1kız arıyorum, ne yapayım? ,, 

Gelinh de cevab veriniz, ifte 
1>ir aenç 1d yaşını, \>oyunun 
uzunluğunu, vtkodfinftn balık eti 
ofoşunu seviyesi hakkında bir 
fikir vermey• klfi butuyor, buna 
ne derSln'iz~ Haydi bu saydıkla
rını, hoşuna gitmtyecek şekTide 
olmakla beTaber biz de kafi bula• 
hm, lzahab yine e'ksiktir, filha· 
klka kaç parası olduğunu ve ne 
kar.andağım yaı:mayı unutmuıtur, 

işte bir nokla ki, bir muhakemeyi 
esasından -deiiftirebilir. · 

TEYZE 

İranla lrak'ın 
Sınırları 

O.nevre. 5 ~ A.A. ) - lran hüku
meti, Irak - İran hudud anlaşam • 
mazhtana dair Uluslar Kurumuna ver• 
dilfl bir notada, Irak lle dotrudım 
doğruya m6ı:akereye ıirttm•ye baı:11 
olduQ'unu, yııhud ıbu qi Uluı'ıır Kuru
muna bırakaeatıoı blldırmııtir. 

kaldı: 
O ne çıldırdm mı? 

Cevad Galib, ellerini blrblrlne 
wrarak bili aıçr:ıyordu; Har.ua 
Şinaıi, korkak kor.kak göıderiııl 
kırpıştırıyordu. 

Cevad Galib, oynamaktan yo· 
rulmuı a1biy'1i. topuldar1nı birbi
Tine YUrarak durdu ve sağ kolu
nu ileriye uzattı, elini göstu.di: 

- Huzunıma gel, elimi öp, 

bakayım! 
Haru11 Şadi, bu tafkm "• 

bir.az da yapmacı'k olaa ne§enin, 
sevincin aslmı aezİ11ienaiıti; ağır 
ağır a)ağa ;kalktı ve Cevad 
Gatibe '!Yaklaftı, elini cmun omu

zuna k~do: 
- Ozmeden söyle .•• 
.Cevad ~Galib, göderini kapa· 

mıştı: 

- Onu ıgördüm. 
Hannı Şinasi, bir nefesde 

.aordu: 
- '.Befhanı mı? 
Cevad Caıib, 'bir f acıa akt6rtl 

ıta~u .alm1ştı: 
- :fil kendiaini! 
Harun Şma&i, .:arbdapu ko

lun dan kavradı 've zorJa çekerek 
bir kanepeye oturttu: 

_ Çabu'k 8Ô)~e, ner~de -gör-
d&n? Konuştun mu? 

Cevad Galib, beyecand.an s~eal 
ve ellerl Utireyen Harun Şmasıye 
acıyarak 'bakı) ordu: 

1 _ Yahu, dur... SıralÜI• aa a· 

tayım. Ne oluyoraun? 
( Ar.kaeı yar ) 
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lngiliz Doktorları 
Yeni Bir Fikir 
Peşindeler ... 

Geçenlerde lngiltere' de Miılı 
Bromnhll adını taşıyan 

·-1
9
-,-,.-,-m-,-.

9
-e---· bir kadın iyileı· 

' k h t 1 mesi imkinıız bir 
Cfl a:s a ara ~ 

ıstırab hastalıga tutulmuı 
kti k olan oğlunu öldür-

çe rmeme mütlU ve mahke-
meseleıi mede de idam 

cezasına mahkum olmuıtu. ÇUnkO 
kanun ferdlerln hlkim vaziyete 
geçmeleri Ye batta Miıiı Brom· 
hll'in va:dyetlnde olduğu ıibi ma
nen haklı olıalar bile adam öldllr· 
melerinl maı.ur görmez, cezalan
dırır. Mamafih hükmün verilme· 
ılnden ıonra kıralın affı 1&yHiıt
de kurtulan bu kadının çıkardıiı 
mesele Ingiltere'de yeni bir mil· 
nakaıa uyaudırmııtır, bu mUna
kaıanın mevıuunu bu af bl basta· 
ların bizı.at doktorlar tarafından 
mahkeme kararlle öldUrlilOp 61· 
dfirlllemlyeceği noktaaı teıkll 
etmektedir. Netice ne olursa 
olıun bir lngiliz doktoru ılmdl
den bir llyiha bazırlamııbr. 
Avam kamarHına verecektir. Bu 
doktorun iıtediği ıudur: 

,. Bir tıb heyeti tarafından 
lylleımeaine imkln olmadığı ta .. 
dik edilen bir haıta, mahkemeye 
müracaat edilerek karar alınmak 
ıuretile ııtıra bııı bir ıurette 
öbür dUnyaya gönderilebilir. ,, 

11-
f ranıa ile Londra araıında 

yolcu nakleden bUyUk bir 
Mucl%8 ne- hava otobUıU, ba
vinden sa- vanın ıiıli olma

vuşlıırulmrıı 111ndan dolayı ol-
hir kaza dukça garip bir 

____ __. kaza reçlrmiştlr. 

ais altında tayyare meydanına 
indiğini zanneden pilot, Londraya 
civar bir evin bahçesine inmiştir. 
Fakat tayyare hızını alamadığı 
için bahçenin parmaklıiını devir
mlı, evin de bir kıımını yıkmıi· 
tır. Tayyarenin burnu gelmiş evin 
mutfağma aaplanmıı ve o ıuretle 
kalmıştır. Bu ıırada mutfakta 60 
yaımda bir ihtiyar 30 yatında 
bir kızı bulunuyordu. Ne ev ıa
hlplerine, ne pilota, ne de pilotla 
beraber tayyarede bulunan telılı 
m~m.uruna. hiçbir fey olmamııtır. 
Hadıse, hır mucize gibi telttkkl 
oh·nmaktadır. ........ -........................ --.... .....•..... .._ 
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V etuıı kızı yablıyarak dudaklarını keıti 

Ou Oçllncll aırın baılangıcında 
Bir.anı, Latin boyunduruğu altına 
dU1mU9tU. Bu, Ayaaofyada tac 
giyen Blzanı imperatorlarının 
tahta yakışır adam olmayıılarından 
ileri gelen yaman bir değişiklikti. 
On lkincl aarın ortalanndan beri 
Biıanı aarayı, kaaab dUkkinıua 
henr.emiıti. O dUkkAndan fukı 
kaaapların koyun, keçi ve kuzu 
boiazlamalarından, imperator . aa· 
rayında iıo boyuna adam kcıll· 
mesinden ibaretti. 

Litlnlerin ~anıı nail bul
duklarını anlamak için ( ı 195. 
1204 ) yılluı araaındaki hldlae
~re gaz gezdirmek yetişir. Bu 
eı yıl içinde lmperatorlardan 

Yuvantıln kafası kesllmlı, ikinci 
l~ak yok •dilnıl9, Dördl\ncU Alek· 
1tyoı boğulmuı, Be9inci Alekıl·. 
yoı ta Theodoae ıntunu Uzerinden 
yne atılmak ıuretile öldUrl1lmUı· ı 
tn. Böyle hiriblrini boi 1 l ar; ıyan 
mperatorlar Anı· baned d . anın an 

yetlten yadlglrlardı. Biıana tah-

ıaltanat ıürmiye koyulmuılardı. 
Fakat onlar, KudUıll unutaalar 
hile Meryeml unutamazlardı ve 
her yerde bir Meryem bulup ona 
tapmak iıterlerdi. 

Iıte bundan dolayı lAtlnlerln 
ancak elli sene ıi.iren Bizans 
imparatorluğu kadm bikiyelerile, 
kadın avcılığile, kadın entrikas:le 
doludur. Bunlarm en göze çarpam 
ve dile düıeni Butiar Çarı Y o· 
hanlçanın ölümünü doğuran bir 
•tk ile imparator Roberin gö~· 
lünU altüst eden Madmazel Novıl 
faciasıdır. 

, 

den ziyade gönUI alııvnlflne 
değer veriyordu, onun için Bul
garların ülkesini değil, en güzel 
kızmı almak istedi ve aldı. Bu, 
karııının aııkı elinde can veren 
Yuhaniçamn klzı idil 

Hanri, koynunda yılan beall· 
yen bir adam demekti. Er geç 
o yılanın zehirini damarlannda 
bulacaktı. Netekim öyle de 
oldu, bir gOn kendine ağu verildi, 
ierillp aitti. Yerine eniıteal lmpa• 
rator seçildi. Fakat o, Bizanaa 
adım atamadan öldllrUidn, tabh 
kardeşi Robere bıraktı. On beş 
ıene içinde dördUncll imparator 
olarak Bizanı tahtına ıeçon Rober, 
ilk it olarak kendine bir Meryem 
aradı Y• bunu Bizanı kızları 
araaında buldu. 

--- tı~a ıeçtlkleri gUndenberl hep 
böyle kan iç.inde Y•t•yıb ölU
yorlırdı. 

Çar yuhaniça, Lltlnlerle pek 
çabuk bozuımuf ve onların Bizanı 
Ulkealnde yerleımelerine meyd~n 
vermemek kaygusile harbe alrış
miıti. lmperator Bandonoin, hiç 
mUhimsemediğl Bulgarla~a. karf~· 
bahçe gezintiıine çıkar gıbı, geli· 
tigüzel hareket ettiğinden bu ka· 
yıdaızhğının coca1ım çekti, yapı· 
lan harbi kaybettiği gibi yakaıı~ı 
da Yuhaniçanın elinekaptırdı, eaır 
olub Buliaristana götUrUldU. 

Fakat Latin imparatorla Blzamb 
sevgilinin candan uyu9malan 
mümkün olmadı. Na1ıl ki Bizanı 
halkı ile LAUn 1&ltanatı da bir 
türlü anlatamıyordu. Ayrı iki 
medeniyetin blriblrlne uymı· 
yan dilekleri, istekleri onlann 
kaynatmasına engel olduğu gibi 
Roberle aldığı kıll • Madmazel 
Laıkaria • de bir tUrlU ıönUl 
birliği yapamıyordu. 

Son Posta 
Ye•ml, •IJHI, HMedie •• Hıllc ı•aeteel 
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Latinler, köpekılz ve· ç b 
b' o anıız 
ır ıUrUyU ağda ıokar gibi Bizanı 

ülkesinde ya,ayan halkı, kendi 
buyrukları altına alıvermitle d' 
Li · l r 1

• t.n •r adını taııyan istila ordusu 
salt Latin değildi. içlerinde Al
manlar da vardı. Yalnız LiUn 
soyunde olanlar çokluktu bund 
.. L . 1 ' an o .rü ltın er diye amlıyorlardı. 

Bunlar ikiye ayrıldılar. Bir 
tarafta Venedlkliler, öbUr taraft 
Helçikah!ar, Lombarlar, Almanla a 
Fransızlar vardı. İki parti, uıur~ 
uzun çene yarışı yaptıktan ıonra 

Bizans Ulkeai ıu biçimde payla
tıldı: llandr6'li Baudouln lmpara· 
tor, Mon Ferrah Boniface Selônık 
kıralı, Venedikli T oma Moroıinl 
patrik ıeçildi. 

Litinler, Bizanı Ulkeslne misa
fir olarak gelmi§lerdi, oradan 
Anadoluya geçeceklerdi, faa na
mına TUrlderle döğUıeceklerdi. 
Fafat Biuns topraklarım paylaş
mayı Türklerle döğüşmekton çok 
daha tehlikesiz bulduklarından 
Ani i'tRn~tfıtt'ıoı ı i"'ldt'riip kendileri 

Bu Lltin Hükümdar için BI-
' . 

zans tahiındiın ·da uıak kalmayı 
doğuran bir yumruk oldu. O tahta 
kardeti Hanrl geçmişti. Bandonin, 
hem tacıız, hem hürriyetsiz kal· 
manın ~cnnn almak için Bulgar 
aarayında zeki bir plan çetlrdl. 
Çar Yuhaniçanın kariınna bir 
genel kene gibi musallat etti ve 
çariçe ile gencin çılgın bir aşka 
kapılmalarına yol açtı. 

Bir ıene sonra Çar Yuhantça, 
litlnlerl Makedonyadan çıkarıb 
atmak için Selaniğe aaldırmııtı, 
tehri muhasara ediyordu. lıte 
bu aırada, esir imparatorun kur• 
duğu plan ıon yemliini verdi, 
Çariçenin ltıkı olan delikanlı, 
barb kargaıalığı Hnasında fıraat 
dUıü~Ub Yuhaniçayı 6ldUrdU. 
Şlmdı Baudolnin 6cll ahndıtı gibi 
Bulgarların da kolu, kanadı kırıl· 
mıı bulunuyordu. Utinler iatemif 
olsalRr, kıralsız kalan Bul-
garların bel kemiklerini d 
kırabilirlerdi. Lakin Baudouin e . ın 

yerıne imparatorluğa geçmiı olan 
Hanrl, askeri ve ıiyas] zaferler· 

işte bu sırada imparator Ro
berin önUne Madmazel Novll 
çıktı. Kendi kanını taııyan, kendi 
dilini koou9an hu gUzel kız, Ro
berin blltUn iradesini eritmiıtl 
onu deliye çevirmişti. lmparato; 
artık yurd itlerini bir yana bıra
karak hep kendi yüreğinin 
derdile, o derdi yaratan kızla 
uğraııyordu. Kız, Franıız Şö
valyelerden birine nlıanla idi. 
Haçla • orduların en canh ve he
yecanlı devirlerinde bir ıövalye, 
bir haç kadar kuvvetli idi. Haç 
önUnde diz çöken lmperatorlar, 
Şövalyelere de ıaygı göıtermekten 
geri kalamazlardı. Bunden ötnrU 
Rober, çok UzülUyordu, ne yapa· 
cağını bilemiyordu. En sonunda 
a9k, onun bUtllo dUıUncelerlnl 
yendi, gözUnll bulutladı ve Utin 
imporator, birglln kendinden ge· 
çerek Madmazol NoviUn anasına 
yllreğinl edı, c-özyafı döke döke 

ikinci kAunn 8 ~ 

Kari Mektubları 

Tiyatrolarda 
Çelik Perde 
Meselesi 

Sezona iıtirak için Kadık31 
Mısırlıoğlu tiyatroıunu tuttulll' 
Birçoli maaraflar vo teahhüdler• 
ıirdim. Aleluıul Kaymakamlı!• 
mllracaat ettim. Heyeti f enniy• 
belediyemizin 173 numarah talr 
matname1i zeyli mucibince mllıl" 
ade etmedi. 

1 - Bu talimatname llkb•• 
harda neşir ve tamim edilmiı •• 
blltlln müe11esoler Hzona bll 
talimatnameye uygun bir şeklld• 
lıtlrak etmeleri bildirilmlftl. Ha1'
buki baıta DarUlbedayi ve şehit 
opereti olduğu halde ne çeU~ 
perdeyi ne do otomatik 14 tonlu) 
ıu tesisatım yaptırmamıılardıt• 
Ve hiçbir mlleaae10 yapbrmıyarık 
f aaliyote geçmlılerdJr. Bu tali-
matnameyi mllnhasıran blıl .. 
hakkımJ%da tatbik etmek bOyP 
hakıızlıktır. 30 gllndnr 15 kiılli1' 
h•yetimlzi iııiz bırakmak mesai
lerine mini olmak hem hazineni• 
zarannadır hem sanatklrlatl 
mlltkUl yazlyete ıokmakhr. Mer
ctllidlnln nazarıdlkkatinin celblo• 
tH·a11ut buyurmanızı dileriz. 

Kadıköy CnizUk Eminbe1 
ıokak No. S arliıt HaHn 

Meyt Yokuşu Tamlt 
Edilirse ••• 

Aı:abkap111ndan Şişhaneye k,. 
dar uzanan ve Meyt yokuıu dr 
nllen bir yokuı vardır. Bu yolPaf 
aenelerdenberl tamir ytbU görm,. 
miıtlr. Çok bolluktur. 

lıtanbulun en ltlek caddel,. 
rind~n biri olan bu yokuıtan arif' 
ba, otomobil değil, imanlar bil• 
ıor ıeçmektedirler. BelodiyemJı 
burayı tamir ettlrir1e çok hayırll 
bir it görmUı olacaktır. 

Hileeyin Avni 
_. .................... " ........... __.. .............. ..-
yalvardı, .. Ôlllyorum, derdl111• 
derman bul,, diye inim inim ı.
ledi. 

ÇUrllk te olıa taht, orta çaf 
kadınlarının gözlerini kamaıtırıP 
bir 9eydl. Madam Novll. iıte bO 
yllzden Robero ylr oldu, hene
kuruntular ardında dolaşan ftnıe
blr fÖYalyeyl damad olarak yanı•• 
almaktan l1e Bizana tacını kııı11• 
ılydlrmeyl daha iyi buldu ff 
kızını kandırarak nifan yUzUğU•• 
atbrdı. imparator da · kanıılll 
boıamıya, ae~gillıinl almiya hl" 
zırlanıy ordu. 

Fakat evdeki pazar çok def
çarııy a uymaz. Yurd derdini atı~ 
ytırek derdloe em arıyan lmperl' 
torun he1&blan da umduğu gibi 
çıkmadı. Nııanl111 elinden ahll6 
mak lıtenllen Şövalye, doıtlartııl 
•e arkadaılarım baıına toplıyar•~ 
saraya girdi, vefasız kızı yak•' 
lıyarak burnunu, · dudaklarırıl 
kesti: 

- Bizanı tahtına bu yUıl• 
otur! 

Diyerek zavallıyı al kanlar içlll" 
de bıraktı, kaynanayı da ıaçl•1 

rından sUrUye ıUrUye kıyıya götUt"' 
dU, ayağına bir taş bağlaytb 
denize attı ve hu işleri bitlrdiktell 
ıonra imparator Roberln önünd• 
eğildi: 

- Haşmetpenah, dedi, be11 

vazifemi yaptım, timdi siz d• 
gönlünüzden ge~ni değil, eliniı"' 
den geleni yapabilirainiz. 

imparatorun bu ihtar üzeriO' 
yaptığı şey, nemli gözlerini kapl' 
yarak ıuımaktan ibaret kaldı! •• 

M. T. 
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Salıncaklar kurul mut; . _ _ Kiloyla yesem bil•, 
Sokaklarda her yana; Şekerler gelsin beri .• 
Ço"cuklar aeş'e bulmuı Hoıuma gider hele 

Bayram Vecizeleri 
Bu bayram bayramların tatlı

ııdır. Şekerinin bulluğ'undan belli! 
lf 

Bayram blie Uç gece evvel 
gelmiıti; hangi Bayram mı? Bozacı 
Bayram! .. 

Şeker bayramında koyunlar 
kurban olmazlar amma yapılan 
m&1raf ylizUnden in1anlar kurban 
olur. .. 

Şeker bayramıdır diye ıokakta 
kördüğlinliz kadınlara ıek . d . erım 
emeyın kodesi boylarsınız! 

lf 
K~pımın önUne bir kağıt yaııp 

aaacagım: 

.. Ne bahtlı var nede mendil 
Bakalım yene gelip elimi ıs;en 

olacak ını? 

~ 

d Ben karıma bayramlık yapma
ım. Kanm bana bayramlık adla

rımı a&yledl. 

* Şeke1'den bayramın bu yağ-
murda erfmeıl llzımdı. 

lf 
Eter Ramazanda oruç tutma-

yanı Bayram da tekneye k k 
d apama 

l et olsaydı, tekneciler mUyo 
k ·ı· dl ner eaı ır • 

• Bu bayram biraz acaylb oldu 
i•lmedon dünya 1araıldı. 

lf 
Bayramı severim, çllnkO tekeri 

•e•erlml 

B ._ 
ayramda yalnaz topçular top 

atmaz, aile reiıleri de top atar. 

lf 
ıeıı::zıir öyle esiyor ki, rOzginn 
1 . en çoculdann ıitme dlldUk
erınln 1eılerl duyulmuyor. 

A lf.. 
l • Ay 1ördtln1e bayram yap der· 
er• Y görmedikı b 
mıyacak detlliz yaİ ayram yap-

lf 
Ealdden ba b 

ederlermlf? e!ramı ıa ld.le lıbat 
· ıeaba Ramazany:::? ıabid olan . 

lf 

b Herk~ı bayramlık tıraıını oldu 
en ne dıye bot ı 

bllnıem kll yere yazı yazarım 

................................... Bay Hasan 
·························· 

EL ÖPTÜRENLEA 
Bab• diyor 1 

Öp elimi evlidını 
Çok bayrarn ·• ~· ' -
Al b b gor guzel •Gııel; 

a anın duasını· 
Hay t ' a •na budur temel J 

Ana diyor: 

Haydi !a-.rum Öp ıu eli •• 
Ana elıni öpıneli .• 
Sana artık kız l a acarr 

oyu Ul!un, ince beli! 

J)'<>mtu diyorı 
Komtu halkı epey bllyük 
O'ur aana sonra bir yük· 
Öp l" . , e ırnı al parayı; 
Harçlık olur birkaç srilnlüh 

Komtu kızı diyorı 
Sen mi geldin vin . 

~ e t•rı; 
Sokul ıöyle biraz. beri· 
Öp elimi modern olub; 
Korkakl kan yoktur yerili 

Yok hlue una banal Tasarruf Nefi• badem ıekeri 

SOs!enmit1er kız erkek; 
Keyifler yerinde pek; 
Onlar n haklı-ı gülmek; 
Yaıık uı11k kalana! 

Birinde bir oyuncak 
Öteki kotıır ancak,' 
H t oldu ha olacak 
Oynayan oyl\aynna •• 

DütündOm ben olurya 
Vaktim yoktu durmaya 
Yi11e Çocuk olmaya 
Bir hena geldi bana 1 

P. O. H. 8. 

Hasis dua ediyordu: 
- Karım inşallah ikiz çocuk 

do§'urur. 
Ha1an B. iti anladı: 
- ikinci çocuğun için ebe 

paraaı vermekten kurtulacak110 
deifl mi? 

Belll Olmaz 
Hasan B. karısına ıordu : 
- Paltomun düğmeıini bul

dun mu? 
- Aramadım ki ! 
- Ya ben timdi düğmesiz 

mı 11okağa çıkacağım 1 
- Zarar yok belli olmnz, 

iliği ördüm ! 

Ağzım varmaz demeye 
BugOn de yine tokum. 
Ben doyamam yemeye 
O!u kaymaklı lokum 

içime vermez taaa 
Yormaz bayram gn:mea1 

Bulurum ne de olaa; 
Birkaç badem e:ı.mHl l 

Merak edip aormayın; 
Ben yerim kana kana: 
İkram edip durmayın 
Bayılırım fon dana! 

P. O. H. B. 

Baylarım, Bayanlarım; 
Geldim işte ben varımt 

Hepinize gönülden 
Bayramı kutlularım ı 

Tabii 
Huan Bey kendine gelen 

mektubları yerleıtiriyordu. içle
rinden bir taneaini miaafire 
ııöıtcrdi: 

- Bu mektubu da bana bu
dalanm biri gönderdi .• 

Emin miıin? 

Tabit, altında Hnln imzan 

var 1 

Ucuz Senede iki 
Haaan B. yağlı boya bir 

reamini yaptaracaktı; re11ama bir 
aual ıordu: 

- Hangi renk boya daha 
ucuzdur? 

- Neye aoruyonunuz? 

- Hangi renk boya ucuıaa 
o renk elbiae giyeceğim! 

1111111 

RHmlm biraa daha ucuza 
çakıın de7el 

Bir senede kaç Şeker 
bayramı vardır. 

- Bir 1 
- Bilemedin ? 

- iki ıeker bayramı olacak 
değil ya! 

- T akvlme bak; gelecek 
aenenln şeker bayramı da bin 
dokuz yOı otua beı aenoıinin 
lçiade oluyor J 

Hemen 
Haaan B. oturduğu apartıma· 

nın Uıt katında çocuklu bir aile 
otururdu; çocuk her gece ailar 
bağınrdı; Hasan B. haber yol
ladı ı 

- Çocuklarının muıiklye çok 
lstldadları var. Evde alıkoyma• 
yıp hemen konservatuvara ııön
derılnler ! 

Söyledim 
Hasan Beyin oğlu söyledi : 
- Baba .eni görmiye gelen· 

ler hill bekliyorlar •• 
- Evde olmadığımı ı&yl•· 

medin mi? 

- Söyledim amma, ıonradan 
bana bir çikolata verdiler. Ben 
C:le doğruyu söyleyiverdim 1 

Düşünce 

Evli 
ıordum ı 

doıtum dlltOnUyordu ; 

- Ne dD1Unftyor1un ? 

- Ne mi dtıınoUyorum, ıa· 

yet mUhfm bir ıey.. Kanma 
bayramhk bir hediye mi alıam, 
diyorum. Yoksa kendime bay
ramlak bir kan mı ? 

Çünkü 
Haaan B. hizmetçiye ı&yledh 
- Karımdan bahaederken 

nasıl budala deyebllir1ln? 

- Siz de diyoraunuı yal 
_ Ben derim, çUnkll onu 

yakından tanırım! 

Bayramdan Bayrama 
Akıumcaya aormutlar. 
- Rakı içer miıin. 

- Akıaaamdaaoakıama. 
Demlı. 
_ ya aamaı kılar m11in? 

Deye aormuılar. 

- Bayramdan bayrama bay• 
ramdan bayramL. demif. 

Ne Çabuk 
Bektaıl rıamazanda onı tut· 

mamıı, ramazan ıeçmif, ba1ra1D 
g.ımiı; bayram toplanna duyunca; 

_ Mubarek ramazan, clemlf, 
hiç haberimiz olmadan aellp l 
geçmiş 1 ........................ . ..................................... 
Bahfiş isteyenler 

Bekçi diyor ; 
Gece gündils dolatırım. 
Ben evlere au taoırım; 
Bahtitimi nriraenis 
Sakaryla da paylaoırım •• 

Ç8pçU diyor ; 
Eviol.ıe gelirim ben; 
Temizlerim yaua çöpten; 
Bir bayramda bahtit lisun 
Bekletmeyin verin hemea l 

Bakkal çıratı diyor: 
Ben taıırım aiıe ekmek, 
şayi• bliyle ufak tefek, 
Bahtlt giinO geldi çattı. 
Unutmayın beni de pek! 

Kapıcı diyor; . 
Kapı açtım gnndOıı rece, 
Zil çalındı itidince, 
Haydi Bayım, bekletmeden 
Bahtitimi ver gizlice l 



8 Sayfa 

OM 

Vehbi'nin A 
Melek, oğlunun böyle vakitsiz 

araba hazırlatmasını, Allaha 
ısmarladık demeden, kelhUrü gibi 
sokağa fırlamasını, nereye gittik
lerini bile söylememesini, fazlasile 
kuruntu etmişti, açını, başını 
yoluyordu: 

- ister misin yine o Allı şıl· 
lığının bulunduğu batakhaneye 
gitsinler; tombul alık oğlan, elin· 
dekini, avucundaldnl selef dağıt· 
sın; karılara gün do~urtaun. Gönlü 
yatışını ken yine çelinsin; yine 
kalksıo para diye tebelleı olmıya, 
11 tıb sa mıya ••• 

Bolsesin de beraber olma11 
üzUntüıUnU bir kat daha artbrı· 
yordu. 

Perverle Mahmureyl yanına 
çekiyor. 

- Bu ne bitib tukenmez çile 
}'•rabbiml diyordu. Bir taraftan 
deli oğlanı düıün, bir taraftan 
baıka şeyleri kuruntu et... Haydi 
yutayım, 11öylemiyeyim diyorum 
amma yine kendimi tutamıyorum. 
Bu Tahsin hınzırı az yere bakar, 
yürek yakarlardan değil. Budala 
oğlumu kandırıyor, asıl keyfine, 
1.evlelne o bakıyor. 

~~~muı durmuı duramamıı, 
terHgını giym"don çıplak ayak 
aşağıya inmiı, iki aydır yüzUne 
bnkmadığı, t,ir kelime bile sByle· 
mediği Nabinln kapısını vurmuştu: 

- Nabi efendiciğim, belecan
dan bitiyorum. Sen kara gün dos
tusun. Bu deliler, yangmdan kaçar 
gibi evden çıktılar; nereye gittiler? 
Allahaıkına bir laf ıöyle, ecelıiz 
i>leceğim, gık deyi nrecetım 1 

Bu iltifatı ganimet Hyan Nabi 
akabinde sokağa fırlamıı, Rus 
kadnnalannın beı dakikada çık
tığı Soğu.kesen yokuıunu o da 
tabana kuvvet beş dakikada çık
mış, Galatasaray10 köşesinde11 
Caddeikeblre dönlince parma~nı 
şc knğına dayamııtı. 

Bunlar, .gitseler gitseler nero· 
ye giderler? 

Ya Konkordlya, ya Kristal, 
ya da Odeondaki rum tiyatrosu. 

Çünkü, evvela tiyatroya &ide
lim dediklerini duymuıtu. Bulmak 
da pek ~or değildi. Landoya 
bindiler ya, nereye gittilerse ara• 
banm kapıda bekliyeceği aoikar. 

Caddeikebiri, Tünele doğru 
l&trazburg birahanesinin kaptsına 
kadar boyladıktan sonra satdan 
çarh cdib }Ukarı tarafa vurmuı, 
Yani birahanesinin, Bonmarşenm 
11ırasmdaki Kristal kafeıantanının 
karıı taraftaki Konkordlyanın, 
öbür kaldınmdaki Santral bira• 
hane ve lokantasının kapılannda 
keleş arabacıyı landoyu aradık
tan sonra Kafe Ruayal'm, Kafe 
Komersin önünden geçip Haleb 
çarşısmm kapısında, landoyu bul· 
muştu. • 

Bayların cambazhanede olduk-
larını anlar anlamaz, hemen 
içeri daldı, · 

Zaten aaat ilerilemişti. Oyun 
bitmek Ozere idi. 

Nabi, knpıdakl rumyoza: 
- VUkela} i fahamdan orman 

nazır ı maali mnzahirl paıa haz· 
retler .. ıin mahdumu mUkerrem
Jerini göreceğ.ml diyerek içeri 
d. ldı. 

Alt kapıdan etrafa göz gez
dirirken locada Bolsesi gördU; 
hemen yan kcridora vurdu. 

On, on bet adım g.tti git· 

~edi. 
, erde koskoca bir kütuk ; 
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asında T e iş Başlam şt 

Beşiktaş Jimnastik Kulü
bündeki Anlaşamamazlık 

•• Azadan Bir 
latan Bir 

Atlet, Vaziyeti Aydın
Mektub Yazmıştır ------- __.__ 

( Bnıtarafı 1 inci yüıde ) 
Muhterem gazetenizin geçen 

haftaki nUshalarından birinde 
mensub olduğum Beşiktaş kulU· 
bUnU olakadar eden bir havadiı 
okumuştum. KulUbUmUn, her ne 
bahasına olursa olsun başında 
bulunmaya ahdeden bugünkü ida· 
recilerinin buna cevab verecekle· 
rini umarak iusmu dum. Aradan 
bir hafta ııeçdiği halde bu timi· 
dimin tahakkuk etmediğini göre· 
rek, 2S.30 senelik ıerefli bir spor 
teşekkülü etrafında yapılan dedi· 
koduları, ona çok merbut bir aza 
sıfatile tavzıh etmek mecburiye· 

PQodomlmaci Kadri, Paskal Tanaı tinde kaldım: 
altından inlltller geliyor.. Bir de konyak da kahşhrmışta. Arabaya Beşiktaş idman kulllbUnlln iç 
baksın ki Tombul. binerken nizamnamesi birçok eaki kulüb· 

T eıadUf b k V hbl d b ' lerimizde olduğu gibi, medenl e a m, e e •· - Nerede o paskal keratası? .• 
lenlrken Uatundekileri atmış, dört Nereye kayboldu 

0 88 düzenba- kanunumuzun neşrinden evvel 
yanı balwıdı>r d N yapılmı~tır. Buııllnkü hukuki mev-oa •ı eana a abiyi zı? .• Beni matiz eden onlar bu hafe b 

•• U b k ' zuatamıza uymıyan u nizamname gor nce ay ırmııtı: sokan da ~u köse kanburl.. Diye 
D k b y mucibince ku:nb, müess;sıer hey• 

. - eyyuı am ur, alay mı bağınp çığırıyor, sokaktan gelip eti tarafından intibah edilenlere• 
ıedıyorsun? Bukadar iti yaptın, geçenler, toplanmış, seyrediyor• idare edilir. Halbuki Kanunu 
beni bu ihale soktun da keyif mi lardı. Medcntmizin sarih ahkamına göre 
~atıyorsun? Nabi, bakdı ki Tombulun öf· bir cemiyetin en yUksek mercii 

Yıkıl ikarşımdan Ezraill ... Bo· kesi öyle kolay kolay savJlacak olan ibeyetl umumiycslne karşı 
yunduruğu, kaz kanadını, paça tifkelerden değil... Arabada kar· gayrlmesul vaziyette olan bu idare 
kasnağını IBDa atmayım da kime şısına oturmak olmıyacak. Araba· !heyeti ve bu idare şekli, ku-
atayım? anın yanma çıksa, tinilnde gör- lübnmUze istikrar veremiyor. 

Senin leşini sermlycyim de iki- dükçe yine bağıracak. Belki ip Menıub olduklan teıekkUUl, 
minkini sereyim?... azııtırıp ardından yumruklara yaşatıb yUkseltmek yolunda 

Yine Nabiye aşk olsun .• Veh- giriıecek; içen çekip ayağının ~y haklarını istimal etmek 
binin s5ylediklerini, delikanlının altına alacak. idareyi daba Uyakatlı ellere 
keyf haline vermlt. cebindeki Ne yapsın? vermek lüzumunu hisseden kulilb 
mendilini ııllatup !karnına koy· Hani, kenar maha1lelerdcn bir mensubları, ıbu dahili nizamname-
muş, iıln llç yüzlinden bihaber araba R'e:Çli mi, !hemen ar'ka dingile 11in medeni kanun ahkAmına 
ton bulun bu yerlerde yatışını sar: binen arsız mahalle -çocukları olur. uygun bir şekilde tadilini f dar 
boşluktan sanmış, koluna girerek Çarnaçar oniarın yaphklarmı heyetinden istemi§lerdir. Fakat 
kapı 6n0nde bekliyen landoya )'apmağn karar \'erdi. kutübden çıkarılmak vatiyetile 
ıötürmUıttı. Vehbinin gözünün önUnden 'karıılaıan gençler, buglln bakla 

Onlar ayaklanırken B 1 ~lelidi; Landor. un dingiline bindi. dileklerinin tahakkuku için itidalle 
Tahsin daha evvelden • 

0 
sea geldiklerinin iki misli bir !hızla, hare\cete .geçerek, kanuot ve 

arabanın k&ıeaine geçib, ııvıımıı, bayır aşağı Fmdr1dı yolunu tuttular. ldari makamlara mfiracaat etmif 
- N bl ( Ar'kneı var) bulunuyorlar. 

a amca, uıun lafın 111• - - • • • • ~ ·- Adedleri ytlzll mlıtecaVlz, hepal 
raaı değil. bir an •net kirişi la-- Eski Fransız tiyatrosunda de yUkıek tahıil görmUt ikafa11 
ralıml diyordu. Bugüıı matlne ıı4-3o da itler Tnr&c delikanlısının Mare 

V hb" i akıam aaat 20 de fL 
e m n P••talon cebinden D E L • İ> O L U oeyetinl ıeçmekte reyi olmamasa 

boı iki konyak tiıest çı mıştı. ' 1 doğru değildir. Biz mensub bu-
Tevekkeli deg"' il. ra'-ı 'stfine Operet 3 ıperöe l d ~. t k'- l k 1 

c.-~;-z---...:...;....~~K~~=~~--=y!!a~z~a~n!..ı .,!E~k~re~m~R~e!f!!lt un u6 ... muz eıe •Ü lln yfi se ifi 

1 .... .......,=zwcıom ve daha çok ıereflenmesl uğruna zmir Evi 1 · d yıllarca ~mek harcam.,, 'YUcutı ... enme erın e nmıza. hilgimizl, gUcllmUzO ortaya 
koymuı Beflktaşlılarız. 

Durgunluk 
( B tuafı 1 i9d ygade ) 1 

1360 da lutunab· . cennet iköprilsft yapmıya ça ıııın 
1 . 1 ilmlttir, 931 de orta halliler evlenmekten çekin-
ımır ev enme daireaind. 12~« .ı 

1 932 d 1194 933 d ~ n .... Jor ar. 
de 11~4 ·ıti' mkih.8 1 ~20,lm934d• Nikah 9lyasasımn buhran g~ 

içimizde defalarca ıamplyon 
~lmU§ 3()..40 allet, kultıhtine şam
piyonluk kazandırmıı futbol ta
kımları vardır. Bizi, çeyrek uır 
evvel kurulmuı köhne bir sistemle 

idareye kalkışanlar kutnblimllze 
ne kazandırmıılardır? Ağabeyle· 
rile anlaşamayan bir gençlik, 
idarecilerini beğenmiyen bir aza 
kütlesi. Iıte hepsi bukadar. 

Kulfih idarecilerine karşı ceb· 
he alan gençlik, timdi idare şek· 
linin değişmesinden bUtün ruhla· 
rile bağlı bulunduklan Beşiktaı 
kuliibUnün yükselişi ve bu kulnl>
de en küçüğünden en büyüğüne 
kadar bütün aza arkadaşların 
karıılıkh bir saygı ve sevgi ile 
el•lc vermesinden doğacak saml· 
miyetten baıka bir ıey i&temiyor· 
lar. Mensubları tarafından güve· 
nllemiyen bir Jdare heyetinin, 
topluluğu idare eden manivelA· 
nıo başında daha fazla durmakta 
ısrar etmesi ne kadar yersiz bir 
gayretse, iyiliğe doğru şuurla 
değişim dileyen gençliğin lıteği 
de o kadar haklıdır:. 

Beşiktaı kulübü azaJannın 
ekseriyetini tqkil eden bizlerin 
bUtUn arzumuz bundan ibaretti. 
Bunun isbatı lıe, aramu:dan tek 
bir kişinin bile hali siyah beyazı 
terkedip her hangi bir tqekküle 
girmit olmamasında görUnllr. Bh, 
aile yuvamızdır, dediğimiz kulll
bUmUze her zaman sadık kaldık 
ve her zaman sadığız. Beşiktaf 

kulübU sade ona candan bağh 
yurd delikanlılarına alddir. Bu 
imanımız o kadar kuvvetlidir ki, 
içinde bulundujumuz aykırılığın 
ergeç dUıeleceğini, lrulübümii%do 
Cumhuriyet kaounlarmm, mes'ul 
idarecilerin, rey hakkına aabib 
arkadaşların hakim olacağını asla 
ıarsllmayan derin bir ilmidlo 
bekliyoruz. 

Bunun haricinde ıöylenen vo 
.. ıl>ylenecek bütün s6zlere, dedi
kodu demekten başka bir cevab 
bulamıyoruz. 

Efkirlumumiye karfl&ında, bu 
hakikatin tebarüzU için muhterem 
gazetenizin vaaıtalığmı htlrmetlı 
rica ederim 

Bqlktaı kulllba atlctlerlndem 

--
"'•'"' ldtdlqtsl 
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Tlyauoıunda 

BuKÜD matine 14-SD 

akıam 20 de 

INSANLIK 
Komedi 

Pek yakında T O R K Sinemasında 
ç.ı 0 

an ıaıyt tfhr. çirdiii aylar olur. Meseli iki bay-

i . "'- ram araaı aylan (aralık ay) dır. 
l d

tmlr beled~y.e •'flenme daire- .sld bir itikada uyularak bu ay-
a n ) im. lzmıruı çok değ li d ] 
ç6pçata 5 üll . • a •~ enenleria •yııı yanya iner. 
birlbirinn, g n. l~rı reanıi bağlarla Güya ıaralli aylarda evlenmek 

e perçın ıyen nikih mü- 9 ... '-- B ba · "k d 
dftrU Ba H k'kı B k gunuI 11W1Uf... 11 ıti a 

i Y a ıça çıya endi- bize çoğa •al otuyor. Nisan ayı 
ş• anlatıyorum. Sd .._~ 

Bay Hakkı beni .a.. .. er •yıUll". hayda da •Ylftan-
m uuıunllşll· 1er azdır. 

me ortak garUnmüyor. Bunun •k· B H kk hl d U · ı k · . ay • ı r UşUn ~ ara· sıne o aç vazıyetl iyı gördOğnon lıtandan • ö 
1 

d' 
söylüyor ve anlatıyor J _ Heonrah ıiny e 

1
1
: 

1 
.. 
1 

d 
U r ıe r ev enme Ai' n e 

- !usumuzda para azhğımn kendine göre ö li"'i B 
Evlenme fizerinde tesir yaptığı evlenme tıi . zten ~ vaKr. d en 
1 k nıo ar acagını or on· 
n Ar edfiemez. Ancak bu ıene dan gererken ö u u U d 
ld . ır g r r m. man a 

e e edılen rakamı ufaltmak mftm- Tapurlar fazlalattığı K d b 
kUn değildir. Orta halli gençler yu UzUm, incir kut~larc;[e 0~uu: 
arasında evlenme zevlu artıyor. denklerile, pamuk haly&larlle do-
(50·60) lira aylık kazancı olanlar, lup boıandığı ııralarda doğru 
gönüllerini birbirine yakm bu- daireye koıarım. Evlenme lbra-
lunca soluğu dairemizde ahyorlar. cat bmev1ıiminde baılar. Eylul ayı• 

Fakat Jfıklı yurddqlaı ara- nd~ Buyı ırım. Gftzter de bereketll-
d ır. u sene ilk kin un d ıın a evlenenlerin aayısı bir Avrupaya çok 

8 
ayn~ a 

hayli azaldı. Blınun ıebcbl umumi lım:rde 130 ı..ı~ı mali ı~t.ıldığıF ıkçln 
d v ·1 h ~ ev •Dua. a at 
1 

egdı i ~1e~ame1n1 u&11
5

si endife- evlenme artacaktır. Bwaa in.ana· 
er en ı erı s;!'e yor. amaa evini lım - .. Ad 

• fto naa 

SATILIK KAHRAMANLAR 
RICHARD BARTHELMESS • LORETTA YOUNG 

Harbi Umuminin doğurduğu hakiki facialardan biri. .. 

Memure Aranıyor 
Ankara Ziraat Bankasından: 

Ankarada yetmişheı liraya kadar llcretle muhasebe maklnala
nnda çalıpcak dört Bayan mekanograf 'Ye bir daktiloğraf alınacaktır. 

Müsabaka 20/1/935 pazar gUnU Ankarada yapılacakbr. Mnaa· 
bakaya girebilmek için enaz orta tahsil görmtıı olmak ve 18 ile 
25 yaı arasında bulunmak ıarttır. 

isteyenler 15/1/935 gllnüne kadar Türkiye Ziraat Bankası 
Genel Muhasebe MUdUrllliüne bizzat veya mektupla müracaat 
etmelidir. ' 

Esnaf Cemiyetler Başmurakıplığından: 
iatanbul Arabacılar cemiyetiaiıı idare heyeti aeçimi 13/1/935 pat.ar gGnO 

aaat 10 dan 16 ya kadar Meydancıkta Atırefendi caddesi Al)'aaak baaıDdakl 
cemi7•' merkeainde yapılacaj1 allkadarlara llb olunur. 
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İTTİBAD ve TE AKKI 
Nasıl Doğdu? .• 

S jn<'i kıqım Ko. 161 
Hw hakkı mahfuzdur. Nasıl Yaşadı? .• 

1 1:~~~~~~1 ~-1-9.iı Nasıl Ôldü? 
111111 ıııı. 7.·va ~·kir ... c==========================='I 

Ordunun Küçük Umumi .Karargah 
Muvaffakıyet!erini 
Ruslar, Hankn civanr.da tek· 

rar şiddetle taarr uı.a geçmek ia· 
tem şler; fakat 6ıncı fırkan.n anü
danc mukavemeti karşıs.nda bo
zularak r.cat e m şlerdi. 

Bu sırada ha, kumandan ve
ki:ı Enver Paşa, cebbeyi teftife 
gelmiş; vaziyeti letk k ettikden 
aonra Irana ) eni bir aefer açılnıc sı
nı emretmişt:. Enver Paşanın mak
sada, düşmanı ) alnız yüzgeri et
tirerek hududun füu:ne kovmak 
deö-iJ • lra • ·ı · • ' nın ıçerı era e doğru ao· 
kulmak, her tarafa deh~t aalmak 
• belki biraı. ela, Hiad,ıtan yolu
nun kapuıını açmakclı. 131hıcll kOl
ordu kumandanı Miralay Ali Ih
san Bey, bu hareketin 'mütkilii
bndan bahsederek daha mak l 
baıa fikirler beyan etmiş fae ;e ;i ancak maceralardan zafer bek
~ert- baş kumandan •ekiline söz 

letemem fti. Sefer yeıı.id~n 
b'Ça!mıştJ. 

13ünct\ kolordu, Ruı!an (Pay· 
lak boğazı ) nda hu~paladıktan 
ıonra orayı ld . e e etmıt b uA 
ertesi U u ( K' ' a a . g n • ırmanşah ) 1 da 
~~gal eylemişti. (Süleymtniye) den 
ı ~rleyen b.r müfre%e de . 
gilnde ( Si . aynı 

Ş ne ) f, brme g· rmifti. 
u anda iki muharib k t .. 

d 
. uvve ara-

•ın a bır mukayea l e yapı ı00sa 
13 ftncll fırkanın kat.andığı · b • 

muvaffalriyetlere ciddi bir r.af e~ 
denilebilirdi. ÇUnkO, iki taraf 
arasındaki piyade kunetleri her 
'De kadar biribirine münvi ise de 
~uılann cftvari kuvvetleri kahir 
lr faikiyete malikti. Böyle ol

:•kla beraber, Ruılara karşı i~I 
r galebe ibraz edilmişt:. 

Aocak.. Artık buradan ileri 
:eç'?ek, 2'6% g6re göre tehlıke 
h::rıne yUrllmek demekti. Ceb-

e azdı. Nakil ve ·ı 
tal k k menzı vası· 
k arı pe ıttı ... 13 üncD ko!ordu 
umandanı vazi r 6 

bildi d' F , ~ e ı nu orduya 
. r ı. akat cevab olarak ıu 

emır geldi: 

- fL-·ı ICl"I ••• 

Halbuki bu · 6 el n d -·· emır, ncı ordu-
eıı d • d 

biı&clan a~laaek~r: an doğruya 
umuınt bu L Kararglhı· 

ö . ' mı&vaff akiyetleri kafi 
K rmüyor; kolordunun ( H 

dan' dan bile i eri ge~mt•' ~~-
tiy . • ... na ıs· 
Bu or v~ aarıb emirler veriyordu. 

enurJer Uzcrine kolordu ( K' •. 
maupb) d ır
ket . an da ileri doiru hare-

Az Görüyordu .. 
-~----

nada lngiiiıler, O.de cehhesinde 1 kadro nokaanlan:u bennz doldu-
ta&rruza k. lkmıılar, Bağdad üz~ ramam ş; vesailinak.iye müfktUi· 
rine yi:rümiye ibaşlamıılardı. Va- tından do1ayı erzak ve mühlm-
Zİ) eti tehlilceli gören karargAbı mat buhranının bile tinünft ala· 
umumi Iran ku\ veisefcriyesini ge· mam•şh. Mecburi bir ric'at 
ti çelcmiye karar vt:rmişti. Bu baş!amışla. Bu ric'at unasırıda 
karar deı"hal tatbik edi.di. lranı vukua gelen §"iddetli müaademe-
tahliye ederek BağC:ad.n imdad.- ferde fog.liı er bir hayıi telefat 
na yctişmeıi için tJ ncü ko!ordu- veTmekle beraber art&k Bağdada 
ya eır.ir ver idi. ıyakla,m•ş:a dı. • 

K'"t"I d ( Arlcas ur ~ u u amma re e uğradıkları he· -· .... ~ ... ·- ·- ·- ... ~ .. ·~-·-· 
Eri.NiYET MESELESi 
Maruf Teksayt preıervatifleri 

kapi!lı (birlik), (üçlük) ve ( alb
lık) zarflarda eczane erde aatı:ır. 

zimetteıı dera ala ı lngi.izler, uzun 
zumana haz rlı'klarla a-eçirdik eo 
sonra, ı:male doğra JÜrümüıler
di. Buna mukabil Osmanlı ordusu. 

-'=~===========~====-:ır=::.======:=::.:=====-== 

Yarın akşamdan itibaren 

M E LE K Sineması 
ROSE BARCONY 

WOLF ALBAHRETTY 
ve GEORG ALEXANDER 

taraf ınC:a ı tems 1 ed en 

ASi(JAN KAÇllMAZ 
pek neş'e:i fi·m :ni gösterm~ğe baş'ıyacakt r. 

Bu film harkesin hoşuna gidecektir. 

lnhisar:a!9 ·U. Müdür~ÜğJncle ı: 1 
l - ldt._.::m.z içm şartnamesi mucib~nce b.r ade. o. om.;tiıt matbaa 

makinıısı açık arttırma vo eksiltme ve itha.it kan.Jounun 
41 ancı madde• ine tevf;kan açık ek111illme aureli e Htıa 

almac3k ır. 
2 Kırdırma şartnameleri C.balicle LevaZtm ve Müba} aat Şube

ı"ndcn ahnacakt r. 
3 - Kırdırma 23/1/935 tarihi e mUıadif Çarşamba gOnll saat 15te 

.Ciba ide A ım, Satım Kom İs} om.n .... a icra kıl nacakt.r. 
-4 - Talip ol nların makina için teklif edecek:eri bede.in % 7,5 

nisbetindc mu•ı::kkat teminat paras.le birlikte mi1rc.cP.al
lan. us338,, 

1 Devlet DemiryoUarı ilanları 

Sağianı Çuvallar İçinde Olmak Şart:yle 
10/1/935 tar~hinden itibaren perakende taşınacak 

k<imlir~crinde• ton ve kilometre batın• 2 kunq alanacaklır. 
.. .. 

Samsun - Sıvas kısmına mahsus 

1 
maden 

"23 " 

% 60 ve Bandırma • Manisa k.amıoa mahsus o/o 50 te:l:dli ta 
31 Mart 1935 !ionuna kadar devam ed:l~cektir. "57., . •t~~· (Biıton boğazı) nı efe 

ICÇlllD•ştı. Oradan ik" 
r Jnı'tt Rualara le 

1 
grupa ay· ,.------~ MEKTEPLiLER, MEMURLAR •e 411

-----.. 
)etlı baakı ı!ar y:::. •u•~hffain- O R D U M E N S U P L A R 1 N A 
(liem d ...... ış.. nı avet, di kola~u ant ıda almışh... 13 üncU Boş saatlerinizi asrı bir lisan . öğrenmeğe tah!.İs e 'nh 

gitmeyi P•~m~n:aoı, daha ileri B E R L İ T Z M E K T E B İ 
do· . . 2 ya e tehi.keli bul- A 
15

gu ıçm buraca kalm•ı, ,elırin TENZiL TLI TARiFELERLE aidn için her lisanda kuralar açıyor. 
k lometre iler.sinde tahkimat Kartt b•tlamıfbr. 

Yapmay ha ı Ankara : Konya caddesi .-. lslanbul ı~t.klil caddeai, 373 
e Ş 811Mfh. Artık karar- -

gihı unıumidc biraz inaafh dav· 
ranmı1; vaz yet.n idaresini, ko!ol'" 
du kumaudanına barakmışh. 

Rus isti hına karşı tiddelle 
rr.uba!efet gösteren lran vatanper-
ve l~ri ıaeo mnrekkeb gönüllü 
aLay..ara da b •- • 
. t l k . u Kuvvet aef er.ye} e 
ı. ıs. ıe•m1 .,. R ,_ , .. 

_ n uı KUVvet.erınm 

h rekatı sektedar edilmişti. İki 
taraf a"as ra biribirlne baskınlar 
yapı) or; Iak t l;>u baskıu1ar, ikl 
hrafa da lüç bir f~1da temin et· 
~•deo akim ka1ıycrdQ,.. Bu ... 

Maarif V ekiletinden: 
2 l /1 l /,34 tarihinde ihalesi icra edileceil tlAn edilen Erzurum 

MuaUim mektebi ikmal inşaab mlhaakuawı ıthiil• IUzum herine 
l\ç ay temdit edilmiıtir. ihale 2 t/2/9JS Pertembe sini ADt 15 te 
Vekalet lutaat komiıyonunda kapalı ı.arf usuWe icra edilecektir. 
Ta1ip:er tartname ve teferrtiatını iİllfUl daireainde görebilirler. •·8138,, -· 

DOKTOB OBFANIDIS 
'Znhrevi •• cild haatalıldan mltet.aaaaaı. Tekathyan Oteli brtıaıada Suteraıü 

aokatı No. S Nil Aputt•.. 2 a.ı kata •ldettaiftlr. Telef. 48734 

Saha & 

Soyadları 
Alan Okurlarımızın Yeniden Soyadı 

Adlarını Bugün De Yazıyoruz 
eşi. kızı Engin, Remi cuma 
mballesl bekçisi bay Ahmed, 
annesı, eşı Erdoğan, Rami 
T opcular mahalleıi bekçisi 

Sirkeci timcmdifer iata&)'Onu 
lcarşınnda birinci ~nbarda bay 
safa Kırşen, Şar.köy tapo memuru 
bay Haklı.1 TUrkel, M~yya hali 
kantar memurlarından hay ~vket 
ve efİ bayan Saf ıvet Boı.kaya, 

Alemdar belediye tahail 9ubeal 
tahskl<uk memuru bay Ztihdii 
Çakar, B lemedikde Devlet demir 
JOllar d.vi2iyo atelye•inde bay 
lbahim, Eskişehirden bay Edhem, 
bay lbrahim l.gün, atelyede bay 
Yusuf Yılmaz, bay kadir Uğur, 
bay Mehmed Metin, bay Kazım 

Ha.il eı, <;oc.uldarı Erdem, Ay· 
J valık kazas nda zeytinci AHındit 

bay Hüseyin Akın, Gümrük Mal· 
mudürliiğünden mütekaid bay 
bmail Hakkı, kardeşi bay Emin, 
oğu\lan doçent diı tabl>i bay 
Suad lsmail Ye operatör doçent 
bay Kaam lamail Gürkan, Be
yazıd Doğruluk kOtUbhaneai sa• 
bibi bay Mustafa Tftrlcmenoğlu, 
Söğiid dava vekili bay M. Rahmi 

Ye kardeş: Tahsin Kılınç, Doğan 

çay mıntakaa orman muhafaza 
memuru bay Sadullah S5nmezışık, 
1nhi.sarlar Cibali muamellt anbarı 
mcmunı bay Kazım ve kardeşi 
Dr. bay Kemal Kayattlrk, 1ı.mit 
lnhisftrlar muhasebe mlldllrti bay 
TeY~ik Kutlu. 

M. M. Ayniyat teftiş dairesi 
md. ş/3 eczacı miralay bay Oaman, 
eşi bayan Huriye, kızları bayan 
Leman, bayan Limie, bayan Sa
bahat, bayan Melahat Aytekin. 
itimadı M~lli aigorta 4irketi tak.b 
memuru bay Ahmed Necmeddin 
Acar, ıe)) ar ~snaf bay Mehmed. 
eşi bayan Fatma, oğlu bay Şa· 
ban, kızı bayan Mahmure, oğlu 
bay Ce:al, k.:rdeşi bny Rıza, e~i 
bayan Naciye Erkazan. Ankara 
Ma iye bakanlığı müveızilerlnden 
bay Mustafa Gürer. Kemaliye 
Hiğdar köylü Abbas oğullermdan 
bay Ahmed oğlu Hüaeyin ve bay 
O .. mcsn Neş'et Özer. Kadıköy it
fa:ye şof ,jrlerinde:ı bay Cevdet 
K radumao, bay Mustafa Sabri 
Ş:ınşek, bay Resuhi Uygu 11 Baş
ça\ uş bay Kemal Aklaş, efrat· 
tan bay Bahaett.n Uçgun, 
E) üb Bahı:riı e tütün amba· 
r1oda ytizbaşı;ıktan mliteka' d 
Bay Mehmed Kemal. e4i, çccuk· 
Jarı Bayan Fatma, Bayan Hikmet, 
bay Ahmed Zeki, bayan Fatma 
Ismet. bay lbrahim Halil, bayan 
Tevh.de, bay Niyaçi, bay Feul, 
bayan Hayrüuisa Yetkin, Kayseri 
Dev:et Dem'ryolları memurların· 
da • bay G ni Çangatin, bay M . 
Nuri Kaynar, bay Süleyman Gedık, 
~.ay Azmi Kutlu, bayan Melek 
Oısoy, gemi kurtarma T. A. Ş. 
tiko .omi bakanlığı komiaeri bay 
Mahmud, kardeti bay Mehmed, 
amcazadeleri A•karada uke-rl 
mü~ekaitlerden bay Yusuf z;ya, 
Ka} seride Bay b fız · R.fat, bay 

e,ı bayan Muı.affer, anneai bayan 
Emi ıe, kız kardcp Ayvalık icra• 
aında bayan Naciye, kızı bayan 
mlı,erref Nadide Yaaa, Emniyet 
Müdürlliğü ikinci ıube birind 
kısımdan birinci komiser Bursab 
bay Yusuf Ziya Ünsal, bay Mu· 
zaffer Arakan, ikinci komiserler• 
den bay Alişan Ulusan, bay Seı. 
man ÜstUner, bay Nazmi ErdU, 
Oç6nc0 konıiıerlerden bay Fazıl 
Bilge, bay Nuri Tan, bay Emla 

':Ceoek, Kuzguncuklu bay Muhiddin 
Kutbay, Sarıyerli bay Muhiddin 
Güven, Hakkı Özerdem, Rahmi 
Tolunay, bay Oımsn Hilmi Subat1 
bay Rıfat Çetin, bay Galib Aygen, 
bay ~za Erman, bay Hamdi 
Oktan, bay Şlikrli Sunay, bay 
Fahri Erol, bay Necmeddin Ak· 
yıldız, bay Hilmi Erttn, bay 
Şükrü Uras, bay Neş'et Erkan. 
bay Latif Belen, Bay Edhem 
Dcmircan, polialerdeo bny Sami 
Birgin, bay Remzi DHek, bay 
Sefer Yumuk, bay Nazmi Yükıel, 
bay Hilmi Zorlu, bay Fevzi Ersan, 
Fındıklı poliı memuru bay Ihsan, 
eşi 30 uncu mekteb muallimi 
bayan Emine, kızı ba)an Kamran, 
oğlu bay Kenan Arkım, Fındıklı 
polis memuru bay ŞiikrO efİ ba· 
yan Saime, oğlu bay NizameddiD 
Göçmen, emniyd müdürlüğü ka• 
çakçıhk büro&u komiaerlerindea 
bay Rıı.a Tırpan, emniyet müdör
lüğü untral memuru bay Necmi 
Oguzer ıoyadlarını almıılardır. 

, hal' M . b ~ Norveçyanın w orllla a-
lığanm ciğerlerinden bat mahıul 

olarak iıtihaal edi:eo aaf 
ve a-ayet nefi• 

MORiNA BALIK YAGI 
Hasan ecz• deposu 

HASAN FISTIK 
ÖZÜ VAGI 

T e\ fik lff gin, Doğançay iatas} on 
memuru bay Rıfkı ve Bozdoğan 

Sağlık eczaııes! sahibi bay Husa· I 
d · · ı · s d Saf \ e ha is çam f.atıkcan ia· me uın ve aııe erı BV.1§, aoya • I 

larını almtftardır. tihaa1 ed imiş ir: Zaafı um ml, 
,1 ı kansıdık, b.Jha•a birinci derece 
J mir tütün tilccarlarından ı ,, h 

ba A Şe veremlere teı'ri kat 1• n%ml 
Y .i rif, oğlu latanbuJ İ.f ! f 

l. d kolay, ua ı.: et lcuetli ve ne. la 
ımite memurlarından bay Vel:bi 1 

6 
J 

Ali, Izn ir li eti ' <.. e' bay Muhtar 1 kokulu b.r } ağdır. Bir f şe 
b Ş 1 H asa·1 f stık ôz.ft yağı i:e IA}'•f· 

ve a}an erife, ha) an Melek, 1 
ve bayan Md ri Turhan, umum 1 lar laaka1 bir kilo •Ocutca 

fi kazan.r:a:' . .Siqesi 200 kun.ştur. 
esna ar cemiyeti katibi mt>aulli 1 • " 

bay Osman F a;z, kardeşi bahri· ! L-"-a_s __ a_n __ e_c_z_a_d_e_p_o_•_u_._~-ı 
ye mütekai<laeriı den bay Kdrna- 1 

leddin Güııdoğdu, Hal darpaş a 1 

Vi9ne soka!< No. 7 de tayyareci ' 
bay Celil Cenk, Urfa auvarl fır- 1 
kasında Kaymakam bay Tahsin, 

1
1 

lata .bul Ortamektcl:ıinden bay 
ilhan, hemıired bayan Stiıan ' 
Güngör, eski rüaumat memurla· 
nndan bay Tahsin Ôzkan, Rami 
itfaiye efradından ıoför bay İlyas 
Erdem, bay Bahaeddin Ak} ol, 
ÇaDkınlı bay Receb Ydmaz, Rami 
jandarma karakol kumandanı bay 
Hamdi, kardeıi bay Ziya, anocai, 

BASAN 
HASTA DERECELERİ 

T avar'.ı "e g..ıyet l asaH am • . 
. l •· harareti gC.s erır. o up , •• 1 • • 

M tchauıı bir he) eh fenr.ı e 
tara 'ından kontrol ed.lmiş uup 

k d. mahsus kda lı ları 
en ıne · 

d Hasan Marka •n• var ır. 

dikkat. H san deıx s ı 
lıla b l ve ı e. ogla 

w 

ı ı 
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Zelzele Erdekte 
Zorlu Oldu, 
Birçok Ev Yıkıldı 

Bir Şaşkınlık .. 

Hokkabaz Birdenbire Şaşırdı, ·Elinden Sopası Düıtü .. 
Gözleri Karşısında Eir Noktaya Dikildi •. 

Çığırtgan, elindeki çıngırağı 
ılddetl~ sağa ıola sahyarak: 

- Ağalar, dayıları.. Dikkat 
edin.. Bu meşhur hokkabazımıı, 
fimdi en meşhur marifetini göıte
recek •• ıu gördüğllnüz koca demir 
ılfi, karnının bir tarafından öbUr 
tarafma geçirecek ... 

Diye bağırıyor.. hokkabaz da 
elindeki uzun şifi havaya kaldı· 
rarak herkese gösteriyordu. BU· 
tUn gözler, hokkabaza çevrilmiş
ti. Ekserisi saf ve görgüıilz Türk 
gemicilerinden, a:r;ablardan mli· 
rekkep olan seyirciler, timdi de 
bu marifeti beklemektelerdi, 

Fakat, birdenbire hokkabaz 
clduğu yerde, doftdu, kaldı. Göz.• 
leri, seyirciler arasında bir nok· 
laya saplandı. Ve sonra elindeki 
şifi, keldırdı. Yere attı. Birdenbi
re kollarını havaya açtı. Çılgın bir 
sürur içinde; 

- Aldanmıyorum .. bayır, al· 
danmıyorum... Şövalyem.. benim 
aziz Şövalyem ... 

Diye bağırdı. Çenesindeki 
uzun aaka:ı çekti, çıkardı, attı. 

Ön ııradakl seyircileri devirerek 
yere atladı. ÔnUoe gelenleri, dir
seklerile daiıtb. Oraya henüz 
gelmiş olan iki seyirciden birinin 
ellerine sarıldı: 

- Ah, Şöval} em.. Şövalyem .. 
- Antuvan.. benim 1.adık 

arkadapm. 
- Ah, istirham ederi~, Şö

valyem.. arkadaıım, demeyiniz .• 
ne haddime benim, size arkadaı 
olmak.. ben siıln dalma sadık 
bendenhdm... Ah, ıu dakikada 
ne mesudum bilıeniz... Aylarca 
azab çektim.. sizi bulabilmek 
için, dftn} ayı alt Ost ettim. Haya· 
tınızdan, hiçbir zaman ümidimi 
k~smemiştim. 

Şövalyenin yanındaki gene, 
l~ i ellerini kalçalarına dayamıf, 
hayretle onlara bakıyordu. Şöval· 
ye, Antuvanın ellerini tutmuı, 
harnretle sıkıyordu. Birdenbire 
başım, o gence çevirdi: 

- Poyraz Ali !.. ;şte, sana 
daima bahsett:ğim Antuvan. 

- Anladım.. Hakikaten de
d;ğb kadar sadıkmış.. ıırım 
gibi kuru bir herif amma,' bilek· 
leri tam kdıç çalmak için halk 
olmuş.. benim gemide ona bir 
( dalkılıç) lık verdim.. kendine 
söyle ... 

Cezaylr şehri, kalabalık bir 
düğün ev~ne benziyordu. Umanda 
harb gemilerinin hazırlandıklara 

görülllyor.. sokaklarda, meydan· 
larda, kahvelerde, her memleket• 
ten gelib burada toplanan gemici 
ka!abaLğmdan geçilmiyordu. 

Ortada dönUb dolaşan sözler, 
hep bir noktada toplamyordu: 

Kapta Paıa dedikleri ( Bar
baros Hayreddin ) di... Midilli 
adasının ıilr ve hayal ile malimal 
kumıallarında eaatlri bir deniz 
ejderi gibi erip yetiıen bu öz 
Türk evladı, binbfr maceradan 
sonra Berbcristan ıahillerlnl 
kAmilen zaptederek o Ulkenin 
yegane sahibi olmuş.. nihayet, 
padiıah ( Birinci Süleyman ) tara· 
fmdan lıtanbula davet edilerek, 
( Kaptan Paşa ) lık memuriyetinin 
tevcihi ile de taltif olunmuştu. 

Koca Akdeniz, Barbaroıun 
sancağı karşısında titriyordu. 
Yalnız o 1abillerde ya9ayan İtal
yanlar, Cinevizler, Fransızlar, 

lspanyollar, Maltız.lar değil.. Ak
deniz.in coıkun dalgaları bile 
onun kadirgalarınm önilnde baı 
eğiyordu. (Arkası var) 

ihracat Cetvelle
rimizle Kıvanç 
Duyabiliriz 

( Baotarafı 1 inci yöı.de ) 
Ja,ıhyor. Ege mıntakasında yalnız 
tütiln ıatışı 12 milyonu aımıtbr. 

Bu mmtakada: 
GAvurköy, Torbalı, Buca, Bor· 

nova, Foça, Soma, Kırkağaç, Sa· 
lihli. Gördea. Bodrum, Sivrihisar 
ve Karaburunda tütün kalmamıı· 
tır. Rekolteden kalan bir milyon 
kilo kadar tüliDUn de pek kıaa 
bir zamanda satılacağı muhak
kaktır. Fiatlarda yUıdo kırk, ili 
yllzde yetmiş nisbetinde bir yllk· 
seklik vardır. 

Geçen yli Karadeniz kıyııı 
mıntakasında fındık satıı ve lhra• 
catı da çok iyi ve varlmli olmuıtur. 
" 1 nız Giresunda Aj"ustostan 
' dteırin sonuna kadar kabuklu 

lrnbuksuz olarak dört milyon kilo 
tütün ihraç edilmiıtlr. Bu satışın 
memlekete getirdiği para blr 
buçuk milyon lira tutmaktadır. 

Yine bu istatistiklere göre, 
934 yılı ilk Teşrin sonuna kad::r 
Trabzon limanından dışarı pazar
lara 714,492 lira değerinde 
1,923,300 kilo iç ve 10978 lira 
değerinde 6()618 kilo kabuklu 
fındık gönderilmişti r. 

Diğer taraftan Türkofis İzmir 
şubesinden bildiriidiğine göı e 
Almanya lımir piyasasından zey· 
tinyağı almağa başlr: nııştır. Bura
da iki parti olarnk b:mir Ticnret 
evlerinden birine on tonluk bir 
sipariş verilmişti r. Yakınlarda 
Çekoslovakyanın da mübayaata 
başlaması Umid edilmektedir. 

Bunlardan ba9ka diğer mühim 
ihracat iskelelerinden dışarı 
memleketlere yapılan satıılar da 
olgun bir yekün tutmaktadır. 

Pamuk YUksellyor 
BugUn Türkofiı b:m~r şubesin

den alınan telgrafa göre lzmir· 
de pamuk satııları hararetle 
devam etmektedir. Dün flatlar 
kilo baıına 48 kuruıa kadar 
ylikıelmiştir. - * 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

iki ev yıkılmışbr. Bugün ıehrimize 
ilk kar dütmiltıUr. Hava ıoğuktur. 

Bulgari standa 
Sofya, 5 ( A. A. ) - Dün 

Sofyada 16,40 da ıonra daha hafif 
olarak 17 de merkezi Sofyadan 
440 kilometre uzaklıkta bulunan 
iki zelzele duyulmuıtur. Sarsıntılar 
Bulgariıtanın cenu buşarkiıinde 
daha şiddetli olarak duyulmuştur. 

Erdekte Çöküntüler 
Balıkeair, 7 (A.A.) - GUçll\ 

ıaraıntılar yUzUnden halk arRıın· 
da ç.ıkan umumi telat az zamanda 
yatışmışhr. Zelzele bu merkezde 
yıkıntı yapmamıştır. Yalnız beş 
on ev hafifçe zedelenmiştir. vı~ 
IAyete gelen reımi malumata göre 
zelzele en çok Erdek civarında 
göze çarpacak derecede yıkıntılar 
yapmaktadır. Erdeğin Marmara 
nahiyeıinde Gilndoğan köyU ta· 
mamen denecek derecede yıkıl· 
mıştır. Bir kısım köy balkı mo· 
törlere sığınmıf, diğer bir kısmı 
da yağmurlardan korunma kay· 
gusuna dlitmüştür. 

Aımahdere köyü halkı da 
nahiye merkezi olan Marmaraya 
kaçarak canlarını kurtarmışlardır. 

Marmara nahiyeıinde bUtUn ya· 
pılar hasara uğramııtır. Bir ka· 
dm ve bir çocuk yıkıntılar altında 
kalarak ölmUıtUr. Halk açıktadır. 
Çıkan fırtına yüzünden Erdek 
ile Marmara araımda telefon ve 
telgraf konuşmaları kesildiğinden 
artık Marmara nahiyesinin Akı· 
betinden malumat alınmamıştır. 

Yardım Yapıhyor 

Ankara, 7 (A.A.) - · AldıA"l• 
mız malumata g6re, Erdek ve 
bavalislnde yer aarımbsmdan 
müteessir olanlara ilk ve acil bir 
yardım olarak Hi!aliahmer Umu
mt merkezince bin ye Balıkesir 
Hflaliahmer şubesince de 300 lira 
para yardımı yapılmıı Ye 250 
tane de çadır gönderilmi,tir. 
-•..-a:aca~ • .,.......,.~• - • • ·~ ı • :..- • • • • • ı ._ ...,._ 

~_.ARIYORUM 

1 
% 50 tenzilatla Uç yüz liralık 

dUyun ilmOhaberl alacağım. Adre· 
ı\me müracaat. 

Elazizıle Iş ık terzibaneııi 

\l snlıilıi Fethi 

- Barbaros, Akdeniz bota· 
ıından çıkmış.. pupayelken geli· 
yormuş... Biz de birkaç giine 
kadar yola çıkacağız. Onu, (Hren
dizl) açıklarında karıılayacağız. 

- Anderya Dorya ile, acaba 
nerede çarpışacağız?. 

Bir E9ya Piyangosunun Ç•· 
kUmeal Batka GUne Kaldı 

Herkec kullanar, çUnkU ı 
Çıkmaz, bula,maz, iyi ve 

ucuzdur. 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN - AUah bilir amma, bu ıefer 

o herifi Akdeniıde fenerle ara
sak, gene bulamıyacağız. 

- Eh, Onu bulamazsak, Ak
denizde ne yapacağız?. 

- Onun orasını, Allahla 
K aptan Paıadan gayrı kimse 
bilemez. 

Çocuk eıirğeme kurumundan: 
15 ikinci Kinunda çekilecek olan 
Çocuk Esirğeme ve Millt iktııad 
ve Tasarruf Kurumları eşya piyan
gosunun çekilme glinU. diğer ce· 
miyetlerin p\yangolarının ketidcsl, 
bu zamana yakın olmaları haae· 
bile 25/Şubat/935 GUııüne IJıra· 
kılmııtır. 

İdrar, kan, kazurat vt ticaret talı· 
lilleri yapılır. Eminönii Emllk n Ey
tam banka111 karşısında lzzet Bey. hanı 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeıi No. 83 
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iki tehlike işareti : 
nezle ve baş w 

agrısı 

Soğuk ııliınlıfmıo 

bu ilk al&metlerinl 

GRiPiN 
ile bertaraf etmez• 
Hniıı: birçok ağır 

hnetalıldara tutul· 

mak tehlikeıi baf 

gö&termiı demektir. 

GRiPiN 
Batan ağrı, aızı ve 
sancıları derhal din
dirir, grlpe, roma

tizmaya, dit ılnlr, 

ad ııle, bel atrılarile 

kırıklığa kartı bil· 

haua mileuirdir. 

GRiPiN l tecrübe 
ediniz 

~., .J • • -· , • • • • • - ... • • 

Fransız - ltalya · 
Görüşmeleri 

[ Battirafı 1 inci yüzde ] 

Sadece bizlere munhasır ol
duğu ıeklinde tefıir edilemez ve 
edilmemelidir. 

Bay Laval bu •özlere, Franıa 
namına teıekktır etmif, bu ıeya• 
batten ,çok bahtiyar olduğunu 
bildirib demiıtlr ki: 

.. - Bu görUımelerln muYaf· 
fakıyetle biteceğine inanmış bu
lunuyorum. Fran~a ile ltalyanın 
uyuşması IAzımdı. Bu uyuımayı, 
dünya barıfının kazancına olarak 
ıağlamlaştırmakla uğra9ıyoruz. 

Beşeriyeti birçok asırların 

görilb geçirdiği ltaranlıklar içine 
tekrar yuvarlanmıya bırakinıyaca• 
ğımıza and içiyoruz.,, 

Sızan Haberler 

\ 

Roma. 6 (A.A.) - · Bu sa
bahki Musolini - Lava) görüşmesi 
Uç saat siirmüı ve yeniden görUşül· 
mesi kararlaştırılmıştır. Bu akşam· 
Fransız &efaretinde verilecek zi
yafette Bay Mu&olini ile Bay La-

v:ıl tekrar buluşacaklar ve katı 
olacağı zannedilen ıon resmi nıU· 
llkat da yarın sabah saat 10 da 
olacaktır. 

Hazırlanan mukavele metnini 
yazmak için Fransız ve Italyan 
diplomatları bugün öğleden ıonra 
bir toplantı yapmışlardır. 

Şura1ı timdiden söylenebilir 
kl, Avuıturyanın istiklaline müte
allik mukaveleler huıusunda tam 
bir aniaıma elde edilmiıtir. Fran· 

sa ve ltalya, Avuaturyaya kartı 
yeniden bir tehlike çıkarıa ara• 
larında lstiıarede bulunmayı ta· 
ahhllt etmektedir. ltalya ile 

Fransa, Avuaturyanın komıuıu 
olan Çekoslovakya, Yugos!avya 
ve Macaristan ile Almanyayı 
da teminat mukavelesini imzaya 
davet edeceklerdir. 

Romanya ile Lehiıtan ıonradan 
davet edileceklerdir. Avuıturya 
ile komıuları arasında ikinci bir 
miaak yapılarak imza edenler 
Avuıturyayı himaye edeceklerdir. 
Diğer taraftan Tuna memleketleri 

arasında ökonoml anlaımaları 
yapılması teşvik edilecektir. 

Fransa ile ltalya araıındakl 
mUıtemleke meıelelerlnin halline 
gelince, ıörUı aykırılıkları hlll 
deYam etmektec:IU. BUbaua Tu
nuıtaki İtalyanların istifade et• 
mekte oldukları imtiyazların ne 
zaman biteceği keyfiyeti benUı 
teıblt edilmit değildir. Franaanm 
Somalide ltalyaya yaptalı toprak 
tavizleri de Romada klfl görftl
mUyor. Fakat yann kat'i bir 
anlatmanın yapılacatına kanaat 
vardır. 

Almanyada intibalar 
Berlin, 6 ( A. A. ) - Alman 

matbuatı, Fransa - ltalya ara1ın· 
dakl uzlaşmaya dair Romadan 
gelen haberleri, derin bir esefle 
karşılamaktadır. 

Macarlar1n Dedlklerl 
Peşte, 6 (A. A.) - Gazeteler, 

Roma görüşmelerini bUyUk biı 

dikkatle takib ediyorlar. Muahe
delerin t adili tarafdarı gazeteler, 
tadili istemek şeklinin bundan 
sonra değiştirilmesi lazım geldiği 
mntaleasındadırlar. 

Budapeıte, 5 (A. A.) - Macar 
ajansının Romadan aldığı haber
lere göre, Laval • Muıolinl görDr 
meleri henUz kati bir neticeye 
varmamııtır. ltalya, muahedelerlD 
değiımesi tezinde ısrar ediyor, 
iki tarafın dostları da berkeıl 
memnun edecek yeni bir formol 
arıyorlar. Avuıturyanın lıtiklilinl 
korumak itinde de tam bir netle• 
alınamamııtır. ÇUnkli Avuıturya. 
kendi istiklalini kendiıi koruyaca
tına, başka devletlerin kendiıiPI 
garanti etmeye kalkıımasının har 
ılyetine tecavOz olduğunu ileri 
sUrmUştur. 

Habeşistan Meselesl 
Pariı, 6 ( A. A. ) - ( Hava• 

ajansı bildiriyor : ) Amerlkall 
ajansı, Fransamn ltalyayı Hab.., 
ıistanda ask~ri harekatta bO"' 
lunmakta serbest bıraktığım bil
dirmektedir. Halbuki mes'ul FraO
ıız makamlara bu haberi katı 
ol1trak tekzib ediyorlar. 
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Korunulacak Bir Tehlike 

K duza arşı Daima 
T. dbirli Olmalıdır 

( 
Atı hazırlama. m muru Bay Basan 

Ba otarafı t inci Jüzdt) 
malôınat edindiğim h. k d h yv d L"llduz olmak kabiliyeti 
LAfı uzatmayalım: Beni 

1

~ir -;;: ~~ vardır ve bizim memleketimizde 
lllrdı. Parmagv ımı kopa d P hayvanlarla mücadele iti biraz 
• rma erecc- k .. 
ıtne getirdi. Bunun neti . 

1 
k gevşe oldugundan maaleıef ku-

k cesı o ara d f 
uduz tedavi evine 'tti 1 uz azlacadır. 

t d . gı m. 4 gün 
c avı gördüm. lıtc size, hu ma-
cerayı anlatacagv ım va m 
b 1 d .. "' aruz 

i:nun ugunuzdan hiç haberiniz 
o ayan tehlikeleri sıralayacağım. 

~ 

Her tarafı bey z bir &alon 
tasavvur ediniz O k d b 
bu b 1 · 8 ar el' a:r: ki 
k leğyaı. ığın İçinde bir tek toı.un 

ara ı ım f '-
1 ar"elmek mümkün 

o sun. Bu lo d . 
Yalı b n a yıne beyaz bo-

• ey z ç f 
aryolalar. arş ve yorganlı 

Bembeyaz •. 
1 P•Jamnlı insanlar 

ıa onun ortasındaki b 
d so anın ba-

flD a toplanmıc:ılar bir'ıb' l . 
. d'k ., ' ır erıne 

geçır ı leri kazaları an] t 1 
itte kuduz h stan .• a ?o~ ar. 
vo kudux h lal sınm oguıu 

K n. 
nfası, glSzU k 11 

aargı1 r i · d ' 0 arı, bncaklan 
..: B çkın e bir hast an!abyor: 

a dıındı v 

aaldırdı H ayı sıgırtmaça 
b . e en çiftey ld 
oıaltıverdi A an ım, 

kızdı .x,._ YI Yaralandı amma 
' 5u-tm çı hı kt b •aldırdı. Çift . ra ı, ana 

yoktu. B a~oldunnaya zaman 

kaç ram, ayı ko;açmaya. Ben 
Jetitti bana 8' alar, derken 

. ır gö~-1 dl 

14-
lstanbul kuduz hastanesi yal· 

nız tedavi müessesesi değil, ayni 
zamanda bir serom hazırlama 

evidir. Anadolunun birkaç yerin· 
c!e kudu~ hastanesi vnrdır. Bun· 
lardan Diyarıbekirden bqka ın· 
dn kuduz aşısı yapılmaz. Aşı:arı 
Sağlık baleanlığı tarafından bak· 
ter.iyoloj ihnnede hazırlanarak gön· 
derilir. lıtanbul ve Diyarıbekirde 
ise &il biunt hazırlanır. 

Kuduz aşıımın ve aeromunun 
hazırlanması insanlar için kolay, 
fakat bunları hozırlıyan hayvanlar 
için güçtnr. 

Farelerle kobaylardan sadece 
seram hazırlanır. Çnnkü bu hay .. 
vanlar gayet kıymetlidir ve gUç 
yetiştirilir. Kuduz aşııı almak 

• için tavşanı kudurtmak lazımdır. 

Kuduz hastanesinin en eski, 
en emektar otopsi ve aşı lhznn 
memuru Bay Hasan bu işin e 
usta · adamıdır. Farelerine husuıi 
bir itina ile ve kendi yatak oda· 
aında bakan bu Bay Haaan aııyı 
töyle hazırlar: 

hem yere., Bire 6- e yıktı 
BakcLaa b lllered ne kuvYetli. Liboratuvarda ehlileştirilmlt 
kaladua :~. ?kamıyacağım, ya- kuduz mikropları_nı bir ıırıngaya 
ladaa Ô gına, •kınaya bat- alır, tavşam kulaklarından tutar, 

lı: tesbai bihnlyoru alnının ortasında on paralık bU-
aı-... ••cıkda .. ın artık, 

hastaaecleyclim. • gozlbnn •çdına yDklUğftode yuvarlak bir yeri traı 
ıöndercliler. Sonra buraya eder, eti neşterle yararak katata-

unı bulur, ve bu kafataaında 
Bir bafb.a da ~ 
-Benimkfal daL- anla'1yon Mi.kapla qı lğneainin girebileceği 

b iMi fena ya· Da- kadar bir delik açar •e aııyı 
va~m aıında otururduk • dört tavıanıa beynine zerk eder. Bun-
ar adaı, bir de b ktık da t (6) ...a ı••-göründü Silih • canavar n sonra avpnın ... n ua 

aldık elİmize a
1
ttalc Orkmedi, ~mra kalmıt~ır. Dördüncll gtln 

.___ ıopa ... b Jad tavıaa kudurur, bqinci g6n felce 
-uiaıe a·tmi -.. aı ık 
yaptık Ca ye, aınaia çok fena uğrar altaocı gtbıtı de ölllr. Bay 

• navar ( kurt } kı Hasan ba 6len tavşanı alır, teşrih 
evveli hana saldırdı T zch maau.na götürür, orada otopsi 
) erimden difledi • am ( 46 ) yapar, beynini •e mUl'dar iliğini 
.. ldırdı, rahmeU~ ıoknra bunlara ,.ıkanr. Murdar ilikle ıerom, beyin 
Y-ı.td ' ar adaıı ( 58 ) ~ 
deldi eb~:·~~L D4f ler1Je kafata11m lle de aşt yapılır. 

' .. ,,.nını e d' (32 1 -•- L ___ ., ___ lc • • t da hyrull' m ı, ) davann •• men w~ ~ a.-
kuct..z •anın kopardı, meğer f&llla.rm katlandığı veya katlaml· 
A•'- -, mered, seberdi ·rn chnldığı ıu büyük azab bu bay-
"""" razı l gı ' -•- b' · 1 · k ..ı __ teıa -ı.1__ o ıua devletten bizi •a&Uann ızım çın ne auar 
~ buraya glnderdi de faydah olduğuna ıhterlr. 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

2 3 4 7 8 

Bu UnkU Bilmece 
Boı dört köıelerl eıağıda ya• 

ıalı manalar gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunu:r:. Bu sa
yede hem vakit geçlrmİf, hem 
de öz Türkçe kelfmeleri öğren· 

mit lluraunuz ! 

12345678 
1 
2 
3 
4 
5-
6 
7 
8 

Soldan aQaı 

1 - Şerefli - valde 
2 - Baş na bir O getirllince 

vünema bulur 

3 - Mem eke t • acın zıddı 
4 - Ümid 

• 

S - Sonuna bir K getirilince hafif 
m s :lor Jahikuı - sahih 

6 - Rutubetli olmıyun 

7 - içine bir şey konulan ntıBne 

8 - Cemiyet 

Yukarıdan &f&Gt: 
1 - MüteeHİr olmak 
2 - Beyaz: 
3 - Gayet kOçük tat parçaları 
4 - NetvUnema bulmak 
:S - Muazzam 
6 - Tezyid et 
7 - T a dnd et 
8 - Onun zıddı - firu et 

Her akşam 

OVOT i'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRA~ KONSEID 

Cildiye we ZUhrewlre 
llaatalıklan mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğl~.A.emah~ Burs& Pazarı 

ittıaalinde Atlae Han Tel. 48858 

BI lfle•ell için 

En 11t81lemmel kotonlar 
Perlaln yeg6ne 

c • B 
Kotoalandlrı 

ktan brt.ıduk. Said Keal• 
v Bu. ~accralardan ela anlqıfa- _ .... - ... --·-·---.. ···-··-... 

cagı ıabı kuduz iD8aQ muhakkak 
bir hayvanm saldmfl •e M:tinabı == TA KV J M == 
mUmkUn olrnıyan bir kaza neticesi Gtıa SALI Kaaı 
olaralc geçer. Ben ) urtda\il&rıma Sl 8 2 RCI KANUN eas 62 
bval19 ederim• Arabi Rumi -

Bir havu ~
J -an&.a oynarken · bile 

ısırılsdar, vakit cır • d 
6eçu-me en, ı•· v 

ran hay'Vanın kuduz olu J d aı-"-•-"-lt•f'E-=~-a-'1,r~ut V•\t! ~ v ... ; b' p c ma 1-
gı tes ıt cdilmuini heklemeden Gün•• 2 39 7 2fi Ak, ... 111 n - 16 55 
luıduz. t _ı_ • • Oır·• 7 24 ı ~ 22~ 'r ataı ı ıs ıa 34 
~\i k"' k eu.avwne baılasmlar. t•ıoı•.ıl 9 •7 14 '4~ lcauk l:.ı 48 .J 40 ~ 0 

Y urttnn kuşa kadar her 

2f ı el Klnun ıssı 3 Şnnal 13'J 

Nlkolaldl • Etti 
204 Galatasaray 

K A $ E 

Grip • Nevr ljl ·Be v dl rllarr • ruitlzm - Romatizm• 

,... ' 
Denizyol farı 1 BU ADAM 

lf LE TM B ıı Ne garip bir Si AA 
AHatderl ' Kerak1J1 KlSprll\11111 

M hQ d ... Vak•' t t.:. Tel. 'H6] - lirkeel G r arua• 

Haa Tel. 22740 ·---· • • <il( 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 9 İklnci 

Kanun ÇARŞAMBA glinli saat 
19 da Ayvalığa kadar. 1184,, 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 10 

lkinciklinun PERŞEMBE gllnll 
J 1 de Sirkeciden kalkacak gi· 
dişte fzmlr, Antalya, Alanya, 
Anamur. Mersin, Payasa dl). 
nüıte ilave.ten Taıucu, Çanak· 
kale, Gliboluya uğrayacak· 

b~ ~~ 

Bartın Yolu 
MERSiN vapuru 9 ikinci 

Kanun ÇARŞAMBA gUnü sa· 
at 19 da Sirkeciden kalkacak 
gldifto Ereğli, Zoaguldak, Bar.-
tın, Amasra Kurucaıile Cideye, 
dönüşte yalnız Kurucaşile ve A· 
maı;raya uğramıyacakbr. "81,. 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapuru 9 lklnc: 

Kiouo ÇARŞAMBA saat 20 de 
T vphane rıhhmından kalkacak 
gidişte Tekirdağ, Miirefte, 
Şarköy, Karabigaya uğrayacak.' 
Dönliıte yalnız Şarköye uğra· 
mıyacakbr. '80,, 

Trabzon Yolu 
VATAN vaporu 8 ikinci 

Klnun SALI 20 de Galala 
Rahbmmc' an kalkacak gidişte 
Zonpldak, lneholu, Sinob, Sam· 
sun, Fataa. Ordu, Giresoa, 
Tirebolu, · Görele, Trabzon, Ri
zeye. D&aütte bun:ara ilaveten 
Snrmeneye deuğrayacaktır. "78,, 

imroz Yolu 
ASYA 'apuru 10 lkincl Ka

nun PERŞEMBE glb6 saat 
16 da Tophane rıhtınıından 

kalkacak Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroıa. 

Dönüşte ilaveten Şarköye uğ· 
rayacak Tekirdağına uğramı· 

yacakbr. 1177,, 

Size biri<' ç Y~·· zarfında er• 
kekleri teshir eden gUzellijl 

vermeyi deruhte ediyor 
Bu ıene arzuouaa muvafık 

bir ıureüe e~leamek ve pek 
aa erkeğin muknemet edebi
leceği güıelllge malik olmak 
ister misiniz'? Evet, o halde 
bu tavsiyeyi hatırınızda tutuuuz: 

Methur bir ilin;ı tarafı~· 
dan keşf ~dileo yem ve cuzıp 

bir formül sayesinde; yalnız 
birkaç giin zarfındıı o kadar 
arzulıtd ığirıız giiztılliğe mı:ı l ık 
olalı ılın5ioi:r.. Bu mühim ve eon 
keşif 0 kadar müeaıirdir k.i. 
lakeh, çirkın ve bunatuk bır 
c ldde bile .., ayani hayret ıe
me reler vennekteıl ir. llu esra· 
rengız cevher oimdi Tokslon 
kreını tP.rkibinde mevcuddur. 
Akşuııılaıı yatınn ırlun evvel 
cildiu unsuru gıdaisi olan 
pembe rengindeki Tokelon 
kremini kullan•• z. Siz uyur· 
ken 0 : ci!diai:ıi ırencJeıtire
celc ' ve güzelletlirecektir. Son
ra da .. b .. h'an p=ıe cildin Lir 
unsu ·u olan (Jat81Z) beyaz 
renkte Tolu?oa kremini kul
lanın ız. Cildinizi kuyvdlen
<İ irir 'e hey zlatbrır. Aynı ıa· 
m .. nd n ı;iyab benleri ve açık 
m~sam tı izle e :ler. 

Yen b·r güze'lip malik ol-
k erk e kleri teshir etmek 

m a , b • 
iııteraen iz, hemen ugun en 
Toka 'on k rem ul kulh.amağa 

Cad. · k dar bnşllyın :r.. ını:r. ne • 
f ena ve çirkin olursa o eun 

n ye ade· aeme rea:nden memnu 
ta müt .. lıayy:r kaJa c .. kaın z. 

\ 
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12 Sayfa SON POSTA 

ADA.PAZARI 

Tİ 
Merkezi: Ankara 

• 

Taf!lamı ödenmiş • 
sermagesı 

• 

2.200.00 ürk 

TtlrldrenlD ber rerlnde 1;abe ve muhabirleri vardır. 

• 
1 ank elit a m 

İstanbul şubesi: TeL 22042 
Galata şubesi: 

Yakında çıkacak vaka, cinayet, macera, hikaye ve 
meraklı tefrika mecmuası 

12 Büyük s8Yfa:r;.1kli resimler: 

ıs ş 
Ankara cadllellade Aval Bamada "I Ro. da 
"P t " armak zl ,, müdürlilğü 

Pek Takında Çıkıyor 

" 
48201 

Zafiyeti umumiye, iştahsız:lık Ye kuvvetıizlik halitında bUyUk faide ve tesiri görDlen 

Unutmayınız ki: Bu ilaç nöbetinizi keser, 
ı.hhat ve neı'enizi yerine ietlrir. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Kı c olayısile su saatlerinin dondan kırılmaması için tedbir 

alrnalar::ıı sayın müşt.!rilerimizden dileriz. .. 74,. 

AT 

Sahibi: Ali Ekrem 

RADiO SALTs'I 
ile çabucak geçecektir. He
men bugünden bir kutu 
alınız ve akıamlarl derunüne 
kafi miktarda koyacağınız 
Radio Saltı ile bir ayak 
banyosu yapınız. Kat'i bir 
tedavi bulunacak, ayakları· 
nız hafifJlyecek, sancı ve tiı· 
kinlikler zail olacaktır. Bil· 
tün ec:r.anelerde satıhr. 

Ne!lriyat müdiirü : Tnhir 
'ion Posta Matbaası 

o 
aızlar 

için ell 
teslrll ilAftl' 

vardır· 

• 


