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Evlat 
Katili 
Babtı 

"Trakya Komitecileri, Hazır-
lıklarile Harbe Gidiyorlar,, 

Radyo 
Ve 

f:ttiğinin Cezaıını Buluyor 

ı Nı,aaeı Hal., ••Mrl•rl mltr•lıH hıı11ll• 
Ilı '4taclr 2 
11 

ta11 '-1 •, ( A.A. ) - Hu.- nlo ıoa sencl lmparatorlufunu 
• ._d, P..-.toruoa hizmet tekli- . nrumak için. afllaa harpte Ha· 
"'l'>'• i.uh.nınUf elan tayyare al· bqlıtına .uhlr elaak ldedilcleri· 
J..~ ~erikaL ZMCi Hoöart al liylemiftt.. 
~, 'Y•a, biıı t . Miralay Ju•ayan, tayyareleri 
1 llı••ıl • yetittirmlt elduiu Amerf kadaıa ıellr ı•lmez ad.m· 
~ l•ne •tııaı lıe1eıinden nrdlil lwi1e birlikt. Adlıababa'ya ha• 
~ lllr. Beac1 pilotla btwaya ıel· reket •decektir. 
ı ... •Pr,1 u halteri veren Dall .. vk•••t Dev•m •d:ıor 
-.... l•z:ct• · b ,, 

'" llliral •ıne eyanatta ltu· Nycta 1 ( A. A. ) - a•aaıa 
.~ ay, Amerika zencileri· ( Devuu '11 iael ybde t 

veh· 
Bu ır Kenarında Karaca Sürüleri 

'-t ••ne orrn ı · ..1. A .a 1-tı h•nı, b an •rımızsla bol av laayyan)arı varU1r. •-adarlar ltu 
cect rın ollua. 1 ~ıı &...~ •• lal4if ltub aUau staneulaa &Y~l.arın ual .. llfta at,,~orlar. 

ran Wr lüka olen aval+ ela klrıl•iftlt. Tüfek Hıl 
( ...... 11 iael ,.,... ) 

lzmlr, 2 ( Huıuıi ) - Buraya 
bailı blltiio köy]erde TOrk inkı· 
Ybıoı vllcuda ietiren bUyftk ıef· 
J.rln adlarını ebedlleıtirmek için 
andaçlar dikilmektedit. Buıtin 
ilk olarak ışıklar köyünde bliyttk 
6nder "Atatürk,, Un adına bir 
andaç menkU taıı dikilmiştir. 
&atin köylerde ayrıca bir de 
Cumurlyet meydanı inşa edil .. 
cektlr. 

Gazete 

... 

, 
' 

• Pir•tl• Y•11•• 6•1trl•• •rlıiıu 
Af (H[ Ortadaki ıiTil n eakalh Hl bahriye nazırı Hacı Kiryakudur] 

ına, uıuıt) - Sellnikteo azaları, Cumur Reial Bay Zaimiae 
ıon. ~elen haberler, orada bir proteato telgrafı çekerek 
v-;ı~etın ço~ ~~rgin ve karııık Çaldaris hükumetini kıralcalara 
ol ugunu bıldmyor. muzahir davranmakla itham 

~ıral taraftarlarile cumurjyet etmiılerdir. Girltte bulunan Bay 
ta~a tarları araıında geçen gün Venezilos da Sellnlk meb'uılarına 
~ 1~0 'le kan~ hadiseden sonra, çektiği bir telgraf ile hareketle-
k •

1 
nı ıe. rl Adeta ihtilal daki· rini takdir etmit ve cumurlyetin 

Ma ~rıd geçırmektedir. Selanik ve muhafazası için Makedonya aha• 
a e onya meb'uslarile ayan ( Devamı 8 iaci yüzde ) 

·--:~=========~====~=========--==-
Meşhur Lavrens Yine Sahnede 
Londra, 2 ( A.A ) - ln2ilb: casus teşkilatındald btsmetJerile 

tanınmıı olan mcıhur Miralay Lavreı s . mütehauıı amele •fatll• 
kayıtlı bulunduğu bava kıtaatmı terkederek biaikletle meçlnal bir 
iıtlkamete ıitmlştir. 
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alkın Se • 
ı 

Bir Kırtasiyecilik 
Şahes ri 
Ve Halk 

Duguo.ku anketimizin mevıuunu 
i ter inan ister inanma sütunu· 
muzun muhteviyabndan aldık. 
Bu, bir mektupdur ve bir pro· 
feaorllmüzden gelmiştir. Bu 
münaaebetle bakınıı okllyucu· 
lanmız ne diyorlan 

Bay Lütfi ( Kire9burnu 20 )- Eskl 
DarQlfünunda (88} Hne profeıörllk 

yapan Bay Rntit Tahıla Y•tı (62) yl 
do'durdutu için açıkta kalmlf. Geçen 
ıeno Hazirandan beri de bir Malmtl· 
dGrlUA'tnllo yatnııı ynzünden kendi· 
ıine tekaQtlOk maaıı baj'lanamam•t• 
Bu eıki ve y~ılı profeı6rlln gazete• 
lerdeki ıtkAyetinl okuyunca hayre• 
timden dona kaldım. Gazetelerde 
du', yetim ve mCltekaitlerin bu çetit 
binlerce tikiyetlerini okumaya ahı· 
tık. Alakadarlar onların hepsin• birer 
kulp bularak keadl.lerial temiı 
çıkartmak lıterleJ'. 

Fakat bu ilim adamının tlk4yetlne 
ne diyecekler acıaba? Yanlıt lıesap 
Batdattan c3ner derler. Malntemuru 
bir pnhtlık yapmıttır., diyelim, Fakat 
bu yanlıt ISaj'dada d&i g:tae ıimdiy• 
kadar dönmul lbımdı. Çftnktl Batdat 
nihayet bir haftalık 'bir yoldur. Bu it 
tam doku:& •ydanbori düzelmemlttlr. 
Baıka hiç bir yerden geliri olnııyan 
ihtiyar bir ilim adamını b6yle dokuz 
ay panuı::a b:rakmak doA"ru mudur? 
Acaba bu yanliıı yapan Malmemoruna 
iki ay maaı verilmeH laeli nice olur? 
Memurlarımız halkın lılerinl görllrler 
iken ltneyi kendilerine, çuvaldızı 
b fkUına batlJ'mB b'YIİ)'CIİDİ aözfS
Dlnde tutsunlar. 

* Bay Abdurrahman ( Btiyükdere 
iakelo caddeıi 82) - 38 11ene en yak
ıek bir irfan yurdumuzda mOderriılik 
yapan bir Alimin tekaClt!Ok maıııı (9) 
ay~anberl batlanamamıf, daha da 
batlaaaeata yokmuf. Profeaör, çok 
acı bir tlklyetname gijndnmif. Ha
yatının (S ) aeneıinl yurdun irfanına 
veren bir lllm tekallde aevkedilirken 
elbette kalbinde vazifesini yap•utlan 
haa bir haz tatır. Ben hayatımı mlOete 
verdim. Millet de beni ıon umanla
rımda el üıt&ade tutar, bana U:r..ım 
gelen hurmetl, kolaylıtı gôıterir. 

ÇOnkU milletim kadritlnHtır, der ve 
köıealne çekilir. fıte bu profeaörl
miıı. de böyle bir itminan n kanaatle 
çekilmif. Milletin vereceti tekaüdiye 
ile y14ayacak, 

Fakat Kadık6y MaJ•ldlrlntO bir 
yıınhılık yapmıt bu yüz.den bu zatın 
tekaüt m atı tam dokuz aydaaberi 
verilmemlt. Beoce bir HDe bir pro· 
fesörU maa1111 bırakan bu memur 
kimae deJ'hal bulunmah Ya caı.aıt 
nrılmelldir. Hatti bu profeaariin 
bir Hnelik .ıarar • aiyanı da bu 
memurun •••ı adan kesilm•ti ir. ·--···--·- --.-............. r 

Çam 
Tı~tılları 

• 

r e u 
evkıf Edı di 

Y enik6y ıulh hlJdmi dftn, Ernls otlu Albor 
adında bir ecnebi a•mfcl hakkında, rliı••t ıuçun• 
dan teyktf karan ••rmiı • lddlaye aısre suçlu, 
k~raya çıkma ıaadeıi olmadıtı halde AntuYan 
adında bir Fransıı: gemici ile birlikte Y enlköy• 
gltmlılu, fakat oradl yakalanmı lardır. 

laplro otlu Vasıl dl\kklna glrmlı •• çekmecedeki 
paralan cebiae Jlrleıtlrmlıtir. Bay Şakir Vaıllle 
c:lt\kk&nm kaptsınd karııl•t•lf ve yazlyetiot ınpbell 
alSrUnce hemen yakalamııbr. Polhı gelmiı Ye Vaıllln 
ceblerlnden paraları çıkarmıştır. 

2 - Uluburlulu Mehmet adlı blriıl kafayı tut• 
Bunludan A1ber ıerbut bıraktlmaaı için 

poJiM bir lira rU,_ ' teklif etmf f, alınan tertibat 
HHrioe cllrmUmeıhu~ halinde yakalanmıı Ye hak· 
kında tevkif karan •ertlmlıtir. 

tuktan ıonra polise hakaret suç.undan tevkif 
edilmlıt1r. 

Galata sulh ceza hlklml de dlln iç tevkif karan 
vermit ve pollı meYkufları dUn mllddılumumtllğ• 
göndermiftir. Hidl11lu ıunlardır: 

2 - Cemil oğlu Ahmet adlı blrfıl de yankeıl· 
ellik suçundan yakalanmıf, mevkufların tıçll de 
mtistantikllie verllmiıtlr. 

Bunlardan baıka Abdullah adında birisi de 
Tophanede Bay Muammerin e•inl ıoyma'k ıu• 
çundan hlkim kararile tevkif edllmlı Ye OçüncU 1 - Arapcamiinde Mahmudiye cadd11lnde bak

kal Şakir abd11t bozmak için d kkinından ayrılınca Milstantiklij'e verllml§tir. 

Takas işleri 
Şehrimizde Yeni Bir Ko

miayo.n T eıkil Edildi 
Şehrimizde takaı mUsaatlal ... 

rlnl veren komiıyonun Ilga edil· 
diğinl yaımııtık. Yeni komisyonun 
teıklll için dlin Ökonomi Bakan· 
lığından allkadarlara emir veril· 
miftlr. Bugllnden itibaren ç.ahı· 
mıya baı!ayacak olan yeni takas 
komiıyonuna Vali Muavini Bay 
Rnkneddio reislik edecek; ka -
biyo, TUrkofiı, ihracat gümrUğU, 
Ziraat Bank ıı Müdürleri il 
Ticaret Odası Umumi Katibi de 
ittirak edeceklerdir. Mül a heye
tin işleri bugtindeo itibaren yeni· 
sine devredameye baılanacakbr. 

Meyhane 
Kavgacı arı 

S bz el Mihail oğlu Koço, 
bendncl Mahmut, balıkçı Mehmet 
polis tarafından yakalanarak dün 
MUddeiumumiliğ verilmişlerdir. 
iddiaya gpre, Mahmut bir mey
hanede b lıkçıSadullaha t banca 
çekmlı Ye Mehmetle Koço da 
bunu teşvik etmişler. Suçlular 
Sultanabmet Birinci Sulh Ceza 
bikiminin tinUne çıkanldı!ar. Ha
kim muhakemelerinin gayrimev
kuf devamına karu verdi. 

Kamalı Adam 
Anadolukavağında şüpheli va

ziyette dolaimakta iken ,evrilen 
Ömer adlı birinin llzerinde bir 
kama bulunarak müsadere edil
miıtir. 

K1dım Zamları 
Bu •~ne Ağustoıta btanbulda 

Lise ve Ortamektep muallimle
rinden (100) kadan kıdem zammı 
alacaktır. Bakanlık kıdem zammı 
alacalClann lıimlerini teıp:t etmeğe 
baılamııbr .. 

\Anaforculuk 
Yüzünden 
Bir Cinayet ! 

Evvelki glln Kadıköyiinde kanlı 
hir hadis , olmuı, Fenerbabçe 
stadyomuna girmek yUıtinden 
çıkan kavga n ticeıinde iki adam 
yaralanmışhr. Hadise şöyle ol
muştur: 

Muz ffer :isminde biri evvelki 
gtln d vardan atlamak suretlle 
Fenerbahçe stadyomuna girmek 
istemiştir. Bunu gören stadyomun 
bekçiil Bayram koşmuş, Muzaf· 
feri ) akalıyarak dışarı çıkarmıştır. 
Muzaffer bir müddet oralarda 
dolaştıktan eonra tekrar duvar· 
dan atlıy ... rak stadyonıa girmek 
iatemistir. Bekçi Bayr. m küçük 
bir taş atarak Muzafferi alllmdan 
hafif sur tte yaralamı.şbr. Bunun 
üzerine Muzaff r de her 1akit ya
nında taşıdığı su'ltalı çakısı ile 
bekçi Bayramı sol küreği Uzcrin· 
den ağır surette y&ralıyarak kaç• 
mıştır. Hayranı Zeynepkamil has• 
tanesine ka!dmlmıf. Muzaffer 
yakalanarak tabk;kata başlan• 
mışt:r. 

Bir «armanyoleCI Yedi Ay 
Hapiste Yatacak 

Kireçburnunda kahveci Bay 
Alinin evinde oturnn Bayan Ev-
renya, Balıkpazarından geçerken 
yanma aabıkablardan Ha} ri oğlu 
lbrahim sokulmuı ve içinde (300) 
lira bulunan çantasını hemen 
kapar.ak kaçmıya baılamqbr. 
Evrenyanın bağırması üzerine lb
rabim } akalanmış ve Mnddeiumu· 
miliğe verilmiştir. Sultanahmet 
'Sulh ikinci ceza hakimi dün mu
ba'kemeyi bitirdi. Suçu sabit gör
dti ve- lbrnhiml yedi ay hapa 
mahtdım etti. 

Esnaf Bankası 
Tasfiye işine Bugünden 

hiburen Baılanıyor 
Eınaf bankası umumi heyeti· 

nin &on toplantısında tasfiye ka
r.an • rildiği ve bir tasfiye heyeti 
seçildiği malumdur. Tasfiye h~ 
yeti dünden itibaren çalı§malarına 
başlamıştır. 

Öğrendiğimize g6re, SUmer 
banlcın matı olan ve bir hayli 
znmandanberi k'lraıı ödenmiyen 
bugtinkU banka binaıı, bir 1haftaya 
kadar bote1tılacaktır. Bu arada, 
bankaya ait eşyanın aatılması lka
rarlaştmlmııtır. Tasfiye heyeti, 
ayrı bir yerde çahıacak, banka· 
mn hesaplarım gtizden geçirmek 
ıuretile alacak \'O borçlarını teı· 
l:it edecektir. 

24 Saatin 
adiselerl 
Cemil, isminde biri Beyııtta 

abdest almakta olan Fahreddin 
adlı birinin cebinden 15 lirasını 
çalarak savUJurken yakalanmııhr. 

lf T vukpaıannda bir ala-
cak yUyUnden çıkan kavga 
net;cesinde Saim adlı biri yum• 
rukla Mehmet adlı birlnl yllzOn· 
den ve Mehmet te çakı ile 
Saimi kolundan yaralamı~lardır. 

lf. Ktirt Ahmet adlı bir wa
bıkalı evvelki akıam Y enicami 
cıvarında qça Mehmedin dUkki· 
mnda oturub iıret etmekte iken 
sarhoılukla çıkan kav,aa netice
ıinde Şiikrıı adlı birini bıçakla 
1aralamıflır. 

Fena Ha1de 'taratandı 
Ga1atada Mumhane ıcaddeabı

de otur.an lamet adh bir ~uk 
Ruı manasbnna çıkarken merdiven

den dtişerek muhtelif yerlerinden 
ağır Rrette yaralanmıfbr. Lmet 
llmitsiz bir halde lautaneye bJ.. 
CL rJtmışbr:. 

1 ~on Fosla 'nın Resim[~ Hikayesi : Pazar Ola Hasan 

- Beled;ye aafalt yot:arı t~ 
m"z1emek iç:n t-anklar ıatın •la
cakmıJ.. 

Hasan B. - Awfelt }ollar ne
rededir .domtana ? 

- Şehrja daı ... 

H. B. - ~briu içi lemamile 
temiz1tamİ.f mi de. tehri.B t:Lınn 
teaıiz~emekle bu kadar faila all-
"•w .ıuyOdUI 

- O kadanna 
Haua BJ. 

ermez 

Tari i 

Afyon 1 racatımız 
Haylı r ı 

Son haftnlar içinde, dıt piynıa1~ lara olan nfyon ihracatımız hnf 
artmııtır. Fiatler tutumlu ve alıcılaf 
l.teldldlr. Afyon ıcvkedilen menıl .. 
ketlerin batında hal ya, Be' çika, 
Amerika, fsveç ve Norveç geliyor• 

Millet Mekteplerinde 
Millet Mekteplerinde düne.en l~· 

baren imtihanlar bııtlnmıtbr. laıti
haalar Oç gün .Urecek ve muvaffak 
olanlara Millet Mektepleri djp oıııatl 
nrllecektir. 

Şehir Meclislnde 
latanbul Umumi Meclisi yarı~ 

8tleden sonra toplanacnkhr. Yarııı1' 
toplantıda Şehir Mecliıine Birind Rell 
nkili Hçilecek, münhal Daimi Eneli• 
men azası intihap olunncak, Mecli•• 
7enl lttirak edın az, lar takd:m edl• 
lecektir. 

A sllsız Bir Haber 
DnnkO gazetelerden bir._ latanl;ulıı• 

yeni imar planı ycıpılıncaya ı,odaf 
inşaata mllsaada edilm"yaceğini ynı" 
yordu. Y pbfımı:ı tahkikata sıöre bt 
haber H.lıu:dır. Evve!ce çıkan inşaat' 
ve yollar kanunu muclbiııce ioıaat• 
m01aade edil c ktir. 

Veremle MUcad le 
Veremle mllcadele c miyaliaia 

mekteplerde yapacağı yeni teşkillt.• 
dair maarif idareıl mektep.ere bıl 
taminı gôodermiılir. Bu tauıiınd•ı 
tetkil6tın nnıııl 1apılaca~ı izah edil"' 
mekted:r. 
Lılhananın Nakllya Ocretf 

Ucuzlatdmı' 
Şark demir7ollar~ kumpan:ra" 

son defa, ilhana naklJyab için nat'hdt 
Qcretlerini indlrmcte karar vorJOI! 
tir. Vazoa baı ına alınan ücret, (1;:ıoı 
lira tenzil edilmiıtir. Şirket son bit 
yıl içinde., kavun, karpuz, odun, kS. 
mir, yumurta vo daha bazı madd"" 
luln nakliye illcretlerint ıı~Jltlll .. 
bulunmaktadır. 

Üniversite Tatebesl KttaP
sızhkt n Şlk y t Edıyot 

Üniversite ta1ebelerinden b r "11' 
mı yi e kitapııuıktan tikiyct etnıel' 
başlamııtu. Yılbaıında, bütün dert' 
lerin notları forma forma basılın8!t 
baıtamıf, fakat sonra, faaliY' 
durmuıtur. imtihanlar yaklaıtığı lç1"' 
talebeler endiıc etmektedir. 
Menfi Rapor Alan Mualll,..-

terln Vaz1yetl ~ 
ı.tanbul maarif müdDrlUtO, Uk1110,, tep muatiimleri arasında, Oç sene ._ 

•ate .menfi rapor alan uamuıl"' ~ 
ıtHfiyeye tabi tutu'maııına kıırsr 1dı 
mittir. Bu it için maarif idar~slP fi" 
bir ıkomisyon çallfm•ktadır. r·~-, 
yay• tutu1acak ;ık mtıktep nıu~ll~,. 
ferinin liıtui hazirana kadar ık 
eailmiı olacakbr. 

Marsilga 
Segalıati 

Marailya ticaret ıodamıln si)•~ 
liade malı:aadile yaplacak ıer•a:
ıtarilai bu g'lln1ude kMıtrlqtırıl e~A 
Zi7arat~i lkafileainin, ıNlaan bid:ı~ 
ıde ıehıimizden lbareket 
umuluyor. 

B. Digor Ki ~ı 



Beşinci ___ _ 

kurultay 
A.çzldı .............._ ________ _ 

-
11 lklidar s&ndalyeslne oturnşu· 
dun bugün onuncu yılını idrak 
d :n başbakan ismet lnönU, 
d 0~düncu BUyUk Millet Meclisinin 
,
6 
R•lnıa karan mfina ebetile 

u(~Cdiği U?Jtukta "önümli7deki 
~ aharda tehlike lhtimai'erine,, 

eıunıiy tle ışaret etmiıti. 
la Curna günü, ilk eçıhı top
~~ı ını yapan beıinci Büyük 
~··et M clısinde, büyük önderi
ıı Kamal Atatürk, tekrar Cüm

~~k· Re~si iileçildiktcn sonra, millet 
.\ dıerı, karşııında and içti. 
~ t~türk bu andile ulusa teknır 
e ltuvvetle uöz verdi ki: 

'a.d (ofk .. Türk milletinin saadetine 
•ar1• ane ve bütün kuvvet.mle 
~ 1nıesai, Türk milletine teveccüh 
d,~fek hot' tehlikeyi kemali ıid-

t fl m n', Tlirkiyenin ıan ve 
dtre ni vikaye ve ilôya ve 
t&naUhte ttiğ;m vazif nin icaba· 
tı:ıa\t ha rincf etmekten ayrıl· ,ac,.. . 
IÖz ~una namuıum Uzerme 

Verır· T·· nıı.,, 
ltıUc Urk milletine, çetin istiklal 
l'tlrdadolealle benliğini, varlığmı, 
Olan~-~ ve istlkliltni kazandırmış 
-.etdf"'·uytık önder, bugüne kadar 
\t e l<.gı her eözU yerine getirdi. 
ile l aın 1 At tUrk, Türk milleti· 
kern:~e.cc h decek her tehlikeyi 
l}I b~•tıddetle menetme ini çok 
için ,. dk~ başbuğumuzdır. Onun 
'nd c,ır ~ Cu hur Reisimizin y ni 
t 

1 
11 Ylireklcrimizdelci itimat ve 

ltıy aret. hislerinin coımasına çok 
oJd oıoth. ve e 'ut bir vesile 
kab~· B~kaç gün &onr da yeni 
lsrn n ın programını, Başbakan 
l'e e~ InönU'uUn ağzından dinle· 
Ilı \~giz. Gerçi CUmhuriyct HUkü
çf:l!ınln çalııma progr mı evvelce 
be 

1 
rnl tir ve tatbikine yıllardan• 

bak devam ediliyor. Ancak Baı· 
ıs ırnı ızın umumt ı!yasaya dair 

t ~ yec~ği yeni özler ve yapa• 
gı t kitler bulunacağıni sanı

)'oruz. 

li Beşinci U~~sı Kurultayına g 
il~ıe; Büyük Ond rin söyledikleri 
"e ' Kurultayın ayrılmaz birliği 
l barasız yardımı, hükumetin 
leştir~hrrnak iktidarını zeniin-

Cektır. 

",. a reni 
l(Qza Geçirdi 
tl"e11~~aa, 2 - Bursa - Mudanya 
r%ıu ~ uncu kilometrede buğday 
1Ç1ıı b. ir furgon un din~li kırıldığı 
d{:"t-il~ı k. za geçirmiı, 3 furgon 

°f" ihr, nüfusça zayiat yoktur. 

\ltk - Fransız Ticari 
~ Arık Müna ebatı 
ta.tıs, ıtrada Iktısat V ckAletl 
ııaı11 d.,, lliccarlarının Devlet Ban· 

balal"ıtı il bloke edilmiş olan pa
~ lıJIJna~ ~nıak için müzakerelerde 

<ı.}' }) ranıız Ticar t Milm 1Sill 
ıeıllliı 88 rean dUu ş hrimiıe 
llı ili" is ~h. ıtıüzakerelerin neticesini 

at belcı ıldirmiştir. Burada tali
İst •ınektedir. 

~ A~~huı Fırka Reisliği 
C 'tı "•kı~~ .2 - Kurultay Bat
t ellıa.ı ~•A'ıne tayin edilen Bay 
~tko ld Uncanın yerin lıtanbul 
t,~tty0 ~e Hey ti Reiıliiine 
Ilı 1 İt1 t ~ylavı Bay Abdülmut· 
~ktedir.0Yın edileceği ıöylan· 
(en· 

Ja 
1 

Japon Sefiri Geldi 

Çoçuk Aile 
'Yuvasının 
Saadetidir 

f:: 
r c -. 
~ ... 

' 4 
Çocuk, aile yuvaema ıaadet getirir. Aileyi i'aile sayanlar, çocuktan çeki- ~ 

nebiJirler. Fakat onlar yaradılıtlarında gayri tabiiliğin cezaaına uğramıt olr-n· ~ ' 
!ardır. Çocuklaranır:ın rüUltOp oynadıkları zaman lçinir:de gam n keder kal-
maz, ıonıuz l.ir aeviaç içinde yaıadıtınm hine lereinir.. 

Saadet iıfyoraıınız, ço:ult ıe•l'İıinden gendinizi m"'hrum etmeyiniz. 
--== 

SONTELG AFRA 
Q 

na sy 1 a 
ze su 
Atine, 3 ( A.A. ) - Harbiye 

Nazırının b yannbna göre, ta}•ya
reler, isyan halinde bulunan gemi· 
leri bombardıman tmişlerdir. 
Harbiye Nazırı Bay Venizclosun 
aailerle beraber olduğunu teyid 
edemlyeceğini, ancak halen a ile
rin !inde bulunan ve hareket 
etmfı olan dört gemi Girlde 
gittiği takdirde bu hu uıun tahak· 

kuk edeceğini ilave etmiştir. 

Yeniz U tler T vkif Edillyor 
Sel5nik, 2 (A. A.) - R smi 

bir tebliğe n zsran Venizelos 
taraftarı olan askeri zevat, Atl
nadan verilecek işareti bekliyor• 
lardı. Fakat bu i şareti getirecek 
olanlar tevkif edilmlılerdir. Veni
zelosun taraftarı olan gazeteler 
tatil edilmiştir. 

HaEk Nümaylt Y•pıyor 
Atına, 2( A. A. ) - Öğleden 

sonra Kanunu Esasi meydanında 
muazzam bir halk kütlesi isyan 
follleri leyhinde ve hükumet 
lehinde bir nilmayiş yapmıştır. 

Makedony . Ve Trakyade 
Selanik, 2 (A.A.) - Make

donya ve Trakyada tam bir sU
kün hilküm ollrmektedir. ihtiyaten 
örft idare ilan edllmlıtir. Venlze
los taraftarlarından birkaç kişi 
tevkif edilmiştis. 

Ası Gemiler Bombardıman 
Edlllyor 

Paris,2( A. A. ) - Atinadan 
1relcn haberlere göre, tayyareler 
iıyan halinde bulunan bir torpido 
muhribini iş göremiyecek bir bale 
ıokmuşlardır. HUkümet, iıyan 

halinde bulunan gemilerin itaat 
edinceye veya tahrip olununcaya 
kadar bombardıman edilm sini 
emretmitt;r. 

Averot Yaralandı 
Sofya, 2 - Yunan •efareti 

En Son Dakika 

ahrige Nazırı 
istifa Etti 

Atina 3 (Hususi) - Bahriye 
Nazırı Haci Kiryakos istifa et
miştir. Kabinenin de istifa etmesi 
ihtimal!erinden bahsedilmektedir. 

Atina, 3 ( HusuEi) - Tayya· 
re!erin bombardımanı neticesinde 
Girit l olundan çevri ~en ve hükü
met ku\Vetleri tnraf mdan yaka· 
lamm donanmadan bir kısmı y • 
niden isyan etmiştir. 

Bur.lardan birkaç gemi kaçmıya 
muvaffak olmuş ve Girid doğru 
yola çıkmış, batta bir tanesi 
Giride vasıl olmuştur. Girit valisi; 
Bay V nizelosa isyan hakkındnkl 
hattı hareketini ilanda gecikme· 
mesini tekrar tebliğ etmiıtir. 

Atina 3 (~usuıi) - Hükümet 
vazıyete htıkimdir. Birçok tevkifat 
ynpılmıobr. Papaanastasya, Papu• 
Ias, Annatasyadis ve diğer birçok 
muhalif fırkalar erktiaı mevkufler 
arasındadır. · · cö~Cira .. EiÇ~ .. mf~··~ 

Bu1gar Dış Bakanı ile 
Çiörüştü 

Sofyadan bildirildiğine göre 
Londraya gitmekte olan bUyUk 
elçimiz bay Ali F elhi eski doıt• 
larını ziyaret makıadile Sofyaya 
uğramıt ve istasyonda elçilik er· 
kanımızla hariciye teırifat umum 
mUdUrU taraf andan karşılanmıitlr. 

Bay Ali Fethi Bulgar Dıt 
bakam bay Bntalof ile bir saat 
kadar görlişmUş, eski Ankara 
sefiri bay Pavlof da elçimiz şere
fine bir ziyafet vermiıtir. Ziya
fette bir kısım nazarlar ve 1rene· 
rallar ile birçok . Bulgar ricali 

bulunmuılardır. 

ER 

-
? • 

mahafiHnden alınan malumata 
göre isyana i~tirak eden Ave• 
rof zırhlısı ile diğer bir muh· 
rip tayyareler tarafından bom
bardımnr. edilmiş, yaralanmış· 
Iardır. Averof bundan &onra Gl
ridc kaçmak istemiş, fakat bom
bardıman tayyareleri buna mAni 
olmuşlardır. 

T lgrsflera SanaUr Kondu 
Atina, 2 (A. A.) - Ecnebt 

memleketlere gönderilecek olan 
bUtUn telgraflara eansUr kor.ul
muıtur. Muhtelif gazeteler tatil 
dilmiştir. 

Amiral Flpoldos, hükumet ile 
bir kruvazördeki iisiler arasında 
tevassutta bulunmuştur. Asiler, 
c vap vermek için yarım saat 
mühlet istemişlerdir. 

Başbak nın Beyannamesi 
Atina, 2 (A.A.) - Başbakan 

Çaldaris ulusa hitaben aşağıdaki 
beyannameyi neıretmlştir: 

Bahrly tezgahlarında, iki ef
zun bölUğünde v Harbiye mek· 
tebinde bazı beyinsizler hükumete 
karşı isyan etmişlerdir. 

Hükümet, sadakatle mücadele 
eden askeri kuvvetlerile vatan 

aleyhtarı teıebbüsU bastırmıı ol . ·ı up 
vnzıyete temnmı e hakim bulun-
maktadır. Elen uluau temamen 
müsterih olabilir. 

iki yıldanberi irticaı t t k 
için A blitUn g.ayr~tini sarf •tmi~ ::n 
hükumet, şımdı nizamı muhafaza 
v Elen vatanda }arının i t' h . s ıra a· 
tını temın için tahr'k~t 1 • • ı:ı çı ara 
karşı şıddetle hareket t k 

b . . d eme 
mec urıyetın e bulunmaktadır. 
Bu mücadelede ölen ve yara· 
}ananlarla memleketin bütün as-

keri k~vvetlerinl tebcil etmek 
vadfemızdir. 

ta Ponya 
l'l'ltı Cdilrn~·n Ankara sefirliğine r 
l! 
0RuD n ış olan bny iyem asa .iNANMA! /STER iNAN /STER 

'tt 6 a d·· 
b · itimat un şehrimize gelmiş· 

IJ k narne . . k f<. il tam sını verme üzere 
ildln S An~araya gitlecektir. 

ayınvl r Şerefine 
Ank Çay 

~a.,,eteaı"rka, 2 (A. A.) - Ulus 
°'il~ b· adın sa 1 ·I rnı-k ır Ça v ~ •.' arımız şere· 
h Ve y erımştır. Bu ~a) da 
lılllrıınu ecnebı gazeteciler de 

ştur. 

Müderrltı do1'tor Bay Raşit Tah11inden aşağıdaki 1. verilt:ceği bildirilmişken (lO) ay aldım. Re ıni hiçbir 
mektubu aldık: yerden gelirim yoktur. 934 senesi Hazir.:ınındanbcrl 

Son Polta gar:eteıi Müdürllğilne eski askeri tekaüt mant m1n alınacağı haber verilmiş 
· l · l • • "k Kadıköy MB.'mildOrlfi"'<lnün yani . Aoaffıdakl yazının ıazetenız e basılmasını rı<:a ey erım. ı en, ı> 11 muameleaındcn, 

( 43 ) scıne hekimlik, ( 38 ) yıl mülra Tıp Fakülte- itim b~ıarılamodı; h!lA ı;;ilrünccmededir. 
ıindo MOderr~slik ettim; Y•flnllD ( 62 ) olmumdan Boatııncı Tepe mahallesi No. 88 

Üniversitede açıkta bırakıldım. Bir Hne açık maaıı Miiderris Dr. H.aşit Tahsin Tuksavul 
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En Kuvvetli 
Propaganda: 
Lmni·ıet I 

3 

lf. 

Yurdumuza dnha ziyada seyyah gel
m, sine yardım edecek temelli işleri 
ko ıu m 11 k üzere, yakında Anluırada 
bir topl ıınh yapılac ğım gezete'er 
yazıyor. Bu toplantıyı huırlay. n 
Tü · lcofis, toplcıntıdan önce, bu itlerle 
ujrat n ı-urumlara da yazmış, bir 
t · kını sun Jet ıı•_l"arnk bunlar hak!c.nd:ı 
o kuru mi r n c iltilndilkl rini yczma· 
larını iste mıf •• 

Hulıi a, Tilrkofiı temelli iıleri 

ko:ıuşmak için, işi temelinden 
tutn uş. 

Propağanda ile seyyah çekmenin 
melrnnizmasını ben kendi kendime 
iyice izah edemiyorum da, hemen 
her memlekette Hyyah getirmek için 
iliinlar yap ı'd•ğ ını, kllaplr r yıı:ı ı litrak 
1'er tarafa 1 edna gönderildiğini 
gör ükçc prop ğandanın tesiri oln· 
c ğınn, en ıonunda inıınmıya mecbur 
oa.yorum. 

Z ten bizim yurdumuz, kendisine 
çok ac}'yah çekmek için birçok n· 
lebierı lcendisinde toplamıo: 

1 İlkin taLiat buraya birçok güz.ellik-
ler yığmıi· V~kıa •ulak memleketlerde 

. görülen bfiyilk ırmaklarla onların 
kıyılarmdaki gOz.ellikler burada kıt 

amm , Qnları deniz., hele Boğaz, pek 
de rır .. ttırnııyor. Sonra da yurdumuzu:ı 
antıkası bo • 

Bu iki ınrt huır olunca eski za• 
man uıuHlnde seyahat etm ti seven
lerin istedikleri tamam deıneklir. 
Ancak bu zamandaki ıeyyahlar anti
kat~ rdan, tabii güzeUiklerden başka, 
gidecekleri tehirlerde eğlence yerleri 
arıyorlar. 

Bu yönden yurdumuzun bntka ül
kelere nispetle pek önde olduğunu 
söyJiyem yiz. Çok temenni ederiz. ki, 
bu eksikliği de Türkof:sin kurduğu 
toplantı tamamlasın. 

* O top!antı topl"na dursun, fstan-
bul z.alJıtusı yurda seyyah çekmek 
ıçrn birdenbire en bllyllk propagnn
dryı yapm ş. ~unu da gazetelerde 
görmOtsilntizdllr: 

Birkaç gün önce lstanbula gelen 
ynbancı seyyahlar arasında bir fotoğ• 
raf mer .. klısı adam elindeki fotoğraf 
makinesini burada kaybeder. Olağan 
itlerden biri. insan fotoğraf makine
sini her vakit bir ahbabına verip te 
bile bile kaybetm z yal Makine hazan 
haber vermeden kendi kendine d 
gi cıebi' ir. Fotoğraf makinelerinin, bir 
kf're gidince geri g !dikleri de pek 
az görülür. 

Öyle olmakla beraber, lıu 11eyynh, 
ihtiyatlı davranarak, fotoğrııf maki· 
nesini kaybettiğini lstanbul znbıtasınc 
haber verir. Fakat kendisini getiren 
vnpur, fotoğraf makinesi ne kadıır 

değerli olsa da, makinenin geri gel
mesini bekJeyemiyeceğinden kalkar 
gider, tabii içerisinde seyyah ta 
bulunduğu halde. 

Ancak, fstanbul zabıta11, seyyah 
gitti, diye fotoğraf makinesini unut
maz. Onu çalmıt olan hırsır.ı çabucalt 
bulur, makinenin ıatılma51na vakit 
bırakmadan onu elinden ahr ve 
makineyi: 

Sahibi o!an seyyaha gönderilmesini 
rica ederek, seyznhın menıup olduğu 
memleketin Koneoloshaneslno teslim 
eder. 

* insan seyahat edeceği vakit gl:le-
ceği memleketin tabii gOzelliklerin
dıen, ontikalnrından ve eğlence ) eri e
den öne o memleketle emniyet 
olduğunu ister. Bu istek inıanda o 
kadar tabiidir ki, eski zamanlarda, 
r.oraki seyahat demek ol n hacılık 
için l lle gidilecek memlekette emni-
yetin t mam olma11 onrt koşulurdu. 

Bir ıeyyahın yabancı bir m mi -
kette mı:. kineııiai kaybettikten aonra, 
makineainin arkeaından gönderilmesi 
her yerde, her vakit g8rO'Or, itidllir 
feylorden deQ'ildir. Yolculukta L6yle 
elde t tınan ıeyler değil, timendifcr 
vr gonlarıno teslim edilen t•ylerin 
bile knybolması çok göriildüğlinden, 
şimendifer yolculuğunda yük vago· 
nun~ teslim edilen etyayı 6igorta 
ettirmeyi herkese tavsiye ederler. ıl 

lıt nbul zabıtası bu fotoğraf n1a
kinesinl çalucak l:ularnk sahibine 
gönclcrmelcle fstanbulda ı ryy~!1°P!"ID 
hcrşeyin üstOnde istemeleri tabu ol n 
emniyetin mevcut o'.dutunu ıap .. t 
ctmişt'r. . 

Z bıta bunun'a en kuvvetlı pro-
pağı?ıı.ıuy•, emn yet propt'gandttfl ;ı 
yıı pmış oıuyor. Bundan sonrcı Tilrko i
sin yRpacnA"ı top!aııtıııın iti pek ı~cl ·y 
ol cıılltır. 
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Memleut Manzarası 
1 

Pazarda 
Hemşin 
Nahiyesi 

Hemıln ( Hususi ) - Hemıin 
nahiyesi Pazar kazasma 6 aaat 
mesafededir. Suyu ve haYaaı çok 
güzeldir. Kaza merkezinden nahl· 
yeye yeniden otomobil yolu ya• 
pı:maktadır. Nahiye 300 evlld:r. 
Nüfus kesafeti fazlad:r. Hnlkn 
çoğu baıka memleketlerde çalıi· 
makla iaşesini temin eder. Köy• 
de meyvacılık ve davarcılık belli 
baılı geçim vasıtalarındandır. Da· 
varcılar yazın nRhiyeye 10 aaat 
mesafedeki yaylaya göç etmek· 
tedirler. 

Burada Uç ay kaldıktan sonra 
tekrar nahiyeye avdet ederler. 
Bu yaylalarda çam tahtalarından 
yapılmıı baroka ıeklinde evler 
vardır. y aun buraaı adeta bir 
çiftlik half ne gelir. Hemşinden 
yaylalara giderken birçok menba 
sularına tesadUf edilir. Bu sulann 
en meşhurlan, Avazan, Uzunoluk, 
Salabpur f simli membalardır. Bun· 
!ar hep yolun üzerindedir. Nahi
ye cıv nnda aayfiye ittihaz edi
len birçok yaylalar vardır. Bu 
yaylaların &uyu ve havasile şöh
ret bulanları şunlardır: Anbarlı, 
Kito, Merye, Gundikan ve Karap. 

Burada Kıztaşı isimU bUyük 
bir tarihi taı vardır. Bir efsan~ 
ye göre:, gt1ya bu taı gUzel bir 
kız tarafından kaldırılarak oraya 
dikilmlıtlr. Halk arıcılığa ve 
avcılığa da çok meraklıdır. 

Hemşinde 2 kahve, 3 bakkal. 
bir terzi ve bir fırın vardır. 
Evlerin bliylik bir kısmı kirglrdir. 
Bir kıımı da çam ve keatane 
ağacından yapılmışfır. Nahiyede 
ihtiyaca kAff büyUk bir ilkmek· 
tep te vardır. ----
An ta/yada 
Haşarat Kırımı 

Antalya, ( Huauai) - Geçen
lerde Doden çayı taşmış, çivarın· 
daki araziyi su kaplamıştı. Su 
altında kalan arazide saklı yılan 
köstebek ve saire gibi toprak 
altında yaşayan hayvanlar ölme
m k için ıu yfizline çıklJllflar, 

fakat boğulmuılardır. Sular çeki· 
lince bunların leşleri toprak üze
r:nde kalmııtır. Üzerlerine basma
dan geçilemlyecek kadar çok 
o:an bu yılanların renk renk de
rileri bilglsiılikl yUzUnden çUrU
mektedir. 

Antalyada Bir Ayhk ithalat 
Ve ihracat 

Antalya (Huıusi) - Bu ay 
T riyeıteden ıehrimlze 7500 kilo 
kahve getlrilmif, mukabilinde 
1186 davar, .C66 aığu alınmııhr. 
Hamburga da 3160 davar ıatıl• 
mıştır. 

Antalyada Tahsildarlara ru:tAfat 
Antalya (Hususi) - ldarel· 

hususiye mali ıeno nihayetinde 
haliye •• aabıka Yergilerinden en 
fazla tahıilit yapan tahsildnrlara 
ınükAfat vermlye karar vermiıtfr. 
En çok tahsilat yapan tahı.ldara 
altın, ikinciye de bir gUmu1 saat 
verilecek ir. 

Bigada iyi Su 
Biga, ( Hususi ) - Belediye 

fehre yeni iki içme suyu getirt
miş ve halkı artık para iJe su 
almaktan kurtarmıştır. K h\·elerc 
narh konmuştur. Eir finc rn kahve 
iki kuruşa sa ı acaktır. Yeni ge.• 
tirilen su çok bo!dur. 

EMLE A LE l 

ihtadaki Karakuş Harabesinin Eski 
Bir Mabed Olduğu Sanılmaktadır 

KAhta,l(Husuıt) - Burası eski 
eserler bakımından araştırmalar 
yapılmiya değer bir yerd:r. Kaza 
merkezi olan Kölik kasabasına 
10 kilometre mesafedeki Karakuı 
harabelerinin eıkl bir mabet ol• 
duğu söylenmektedir. Bu harabe· 
nln dört tarafında dört ıUtun var
dır. Bu sütunl~rdan ikiainin llze· 
rinde heykeller vardır. Fakat hepıl 
kmlmıt vaziyettedir. 

............... --·----·····-·-....... --·--- Dördüncn ıntunda bir kitabe, 
kitabenin albnda da elele tutu~ 
muı bir kız, bir erkek resmi var
dır. Bu mabedin Karakq adlı 

Bu heykellerden birinin hay• 
Yan heykeli olduğu tahmin edil· 
mektedir. Fakat baş tarafı kmk 
olduğu için mahiyetini anlamak 
mOmkOn olamamaktadır. SOtun· 
larden biri üzerinde bozulmamış 
bir kartal heykeli vard1r •• bu 
heykel bir buçuk metro yOkaek· 
liğlndedir. 

Buraya Karakuı isminin verilme· 
~ıine de bu heykel sebep olmuştur. 

Çorluda iskan işleri 
Çorlu (Husust) - Çorlu ikin· 

el lakin mıntakaıı teşkil edilmiş 
ve iki sene zarfında 8 - 1 O bin 
göçmen bu mıntakaya yerleıtiril
mişlir. Gelen bu göçmenler ka· 
saba dahiline ve mücavir köylere 
tev.1i ve hepsinin yeyip içecekleri 
temin t:diJmi§tİr. Ayrıca da (Öner• 
ler) ve (Türkmenli) namında ye· 
niden iki köy teşkil ve bu köy· 
lerde 70 • 80 ev inşa edilmlıtlr. 
Bu evler muntazam plAnlar Uze
rine kurulmuştur. lakin işlerinde 
Kaza Kaymakamı Bay Tevflhin 
çok f&abetll tedbi:-lerl vardır. 

4 ay evvel hicret etmiş olan bu 
vatan yavruları mOstabsil vaziyete 
geçmiı bulunmaktadırlar. Bu hu
susta balkın da kıymetli yardım· 
ları vardır. Şimdiye kadar haklı 
tarafından 20 bin ldlo un teberrn 
edilmiş ve göçmenlere tevzi edil-
mittir. . 

KüçUklerde yardım gayreUnln 
derecesini anlamak için her aa· 
bah yoklamadan sonra araların
da para toplarken gösterdikleri 
alikayı ğörmeli. 

Yardımda Adeta bu yavrular 
blribirile yanşa çıkıyorlar. Insa• 
nın bu kUçfik kalblerden kopan 
bUyük bir samimiyeti gördükçe 
g5ğUs kabanyor ve gözleri yqa• 
rarak kUçUklere daha şimdiden 
bu biasi veren cumhuriyet ktlltU· 
rüne şükran ve minnet duygularını 
,unuyor, bu çocuklar bUyUklere 
örnek olmalıdırlar. 

Konya Posta Ve 
Telgraf idaresinde 

Kon) a (Husuıt) - Tetkikat 
için buraya 
gelen poata ve 
telgraf umum 
mUdürU Bay 
Nazif Konya 
posta ve tel• 
gr< f idaresinin 
muamel at 1 n ı 
çok iyi bulmuş, 
BaımüdUr Bay 
Mithatla arka
daılarını tak· 
dir etm'ftir. 
Bay Nazif dl· 
ğer poata ve Konya posta ve 
telgraf ldarele· telgraf başmüdürü 
rlnln Konyayı Bay Midhat 
kendilerine örnek edinmelerini 
tavsiye etmiştir. 

Biga Çocukla
rında Yardım 
Teşkilatı 

Dumlupınar ilk mektebinde 
dört ytize yakın talebe vardır. 
Bunlann içinde 22 çocuk pek 

fakir ve dUtkUn bir haldedir.Mektep 
yavruları, hocalarının telkin ve 
işaretl!e aralannda bir yardım 
teıkilih vilcuda getirmiıler ve bu 
22 talebeyi korumaya başlamış· 
lardı. 

Y okaul ya•rulara ekmek z.ey• 

tin, peynir, ızgara köftesi, helva 
alup yedirilmektedir. 

Evlenma Ve Yaş EiUyUtme işleri 
Biga, ( Hususi ) - Burada 

birçok köylü kızlan, seferberlik 
dolayısile babalarının ıl:ah altına 

a'mmalanndan neti vaktinde nn
fuı kütUğüne kaydedilememifler, 
yaşca kilçük yazılmışlardır. Bu 
gibiler şimdi bedeni tc:şekkUllerl 
iyi olduğu halde reamen yaılarmı 
büyUtmedikce kocaya gideme· 
mektedir. 

Y aı büyültmek için hergiln 
birkaç gene kız, mahkemeye mü
racaat etmekte, yaşlarının düzel· 
tflmesi için hUküm almakadır. 

Fak at bu iş güçlcımiştir. 
Çünkü geçenlerde harç tari· 

feai değişmiştir. Öncec!en 1~0 
kuruşla alınabilen bir yaı büyüt· 
me ilamı, şimdi tam 830 kuruş 
harç verilerek alınmakdatır. ~ir yaı 
düze:tme işi diğer maaraflarıle be 

raber tam 10 liraya mal olmakdatır. 

ıalim hükümdar tarafından yapıl· 
dığı rivayet edilmekte İ2'e de bu 
rivayet;n sıhhatine inanmak mDm· 

kün olamamaktadır. Kitabedeki 
yazı okunduğu takdirde harabenin 
ınahlyetloi anlamak mUmknn ola
caktır. 

Bu dört ıUtunun arasında 70 
meue yüksekliğinde bir tepe var· 

dır, bu tepenin sun'I olduğu tah· 
mfn edilmektedi. 

KAhta Umumi Meclis Azaları 

Kahta, (Huaust) - Kazamız• 
dan Malatya geneli meclis ilye· 
liklerlne baytar Hayri, Belediye 
reial H. Alptekin seçilmiılerdfr. 

Muşta Hastane Ve 
Eczane ihtiyacı 

Muş (Huıusi) - VUAyet mer
kezi olmasına rağmen ıehrlmi~de 
hastane ve eczane yoktur. Sıhhiye 
mlldUrU de bulunmamaktadır. 
BUtün sıhhi itler ve mes'uliyetler 
Hülriimet Doktoru Znhtn Bilginin 
omuzları llstlln• yUklenmiıtlr. 
Sıhhiye dairesinde meYcut dis
panserde senelerden beri kalmlf 
ve hiç bir ite yaramıyacak bayat 
birtakım ilaçlar menut.a da 
bunlardan hiç iatlf ade edileme
mektedir. 

Hastaların aldıklan reçeteler 
ellerinde kalmaktadır. Bunlardan 
bir kısmı da Eltlise veya Dıyarı· · 

bekire sipariş vermektedirler. Her 
aranılan illç ta Bitfiste bulunmu· 

yor. D.yarıbekirden iae en aıağı 
on Uç gilnde geliyor. Burada bir 
hastane ve bir eczane teıisi çok 
yerinde bir hareket olacaktır. 

Kartalda 
Belediye işleri 

Kartal (Hususi) - Belediye 
r~lıi Turgud kaptan fıtifa etmlı, 
yeri.ıe belediye encümeni azasın• 
dan Arif kaptan seçllmişUr. 

Belediye encümeni bUtDn ao
kakların elektrikle aydınlatılma
sına, eaki Tnrk mezarlığınında 
park haline ifrağına karar veril· 
mittir. Buraya Cumuriyet habraıı 
olarak bir abide rekzedilmi,Ur. 

'zmirde Halkevi Y ıldönümü Şenlikleri 

Ha:ke\ :er;. in ~ ıldunl.mO her } erde büyllk ıenlikler yapılarak kutlulanmııtır.Bu arada Iımlr Halke'Ykıdı de 
büyUk ~enLkler yapılmı~tır. Re11imde ıenliklt:re iştirak etmek 8ztre lzmir Halkevlodo toplanan ı•nçler 
görillmektedir. 

Tütüncıilük 

Almangada 
Tütün Sarfiyatı 
Artıyor I 

Almanya lıtatiıtik bOroıuD~ 
verdiği malümata göre 1933-19 
mali yılı içinde Almanyanın tU~ 
aarfiyab 114.900 tona varınıt.70 Bu ıurelle adam başına yılda 1 ~ 
kilogram Uittın dilımekte t9 
Geçen yıl iıo 108-500 to:ı ... 
tOn aarfedilmit ve adam haf,_ 
dliten pay 1,67 kilo graınd~ 
ibaret kalmıştı. Şu serfiyatta nof 
da olsa, yer aranma vardır. D ld 
ya buhranı ~evam ederke~ lft ,o 
addedilen bır maddede gerili 
bu artış dikkata değer. 

&ovyet Rusyanın TUtiill 
ihracatı 

Sovyet Ruaya 1930 yılına, ~ 
dar 1 O milyon kilo tütün i~,... 

ederdi. DUnya buhranı nı~~ 
bu ihracat azaldı. Ve 1831 yu-_:~ 
da 2.804.316 kiloya dilıtü. ~ 
mıktar ihracatın en aıeğı düş~ 
ğil seviyedir.1932 yılında 3.126. ol 
kiloya yaklaşarak düzelmeğe Y f 
tutan ihracat 1933 yılında 5.~1j 
066 kiloya varmıştır. Böylehlll 
gittikçe inkişaf e tmeğe başlaY81 
Sovyet ihracatının yüzde eUi ber 
Almanyaya yapılmaktadır. 

Çekoslovak Rejlelnirl 
Satışlara DUşUror lr' 

Çekoslovakyada iktlsa"dl bu.
1
, 

raom yavaş yavaş zail olrna•1 
• 

halkın iştira ku9vetlnln artrnas•d, 
ratmen ( 1934) üçilncO Uç ayırı 

d t .. tttf ıigaradan maada bütUn lğer u dt' 
mamulitı ıatıılan dilşmekte dl 
vam etmiıtlr. Dlğar tarafta.o 

11 Çekoslovak Rejisinin var:d• t 
ucuz mamulAta gösterilen rag~ 
yüzünden ( l 933 ) ün aynı devr 
ıine niabetle hisaedilecek bir dUf' 
kllııllik göstermektedir. 

( 1934 ) Un .UçUncU Oç ayın~ 
Rejinin hasılatı ( 446.700.~. 
kuron tutmuıtur. Geçen aene ~ 
Dl mftddet zarfında ( 474.730. ar• 
kuronluk satış yapıldığına. g dit' 
arada yüzde ( 5,5 ) kadar bır 
ınkltık olduğu görülmektedir. dl 

1933 ün ilk dokuz ayır\., 
( 1.363.2.0.000) kuronluk s• ,ı 
yapıldığı halde 1934 d~ •Y I' 
müddet zarfında elde edılen ~ 
kun yUzde(6)ekaikle(1.289.270. 
kuron tutabilmiıtir. J I' 
Fransanın 1934 ilk 9 J."1 1 

Tutun ithalatı 
1
,-

Fransız GUmrOk iıtatist 1'j4 
rinden anlatıldığına göre, 19tlt' 
yılının ilk 9 ayı içinde yapı}aP ucf
tun ithalatı 1933 l ı:ının aynı ın2gB detl zarfında ithalattan 6.602· 
kilo nokıandır. . dl 

1934 yılının i lk üç ayı if :td' 
Franaaya 23.090.568 kilo ''" 
girmiştir. 1933 yılının aynı 

9
9:J8"'6 

zarfında iıe ithalat 29.6 ·
0

-
kiloyu bulmuftur. Yaprak tn~t,ıt 
kıymeti de 180.511.000 fran 
140.723.000 franga dnım~~.'.:.~ -·····························-......... . 



BARtcf TELGRAFLAR 
Şimali Afrikada 
Da Sıkıntılı lJir 
'l'azigel Var 

Bir nıidclettealıterl Fraa .. mn Şi .. 
111•11 Afrika mü.temJekeleriad• aıkt11• 
"'- bir hava Hiyor. Bw aıkıntıya uğ .. 
1
'1&a nuntakalu bllhaHa TunuaJa 
~za7ir4tr. Cojnfi nziyetlerl bizden 
;:ktır. Onua için olub bitenden glln
Pı haller almak .. nmkttn olmıyor. 
~fı.at ,..ıen •azeteler, vaıf yeti hoı 

.. kilde ghtirmiyorlır. 
Epey zamnnd .. beri hiribirinl kova• 

\ ~•n Ye H ayaliat • kominiat uaaarlarıa 
•ildi m~nfaatl•rYU~urunda iyi iatiamar 
~er göründükleri bu vukuat biraz 
.. ln1 "k · i · a o onoııuı oın kötll rlhneaia-
C.n, biraz da oradaki mOatenılekeci 
'-•urlarla y rli halkın iyi i'eçineme
"-' d •ın en doğuyor. Bu yihrden, ge· 
"-iercle, Cezayirin Mostarane• t•h· 
~ çıkaa bir arbede siçlit1de ı.as .. 
._. ı•biltli. Aaklri kuvvetlerin mlda-
1. • tttilcleri bir kıyam ıeldlal alan 
.:,.~bedea:n blançosu bir hayli ka-

tır. 

«.. 'ti.,,_i kadar hafif rarah, bir olıı:a
fli 'h 1arah. bir haylı yatma ~·lll· 
1c4 t. c,._ ve çerçueai kırılmıı dik-
"-"i1. )' •ralılar aruında belediye Hİ.fl 
f lnei •iıaacı alayını• llu•aadaıu 
~ "ardır. Bunua neticeıi olarak 
~ Sok lchnaeler yakalan•ıı H mab .. 'r:;ye verilmiılerdir. 
ı,, b 0•taın•e• hldlaelerile atbaıı 
.. ad er ırihnek lıere Cezayir ıebria .. 
ltad • bazı hldf1eler ol•aı, ilç bin )ah: yerli, tehrla mıalııtelif H•tl•riai 

F • •t•lılerdir. 
b ranaaı matbuatı bu wı .. ı..ı 
~,.. , 
l1a •anın h07111 Afrika lmparator· 
,lunuıa •ıkıat•ları ıeldiade tavaif 
L 'Yor ve reael dlaya lSkoaomi •ı .. 
l(llltııı d 
p Is nın ofardutuau yas11orlal". 
.: at bir kıaı• •••eteler ae, ita 1'l· 

••lerde, idari laata •• llra..ı ak
;•dı~ aC:ırDyorlar. Şu halile, Fraasaaın 
b ıtıalı Afrika mGaternlekelerlade ciddi 
•ıı ıalihat tedbirleri almHı zaruri 

~rllnmelctedı'r Sü" • - rey1a 

Litvanya Alman
yadan Şikayetçi 

Galiba Ulualar Kurunıunı 
Kadar Gidecek 

Kavaaa, 2 ( A.A ) - Almanya 
tarafından Lihanya'7a kartı Meme! 
aruilndea llolayı ahaaa tedbirler, 
Dıt 1 lerl Bakanlıfıaea rBzdea 
l'eçlrll •ektetllr. Mualaedeain (11) inci 
maddHlae dayaaaralır ilttlltfa •lda
laalo eylcmHI llı.u•u, Ulu.tar Kuru
muna ltfldirlleeektir. 

Logd Corcu11 
lktısadi Plan~ 
lstenigor 

Londra, 2 (A.A.) - Baıbakaa 8ay 
Makdoaald Bay Loyd Corca hir mek
tup •l•derlp, kindiaiaia lpi~lere 
1ardım plinını hlkllmete blldlrmeaiD1 
lıtemiıtir. 

Ba1 Loyd Core, bu pltnın taazl
•lae yarciım eden •lteh&1sıalasla 
slrlıeeeti•i Ye akabinde plinıaı he
men hlldhaet• nreeejini bildirmittir. 
Siyam K1rahnın ÇeldHfl 

Loadra, 9 - Siyam kıralı, kendi 
ietekleriaia meeliı taraf ıadaa recld• 
dildltf için tahtınd.. ferajate kall'I 
olarak karar nr•iftfr. El,e._ burada 
lnıJua lnral ltir •ldtlet sonra lmt'" 
reye a-f derek orada oturacaktır. 
Çin sularntcla 1t19lla llancıllft 

Londra 2 (A.A.) - ln.Utere hna 
bakaalıfı mllmeHiJleriaia, Ho•ır Koag· 
dakl lnriliz luıvasınıa ••nitletilmui 
~in tetkikat yaptıkları bildiriliyor. 
ŞimdUlk orada muataı.am iir hava 
filoau•ua tellal dGftlatllmktedir. 
Parı•mentolar 8frllllnln 

Topl ntıst 
C nevri, il (A. A.) - ParlAmıntolar 

~lrli i, ATI'Upa ululların4iald preHip 
Mpehlclan JtakluJMla .. ktainazar 
teatlılai arza ettipdea ırelecelc 
hafta V arıovada toplanacak ve bu 
mese1ı üzerinde gfüUşıcektlr. 

ispanya lhtllAHnln Suçlular1 
Madrid, 2 (A. A.) - MtclJı relai 

10n isyanlar lserlae lda•a mahkum 
edilen iki mebuıua affıaı cumur 
yeiıindH iateyecektir. Ovieclo dinnı 
harltıadi di taleb6lerl lJldlren lhtl
liltllerin idamları iateailmittir. 

Kıymetll Bir Para Kollek· 
slyonu Bulundu 

Roma, 1 (A.A.) - Muvlo arazi .. 
•İ•cf e ı,ıacı .. ır IOlllanada Roma 
imp•at ... Jan taralın4iaa keatlril.Ut 
o!ao •lmllı paraları ibtin eclen 
5066 parçadan mtlreldıep ~ir pua 
defiaHl buluamuıtur. 

~ .. Haınml• ıi•di kır ı• . { ahıtım. Halbuki yakında Mı11ra 
~ ~· "-raber J•pıyord•k. danmek lamn. ister miafniz be-
~ ~•laln kötklnde bbyor- nfmle gelmek? 
'-r,~~r~n lıer akşam onuala Ne diyecetfml ıaıırchm. BByle 
...... ~.;ımr. Doğrusu Aftah için feft:alAde bir mahlOkun yaıunda 
"'-ı t,11 kadındı. Benim lnalliz· ıeyaht etmeyi kim istemez. 
~•fr,11 r•da çok iıe yaradı. O biraz - Tabir, minnetle, teşekkflrle, 
~llç, I' tablatll bir kadınch. dedim. -
~ıtdıtt~~cu Lir TUrk zabiti ile O biraz dDf(lnerek fllve ettfı 

llu •& ~11' çok memnun oldu.. - Evlenmek hakkındaki fik· 
N:ı_ )' Yordu. rlniz nedir? 

) lq-ht L_ 
.!'-•kler ~ baıbaıa ıe•meler, Bir daha aaraıldım. Acaba 
"""'lb•kııİ. ~•ht.ap sefaları bizi bu lı:adın bana Yarmak fikrinde 

lıi, 1rlbırimb:e bağladı. miydi? 
-·~ lla L ,. L ııL •tt bir ' otı .. rın kotkllnde - Hiç oir fikrim yok, dedim. 
~ ~i ~·:k Yemi,tilr. Sefra· - O halde benimle Mıııra 
~ laeft: l~kiler, genç ka- geliniz. Epey Yıkit ıeçirirsiniz, 
~ .. rh kok111u beai iki dedi. 

il. Of •bnittl. Bu aeyabatln teklini, tcferru· ~~.- 118 koknlu M 
~rlc~n d d ısır ııi"araıını atını görUımeden mutabık kaldık. 

' Bilir ~~: . O Oç gline kadar hazır olmamı 
aıze ne kadar aöyl.di. 

lngiliz Filosu .. 
Harptenberi ilk Büyük Manevrasını 

Y apmıya Hazırlanıyor 

İaıili• fJ)oıuu IHr baht 
Loadra 2 (A.A.) _ Um•-' laarp- Jilarak lal•ayeye mllataı bir filo .... 

t .. lteri Ulr defa olarak tfearet filon, sifHlal ılteeelıılerdir. Maae•ralara 40 
harp f.iloau ile beraber •aanralara ticaret Ye yolcu l'emiai girecektir. 

flreeekllr. Bir Denizaltı Gemisinde Yen91n 
Gelecek halt., Metropol fflon fJe Malta, 2 ( A.A ) - Akdeniz filosu 

Akduis filo•• lapaaya ile Aıor ada- ile birlikte aıannra yapan bir 
ları araeında topfanaeaklardır. Ticaret dHizalb femiıinde yangın ç ılıımıftır. 
... llerl J.SOO kllometr• ilzerine ya- Nafua zayıab yoktur. 

Amerikada ı 
Haydutluk 

Nevyork, 9 (A.A.) - '' Polgam ,, 
faminl taııyan haydut teıkilAtı, 
Nevyotk belediye reial B. La Guar
tlla tarafından aılrı takilJata maruz 
kalacaktır. 

Bu haydat teıkilitıaın, fakir halk
tan ve bilha11a Harlem'deki zenci 
mahallesinden 1931 senesi znrfındıı 
temin ettiği lcArın yiiı milyon dolar 
olduğu tahmin edilmektedi. 

Fon Papen 
Viyana Elçiliğinden 

Çekiliyormuı 
Viyana, 2 - Almanyaaın Viyaaa 

elçiıi Fon Papenia gtrl çafrılcfıtı 
te.yylt ediyor. Gazeteler, Almanya 
bOkumetinin bu kararını Fon Papenln 
munffaklyetslzliğine atfediyorlar. 

•r•zllyada K•ratıkltk 
YOkMUf 

Loadra, 1 (A.A.) - Bereı.ilya lıtU-
1111& elçillfi, Berezllyacla karıt1klıklar 
pktıtına dair olan haberleri tekzip 
etmektedir. 

Fransız Kadını 
Ve Rey Hakkı 
Parla, 2 (A.A.) - Kadıal•a bele· 

dlye aeçimleri fçia rey llakkı "••il
mek teklifi mebuaaa ınecliaincle 223 
reye kartı 823 rey ile talik edllmiıtfr. 
Ayan mecJiai, kadınlara •eçilıne hakkı 
nrlhncıinin aleyhindedir. 

Be lçlko Kırah Londrada 
Londra, 2 (A.A.) - Belçika kıral 

n kıraliçeai, tamamen hususi olarak 
birka~ glln kalmak Ozere buraya rel .. 
•lflerdir. 

Sir Simon 
!erlfne Bugün Gidecek 

Londra, 1 (A.A.) - Hariciye ba .. 
kaaı Sir limonun BerHn aeyahatine 
yarın (BugOa) çıkmaSI muhtemeldir. 

Fransız Hududunda Slllh 
Kaçekçıııaı 

Pariı, 7 (A. A.) - Hudut boyunda 
Belçikadan a-elmektt olan ve benzin 
tıaznHlnde ' tane kundaklı parabel. 
hım tabaacaaı ile bil' otomatlı. tOfık, 
Wr re•elYet H 300 kurıun bulunan 
ltlr •oto.ildet yakalaamıetır. 

Rodezya Vallslnlll KaruH 
Kayıp 

.... -.. ··-···--.... ···-··· ... ···········•·········• Rodezya nliainin karııı kaybolmuı-

Kap ( Cenubi Afrika ) 2 - Nort 

Üç ıün sonra Prenses Marya 
vapuru bizi lskenderiycye götll· 
rfiyordu. Vapurun yan yana iki 
lnka kamarası bizim için tutal
muıtu. Fakat bilmem neden 
daha vapura girdiğimizden ltlH
ren beni mi• biraz teklifli görUt· 
mlye başladL Mısırlılar tuhaf 
inaanlardır, diyordum. Kimbi'ir 
belki buau.l bir dUşlncesl var. 
Y aaımızda bir de uzan feali Dfak 
vardı. Bu, prensesin Mı81rdan ı•· 
tirdiil u,akmıı. 

p,.nae1in bu 11f8kla Nzan 
una aımı arabca möaakaplar 
ettiğini r5rllyoruaı. Nibay.t arıb 
yumufUyor Prenses de ferabh· 

yordu. 
19kpdtryeye geleceğimiz gUnU 

preDH• baaa dedi ki: 
- Burada beni tanıya• çok· 

tur. Vapurdan ayrı ayrı çıkalım. 
Sizin tiren biletiniz hazırdtr. Ka· 
hirede Sfenkı oteline inersiniı. 
Ben aizi telefonla arar bulurum. 

Bu vaziyetten birşey anla· 

mı yordum. 

Maamafib daha limana g!rer• 
kea onun benden uıaklatmak 

tur. 5 tayyare 700 aıker ve 150 demir 
1olu memuru kendini aramaktadır, 

fefediğfnl hlsStttim. Ben de bir 
yabancı gibi çekildim. 

Dikkat ediyordum. 

.Rıhtımda onu iki IOkı oto
mobil bekliyordu. Yabant suratı 
iri göbekli bir adam y dı, . anın a 
elpençe dıvan duranlar arasıacla 
prosese doğru yUrlidü. Onu 
kucakladı. 

Kim~l bu ad•m? Otomobiller 
birer •Jdtrha gibi hoıaurdanarak 
kaybold11klar1 urnan k d" 1 . . ri d en nn 
11pııv orta a buldum. 

Tiren biletim prensesin bana 
hediye ettiği cllzdanda idi 

Gemici olman k · 
ın, ço gezmenin 

faydısıv var. lıkenderiyeye birkaç 
kere ugramlfhm pek b 

v • , ya ancı 
d'!gıldlm. lstaayonu bulmakta 
ıaütküle dilşrnedfm. Madem ki 
prenıet beni otelde ara)acak 
mesele yok. Üzerimde para d~ 
var. 

* lsfenks oteline indiğimin ikinci 
günü daha kahvaltı ediyordum. 
Telefondan istediler, koıtum. 

Prenıea ıözlinde durmUJtu. 
Onun aeıi1ai duyunca içime 

J I 
o 

Gönül 
. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

Bay CH. D.) y11 
- Bir TUrkle TOrklye içinde 

evlenmekten çekindiği, kaçındığı 
halde Avrupaya ıidileceğl takdir
de evi enecetlni söyleyen bir ka· 
dının makıadı ne olabilir ? Hcr
feyden evvel hahra ıelebilecek 
olan dftşUnce: 

Bu, TOrk Torkiyede yaşar, 
irat sahibi değildir, bir müesseı~ 
de çalışır, yani memleketini hıra .. 
kıp ıltmesl mUmkDn deiildir ve 
tabii kendiıine iÖıterilen imkAn• 
dan da iıtffade edemiyecektir. 

Bu, meHlenin huaual noktası, 
umumi taraftan görBnu,. gelince, 
bir TürkUn bu memleket halkın· 
dan, azlıklara mensup bir kadınla 
anlaşabilmesi yftzde ( 1) ihtimal 
ile belki mUmkUndnr, fakat bir 
"Frenk" ile aslaf Hele buSfFrenk 
kadını dul, ve çocuk aahlbl oluraal 

• Bay (P. P.) ye ı 

Kanun •azarında birinci nikah 
sahihtir, ikinclıinin hllkmU yoktur, 
kadın metres sayılı r, bu işi yapan 
erkekte mahkum edilir. Yine 
k anun yollarından aeçerek bu 
meseleyi biran eYVel temizlemeniz 
lazımdır. 

* Bay M. T. yer 
iki çocuğunu feda ederek ka

rıamdan ayrılan bir erkek bazı 

ahvalde mazur görülebilfr, diy& 
lim, fakat bu erkeğin bilAbare 
başka bir kadınla evlendiği İfİti· 
lirse ortada lehinde gösterilebi· 
lecek mazeret kalmaz, hakiki de 
ol1a inanı1maı, ahlAkıız bir 11fıl 
olarak aörftHlr. 

* 
Samatyada Bay Sabriyeı 

Bir gencin duyduğu aık kal· 
binde kalır, kitab haline getirile· 
rek herkesin eline verilmez. Ümld 
ederim sizin fikriniz de b~ dejil
dlr, yanlış anlamıı olacağım! 

TBYZE .............................................................. 

Çam 
Tırtılları 

ferahhb geldi. Prenses habrımı 
10rdaktan sonra bir taksi ile 
Ötbekiye bahçesi.ıe gelmemi aay
ledf. 

Fırladım. 

Panamalı, Kolonyalı ıapkalı 
lngilizlerle entarili, trahomlu çipll 
Araplann kaynaıhğı Kahire 
ıokaklarında dolaııp Ôzbeklyeye 
geldim. 

Prensesi anyordum. Ben telAtla 
6teye beriye bakınırk•n yanımda 
onun sesini duydum. Beni çağıra .. 
yordu. 

Ne ıöreyim. 
Çamlıca tepuiode Amazonla 

at kottura• sene kadın baıtan 
apjı çarpflı değil ml? 

Şııırdım. 
- Susunuz, dedi. Biraz aörl

şelim. 

Palmiyelerha arasına kanıtık. 
Bana Mısırda akrabasımD çok 

mütaauıb olduklarım burada gizli 
konuşmıya mecbur kaldığuıı .c>r 
ledi ve Ehramlar caddesindeki 
iç çamaıırJarı terziainin adreaiııl 
vererek bu akıam tam b9fh 
oraya •lmeml 8iyledl. 

' Arkası var ) 



Dünya Hadiseleri 

Üç El 
Rovelver 

Emilien adını taııyan bir fen~ 

Bir şantaj 
ueya kin 

meseldsi .• 

kız bundan iki 
yıl evvel daha l 8 
yaıında iken Gar
dea t isminde bir 

makinist ile tanışmıı, H•iımif, 
birlikte oturmıya baılamııtı. Fakat 
aralarında o kadar büyük bir 
karekter farkı vardı ki bu milna· 
sebet ancak iki hafta &Urdu Ye 
genç krı birgün aııkına haber 
vermeden batınt ahp gitti. Pariıin 
bir köşeıine 1aklandı, bir terzi· 
de iş buldu, hayatını kazanmıya 

ba,ladı. Ve böylece tam iki. ~ıl 
geçti. Fakat Paris gazetelerının 

anlattıklarına göre: 

Gnrdeat yıllarca arandıktan 
sonra nihayet geçen gUn sabık 
metresinin izini bulur Ye ona: 

- Hastayım, buna aen &ebeb 
oldun! Tedavim için haftada 2,5 
Ura istiyorlar, bunu vereceksin, 
der. 

Kız düıllnür: 
- Peki, fakat ıimdl yok, iki 

gUn sonra müıterek dostlarımız· 
dan ( Jorj ) a bırakırım, gider 
alının 1 

Gardeat iki gUn ıonra Uorj)a 
gider, beklediği paranın bırakıl
madığını g6rUr, ve ( Jorj ) u da 
yanın~ alarak kızın çahıtı§'ı terzi 
dUkkAnına koşar. 

Bu sırada genç kız 1erzi 
dükkanının kasasında oturmakta· 
dır, içeriye sabık dostunun girdi· 
ğlni görllnce çekmeceyi açarak 
bir tabanca çıkarır ve Uç el ateı 
eder. 

Şimdi Gardeat ölmUşttır, aonc 
kız da hapisan dedir. .. 

Fransamn "lstraıburg ,, ıeh· 
rinde poliı bat mnfettlşl 

Bir polia 
müfetti1i 

tevk.i/ sdildi ·------· 

Kieffer tevkif edil· 
miştlr. Gazetele· 
rin verdikleri ma· 
lfımata nazaran 

bu zatın tevkif edilmHinln aebe-
bl, po!isliğl para kazanmıya alet 
yapmıı olmaaıdır. Kieffer tam 
on yıldanberl ist~diği meaelelerl 
açar, beğendiklerini kapatır, sağ
dan soldan para alıp dururmuı. 

* 
Parisln en muhteıem ıaılno

larmdan birinde, Fransanın 

Kahkahasına en iyi gtllen .ka· 
dınını seçmek ıçln 

dogum olmı· bir müsabaka ya• 
yan kadın pılmıştır. GUIOm• 

semelcrinin tatlı olduğunu &anan 
genç kızlar buraya gelmişler, ııra 
ile sahneye çıkmışlar ve bir jUrl 
heyetlnirı önUnde evvela gUlUm· 
semişler, sonra sllr~kli bir kah
kahayı çınlatmışlardır. Birinciliği 
epey müddettir Pariste oturan 
Matmazel Kora isminde bir gene 
luz kazanmıştır. Fransız gazete· 
leri diyorlar ki: 

" - Bu kızın kahkahaaı bir 
blllur ıeıini andırır, di.ılenmeaine 
doyum yoktur. 

Matmazel Kora aktriıtir. 
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Sallamadan Tığ Gibi Uçar, Giderdik! .. ,, Suallerine 
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D . d s·· .. k p hl. T t M h d Cevaplar - Altıncı aıre en uyu e ıvan, a ar a mu ' Eoııehi iıçiler hakkında IDekfUP 

Sivri Mehmed, Maymun Ahmed, Beyoğlunun ıönds~:~h n;~r~~i~~e:~~adığ• ıçıo 
Arab lsa Namlı Reizlerdi !... mektubunuzu koyamadık. Ma:~ 

l!ltanbulun a&yılı takımlarından biriı Gılatanın Hendeklileri [Sağda 
-Haaayyytl. Yaman gelir yaman ylzler gelir, akıamları bWe be· 

gider yaldızı bol Ciballkapılılarl. raber nargile takırdatırlardı. Yaz 
Çat!. Kamçı sandığa ıalda· akıamları Kadlrıa meydanındaki 

dımı, beyaz donlular, yeri gUm· koğuıun önüne güdük iskemleleri 
leterek önümüzden hızla ıeçer, atar, yan ırellrdik. Artık gelıin 
gözden kaybolurlardı. Bu, benim, okkalı, köpllklU kahveler, aelıin 
ta kUçtıklUğümden kalan bir ha- nar ateıli nargileler. Gtın olurdu 
yeldir. Tulumbacıları ıöyle böyle ki kalem efendileri mUmeyylı.lerl 
hatırlarım. Evin cum'basında uslu Uıtlerlnden ıstanb~linlerlnl atar• 
uslu otururken, ıokakta çocuk· Jar, bizimle beraber yangına ge· 
Jarın tulumbacılık oynadıklarını, 

1
. 

1 
d' B 

1 
k ğ 

ır er ı. azı arı o uıa para 
bir ç6p tenekealne taktıkları b w 

1 
K b B 1 d 

sopaları omuıbyarak nAralar ata agıf ar, ukr an ;yram ar~ a 
ata, karşı arsada koıuştuklannı ç?cukların arnı . oysun ıye 
içimi çekerek ökıilzler gibi seyre· bırkaç koç gönderırlerdl • 
derdim. Şimdi, yUzU buruımuı, Seyit reis nefes alırken sor· 
çökmUf, lhtiyarlamıı olan Seyit dum: 
Reiı te bana eıkl tulumbacılığı -Yangını naaıl haber alırdınız? 
anlatırken göztlmUn önüne hep - Her akıam sekiz kişi ko-
bu çocukluk hatıraları parıl parıl tuılard& yatarlardı. Her mahal· 

yanan tulumba sandıkları, kordele- lenin bir bakıcısı vardı. Köşkltı 
ler, hortumlar, fenerler, afili fesli veyahut bakıcı yangını koğuşa 
bol paçalı külbanbeyler, arsalarda haber verir Yermez, çocuklardan 
koşu va o ıUmUklll çocuklar geldi. biri fesini bastırır arkadaşların 

Seyit Relı elini dizlerinde . k d t k 'kapı· evme aşar ı a · 
döverek başını sallıyordu: . _ Tatar Aliye söyleyin, takım 

- Ş6yle Beyoilu caddesmln H d angına yetişsin! . ocapaıa a, y · 
bir ucundan ötekı ucuna kadar, H · tak mdan biri evde 
anladın mı, iki bin ıeyirci dizildi anı . 1

1 
aes duyar 

d w k fi H i h oturmuı, ıu ıç yorsa, mi, egme ey ne.. an eyo· 
1 
ğ da kalır 

candan anladın mı, tllkrük boğa- duymaz ıu gırt a ın ' , 
zımızdan geçmezdi. Lif değil bu geçmezdi. Ceketi, . pantolonu, 
bayım, elinden 11.nl atan aeyre yahutlayım da, entarlyı ıırtından 
Çıkardı. Biz omuzlara sandığın atar, yal:ah eder dışarıya .. 

· B k .. t'şemez takımı kulplarını ııkıca yerleştırfr, tepe- azan oguıa ye ı , .. 
liğl sallamadan tı2 gibi uçar, gltmit bulur. Tabanları. kaldır~ıgı 
giderdik. O zamanın mod&11 da, gibi takım nerede ııe or ya 
anladın mı, işte böyle idi. Böyle koşardı. .. 
kalabalık yerlerde iBf yapan Seyit Reia gözle~lnin .b~guıunu 
takım rezil olurdu. Tulumbacılık gidermek için klrpıklerını kırpıf• 
namusu iki para etmezdi, söz tırıyordu: 
temsili: " ~enin Fethiyelller Şiıha- - Ne idi o günler bayım, 
nede tepeliği horoz gibi aektlr• 0 da zamanın bir ıevda11 idi. 
mişlerl. " dendi mi, bitti. Artık Biz takım dedik mi vurgundan, 
Fethiye.iller ~or ~~rUIUrdU. yüreğimiz oynardı. Şimdi bile 

Seyıt re.s ıııaraau~ı bir~aç bak gözlerim yaşardı. Eh, ne 
nefes çekti, ıonra dudagı llzerın- k d 1 d yaşıyor hani 

a ar o ıa sev ası · 
den tlltUnli "ttık,, ledl: Seyit reis avuçlarım diıler :ne 

- 2 t sene tulumbacılık yap- l ı 
· ld d k k t kapatarak başım omuz arını sr. • tım, reız o um, san ı Of ur- • • 

dum. Eh, mevlAya tUkür namu- hyor, anlatıyordu: . 
aumuzla yaşadık. "Kadirgalılarm - "Tulumbacı., deyıp geçme 
Se}it Reizi,. dendi mi cUmle bayım. içimizden ne hırsız, ne na-
alem bilir. Takımımız akıllı " uılu muS.iUZ çıknrc.!ı. B:z a zamanlar 
çocuklardı. Koğuştan, bazıları da erkek adam:ard.k. Aramıza bir 
kalemden efen dilerdi. O zaman• " H ı irdi mi derhal atardık. 
l l d t b 1 k ırcı " g ar, an a ın mı, tu um acı ı t 1 b 1 dan b;ri maazallah 
tim diki f utbolcUlük gibi idi. Bir u um acı ar • • ldı m 
çok tnkımlarm birçok taraftal'- ıeytana uyup da bırşey ~a ı, 
ları vardı. Mahalleden efendiden bir daha o aemte uıratmaı. 
adamlar, paıa zadeler, mUmey- defedcrdik. Bizim için namus 

arkada duran Zaro atadır] 
vardı, mahalleli blıe gUYenirdl. 
Bil mahallelinin canını, malını, 

ırzını korurduk. içimizden hepimiz 
it aUç, çoluk çocuk aahibl idik. 
Amma Ye lakin " yangın Yar, 
takım kalktı! ,, diye duyduk mu 
dUkkinı kapar, koıardık. 

Bazan yangınlard.; it ıUrlllcrl 
peydahlanır. Kargaıalıktan lstlfa
de ederek, evlere girip öteberi 
çalmak lıterlerdl. Bizim takım 24 
kişi idr. Yarımız aandık batında 
kalır, yarımız da yangına kartı 
kalan evlerden malları çıkarır, 

çıkarır, batında durur it aUrülerlnl 
dağıtırdık. 

Seyit relı parmağını kaldırarak 
kaılarının çatmıştı: 

- O zamanlar bizi Iıtanbulda 
ıeven sevmeyen iki taraf vardı. 
Bazıları bizim için çapulcu, piı, 

herıele ıUrüıU, ipsiz sapsıı der
lerdi. Bazıları da bizi Hver, aa• 
yarlardı. Bize dUıman olan taraf 
inan olıun ki, aldanırlardı bayım. 
Bir tulumbacı adam döver, ıarhoı 
olur, cam kırar, aevdaya tutulup 
naralar atar amma, hiçbir ıaman 
hıraızlık ettiği görülmemiştir. Za· 
ten mahallelinin paşaıından tut ta 
muhtarına kadar hepıi bizim ne 
matah olduğumuzu bilirler. Söz 
temsili şimdi futbolculara kızan 

olursa gOlerler değil mi?. lıte o 
zaman da tulumbacılara kızanlare . 
gUlerlerdi. Zaman bu. Bugün tUy 
kalpak giyer, yarın tas ... 

Seyit reise o zamanların meı· 
bur yangınlarından birini ıordum, 
içini töyle derin derin çekti: 

- Oooof of!. Ne idi o Çifte
aaraylardan baılayıp Ak11raya 
uzayan yangın.. Bir bakarsın 
ateı burada. Bir bakar.ın lcarıt 

konakta.. Kol kol alabildiğine 
uzayıp gitmişti.Günlerce iti gücO, 
çolugu çocuiu bırakıb hep o 
yangtola uğraşmıştık. 

Seyit Reiı scs.ni yavaılatarak 
mırıldandı: 

- Hani Allah bu Iıtanbulun 
başından patlıcan aylarmı, kabak 
mevsimini ekıik etsin.. Yangın 

dedin mi hep bu aylarda kendini 

fih bahıettiğiniz fabrikanın 8 c:ll" 
ılni ~e kendi adresinizi taırlb • 
rek keyfiyeti zabıtaya bildirirıl" 
niı tahkikat ve takibat yap•'1"" 

"" JJ•1 Kütahya vilayet matlıaaıında 
Oıman" : .,-

Cenaze namazı ya caınl a 
· luıunda, yahut kabristanda kılı~'!; 
. Çarıı ortasında, herkesin ge ~ 
. geçtiği meydanda cenaze nafii:,. 
kılmak veya kıldırmak doır k 
değildir. Bu hazin manı.nra birÇ~' 
yüreği yanıkları mllt1~si!' e~ 
Bir elemin herkeae teımill do~ 
değildir. Etrafı kapalı bir '= t 
avluıunda veya kabristanda cerı t 
ae namazı kılınması, çarşı ort b' 
ıında kılınmasından elbette d• 
münasiptir. ../ ............................................... , ...... . 
ları meıhurdu Seyit Relı? ; 

Seyit Relı parmaklarını ~ır 
rak ıaymaya baş!adı: . t 

- Mevlanekapılılar bir, Cıl> t' 
lllller iki, F ethlyelller u,, K•~1 
galılar dört... Etti mi d6 et 
Sbnra EyUbUn Veılrtekkelil 1 

Horhorhlar baıta gellrlerd;. ti 
Seyit Relıe lıtanbul tulu oJ 

bacılannın nasıl nara attıkları 
ıordum. Ezildi, btızUldU: d-' 

- Olmaz beyim, bağıraıa k 
ıöylenmes ki... Dedi. Sonra kıflot 
bir aeıle Uç takı"lın n&ralatl 

fısıldadı.: l(adirfl 
- Haaaaaayyyt 1 •• 

Sultançeımeliler 1.. ...~ 
- Aahayyyyyl.. Hazreti 

llnalıyıı I.. ııol 
- Haaaaaayttt 1.. Y aldıll 

Cibali kapılıları.. dfl' 
Seyit Reiı bir ılgara 

yakmııtı. _ ,1 
- P ukl, dedim. O zaıO'Jı' 

~n namla tulumbacılara kloıletııf 
içinde kendiılnin de bil~ 

duğu bu namlılar grupunda a 
yarabbi ne lakaplar vardı: ~ 

- Altmcı daireden JJO ti_ 
Pehlivan, Tatar Mahmut, 1•; 
Y akup, Ağa dayı, Sivri Meb~ 
Maymun Ahmel. (Hani y• ,_lı 
relzdi) Hamza, Tatar Ab J 
Harputlu Muatafa Reis, SeY 
lunun Arap Alisi... Falan.. ,'1 

Seyit Rela hatırına b1'. 
gelmiş gibi birdenbire atıldı., 

- O zamanlar sandık 1~ 
ları vardı. MeselAm Divanj1,~ 
dan takım iniyor değil mi?. ;J:: 
baktın ki Şehremanetlnden 1' tı' 
bir sandık dUıttı. Eh artı er'
ıandık sana yetişir de ,~~ !S 
tulumbacılığın iki para o .~ 
mektir. O zaman ta banlar• t' 

gerektir. Böyle saatl:r:: .. ~ 
önde, o arkada koşar :.,~ 
kan ter içinde kalıraın. 1( daJI ~ 
yerlerden geçerken takı~ uf 
~ey~~ gelir, aandığa bır 1 . ..1 

ındmr: p.f •fi~ 
- Balık gibi kaydı }ltl,t ~ 

kapılılar dedi mi, arkada ııtJ,ı' t 
ıar. Yetişmek iıterloı:. Sa 101'' 

b'r baıa çıkamadılar, 1 ~ 
sapar, vazgeçerler. yer• 1 

Seyit reis sigarasını ~ 
rnk ıırağlle baatJ: r·t•f· JI 

- Biz o :.amanl•r . ..,,ııl"~ 
b 1 bırııtı,, _,,... 

Longah, Tepe aıı ı ark., ti( 
nah bl>yle !d.k. Bazan ptiye ~I. 
kovalarken önUmüz~.~·detilı ;,.~İ 
hır ayalc.laııouıı de 1 o r 
Jerdi. Hey &idi. ~·Y· _ 4-

göıterir. oaa1l da ueçip ııtti.l. ... 
- O ıamaom banal takım· • 
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iki Tarafı !!a_ .. ~e!.~~'.':.~ir Kılıc l Bir Hırsız Papas Bir Kiğıdı Verip 
Avusturya Başbakanının Olmı.?a Karar o·· t k .. Al 1 ' 

Verdı e ını ıyor ar. 
liayatı T chLkede Mi? 
Fransada Devlet Adamlarını 

Tedbir /eri Değişti Muhafaza 

Bay Suiı .. oenıg motoailkletli polialerin arasında 
lıı A\ı'uıturya Ba,tNlcam Her Schuı· FraDllZ 1'8Zetelerln• sröra Franııı 

e nl• Pariae trlttffi zaaaa Eat lıtui- lııQkü111etiain ellı:ade iki tarafı kealc"n 

==UGa İlıeotııltti, DMl'Mimle kartılaH• bir kıhc [vardı, protramı değittirditl 
b, ooa ~re b&r prowram J•pı!· takdirde aamayiıtea korkmuf glirl· 

laaı.-, illn 94iliffaltti. necektl, akıi halde ise bir ıuikut 
~•kat Avu.twya Baıbakaaıaı ihtimali vardı, Fraaııı hlkümeti bir 

~:titea tren Pariae 7akla1tıtı zaman yabancının hayatını tehli~eye ~oyma~-
Ff'an.ıı memtıııru Baıbakaaa 7ak- tansa korkmuı a-örlameyı tercıh etmıı 

latınıt; tir. Diter taraftan f raa111 a-a:ıete!eri 

1 
- Proanm detittl, klçlk bir Franaada yabanoı, itele vuiyetl 

atıı1ooda ınecefiz, ParlH otomobil tGphell devlet adamlarını korumak 
11• 1rhl4HMıtiz, de•ittir. için ötedenberi alınmakta olan 

Bunun MltelH A!Vuıturya Bııbakı:.- koruma t · rtibatınıa da detittitiai 
:!1 .~;•• pro•ruaı ilan etilldilıL- .öylemehtedirJer. EYvelce bu •lbi 

• • ND• .. komhiıt •• ıoıya- deYlet adamlarının otomoblllerl•• 
lı~tluWn Eet '-taı7oa1ıı1ada bir alma• ıQ.ıırı poliıi katılırdı. Şimdi motoıik-
Jlf ytıpmaya karar vermlt ve taraftar- Jetli mlfrHe ilbe edilmektedir. 
~ruu orıwla toplanmıya çafırmıı Yani Fr~naa Marailya ıuikudiacien 
..-:.....,ın.ı.nctw. ıonra den almıttır. 

A11terikada Merdiven Moda Oldu I 

iki Haftada Yarım Milyon 
Dolarlık Satış 

·r 
llh ~ 1 Y V • r • c i 
~ı'tn ço· 
--~ l.açırc:htı 
"'"dan Haupt· 
'-f·L k& "«Ula mMı· 

•o lb edild"'ten 
ltta k çocuQ'u 
't•rtn ll'1ıt _., inal· 

ldı&ı f 
td·ı • ar.z 

l '" . "iıı Dıerdive-
tlk taıod.ti A .... 

•da 
~u hloda ol· 

ttllr. 

ltr &u llıerdinn· 
lntb Çocuklara 
lt ltıı oyuacak 
'-•hı hlyüklere 
ı~ Uı tı k L d aı.,,1 rozet, ravat veya ıliDa diklerin• ilr• lal hafta için • 
Aıaı,tlkŞ•lclincie yapılmaktadır •e yarım milyon dolarak 1&tıl· 
~ gazetelerinin ıöyle- mııtır. 

l~tediği ZamaTY Ölen-B-ir_R_a_g_v_a_n_ 
~·••p 'd•Jı •ıos 
rınd 

ht b a 2'•· 
it lyGk cUı

d• btr t,._k ker-
1) tle Yaıır. 

il oktor Poı 
~rtch' tr ın yap-

.:;. tetkikata _ 

• bu hayv d d 'bLı •~ an a Unyada hiçbir 
~U•un ın I" k "-ti" t a 1 olmadığı bir hu· 

"'' vardır. 

Bu husuıiyet te lıtediği deki· 
kada ölebilmesidir. Doktor bun· 
!ardan birini tutrauı, hayvanın 

ele geçince fiddetle çırpındığını 
fak at kurtulmaktan iciı kaldığı 

ıaman da birdenbire hareketıfz 
k:ı!arak ö!dUğUnü görmilştUr. Bu 

ölüm hayvanın kendi isteği i!e 
mi olmuştur, yoksa bir korku 
neUceıi mi ? Yalnız ora11 belli 
deiildir. 

Fran11nın bir tayyare kulU· 
bUnde çalıımakda olan Nikol iı· 
minde bir Sl'eric zimmetine bir 
mikdar 'para geçirdij'i için mah· 

. kemeye veram:,, •• orada: 
- Maalesef doğrudur, yap· 

1 dım, fakat sonra okadar piıman 
oldum.ki bir manaatıra gidib lSlUn· 
ciyekadar orada kalmiya karar 
verdim, demiıdir. 

Mahkeme bu genci Uç ı Y 
bal>le mahkum etmiş, fakat ka· 
rarını tatbik edebilmesi için bu 
ce.,ayı müeccel olar k vermisd"r. 

······························································ 
Alaka Uyandıran 
Milletler, Tehlike 
Getiren Milletler .. 

ltalyan llatbakanının yıllardan 
beri yazdıA"ı makaleler, ıöyledlti nu· 
tuklar bir yerde 
toplaaarak bir 
kitab hallae ıe· 
tirildi Ye kHdİ 

mtlaaadeıl ile 
Franaııcaya çev. 
rildi. 

Bu e1eria ba
ıılmıı ilk nüıha· 
ıı•ı ıltlrlp mu· 
harrlrJae Yeren 
Franaaaıa ta
nınmıt yazıcıla• • 
rındaa biridir, 
bu münaHbetle 
yudıtı yazıda 

diyor ki: 

- Si•yorMu• 

Siayor Muıolininio 
bu büstll yeni ya• 
pılmııtır. 1talyao 
baıbakanlık urayı· 

nın kabul ıalonunda 

aollai karıımda teıhir edilmektedir. 
Baıltnlcaalıtıaı uautauı glblydL Ki· 
tabını g3rüace mealek atııi belirdi: 

- Acabc Fraaaada muynffaklyet 
ka:ıı~· .• cnk mı? diye aordu. Verditim 
cevab tberln~ baaa m:ıuml mahiyette 
ll-""'ci bir ıoraru sordu: 

- Fraaaada eca•bi edebiyatına 

heYH var mı? 

Umumi blHi•İ ıöyle hulba ettlmı 
_ Umumi muharabeden evvel 

Fraaaada ecnebi edebiyatı ıon derece 

11 oktııınuyordu, hiç gibiydi. Muhare• 
beden ıonra da yabaacı yazıcılarıa 
nöfuı ve kuvHtİ çok çoğalmadı, fakat 
buarll• vatand;ılarım ecnebi edebiya
tma biraz dabiıl r:ıibet göateriyor:ar. 

Jıte Muıolininin dltOncu": 

_ Çok yazık! Franıızlar ecaebi 
ltlerİH likayıt kalırlaraa hata ederler 
Hayatta okumak lStrenmek lbımdır. 

Ve kelimeleri ayrı ayrı telaffuz 

ederek illv• etti : 
_ Allka uyandıran mllletl•r var· 

dır, tehlike retina milletler de oldutu 

ribi. 

ispanyada Asker 
Mason Olamaz 

ispanya meclisinde müıtakil 
ıaylav M. Kono: . . 

- Franmaıon cemiyetlerme iır· 
menin 81kerlik ile telif edilemiye-

ceii hakkında bir kanun liyıbası 
tekl~f etmitdir. Uyıha 26 reye 
kartı 82 rey ile kabul olunmuıtur. 

Alman gazetelerine göre "Sar,, 
havzasının Almanyaya ieçmeıi ta· 
karrür edince, filiyat 1abaaında 
Uç değiıiklik göze çarpmııtır. 

Birinci aafbıda: Fransız hu· 
dudu kapanıp Alman hududu 
açıl mı ıtır. 

ikinci aafhada: Sokaklardan 
franaız kulaj-ına tatlı i'elen iaimler 

indirllmlo, yerin Aln.an hisainl 
okşayan i imler takılmışbr. 

Üçlhıcli safhada: Halkın elin· 
de bulunan Fransız. banknatlan 
alınmlf, yerine Alman banknot .. 
lan verllmlıtir. 

Yukarda gördUğUnUz rHlm bu 
UçUncü safha esnasında bir 
bankada almmııhr. 

-----=-=---==-:.:=::===-====---==aı::===-=======ı ......... ======--==-
Megva Veren Kin Nedir? 

935 Yı ında (Jores) den 
Bir Hatıra! 

Birkaç gUn ıvvcl Pulat• askeri mecmua ve gazeteler birliği yıllık 
ıiyafetini verdi, bu ziyafette Fransanın Harbiye Bakan General Maurin 
de bulundu ve bir nutuk aöyleyerek dedi ki: 

- Birçok yıllar öace büyük &oıyallıt " Joreı " in verdigi bir 
ı6ylevd• " Mey•• veren kinler " olduğunu iddia ettiğini işittiğim 
ıraman bnylik bir · infial duyınuttuın, ıiandik gibi hatırımdadır. Bu iki 
ıöz.Un bfribirlne eklenmHi bana havsalanın kabul edemesyeceği bir 
şey gibi görünmüttU, halbuki bugUn inaan hisleri araıında bilbaua • 
" kin ,, in hiç çözülme.z bi çimento teıkil ettiğini görüyorum ve anlı• 
yorum ki memleketlerinin manevi ittihadmı tcmiııe çalı§an diktatörler 
dUımana tevcih edilmlt kuvvetli bir kin hisılnden iıtifade etmektedirler. 
Dikkat ediniz. Diktatörlerin istifade ettikleri kin hi11i hep dııarıya 
müteveccihtir. Biz bunu kendi aramızda, biribirimlze kartı kökleıtir· 
mekten çekinmeliyiz!. 

Almanya Hasla Bir Kadına Ders Verdi 

"Madam Yırtık Çorabı 
•• 

Kap1·-~ıın Onüne Asınız!,1 

l 

Hitler Au. 
yası kıt gUnlo· 
rinde yokıul 
aileleri unutmadı: 
Maddi vo manevi 
herkuin yardı
mına mllracaat 
etti; para, aiy~
cık ve yiyecek 
topladı, fakir:, · 
da2ıttı. 

Alman geıt.· 

telerine nazaran 
bu umumi çalışmııda herkes hia
seıine düşeni &'!vinçle yaparken, 
tabii milyonlarca halk arasında 
vazifeden çekinen mliıtesr.alar 
da olmuş ve bunların isimleri 
ilaıı edilmittir. Bu suretle adı hal· 

kın diane düıenlerden bir taneal 
Frau Roaenbaun'dtır. Bu kadın 
yardım komitea:oe bir tane delik 

çorap yollamıf, yardım komitui 
de bu çorabı aldığı gibi: 

- Evinizin kapısına a11nız 

ihtarı ile kadına iade etmİf, faz • 
olarak kadırın evi önOnde bir 
nümayiş yiipıuııbr. 

Alman ıazeteleri F ran Roaen• 
baun'1111 bu&tınlerde pek .rahat 
bir hayal alirmcdıjioi yazıyorlar. 



--- -·---·------ - ~·--· .....,,._ 

SON POSTA 

BUyUk reslmll roman 39 'Y•zaıe: Sermed Muhtar Alua --

Ki GÖNÜL BiR OLUNCA .. 
3 - 3 .. 985 Samanhk Seyran Olur 1 ,._ __ _ 

Af f n Bey Haylı Macera Geçirmişti .. 
--·~-:-::--~~~~~~---

Ya ver bey, mütekait .zatı muh· falanın rlltba aldığı, filanm mu• gZSılü haapalar)a gel keyfim gel •• 
teremin kon ğana damat girmİf. cibin.ln ne zaman çıkbğı? Yine Amir, mafevk lpledljl 

Perşembe yllz yazısı, Cuma Adam, Bosna Hersek dağla• yok; bu yaptıklarını fada ıZSren-
paça, ApJko yavır Cucıarteıl rmda gö~ünü daldan hudaktaa ler de yok •.• Erkek de~il mi bu, 
gününden itib ren ybe fayrabı sakınmamış Karadağ Jcayalarında r.ev)dne dUtkDnıe dUıldln... key• 
öyle bir almış ki eskisinin esami· canını ditine takmıı; Aleksinaçda finl mortcesine edjyor, kimseye 
ılmi okunur? Zayçarda mertçeıine saldırmıı.. bir zararı dokunmuyor, paraıı 

Boynu armud sapı taze, evde Bu fedakarlıkları netlceıi rütbe cebinden çıkıyor ... Varsın 1tfaıına 
kukumav zibl pinekliyeduraun, mi aldı, al una hailde terfi etti baksın efendim!. 
koc m gelse de yilzllnli gör.em yaftuı. Hatuncağız yine kal:mıe kiğı· 
diye ada dar adasın, faydaıa. Hemen siciline çıkmaz mfirek· da sarılmış. Daha doğrusu, kalemi, 
Yeni güvey haftada birker:e ya keple bir kayıt. Haydi pılıyı pır· kiğıdı bu sefer kocaıma değil, 
geliyor, ya gelmiyor; bir gece ya byı toplai tuttur bilmem nerenin komıu hanımlardan birinin eline 
kalıyor, ya kalmıyor. ( Sarayda yolunu .•. 
mUıtacel iş· m "arl.. Bu pc• de Aksi ıeytana bak, Affan Beyin 
nobetci,) im!.. Arkadaş hnıta, onun binbaıılığı da o mimli zamana 
yerine k lacağım!.. ) Iljy.e kıtırlar tesadüf ediyor. Herifceilzl yaka· 
atarak kapıdışan fırlıyor; ;ılnlerce lıyorlar Akkidakl redif taburuna 
kayıplarda... dayıyorlar. 

Nerelerd pala çaldıjını ı~yledik. Affan Beye, tam ı 5 sene ı_ls-
Vukuatı çoğaldıkca çoğa1mıı. tanbul yüzlt haram •dllmif. Ak-

Galata bolozlannda, Kuledibi ı · ranları, emaallerl liYa olmqş• 
z:nolarında her ll ce ne çıngarlar... lar, ferJk olmuılar, mUıDrlUğe 

- Şu hava çalınacak!.. :Bu .erenleri bile var; o mvalhcık hlli 
hava susdurulacakl. Derken ta• kaymakam .•• 
wandaki lambalara ıandalye fır- Celzaman ılt zaman, karııı• 
)atmalar. Uaturpayı çekip ortalığı 111n dayısı mı amcaBı mı her 
çil yavrusu gibi dağıtmalar... kimıe hlinkirm bllmem neci 

En kUlhanbeyi yatağıolan ı0lan baıııı olmuş. Hani eavabçıbaşı, 
Zorbanın bnlozunda, aelen kilercibaşı, lbrlktarbaıı yok mu, 
mer.elerin içinde &Bhanda pııiril· ltte o kabU başılerdan biri. 
nıiı sucuk yok diye teıglhdald KadıncaiJz esasından zayıf, 
dev kadar zorbayı yerinden kav• tahif. Kale duvarları içindeki bu 
rar kavramaz, 50 ayak merdiven• rutubetıi, hamam halv•U mtmle-
den aşağı, tramvay yo!una atma• kette bUsbntun canlı cenazeye 
lar.. Şerbeta e balor.uada, r.urnaci dönmüş. Dayısına yahut amcasına 
kabadan taksimi yarım bıraktı mektup mektup llstfine: 
diyerek .. ne yap&ın, Jıerlf fena " Aman dayıcığım, amcacıtım, 
halde sıkışmıı, helaya zor yetlt- Akkida kalebendlik canımıza tak 
m · • çing n nin kafasını '6zUaö dedi. Hıııtalıktan, dermanıızhktaa 
lifan narına döndürmeler .. Moskof kımıldayacak takalım kalmadı •.• 
balozunda, Lehli karılar n d n Malumunuzdur kf bu kııd r evlat 
alaturka oyuna ka1kmıyor, Q'Öbek acısı gördllm, kaç yavrumu kara 
atmıyor diye, duvar .boyundaki topraklara aömdUm. Kala kala 
org çalgıaını yumruk, tekme bir Yaıarcığım kaldı, o da ıuıka• 
iıurdehaş etmeler.. lara döndU. Bir tnrlD bUyUy{Jp 

Haıarılıfıın, belllıliğıa de bir urpilemiyor, glladen gUae ıerlyor. 
haddi vardır detfl mi. ergeç bu Ne olurta sendea olur. Allah rı· 
•idişin encamı çapanoğ1na çıkar. zaıı ~in, padftalı batı iç.in bizi 

Günün birinde, seryaverl ıe'h· buradan aldır.. Baıka bir yere 
riyariye mi kalfa ttitmuı, Hraıke- gidelim de lıtanbuldan geçtik ••• " 
Temi betelmlı, mabeyincilerden Dayı vaya aaıcabey duvar. 
'birine mi lküfllr etmlı, llıer ne ha1 Halide terfi etmlı bir klmesnenln 
IH haydi Karadağ deyip latan- adıaı atzına almak haddi mi? .• 
buldan aşıramento etmiıler. Hazr.et, bu ricaları niy.aıları 

Ar'.knıından 'Sırp muharebeıl. olur molur 'lffy.e 1anaJdıyacak iki 
Affan Bey yalnız kaldırım ubrlık bir cevap .bile ,-azmıyor; 

kabadayısı dejU; airlılijl cenk- okur okumaz mektubu yok elliyor. 
lerde de Allah için enendai& yiğit. Ya kendi elile ıobaya atıyor. 

YürekHJiğf, göıD pekliği aaye- yahut kibriti çakıp yakıyor da 
ıinde sağ kolağalığı aJmıf.. Sul• .nefeı alıyor. 
tan Azizin vefatında tanbula O eanelarda, Hananda Dllrzl 
gelmiş; Binbaşıhkla Taık.ıılaya meselesi patlak vermiş; Affan Bey 
kanun zabiti olmuı. Cle t1tburunu alıp gitmlf. · 

Yine Galatada, Beyoilunaa '\Yine ,aöyliy lim, adam tosun. 
ne çarh çevirme ne çarh ÇtYlrme1 ElürıUlere karıı iSyle bir baba 

Ruı harbı açılınca ıhaydi yine yiğitlik göstermiı ki hakkaniyeti 
Rumeliyi boylamlJ. Kay•akanihk MVenleraen ~• oldukça ba~ına 
mmalarını 01man IP..,a ikendl Jauyr.uklar.aan :olan Betinci Ordu 
ı111ile takmıf. MQılri Paıa, llcrçi baa&bat deylb 

Muharebe dhlfll htubu1a u redif kaymakamının hamaaet 
ceJmit. Bir mllddet •oara ı,.,.u ve beaaletinl Makamıaera1keriye 
\6yle ibir fiert &ı'kmıı :ki el • hlldirmit; terfiinl lıtemiı... Affan 
,,..._ 'Bey miralaylıkla Şama <tayin 

tf.li :-r~ tmık aclir•i- dllmw ... 
uzmaıı. Bu ıefer tam a valanmıı. 

Şamdaki yoımalarla al takke ver 
Sultan ~~~ la6ildik· ıkUlih ••. 

ten sonra :a.uwer ll'fatDe _.,dı 

h h 
aı yaa,, Her..r•c• içkiler, eg" lentiler, 

bunların er alda halide lai t ,ı"'· S _,_ zme - cUmbUşler... Civar ihahçelerde, 
leri "1ar .ı . er~~~r ffl .. ym 
Avni Pqa terfılerını ~nha -etmit; 'boatanlarCla "Sahanlara kadar çalğı 

vermif. 
Akrabaeı o bilmtmnecl baııya 

)'ine ricalar, lıtirhamlar: 
. "Aman .makamı pedercljlm, 

blr.ı buradan aldırın da isterıeniz 
yle Akkô knleslne g6naerin, 
Bağdada, Kerbellya yollayın. 
Zira buralann An havaalle hiç 
imtiı:aç edemedim; öldüm, bittim, 
helik cldum... Ah dayıcığım, 
amucacığım dlhıya •ötDle bir 
defacık lit:ınbulu aör.ı m, ıizlerle 
hellllaııp i>yle ôlıem ilA ••• 

Bu mllracaati kocasına açma· 
mıı bile. Zira o, Şamdan :mem• 
nun mu m mnun; koY1alar gitml• 
y.ecek. Bazan llkırdı a ıbp ta 
karııı: 

- Ah latanbul ahi.. Bir ka· 
vuşaam Kaıımpatada, Ur.unyuıuf 
da, Sulukulede oturmıya rar.iylm! 
Derken öyle bir gOrleyJş gürle· 
yor kit 

- Seni buratla tutan mı var 
be mllbar k?. lstanbulu okadar 
canın ,çektiyae ne duruyorsun, ya· 
rından tezi yok bas; git birkaç 
ıay akrab ları da otur.. P.aıalakla 
çağır1alar istemem, kendilerinin 
elau••· daı.a at.al YaT iDi, -oaeraakcr, 
•adraza etHI r, yine gözümde 
yok! .•• 

Kadıncağmn ar.tık gece gUn· 
diz baıı secdede, dillnde dua: 

(Arkaıl :-Yar) 

I 'AN•Ut .IZUDl'l«ll • 

PRAM 
"-

fl!HIR TiYATROSU 
Bu aksam 11at W ile 

~o~~~I~L~ ı· OEL·l·O~LU 
Y eun; N. Gogol Son Hafta 

KORKUNÇ EV 
Mümessilleri 

BORI& KARLOFF (Franktnıtıin) 
ve 

CHAftLES LAUOHTON~n 
Heyecan, Esrar, Korku fllml 

ALKAZAR 
Sinemasında 

büyük muvaffakiyetlı dnam ediyor. 
Son günlerinden iılifade ediniz. 

0 Bitmemif Senfoni,, yi yaratan 

WILLY FORST 
ıerefiDe pek yakında 

5 O M EJI Sinemaıında 
ver:llecek 

MÜSAMERESiNE biııaenalerh fesede gliruhu kimes- çeiane, ya1el, rakkase oynatma .• 
neler kı.naab ııvırya hükUmferma. ~1"•riavır •açli, kara kat1ı menekte lıtirake hazırlanıwz. ----~~~~_..:_--~:._:.~::::... .. __:_~~~~~~~ 

Damgalanan damgalan-. taı· 
ralara a~ırılan .aıırılana,. Muıula, 
K.erktiğe, :Bsğdada, Baaraya, 
Yr.mene, Trablusgarbe gönderilen 
sıenderilene.. 

KADIKÖY-SÜREYYA 
A y s E L BATAKLI DAMIN KIZI 

Artık ifiÜZar:arıo işi gUcll filmi baılamııtır. .---------· 

Atina ihtilali -----.....,-----..... ,·--

Kıyam Hareketi Her 
Tarafta Bastırıldı 

Bugünlerde, bwıa benzer bir harekete Ubae olao4ı iaildlrilen &ı&nlkte BıyazkUI• 
( Baıtarafı 1 inci yüıde ) mile baıbrmıfbr. Asiler te.ı.-

U.intn aa:r:ırlıklı dananmaaı lir.ım olmuftur. 
aeldiğiai bildirmJıtfr. 

Diğer taraftan miıhaHf fırka 
Hderlerlnden Bay Kafadarla ile 
Bay Papaustuyu da çok ::ağır 
lteyanatta bulunmak ıur~tile hl
mete f a halde çahyorlar ve 
cumuriycti yıkmak iıtey:eıllerin 
bfalannın halk tarafından ezi
leceğini, kat'i bir liaanla b jı• 
nyorlar. 

Selinlk m6b\ııları -ve ayan 
ıbaları yarın (bugün) S.linikte 
'Beyazkulede, cumuriyet idaresi 
lehinde bir nUmeylş tertip et
mlılerdir. Fakat Baıbakan Bay 

Çaldariı, bu nümoyiı için istenilen 
mUıaad yl verın iş ve şayet nli· 
mayiı yapılırsa menedllmesinl vı· 
tiye bildirmlıtir. 

Bunun Ü.Zerine nilmayiıl tertip 
etmek isteyenler, bükfi.metln bu 
emrine ratmen Kanunu Esasiye 
iıtinaden pazar gllnil (buglin) nU· 
mayiı ıyapılacaanıa dair, halka 
lair beyanname neıretmiılerdir. 

Bu iUbar ile vaziyet çok endişe
lidir. - A· V. 

AUn• Ve &atamın Kıpmı 
Atlna, 2 (A. A.) - Snlamln 

teraaneilnde huı zabitler fesat 
çıkarmak tııebbllsllnde bulun· 
muılardır. HükUmet, isyanı tama· 

1 Spor 
Dağ Sporları 
Müsabakası 

Burn Dal Sporları Ku· 
lllbUnden ı Yurt mlldafauıncla, 
akonomi kallaamadı, nolln ..r
bjnaı korumada mUe1ilr Olan Ye 
topraklanınııda yeni batlıyan 'l>at 
Ye Kıı ıporlannın yayımına fayda 
Yermesi içi• 6nllm0ıdeki Kurban 
bayramının {2 ve 9) UnCll ıttnleri 
Uludatda Alakara yUkMk Ziraat 
nıtitUıU beden terbiy .. t :muallimi 

!Bay RldıUn bakımı Ye hakemlitl 
altında Buraa Dağ kuUlbtl tara• 
hadan apğıda yazılı mlaabalralar 
yapılacaktır: Bayramın ikinci KGnU 
ilk yarg ~.kua, utanbul, Bur1a 
kullpleri aruınHL ı · ~· - dik 
lnlf. bayramın tlçHncU gtınO ikinci 
yarıı. 2 • Slalum - Bayraklar ara· 
amdan zikzak lnif. Aynı gttn Ba· 
yanlar araaında da %ir 1niı yarttı 
yapılacaktır. 

Muayeneden Kaçan Bir Kadm 
MıltkOm Oldu 

l'•v.ukpazarında Kasap hanın• 
da ( 21) numarada eturan VilAn· 
'Y• lau ~od ora 16 iÜD sıhhi 
•uayeneden kaçtığı için dün 
polis tarafından Sultanahmıt aulh 
birinci ceıa hikimliğine gönde
rfüniıtl. Hikim Todorayı ıoriuya 
çekti, ıuçu sabit gördU. Bir aun 
'hapse ve elli kuruı para cezaaı· 

na mahkum etti. 

1 

>#-
Atina, 2 (A. A.) - Htıkiıaaetf 

kartı !İayan eden :zabitler, gafı.t
ten iitifade eder.ek Salamın ter 
amHile harp gemilerinden 4 ti' 
neaial ele _pçir iye muvaffa~ 
olmııtlardır. 

ı;oktaıiberidir, huırlantlıl' 
anlatılan bu te elibUı, AtiO' 
vesair ıehirler'1eki aıkeri garııi• 
zonlarm da layanlle bir arad• 
vukubulacakb. 

Atinada zabitler, aıkeri itY'' 
ettirmeğe muvaffak olamomışl'1 
ve fesat erbabı, g ce geç vakt• 
kadar ıilrcın bir tUfek ateşinde' 
sonra teılim '°lmuılardır. 

Hükumet ıadık Jc lan ku,..-t' 
or, şehrin hakim noktala,_, 

nezaretleri muhafazaları altınd• 
bulunduruyorlar. Fesat ordudl 
tamamile bastırılmışhr. 

Bahriyede, asilerin elinde bıl' 
lu an gemilerden iki diatroY'' 
teslim olmuş \18 terıane ile .dit'' 
iki ,geminin de pek yakında teııllıı' 
olmaları beklenmekte bulunoıuıtıP'' 

Sellnikte bir isyan çıktı'JIO' 
dair olan haberler, reımen tefdlP 
olunmaktadır. 

Kıyamı Pliatlr.ua _taraftar -; 
bitler idare etmiflerdir. Baııarıo~ 
binbaşı Demestişe vardır. ~ 

=---

Nöbetçi 
Ec%aneler ıt' 
Buıeee nöbetçi eczaneler ,tıBI.ıdcJ: 
1Hanbw taraju .ŞehzadGbafUl~~. 

Maim Halil ), Abaray.da (Ziya li 
Şehremininde ( A. Hamdi), E~ 
bpada ( Arif ), Küçükpaıarda ( ' 
Hyin Hüsntl ), Sıımatyada (Teo~IJ' 
~enırde ( Eaillyadi ), Eyilbde !.~...ılf 
.meij, Lalelide ( Sıtkı ), Cagal~~ 
( Ul.eyt ), Bahouapıda (Salih ~..,... ~ 
Bakırköy.ünde ( lstefan Ter1;Y~cıı· 
Beyoğlu tarafı : Yükıekk~, 
--rımda ( VinokQpu1o ), Galatlftll ~· 
( Gi.la'8aaray ), ŞiolMie ( Şitli ), 1"r 
.dıkhda ( Hilll ~. Kasımpatad& ( 1 
.kez ~. lbuıköyde ( Halk ), ~· 
tar&fı: Modada ( Faik lakend•t ~ 
saryolunda (Namık BeJıoet ), lJ 
adAda ( H...ık ) ıozanelırl. 

:ratebe Y.urdundan ÇıkatJll' 
Oç Talebe ~ 

'Banttan 1>1r muaa1t • t' 
Kadiqa tal•be ~urtlu11cl9 ,~ 
lehe, Yurda bir gec• t1 pılaJ~ 
geldikleri için MUdOr ıs: ,.
tarafıadan çıkarılnuıı.r '.,ıı,.ı 
kararı Ankaradakl Yurt., 

111 .,aıdif 
taıdlk etmit ve Iatanbul:.t'I ~ 
miştir. Karar talebeye rt lı• 
kilde tebliğ edllmiftİT· yu tJl•I>' 
roaundan çakarılan bu :!o a~' 
yerıiz, yurtıuı olduğu~urd• •)fi' 
kalmlflardır. Tekrar k_.ı,r' 
maları için alakadar 1118 

mUracaat edeceklerdir· 
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,iTTIBAD ve TERAKKi 

izzet 

D.~ Çtınkn o blllyordu ki; Ahmed 
9'lq Bey bundan sonra lttihad
talarla daha açık bir mllca· 
dtJtye giritecek.. İttih" dcı· 
lar •cı darbeler altında eıil .. 
'•itti. [1] 

~ 

la T tvfik Paianın kabine teşkili 
111usundaki muvaffakiyetal.ı:lği 

;
1•rlne bu milıkt11 vaıif eye 
•dltab Vahdeddin tarafından 

•tltetı mahusada &araya davet 
tcliJ,11 izzet Paıaya teklJf eail· 
llalttt. 
ı hzet Patı, vaziyetin •• YHİ-
enın bUtfin tehlike ve ne.ıakctlne 

t'i11ten bu teklifi, btıyUk bir 
111'Gaıauniyetle kabul etmİf.. O 
ıec, liduinl tanzim ettikten 
loıara ertesi ıünU intihap ettitl 
leyatı Ayan Meclisine davet eyle
~if.. Bu zevat ile müzakerata 
liritrniı .. büytık bir mnşkUlita 
~aruz kalmt1dan, kabine teıek· 
il edivermiıti. izzet Paıa kabl· 

~••ini teşkil eden zevat, şunlardan 
aretti: 

L Sadrazam ve ( Baıkumandan
lc ErkAnıharbiye RiyaaeU inzi· 

;anıilo ) Harbiye Nazırı izzet 
•••• 
Şeyhiıllm- ( Mabkemei T •'il· 

)la Şeriye Dairesi RelaJ ) Datı .. 
t-ı. Ömer Hulusi Efeadi. 

Adliye Nazırı - ( aabık Şeyh· 
lalim, Ayan az.aaından )Hayri Bey. 

Şarayı De•let reiai - ( Ayaa 
ızaıından Reıit Akif Pa1a. 

Hariciye Naıırı-(Roma ıeflrl) 
Nibl Bey. 

&o Dahiliye Nazın - ( Sabık 
J:' fya sefiri • lıtanbul meb'uıu ) 
'"'1 Bey. 

1'tıllye Nazırı - Cavit Bey, 
~ Bahriye Nazırı - ( Bahriye 
... ~•reu erklnıharblye reisi ) 

•lıy Rauf Bey. 

itli ~afıa Nazırı - ( Mütekait 
r '"a) Ziya Paşa. 

~ Evkaf Nazırı ve poata telgraf 
A~r Vekili - (Ayan azuındaa) 

Utrabman Şeref Bey. 
s_İtM•arif Nazırı - (Sabık Nazır) 

Bey. 
~ .. late Naun ve Ticaret ve 
-~~t Nazır Vekili - ( Hlllliala• 

v•da.re reisi) Celil Muhtar Bey. 
....... •kıa izzet Paıa, bu zeyattan 
t'tlc~~kep olan kablneaiol, kolayca 
blılu' •diYermiıti. Fakat, latan
bı.,.ç ~ muhtelif mahafllinde de 
"'itt~ dedikodular husule srol· 
Cltit kabinede, Hayri Bey, 
tibı ltf!ey, Fethi Bey, Rauf Bey 
"-fI.t tlht ve Terakki cemiyetinin 
tı11 'tll trhkinının bulunduğunu ıö· 

u afifler· ..... lıı . 
l•ıtı. et Paıa, lttihatçı!arla an-

Naıl Doldu ? .• 
N •ıi l' a,adı ? .• 

Nasıl Ôlda1 

Kabinesini 
Ede bilmişti •• 

yetin içyUzünObilmeyenlor için 
bir ıır hlllcmUnde idi. Bitin bu 
dedikodular iae, hep zahire g&re 
hOkmeditmeden ibaretti. Mesele· 
nin lıekikatioe iel;nct; padiıah 
Ue lzı:et Paıa aruında itilif, an· 
cak ıu suretle husule gelmiıtl. 

Br.ıta Padf~ah Vahd~ddin ol· 
mak Uzer• kabiııe moselesile all• 
kadar olanların hepsi, ittihatçılar• 
dan uıak ve tam manaaile (müte· 
caniı •e bitaraf) bir kabine iıte• 
mekteJerdi. Halbuki izzet Paıanın 
noktainazarı, bu fikrin tamamen 
aley.hinde idi. Elimizde bulunan 
mühim veıaikten ıuretikat'lyede 
iıthUAl edildiii•• göre, izzet Pa
ıanın noktainaurı baılıca ıu e111 

Qzorinde ternerktız etmekte idi: 
- Fırkacılık, memlekete fay• 

dadan ziyade sarar vermiıtir. 
Eğer kAbinenin teıekkUIUnde 
(ittihat· Terakki Cemiyet ve Far· 
kaıı ) na karşı bir cephe iatihdaf 
edilirse vaziyet bir (Fırka meı_. 
lesl) kaline ~etirilir. Bu da, mem
leketin bugün mllbteli olduiu 
marazı, ihtılit ettirerek Yahtm 
bir akıbt husule ıetlrebilir. Çünka 
vaktile (ittihat • Terakki) nln ilıa 
ettiği muhalif teıekküller, var· 
lıklarını gizlice muhafaza ediyor• 
Jar; derin bir kin ve gayz ile, 
intikam gününün gelmcı:ni bek· 
liyorlar. lttibatcılardan bUsbntUn 
uzak bir kabinenin teıekknln, 
mulaaliflere cür ·et Yerir. Bu olan 
harekete getirirse; derhal bir 
fırka miicadeleai baş ıöaterir. 
Helbukl bugün Taziyet okadar 
vahimdir ld; deiil mlkadele, 

hattı ıiddet:I bir münakaıa bile, 
vatana karşı en büyük bir lba· 
nettir. Her,tyden enel, böyle 
bir f cliketin önünü almak lazım· 
geiir. Buna binaen, ittihat ve 
Terakki Cemiyetine menıup ol· 
dukları halde, efkirıumumiye 
karşısında h;çbir ıuretle ittiham 
edilmemiş, bilak·a ıahısları bu· 
gUne kad r daima hUrmetJ• 
yldedilmiş zevatı elde tutm•k .. 
Bunlar vaııtasile (ittihat· Terakki 
Cemi} eti ) nin aykırı b:r aiyaaet 
takip etmeai:ıe mani olmak; bil· 
yük bir fayda temin edebilir. 

izzet Paıa, hiç şüphesiz ki bu 
fikirlerini Vahdeddine arzetmiı; 

ı 
rabmaa Şeref Bey ( merhum ), 
blrhayli ı .kıntı çekmlıtL 

lızet Paşa, kabinesine böyle 
bir ıekll vermekle çok isabet 
a-öıtermiıti. Çnnkll Hayri Bey, 
ittihat • Terakki rUeaası Ozerinde 
•afiz bir ınb~iyetti. O, kabinede 
oldukça, Cemiyetin berbaDgl ıı• 
nıfmdan hükumet aleyhine menfJ 
bir hareket beklenemezdi. CaYlt 
Beye gelince : o da hOkfimete 
ayrıca bir menfaat temin etmişti. 
O esnada devletin para sıkıntısı, 
ıoa dereceye gelmişti. Halbuki 
bankelarda ve deYlet dalrc!erin· 
de lht~yat olarak saklanan bir 
hayli para var idi ki bunların 
mahal ve miktarlarını ancak Ca· 
•it bey bilmekte idi. Mally~ Ne· 
zaretini deruhte eden Cavıt he· 
yln lfıaatı Uzerin• bu paralara 
tamamen vaz'ıyed edilmiş.. dev• 
Jetin o zUğUrt %amanında ( yirmi 
milyon lira ) birden, ele geçiril· 
mfıtJ... F etbi beye g•lince: Bu 
sat, (umumtbarp 1&ferberliği) nin 
Uk gUnUndenberJ, eski arkadaı· 
ları olan (ittihat - Terakki) rüesa· 
aile ve bılhaHa Envor Paıa ile 
mOcadeJe içinde idi. HnkumeUn 
laarbo girmemeal.. •• eğer gir
mek IAzımgelirae, tam in "' za• 
mınına kadar beklemeai içJn 
bUtUn kuvvetini aarfetmiı, fakat 
ıGz dlnletemomlıti. 

( A ln11 Yar) 
•••• t:O,. ..................... . ............. , 

Son Posta 
\'e,,..1, e1, .. 1, H .. adla •• Hallıı ıueteel 

llelıl_Zabti)'e, Çıtalçtfme eobft. .. 
ISTANBUL ........ ,, 

Gızttemiıde çıkan )'&ZI 
•e reaiml~rio bütilo JtUJan 
mahhaı n gaıetemiae aittir . 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

StH Ay Ay Ay 

"" "'· ICr. "' TORKIYE 1400 7SO 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ICNIBI 2700 1400 800 !00 

Abone bedeli peoindir. Ad,... 
clei'türme• I• lwrtııtuc. 

•• ' 
Geln nrel .. ,, 11•rllm•&ı 

lllftlarda• MM'11Hret all11rnaz. 
Cevap l~lıı mektuplar& 10 hrufld 

pul ilılve11 liıımdar. 

Poetm 11111••• 141 l.tanbul 
Tel ... f ı Soopoıtt 
Tetefo• ı 20203 

Haftanın en güzel Umi 

Sayfa 9 
J 

J Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
-------------------Toka t'ta Şentorlan, jandarma bölllk ku .. 

Tokat (Huıuıt) - Erbaa adliye mandanı mlltekaldi Horuç M. de 
Batyazganı Dinçer, Erbaa varidat bay Hamdi Onıu.ıu, Semerkant 
yazganı Ali Güleç, Ziraat bankaıı M. H. 3 de yazmacı Feyzullah 
çe'Yirıeni bay Ali Reıat Aktaa, 1.- Şfamantllrk, C. M. H. U. bay Ali 
tanbul Beıiktaıta mukim mtı- Ôz6ren, Sulusaray okulaaı ba1 
lisim Tokatta Soğukpınar M. Haaan T omer, mllftll M. H. 52 de 
kayıtlı 180 do bay Fazlı Gnla· sabık orman memW'U Necati, ba-
çan, Beybatıada ıbnkcı oğlu yan Saadet TOrkyılmu, yar Ab-
hıet lbrıkcıotlu, Horuç M. 1abık met M. H, 1 de Abdullah Töker, 
tapu memuru Veyıel TOrk6z, Mihmadı hacıp M. H. 72 de Dur-
Sınıta mukim Tokatta yaımey• ıun Tunlu, kaybi M. H. 3 de Ha• 
danda kayıtlı bayan Nazmiye ili Urgut, dabahanel ceditte H. 32 
DUııgDnU bayraktar, mahkeme de bay Zeki Oral, kAbei meaçlt 
zabıt yazganı bay Salih Ôzyurt, M. H. 4 de mUtekalt binbaşı öl& 
Horuç M.H. 338 de Saydık oğlu bay Süleyman zevceal ıarap amili 
ŞUkrll ıevceal bayan Hafize kw bayan Muaz.zez, Halice, Cihıt, 
Şerife ve kız.ı Muzaffer Bıydıkoğ· Semih, Y. Melih, Özvural, Honıw 
lu KAbei meıçit M. H. 370 de M. H. 262 de bayan Ziynet va 
Bayan GUlilzar Sayın, Turhalı• H. I. Çer'in Veysel Tıaay. çay 
cemıl M. H. ~O de Cihat SeçkeJ, M. H. 51 de Hilmi Ulusuy, 
P. T. T. çe\ lrgeni Bay Ömer Akdojirmen M. bay Bahaettio 
Naci Atay, poıta memuru bay Üçgen, Gazipafa mektebi oku• 
RUıtn Sozeri, poata mtlvezlsl bay laıı Mahir Yiğit, Cumhuriyet 
Mehmet Nuri SoyşeneJ, Müddei· mektebJ baıokulaaı bay Oa--
umumillk başyazganı bay Rüıtü man Önsel, dabaha M. H. 89 da 
GUngör, ıulh hukuk ve sulh ceza 
hfikiml bay Nizami Kiper, Avu· hay Enver Pir, Soğukpmar M. H. 
kat bay Ihrahim Karagöıoğlu, 204 de Hamdi ÜnsUIU, Bizeri jan• 
yaı meydanı M. do Siirt 1&ylavı darma ı ŞUkrU Vural, Semerkant 
bay Şevki Susoy, Artova busuai muha. H. 50 pe Ahmet ve Yo .. 
muhnıebe çev;rgeni bay Hakkı fıurtçu zade lbrahim Yoğurtçu, 
Ş~nel, Tekkeli zade bay Hakkı ıoyadlarını almıılardır. 

Balkan Haberleri 

Bir Komünist 

·-

Şebekesi · 

BASAN 
ÖKSüRUr. PASTiLLERi 

Sofya, ı (Htısust) - Sofya, 
Hasköy, Filibe, PleYneden ıonra, 
Burgazda da bOylk bir komlhllat 
ıebekeai yakayı ele Yermittfr. 

Bulgariataoda komllnistllk a.
ker, kııla, mektep •• talebe ara· 
ıında bU7Uk kökler aalmıı ola• 
cak ki aaır mahkumiyet, hattı 
idam cezalarına rağmen, bllha11a 
iençler arasında, gizli komüniıt 
ıebekeleri hergün belirmektedir. 
Burgaz jimnazında (Komsomol) 
ıebekeıi, geçen gün meydana 
çıkarılmııtır. Talebelerden (13) 
erkek, (12) kız yakalanark, ko· 
faletsiz olarak nezaret altına 
alınmışlardır. Bunlar hUkfımeti 
l; ima ye kanunu mucibince muha
keme olunacaklardır. 

Komltecllerln. Otomoblllerl 
Sof) a, 1 ( Hususi ) _ Sofya 

müddeiumumisi yeni bir emirle, 
Makedonya komitecilerinden (Ge· 
neral Protoge.rof ) kolunun malı 
olan iki ot~mohilin ınnsaderealne 
karar vermıı ve otoınohiller zap
tolunmuıtur. 

Eıkl BaşYckil Bay G I f 
M.h . org ye, 

1 va~ ı aılofun başkanlığı altır.• 
dakı Makedonya kcmiteıinl ka· . 
patmış, ( federa:iıt ) Protogerof 
taraftarı Makedon"a ı_ 't i 

•• J &O~U 

teşkılatını f H, sllib, para ve cep-

Öksürük, Nezle, 
Brontit, Boslaz ve 
Göğüs Hastallklarile 

Sesi Kısılanlara 

Şif ai teıirlerl çoktur. 
30 kuruttur . 

HASAN ECZA DEPOSU 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 

Zaafı Umumf, 
Kansızhk ve Kemik 
HaıtalıkJarına ıifat tesirleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, 
genç kızlar Ye ihtiyarlar her 
yaıta iatimal edebilirler. 

HASAN ECZA DEPOSU 

~-------------- · -- ··-· _.. ........ ·~ ... 
-tı,rj• d ittihatçılar, henilz kuvnt I>-.,: • olduğu için eyvell Tevfık 
•tttı,,'n kabine teşkilini JıkAI 
atçuı; Sonra da padiıahı tehdide 
l>'tay,\ JCahinenin t•tkllinl hut 
bit ( h 11evdı ettiler. Bu kabine, 
~ .. teyu ; ~abineıi ) ndın başka 

• bu makul dilşUnce karıııında, 
lttihatcılarm da kabineye rirm .. 
ıine rıza göstermek mecburiye• 
tinde kalan • Padlıahm muvafa· 
katini aldıktan ıoara Hayri, Cavit, 
Fethi, Rauf Beylere kabiııcıinde 
yer vcrmiıti.. Şu hakikati de 
ıöylemek lizımdır ki bu zevat; 
kendilerine vukubulan teklifleri 
birha\ li güçlükle kabul etmişlerdi. 
Ha.> ri Bey, kendisine teklif edilen 
Dah:ll. • Naıırlıiını rcddetmiı : 

- Batırndaki urıj'ı çıkarmak 
bana çok a2ır gelir. ViYANA, 

hane vererek kuvvetlendirmiıti. 
yeni hüküm et Makedonya komi• 

1 tes"nin bu kolunu da takibe Ye 

mallarım, e\ rakını mfisadereye 
baılamıştır. Şimdil:k Eulgnristan· 
da serbest ol ıı rak ve hükumetin 
h:maye&i . altında icra) ı faaliyet 
eden komıte, Türkiyeden Edirne 
ve Iatanbulu zorla almak isteyen 
( Trakya ) komitesi kalmıı gö· 
rünül or . 

h1&talıktan ölenler de vardır. Yüa• 
lerce haata yatakludacLr. Bulgar 
doktorları, iki haftadanberi ha ... 
talığın önün• geçmek için uğra,. 
maktadırlar. 

"· •ğildlr. 
uıye bir f . 
Fak t eryat y&kaelttıler. 

t~"•k a gerek bu &öıler, Ye 
"' buna b • 

1 o alind b enzer rı•ayet er, 
(~ en ugUne kadar • vazi· 
~ ll ••eııınızı tAk b -
~ e, bı.ı rnucadel a .' edecek olan eaer· 
ıı' en ı J' elenn •n clir'~t• fayan 
... tt g z 1 aalhalan, blitan ür anh"'ı 

trıb •dılıoektir. Y g 

Dem:ıti. Fakat birçok rica ve 
mi on etlerden sonra, nihayet Ad· 
liye Nezaretini kabul eylemitti. 
Cavit Beye de Maliye Nezaretini 
kabul ettirebilmek için Abdur· 

• 

AŞK BELDESi 
Oynıyanlar : 

MAGOA &CHNEIDER 

.... -, _____ _. Siaema yıldızlarının en zarlflerind•n ...ı ... ____ 11 •• , .. 

L ı A N E H A ı D GGıel t~rlularla aüılenmiı bır .. er olan 

SEVDA GECESifllmlndo 
Tifo salgını 

Sofya 1 (Hususi) - Esk:zag• 
rada Tifo hastalığı ortalığı kasıb 
kavurmaklad.r. Mü~hiş bır aa:g111 
hainde devam etmekt• olan bu 

Romanya, pasaport vlzelerlnl 
kaldır.yor • 

Bükreı, (Huıuıi) - Romanya 
hlikumeti, KüçUk ltillf devletleri 
tebaalarından alınmakta olan 
pasaport ,:ızelerinl kaldırmıya 

karar vermiıtir. Bu mabadı temi• 
için, Rumen Hariciye Nezareti 
ır. Ualc. f ırı RaduJeıko, Çekoslov~k 

f .. Ş 1 ve Yugoslav sefıri se ırı e a . 
Go:ak lnt.ç i~e müzakere halın• 
deJ.r. 
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Dant 1 Yığınları •• 
·······--· .. ·································· 

Marya Yanında Bir Kadın Olduğu Halde Odaya 
Girmiı, Sultanın Ayaklarına Kapanmı~tı .. 

,. 9emif. Kıral da akıllı bir 
afliım lmit- Kır !içenin •Ör:lintl 
llnıiJemiş. Hemın kendi som sıl"'" 
ına işlemeli, mücevher düğmeli 
'1buelerinden birini fehıadeye 
giydirmiı. Yelkenleri atlastan, 
halatları sırmadan bir gemiye 
bindirmlf. Mııiyetine de kırk ca· 

rlye ile kırk köle \'ermiş. Doğru· 
ca babasına göndcrmİf. Onlar 
ermiş muradına, biz çıkalım kı· 
reveline, sultanım. 

Masal, başta Fatma Sultan 
olmak üzere, bUUln bu hasaas 
kadmlarm Uzerinde çok derin bir 
teiİr yapmıştı. Fatma Sultanın 
i[Ö:ı•·aşlııri!e ıslanan ldrpiklerl, 
aakikalarca kurumamıştı. Hazine· 
dı-rlar, durup durup iç çekmek· 
ten kurlulamamıılardı. Münakaıa, 
epeyce uzamııtı. Bu sırada kapı 
açılıp ta, içeri Baş Kaplan Ağası 
Amber ağa girmeseydi, daha da 
ın:ayacakh. 

Amber ağa, kapıdan &irmlı: 

- Sultanım!.. Dantel cı Mar· 
ra cariyeniz geldi. Ne f or111an 
buyurulur ?. 

Demişti. 

Fntmn Sultan, masalın verdili 
teessürü, pek ziyada sevdiği 
dantellerin temaıası ile geçiıtir· 
mek için Maryanın derh l huıu• 
runa getirilmesini emr tmi§U. 

Marya, yanında bir kadıa 
olduğu halde odaya girmiı .. 
Hemen Sulta m ayaklarına kapa· 
nıp hUrmet ve tazim v z'fesini 
gösterdikten sonra, y omdaki 
kadını t kdl eylemiıti: 

- Sultan Hz.! Hemşerllerimden 
Madam Biyankayı takdim etme
me mUs ade buyurunuz. Kendiıl, 
el işlerinde pek mahirdir. Bllhaa· 
sa sizin pek sevdiğiniz eskl 
Valanıiyen danteller modelinde, 
~en: bir örgü keşfetmittir. Öyle 
z nnederim ki, takdir ve allka· 
pızı celbedccektir. 

Demişti. 

Fatma Sultan, ayaklarına ka· 
panan Madam Biyankaya Htifat 
elmiş. Oturm sı için yer 2öater
mişti. Şimdi, bu iki ecnebi kadı· 
n nm açtığı ustufo bohçalardan 
çeıit çeşit danteller çıkarılmış .• 
Köpük yığınları gibi ortaya 
.açılmııtı. 

Bir taraftan bu danteller Oze-
rinde münakaşalar cereyan eder· 
ken, diğer taraftan da siyast bir 

bahis açılmııtı. Hazinedar ustala· 
rından biri, biraz evvel Gülfem 
kalfanın aöylediği maaalı, kıaaca 

madam Maryaya anlattıktan sonra: 
- Dilerim, barihudadan.. Şu 

-Franıızlara Hak din kıımet 

olsun. Meğer ne iyi adamlırmıf .. 
Eğer gUnUn birinde bir Fransız 
ile karıı karşıya geUr1em, ona 
lioınutluk vermek ahdim olıun. 

Demiıti.. Gayet zeki bir ka· 
dın olaıı Marya, bu aaf ve cahil 
•aray kadmrnm Franaız.lara (Hak 
din) temenni etmesine gllldnktcn 
ıonra bu bUylik fırsatı ganimet 
bilmif.. Derhal bahsi, mUhim bir 

mecraya çevirmişti. • 
- A, Haznedar] uata.. Niçin 

uzağa gidersin ?.. Daha yakın 
zamana kadar, Istanbula gelen 
Fransız gemileri Sarayburnunu 
( • olaıarken Valde Sultan ıerefino 
op atar, Sarayıhllmayunu ,.,. 

lAmlardı... Belki alıler de ltltmlı· 
ılniıdir, sultanım. 

Dedi. Fatma Sultan, derhal 
cevab verdi : 

- Cnmlı saray halkınca ma· 
lumdur ... Bizlır, Franıız milletini 
dost biliriz. 

Sös, Maryanın lıtedljl kıvama 
ielmlıti. Kurnaz kadın derhal 
derin derin içini çekti. V • •özUne 
devam ettir 

- Aaaah Sultanım, ah... Siz 
dost bilirsiniz amma, bazılar bu· 
nun hllMım saneederler. Olur 
olmaz lş'.er edip sizlere katt hUr· 
met ve muhabbeti olan bir mil· 
leti gUcendirirler. 

Bu sözler, Fatma Sultan Uze· 
rihde bir tesir husule ıetirdi. 
Büyük bir merak Ilı : 

- Ne iibl ? .. 
Derken gözleri sabit bir na• 

zarla Marya'ya çenilmiıti. Marya 
sözlerindeki tesiri arttırmak için 
yüzüne derin bir teıHUr manası 
ve::rmittl: 

- A, benim ıultanım.. Ne 
gibi olacak ?.. Ne ai• ıorun, ne 
ben cariyeniz söyliyeyim... Siı.ler 
burada; altın kafH içinde kanarya 
kuıları gibi cıvıldaıır, yatırıınıı. 

Taşra halinden bihaber olup, 
devlet umuru, 1ıizamında döner 
sanırsınız. Arınna, birtakım Dadln 
ve cahiller gaflet göıterip vukuata 
sebep olurlar. Doitları, dUımanlar 
gibi yere çalıp dururlar. Bizim 
gibi, ıfzlerfn ayak pabucu de
ğerinde bile olmıyanların, hfiıA, 
devlet umurunu ağızlarına alma· 

mız haddimiz detfl amma.. Şunun 
ıuraemda yer, içeriz.. Sayenizde 

akçe düzlip, rahatlıkla ıaJınıp ge
zeriz. Gerektir ki, bildiğimiz 
doğru söyleyip ılzlerl hakikatten 
agAh edelim. Rızanız balAfı zuhur 
edecek fenalıkların önüne g .. 
çelim. 

Fatma Sultanın rengi hafifçe 
sararıvermiıtl. ÇU'ağan geceıl, 
sarııyın taşlanmaemdan sonra da
ima ku~kuda bulunan &aray halkı 

gibi bir ihtilll hazırlığından 

şUphelenmiş.. Maryanın böyle 
b;r ıeydcn babsedıcıiinl zan .. 
netmişdi. Halbuki Marya, sö-
znne fU suretle devam eylemltdf: 

- Korkarım ki çok geçmeden 
Franıız devletilı arada bir hoı· 

nutıuzluk başgö terecek.. Belki 
de, bir muharebe ıuhur eyliyecek. 

Fatma Sultan, genlı bir nefea 
almııdı. ÇUnkU, babaaının hükUm· 

ran olduğu hükumetin her hangi 
bir devletle harp etmesi, onu ali· 
kadar etmezdi. Onun fikrince, 

bütUn dünya yansa ve yıkılsa, bu 
sarayın dej'irmenl yine döner; su-

yunun nereden gelip nereye git
tiğini &onnak, akla ve hayale bile 

gelmezdi. Maamafih, Fransızlara 
kartı biraz evvel besledlji fikir 
henüz tHirinl kaybetmediği için 
merak ile ıual etti: 

- Neden? .• 
- Neden olacak, ıultanım .. 

Devlet umurunda gafil o)an kap• 
tan P•ıanın cehaletinden... Me· 
rakhca .bir kıaaadır. lıin buyuru• 
lursa, hakiye edeyim. 

- Doğrusu, ınerak ettim. Din
lemek islerim. 

( Arkaıı •ar) 

==S~O=N-~=P=O==S=T==A=======~====-====-====-=========================-M~art~ 
Anarşistler 
Arasında 

- Seni temiıı ederim ki, bir 
kibritle Uç cigara yakmak hiç te 
şeamet getirmez. 

···········•·················································· _L ______________ .J-

D • n 111 Jlctı•ad He6erlerl 1 

Lehistan Yumur
taları Standardize 
Ediliyor 

Lehistanın yumurta lhracab, 

~eb11bi; aza/1111 muhtelif ithalAt 
ihracatı kav· memleketlerin de 

konulan takyldat 
vetlendirmek ve bazı devletlerin 

Lehiıtan yumurtalanna karıı yap· 
takları rekabet yllzUnden oldukçı 
mUşkUI bir vaziyette bulunmakta• 
dır. 1933 yıh içinde 33,6 milyon 
Zloti değerinde 23,505 ton yu• 
murta ihraç etmiı olan Lıhiatan 
ııeçea yıl ancak 23,4 milyon zı~ti 
değerinde 21,230 ton yumurta 
ihraç edebllmi9tir. Lehintan Hay· 
vnn Mahsulleri ihracatçılar Birliğl, 
yumurta ihracatını arttırmak için, 
Lebiıtan Ticaret Nezaretinin tek
lifi üzerine yumurtaların kalitesini 
dUzoltmek ve bu suretle fiatlarm 
ylikselmeaiol temin etmek Uzere 
blitlin ihracat tliccarlarımn iş 
birliği yapmalarına ve bugUnkU 
yumurta ihracat tallmatnameal 
httkUmlerlnin değlıtirilmesini lıte· 
mektedir. latınilen yeni hUkUmlere 
göre ihracatçılar yumurtaları ağır· 
hğıaa göre satın alacaklardır. Ve 
dııarıya gönderilecek yumurtalar 
itina ile tasnif edilip damgalana
caktır. Damgalama iti ecnebi 
memleketlerde aatıhğa çıkarılan 
Lehiıtan yumurtalarının evsafı 
üzerinde yanlışlıklar zuhuruna 
meydan vermiyecek şekilde yapı· 
lacaktır. 

Ticaret Nezaretinin yakında 
bu hususta icabetlen talimatna· 
meyi hazırlıyacağı umulmaktadır. .. 

Londra, (A.A.) - Pamuk ve 
lngiltered• sun'I ipek sanayi· 

indeki işıizliğln 
işıizli k artması endişe 

meselesi uyandırmaktadır • 
Bu arada Alman ve Japon ltha
IAb da ar tığı için bunun önüne 
geçmek meselesi de ortaya atıl· 
mııtır. 933 yılında bu aanayiin 
iısiılerl (20) bin iken bu Hne iki 
misline çıkmııtır. 

* Vaıington, 2 (A.A.) - B. Fl· 

Amflrlka v• lipa, lngilter• ile 

Çi } Amerika araıında 
n- apon mllıterek bir men• 

müsak•rt1lerl faat arr:edın mulı· 
telif meseleler hakkında bir aö
rUım• yaptıktan ıonra demiıtir ki: 

" - Amerika, Çin ile Japon 
arasında siyasi, iktisadi vı mali 
bakımlardan dUşUnUlen ittifak 
müzakerelerini pek büylik bir 
dikkatle takip etmektedir.,, 

Bu arada Çinin Japonya ile 
ikti.adt bir ittifak yapmamall içia 
Çnaı borç para verilmeıi dı dOıtt
allmektedir. 

Evlat Katili Baba 
-------·------

( Baıtarafı 1 jnci yüzde ) onları dövmlye baılamıfb· Bayan 
çocutlle Kalabak köyUnlin kllçUk Rukiye: 
bir evinde oturmakta idi. Bayan Elbet bir gUn bu asabiyeti 
Rukiye baıan bağlarda çapacılık geçer, diyerek çocuklarının dövUl-
yaparak, bazan da tUtUn tarlala· mesine g8z yumuyordu. 
rında çalııarak lkl çocutunu Bir gece kUçllk Hnaeyln,· yata· 
geçindirecek lmkinları hazırlı· ğını pialemiıtl. Sabahleyin yata" 
yordu. ğmdan kalkan baba bu vaziyeti 

Ancak bundan Uç ay eYvel görünce kudurmuı gibi hiddet• 
Bekir oğullarından Hasan lımin· kapılarak dev cUaseslle bet ya 
dı yirmi b:r yaşında genç bir ıındaki çocuğun üzerine çullandı. 
köy çocuğile tanıştı. Haaan, Ba- Ana şefkatilı yüreği parçalanao 
yan Rukiyeyi iki çocuğile kabul Bayan Rukiyeoln feryatlarına ku 
edeceğini ve çocukları bir baba lak asmadan kUçUk · HUseyinİJI 
ıefkatlle aeveceğini söyliyerek vUcudünü hrnaklarile tırmaladı v• 
Bayan Rukiye ile izdivaca talip yine indirdiği darbelerle kUçük 
oluyordu. çocuğun oıfealerlni tıkadı. 

Böyle iyi bir bağlantıyı mu- _. 
vafık gören diğer köylü kadınlar Bağrı )'anık ana, bu vaziyet• 
da Bayan Rukiyeyi evlenmiye teı· ıusamazdı. Derhal zabıtaya ınO 
vik ediyorl&rdı. KöylUlerln aöıter· racaat ederek vaziyeti anlattı v• 
dij'i larar üzerine Rukiye Bekir kocasından davacı olduğunu ıBY" 
oiullarmdan Ha&enltt evlendi. ledi. 

Bunun Uıerine çocuğun ceııdl 
Daha evlenmelerinin ilk gUn· Uzerfne otopsi yapılmııtır. Katıl 

!erinde Haıan, üvey çocuklarına baba Izmir hapishanesine getl• 
karşı titiz davranmıya, bazan rllmiıtir. - A. Bilıet 

~ 
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ÇEKLER 
ı. T. L. için 1. T. L. için 

NH • 1erk O,ıi049 Vlyaııa 4,297S 
Partı 12,06 MadrU ~,llWTO 

lltllno 9,'5 Barl~a 1,9759 
BrWkHl ll,4016 Varto"• t,7134 
Atlaa '4,5382 Patt• 4,148V 
c ..... ,. 2,4SS6 Bllkreı 79,'l!i4' 
iolıa 65,7~64 Bclırat 65,0565 
Amıtardaa 1,1741 Londra Kr. S~10I> 

Praı uı,osso MoıkoYa ,, 1086,75 

ESHAM vı TAHVlLA T 
Lira 

.. aaak.(~ama) ıo,
" ıH&mlla) ıo,ıs 
• (llUaH'.•) !a,

Oımanlı ~•ak. 23,~0 

lellalk • ~.
flrkeU Ha7rl7e 16,
HııUı 0,17 
Ana4oluM~V. ~.ıo 

• M 00 P, 25,00 
Aaadel11" ıoov. 45,M 
lark D. Y. 00,
lı~. Traan1 S0,75 
o.11ı•ar 911 ı ı,-
Terkoı iP, 
Hauıaıl :17,-
Telef.. 14,10 

Bomontl ~~ 
lt3J lıtlkraıı 97,
lıtl raıa DahUI 94,25 
Dft7•n11 Mu. 00,
Baidat • tutlp 1 47,95 

" • u 47,95 
Reji 2,275 
Tra•nr 001-

Rıhhm ıo,-

OıkUdaı 111 ıoıe.-
Tarko• Q0,00 
MıaırKr.ro.1886 ı 10,-
• • • ıtlU 94,0J 
• • • ı9ll 88,SO 
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MESKUKAT [*] 
Kuru, 

Tiril aitim GS(I (Hamit} 
laı. • 1050 {Reıat) 
Jr. 848• (Vahll) 

K'1rU!f 
4~50 

5100 
4'6il 

Ru • 1085 ince hetlblrllll albn 

MHltll'e 4~,00 (CUmh11rl7et) 480J 
!a:ılıuıot (Oı. 8. > ~40 (Ham:t) araab !508 

ala betlblrlııc altın (Reıat) • S:lOil 

l ~tilllhwrl7•I) 4650 (Vahit) • 530ı1 
(Aala) 4fiSO (•) Borıa harici 

Parla Borsasında 
Parla, 2 (A.A.) - Parl• bor· 

ıuınm 1-3 tarihli vaziyetidir: 
Esham borınıı biraz daha 

canlılık göstermektedir. Londrada 
maden eshamınm aağlamlaımasile 
Franaıı; ulusal eahamının dikkate 
değer ıurettı fırlaması piyaaanın 
heyeti umumiyealntt eyi tesir et• 
miıtir. 

.. -·~· ................ ·- • ·=-=- ~· -
~ ...................... 11111111 ... 

ADEMi iKTiDARA 
Karfı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Erkeklerde tenasUlt zafiyeti 
ve bel gev,ekllGhd 

tedavi eder. 

Ecıanelerdı bulunur. 

Halkavi Bir Resim 
Sergisi Hazırhyor 
Iıtanbul halkevinden blldlrilditio• 

ırare, yarıa eYia Glllsane parkındaki 
Güzel Saa'atler kıamıada amatörl•' 
tarafından ''Tırbller,, p1yu1 teaııil 
edilecektir. Mart içinde d• 
yine Gbel San'atlar ıubeıl tar• 
fından bir rulm aerglıi açılacaktır• 
Bu aeta-ide reaimle.ıini teıhlr et111•ll 
l.teyenler 8,4 ve S Mart gllnlerl aa•t 
(16) daa (20) ye kadar eaerlerlo1 

Alayköıldl Çevirırenlltlae kayd•t
lirmelidirler. 
Hahamhanede Bir Toplant 

TQnelba,ındaki Hahamhane bin• 
sanın yeniden tamir edilmeıl rnOoll 
Hbetile l1tanbuldakl bDtGa Mu••• 
cemaatlerin lki•er mUme11ilinln ııtl• 
rakile HYelki a-On bir toplantı yapıl 
mııtır. Bu toplantıda Adalar, BeyoJllll 
Şiıli, Kadıköy, Kuzguncuk, Balat •• 
Haaköy Muıevi · cemaatltri mGmeııU• 
lerl hazır bulunmuılar, aYukat B•f 
Avram Naum tarafından bir ı8yl•f 
aByleamlıtir. Bay Avram tamir it1111 

bahH muk•ddime yaptıktan ıoor• 
cemaatin Türk OlkDılle berııb•' 
çalııtl)ını aalatmıı n demlttlr klı 

1 
- Artık Tlrklyede Tark mllletl•lı 

eıı:ell ve ebedt hatlarla merbut Til'. 
muıevillainla bir intlrah tlmaall ol•, 
rak buaün açtıtımıa bu ırüzel bio~ıı~ 
içinde, bizi burada toplıyaa 1af hı•l 1 
ve telakkiler araaında hep bird•ıııı 
cumhurlyetia itllilaını timenn\ edeli 

1 
ve büyDk <Sader AtatOrktl uygt I' 
aelamhyahm.,, 

Söylnden ıonra bina ırez.UOI~ 
davetlilere lhnonata ve pasta ikt• 
edilmittir. 

Fatih Çocuk E•lrge111• 
Kurumu 

Fatih Çocuk Esirgeme Kurıı-J 
cuma a-ünti yıllık kongruiai •'d• 
BaıkanTnflk Maral'ın reiıliii alt111

1,t 
dapmıf, aeçen yıl içindeki çalıflll~,, 
ve nizamaameye ait bazı meı•l tJ'' 
mUnakata edilmiıtlr. Buadaa . •?,, 
idııre htyetin6 ıu zeYat ıeçlhnııtı -

Dr. Bay Salim Ah•et, kay••'::,t 
Bay Haluk Nihat, Bay Galip, N•,a, 
Halli, Bayan Zaime Hayriye, Bay 
Bay Fuat. 

Cerrahlaran Aylık 
Toplantısı tof 

Türk cerraltt cemiyeti aylık 11tl' 
laotııını bu,ün ıaat 17,IS de Gıı0 fi 
baataneainde yapacaktır. Aı•11 ~ıııf" 
mulektatların i•lmeleri rica ...,. 
mal<tııdır. ~ 

.. 
Denizyolları 

I Ş L E T M E S 1 ob•f1 
Aceateleri c Karaköy KlSJ;,.,d' 
Tel. 42362 • Sirkeci Mlhlr ·- ......ııııı 

Han Tel. 22740-~_.. ......... ~ 

Trabzon Y ol"fd•'t 
VATAN vapuru ~ 

1 
ıı•• 

SALI saat 20 de Rlıe ;.1 sO~ 

Firatı 150 kuru,tur. dar. • ~ 
Doktorlara; talep Yukuunda taflillt iskenderıye sı\ı.l 

ve nllmuH ırönderilir. IZMIR vapuru 5 Mart . e''I' 
11 d ı keoderıY 

Adrea : günll aaat e 
8 

•' ı t01ı• _4 
Galata Po•ta kutuıu 1255 kft.a~d;a~r~. _______ .. ~ ....... 

,ı .................... _,,. 



Sayfa 1 ı 

INO 
gıda ayn ayrı g8ıterJlmiştir. Muhterem mü\ tcrilerimize 10 adetlik paket satın _._...._ 

t HO bıQQ ı da bu fabrika m irnalierdeııidir. Tekmil Boeuos Ayreı ahıılisi MI HORA tıra9 Lıcaiı kullanır. 

RT • LUXUO A ROTBART • SUPERFINE MOND - EXTRA GOLD MOND • EXTRA MINORA 
d dl 150 kuru' 10 ad dl 100 kurut 10 adedi 78 kuru' 10 ad dl 50 kuruş 10 adedi 35 kurut 

~--~~~~~-~~~---~~-~~~~~Hu1ud61~~ T~bn•~t: G~daK~ç"a~funNo.4•a•~•D•••-•••••~---~---·' ~~~ ................... .... ............................................................................................... ·-............. ~ . ._. .................................. ...... 
" Trakya om it cileri Hazır ıklarile -

Harb Gidiyorlar,, ...,...~ 
• ( Baıtarafı 1 inci ytbde ) 

":~}etin böylece ilanihaye de
da: ederntyeceğinl ye .etrafların· 
do U komşul nna bir taraftan 
tar~ uk teranesini okurken öblir 
hp tan ra at rahat düşmanlık 
ku ttıakta devam etm n:n mum .. 
ltıı~ olaınıyacağı hakikatini anla
fası;rdır. Bu!gariıtan bir « dairei· 
'illet~ » İçin dllJmilıtür. Bütün 
iUn °tıdan çıkmaktır. Fakat, bu· 
U, k kadarki mana ız hareketi 
tiii ~~dl ric'at yolunu kendi keı• 
hu ıçın, ıimdi, bUtün gayretile 
tUp~ol.u. aramaktadır. Bula bil ceği 
'r elıdır. _ * 
'ı'A~hlar O itham Edlyorl r 

101c tına 1 (Hususi) - Venize
do ;

1 
~leftros Koımoı gazeteıin· 

t&ıı lıp Manuelidis imzaaile bir 
Çıkmıştır. Bu yazıda, yg. 

f ( Ba tarafı 1 hsci yO:ıde ) 
•ıı, . 

tek iltrneai Şarki Afrikaya ha· 
t,h •t. edecok gemilere Irk p ve 

lllıl itini gcçlktirmektedir. 
~ l<aza R jiz v puru 9 zabit, 
~.'yah gömlekli, 180 ameleyi 
'1- ~l n gec geç vakit demir 
h hılnıiştir. Bu gemi, Trablusgar-
h~ u~rıyacak, oradan da 30 za· 
"aikt 'e küçük zabit ve mUhim 

•rda ., k t i • il ı,n 
1 

as er ,, smı ver n 
c •f 

c:le•aın rat aldıktan onra yoluna 
•onr, M edecektir. Bu vapurdan 
~ı~~d 0ren SalUto, Abadiya vı 
'dtc,kt~ Vapurları birlblrini takip 

tır. 

~hi,. Kenarında 
Q,.acq Sürüleri 

~ltıtıl ( 8•ttarafı 1 iuci yGzde ) 

~~:·~ avlar daha ıehir içlerine 
''h•h 11111eye başlamııtır. Dün 

~ ak1:..,_:'at 11,5 da Büyükdereden 
&cı08 gelen otobUa yolcuları 

ktra~, lntn bayırında yol kenarıada 
~~!t. , 

1
•lltlllcri görrnüılerdir. Bu 

'ly-.,. lr otomobillerin önUnden 
~~"1•1:aı albı sekerek pervaıı:zca 
Q(t •ttn . . 1 . 1 d" Oloh ıçıoe yUne aııı er u. 
~ı.ı,., h llı Yolda durmuı ve yol· 
ı~' el~ lıtyvanların ormanların 
'tdir rı tltrını zevkle 1eyretmlı· 
t'1 • ul 

ltr1n1 b- Yolcu bunların {@tot-
ıle •lmııbr. 

'••ı ... 't'~ ~l t,, ..... ~ -
~ t11ı:ııu1t . ~nkarada 9ıkaa bu on 
~~u,,lllın fı:, edebiyat n aaa'at 

ltıı. hıılar ıı· •noı Hym birçok ala· 
.,lt ' ılc" 

1t. l\\t . &yeler Vt tilrltrle çık• 
"' 4'9tl( ~Y• ederiz. 

~-~'tiGin 
9 

•rnk •it - Kastamonu aaı 
#~ n uvveu· . 

~ 1 ~ ısı olasa Kemalinin 
' ••• 1 . ~L ~ ltı y.. r rı hakkında Tal at 

~ııt ~illan tar f d 
•r. " ın an yaıılmıı bir 

ı... ..... )11 >°' ıa ~ Ge:ııete - Büyük Gaıe-
-...ı... .•ı cu ıayı•ı, bugııo . 
ı._~ ~ " &eaım ~ııtır. Bu .. :rıcia birtok 

haı 'Ve ....._ltr ele .. .,.. 

nanla muharrir, Bulgarları, 
muh•edcleri tadil için )'lkaek 
Ht çıkarmaya baılamalda itham 
ederek, Bulgar milJetinin, bir 
t kım taşkın iıteklerle muhare
beyi haıırlamakta olduğunu kay• 
detmektcdir. 

Bay Alip, ayrıca, Trakya 
komitecilerinin ıarkt ve ıarbt 
Trakyayı Türkiy ile Yuaaaiı· 
tandan koparmak için huırhk 
yapmakt olduklarına işaret edl· 
yor .,. Bulgarların bu baurhkla
rına kar§ı Yunan hAkfımetlnln 
kayııuıu:zluğunu ileri ıUrerek 
hükumeti t nkit etmektedir. 
Son gelen Bulgar gazetel ri iıe, 
bu ne riyala parmaklarına dol • 

akta ve kendil~trini haklı 
çıkarın k için bir lay hllcumlar 
yapmaktadırlar. - "° 
Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

u Un U Bllmec 
Boı dört köşeleri aşağıda ya• 

ıılı manalara golon öz Ttırkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu aa· 
yıde hem vakit geçfrm.lı, hım 
de ö.1 Türkçe kelimeleri öjren· 
•iı olursunuıl 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ,l--!-.~1-....11.--1. 
2 ._ ..... "--.._-1. 
3 
4 
5 6._ ....... _,, 
7 __,~ 

8 ................... _ .... 
Soldan saga: 
1 - Şerefli • haana 
2 - Çotun zıddı • münferit 
3 - Elle dokunmak 
4 - MerdlHn 
5 - Hır nota • hayvnların yeditl 
6 - l!&ve etmek 
7 - Beyaz • ketf•t 
8 - Yanmıt kömOr • rUır.l'lr 
Yukard•n Aşalı: 
1 - Aza - mevzun 
2 - Yry ile et.lan fCJ 
3 - Bir çiçek · cemi edatı 
4 - HnHlenmelc 
6 - Nefi l&hikuı 
6 - Dimen • kabil• 
7 - Hafif .. udar llhikuı- ••lctep 
8 - lılve • beygir 

'l'tı.ıa t trıtıı lb88 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galat. ) 

Türkigtulclcl ıu6elerl: 

İstanbul, ( Gıılata, Y eoioami ) ; 
lzmir, Mersin. 
Yu,.•11ist•11tl":!!i_ıu'1•l•rl ı ı~ 
Seli o ık, Atına, Pıre. 

• Her 11evl llanke muamellb 
. ... ..... ___ _ 

lnhis rlar U. Müdürlüğünden: 
1 _ Gemllkde yapılacak (18714) lira (42) kuruı bedea keıifli yaprak 

tütlln amban kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ekılltme 9artnameai ve projeleri (94) kuruş mukablUnd• 

Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubeıi nakit Muhaıipliğinden 
ve Bursa lnhiaarlır Baş MUdürll\ğünden alınacakdır. 

3 Ekıiltme 5/Mart/935. tarihine müsadi~ Salı gfinU saat 15 de 
Clbalide Alım Sat_ım Komisyonunda ıcra edilccekdir. 

4 Teklif moktubları kanundaki hUklimlere göre yukarıda tayin 
edilen illo ve aaatten bir sa.at e~vcline kadar Komisyon 
Reiıin• makbuz mukabilinde \'erılmelidlr. 

S - Ekıiltme ıartnameıinin mahsuı maddesinde yazılı şeraiti haiz 
olanl.r araıında yapılacakbr. 

6 - Talib olanların ~..(, 1,S muvakkat gllvonm• parası olan (1404) 
lira ile birlikte müracaatları. (7 44) 

-;•yıpı- Adapazan Emn~yet banka· 
11odao aldıiım 18-11·931 tarıhli muY~k
kat laille •enedi makbuzunu Jcaybettım. 
y eniı" nl alar.ığımdao hiikmü yoktur. 
Hendekli Şiıman otlu Hüuyin (266) 

Kayıpı- İzmir aıkerlık ıube1inde~ 
aldıiıuı yeıilr:aya kaybettim. Y eobinı 
.taoaiından eıkiıinia hükmll yoktur. 
İsmir Selitioojlu mahalleeindt 1311 
tloiumh& Mullaf& oflu Tevfik (267) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezı : lierlıu 

Türkigedeki JUh•lerl: 

Galata • latanbu~ lzmlr 
Depoıu ı l.t. l'titüo Gümrügü 

ic Her tfrlil 6011ka ql >1-

~s, 

lst. Asllye 1 inci hukuk mah .. 
kemeslnden: Joı.ef Vitaliıin muknd• 
dema Sultıınhamam 23-27 numarada 

mukim R.ıfet Oıman zimmetindeki 1336 
lira SO kuruş alacağına nki itirazın 
ref'i talebine mütedair olan dava ının 
!O ~-935 tarihfi mUrafaatında hukuk 
uıulil muhakemeleri kanununun 509 
uncu maddesine tedıks.n tebliği muk

tui davetiyenin müddeaaleyh Refet 
Oımanın ikametgahının meçhulıyetl 
haaebilt bila tebliğ iade edilme.ei üze
rine kanunu mezkurun 141 inci nıad· 
desine tevfikan mezkur davetiyenin 

Ulnen teblighıde ve milrafaanan 22-4-935 
maat 1' e bırakılmaaına karaı Yerildi· 

ğindtn mumaileyh Refet Oamanın tayin 
e.iilen gündıt H. U. M. kanununun 
609 uncu maddeııint tevfikan ibraz et· 

mek istediği vttaiki ile birlikte mahke
meye gelmediği veya bir nkil gönder• 

meJi~i takdirde evrakı dava ııyabında 
tetkik edilerek icap eden brarın ittıhaz 
olunacağı davetiyenin tebliiı makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. (8 09) 

,. Dr. ibrahlm Zati 
Catalot:u: Mahmudiye cadde.ti 

Çatalçeım• •olr•tı No S 
Herpa ötledea eoara laaata arı 11 

kabul edu. 
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12 Sayfa SON POSTA 

ZAAF 1 UM U M 1, KAN S 1ZL1 K ve KEMİK Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç Kızlar ve İhtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 
~ .......... ..__.. .......... -.....,.,.,.,..~- --...........·---------- ---------.... 1~____.....,~-~ ... ---------·-~ 1 

M A Z O N içiniz HAZIMSIZLICI, MiDE YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLAll 
HAZf rJ:SJZLf~A bo,altmak auretil• KABIZLIGI, AGIZDAKI TATSIZLICI n KOKUYU iıal• 

MiDE YANMALARINA eder. Hiçbir uıve zarar vermez n ahıtırmaı. FAZLA YEMEKTEN ve IÇ~EDEI" 
aonra mide n vllcudunuıda hiaHttiflniz atırlıtı derhal hafifletir. Hirnılel•'111 

KABIZLIGA karşı M YVA T u z u kuamalarına pek faidelidir. MAZON fıımi ve markasına çok diilkat e dilm•lld~'~ 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, iş Bank ııa ı arkasında No~ ........................................................................................... ~ ..... ............................................................................. .. 

YALNIZ TANINM1$ 

POllf D PLAY 
TAA$ Bl(ANLARINI 

llUllANIN1Z 

Satış Yerleri • ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin 
• MERSiN : Hakak ı:ade Rahmi 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonundan: 

Haydarpaoa Nllmuae HaıtanHinln mutfak için orta tazyikli bu· 
har tesieatı ve mevcud yem•k kaıanı ve teferruatının tamir ve 
montajları, çamaşırhane için yllksek tazyıkli buhar teıisab Çama· 
şırhane malzemesinin tamir ve montajları, mutfak ve çamaıırhane· 
nln ıu teıiaata açık ekılltmeye konmuıtur. 

1 - ihalesi: 12/Mırt/935 Sah iUnU saat 15 le Cağaloilunda 
Sıhhat Müdürllliö bin .. ındakl komlıyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 5540 lira 25 kuruıtur. .,. ' " 3 - Mu\'akkat teminat 415 lira 52 kuruıtur. 
4 - Şartname ve kcıtlf ve projeler 28 kurut mukablllnde Har 

darpap Nomune Haataoesiodea a lmabiHr. 
5 - isteklilerin cari seneye ald Ticaret Odaaı veıikasını ve 

bu işi yapabileceklerine dair Iıtanbul Nafıa Baımilhendhıliğindon 
alıomıı taadildi fenni vesika, teminat makbuzu veya Banka kefalet 
mektuplarile birlikte ve bılll iln ve saatten evvel komisyona gcl
melcrJ. 11 1004., 

A ' 

~ususı ŞARTLARIMIZ ~Ak:'k'IND• 
GIŞ[U~QiMIZD~N MALUMAT. AL 1N1 Z \ 

. -· 

KAQAl('Q'y PALAS - ALALE:MCi ~AN 

BÜYÜK AR -
18. inci te rtip 5. İnci çekiş 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 30.000ııradır. 
Aynca ı 10.000, 4.000, 3.000 linlık ikramiyeleı 

Vtt 20.000 liralık müklf at vardır. 

DAiMON 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Yeni icad olarak 
garanti 400 metre· 
Iik mesafeyi aydın· 
latır. Fenerin boyu 
2 3 santimetredir. 
Ağzındaki büyük 
cam yuvarlağı kriı· 
taldcndir. 

IZMfR r H11Hyin Hüınll -
SAMSUN ı Tursun Eıref 

ROMATiZMA 

SiYATiK 

ADALE AlaRILARI 

Sebebi her ne olursa olıun 

BUTON AaRILARA KARŞI 

HARiC 
enrnlmek auret"le kuilaoılır. 

Haçtan sonra 

LiNiMANTOL KANZUK 
seri ve kat'ı tc»İrli bir pomattır. 

LiNiMANTOL KANZUK 
Her eczaned bulunur. 

. . ·.. '. . . : . : .: . :;', ·::_:_- . 

YENi LiTRE 

ÖLCEKLERi 

SATIŞA ÇIKTI 
--~--;__,,--------

1 
lİTRf mımıerı 

t:r&9' 
A. Faik Limited Şirketi 

Sirkeci, Liman han 
Tel. adreıi : Kaspol • i&t.nbul 

-- .... ..;...9 • • •••• •• • • • • 1 • • 1 ••• • ••• •• 

Son Poata Matbaası 

labiLlı Ali E ~reıa 
Neıriyat Mldlrlı Tabii 

Üşütmekten mütevel~id iztırahlara karıı 

En seri tesir, en kat'i netice 

(!)-
~ \ 

·ı) " 
Grip, nczıe ve soğuk 

algınlıklarında 
bilhassa müesıirdir. 

• 1 

Romatlzmahlara 
ehemmiyeti• tav• 
aiye edilmektedir. 

. 

• 1 B•ı ve dfı 
ağrılaranı sür' atla 

dindirir. 

,,. 
, 

Kırıklığı giderir, 
bel ve adele 

ağrılarını keser. 

BUtUn eczanelerde bulunur. Fl•tı 7 ,& kuru9tur• 

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

1 

Lİ 
------. .-.----------·-------------------------

Neler yapar ? 

SEKSOLiN: 
SEKSOLiN : 
SEKSÜLiN: 
SEKSOLiN: -
SEKSOLiN: 

PETROL 
SAÇLARI 

NiZAM 
Besler • Kuvvetlendlrlr • 

dökUlmeslnl keser • Uzatır. 

· PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmif en iyi 

.. 

• saç ilacıdır. 

~------------------..-. ~ ,---------••miti~ latanbul ikinci icra "';, c1:ı; 

M~~ 
luğundon: Mahcu:r. olup P11~0tr' ,,ı 

i 
riı ıueaiue karar verıleu IPfl~ pı1o':11 _,, 
ad t Bifilant marka Peda uıı'' • ,0• 

• 5.3.935 tarihine müeadıf sal• ·'k•r•'' oı' 
1 O da Sirkecide LimllD daire•~ arttır~ • 

ı ı YEMEKLER daki Antalya ambarında aç\arıO fll~ıt 
EN Y ile satılacağından talip 01jf.ud• b,ı~ 

TAZE B
•RA · kur gtin ve 1aatte ma~18,;8,tl•r1(~(;6) 1 bulunacak memuruna ~ 

HER AKŞAM KONSER l ı olunDur. MANIF LE~ 
ZiRKIN 

,._. r. U pıOI,. 

Y. NECiP ve D. 'I d ııaatatıkI•rı dd•,ı, 
Doğuın ve ka ın c• o 

' kt tranı..,•Y bd• 
hnsıılit· Beşı at N ı Sab• d ,. 
Sürt\' a ııpartınıanı o. k bul ' • 
akşa~a kadar huıtaları~; 
~-· 'l'tıl • .E• ' 40.-

.OXVME.NT-HOL 
ÖKSÜRÜK·BOGAZ 


