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Habe~ lmp•rator• Hllai Selaua (orta balkond•) Habeş .aglavların• 
nutuk okagor 

Paris, 11 - Maten gazeteainio Roma siyasal mahafiline göre 
Ronın •uhablri, Haı.et hutludun· Erltre ve Somali Italyan mllstem· 
dil Habeş ve ltalyan askerleri lekaler1 .için daimi bir tehlike teş• 
arasında vukua relen •on hicliae kil edebilecek olan bu kabil hl· 
"'1UnaubetHe ıu malümatı ver- dl1elere bir nlhavet vermek za· 
~etMr: ( Dnam 9 un41u yilıde ) 

Italyaya·. Karşı .• · 
Pire Nümayişi Şiddetli Oldu, 

Protestolar Yapıldı 
ltıiA.tJnı, 1 t (Huıusi) - Comar· .. e.·ı·r· ·A~·,j~~İ~İ~in Ölümü 
baı ltııı 12 adatlan ıelon Stam· 
k,fı~ lıh•ll ltalyaR vapurile 
ru111 " 0

• •daııntlaa kaçan birkaç. 
Pir llluhacirJ allelerile beraber 
••l:l'• ıelcliler. Adalardaki hidi· 
karır hlUnaıebetile osa11n ltalyaya 

1 batın b lalar b nun ulun .. ıyan Yunan· 
ile~ u nıuhacirlerin gelmeaile bu 

"tırd t'1111Y•tıizltii 'büıbUtiin art· 
lırın

1 

ar. lillkü111etin mani tedbir· 
' e ra'" 
llıttik b gnıen Pire halkı oto· 
'•dı 

8
Ir tekilde nUmayİfe baı· • u 

töyı, it nUnıayiı daha evvel 
Sah ~ırlan1aııtı:J 

ltrde ı: erkenden halk kilise· 
taı,beıı •; on iki adah Üniversite 
2'.abıtanı: ~n birtakım ıruplar 
lende it . llber alanuyacağı ş•· 
kUrauı llııelere claiılmıı ve 

•re çık k ( o ara ahaliye kar· 
~ •••rııı 9 

~cm 7l:ıde) 
--=---==s:=====:..==========--=-==::ıa:=-====-

Merlıuwı Selinilcli doktor Rıfat 
( Y az111 8 inci yüzdedir ) 

Yılan Zehiri 
P Kanseri İyileştiremiyor 

1 arlı 11 Ş · 
le teda '. . ubat (Huauai) - KAaacr hastalığının kobra ıehiri l vııı iç' A d aıuet t ın rnerlkada dt>ktor Monaelesser ile Fransa a doktor 

en•titUaij ~aflarından yapılan tecrUbeleri tedkik etmek ü:r.:ere Radyum 
"'tdığını n ~ tedldkata memur edilen heyet menfi bir neticeye 
l<afruet ile 

8 b~d~nıiye tebliğ etmiıtir. Bu tedkild ilk sırada doktor 
r• &6re k b ırlıkte yapmıı olan doktor Jak Lavdanm verdijl rapo· 
tlrtuekte h~ r~ zehlrinin lıastalığı ne yavaılatmakta, ne de oyileş· 
•• •trılar ç bır tesiri yoktur. Olıa ol1B bazı aafhalannın inkiıafma 
kı11 nıların 1 rn_~valdıaten ekailtmete yaramaktadır. Hastalıia tutulan 

mı roıkop talalilleri bu ••tlce1l ••rmittlr. 

Bu num r bu 
bahki piye • 

go k id ind 
yirmi 8f bin lira 

kazandı 

Diğer kazanan U• 

mara1ar on birinci 
sayfadadır 

L-----------------
8 u J gar İs tanda Türk 

D .. ma · ığı 

Balkan Harbi Bir Tah
rik Vesilesi 

Sofya 11 (Husuıl Muhabiri· 
mlzden)- Sofyaya yakın Dopniçe 
kaaabaaında, Balkan harbinde 
(Bulayir) de .Bulgar 22, 60 ve 
54 Uncll alaylarının muvaffaki· 
yetlcri teıit edilmiştir. Ayın 9, 
Ye 10 uncu gUnlerl kasaba taklar 
ve bayraklarla donaltılmıı ve 
Dopniçedekl garnizonun ve bUtün 
Bulgar halkı Jle mokteb talıbe• 
lerl ve Sofyadan giden ml· 
saflrlerin f ıtirikleri ile o aUnüo 
aenef devriyesi yaıatılmıı Ye nu· 
tuklar söylenerek muzafferlyetln 
ehemmiyetinden, Bulgar ordusu· 
nun kahramanhğmdan (Tarihi 
ve ebebi dUımandan) bahıedilmif 
ve Ttırkler aleyhine kan kabar
tıcı sözler ıöylenmiıtir. 

Sofyada Tevkifler 
Sorya ı ı - ( Ölüm, yahut 

iıtiklll) adlı (Mihailof) taraftarı 
Makedonya ihtilal komitesinin 
urıanı olan gazetenin (150) ~el 
aayııını sakla ve hükumet alayhıne 
yazılarla dolu olarak ba11b da• 
ğıttıklarından ötürü Sofyada pok 
ok komiteci tevkif edihafıtlr. 

ç ·•••·••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• ··•················ 

YEDiGON 
Bugiln çok zengi11 v4 caalı bir 

kardı Kadın aaylavları bu saya çı · . . ,ı 
dan itibaren reaımlı rl>porta,sayıaın 

)arla tanıhnata ba9tıyor. 

BugUn bir YEDIGÜN ahnız: 

;sA.BAööz·~ 
1 Bu Perf&mbl gUnU 

100.000 
oka1yucu KARAGÖZ gadttainl 
bekliyor. Karagöz.bu Umltlerl bota 
çıkarmıy•c•k ' va okuy11cularına 
J•pyeai bir tekilde kavuıacaldır, 

Bu Neticede, 
Büyük Bir 

Yerli 
Hizmet 

Sermayenin De 
Hissesi Var 

Zonguldak, 10 (Hususi) - Kıs- ı 
mUr havzasının 1934 yılındaki 
verimi iki milyon tonu geçmlıtir. 
Bu rakkam, Zonguldak havza• 
sında Bahriyeli Uzun Mehl'l\ed 
ta.rafından kömllrUn keşfinden 
bu seneye kadar yıllık kömür 
veriminde Ceriıilemiyen bir ye· 

kfındur. 1923 seoeaindan sonra 
toprak altından ,ıkarılan kömür 
miktarı gündengUne çoğalan Zon• 
guldak havzaıının ham kömllr 

' ıstihaalltı 1930 sene,inde bir 
milyon -alb yDz bin tona yUksel· 
mif, o yıldan ıonra umumi 

( Denmı 11 inci 70zde ) 

ÖZ TÜRKCE 
Gazetelere, bir· r,------------·-""'11, içerler, rakı biter. 

aı alıcı a-B:ıile ba- c ı o v • Biri ~tekine : 
kınızı BugOnlerde an arifi egerı - Git, bir par· 

nuıı, bir hiç ıçın Kalmadı Mı ?. Ç• rakı al, a-etir .. 
c .. a kıyıldıtını gö- Der. · 
rerek ıatıracakaı· Öteki: 
nız. Falan köyde, falsn arabacı, ara- - Hayır, ben gitmem, hem param 
buına aldığı birinin on iki - yanlıt da yok. Sen git, getir.. Kartılığmı 
alSylemedim - on iki liraaına göz ko- verir. 
yarak adamcağızı içine oynabr, Sonra Bunun Clzerine; ajız dalaıına baı-
da, nine sığınan arabacının çocutu larlar. Ağız dalatı yumruk ıakaaına 
aanarak kendi çocuğunu kıtır kıtır döner. Derken, bıçaklar çekilib orta-
ktaer. lık kanlara bulanır. Biri Snfhk evini, 

Falanca yerde, bir adam, keataneci öteki de tomruğu boylar. 
ile tartıda kOçGk bir ekaiklik yaptı Daha buna benzer, ayle incir çe· 
diye ıırtlak gırtlaQ-a gelir ve kestane• kirdetl doldurmaz itler yft:ıtın<fen in-
ciyi bıçağlle paranı parça eder. aanlar biribirlerile vuruıuyorlar ki "n• 

Bir kundura boyatma yüztındea, var, ne oluyoruz?,, Diye aormak elden 
iki arkadaı; biribirlerile kavgaya hı· a-elmiyor. Canların detcrl ml kalmadı, 
tuıurlar, biri ötekini atır yaralar. yokH öUlm mü ucuzladı? Bir anlıyan, 

Caa cij'er iki arkadaı, birlikt• rakı bilen çıksa, bize de anlataa!.. - 'frir 

Tayyare Cemiyetinde Bir Toplantı 

Dün aabah saat 11 de, Tayya• 
n Cemiyeti idare heyeti tarafın-
dan, on aanedeaberi lıtanbul 
Tayyare Cemiyeti Rolıliğinl yapan 
Bayan Nakiye ıereflne bir çay 
ziyafeti verllmiıtir.Cemlyet, a.,_ 

l Nakiye'ye, bir de alba madalya 
•ermlıtlr. Bayan NaklyenlaMY~~~ 
seçilmeıl dolayıılle, Ş.blr ec ' 

ı 
Tayyare Cemiyetine ıehir namına 

yHl bir aza intillab edecektir. R..ı..-
tle clbldl tGpı•DbJI ....,...-as. 



• 
ı esı 

a Pahalılığın 
Sebebleri 
Araştırılmalı 

Kok kömiirü fiatlarmın çok pa• 
halı olduğu nnlşılmış, bu huııusıa 
bir de rapor hazırlanıyorm11§. 
Halkın buna dair fıkir ve möta· 
leaaı da çok dikkate ıayandır. 
Yazıyoruz: 

Bay S bri Ergene kon ( Aıım lımes• 
cid, tüccar) - Belediye, kok k8ın0rl 
fiatlarının pahalılığını göı:önllnde 
tutarak çok mühim bir rapor lıaaztr• 
lıyormuş. R porun ehemmiyeti, tatbl· 
katta temin edece~i faydalar ile 
ö!çillür. Bu itibarla, vereeeti neticeyi 
beklemek lizımd11, HaTaga:u fabri· 
kaların ·n, gaz ve katranını iltihul. 
ettikten ıoDra kendilerine bedanys 
kalan koku 24 liraya .atmaları laoı 
halde sudan bir ihtikar demektir. 

Bundan ıenelerce evYel kokun 
Jatanbulda teahin vasıtuı alarak revac 
bulmadığı zamanlarda lstih1alden 
artakalan kömürler den:ze dökGliir· 
mOı. Bu da göıteriyor ki, arada 
halkın zararına olarak mldhit bir 
fiat farkı \'ardır. 

* B. S yfeddin (Fener caddeıi, bakkal) 
- Vallahi, bu itler adamakılJı tuba· 
f ıma gidiyor, Glln geçmiyor ki, Zll1'uri 
ihtlyac maddelerinden birinin fazls 
n atın fiatlarla aabldıtı •eydana 
çıkmıı olmuın. HaYaların yatmurlu 
•e ıofuk gitmHi odun ve kamlr 
fiatlarına derhal tesir edinri7or. 

Bakıyoraunuı:, bug n 300 e aldıfınız 
bir çeki yaf meıe oduau, ert ıi ~o 
325 • çılunıf. Ne o 1 Hava bozuk 
oldutu için yelkenlileJ' odun getire· 
miyor11u•t· Halbuki bir kimse çıkıb da: 
''Be adam, haydi yelkenJiler gelmiyor 
diyelim, fakat . ıu HrJ'İnln d3rt bir 
bueatını dolduran yGderee çeki odu
nu tltal!Gk dfye mi aaklıyonun ? ,, 
demiyor. Kok iti de büyledlr. Dııu

dan bakınca babalılık sebebi göze 
çarpar. Am•a hakikt aebeb o mudur, 
detti midir, bun• arattırmak s•r•ktir. 

• 
Bay Ali V edad (Kutınpışa Ha1anağa 

yokll.fU ) - Kok fiatları bahalıdır. 
Bunu laerkeı biliyor •e her uman 
söyle iyor. Me1ele, bahalılığı ertadan 
kaldırmakta, fiatları makul bir hadde 
indirmektedir. Belediye laer itte oldu
tu gibi uıun boylu tedkikab bir yana 
bırakıb da kıt aeçmeden buna çare 
bulmalıdır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Arabcamlinde oturan l'Z ya• 
ıında SalAhaddin adlı bir çocuk 
bir oyun yllztlnden çıkan kavga 
neticesinde bıçakla Sulbi adlı 
bir çocuiu ağır ıurette yarala· 
ınııtır. * Haaköyde EyUb ve Kour
nik adlı iki adam bir alacak 
yüdinden ÇJkan kavga neticulnde 
blribirini yaralamıılardır. 

lf. Çarııkapıda Yolgeçen hanın
da terlikçi Abdullah otlu lımall 
kazaen banın lklncl katından 
dtiterek yaralanmıştır. 

it lhnn adlı biri Fen erde 
bayan Ş.fikanııı evine taam11: 
ettiifnden yakalanmııb.r.. 

SON POSTA 

a 1 r Etti! 
Sokağa Fırlattığı Torbadan Altı 

uçuk I{i o Esrar Çıktı 
Galata yolcu salonunda bir kaçakçılık hAdlıeal 

meydana çıkarılmııtır. l geriye kaçmıya baılamıitır. Paket açıldığı zaman 
lçeriıinde 6,6 kilo earar bulunduğu g<Srftlmllftllr. 

Bay lzak isminde birlıl ıoför Bay Ohanealn ot<>"" 
mobilile ıalona gidarek eliade tuttuğu bir paketi 
Teofilgotye vapuruna geçirmek i.temigtlr. Fakat, 
Bay lzağın ıUbhell vaziyetler takınmıuı memurların 
dikkatini çelmiıtfr. Yakalanacağını hisseden Bay lzak 
birdenbire elindeki paketi yere atmı, ve gerisin 

Yapılan takibat neticesinde, Bay lzaA"ın arkadaıı 
ıoför Bay Ohanı ve eırarlan evinde eekladıit 
anlaşılan Bayan Marl yakalanmıılardır. Fırıattan 
lıtlfade eden Bay lzak aranmaktadır. 

Eırarları Yunanl&tana kaçırmak istedikleri anla· 
ıılan ıuçlular ihtisas mahkemesine ve;ileceklerdir, 

Sirkecide 
Bir Gürültü 

; 

Bir Cam Yüzünden Trenin 
H2reketi Gecikti 

DUn öileden sonra Sirkeci 
istasyonunda bir bAdise olmuıtur. 

Yaptığımız tahkikata g~r•, ban
liyö ıcferlerinde aksaklığa ıebe· 
blyet veren bu hAdiıcnin iç yUzil 
ıudur: 

Bay Israll fıminde bir yolcu, 
B:-kırköylinden trenle Iıtanbula 
gelirken, bulunduğu vagonun pen-

cerelerinden birinin camını kır· 
mııhr. Katarda bulunan memurlar 
kendisine camın parasını ödeme-

sini ıöylemiıler, bu yüzden arala· 
nRda bir gtlrftltn çıkmışhr. 

Tren Sirkeciye geldiği zaman 
Bay lsrail parayı vermiye mu-.a
fakat sıöıtermlf, meaele de hal
ledilmlttir. Fakat, bir saat sonra 
poliıe mUracaat den Bay lırail 
hadise dolayısUe memurlar 
tarafından dövUldüğllnll ve ken• 
diıine hakaret edildiğini iddia 
etmiıtir. 

Bunun llıerlne, zabıta katar 
memurlarının ifadelerini almıştır. 

Ancak, ıefere konulan ve 15,30 
da Sirkeciden hareket etmesi 
lhım gelen tiren, memurlarının 

bulunmaması yUzUnden kaldı· 

rılamamııtır. Hadise ile, Nafıa 
Baı MüfetUıi Bay Salahattio 
de alAkadar olmuı ve memurların 
vazifeleri baıına dönmesini temin 
etmiştir. 

15,30 da kalkması liıım gelen 

katar 16 dakika geç hareket 
edebilmiştir. 

''Milliyet ,, On Yaşında 
4< Milliyet » arkadapmız dün· 

kU sayısile onuncu yaşına girmiı
tir. Arkadaıımır.ı kutlular, lnkılib 
ye uluıal ilerleme yolunda neşir 
vazifesine devam için uzun 
am6rler dileriz. 

1 Afganistan Bizden 1 T~?'k T?hvilleri 
Doktor istedi Yukselıyor 

Afganistan hUkümeti, Sıhhat 

Bakanlığına müracaat ederek, 

Afgan~ıtan'da çahımak Uzcre 
mütehassıs doktor istemlıtir. 

Bu mUrecaat Bakanlık tarafından 

vilôyetlere tamim edilmiştir. lı:

/ mir m~mleket hastanesi akıl ve 

f .aabt hastalıklar mütehasaısı dok· 

tor bay Nevzad Afganistanda bir 

vazife lmağı kabul etmiıtir. 

Bay Nevzad bugünlerde Afganiı

tana hareket edecektir. 

lstanbut Limanmda Bir 
Ayh:< faaliyet 

Birinci Kanundaki liman faali· 

yeti hakkında De'fredilen ıon bir 

istatistiğe a-öre, b~ ay içinde 
Boğazlardan 840 gemi gelib 

geçmi~tir . 

Bunlardan 102 si Tnrk, 187 ıl 

Inıillz, 141 i ltalyan, J 19 zı da 

Yunan bandıralıdır. 

Yıllık Verim Yüzde 
9 ile 11 Arasındadır 
Bir yıldanberl borsada Tllrk 

tahvilleri lberinde görünen yük· 
aelme geçen ay içinde de kendini 
göstermiıtir. 9 ıubat gllnfi yapı• 
lan likidasyan, fiatları bir ay 
evvelki fiatlara bakarak oldukca 
arttırmıştır. Böylelikle ikinci kanu· 
nun 12 ncl gUnQ yapılan tasfiye
de 94 J/2 olan 1334 yüzde beı 
dahili istikrazı 9 ıubattaki Illd
dasyonda 96 112 olmuı bir ayda 
yilzde Uçe yakın bir nisbette 
yUkselmiştir. 

Diğer tahvillerimi:ıln flatlan 
ıudur: "kere içindeki ffatlar kind 
kanun likldasyonu, açıktaki fiat• 
lar da son 9 ıubat alışlannı 
göstermektedir,,. 1933 yOı:de 7 
1 /2 TUrk borcu birinci tertibi 
( 29.70) den 30.20, ikinci tertibi 
( 28.20 ) den 28.60, UçOncU ter• 
tibi 28. 70 den 29 olmu~tur. Ana
do!u Demfryolları 1 Te il tahvilatı 
( 46,,0) den 47.75 e; ayni demir

Nöbetci 
Eczaneler 

""\ yolunun yilzde 60 hisse ıenetlerl 
de ( ~5.60 ) dan 26.10 a yllkıel· 
mİ§t. r. 

Du gece nöbetci eczaneler eunlıırdır: 
İstanbul tarafı: Şehzadeba~ında (la· 

mail Hakkı ), Cerrabpa§ada ( Şeref 
Celal ), F'atihde ( A. Kemal ), Topka
pıda ( Nazım ), Samatyada (Teofiloa), 
Cibalide (NecaU Ahmed), Defterdarda 
( Arif ). EyüLde ( Hıkmet ), Gedik
paşada ( Asadoryan ), Çemberlitavda 
( Sırrı Rasim ), Sirkecide ( Ba~ir Ke
mal ), Balnrköyünde ( :Merkez ), Bey
oğla tarafı: Taksimde ( Kanzuk ), 
Pangrlhda ( Karakin Kürekciyan ), 
Taksimde ( Oüne9 ), Oalatada (Hida· 
yet ). Kurtuluşda ( Necdet Ekrem), 
Kaıımpqada ( Yeni Turan }, Hae
köyde ( Yeni Tiirkİ)'t ), Kadlköy ta
rafı: Muvakkithane caddeıinde ( Leon 
Çubukliyan ), Kuodilinde ( Hulusi Oa
man ), Üıküdar tarafu :l.kele ba§ında 
( Merkez ), Büyükadada (lialk) ecza
neleri. 

Şu hesaba glSre milll tahYUle· 
rin yıllık verimleri yüzde 9 314 ile . 
11 arasında hali yUksek bir ıe
viyede bulunmaktadır. 

Parmaklarını 
Kaptırdı 

Aamaaltmda bir ıeker fahri· 
kasında çahf&Jl 11 yqında 
Ef,lm adlı bir çocuk kazaen 

elinin Oç parmağını makineye 
ka phrmııtır. 

Mektebler Açıldı 
Grip hutalıiı dolayılile, bir 

hafta eYvel kapanan llkmekteb
ler, ... dfinden itibaren deralere 

başlamıılardır. U.e Ye Ortamek· 
tebler de bu,no d~nlere bqlı
yacaklardır. 

l Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

- Hasan B. meter biz oe 
6nahkD.r ne ımdık inıanlarmışız .. 

H. B. Hayro:a ç•lebil 
Bujiin ıol tarafından mı kalktm; 
yine kam k~tll ıöyleniyonua7 

ı Duymadın mı Hasan B.? Bir 1 
i\ lnalliz din adamına aöre ••• 

5 t 

... Haıtalık günahtan doğarWJ~ ... 

1 
Dizim topyolrfuı gripe tutulduğumma 

göre gliDahklrhğımıza ıübhen ka· 
._ ""'11 •• 

Şubat 12 

( Gin·n Tarihi] 

Şehir Meclisinin 
Çalışması 

l.tanbul Umumi Meclisi d{'n 6ğ~~ 
. tıı .. 

den ıonra toplandı. Yalovadan ıı 
1 eden Bay Kemalin yerine, yeni s•Ç • 

len aaa Bay Ömer Çam, Meclise tak• 
dlm edildi. Bundan ıonra rü:r.nalJlt'f 
deki mazbatalar okunnrak ald oldok• 
ları encOmenlere havale olundlJI 
Tiyatrolar hakkında yeni yapıl•• 
talimatnamenin 6n0mfiufeki fkincite~1 
rinden itibaren tatbiki hakkındallf' 
MGlklye Encftmeni mazbatasını' 
mOzakeresi başl<a bir celıeye bır•• 
kıldı. Bay Feridun Manyasi, Bay•• 
Nakiye, Bay Subhi, bu talimatnaP11' 

nin tatbik kabiliyeti etrafında ılt 
ıöyledi\er, fazla masrafa ihtiyac g8" 
terdla-inl ileri ıOrdOler. 

Meclis pertembo gOnO tekrar tol'4 
lanaeaktır. 

TUrklye HllAllahmerlnln 
Faaliyetl 

Beynelmilel Snliblahmer konfera• 
11na lıtirak eden:Hilallahmer cemiy•d\ 
ınurahhuları memleketimize döornlll' 
lerdir. Beynelmilel kongrede, Hll~,ı 
ahmer cemiyetinin TQrkiyedeki faalP' 
yeti hakkında uzun bir rapor okur 
muıtur. 

Marmara TUtUnleri 
Marmara mıotakaıındalri tOtün pi~ 

yaaaları tamamen açılmıt ve ıatıılatA; 
b~tlanmııtir. Bu mıntakadaki reko~ 
tenin 5 mi'yon kilo o!acağı taboılt 
edilmektedir. Vaaati fiatlar 60 kuruf' 
tur. 

Elektrik 15 Kurut 
Son Oç aylık elektrik ücretfoı-. 

kilont batına 15 kurut llzeriudet 
teabit odllme1i, Nafia bakanlığınca a 
taıdik edilmiftlı'. Yeni telefon tarif 
de taadik oluamuıtur. Flatlerde b 
detitiklik yoktur. 

Otomatik Baaamaklar 
Mart ayı batında, tramny cıirketlf 

nla otomatik baaamaklar hakkınd~ 
yaptıtı tecrObelar, umumi hatlarda dA 
tatbik edilecektir. 

Üç Tramvayda Yangın 
Dün Beyoğlunda 113 num8' 

ralı tramvayda, Kabataşta d4 
diğer bir tramyayda kontakt yit' 
ıllnden yangin baılangıcı olmuff 
hemen aöndOrOlmüıtnr. 

Aynca Fenerbahçede Tatm~ 
Alinin idaresindeki tramvayda d• 
böyle bir hAdiae çıkmıı, faka( 
kazanın önüne gcçllmiıtir. 

Mangaldan Zehlrlendl 
Bcyoğlunda Ali Ulvi eparbt 

manı kapıcısı Yusuf, odasınc:W 
yakbğı mangaldan zehirlendiği.., 
den hastaneye kaldınlarak tedafl 
alhna alınllllfbr. 

Milli Talebe 
Birliğinde 

Milli TOrk Talebe Blrlifi, clM 
Beyuat'ta yeni tuttuQ'u binaya ta~ 
mııtır. Bir:ik Reiıi B11y ROkneddff 
Fethi, düo bir muharririmi.ı:e denail 
tir ki: 

- Birlitin yeni idare heyeti, .,a 
ça'ııma proa-ramı hazırlamıthr. Pıo~ 
ramı yaloada Detredeceğh. Bu ••11 

birçok it'•rimlı: yardı!'. Birlik ga.,ı. 

;~·;· ;;;:;···;;l;•yj 
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' •el Ôkonomik kalkmma ve yilk-
11ıtk~ iateklerimizi gerç~kleıtir• 
ıarabrı• bu ~ol da ki iılerimiıi ba· 
~Ütü lllek ıç.n ulusun iç ve dış 
ltlet n tUclerlni ayaklandırmak ve 
olur ınc gerektir. Hangi biçimde 
tanc•a 1~lıun giriiilen bır iıt• ka· 
Çtğı e e •tm•k için yaıadığımız 
lbak n YÖndemlerine göre çalış· 
btri de kendimizi oniarın öteden· 
bin, enenmiı ökonomik disipli· 
ıiplin~Ydurmalda olabilir. Bu di
den b~ en bUyUk gerekenlerin· 
lbek ri çalıımanın değerini lail· 
lle ç r· ondan ıonra da yöndeml 
· l<.~ 1ftnaktır. 
41, ç İşinin iıtediği ıeylerden biri 
kıı a ıtnıadan veya az çalııarak 
biı:nrnaktır. Bu iıtek adam· 
•iııi k da teknik alanında ilerleme
CeJerd olaylaıtıran başlıca dütün· •e 

1 
•n birJ olmuştur. Sıkıntılı 

"'ek orlu itleri makinelere gürdür· 
••rirn \'e böylece az } orularak çok 
ilam •ide etmek çağımız 6ko
'1ık~•saıın ana yasası olmuştur. 
&öst~~j.J.•iına karıı birçoklarının 
\lld ııı kızgınlık b :t kerteye 
11.ıer~r onun bütiln işleri kendi 
'kıttı ~ne alarak bir çeşid çalııma 
teır:• k Yaratmıt olmasından ileri 
doa- e tedir. Fakat bu diltllnüt 
kttıd~ deilldir. Makinenin kendi 
din ın~ dUıünen, lıliyen ve ken• 
olrne l'ore isteği olan bir varlık 
de a kıtı bellidir. Makine rejimin
ılıakı öt~lük görülüyorsa bunu, 
kuu nenın kendinde değil, onu 
den~n~n adamlarm itinde ve 

I z!ıtinde aramak gerektir. 
da f ıle yurd, çalııma ile yurd· 
d f arasında her vakit göz önUn· 
b~ t.~tulmaiı eyi olnn karşılıklı 
dtrı·~~çU vardır. Ulusal varlığın 
61 ~g ve düzeni bakımından bu 
•r~ ~aıta gelir. Bir de uluslar 
berİ·1 .. f bölümü ve çahıma bera• 
ları •gi &ibi ~akit va'kıt ya dara· 
~ \'eya çogalan ıeyler dolayııile 
\' "Ydana a-elen başka bir ölçli 
d•r~dır ki ona bel bağlamak pek 
0~1lru olmaz. iş al nı buna bağlı 
llınnı lllkeler uluslararası sıyasası• 

{Qp • l . 
dllte 

1 
rıs erme uymak sıkınhaına 

•çı}ı; erk ve gümrlik 11nırlarının 
fı \e apanması•a göre kendi 
"•kit u çalıırna dllzenlerlnl vakit 
l•r. Bö •iiıtirmeği gerekil bulur· 
bundany~ Ulkcler için iııizlik ve 
den k 0 A'an diğer kötülükler
Zordur. Urtulmak gerçekten çok 

d Bizim 
•tı h li Yurdumuz iı bakımın· 

Çok 2 erı ~ işletilmeye baılanan 
Onun 1 •raı~ . bir enerji ocağıdır. 
~rJig.ı~i: ~ı.zım yarınki ökonomik 
ere day UyUk ve sa&'lam temel· 

clar ök anmaktadır. Şimdiye ka· 
tık onornik l d l, ' az ki 1 

8 an a az iı yap-
•şkll f çalıftık ve böylece de 

içinde Y u tıılara gHre yoksulluk 

~itti biz:·~~ık. Şimdi TUrk dev• 
-ti 'lllek old iv n Ve it glicUnUn ne 
k r. Bund ugunu eyice öğretmiş· 
le •ndirnb: an •onra kendi itimizi 
~runııarı!Öreceğiz, ve ökonomik 

. ~:· Sıkıntıi:' kendimize çevirece• 
lı 0 lan çal olan t•lııma ~erim· dm" •on y 1)fmadır. Bizdeki ça· 
tı ~~n İçiıı de ~ra kadar blSyle idi. 
ti. y ~Oiukı:le ve çalışmaya kar· 
du enı ök meydana ıelmiı-

runı onoınik dü i . ~er u kökn d zen mız bu 
Ltı edır. Bundn en değiılirmek n-
.. }'Uk an 
fıte Sl8nenc 110nra ulusça en 

ve Çalışrnad Ve kıvancımızı 
8 •rıyacağız. 

• UJuataa • -Şeref İ( 
Şirke · aptan Öldü 

•a tı Ha\ riyc . 
..,. Purunun 

5 
.. J • nın 74 numaralı 

l\.a t:var · 8 Ptan dU .ı ı meşhur Şeref 
UgUn Be ~ Fatihte ölmüştür. 

nııuecektir.y oza götürülerek gö· 

IVIaraş K 
"1 ın urtul uşu 

el araşın k 
Un h urtuluı ld·· fı Şe rirnlzde . yı onumu 

1 nda 1 Halk . kı Maraıhlar tara-
uı. ıınııtır. evınde ıneraıinıle kut-

SON POSTA 

Resimli Makale a Münalraşada Usul a 

MilııMJı.aş~, .hakikatleri b!lgi Ye mantık yollarıııdan meydana lhtiraılarına köıtek vurmuını bilemiyen in~anlar kafa 
çıkarmak ıçın yapılan fıklr çarpıımaaıdır. İhtirasların gemi kugaıından atız ~a_laım.asına ve yumruk dii:·llosuna kadar 
azıya almaeına yol açan müaakaoalardan fayda umulma• giderler. llöyJelerını dınlemeden geçmemız elbette ki 
malıdır. Bilakis böyle münakaıalar cemiyet için zararlıdır. dotru ohır. 
s:=---~~~-::-~---::"::~=-:-==--::-~~-::-:==="==-====-=====-=::::";:--.:==-======"'=':-=:::=-: 

SON TELGRAF HABERLERİ 

italyada Seferberlik ! 
-

1911 Sınıfından iki Fırka Silah 
Başına Çağırıldı 

Roma,12( Hususi ) -Afrlkada zat, Habeş hudud hldlaeleri lnklıaf müfrezeleri taııyan bir tren dön 
ltalya ınUıteml~kelerile Hab~ıls• ettiği tekdirde ltalyanın harb akıam Romadan cenubi ltalyaya 
tan arasındakı hudud ~zerınde ilan etuıeılnin muhtemel olduğunu hareket etmiıtir. Bunların Afri-
çıkan ıon hAdiseler Ozerıne 1911 bildirmiıtir. kaya gönd rlldikleri tahmin edi· 
sınıfından J 9 vo 29 uncu fırkaların 
seferberliğine karar verilmiş • ve Londra, 11 (Röyter) - Roma- liyor. Fakat resm1 makamlar, 
bu kararın derhal tatbikine baş.. dan g len haberlere göre, bir ta• sevkiyatın, Habeşiıten üzerin ol-
lanılmı&hr. Hariciye erkinmdan bir kım zabitler, aa~eri doktorları vo madığım bildiriyor. 

Kurultay Başkanı \Es~i !~.st'!: Genel jMarsilya Faciasının 
Bugün lzmirde Esnaf Ve Mudurıınun Muhakemesi 
lıçilerle Yemek Yiyecek 

lı:mir ı 1 - Sehrlmizde bulu· Muhakemesi Suçluların Avukatları 
nan general KAzı .. m Özalp Çocuk Ankara 11 - Eski Posta ve Jıteklerde Bulundular 
yuvasını Debağat fabrikasını gez· Telgraf Genel MlldHrll Fahri ile Marsilya, 11 (A.A.) - Yugoa-
miı, Bornova Belediyesi tarafından muavini Suphl ve eıkl Telgraf lavya tedhiıcilarinin avukatları, 
ıerefine verilen ziyafette hazır MUdUrU İhıan Cemalin muhake· Marsilya suikastı hakkındaki tah• 
bulunmuı, akşam da fırka tara• melerlne deYam edilmlıtir. 3 ıaat kikah icraya memur istintak 
fından şerefine bir ziyafet veril• süren muhakemede iddia makamı hakiminden kraJıo arabasında 
mlştlr. Yarm akıam da esnaf ve suçlular hakkında ceza kanununun bulunmuf olan merminin mUta· 
işçiler birliği bir ziyafet verecek· 208 inci maddesi tatbik edilme· hasııslar tarafından muayene edil-
lerdir. sini ve muhakemeye devama mesini ve suikaıd filminin avu-

Devlet Demiryolları karar verllme1ini istemiş, suçlu katlara göstorilmesfni tal•b ot .. 
vekilleri takibata imkan olmadı· mitlerdir. 

Memurlarının T ek~üdlüA"ü Marsilya, 11 (A.A.) _ Aın • 

Sıyfa 3 

r •• •• 
~ QZUD sa ı 

Kestane Satmak 

Uğurlu iştir Amma .. 

• 

Jf.Jfo- -
Tarlabrş•n 'a lir kes aneci, y11ptıQ"ı 

itin uğurlu. o'c'uğunu bılemediğinclcn, 
parasını ııtemekte acel~ etmiş, 
müşterisinin canı sı kılmış, kestnneciyi 
•iır bir h ide yaralam f· ZAvallı kes· 
hınecil S natınm ne koadar uğuru 
olduğunu bilseydi, birkaç kurut a!
mak için acele etmezdi de kendislni 
zenginliğe götürecek olan itine devnm 
ederdi. 

Kestane aatmnn ın uğurlu it oldu
ğuna en bilyllk delil, istanbulda 
meşhur zenginlerden olarak tanıdığı

mız bir zattır. OrtaJığ n hali e:cayib, 
lıu iilnlerde ötede beride hın ızlar 
türe Jiğini i· ze? ıler yu yor, onun 
için bu methur zenginin adını yazmı· 
yac ğı m, fakat mııhur zengin oldu
ğunu •İze temin ederim. 

Zenginliğini zaten kendial dı 
aç kca a<Szliyea bu zat ticarete ve 
z ngin olmağa nasıl batladıtını bir 
iÜn bana kendisi anlatmıftı. 

* - Daha kilçük y. ıta, G latasaray 
lisesinde leyli talebe idim, demifti, 
babıım beni okuma yazma mesleki•· 
rinden birine koymc- k istiyordu. 

Bir hafta mektıbte izinsiz kalmıt· 
lım. Babam her hafta muntazaman 
verdiği harçlığımı ben izinaiz kalınca 
keıer, göndermezdi. O hafta da öyle 
oldu. O •akitler izinsiz kalaa talebeyi 
mekteb mub<ıssırlara gezmiye çıkarır· 
Jardı. Fındıklı tarafından kOçQk bir 
taburla geçerken 8nilmlize bir kes-
taneci çıktı. BOyllk aepetin içine 
dizilmif, nar gibi keıtaneler arkadat
ların birçoğu paralarını Yer~rek ald ı· 
lar. Bende para olmadıA'ı için alama· 
dım, keıtanelere, ağzımı• suyu aka• 
rak, bakıyordum. O sırada babamıa 
tanıdıklarından biri gt:çtl. Benim bu 
halimi görünce niçin keataae almadı· 
ğımı sordu. Ben sebebini anlatınca: 

- Öyle ise Hna bev kurut ödllnç 
Yereyim de sen de keıtane al.. dedi. 

O vakitkl bet kurutla adama bir 
çok kestane verirlerdi. Danada ke1· 
taneci, ödünç aJdıtım bıt kuruıa 
karşılık birçok kestane verdi. 

Yoldn ben keıtaneleri daha bitir· 
meden, ırkadaşların kestaneleri bitti. 
Bana yanattılar. Beade kalan kesta
nelerin tanesini birer kuruta ıatıa 
aldılar. Benim bet kuruıum geri gel· 
dikten başka beı on kurut da arttı. 

Bu ilk ahşveriıten ticaretin tadını 
aldım. Ertesi hafta kendi harçlığımı da 
katarak, kazandığım para ile yine 
kestane aldım. İzinsiz kalm.f arka· 
d şiara birer birer sattım. BByle 
böyle daha lisede iken ticarete 
alıttım. 

Daha sonra bUyUk mektebe Slirdim. 
Orada cuma günleri katar peyniri 
alır, hafta içinde kar ederek arka
datlnra satardım. Bir aralık bir fe11ci 
ile ortak oldum. O bana bir yığın 
fesi depo olarak bıraktı. Mektebde 
kim Eaa alacak1a benden alırdı. Ben 
de kir ederdim. 

Hulasa bet kurutluk kHtane alıb 
satmanın verdiği tilccarlık zevki Ilı 
bOyük tilccar oldum. 

* Ankara, 11 - Devlet demı"r- ğını söylemişlerdir. rikadaki bir Hırvat kurumu, Maer-
Mahkeme muhakemenin de· 

yolları memur ve müstahdemi•· vamına karar vermlıtir. Bundan ıilya faciası suçlularını müdafaa - Bu meıhur zenginin kestane sata-
rinln tekaUdlüğD için yapılan f l için Parisli bir a\ ukat tutınuızt rak baılamaaı bir teaadilftilr, bilfarz 

ıonra suçlular tahriri mllda aa a• M ı· 
2 

Y ur. kitıd, kalem ahb da arkadatlarına 
yeni projede tekaUdlUk müddet· rını •ermlıler, vekilleri de moda- ec ıs Ma tt d 1 . 1 d B d )eri yirmi be,, otuz, otuz bet sene ... r a ıatsay ı, y n• sengın o ur u. un a 

faalarını yapmıılardır. Muhakeme T !kestanenin hiç lHıri yoktur. 
olarak kabul edilmiı, vücudundan k k 1 · oplan Demeyiniz. Çünkn kestane tlcare· 
l.tlfad. edı·ıecek olanların tealid- evra ın ° unmaaı çın yarına ıyor k J tinin uğurlu olmasının tarihte Hbebi 
lnk taleblerinln kabul edilmemeai ( bugline ) bıra 1 mıştır. Ankara, 1 l - Beibci Uluı do vard ır. 
• • d k dl k ı d Mızıkçılık Yapan K it 2 Billrsin:z ki, ilk kHtano a~acı ı .. ın e ayı ar onu muş ur. uru ayı mart cumarta.sf gUnU 1 ., " bizim Bur.. oyasında çıkmıttır. lk 
Ôdemiıte Bir Cinayet Biz Değiliz topla~aca~lır. Mart içtlınaında keatane ağacı çıkhtı o vakitte Tan· 

Ôdemit (Huıuıi) - ~aymakçı Ankaradan bildirildiğiao göre, evvela Rıyaaet Divanı intihab, rılar n hepıi Uludatda otururlarmıf. 
kıt U k h • d b' f F d ki ki i u sonra da Re' · U h l Bunu Hki tarihlerin hepsi yazıyor. uy a veıın e ır c nayet ol· ranaa, aramız a er ng m • ıııc m ur uk · · 

k 
aeçımı Tanrılar Uludağda oturdukları 

mu'' A bdullah adlı biri eıkl ba· kavel .. ıı"ne raXrmen muayyen nia- yapılaca tır. Hükümet M l' _, b" ... b T k d' "' 5 w. • h • ec ııe vakıtler.:u·, ırgun at anrı, en ı 
canagw ı Silleymanı tabanca ile bette Tilrk malı ldhalitına imkin •erecegı ıza atı hazırlamaktad kızının y. n nda giden peri kız' ardan 

Y . 
1
. ır. 

öldHrmHıtUr. vermemektedir. enı moc ıs 15 Hazirana ka· birine a4 ık olur. Kızı almak ister. 
A H F ti t dar birçok k l Bat Tanrı ihtiyar oldutu için peri Müddeiumumi avptmanın Buna raağmen ransa care anun arla birlikte kızı ona yilz vermez. Fakat Tanrını• 

T ~cziyeıini f ıtıedi bakam bizi itham eden beya- cle9k3t5ı'r.biltceaini de müzakere ede- elinden ne kurtulur? Birgi.in peri kııa 
natta bulunmuştur. Halbuki bilin· ormanda giderken onu kaçırır, ken-

Flemington, 12 ( A. A. ) - mek lazımdır ki TDrkiyenin bu· . Fırka umumi kongresi de 
24 

disine od ık yapar. 
Udbergin çocuğu davHında mUd- gDnkli dünya buhranında hiç Nıaan.da toplanacaktır. Veklller Peri kızı buna fena hal,'e lozır. 
deiumumi, suçlu Havptmanı itham ayrılmıyacağı politika, malımızı heyotı buglln toplanarak mubt J"f İhtiyar bat Tanr.ya odalık olarak kal· 
ederek tecziyesiai istemiştir. alanın mahna almaktır. meaeleleri müzakere etmiştir. e 

1 
makdanu yaşamamanın d h lı .. yırla 

r IS TER /NAN IS TER I NA NMA ·' °' :i•n iu~u~ü~e~ü:~~.:r"ek:t.~.aıdım k·n"f· 
' Bat Tanrı o kadar aevditi P r. 

kız · na çayda bırakr mıyııc tından , 
or \ lan çıkarır, onu, Jezzetli meyva 
yetitlirsin diye, Bun• oYaaının or.a
aınclR kestane atacı olarak diker. . 

Diln bir ınzetede fU satırları okuduk : yı~unu ( 1441 ) liradan ibarettir. Hayvanları buraya 
" Son giinlerde ArlYin mülhakat ntlan bir köylll gelı~ceye kadar gerek baytar rasnıi, gerek nakliye 

fıtanbula kırk öküz aetirmif, malJarını burada, mez· Yeaaıre masrafı olarak (620) lira vermi9tir. Şu heaaba 
• 16re Artvin mOlhakatından lstanbula aatıt için h 

bahada aatmıtbr. Bu köylünün kırk ökilztln aatıf getiren bir mOstahsll malının dörtte bir kıyetini .:yva~ 
bcdelinıiıo - muraf haric - eline geçen paranın olarak kayb~diyor demektir." ura 

iSTER iN N iSTER lNANMAI 

Onun içindir ki, o vakittf'nbera 
kim kest '\ne ticaretine girer•• mut· 
laka zengin o'ur. 

Bunu Tarlabatındakl keataneci dı 
bilseydi, birkaç kurut almak içi• 
acele edib de yaralanmuda. 
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~ Meml~k« Maruarası . 
.. . .... ~ · .. 

Biga da' 
Kahve 
Sohbetleri 

-. 

Biga (Hususl) - Kasabamız· 
da ne kadar kahvehane olduğu· 
nu tahmin edersiniz. Kırktan faz. 
la. Ik, bin haneli bir kasaba için 
kırk kahve çok mu dediniz, gec~ 
leri kahveye çıkmak adetinin 
kökleştiğine bakılırsa kırk kahve 
az b .iel!! 

Burada kahveye çıkmak, çok 
mllhim bir ihtiyaçbr. Akşam eof· 
raaından kalkan her erkek .. mek· 
tebe gitmiyen on altı on yedi ya• 
şındakiler de dahil .. daha ağzın· 
daki yağları yıkamadan kendini 
kahvehanede bulur. 

Haddi varsa kahvehaneye 
çıkma&m. O zaman evde kavga 
hazırdır. ÇUnkU evin erkeği var· 
ken bir eve kadın miıafir gelm~ ~ 
Odalar, yanar sobalar mUteaddid 
olsa bile kadın miaafirleri mem• 
nun etmek için kahveye çıkmak 
mecburidir. 

Erkek, geceleri klSşeciğlnde 
oturub da başını dinlendiremez. 
Akıam yemeği yenir yenmez so
luğu kahvede alır. 

Kahveye çıkıb oturmak itiya• 
dmda bulunmıyım, geceleri mnta• 
leasl!e meşgul olan, çocuklarının 

derslerile uj'raşan kabadayılar da 
Yar. Lakin maalesef nadir. İlk· 
mekteb hocaları ile talebesi ara• 
11nda her ıabah derıhanede föyle 
bir muhavere geçer: 

- Oğlum vaılfenl neden JRP
madın? 

Cevab ıudur: 
- Babam kahveye gitti, an

nem ~e beni komıuya gezmeye 
götürdil. Onun için yapamadım. 

- Kızım sen neden çalı9ma• 
dın? Cevab ma1<im: 

- Bayan okutan, babam kahYeye 
çıkb, evimize kadın misafirler 
doldu, çalışamadım. Herglinlln 
nakarata budur. Arbk bu talebe
den muallimin alacağı randmanı 
aiı dU9Unlln. 

Kah veba neden erken dönmek 
te olmaz. Çünkü kadın misafiri~ 
rin muhabbetler, fican oyunları 
bitmemiştir. Erken avdet edilirse 
yine kavga hazırdır. 

Burada her sır.ıf halkın çıktığı 
kahvehane ayrıdır. 

Bir tUccar, biriıinl ılirmek 
mecburiyeti olmadıkça Deveciler 
kahves:ne gitmez:.. Bir arabacı da 
memurin kahvesine uğramaz. Bu 
kahve evlerinin tütUn dumanı 
çıkacak yeri )Oktur. içeriye giril· 
diği zaman dumandan 6nünUzU 
arkanızı göremezainiı. 

Muhabbetler, sohbetler bUtUn 
aflkidir. Eınattan bazıları, itlerine 
dair konu4urlar. Şu aralık bUtüo 
dedikodular zelzeleye aiddir. 

Şehrimizde zelzeleden korkan 
ve evleri kargir olan bazı ailelerde 
ahıab evli akrabalarına göç et· 
mifler, bir haftadır onlara angaje 
olmıya batlamıılardır. 

Oyun kAğıdJarmın pahalı ol
masına rağmen oyun oynanmadık 
k~bv~hane hemen hemen yok 
g.bldır. Oyun, çok defa eğlence 
için oynanır. 

Faka~ parası bolca olanlar 
poker, remi denilen oyunları dahi 
oynarlar. 

Kahvehanelerin içinde temizce 
kibarca olanları da vardır. ' 

Bunlar, ikid" bir kapıları açar
lar, içeriye temiz hava alırlar. 
GUndUz bir ahbabını bulamiyan, 
gece mutlaka kahvede bulur gö· 
rüşUr. Bu noktninazardan kahve• 
haneler adeta birer sözleşme ve 
buluşma yeridir. 

H. Ş. Aydilz 

raıını 

• HABERLERi EMLE ET 

Uzunköprü Yolu Yapılınca Kavaklı 
Köylüleri Zengin Olacaklardır 

Kavaklı (Hu
susi) - Uzun· 
köprüye 28 ki· 
lometre meaa· 
fede olan Ka
vaklı 150 evli 
iki mahalleden 
mllteşekkil ve 
belki de memle· 
kelimizin en kil· 
çilk bir kaza 
merkezidir. Fa· 
kat kurulduğu 
yer çok güzel· 
dir. Ve Meriç 
ve Ergene ne· 
birleri araaında 
bir yarım ada 

f 

--

vaziyetindedir. Etrafı gllzel or· 
mantar ve meşeliklerle çenllmlt· 
tir. Otlakiyeal çok eyidir. Bunun 
için gayet çok koyun •• keçi 
beılenmektedlr. 

Kazaya bağlı 26 klSy vardır. 
Bunların hemen hepsi Meriç ve 
Ergtıne boyunda kurulmuı olduğu 
için çok bereketli ve feyWi ara· 
ıiye aahibdirler. Meriç ovHında 
&enede Jld defa mahsul alınmak
tadır. KaYaklıda ipekçilik te ya· 
pılmaktadır ve Trakyanın en gO· 
zel ipeği burada yetişmektedir. 

Fakat ıon senelerde ipek fia· 

Van Belediye Reisliği 
Vaa (Huiuıi) - B ledlye ae

çlml burada uzun ıtırmOı, fa· 

kat nihayet 

yapılmıı ve 

ne tice lenmft· 

tir. Belediye 

üyeleri de Baş· 

'1 40 belediye batlı ~
nı Bay Şahan Daya"o 

kani.tına Bay 

Şaban Baysa• 

nı aeçmiıler

di r. iç lıleri 

Bakam bu se

çfml tasdik 

etmiı, Bay 
mııtır. 

Şaban lıe baıla· 

Elaziz'de 
Belediye Meclisi infisah 

Etti 
Eliziz, 11 (A. A.) - Villyetı

miz Belediye Mecliıinin asıl ve 
yedek azalarının çoğu azalıktan 
vazgeçmiş ve birkısmının da 
kanuni Hbeblerden dolayı azalık 
hakları kalmadıj'ından meclla 
fnfi1&h etmiştir. 

Belediye Başkanlığına Yillyet 
mektubcuıu bakmaktadır. 

Fmdık Fiatları Yükselecek 
Trabzon, il (A. A.) - Fındık 

fiatları ••ilam ve iıteklidlr. Bor
aada 23 kurut 30 paradan 32 bin 
kilo tombul fındık &atılmıştır. iç 
fındık 49 kul'\lfa arzedilmittlr. 
Geriye çok az. mahsul kaldığın· 
dan flatların yUkaeleceği umu· 
luyor. 

Tarsusta 
Ameleler 8 Saatten Fazla 

Çalıştırılmıyacak 
Tarsus ( Husust) - Burada 

fabrikatörler ameJelerini bir saat 
öğle tatili dahil olmak Uzer• günde 
l 2 saat çalıştırıyorlardı. Adana 
valisi fabrikaları gezerek amele• 
lerin günde sekiz saatten fazla 
çalıştırılmamaaını omretmiıtir. 

t 
a r.. 

.w 

Kanklıda ilkmekteb binası 
bnın dOıUklOğO koza mllstabsfl.· 
lerlnl mnteesslr etmektedir. Bu 
havalide birkaç sene evvel baı· 
layan pancar ekimi çok lnkl~af 
etmiıtlr. KlSylU pancar ekiminden 
fazla istifade etmektedir. Kavaklı 
arazisinde her nevi mahsul yeti•· 
mekte, köylüler de her nevi mah· 
ıul ekmektedirler. Kavun ve kar
puz pek lezzetli yetiımektedir. 
Kayaklı kaz88ı köylUlerinin bir 

tek temennileri vardır. Bu da 
kavaklı ile Uzunköprll arasındaki 
yolauıluğa çare bulmak, bir yol 
açılmaaının tahakkukunu görmek· 

•• 

Kaymakam 
Bay Khım bu 
huıusta çok ça· 
lıımaktadır. 

Bu 28 kllomet 
relik yol yapıldı
lı zaman Kavaklı 
köyleri birdenbire 
zengin olacaklar, 
çUnkll fstihaalle· 

rlnl Uz.unköprUye, 

bu suretle de tl· 
mendlferlere pa· 

zarlara kolayca 
ulafbracaklardır. 

Yolun inıası kararlaıtırılmıştır. 
Tesviye( tilrablyeıl de yapılmak• 
tadır. Ancak yolun biUrilmed 
temenni olunmaktadır. 

Kasabada fırın yoktur. Me· 
murlar bile ekmeklerini evlerde 
pl9irtmektedirler. Ka1abaya bir 
kilometre mesafede gayet gUıel 

bir memba ıuyu vardır, bu ıu 
kaaabaya akıtıldığı takdirde ka· 
sabanın ıu ihtiyacı da kerıılan• 
mıı olacaktır. Kasabada gUıel 
bir hükumet konağı, bir dispan• 
ser, bet sınıflı bir Ukmekteb 
vardır. 

lzmir Belediye Meclisinde .. 
lielediye Reisi Meclise Beı Y ılhk Bir Çalışma Planı 

Verdi. ·~ asdik Edilir Edilqıez lıe Baılanacak 
lzmir (Huıusi) - Kent Ku- ............................................... ·-·-···--· 

rultayı Şubat ayı toplantılarını 
yapıyor. Kurultayın çok gene 
Uyelerl bu'.arık, anlatılma11 zor 
işlerden hoşlanmıyorlar. Her loin 
aydın bir görllr.Oşle ortaya ıeri· 
lerek konuşulmasını iateyorlar. 

Cenc kurultaycılar ıehir işle
rinde okadar titiz ki toplantının 
başlayacağı dakika derhal mecliı 
ıc:ılonı..nda görünüyorlar. Bu ıu· 
retle yıllardanberi zamar.ı:ıda top
lanamıyan kurultay, yeni bir 
düzenle vaktinde toplanabiliyor 
ve görUşll.ecek uzun tercinlerl 
emniyetle konuşub hallediyor. 

Yeni kent mec iıı :nden bugUn· 
lerde genciiği ve sporculuğu alA.· 
kadar eden mühim bir kararın 
çıkması muhakkaktır. Bu karar 
gUrUltüyle de, münakaşayla da 
olıa çıkacak, ıporcular bu işten 
&e\ ineceklerdir. 

Kuruitayın geçen top:antısında 
izadan Bay Suad bir takrir Ye.o 

rerek gencliğe bir spor aahaıı 
yapılmasını tekllf etmiı; bu teklif 
eakilerin itirazları, yenilerin de 
tasYib edici s~zlerile münakaşa· 
lardan sonra onaylanmıştı. Yuka· 
rıda "eski" kaydile yazdığım 
zümre, her iti para bakımından 
görenlere aiddir. 

Kon yada 
fnhisarlar Binası 

Yeni yapılmakta oian Konya iDhiaarlar 
binası 

Konya (Huıuı1) - inhisarlar 
ldareai tarafından burada yeni ve 
ani blr idare binaaı yaptırılmak• 
tadır. Binan n lnıaatı Uerilemlftir. 
Yeni bina i k yazda bitecek ve 
idare burada çarışmaya başlıya· 
cakbr. 

Kurultayın blltçe encümeninde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-···•••• 
bulunan bazı zevat, belediyenin 
dar bUtçeıile gencliğe spor ıaha
ıı yapılamıyacağı iddlaaındadırlar. 

Yeni kurultayda bizzat ıpor 
kulUbleriJe alakadar olan eczacı 
Bay Faik gibi, . Bay Suad gibi, 
Bay Reıad &lbl gene ve ıpor
cu Azalar bulunduğu ıçın 
it bu defa 1&ğlam tutulmu~tur. 
Yeni azaların israrı halinde lzmir 
yeni ve modern bir spor sahasına 
kavuşacaktır. 

ikinci bir mesele daha var: 
Kurultayın geçen toplanhıında 

bir Oye, kent baıkanından ıehir 
işlerinin bir pilanla mı, yoksa 
teaadüfi bir gün geçirme usulile 
mi baıarıldığını sormuıtu. 

Başkan Dr. Behçet Uz bu 
itle alakadar olarak 1enl kurul· 

taya beı yıllık bir planla çıktı. 
Bu çalııma plAnı onaylandıktan 
sonra derhal faaliyete geçilecek• 
tir. Pllmn tatbiki her ıeyden 
eYvel paraya mlite•akkıf olduğu 
için önümüzdeki haftalarda hara· 
retli mUnakaıalar olacağı 1Uphe· 
ıiz görülmektedir. 

A. Bilget 

Trakyada Yol Faaliyeti 
Tekirdağ (Hususi) - Çerkes• 

k5y .. Saray şose&i lnıaatı devam 
etmektedir. Yol Çerkeııköy nahi· 
yesine kadar bitmiı T ekirdağı .. 
Hayrabolu yolu da havaların 
mUsaadeaizJiğlnden dolayı tatil 
edilmiıtir. 

~ı Ev Doktoru 

Vantuz Çekmekı 
Hacamat 
Yapmak 

Bir defa daha bl!inmesl Jaııdl" 
gelen bir hakikattir ki, insa0~ 
doktoru evvela kendiıldit. Herşe k 
doktordan ve tıbdan beklerne 
kadar hatalı birıey yoktur. Do~ 
tor ille verir, kullanma şekl~• 
tarif eder, fakat siz dalgınhı 
getirlb de dııdan kullanılacak ~ 
ilacı içden, ve içden kullanılac 
bir UAcı dışdan kuJlanırsanız, itli" 

nilenln tamamen aksi bir netice1' 
varmıı olursunuz. Bu bir misaldit• 
Bu grib mevsiminde ve doktor~ 
haricinde İllianın kendi kendin 
alması lazımgelen birtakım tcdbtt' 
fer \'ardır. 

Bunlardan bir tan11ine ıni,.ı 
olarak sırta vantuz çekmek g~ 
terilebilir. Herkes banu kolay ff 
ehemmiyelliz bir ameliye zanne' 
der, eh bir dereceye kadat,. 
Bazıları vantuz.un içine ufak blf 
pamuk parçası kor ve ateşlerlel• 
Sonra sür'atle Vantuzu hastanıd 
ıırtıoa yapııtırırlar, bu işte !f1~ 
bareti olanlar bata yapmıyabılit' 
ler, fakat biraz dikkatılzlik ya'lt 
mıı pamuğu vücude dUıUrür '' 
lllzumsuz yere hastayı Vantuzda• 
uzaklaştırır. Yanmıt bir ıaınb' 
fitilini Vantuıun içlnde gezdirnıdel 
auretlle havasmı boşaltmakta ' 
mahzur vardır. ÇUnkU Vantuıaı' 
kenarları kııablllr ve hastanıO 
ıırtıuı yakar. Vantuz çekmeniO 
en gllz.el uaulU bir değnek parça~ 
ıının ucuna bir parça panıdı 
batlamak, bunu alkole batır• 
ateılemek bu ateşli pamuğu V•"' 
tuzun içinde aezdirlmek suretli• 
havaıı boıaltılan Vantuıu hazırl" 
ma teklidir. 

Maamafih dikkat edilmesi ~ 
ıım gelen bir nokta da Vaın-

kenarlırının temiz ve çatlak, ki' 
rık olmamalarıdır. . 

Vantuz hazan kdfi gelmiyebilit• 
Vantuzdan sonra kan almak dl 
icabeder. Umumiyetle biz busı' 
11Hacamat,, deriz. Hacamat al•d 
yanyana getirllmiı ıeklz on ince ": 
ustura ağzı kadar keskin bıç• 
ağızlarının bir tahta parçası uı~ 
rinde teıbitinden ibarettir. Buııl.~ 
aralarında öyle bir yay ile bı d 
birine bağlıdırlarki hacamat al" 1 
yantuz çekilmiş olan nokta ü:ı• 
rlne hafife• bastırılıb aletin ıe~ 
bereğlne dokunulduğu zama 1 uf~ 
bir yay boşanma&ı haaıl o:ur ~ 
bu aekiz on keskin ustura ar 
bir iki milimetre derinlikte h!,; 
tanın sırtını kesmit bulunur. ? 

·nacak kan fazla ise vantuzu t• ,ı 
ettiğim ıekilde hazırlayıb teki' 
bu noktaya koymak icab edet• 

1 
Kan bir aabh halinde vaıı~ 

zun içinde yükselmeye başl 
Bir defa muvazene hasıl olu:;; 
akma1ı durur ve pıhtılaıır. K ;t 
akmaaı devam ettirilmek iste~ 
yor 1a vantuz muvakkaten çık ,,ti_ 
içi kaynatılmış su ile yıkanır, )dr'f 
yine kaynablmış ve ılıklaıtırı ıl. 
ıu ile temiılenir ve tekrar ~ ,
tuz konur. Ameliye bittiği ıs~,
kan alınan noktalar okslje11l'.,.J 
ile temizlenir ve kalınca S,; 
tlllle kapatılır. Bir iki gUP "el 
fında yara kapanmıt olur. f-fjıtl' 
mat aletler;nin haç varileriııe 1'1 

oıı "" fat etmemek doğru olur, ç ,.p'" 
bu glbilerinin yaraları çabul< ~tııııf 
maz. Vantuz çeker ve kn~ .,o~ 
ken dikkat edilecek mOhıfll ~ 
talardan biri de ha&tay~k::t•if 
aldırmamaktır. Teliişla, dı L>ıt""' 

- Jikle kastanın sırtını açık S'"~ 
mak, ehemmiyetsiı . bir :; i~ 
alğınlıgım bir zn!~rr!eyBoPa 1'1 
mek işten bile degıl~ır. ıknraıt• 
yapayım derken göz ~ 
derler. - * 
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Fransanın 
iç 
Siya ası 

Bir milddcttenbert f ç Frnna·ı 11ya• 
•İlııının ırldi~atı ı t:ıklb edenler, bu 
LGyGk de okrui memleketinin b i
linde gUçl&k çektiii mHelelcr kertı
ıında ıık ııb duyc.uğunu gfüOrler. Bu 
•ıkıntı yQzll den bir demokrasi buh
ranın ~l ilmekte oldutu mnnnın 
•rılaııl Amalıchr. Şimdilik böyle bir 
tehlike yektur v6 Franuda, haroket• 
teri irtlcaklr iar&inmilt nice devlet 
ldaını vcrdır ki en ırenit ctımhuri• 
)'etctııl: itldiaımu elden bırakmazlar. 
Franıanın demokrasiye olan bu 
•adakati malim olmakla beraber 
6konoml darlıjı yDzünden hayatın 
lfldiıatı ınyaıs l pnrtilcrd ıuıruri 
bir ta fiye m ydana getirmek· 
ltdir. Bunun neticesi ıu oluyor ki 
'°'Dıuntt hayatın akıt• biri 1101, dijerl 
•ata nı teve cib olmak lzero ikiye 
•)'rılıyor. Sağ partiler, en ileride koyu 
kıraliyctcilcr olmak Ozcre içine fa
tlııtıeri ve bir k11ım mu haf azaklr H 

dinclar cümhuriyetcilori alıyor. 
Sol ce ah partiler iH en ntda 

'•dikal aHyallatler golmek üzere 
<ltrno~at publar ve ıoııyaliıtle en 
lntlrekkebd'ır. Bu zOmrcnln en ileri 
ltolu ko Oniatlerdir. Ökoao ik •e 
~!,••al dualan mütaleada ltu b yOk 
llQ 1ıuru un içina dahil paıtil rin 
~irleı medikleri kasımlar çoklur. 

akat ıeçen saman, her iki kolun 
içinde, ileri nğ veya ileri •ol'un le· 
hine difi r partllerd• bir nevi inhilll 
•lcutle ~e · r ektedir. 

Meıı il Fr osız Fatiıtlerl Akılyon 
Frnnseıcllır glbl k:rnllyetci detiU•r· 
dir. Billkls el huriyetcllerdlr. Fakat 
\lluıal dn )arda mOtterek hadket 
:_ecburiyettade kalıyorlar. Nitekim 
a~dikal ıoııyalistlerle komflniıtJer 
araaında da bir hayli değil, adam
•kılh telAkkl farkı verdır. Fl\kat 
içtimai bayatta n aiyaaal, 6kono lk 

e1elelerde bir nevi z.ımnt nnlıı a 
•ıaauıa ıöro harek t ehrıcktedirler. 
Bu da, .zamanla ıadiknllan daha ıl
)'ade sola yak1athrncakt1r. 

Şu hal ıöıterlyor ki tehlike ya
lua bir ti için değildir. Fakat bu 
P•rtiler 11tıfaya utrıya uj11ya iki 
rrubda topla mı7a batlcdıkları ıa-
11'nndır ki vaziyet vnhimleıecek ve iki 
t.raftan biri, 8bür0 aleyh1no d va• 
11

" 1 tahakkuk ettir iye çahtacaktar. 
lh . tl un n ticHi JB bir ko Oniznı 
•ltil&li veya bir diktatörya infilaki 
ltt 

11
'· y kın bir atiye m8ıaf olma

t "lt\• b raber Franııa için b8yle bir 
•11>1t1tıa mukadder g6riiaUyr. 

Süreyya 

Amerika Memnun 
'l'ı ~t•york, 11 ( A. A.) - "Nnyork 
S ltıea., gaz toalne g6re, General .,:ut. tarrıfından Cumarteal ırünG 
aı:'1•n, Bahri uhltte lnıiliz • Ame· 

1111 a anlaınıası teklifi, h.ilkQmeti mem• 
n etnıiıtir. 

~~ 

GECE iZ HAY 

Fransada 
Faşistlik 

ücadelesl 
Parls, 11 ( A. A. ) - Komilniallrr 

ile Soeyı:ıliıtlor, 60 bin kitilik bir ka
file halinde tez hürat ve bir geçid 
reami yapınıolardır. Fakat herşey 
ıı kunct içinde geçmiı ye hiçbir hl• 
diıo olmamııbr. 

Sosynliıt 'H komfiniat rnetılcr, 
faıi:ı ıe kartı bfr tcıehOr ddettikleri 
bugünün ytıceliğini tebnrllı ettirın~k
tedirler. Sağ cenah gazeteleri ııe, 
kız~ın glSrünOyorlar. Mesel!, kırallı~ 
taraftarı ( Akıiyon Franıez) gauteaı, 
bu tezahnratın hOkumelçe ilham edil· 
diğlnl zann derek diyor ki ı 

"- 6 Şubat, ulusun, kurbanlar 
alanında, içten gelen bir uygı teı:a
hOrü idi. Halbuki, dlln, ulu• emirle 
hareket etmittir.,, 

MubafaıakAr " Eko d8 P ri ,, iç 
ftıerl Baltenına çat akta •e bfikQmeti 
~ ıubatta, ıntanpen: rlerden esirgedi ti 
m nadekvhtı "mlıtenk cebbe., nlo 
50 bin n aaylf çi.line kartı lbeıletıniı 
ol•akla ittlluuo etmektedir. 

Radikııt - Soıyaliıt "ÔYr,, ~a:r;eteai 
ıöyle diyor: 

" Faıiz • kartı y•pılan dGnkU 
nlmayif •e111tı, dil:ıenll ye azametli 
olmuıtur. ce.burlyet fırkuının, 
Clmburiyet ••ydanına akını, durırun 
fakat kudretli bir denizin dalınlarını 
anduınııtır. DOa, cümhurıyeti koruma 
rlni idi.,, 

Soıynllll u PopUler " gazetesi, 
'' Fcaatçılar, durun!,, batlıtı altındaki 
yaıııında : 

" Pariı balkı, fatizme yol verme-
mek hakkındaki azmini bir keı daha 
iabat etmittir,, diyor. 

F ransanın 2060 
Tayyaresi Var 

••rlio, 11 ( A.A. ) - "Münhcner 
N6yeete Nahribteıı,, gazetesi, Fransız 

atbu tını lnıiliz bun orduıunun 
klfnychiıllti ye Franıız haT ordu
•u un fena vııı;iyetl hakkındaki yazı· 
(arını tenkid etmekte ve demektedir 
ki 1 

''- Fra.111 •• lngili:ı laava ordu
lannan fena ve kifayet.is vaz.iyette 
olmak iddiaları•ı çüriltmckl içi.n bu 
ordulara bir bnkıt yetitir. Son istn
titttikler• ı~re, Fransız ha Yn or.dusu
aun 2060 tayyar .. i vardır. Bu adette 
ihtiyat, tecrOb• H talim t yyareleri 
dahil detildir. ,, 

Frıınıa, ıeferberlik halinde 5,400 
tayyareye aahibdlr. Buna, haTacılık 
aanayiinin muanam lnıa kabiliyetini 
de ilAve etmek lazımdır. 

Sovyet Ruaya milatesna, hiçbir 
Avrupa devleti bu rakama yetiıemez. 

Yazan: rv r edl 

lcırkYirnıi betini dolduran Salma· 
fatt Yilfında bir kadından çok 
anU: ~örgUıü vardı. Tosun Bey 
tallla Uçllncl\ kocaıı. ilk evlendiği 
}'İn ~ on dokuzunda yoktu; fakat 
Yapıl 6Yle gelişkin, boylu, kadın 
kllda~ uıaklardan gözleri alacak 
•n aııu &Uı 1 bir kızdı. Rahmetli 
•\'len .

0 hatıranı kırmamak için 
dalma 

1

~lUF•kat o kısa boylu, 
uysal b•r Yldtı, adeta yı1ışık, 

' ecerik · 
•ctacıyı bi 81~ ve budala 
\' fı yirını r tUrlU aevmemitti. 
llatın10 b ye gelrneden kaynana· 
t cşına b' ks ._ \re p0 11 1 ır sa ı alar.a t\, 
hır kav~ 8 

d rl doldurarak mlithiı 
•ından a an •onra birinci koca· 

iyen ayrıldı. Sıkıntıya hiç gele· 
' •rzula ı.. 

ltirrnek i 1 rın~ ınemen tatbik 
Yırtıcı b' ç n celallenen, sin'rli ve 
.tuı \'e ır tbabiatı vardı. lkt sene 

ıer •at dı tarla A yaşa • Bir ttic· 
vrupa;ı dolaıdı ve herif-

den bıktığı glin, aabable;in, ltal
yada bir otelden ona haber ver• 
meden kaçtı, ltanbula geldi, mea· 
lek&lz ve zengin bir genele evlendi. 
Onu da aevmemlıdL Haftasında 
kıyameti kopardı l"e ayrılmak iı· 
tediğini bildirib mahkemeye düı
düler. Avukat tutmadı. HAkimin 
karıııında bar bar bağınyor: 

- Hiçbir kanun beni &eY· 

mediğim bir adamla yaıanıaya 
mecbur edemez! diyordu. 

ikinci kocasile bir müddet 
ayrı yaşa.dıktan •onra mahkeme
den boşanma kararı aldı. O u 
yolda görenlerlerle beraber tanı
dığı ve tanımadığı bUtUn erkek· 
ler şlmartıyorlardı: Gnzel, fakat 
miskin ve durgun gtiı: 1 degtl, 
vU.cudu barut dolu, çevik :re 
canlı güzel bir kadın olduğunu 
herkeı görfiyor, ona a5ylüyordu. 

Bir aeH kadar daha merbut 
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ngiliz Muhalifleri Kızmışlar 

• ney 
c ır 
Lonra, 11 (A.A.• - Parlementodaki 

mu Jifıerio baıkanı B. Corç Lanaburi, 
mHa

0 cileri , gelecek h ffa, Avam 
kamarasında milli hük\lmet aleyh:nde 

vı onun işsizlik meselesindeki hece· 
riksizliğini, savrukluğunu b:lh sa 

.. . 
ngı iZ 

Dona ması için 
Londra, 11 - Morniog Post gaıe• 

t aioe göre 193S senesi İngiliz bficl· 
ceıinde, donanma ihtiyacı için dısha 
dört bcı l<ruv zör, bir skavt, sekiz 
des:royer, üç denizaltı gemiıi ve da· 
ha birtakım kOçlik gemiler texgiha 
konııcaktır. 

Bir Çı .. Ortallğı AltU t Etti 
Krnkovi, 11 (A. A.) - Zakap ... n~

den bildirildlgioe gl>re, müdbit bır 
çığ, Morııki gö!ll ll~eıine yuvtırlao°!ıt 
ve g6lü kaplıyan yarJm mı-tre kalın ı
{lıncaki buz tabakasını parç.nlamlfb~· 
B~lar üııtünde kaymakta olan patı· 
nör~er kurtulmutlrırdır. 

ıKerlar Arasında 
Roma l 1 (A. A.) - Yüksek yay· 

, ::s:=e 2e 
zg:s"'m 

yaşadı. F kat kendisini z btede
cek bir erkeğe muhtaç olduğunu 
iyice anlamıştı. Tosun Beye bir 
düğünde rnst geldi. Yaşb ada~· 
lara karşı hörmeti vardı. Kendı· 
sini anlayacak ve idaro ed.ecok 
erkeğin bunlar arasında bu .una· 
bllecuğini umuyordu. Bütlln ınce· 
Uğini kullandı v• koya gibi teea Ur· 
sliz duran bu yn§lı, fakat uzun 
boylu kahraman yapılı adamı 
kendi~o çekmiye uğraib· Ora.d~ 
hemen Toıun Bey hakkında gıd~ 
bfr tahkHuıt yapmıı, on~n eskı 
Rumeli koınlteci!erinden bırl oldu
- karısının beş sene evırel 
!unld;~ nnu iJd erkek oilunun da 
o g , d .. ··x... 
Avrupada bulun ugunu O~·•n· 

aıiıtl. 
O gece bu kayayı iki saat 

1 • de erittL Tosun Boy gece ya· 
çın ' l . . 

d•n sonra neş enmııtı ve 
rıaın .. 
ilk defa olarak S lma Ue dans 
tt. Genelerin b pai Tosun Beyin 

~uı~affakiyetlne ıaşıyor'ardı. Sel
ma ile tanıttıktan sonra bu ka· 

0 parçasının bir pamuk yığı· 
!ına istihale etmesine dikkat 
adenler de bulundu. Hele Selma
aıo bir sıszn Toıun Beyi çok dU-

.. 
• 

tenldd eden bir takrir vermete huır
laodıklarmı Jffa elmittir. 

MuhaJ;fJer, kabin nin içerisinde 
imperatorluk koruma komitesine 
benzer ve bir ulusal kalkınma p1'oı 
hazırlam&kla m6kellef bir kol teşki
lini isteyecekl•rdir. 

1 .. oprak Altında 
Olüm Bekıiyen]er 

Londra, 11 ( A.A ) - Barneley 
civarındaki bir maden k8m0r ocağın• 
da, dlln öğleden •onra vukubullln 
infilak neticeııind dokuz itÇi ağır 
sureUc yaralanmıthr. Bunları henüz 
dış r .ya çıkarmak mOmkOn olama
mııtır. 

Alni nya • Yugoslavya Ara
sında Ökonoml Yaklaşm ı 

Belgıad, 11 ( A.A ) - Almanya 
ile ikbsadi •nhnda te9rikl mHai yap
mak için bjr kooıite tevekkül etmi1 .. tir. Bu komitenin tegekkillOne Ticaret 
Odaıı amil olmuıtur. 

~ . ··-~~~ 
lalara pek çok kar dütmüıtnr. fki 
yolcu trenile b t otokar karlar ara• 
aıodn mahsur kalmıştır. 

ıllndürmU to; gene: kadın de-
mişti kı: 

- Belki inanmazsınız, Fakat 
ben genel rden nefr t ediyorum. 
iki defa genele e\llendim; f kisin· 
de de, kocam olacak adamlar 
hoppalıkları, yahud da tecrüb • 
sizlikler~le beni yolumdan çıkar· 
dılar. Sızden ne aizliyeylm? p k 
rahat durmuı bir kndın değilim; 
fakat beni anlayacak tUrlU türJU 
bir erkeğe tHadlif edemediğim 
için ve hep bu erkeği bulmak 
Omidilc tecrübelere giriştim. 

Sonra kendinden emin bir in· 
Hn tavril• ilAve etmlıti: 

- Ben açık konuıurum. 
Elli yaşını geçkin, eski ve 

pişkin bir komiteciye bu s6zler 
maddt ve manevi bir ziyafet \la· 
dediyordu: Uçurumu doğru gid n 
güzel bir kadını kurtarmak zevki; 
ona malik olmak z vki... DUğll· 

nUn blltUn kadınlarından güzel olan 
Selmanın, blitün erkeklerden daha 

durgun ve ciddt olan Tosun Beye 
g6sterdiğl alikayı ve y rdiği gu· 

ruru da ilave etmek lAzımdı. Dn
;tıoden ıonra her allo buluıtular. 

Sıyfı S 

( Gönül /: eri J 
Bu işin 
Neresinde 
Vicdansızlık Var? 

Bay S. R. K 19 ya~ında bir 
genctlr, ve liseoio son sınıfında 
talebedir. Derdine gelfnce: 

Altı ay e\•vel hafif meşreb bir 
kadınla tanıımıı, ıe\lffmiı, birlikte 
oturmıya baılamıı, bu yüzden de 
ailesi ile kavga etmiş ve m ktebi 
l ır:!kmıf. Kar rı bu kadmla otur• 
maktıl".. Fakat bu aralık eaascm 
hasta olan annesi fenalaşmıı •e 
kendisini çağırtınca gitmiı. Ka
dmcağızın ıon sözll şudur: 

- Babanla barış, o kadım 
bıralc ve namuslu bir kız.la evlen! 

Bay S. R. K. annesinin öldüğü 
gllnden beri babaıile birliktedir, 
fakat yine o kadını dnınnmekte· 
dir, ve ayrılmasının bir vicdansız· 
lak olub olmıyacağını sormaktadır. 

ŞUbhe yok, bu itt• bir vie
danıızhk vardır, fakat bu Yicdan· 
sızlık o kadının bir lise talebesini 
ayartmasmdadır. Yalnız, hayat 
maalesef düz bir yol değildir. 
Ekseriyetle lvlcacb ve dikenlidir. 
Yolcunun lSnOne araaıra muhakkak 
bir rı:1:a çıkar. Bay S.RK. bu 
serg8:1:eştl bu arıı; lardan biri 
o!erak saymalı, unutup geçm li 
ve önlimtlzdakt ders yılında mek• 
teb tekrar başlamalıdır. 

>#-
• Bay ( Snim Karataş ) a ; 

Gayet kolay. Bir gtln yalnız 
kaldığı bir zamanı kollar, gider 
kendi kendini takdim der 
ve s&yllyeceğinl amlmiyetle s6y· 
lersin. Kabul görUrsen ne iilA, 
ak l halde kaderiııe kns r ve 
geçersin l. 

)f 

Aran n Kız Bulundu 
Birkaç hafta vvel Anadolu· 

muzun sahil ıehirlerinden blrinde 
oturan bir okuyucum, milli milcade· 
le yıllarında tanııbğı, seviştiği ve 
evlenmek için ıiSdeıtiği gene bir 
kızı o zamandanberl kaybettiğini 
anlatmışh, ben de bu mektubunu 
• ' dresini tabii saklıyarak • ılltu· 
numa koymuştum. Kendisine tcb· 
ıir ederim, aradığı bulunmuştur, 
v sıtamla yolladığı mektubu yarın 
kendisine ili tcceğim, eead t ge
tirici bir evi nmiye vasıta oldu 
isem cidden aevineceğlm. 

TEYZE 

Selma evleneceği adamdan Uç ey 
istiyordu: ltimad, sevgi, hllrmet. , 
Tosun Boy de karı mdan şu fiç 

eyi aradığını s6ylemiıdi: Namus, 
namus, namus. 

Arkasından ıunu ilave etti: 
- Şerefime vaki olacak en 

kUçlik taarruzu affetmem. 
Sanki u vururum! ,, demek isti

yormuş gibi bir kabadayı tavrile 
şöyle bir doğrularak elini arka· 
sına doğru götUrmUşdfi. Selma 
evlendikten ıonra, kocası her gUn 
rovelverinl arka cebine koyarken, 
bu sözleri hatırlardı. 

Tosun Bey alabildiğine ciddi 
ve ceaur bir adamdı. Milli müca· 
deleden başka hemen her muha· 
rebey ve ihtilAle girmiıdir. Hep· 
sinde de bütün arkodaılarının 
şabid oldukları ve anlata ıınla~a 
biti(emediklerl kahramanlık hlka· 
yeleri vardı. Harbi umumide tifüse 
yakalandığı için bacağında kalan 
bir jlebit hastalığından. ~o:a!.'ı 
milli mücadeleye gireıneınışdı. Bu-
tuo tanıdıkları ona '' Kahraman 
Tosun, To11un kahramandır! " 
diyorlardı. 

( Arkası.& ar ) 
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Fransada Bir 
''Doktorlar 
1'1eselesi,, Çıktı 

Türkün •• 
Ornekleri 

Fransada başta Tıb fakültesi 

1 ıb fakültesi olmak Uzer• muh· 
telif liniveraitelerin 

ı c taleb•sinin 
" talebe~eri birkaç 

Eğer Bunlar T oplan1p Bir Eser . Ya· 
pılsa, Beşeri Ahlak için Göz Kamaş-

numagışı gUn evvel 2.f ıaat· 
lik bir grev yaptılar. Bu nlin a· 

yışlen maksat mllhim gördükleri 
bir noktaya hükumetin ve nıec· 

lisin gözünü çekmekti. Bu mühim 
nokta şudur: 

tırıcı Bir Ahide Meydana Gelir 

- "Fransada yabancı . tabii· 
· yelte bulunanlar, Fransız Üniver· 
sitesinden çıkmı' olsalar bile 
doktorluk edemezler, fakat bun· 
larııı aralarında Fransız tabiiyetine 
geçmiş olanlar müs.teınadır. Fran· 
sız talebesinin istediği iıe "f ran
sız tabiiyetine geçmiı olsa bile 
bir yabancı doktorun, tabiiyeti 
değiştirdiği günde ı itibaren on , 

\ 
' ' ' yıl içinde doktorluk yapama· 

masıdır. 

Franm~ gauteleri bu 1r1Un11e
betle Franaada yerleıen ecnebilerin 
yıldan yıla artmakta olduklarını 
kaydediyorlar ve bazı mıntaka
Jarda yabancı keaafetinin hayret 
edilecek dereceyi bulduğunu ya· 
ııyorlar. Ve diyorlar ki: Meseli 
Parisin amele mahalle!erinden 
birinin ilk mektebinde okuyan 
245 çocuktan 210 u yabancı 35 i 
F ranıızdır. Keza Belediye bluaaı 
:yanındaki ilkmektebde de 52 ktt· 
çUk çocuğun 17 ıl ecnehidir. 

>f 

f ki ay evvel borclarım 6de· 
yemediği için mahkemeye 

~itroen oto· 
obl l f abri· 
ası çalışmı· 
11a başladı 

mUracaat ederek 
taafiyeılni iıteyen 
Fransızların me.
hur Sitroen fab· 
rikaaı tekrar ça• 

bşmıya baılamııtır. Bunu mllm· 
kUn kılan ıey hükumetin mil· 
dahaleaidlr. ÇUnktı: 

Sitroen fabrikuında {25,000) 
ltçi çalıtmaktadır, fazla olarak bu 
fabrika miUt mUdaf.a için bir 
kuvvet olarak ıörUlmekt,,dlr. 

Fabrikanın yeniden çahıabll
mesl için iki Fran11ll bankalı ile 
meıhur liıtik fabrikaaı ıahibl 
Mösyö Mlşlen imtiyazlı borç ola
rak fabrikaya {60) milyon frank 
ödOnç para vermltler Ye idareyi 
deruhde etmişlerdir. Bu ıekil 
muvakkattlr, uki alacaklılar ile 
bir konkordato yapılıncaya kadar 
sürecek, ıonra fabrikaya yeni bir 
şekil verilecektir. Yani bu itt• 
yananlar fabrikanın evvelce tıkar· 
dığı hi11e ıenedlerinl aabn alaıı• 
lar olmuştur. 

8UTUN ULKE.YI 
HER~UN 

... 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAK..O..T 1 

~nPosta 
DAK.İ e>iA. İLAN 

6üTÜN ÜLKEYİ HER G.lJN DOLA$1R 
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lnaan ruhuna iyi ve gUzel ıcö· 
rünen huıey Türk tarihinde bol 
bol vardır. TUrk, tabiatin en iyi 
eseri olmakla kalmamıf, lyiliA'i 
ve güzelliği tarihte de yafıtmayı, 
temıil etmeyi adeta kendine borc 
bilmittir. Yüksekliği ıöz karar• 
tan daiları, enginllgl ıatkmlıklar 
uyandıran ıulan, ıonıuduğu, he· 
yecan yaratan ı111z çölleri 
bir kartal kolaybiil• aııveren 
Türk, bir tek gözyaıı önünde 
coıkun deryalarla karıılaşmıı ıer· 
çe gibi kUçtılnr. ÇnnkU onun ru· 
hunda güçlUğQ yenmek ve acze 
aayaı glSıtermek hırsı vardır; 
uçanı kovalamaktan, kanadıızlara 
kucak açmaktan HVk alırl 

Tnrk tarihinde azametle ince· 
liğl, heybetle Hrafetl bir anda 
ve bir arada kaynatbrıveren neler, 
ne örnekler vardır? Eier bunlar 
iyiden iyi toplanıb, •Uııeçten ıe
çlrillb Türk karaktt"rl adlı bir ki· 
tab yazılıa beteri alıllk için mu· 
hayyel temeller arayanlar için ne 
ıöz kamaıtırıcı bir abide olurdu?. 
Ne kadar yazık ki biz böyle bir 
zahmeti henüz ihtiyar edemiyo
ruz. Kendi gDzelllklerimlıl teablt 
etmek zevkinden kendimizi mah
rum bırakıyoruz. 

Vaktlle tDrk atlarını ldıneme
ılni bir kudret muıikiıi olarak 
dinlem•ie alıımıı olan Çin top· 
raklarmda mdi Japonlar emper· 

. yaliıt teraneler terennüm ediyor· 
lar. Şu aktüel mevzu bana on 
dört, on beı asır evvelki tUrk 
hayatı araıında bayalt bir ıeya
hat yapmak emelini ilham etti, 
g8Kleriml kapayarRlc kendimi 
o eski gUnlerJn heyecan ve ha
reket dolu kucağına bıraktım. 
Hatırıma birden Koyunlular gel
di ve gözlerimin lSnUnde Çin 
paytabhnı muhasara eden tUrk 
" Şele ,, nfa tunc yUzü belirdi. 

Sahne nekadar canlı ve ibret• 
il!.. Altın Kaan adını taııyan Çin 
lmperotoru, dört yanını çeviren 
ttirk çenberinden kurtulmak için 
lkl yol P'.QrUyor. Ölmek \'eya 
'kaçmak! Olmck gtlçtU, kaçmak 
mUmkUndU. lmperator işin kolay 
tarafını kabul ediyor, bir delik 
bulup paytahtından uzakla9ıyor. 
Fakat lmperatorları yüzünden 
tUrk kargııına glSitıılerinl kap
dırmıt olan halle:, onu yarı yoldap 
çevir1yor, atırüye ıUrlıye tahtının 
UstUne atıyor, " Anca beraber, 
kanca beraber ,, diyor. 

Birkaç gtln ıonra Alhn kaan. 
Türk kumandammn huzurunôachr, 
Çin paytabtı da TUrklerln elin· 
dedir. Böyle bir nziyet, o Kaanın 

ekta HaDDll• yu . .. 

tal.ine naaib 0J1aydı yapılacak ıf 
gayet baaitti, fUrk kumandanı 
mutlaka öldUrU:ecekti. Fakat Türk• 
ler, bu kUçUklUğe düşmıyecek 
kadar yüksek ruhlu idiler. lmpa· 
ratoru öldürmediler. Yalnız "tac 
taıımaya liyık bir bat 1ahibi ol· 
madığını,, söylediler, kendinden 
Kaan unvanını aldılar ve artık 
bir 14Kum" olduğunu söylediler. 
Kum, yahut Çince Kung, Frenk .. 
lerin duc 'Juğuna benzer bir un· 
"1ndır ve bu itibar ile mağliib 
dUımana yapılan muamele, ba· 
tından tacı alıp ıırmab kUlih 
giydirmekten ibarettir. 

Iıt• bu yaman bahadirlerdır ki 
bir 1rün Çin topraklarında hain 
bir puıuya uğradılar. Ölüm ka· 
ıırgaaı içinde kaldılar. Kuman· 
dan, yedi yerinden yaralı olarak 
atından dUşmüştU, kargaşalıkta 
çitnenmezae Hİr olub idam edi
lecekti. Bir nefer, faciayı gördü, 
dUıman ıUngUieri araıından ıUıll
lerek kumandanın yanma ıokuldu, 
kendi atını ona vermek v• kendi 
yaya kalıp çarpıtmak istedi. Ku- ' 
mandan, yersiz gördUğU bu feda
klrlığı reddetti : 

- Benim yaralarım, dedi, 
ölUmden ukındırmıyacak kadar 
ajudır. Siz, kendinizi kurtarınız. 

Nefer, ıöz yaıları içinde ıu 
cevabı verdi: 

- Kendimi mi kurtarayım? .. 
. Ben bir hlçlm, bUyUk itler yapa

mam. Fakat ılz, her ıeysiniı. 
MIJletln ıize ihtiyacı Yttr. 

Kumandan yaıadı, nefer öldü. 
Tarih, ml1lete gerekli gördtlğU 
bir adamı kurtarmak için bile 
bile nefsini feda eden bu nefO"" 
rin adını yazmıyor, "bir TUrk 
neferi,, deyib geçiyor, lakin bu 
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Bir .ıcao gua sonra Altın Kain, Türk 
kumandanının huzurundadır 

Yakıada Türk ruhunun azameti 
nasıl ıcörUlüyor?. 

Yine "Şele,, Çinlilerin yeni 
paytahtlarım, "Siganfo,.yu muha· 
aara ediyordu. Bu ıehir o kavmm 
elinde bulundukca koyunlar dev
letinin emniyeti tehlikede sayıla· 
bilirdi. Canlarını ditlerine alan 
Çinlilerin bütftn gayretlerine 
rağmen Türklerin dıı lıtibkim· 
ları ubtetmelerl bir aünlUk it 
oldu, muhaıara batladı. Yeni 
imparator, bUtUn cenerallarını 
topladı, kurulan çemberin kırıla· 
mayacağını anlattı, tam bir Çin 
hükümdan gibi dUtUnerek ıu 
kararı teblii ettlı 

- Bize yardım gelemez. Sa
vaıta inad etmekten de bir ı•Y 
elde edilemez. Hiç olmazsa halkı 
(1) korumak için kendimi Türklere 
te11im etmek iıllyorum. 

Cenerallardan biri, lmperato
run kararını anlar anlamaz TUrk
lere hulus çakmak ve bir klllih 
kapmak emeline kapıldı, otlunu 
muhaaara ordusu kumandanına 
yolladı, kendiaile hemen uyuıul· 
<tuğu takdirde ıehrln kapılarıaı 
açacağını söyledi. 

Türk, kendine en yükıek 
ka:zanc temin etse bile ihanetten 
IA'renir. Çfn payitahtını çeviren 
kumandan da bu tekliften tikıln• 
di, ef endisioe ihanet etmek lıte• 
yen cenerabn o ihanete kılavuz· 
luk yapmakta olan oğlunu, Türk 
ordusunun karşısına çıkardı: 

- Elçiye kemlik olmaz ama, 
dedi, bu elçi değil, hain. Yedili 
tuzla ekmeği ayak altına almak 
ve TUrke de kir bulaıtırmak isti
yor. Bu glbilerJn cezaaı ölümdür. 

Vaziyeti onun il hl derin bir fi· 
reniıle telAkkl eden ordu, haine 
yakııan cezanın · verilişini ıUkiin 
içinde ıeyretti ve kesilen baı, 
kumandanın bir mektubile Çin 
cenerahna gönderildi, bu mek· 
tubda Tnrk kumandan ıöyle 

diyordu: 
"Bir ceneral ancak adalete, 

askerinin 19vgiıin• ve ıaygııına, 
kendi cesaretine bel bağlamalıdır • . 
Ordu kumandanlığına geçtiğim 
gllndenberi, dDımanlarımı ezmek 
ve yenmek için hileye baı vur· 
madun ve böyle bir kUçüklüil 
aklıma bile ıetlrmedim. Çllnka, 

-
Kari Mekt ahları --

Bir Köy Kadınınıfl 
Bayanlarımıza .. ~ 

Oğüdü 
Türk kadmlıj'ına \'erilen ıaY~ 

lav seçimine sevlnmlyen bir tı 
Türk kadını yoktur. 

Egenin sessiz bir köyll olall 
burada bile ikinci müntehib ... 
çimi çok heyecanlı olmuıtur. 1(81 
kadınlarının bUyUk bir gururla 
g~dib reyleri..i atmaiarı görülecek 
ıeydi. itte ben de her Ttirk k,.. 
dını gibi bUyUk sevincimi So• 
Postanın ıe-vgili yapraklarına gör 
termek istedim. Tarihe kavuşııt 
seneleri Türk kadınlığı hatırlaını
yacak kadar acı geçirm iştir. Ta• 
biat onu kadın yaratmakb lif 
haksızlık etmiş değildir. Fakat 
ona bir arkadaı hakkını nrecek 
verdirecek kimse yoktu. Bir erkek 
memleket değittlrerek lıtedlğl 
kadar evlenir, boıar, kırar, atar, 
kadının dayanıklı duyguları onll 
bUsbUtUn coıdurur, istediğini ya• 
pacak serbestliği verirdi, kanun
lar mUıalttl. Kanunu Medeni b11 
zorba dUıUncelerl kökDnden aöktll 
ath, Türk kadınına llyık olduğ11 
mertebeyi verdi. 

Batımızda hiç bir millette bU" 
lunmıyan, bulunmıyacak varlık 
yaratan yUce AtatUrkiimUz TUrk 
kadının yDkıelmeaine baş oldlh 
Artık biz kadınlar bu koca yük• 
aelmenin ne demek olduğunu ble 
)erek adımlarımızı arkadaşları .. 
mııa uyaun sağlamlıkla atmalıyıı. 
Moda peıinde koımanın zamanı 
geçti. Onu yaratıcı TUrk ka• 
dını batırlamamalı, kopya etm .. 
meli. Iktııadl milli varbA"ımızı ko' 
rumabyız. Ruhumuzdan kopal 
inceliklere ellerimizi tercüman ya• 
palım, lıliyellm. Eski Türk oyala! 
rımızı, ince el iılerlmlzl etraf' 
numune olarak ıönderelim. Öl 
Türk kanını Türk evlatlarma te• 
miı bir asker olarak aıılamalıyız. 
Toplanblar yapmalı, biribirimiıf 

öiUdler •ermeli, öğretlcilerdeıp 
bilmediklerimizi öj'renmell,G ıın~I 
varlıklarden Azami derecede istif 
fade etmeliyiz. Bu mevkii koru" 
mak için çok çok çalıımalıyı•• 
Buranın köylüleri h11talarına b~ 
kacak bir doktor lıtiyorlar. Yo• 
ıuzluk yDzünden iki ıaatlik bit 
me1afede Ayvahta aötUrDnceyf 
kadar bir lıaata yolların fenalı~ 
ylbünden ya ölüyor yahut dah• 
fena hastalanıyor. En ziyade bit 
doktor ihtiyacını Balıkesir vilay.
tlnin nazarı dikkate almasını rlc• 
ediyorlar, yeni aaylaY hanımlar&" 
mız bu sıibl ihtlyaclarla da alaka• 
dar olurlar1a ne kadar Hvab 
edecekler. 

Altun Ovaı Etma Urc•O ~ 
··························································' Türk dllıenden iğrenir. Senin dl' 

tllnüb yapmak istediğin ıey l•f 
dilıenden de fenadır, ihanettir• 
Bu aebeble hak kazandığın ınul" 
meleyl yaptım, aana benze)•• 
oğlunu idam ettim.,, 

Üç gUn sonra Çin lmparato1 
teslim oluyordu \fe vatana ihaıı;.. 
etmek lateyib o uğurda oğlun d 
öldüğünü görmUı olan jeneral!1 .. 

da • adı So-Jin'dlr • kafaıı ı,e,. 
liyordu!.. d~ 

Meıhur Balzac bir eserin~ il 
ynkelmek için prensiplere del•" 
hldiıelere bailanmak l~z~mgelebc• .. 
ğinl söyliyor. TUrk 1arıhı is\ ele 
kiki } Ukseliıin bir takım yü d~'~ 
prenıdplere bağh'ıkla. elde İr~· o 
ceğini ap açık göıterıyor.. 1 

0~ 
söylenlıe değil, bu görUnüfC içlll 
ğer vermiye • TUrk olduğunıuı 
bilhaasa • mecburuz. ... 1 
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Salıdan Sahya 

Açik Mektu11 
Yağmayan Bay kar'a: 

J \' abancımız değildin; bu ay· 
kllıd' birkaç kere gelir; ülkemizde 
• ırdınl Sana kartı büyük bir 

•t\'rinıiz olmasa bile yine bir 
!•kıolıiımız; bir göt Aşinalığ'ımız 
dardı. lapa lapa yaidığmı seyre· 

1 ttken içimiz titreae bile bakı.
k~ıııuza bir tathlık gelirdi. He!e 
bn çU~lerin aana kartı duydukları 

•butun baıka idi; onlar seni 
~ok ıeverlerdi. Beyaz vUcudlin· 
}' trı toplar, adamlar yapar!ar, 
~re ıerdiğia halmın &zerinde 

"•tlanmaktan zevk duyarlardı. 
k liele adı bataaıca ırip senden 
, orkar, seni görUr ıörmez kaça· 
•k delile, saklanacak yer arardı. 

b Bu yıl gelmedin; klmbllir belki 
~ u halinle kadrini bildirmek aana 
l •rıı likayıd olanlara bir derı 

1 ermek iıtedinf Çocuklarm oyun· 

1 •r~rıdan uzak kaldıklarını, ıa:r· 
,~1? ilhamlarından biı nebze 

•ıldlj-ini saymıyacafım; yalnız 
~nu ıöyliyeceğlm ki epey ıa
tı'ndanberi bir tnrJft defedemedi· 
( rnlz davetaiz mieafir grip bu 
~•attan çok iıtffade etti. Evleri
h ze, ıokaklarımıı:a, vllcudlarımıza 
abaıının mail gibi alrdi. Yan 

i'•ldi oturdu. 

Btitt:n uiraımalara bUtUn 
t~dbf rlere ratm•n bir t~IO çılob 
l•tnıek bilmiyor. Yağmur duaıına 
t•lıctıklarım bilirim, bir yolunu 
d ulıanı •ti doıtu, tanıdıia tanıma• 
t~:· .~oplayıb kar duasına çıkmıya 
al ~1 edeceğim. Tiki ıen ı•le-

11• ırlp denilen o mel'un defolıunl 
ay icar· (i.. • 

, . 

Haaaa 8. - Tllrk kadınıaı da Türk erkeğile aynı 

1 1 
1 

Fıkralar 

Vermem Oku 

// N / , " 

BUYU~ MILLE.T MECLiSi 

aaf da gördUki ne mutlu bize! 

ı 
Olmaz Mı? 

•••e••••••••• 

J 
Fıkralar t 
Neden? 

HaHn B. hizmetciıinl kovu• 
yordu; biı;metcl blrşey rica etti: 

- Bana yanınızda hizmet 
ettiğine dair bir kağıd Yeriniz 
amma bu kiğıdı Tilrkceden baıka. 
bir dille ya.ımızl 

- Neden baıka bh· dille 
yazayım •. 

- TUrkiyede hiı:metcilik edib 
kovulmadığım kapı kalmadı, baı .. 
ka bir memlekete gidib çalııa
cağımf 

Unutmaması için 
Gene erkeki ı•nc kıza slSy• 

ledi: 
- Seninle buluıub gezdlğlml:a 

gllnlerin hatırasını unutmıyacak• 
ıın değil mi? 

Haaan B. duydu; ıö.ıe karıthı 
- Unutmaması için, dedi, 

mendiline bir dntnm yapıınl 
'\ 

Neden 
Hamal sırtında aynalı bir gar• 

dirob yUrUyordu. 
Haıao B. gördO: 
- Eyvah, 7dedi, timdi btltUn 

kadınlar peşine takılacak? 
- Neden? 
- Gardrobun ayna1ında ytlı• 

lerine bakmak lçlnl 

Ne Bekliyorsunuz? 
Haaan B. bir mağazaya airdl; 

Bir sandal) aya oturdu, teı.gib
tarlardan biri yanına yaklaııb 
ıordu: 

- N• bckUyoraunu:z? 
- Mevsim sonunu! 

ı, ... ~ıliınll.ıde tfttOyorsun. Sakıt· 
l'uı. il havada yaj'maıu bekliyo· 
beY&t tlcliyoruz yatı Şimdiden 
sun•rıi'llıUnll öper; sayrılanmııı 

Adam ıiklyet edlyordaı Karııının canı sıkıhyordu, Hasan B. karıııoa söyledi: 
_ Hafızam glln ıeçtikce bir Haaan B., bir tavılyede bu~•ndu: - Bu ay ıinemaye gltmiye-

- ????'I? 
- Mevsim ıonu gelince lıer 

halde aattığınız efYalar için biraz 
tenzilat yaparaızl 

kat dalaa zayıflıyor. - Bir roman getlrmiıtlm, onu cejiı: epey borcumuz Yar onu 
Haıan B. cevab verdi: oku 1 dlltUnelim .. 

___ Pazarola - Sakı• borc para iıtlyıylm - Baııadan ıoııuna kadar - Borcumuzu ıinemada dU- iki Senede 
Silebilir deme; vermemi okudum J ştlnaek olmaz mı? .. H 

l \' ell( B f d ıonundan ba.- U t k 1 • Gene gorünen bayan •••n 
•tdı, b .evlllere hediye Yeriyor- lkt sad - u ... , e . . . nu ma çın.. B. e teaadtıf etti: 
llıiıti irı bir çay takımı ıetlr· 1 layarak oku, yine Yalut 1eçirır1ıol Sarhoı söyledi· d . 

· Ha1aa B. aalatb: Nıçin . '. - Ne kadar zaman ır görUı· 
._ l - Unutmak ıçın içiy d k H B b" ld 1) •aa onlki kltllik 1 - Karım yavaı yavaı lkbıada H B d 1 . H 

8 
d orum. me i aaan • , ır 1ene o u 

edı H 1ı aaan . e ıor u ar. aıan . ıor u: d v • 1 i? 
letlrrnı • 11ıan B. de bir havlu a ııyor. _ Evi niçin yapmıılar.. _ Neyi unutmak 1 i I eıı m • 

iti. - Nı yapdı? Haaan B cevab verdi: N 1 t ç 8 
- Zannetmem en •i• lkı 

kı~ı - Bununla da dedi ylblerce - En enel baaa clıara iç- _ Sokakta kavga etmealnler - ey unu mak için lçtiğ:- sene oluyor. Bir ıenede bu kadar 
....:_)'Uıu . ' ' mi unuttum 1 d" . -..._. nn ıılebllir l meyi yaıak ettL diye 1 1111181111,••••••ııe fazla r•nçleşeme:ı ınız. 

·······••e••···········································•••e••••••••e•••••••e••·········· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

------------------------------·---' I< Sinem•d• 
•lab•l lı h 

' leut\l 1 ıncabmc, yok bir tek ~oı aaadalyı; 
1( Y• konulmuıuı: adeta bk 1ardalfı, 
Ôar•rdı h 

kaurdil ep •tıklar baıladı fillm birde•; 
C birkaç kiti fıraat bu ftraat laeme•; 

e1aret ald 
keıUnııy d 1 duyan baıladı 6 ... 8rmeye; 
Ôha 

0
' u •rtık arlcaıı bir tevlye •• 

Seyre~~·•1•rl kapladı dört bir yanı. 
F'iUsn . • detn111ı1 lkıtır111enin za111aaıı 
~ . ••ıh ae 
ııııteyircilıt t Yazık ıealal dıyan aerde. 
o~ utul•uı, laepıl 4e ayni derde 1 

NıcMr «S~ı:~öler Yarııda blrbirlJe; 
111 l'l'ipttn çektljimlz bu 9flel 

P. O. H. B. 

Grip Salgını •UrUb Giderken 

-, 
Karnaval 

Yine ıeldi bu Hne karnavalın zamam, 
TUrlU tUrlU insanlar doldurdular her yanıl 

Neler var neler neler beğen beğen beğen a); 
Daha neler görtlrsün ıurada bir parça kaL 

Bak ıu kadın lapanyol yanandaki Napolyon; 
Öteki daha garip baıına giymiı bir donl 

Kadın erkek eavablı erkek giymit entari. 
Bir baıkaıı yllrUyor, bir derebeylvaril 

Yüzler örtülll binbir çeıid maskelerle hep: 
Bu kadar deA'iııneye bilinmez nedir aebeb 

Güzeller çirkin olmuılar bütün çirkinler gUzel; 
Ellenmek iıtiyoraan durma karnavala gel! 

- Haıan B. ıizln evde dı grip Yar mı? P. ·o. H. 8 • 

- Yoktu amma kazaen oldul L,------------.--------' 
- Kazaen mi; bu nasıl iı 1 
-ÇocujuJı baıtalaada. 1ı&p 1Aadak bir deldor ıetirdlk, '"'1iumaa 

.. ıtalıja ırlp dei'Qmf amma doktor ırlP• onda• blJe •fi-
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SON POSTA 

Samanhk Seyran Olur 1 ~--.v 

·· yümesi Mesele Olmuştu .. ( Baıtarafı 1 iucl yllzde ) 

Ollendorf, Şapral grameri, ( tıbkı at cambazlarındankl palya• 
ço •• Ne danslar, ne kankanlar, ne 
baletler.. Ne taklidler, ıanlar, 
monoloğlar.. Ne hikAyeler, ma· 
sallar, afilUnclU fıkralar •.. 

Dun bUy k lllm adamlarımız· 
dan birini daha kaybettik. Sela
nikli doktor Rifatı dlln; kendisini 
üıtad tanıyan meslekta§larmın, 
dostlarının, akrabalarının göz 
yaşları içinde Şiş!ide Osman• 
beyde oturduğu Raifpaşa aparb· 
manmdan kaldırarak Teıvikiye 
cıımiinde namazı kılı1tdıktan ıon· 
ra Üsküdarda aile mezarlığına 
defnettik. 

iyi kendisi teşhiı etti ve ke;~ 
tedavislle herkesten çok keP 
meşgul oldu. k Beşir Fuadın (Miftahı fransevi) si 1 

( paşaya akla karayı ıeçtiren ki· 
tablar) gibi kafa kırıcı, ateh 
verici şeyler eve girmeyecek .•• 
yardımcı fiilltr, konjügezonlar, 
gayri kıyasiler zinhar dudu kuşu 
gibi ezberletilmlyecek .•• Müzekker 
ve müennes, mtifred Y• cemi, 
akort kaideleri gibi estek k6ıtek· 
lerle o minimini beyinciği yordu• 
rulma} acak, törpnlenmeyecek. 

FeJc onun hafızasının bir ., 
mına da tesir yapmış, fakat dilll; 
ğınan meslek kısmına aid tattı. 
bilA gene ve zinde kalınlf 
Etrafındakilerin bastalıkları~ı t~ 
his ediyor, hattii tedavilerı 1 

ilaçlar yaııb veriyordu. Bu 111; 

yanda refikam Bayan Meleke 
11 

rahatsızlanmış, doktor Rıfat oO 

Mon per deyecekken ma per, 
ma mer deyecek yerde mon mer 
demiı; varsın deıin efendim. 
Franıız akademh;ine ba olacak 
deiil a bu ..• 

Hariciye naıırlığı etmlı bil
ınem honaıf paıa bile aefirlere 
kuzum maniıına ( mon agneaul ) 
dermiş... yok deve sadedinde: 
( pas de chameaııl ) tabirini 
kullanırmıı. 

Ciğerpareyl kaaıb kavuracak, 
tiksUz gibi boyunu blikük bıraka
cak fransızca ziyade olaun. 

Çocuğun glSnllinlln mUıait 
zamanhmnda, içi ııkılm adıiı An· 
lar, biraz ders; hafiften hafife 
bir lkl kal de., Başlıca arzu, ele 
gUne karıı, akranları ve hema· 
yarları kadar konuşması. Bunun 
için de, herşeyden ziyade pratik 
cihetine dikkat. 

MeıelA, bebekleri, çiftlik ta· 
kımlarını, ıair oyuncakları ortaya 
koyub beraber oynarken, (Bunun 
adı budur!. Şuna şu derler!. Böyle 
de desen olur!.) kabilinden giriş· 
mek .. Araya hlklyeler, masallar 
karıştırarak, yavrucuk sıkılınca 

başka oyunlar çıkararak avutmak, 
yani eğlendirerek tenvir etmek. 

Birkaç ay, maskUleni, (emineni 
kale almak asla ve kat'ı gerek· 
meı... Babanın, biraderin milzek· 

Mürebbiye Madam Kateria 

konağa yerleımittL 
Madam BJanf, lswiçreli 

olmasına lıvlçrell, aksanı yerinde, 
60 lık bir kadındı. Şempanze 
suratlı elle• boylu, kambur, yen· 
gec gibi bir mahH~ktu. Fakat n• 
hoı, ne tuhaf, ne hokkabaz 
ftydi. 

DDnyayı doJaımıı. Ne Ace
mlstanı, ne Hind atanı, ne Çini, 
ne Amerikaaı, ne Brezilya11 ve 
Arjantini .• 

Develere blnmit; tahtıravan

larla gitmiş; sallarla dereler aş· 
mış; Brezilyadan dönerken bindiği 
transatlantik engin denizde bat: 
mıı; can kurtaran simidine sarılı, 

24 saat dalgalar UstUnde kalmış. 

ker. olduğuna, annenin, hemıirenin 
mUennas bulunduğuna haydi ço· 
cuğun akh yatar gibi olaun. Ev r 
neden diıi oluyormuş, hani uzun 
saçı? Neye doğurmuyor demez 

Öyle alaycı, neş'eli komik ki 

Gtın 

28 

TAKVİM 
&ALI K11&1m 

mi?. Kitab neye erkekmiş, bıyığı 
sakalı nerede?. Sırmalı esvab 
neye giymiyor diye aormaz mı ? 

Doğrutıunu istersen bu zirzop
luğa bOyüklerin de aklı yatmaı 
ya, haydi oraları karıştırmıyahm, 
nemize gerek deyib ieçelim. 

Slclli karışık madam bu di· 
ı·ektifleri bir bir dinleyib : 

- Emir ıizin!. BaşüslOne ek-
selans!. diye kafa ıalJadıktan 
ıonra kUçUk hanıma franıızca: 

- Bonjur yavrum, haydi seni 
seveyim; ıonra da bebek oynarız! 
diyerek elini uzatmıı, hemen 
boynuna sarıhb o yanağı senin bu 
yanağı benim bir ıılay öpmnı, 
kollarından güç kurtulan köfte· 
hor, bir haykırııtır tutturmuştu: 

- istemem gitsin, yanıma 

ıokulmasml.. Ağzının içi leı g-lbi 
kokuyor; apteshaneye döktllğllnliz 
o kara lliçtan kokuyor! .• 

Madam da mahcub olmuştu: 
- Yok ekselans, yok hanım

efendim benim ağızda pis kokul. 
Dantist çamide bir kurun yapı· 
yorum. Daha bitmemiı, asit/enllc 
koymuş; çocuk o koku ltldiyor!. 
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( Toplantllar, Davetler ) 

Askere Çağırllanlar 
OskUdar Askerlf k Şubesinden: 

Oskl\clar tubeainden olup sınıfı Muha
bere, fatihklm olan (816 dan 328) d - hil 
bakaya neferler 24/Şubat/!)35 gilnü 
ıubeye geleceklerdir. 

Hilillahmerde 
Hilfilial:m er Beylerbeyi Şu· 

besinden: 15/2/9SS Cuma glnO aaat 
10 da Beylerbeyi nahiyesi Hilaliahme-
rinln ıcne'ik toplantısı yapılacaktır. 
Bu toplantıda bulunmak iateyen muh
torem halkımızın teşriflerini dileriz. 

Kadın Heklmlerlnln 
Toplantlsı 

TUrk Glnekologl Kurumu Ge
nel Kltlblilinden: Türk Gineko
Jogi kurumu bu ayın toplantısını 
13/2/935 Çar9amba gilnil saat 18,30 da 
Cağaloğlunda, Et ıbba Oda11 konferans 
aaloounda yapacağından, azasından 
bulunan bUtlln kadın hekimlerile arzu 
eden mcalekda9lar davetlidir. 

Yekta, bu madammdan pek 
hoılanmıfb. Kucağından inmiyor, 

eteğini elinden bırakmıyor, ya• 
nında bir adım aynlmıyordu. 

Madamcık, F eriköyUndekl LA· 
tin mezarlığını boylaymcaya ka-

dar, tam beı buçuk sene, Atl 
Paıanın kooatında kalmıı, ıakir· 
eli de fransızcayı adamakıllı elde 
etmlı, lıtedJklerinden alA konuı· 
maya baılamııtı 

Arbk maksad, belAgan mabe· 
llğ yerine ıelmiştL Kerime Hf. 

frenkçe de dudu; enıtitUtriae, 
menıtitlltrise hacet yok. 

Kaç aenedlr, yine moda mu· 
cibfnce, piyanoda metkediyor; 
haftada iki kere uıtası devam 
ediyor. Muaildye olao istidadım 
ıormayın, birikulAde. 

Çaldığı parçalar, diğer paıa 
kızlarının baama kalıb repertuvarı 
değil. (La priere d'iııne 11/•,.ge), 
(Grand •uccH), (Brlc-a-brac) 
gibi pestenkerani Ye acemi harcı 
ıeylere teneLZtil yok. 

En nadide, en ustakirl mor
ıolan sıvırya sıralayon 

(Trovato,.•), (Fau$t), (Tra
oiata) operaları; B•ethoven' in 

ıenfonileri; Vagner'in Mozart 'ın 
Rosslni'nln eserleri. 

Piyano ile de kalmıyor; man
dolin ustası da var. Bu sazda da 
parmaklan mekik. Çalışı, rebavi 
çalgıyı, orkestralı &aati çok geri
de bırakmada. 

Daha ne ister? .• 

f\_,. Btftlhfftl 

SıhirTÜjaf roıa 

ıımııııııı ııı 

ILll 
lllllllll 

( Arkaaı nr) 

Tepebatı Şehir 

Tiyatrosunda 

Bu akşam 20 de 

ZEHiRLi 
l<UCAK 

Üniversite ta• 
lebesine tahsis 
edilmiştir. 

Eski Franıız tiyatrosundaki Operet 
kısmı çnrıamba akoanıından itibaren 
(Deli Dolu) oyunlarına denm ede
cektir. .............................................................. 

Konservatuar Orkestrası 
ŞEF: CEMAL REŞiD 

SALI 12 Şubat saat 21,00 do 
SOHUDER'f: Bl'IMEM1Ş SENFONİ, 

BEETHOVEN: ( KOH10LAN ), 
RABAUD: HO:\NEGGER. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Selanikli doktor Rlf at, dok· 
torluğa 26 ya§ında başlamış, 
50 sene tilnlerce lnıana ııhhat 
vermlı ve 76 ya~ında hayata 
a-özlerfoi kapamıştır. 

Lloktor Rifat yalnız bir dok· 
tor değildi. O ayni zamanda 
mesleğinde ihtisas ve vukufile 
büyük bir mevki iıgal eden 
bir ilimdi. BütUn hayatı 
tedklkat ve laboratuvarında tec· 
rübe yapmaktan hali kalmamıı ve 
doktorluğa bnynk hizmetler et
mişti. Ahlikan mOtevaz.ı Ye kamil 
bir inıandı. Fakirlerden para al· 
maz, haatalarmı yalnız bir doktor 
gibi değil, bir insan gibi tedavi 
ve takib ederdi: 

Nihayet on yedi ay eyvel bir 
felc, bu bfiyük adamı yatağa 
serdL Kendi hastalığını herkesten 

da muayene etmif, koyduğu; 
hiıi bir kağıda yazarak t • 
vinin diğer bir doktor •~' 
da,ı tarafından yapılmaaını t•" 
aıye etmiıti. Doktor arkad•fı 
doktor Rıfabn teşhisinde ve ~ 
sıye ettiği tedavi tarzında bl1.,.. 
bir kudretle isabet ettiğini b•f 
retle görmüıttır. 

Atatürk, BozöyOk Sayl•~ 
Salibi dlln merhumun cenaıetİI' 
g~ndererek ailesinin tee&1lirG"' 
iştirak buyurmoılardır. 

Karısı Meleke lle, oğullatl 
Cezmi, Şefik ve V eflk koca 1' 
babalarını kaybettiklerinden dl' 
layı ne kadar tazlyete muhta~ 
lar büyük bir ilim ve kamil ~ 
insan kayb.,ttiğl için de roı 
Ulusu o derece mliteesılr oınııı~' 
da haklıdır. 

/ 

Tesviyeci rıe Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. MüdürlüğündaO: 
Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ve Tornacı alınacakdıt• 

isteklilerin imtihan için istida He Ankara'da Fişenk Fabrikasın• 
lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmlrdekller HalkpıoJt 
S~liih Tarnirhanesıne müracaatları. "5~ 

> Şebzadebaşı H İ L A L Ye M İ L L İ ılnemaları 
Müdüriyetleri, dlln gUndUz ve gece bUtnn seanslarınd' 

AYSE L 
( BATAKLI DAMIN KIZI ) . 

TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI MEMLEKET fihnl01 

görmeğe koşan ve yer bulamayıp aydet mecburiyetinde kalaO 
yüzlerce müşteriye beyanı itizar ederler. 

~-_.Gündüz: 2 1/2 • 4 112 - 8 112 gece 8 1/2 da~-~ 

Bu Perşembe akşamı S A R A V Sinemasında 

U ÇTAN VÜCUTLAR 
EDDIE CANTOR'un muhteıem ve eğlenceli eseri baıhyot• 
ZENGİN DEKORLAR • GÜZEL MELODiLER - NEŞE - EGLENCf: 

BROADWA Y'ın en güzel kadınlan • Tamamen nınkli bir oaheser 
lıiveten : BABA NOEL renkli; SILL Y SENFONi::;; 

SOMER SiNEMASININ 
ALEKSANDRE DUMAS FILS'in ölmez ıaheaerl 

LA DAM O KAMEL Y il 
filminin ilk iraeal mUoeaebetUe 

YARIN AKŞAMKi GALA MÜSAMERESi için yerlerlnlzl evelden aldırınız. 
Bu büyük aık romanı, hesapsız seyircilerin kalplerinde his Ye tesir izlerini bırakacaktır. 

YVONNE PRINTEMPS; MARGUERITE GAUTIER rolnnde unutulmaz hatıralar bırakacaktıt• 
PIERRE ~ESNA Y, ARMAND DUVAL rolünU pek mükemmel oynamaktadır. 

'---------• lıAveten: FOX JURNAL : Telefon 42861 
J Ayıb değil a, küçük banımm 

madama ilk saatten k~nı kayna
mamıştı. 

•• 
6/ltm----~ Bu Perşembe akşamı T U R K 

PAUL HORBİGER - ELISA ILLIARD -
Sinemasında----~ 

iki gün sonr bu mürebbiye 
eıırılmış, yerine başkası getiril· 
miş, o da bir bahane ile uğratı· 
larak beşi, altısı gelib gittikten 
&onra Madam Blanı namında, 
· -etin kudreti bir kocakan 

PETERSBURG GECELERi 
~----------~ Paul Horbiger ( JOHANN ŞTRAVS) ın hayab, aıkları, yablarıl ... 
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.. SON POSTA 

ve TBRAB.KI 
Nasıl Doidu ? •• 

8 inci kısım No. 196 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Y aıadı ? •• 

12 • 2 - 93:-l Nasıl Öldü? 
:: • fiya fakir .. ============================~ 

lttihadeılar Birçok Korkulu Unsurlarla 
Karşılaşmış 

Tereddi etmiş zihniyetlerin 

Bulunuyorlardı .. 
•n süfli intikam hlslerlnl göıter
llıtkten ileri geçemiyen bu be· 
t•nnarn~Jer, ancak bazı mahalle 

•h"elerinde avam muhaliflerinin J'11elerini harekete getirmekten 
tı eti aeçmemitti. Fakat .. ( efkArı 
.. 7~11liye) , bunlardan ibaret de
ti .. dı, VazJyetl bUtün çıplaklığı ile 
Roren daha müdrik, daha anla• 

::~ Zlimre, matlöbiyetln - hiçbir 
ırle ölçUlemiyecek kadar mll-

~lsJr olan • acılığını bi.uetmitler •• 
lÜ>lerine bu zehiri damla 
~ akıtanlara kartı • uzun 
~~ltıandanberl gizlice bulediklerl 
"ili artık izhar edivermiılerdi. 

Ilı liOkumet, bunu derhal anla· 

1•ı .. asayiıin birdenbire haleldar 
0

1 
hıanıası için fevkalade tedbirler 

( 1rn~ya mecbur kalmıştı. Şu anda 
b ttıhad ve terakki hfikümeti ) , 
l &flıça ıu korkulu unsurlarla kar-
'inıııtı : 

1 - Padiıab, Vahdeddin. 

2 - Pusuda fırsat bekllyen 
lbuhalif!er. 

b 3 - itilaf de•letJerinin aon 
GyıUc: muvaff akiyetleria1 temin 

llıakaadiJe, lataabulua karfl yaka
••ıact. için iç:U çalııan mub telif 
11hnr•ler. 

4 - Milnteklmler. 

5 - Meafaatleri •ktedar 
01 ... ıar. 

6 - Muhakeme kudretinden 
lbahrurn olan ve b6yle heyecanlı 
1•nıınlarda kolayca tahrik olunan 

·~·-· 
lbl 

7 
- lttibad •• Terakki C.-

0.:~• ancak menfaatle merbut 
lcllp ~k bu menfaat kap111D1n 
tisa~tldığını görür görmez, - ln
lrıak ~deceği yeni kapıya yaran· 
Iİti ıçtn - zelilane hareketlere 

E~ek zayıf ahlAkh gUrüh. 
itiraf cınıniyet ve ibretle acı acı 
ht1 le etnıck llzımgelir ld ; bUtfto 
ıc._..,.;rkuJu unsurlardan en Hvel 
lbıı ete gelen, en IOD aaydığı· 
hllkrıl&ruh ol1Duftu. Şu halde, 
tebliJcrne~I~ beraber en fect bir 
-., t• e ıçıne girmiı olan ( ittihad 
•inde '~ki cemiyeti ) bizzat alne
•e llcb eıleyib •eJ1elerce in'am 
lhaııetı~l ile Y•ıattığı bir güruhun 

e Yıkılıyordu. 
l'al&t • 

"' Buı P~şanın Berlin • Viyana· 
lin.idıiı~arıı;andan bUyük bir 

edat 11111~1•. ~vdet ettiği ittihad· 
le .-yı afılınde yıldınm aürati
P•nlJc b ~hır olmaz derh&I bir 
i•ceden ·~t~rnııtı. Hattı daha o 
tudu •za~ ' •rea kuJilblerln mev
Cdar ) feİma•~'· Y•lnız ( öz ittihad· 
la d • l(etJe b 

r ı ... En b •tbaşa kalc:ıı· 
çekinilen ( aşta a'e!en ve en \o~< 
ltllace t Padlıah, Vahdeddin)• 
le ' ••rııu 

•tlyen bozma ve hareketini 

Bir Alman jahtelbalıiri ile Trllblus
garpten lstanbula getiı ilen Şeyh Sünuıl 

- ilk ve son • talihsiz aadrazamı 
şahE:ına mahsua bir dlirtistlük ve 

• unıızhlda herıeyi açıkça padi
ıaha izah etmişti. 

O gOn sarayın ve padiıahın 
YBZİ} oti, uzun konoımalara müaaid 
değildi. Çünkü dün akşam TalAt 
Paıanın avdet ettiği Balkan tir~ 
Dile lstanbul'a gelen Mısır Hidivl 
Abbaı Hilmi Pqa.. Ve usulen 
paditahın cülusunu müttefik dev
lere tebliie memur o:ub aynı 
tirenle avdet eden heyet.. Bera· 
berce Viyanadan dönen ltiban 
Milli Ban kaaı müdUrU umumlıl 
Viktor V ayl, Osmanlı Bankası 
mUdUrU Josef Kartali, Sellnik 
Bankası nıüdürU umumisi Jozef 
Karasu.. Ve daha aair birtakım 
zevat saraya gclmiılerdL Vahded
din, bunları ayrJ ayn kabule mec• 
bur olduğu için, Talat Paıa ile 
mülakatı kısa kesmişti ... 

( Arkalı vu) 

• • 

fgtr lırr ~e; sm \Jbırsızl:ırıdrrı)Oı \C tıt11ı, nılırı)Oıc...ı, t'gt"r ula~ bir 
aksılık lılmlerirım .:ılı·ıısı edı)ors:ı, t'gtr C<"C'dtrı ıı)kıı ııııııı:ı;ors.:ı, tt5his 
pek ba~ıııır: 511111 lrr11111111 lt'ntpbııhıyt'lı arııııı~ııı lıC"rıııı v.:ılol uıktrı bıı 
leıı:ılı~ı ı'.:•dl'rnıe~r acl.°ll' edınız. 

Bromural .. 1eno11M 
\ 

biıtiiıı <lnııyaııııı ı:ııııılı[p hır rııııstkkııı oıııp kıı)bdtıı:ıııız rah.ıtı, UJ ~uyu 
\t .ıfı)elı sııe ıtıdt' rder. - lt'sırı g:ı}t'I \rrıılır. - Uronııır:ıl'ııı hıç lıiı 
ıararı yoktur. 

oiO 't :JlJ kouıpruıır)' h:u ı ıup. 
lrıdt rcı uıtltı dt rrçctt ılr !~11111. 

Knoll A.·G., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshalen s/Rhin. 

iktisat Vekaletinden: 
Muğla Vilayeti:ıin Fethiye kazasının İnluca köyOnde kiin olup 

ŞlmaJen Yürllkioi tepesi ile Bozdağı tepesi beyninde hattı müsta· 
klnı, ıarben mezkür tepe ile Oikmn tepesi beyn:nde bulunan hatb 
milıtakim, Cenuben mezkur tepe ile Kaya Gediği tepesinden bil· 
murur Otlak tepesi beyn:nde hattı münkesir, Şarkan mezkur tepe 
ile YUrUk ini beyninde bulunan hatta müstakim ile mahdut hektar 
aaha dahilinde Kuıkavak namile maruf bulunan mekşuf krom ma· 
denin lt'edi:mesi mekıufen ihale kılınacaktu. Ta!ip:erio ihale mu
kavele ve şartnamesine dercedilecek hususi .şartlar:a teminat akçesi 
miktarını anlamak Uıere Ankarada İktisat Vekaleti Maadin Umum 

MUdürlOj'U taharri ruhaatnameleri Ye imtiyazlar MUdüriüğüııe müracaat 
eylemeleri Ye tekliflerini kapah zarf içerisinde r iha} et 1935 ıeneai 
Martının Otuz birinci gU.JU saat On bere kadar Ankarada lktiaat 
Vekilcti Maadln Umum MUdUrlüğUn~ tevdi eylemeJerl ilin 
olunur. ••8759,, 

Maarif Vekaletinden: 

Sayfa 9 

Italyaya Karşı .. 
Pire Nümayişi Şiddetli Oldu, 

Protestolar Yapıldı 
(Baıtarafı 1 inci yQ:ııde ) 

fi ateşli nutuklar vermlye 
baflamış!ardır. Ve ayni gün Paşa 
limanında yapılacak mitinge halka 
davet etmişlerdir. Her ne kadar 
ltalyan elçisinin teşebbUaU fizerine 
hUkfimet bu mitingi menetmişıe 
de talebenin bhrikAh ve halkın 
otomatik ıekild~ bu davete icabeti 
bu memnuiyeti kısmen hükümsüz 
bırakmJJhr. Vak'ayı haber alan 
Pire polis mlldürO, elindeki bütftn 

kuvvetleri hAdise mahalline gön· 
dermit ve toplantıya mani o)mıya 
çalışmışıa da bu teşebbüs bir 
takım çarpışmalann vukuuna 

sebeb olmuştur. ÇUnkU halk za
bıtaya kar1ı gelmiş ve toplanma
mak emrini dinlememiştir. Bu 
arada bir tnkım hatibler ltalyaya 
karşı tiddetli şekilde koauşmuş-

lardır. Fu sırada hem hlikfımete 
hitaben bir mazbata kaleme a:ın· 
mış, hem de Italyanhğın on iki 
adalarda mezalim yaptığı hakkın• 

da Mil!eller CemiyeHoe ve mede· 
niyet Alemine hltab eden bir tel· 
graf yazılmııtır. Zabıta toplantıyı 
nağıtamaymca vak'a mahalline 

yangm tulumbaları sevkedilmiıtlr. 
Hadise mürettebi Üniversite tale• 
heleri tevkif edilmiş, ve akıama 
kadar alıkomılmuılardll'. Nümayl• 
tin de•am ettiği müddet zarfında 
poHı ltalyan konsoloahanesinl 
muhafaza albnda bulundurmı" 
mecbur olmuttur. - A. V. 

italya Hazırlığa 
Başlamış .• 

( Ba~t trafı 1 inci yG:ııde ) 

mam gelmittir. Eaaseo daha tim• 
diden, ltalyan hUkümetinin biı 
takım askeri tedbirler almayı dB· 
ıündüğü anlaııhyor. Ynksek ma
hafilln geniı mikyasda bir hare-o 
ket yapmıya karar verdiği a5y· 
lenmektedir. Bu haf ta içinde bazı 
ihtiyat zabitlerile küçllk zabitlerin 
ferdi olarak hizmete çatıralmala
rlle bu tasaYVUrlar araıında mft-~ 
naaebet görfildOğD muhakkakdır. 
Maamaflh eaaılı bir hareketi 
askeriye için ltalyanın birkaç 
ıınıfı silah alhna çağırmıya 
mecbur olacağı muhakkak adl· 
dedUyor. 

Eski Fırkalar Ve 1 Almanya İle Ro
Bulgar Hükumeti manyaAnlaşamıyot 

Sofya 1 l (Hı:susi) - Bulgar 
dahiliye naurı Go:;podin Kolef, 
bir logil:z gazelcai muhabirine 
bayanatta bulunarak demiıtir ki: 

" Bulgar.s anda gayri kanuni 
bir Makedonya ihtilil komiteal 
mevcud değ ldir, hlikiımet hiç 
bir veçb"le, hududlanmız dahi· 
linde böyle b"r teşekkülUn mev
cudiyetine meydan \"ermİJ ecektlr. 
Bu vadide vukubulacak olan en 
küçfik bir teşebbüs bile çok 
ıiddetli cezalara çarpılacaktır. 
Kapatılan fırkalar da yeniden fa· 
aliyete geçemezler, buna kat'iyen 
milsaade olunmıyacakbr. ,, 

Şark Demiryolları 
Rekabete Geçiyor 
Yumurta Nakliyat Fiat:a-

rını indirecek 
Şark Dem'ryollan kumpanyası 

den z yo i e yapılan yumurta nak-
1:) atını kenc!i..,ine çekmek için 
bu mac!dec!en ahnan mtvlun 
ücretlerini esaslı şekilde indlrmi
ye karar vermittir. 

Eaaıen deniz yolile yapılan 
5evkiyattan şikayetçi bulunan yu· 
pıu. la tacirleri bu husuıta Türko
fiıe de müracaatta bulunmuşlardır 
Tenzilat miktarı henüz kararlaıh
rılır.am .ş o!makla beraber tacirleri 
memnun edecek nisbette olacak
tır. Şirket dıreklörü Bay Paakal 
dün bu hu3u1ta N. fıa Başmfifetti j 
Bay Salihaddin'le uzun mildd 't 
görüşmtıtür. e 

Sovyat Rusyed• Yem•n 
Bir Ool•nd1rıcıhk 

Moakovı-, 11 ( A.A ) _ Mahk 
"k 1 emtt, diizm• vea ı :ı arla kend" •İne ç J e yuı

k·n ket:f lıeyetl üyeal aUaü v• .. ren Ye 
böylece, her gezdiği yerde Hndlka-
lardan ~e hükumet c! airelerinden 
para do andıran danıör Leli! il" 
Khan'ı dört yıı hap ı cezu na ça: ~ 
tırm thr. P 

Bodapette, 11 ( A. A. ) -
A!man - Rumen ticaret muab .. 
desi mUzakeratında hiçbir terakki 
kaydedilmemiftir. 

Almanyaya gönderilecek Ru· 
men toprak mahıullerlnln konlen· 

jan miktarile tediyesi hakkın.da 
hiçbir neticeye varılamamıştır. 

Müzakereler hiçbir IUllf elde 
edilmeden bir inkıtaa doiru git
mektedir. 

---··----···· ...... ···-···-----... .._ 
Yeni ••lftratı 

Hollwut - Holivuı'un 9 numara1 ı 

nüıhası zengin mündereoat ve ço~ 
güzel resimler ile intişar etmiştir. 

BASAN 
GÜLYAÖ-1 

Bir damluı bir gül bahçuidir. 
"Bir gramlık ı·ıqi 50,, "5 graın• 
lık 200,, "10 gramlık 375 kuruı ,ur,, -. -
BASAN 
GÜL SUYU 

DGnyanın en nefis gil'suyu:for. 
Şiteai 40, yarım 50 1 kiloluk 60 -. -
BASAN 
ÇİÇEK SUYU 

Halis turunç çiçeklerinden yapıl
mıı olup bir darnlaaı bir cennet 
bahçe1idir. Baygınlık, alnir ve 
helecanı kalb ı:nmanlarında bir 
kahve kaııfı HaHn Çiçek Suyu 
hıtyat ve ruh verir. 
Şi1e1i 40, yarım 50, bir kiloluk 
60 kuruıtur. 

illıGl&ytnı bir h hlıı, hilAkiı daha 
Avrupad.. al alRuıta. 

21 /11 /934 tıır:hinde ihalesi icra edileceği ilan edi:en Erzurum 
Muallim mektebi ikmal inıaatı mUnakasası gürUlen lüzum üzerhae 
iç ay temdit edilmiftir. ihale 21/2/935 Perşembe gtınn sant 15 te 
V ekllet iuıaat komisyonunda kapalı ıarf usulile icra edilecektir. 
Talipler ıartname ve teferrüatını inıaat dairesinde görebil ;rler. '·8138,, ······························································ 

13 Şubat 1935 Çarşamba 
Saat 15de 

-. -
••d .. n nıef"I et •d u ve mahzun 
ll•tfc:e en lalat Paıı h" b" 
._ verınlyeq , ıç ır 
6••kıreain' •ilkeli lçtiınaı 

''Yl ın teıi 1 ·ı •uıt lb r •rı e de o ge· 
erteıı llUn~ i•çirdlkten ıonra 
dlainı •ab •araya gitmiı.. Ken· 
hh t•raf ıraazhkla bekliyen Padl
lttlhad tndao kabul edllmiıU 

Ve ter lck' ·• 
• 1 fırkaııaıo bu 

..... -··~···-------

lnhiıar .. ar U. Müdürlüğünden: 
8500 tabaka 50/50 eb'adında yaldızlı kiğıt numune Ye ıartna• 

mesi mucibince pazarltkla satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin 1912/935 Sah gOnft saat 14 de % 1,5 
ılivenme paralarile Cibalide Levazım vo MUbayaat Şubesine 
mQracaatlarL ,... "708,. 

Takaim'de Cumhuriyet meydanın· 
daki daimi elektrik sergisinde 

Elektrik Fırınında 
yemek ve padaoın nasıl pişiril· 
diği gösterilecektir. 

( Girmek aerbesttlr.) 

NEROLi HASAN 
Huan çiçek ıuyunun uaoııdır. 
.. Bir iramlık fİfeaİ 50,, •• 5 gram
lık 200,, •'JO gram'.ık 375 ku
ruıtur. 

HASAN DEPOSU : Ankara, 
lstanbul, Beyoğlu. 
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ESMER GÜL 

lstanbul BORSASI 
Mulıarnrı : A. R. Tdrıka No. : 26 11. 2· 1935 

Bir Gece Baskını ÇEKLER 
kuruş kuruş 

Zehir A.i He Pençe Ahmed, Kadının Anlatt1ğı Hika
yeye Şaşıp Kalmışlar, Adeta Donmuılardı. 

Lonclra 
NH - 1erk 
Parla 
lılt llno 

618,()11 
o,19ı 187 

12,03 
9,35~ 

Prag J9,007S 
Vlya'la 4,~ 
"1adrlt fi,'305 
Berlla 1,977~ 

Nihayet güçliikle kendime 
gelmişim... Biraz aklım baııma 
gelir gelmez, düşündüm taşın
dım. Eğer orada kalırsam, komşula
rın beni görmeleri ve kim olduğumu 
merak etmeleri yüzündeu daha 
büyük bir fe!akete uğrayacağımı 

anladım. Dadımın, Mnhmudprııa 
yokuıundaki evini hatırladım. 
Boynumdaki altınların hep&ini 
Hacı Receble karısına bağıfladım. 
Gittiğim yeri onlara da bildirme• 
mek için bir gece yarısı evden 
kaçtım. Birçok sekaklardan Jöne 
dolaşa Çemberlftaşa kadar çıka
bildim. Fakat orada, Tavukpazarı 
meyhanelerinden çıkmış bir alay 
sarhoşa rastgeldim. Herifler beni 
görünce, sevinclerinden deliolayaz-
dılar. Hemen sallasırt etmek için 
üstüme atıldılar. O zaman avazım 
çıktığı kadar, can kurtaran yok 
mu; diye bağarmaya b2şladım. 
Allah acıdı bana... Karşı ıokak· 
tan bir gölge sıçradı: 

- Açılın, ulan.. buna Deli 
Velinin yatağanı derler. 

Diy bağırdı. O sarhoılarm 
Ustüne atıldı. Aralarında bir bo· 
ğuıma başladı. Bon artık Deli 
Veliyi Allaha ısmarladım. Duvar 
diplerin sine sine kaçmıya baş· 
Jadım. 

Deli Veli, hafif bir tebessUmlo 
ba~mı önüne eymişti. Zehir Ali, 
onun omuzuna bir pençe indirdi: 

- Ulan, Deli Veli .. Aşkblsun, 
sana .• Irz ehli bir hatunun imde· 
dına erişmişsin. 

Dedi... Deli Veli, bu kahra· 
manca hareketinin sena edilme
sinden derin bir hicab hi&setmişti. 

Kadın, !lÖzUne devam etli: 
- Deli Veli ..• Artık bu isim, 

kulaklarımda bir kllpe iibi 
ka lmıştı. 

Ona borclu olduğumu biliyor· 
dum .• fakat yerini yurdunu bil· 
medlğlm için bu borcumu ödeye· 
miyordum ... Dadımın evine sığın· 
mıştam. Korkumdan sokağa f!b:a
mıyordum. Bitişik evde, bir çengi 
Arab kızı oturuyor, bu kızın 
yüzünden bizim sokakta da hovar
dalar, gUrültüler eksik olmuyordu. 
Artık bunlara alışmıştık. Kulak 
vermiyorduk. Hatta, söylenen 
sözleri bile dinlemiyorduk... Bir 
gece yine bir gürUltU koptu. 
İşittiğim sert bir aes, bana ya· 
bancı gelmiyordu. Hemen, pencc• 
reye ko9turn. Karanlıkta bir fey 
göremedim. Fakat, oradaki ada· 
mm Deli Veli olduğunu derhal 
hissettim. Kol gelmiş, çatmıştı. 
Bu çıkmaz sokağın içinde Deli 
Veli ile çarpışacaktı. O zaman, 
her ıeyi göze aldım. Karanlıkta 
aşağı indim. Kapıyı açtım. Deli 
Veliyi lçerj aldım. Bahçeye geçi· 
rcrck arka taraftan &avdım. 

Deli Veli, başını bir kat daha 
öniiııe indirmişti. Adeta bUyUk 
bir mahcubiyetle mırıldanır gibi: 

-· Amm:l, bacım.. bu iti hiç 
te iyi yapmadın. Ben, o geceye 
k r dar, hiçbir dövfii önünden kaç
nı 1mıştım. 

- Eyi nmma, Deli Veli .. Ben 
de seni o büı ük t ehlike içinde 
hır kamazdım. 

Zehir Ali ile Pençe Ahmed, 
bu h.kiycye şaııb kalmışlar: 

- Hakikat yahu ... Deli Veli· 
uiıı de dediği g:bi, şu dünyada 

neler olub bitiyor. 

Diye mırıldanmıılardı. 
DeJi Velf, yavaş yavı baıını 

kaldırdı. Kadının yllzUne bakı: 
- Günlerce senin tasam tek

tim. Beni içeri aldığını görUb te 
sana bir şey demediler mi? •• 

- Hayır. Bizim eve girdiğini 
görmemitler. O çengi kızın evin· 
den şübhelenml,Ier. Kapıya da· 
yandılu. Bağırıb çağırdılar. Son· 
ra da çıkıb gHtiler. 

Birkaç dakika ıUkt\t ile geçti. 
Söylenen sözltrln tesiri, herkese 
ayrı ayrı dUşllnceler vermişti... 
Bu sükfıtu, ilk defa Deli Veli 
ihial etti: 

- E, söyle bakalım bacım •• 
Şimdi bizden ne hizmet bekli
yorsun? .. 

Dedi. 
Bu sual, birkaç saniye cevab

sız kaldı. Sonra kadın, ihtiyatlı 
bir tavur aldı. Sesini mUmkUn 
olduğu kadar yavaılattı. Bu üç 
kabadayıdan beklediği hizmeti 
anlattı. 

(Arkası var) •.............................•............................... 
lst. 6 ncı hukuk mahkeme· 

sinden: Şeref tnrafından Unkapnnı 
Salihpoşa mahallesi Pekmezci ııokağı 
No. 11 de MclAhat nleylıine çılan 
boşanma dava!!ının tahkikatında müd· 
dei aleyhin ikametgahıııın meçlıuliye
tine mebni davetiyenin on beş giln 
müddetle ilanı ile tahkikat 10 3 931S 
pazar saat 10 o. talik edilmiş bulundu· 
ğundan muayyen gün ve eaatte asliye 
v.ltıncı hukuk mahkemesinde hazır 
bulunulması aksi takdirde gıyabında 
bakılacağı tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (2!')0) 

Denizyo ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köprübaoı 
Tel. 42362 - Sirkeci l\1llhfird ar:ıade 

Han Tol. 22740 
g~Dllliilin~ <lmiiE'i:l~EI 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET v puru 12 

Şubat S~Ll günü saat 20 de 
Rlze'ye kadar. (696) 

~-----mmmımr.llllD•se~-

Brlkael 3,4010 Var9ova 4,2034 
Atlaa &t,1344 Peıte 4,4~90 
Cenevre :;:,4518 BUkret 711,2710 
Sof1a 6S,0856 Bclgrat 35,015 
Amaterdam 1,1744 Moekova 1000,7~ 

ESHAM ve T AHVILA T 
Lira 

it Banlt.CNamaf 10,- Bornonll l'ı,95 
,, ıHlralle} 10, 1 S 1 193: lı • ll<raıı SJ7

1
-

Lira 

• (MUeH • J 9S,- lıtı r.ı ıı Dahili 94,2S 
OımaJlı oı.n&. 2J,~O Dliyu.ıu Mu. 00,- , 
lelln' < • 5,- Bai . at tertip l 47,95 
fi. keti Hay•lye 16,- " • 11 4:7,95 
h . llt 0,17 Rej i 2,275 
Aııa•of.ı ff 'iOV. '16, 10 Tra111v111 CO-

• " ea P. 28,- R•htııa ıo,-
A••c!•'u ff JOOV. 45,ll' Üekildar 111 10~,-
Jıırk D. Y, 00,- Ter.ı oı <0 00 
ı • ., Trıaanr 30,23 I M111rKr,fo.l886 109,-
0akU41ar aı. 11,- • 11 • 19JJ 9'/,"$0 
Terk°' 19, • • • ııııı ~so 
Huaıaal :ıl7,- Eıcktrlll -,-
TelefH 13,90 

MESK UKA T (*) 
Kuru~ 1 

Ta rı. altını 944 1 IHarn 't) 
ini'• • 1050 (Re,at) 
Jr, • 849 (Vahit) 

5200 
.(6jt) 

i<11• • J085 ince betlblr'lk a lı ı 
Meddlre 45,00 C" 
Ba:ıknot (Oı. B. ı 240 ( umhurlye ) •sJJ 

lH '\m t) ıırnulı ~60J 
lr..al ıı betlblrluı 11 11111 (R• tat) • 520J 

lCUmh ıı;y.:'J .C651> !_:Vahit) • SJOJ_ 
(Aa.a) ' 625 ( 0

) lloraa harlct 

······························································ 

Tab e leri: Grip, Enflü
enza, Nevralji, baş ve diş 
ağrılarını geçiren mü-

kemmel bir müsekkindir. 

Her eczanede bulunu~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Ekslltmeye konulan iş : Asabi emraz hastaneilnde yapılacak 
Lepra pavyonu ikmali inşantıdır. 

Keşif bedeli : 5019 lira 73 kuruı olup bundan =-= 4484 = lira 
83 kuruşluk kısımdır. 

Bu işe aid ıartnameler ve evrak şunlardır : Eksiltme ıartnamesi, 
mukavele projcıi, Nafıa işleri ıeraiti umumiyeıi, fenni şartname, 
keşif cetveli ve projedir. 

Jsliyonler bu şartnameleri evrakı 22 kuru§ bedel mukabilinde 
asabi emraz hastanesi Baı Tabipliğinden alabilirler. 

Eksiltme 19 Şubat 935 Sah gUnU saat l 5 de Cağaloğlunda 
Sıhhat MüdUrlliğU binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Eksi'.tme 
açık yapılacaktır. Eksiltmeye 1rirebilmek için isteklilerin 336 lira 
38 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan baıka bu işi yapabi· 
leceğine dair lstanbul Nafıa Baı Mühendisliğinden vesika alıp 
getirmesi IJzımdır. (464) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Tahmin Bedeli Muvakkt Teminat 

Lira Lira 
3 ton Dieael Yatı 1500 113 
2 ,, Kompresör ,, 800 60 

750 kilo Gres Yağı 300 23 
Açık eksiltme ile mubayaası kararlaştırılan yukarıda yazılı 

Levaxıma aid ~kslltme muamelesi l 4 ıubat tarihine raatlıyan Per· 
şembe gUnü saat 15 de Çinili Rahtım Hanının ikinci katında Tahli
siye Umum Müdürlüğünde yapılacek ve ıartnameler mezkur Dairede 
bedelsiz olarak verilecektir. 

Eksiltmeye girecek olanların peyler ıllrUlmeğe baıladıi• dakikaya 
kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları ıarttır. "451., 

Şubat 12 

lst•nbul Evkaf mUdüriyetl ilanları 
Konulan para 

Ura K. 
100 00 

40 00 

49 12 

51 00 

93 00 

804 00 

83 00 

3105 00 

3122 96 

88 14 

1555 31 

72 00 

137 50 

1893 00 

2672 00 

Pey akçesi 
Lira K. 
7 50 Gedikpaıada Çadırcı Ahmed Çelebi ına· 

hallesinde Ce,me sokağında 7 sayılı Y• 

20 metre terbiinde Arsa. 
3 

3 

3 

7 

60 

4 

232 

234 

6 

116 

s 

ıo 

142 

200 

00 Büyükçarşıda Cevahir bodeateninde 43 
sayılı dolabın tamamı. 

70 Beyoğlunda Htiıeyin Ağa mahallesinde 
Tebekeci sokağında eski 1 sayılı 32,75 
metre terbiinde Arsa. 

85 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde 
Şirket ıokağında 31135 sayalı 51 metre 

• terbiinde Aua. 
00 Bcyoğlunda Kamerhatun mahallesinde 

Bostan sokağında eski 24 aayılı 62 metre 
terbiinde Arsa. 

30 BUyükdcrede ve Caddesinde 80 tahririnde 
247 - 249 90 tahririnde 27 • 29 sayılı 
timdi gemiler tamir olunan ve 402 met• 
reden ibaret bulunan Araa. 

75 Yenibahçede Keçeci Piri mahalleaind• 
Kaşıkcı ıokağında eski l O yeni 33 • 35 
aayıh 63 metreden ibaret araa. 

88 Sultanahmette Helvacı başı lakenderağa 
mahalleoinde bermucibl çap 594 metre 
50 santimden ibaret laıkenderağa camU 
araas:le mevcud enkazı. 

23 Tophanede Firuz Ağa mahallesinde Saka• 
başında 780 metre 74 1antimden ibaret 
Gülşen! tekkesi arsaıu. 

.. 65 Üskildarda Kefçı dede mahalle11lnd• 
Karaca ahmed caddHlnde 14 metre 69 
santimden ibaret Sancakdar Mehmed ve 
feriki türbesi arsası. 

70 Taş Kasapda Molla GUranl mahallesinde 
Hayreddin sokağında Tat mekteb kartı" 
sında 4 sayılı 1555 metre terblinde bostan 

40 Yenlkapıda Tlllbentcl Hüsameddin mahal
lesinde Taşcılar caddesinde 9 metre 
terbiinde Şadırvan yeri. 

32 Eytibde Nitancı mahallesinde 275 metre 
terbiinde bulunan mlllga Şeyh Murad 
tekkesi camii müezzin meşruta arsası. 

00 Fatihde Haraççı Muhiddin mahalle1ı1lnd• 
Fatih caddesinde 315 metre 51 santlID 
terbHnde Darilşşif a arsası. 

40 Topkapıda Tramvay caddesinde 668-metre 
terbiinde K ürkçü Başı Ahmed Ş maeddln 
camii imam ve milezzine meşruta hanı 
Hsası. 

11 O 00 8 25 Be§iktaşda Şenlik dede mahallesinde Çu· 
kur ç ıme ıokağında 21/4 No. h ahıab 
eski dUkkAmn tamamı. 

Yukarda mahalle, sokak ve sayıları gösterilen emlak &atılmak 
Uzere on bet gün mUddetle arttırmaya çıkarılmııtır. lhale11i Şuba• 
tın 27 nci Çarşamba gllnü aaat 15 te EcUmende yapılacaktır. 
lstt:yenlerin pey akçelerile beraber ihale &aatinden evvel MablQlit 
Kalemine müracaatları. (704) 

Konulan para 
Lira K. 
67 20 

Üsküdarda Murad Reis mahallesinde KöprUIU konak mahalle
sinde 44 sayılı kayıd mucibince 168 metreden lbaret olan arsı 
Şubatın 18 el Pazartesi günü ıaat 15 de paıarlık suretlle &atılaca• 
ğından lstiyenlerin "5,, lira cı5,, kurut pey akçeslle beraber Mahlir 
lfit kalemine mUracaatları. "706,; 

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdür• 
lüğünden: 
Aded Kap M No. K. G. Cinıi Eıya 

3 

1 
2 

1 
ı 

1 

Aded J H 1 
7 
8 

s HC BUA 

" 
TM 175 

176 

" " 

Kap Bili BilA 

" " " 

8476 00 

32 00 
87 00 

00 700 
5 300 

42 00 
30 00 

Kamyon ıaaeıl 

Çiçek ıuyu 
Demir Puskit kalıbı 

Aleminyom boru 
Ağaç kalab 
Pamuk kaıkam lpliil 
Kasarsız yalın kat paınulı 
ipliği. 

,, " ,, 2 500 Kasarlı yalm kat pamuk ipliil 
Yukarıda yazılı malın arttırma Ue 2312/935 tarihinde lsteklilet• 

satılacağından o gUn saat 13 de lstanbul ithalat Gilmrilğli 6 nullll"' 
rah aatış Ambarında hazır bulunmaları ilan o:unur. ~ 

Tahlisiye Umum Miidürlüğünden: 
Tahlisiye MUtekaidini ile Eytam ve Eramile mütareke esnsııll"'i 

·ııne• da verilemiyen maaşların 934 Mali &eneal zarfında verı. d 
11 

olbaptakl kanun lktizasından bulunduğundan mütareke aenele.r~n e 
11 

alacakları bulunan Tahlleiye Mütekaldini ile Eytam ve Eramıhn1 ~J. 
aon 3 J/5/935 tarihine kadar Umum MUdürlUğe müracaat etı:De !ı 

l •'2:1"•' Akıi takdirde haklarını iıkat etmiı addolunaca&ı ilin o unur. 



~2 Şubat 

Keşide Bugün Bitirildi 
Bugünkü Keıidede Kaz~n Numaraları Aıağidakl 

Sütunlarda Bulacaksınız! 

~~ ıekizincl tertip Tayyare Piy;.;osunun dördüncü keıldeai dün f'0
den sonra Asri sinema salonunda başladı ve bu sabah devam 0 

uaarak bitirildi. Bu keşidodo kazanan numaralar aıağıdadm 

25,ooo Lira 30 Lira 
Kazana.ın 

9879 
2000 Lira 
Kazananlaı 

22012 

1000 Lira 
Kazananlar 

6942 7366 

186 
9255 

139Qg 
10568 

500 Lira ,~ 
Kazananlar 

13731 
12266 
20627 

1690 

14637 
4037 
7973 
3793 

150 Lira 

21856 
19589 
5720 

22142 

-
5178 

Kazananlar 
l6425 
la(J53 
2072 

17661 
11757 

14859 
14194 
14879 
17378 
20736 

20311 
14619 
21375 
20031 
2ı24S 

100 Lira 

16220 
4352 
704 

1978 
21459 

Kazananlar 
17458 

3991 
16634 
21786 
24847 
19837 I 

18562 
17484 
10107 
20598 
24()44 
108()2 

22195 
4856 
7012 
1442 
1637 
9206 

19169 
11751 
1351 ı 
0356 

17152 
5664 

50 Lira 

14095 
1536 
4427 

15821 
19591 
4393 
1523 

14672 
13094 

14878 
5430 

14817 Kazananlar 
16376 10230 6752 14133 
7970 21865 l 1g98 15212 
982 6991 307 4 ı 3984 

4813 9054 5801 13175 
12oQı 28826 22255 6245 
5692 • 4514 9779 5240 15666 ıtı29 24232 11565 

22036 7968 17084 8055 
So23 3784 7519 5506 
ıs7sss ı20683s 1s312 11856 

740 2 4295 16038 {r>
3

4S 10~3589 21753 11275 
25 18713 8382 1 ~~S2 2~~ 23158 l 9562 
73 204 11501 19922 1~~52 173~~ 16181 21617 

14559 13889 3013 
2~40 23972 13924 7141 
167~3 18318 ~449 20793 
l 07 1 8097 2148 7150 
"1.3492 17216 ~753 16609 
Ss~t 20lO 17494 13777 

3300 14351 2110 21786 
23523 15966 5616 8547 
5020 11768 7676 5384 

14457 149l4 4958 

8 Anıortiler 
h onları (2S) 
İteQ bUct _(79)nunıaralar ile 

•ıııorti ıahıbltıri 20 fer Ura 
alacaklardu·. 

Kazananlar 
13423 
22868 
10534 
12336 

5450 
16333 
5830 

23767 
4407 
5382 
6494 
2914 
3445 

127•8 
20894 

843 
22944 
22567 
13526 
21011 
9914 

23390 
22511 
4081 

14693 
22514 
700& 
1881 
3271 

19672 
18067 
13347 
13086 
3311 
8577 

1482 16034 
21911 5357 
18870 11844 
4223 20396 
2862 7226 

24497 9822 
14428. 22603 
12274 19224 
20104 11124 
3779 13803 
2519 11937 
3728 6525 
7718 17873 

13687 23865 
20354 1588 
11527 6458 
19302 4683 
6178 12341 

17799 4604 
22392 22803 
J 1755 8907 

624 1454g 
18014 8957 
18392 7300 
9478 8838 
6651 24084 
3750 15308 
7090 10523 

17134 16J73 
16852 7907 
23883 17561 
8320 12394 

10090 20234 
5446 5674 
403 20854 

Mükafat 

9296 
17491 
.C632 
1056 

15404 
24640 

3320 
9457 

11693 
19181 
11119 
24526 

707 
22633 
24651 
15871 
6469 

18395 
5104 

11981 
17296 

475 
5655 
5377 
6275 
2421 

11221 
13680 
13546 
5122 

18176 
15654 

5625 

Bu keıidenln 20 bin liralık 
mUklfab bugila en ıon çekilen 
şu numaralar araaında taksim 
edilmlitİr: 
12856 17778 2261 
22120 9286 21054 

1243 16713 6416 
16772 6990 23340 

1444 20765 18064 
14226 1017 9731 
12115 9996 15150 
24293 21506 11672 
7630 20591 12li48 

20460 20512 6620 

utli;kiğe ~Çök 

20955 
14485 
15876 

1003 
6528 

22636 
10079 
8101 
2845 

18428 

Parlak Eserler 
Yaratacak! 

Puriı, 11 (A. A.) - Türkiye 
BDyUk Millet mecliaine kadınların 
aeçllmiı olmasına mevzuubabaeden 
Lö Jurnal gazetesi diyor ki: 

« Yeni Türkiye ıimamdarlar1 
çok parlak bir eser yaratacaklar• 
dır. Memlekete, bOyOk maz.iıine 
layık bir iıtikbal temin etmek 
iıtiyorlar. Herşeyden evvel ulusal 
duygunun ihyaaite iıe baıladdar. 
Bu if te analann bliyftk rolleri 
Yardır ve mecliste yer almJJ 
bulunuyorlar. ~ 

Dostluk Telgrafları 
Teati Edildi 

Ankara, 11 - Balkan andlaı· 
maaıaın imzası yı!dönümü müna· 
aebetile Romanya dış bakana 
bay Titülesko He OlJ bakanımız. 
Te\'fik Rüştll Aras arasında aa
mlmi ye dostane telgraflar teati 
edilmittir. 

Tayyare Cemiyetinin 
Onuncu Yı~dönümü 
ÖnUmüıdeki cumartesi günU 

Türk Tayyare Cemiyetinin lcuru
luşunun o'luncu yıldö,ümUdUr. Hu 
münasebetle büyük kutluLma 
ıneraıimi yap•lacakt.r. 

Cemiyet, bu O'l yıl içinde hava 
kuvvetlerimizi Z"'I ginleşdirmek 
makeadile halkdan 50 mily.on lira 
toplamıt ve orduya birçok tayyare 
beciiye etmiştir. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

ı 

BugUnkU Bilmece 

801 dlSrt köıelerl aıaj'ıda 1a• 
ııb manalara gelen Gz TOrkç• 
kellmelerle doldurunuz. Bu sa• 
J•d• hem vakit geçlrmlf, hem 
de lSz Türkçe kelfmelerJ lJğren• 
mit olurıunuz 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ı 
2 ı--:--t--!--t 

3 
4 
51-+-.... 

6 -------.. 
7 1--t~t 

8 ' ______ .....___., 

Soldan saaaı 
1 - Misafir 
2 - Azamet ıahfbf 
8 - Rabıt lahihsı. sonuna bir N 

getirilince dcvrdt 
4 - İsimi alet IAhikası - baııoa bfr 

A getirilince taha.rri etmek 
5 - Kısalmanın zıddı • bir uotı 
6 - Aksi seda 
7 - Munzzanı 
8 - Ağızda çiğnenen 
Yukarıdan eşaı11 
l - Mevzu - sahih 
2 - Yayla atılan ıey - emmare 
8 - Bir meyn • aarhot olaıiyan 
4 - Iılah etme 
6 - Hükümdar 
6 - Başına bir o getirilince kiraat et 
7 - Barışın zıddı 
8 - Dükkan - Akıl 

-...ım• .. • ... 

Bir Eroin 
Fabrikası 
Dün Akşam ArnavudklS
yünde Meydana Çıkarıldı 

Don akıam mu haf aza memur
ları tarafından AmawtköyUnde 
birinci caddede 214 numaralı 
köıkte yapılan arama neticesinde 
faal bir halde bir eroin fabrika11 
meydana çıkarılmııtJr. 

Fabrikayı ifleten Ali Haydar 
adlı biri yakalanmıştır. Fabrika· 
da bir miktar yapılmıı eroin, bir· 
çok ecıa ve aletler bulunmuıtll.!:,_ 

iki Ev, iki De 
Dükkan Yandı 
Şehremininde Karabaı ma· 

ballesindelYayll caddesinde Bah
riye adlı ihtiyar bir kadının bir 
katlı evinden yaniJD çıkarak ya· 
omdaki marangoz Ahmedin eYlne 
de sirayet etmlt Ye her iki ev 
tamamen yandığı halde sGndO-

rOlmüıtllr. 
lf Kapalıçarııda Kuyumcular 

caddesinde kuyumcu Artlnin dnk
klnından yaniJn çıkarak bu dUk· 
kin tamamen, yanındaki kuyum· 
cu Cemalin dOkkinı da kısmen 

d ~ 1 halde söndilrlllmilfUlr. yan ıg A 

Yüksek Sıhhat Şurası 
Yükıek Sıhhat Şurası bir ay 

Ankarada toplanacaktır. 
ıonra 

T edkik edilecek mevzular araıın· 

d Ve iliç fiatları da vardır. a ec:r:a 
IOO cin Liralık Muamele 

Vergisi 
Elliye yakın tuğla harmanının 

lcö tuğla harma:n gibi göster:Ie-
re~ muameie \•ergisi vermedikler~ 
ve bu yüzden senclerdenberı 
b 1 Uamele vt-rg si ıin i ri,cerı ın 
ytiı bin Jirnyı b_:: ldu.ğu anlAatılmı7, 
, ap 1 11 ihb r uıeruı~ v. a~ et bu 
İıus.ısza tahkikata b .. şiamıştu. 

= - 4 

o:;ayfa 11 

Kömür /$fihsalatımızda Faz/alık 

Zonguldak Ocaklarının 
Verimi 2 Milyonu Aştı 

-
( Bııtarafı 1 inci yOzde ) 

lıtlhıAJ yekOnu bu rakkamı 
geçmemiıtf. 

Son yıllar içinde maliyet be
delini ucuzlatmak için yer altın
dan kömür çıkartmak itinde 
makfneleımek faaliyetine giriıen 
bDyUk mUesaeaelerln bu ytlldakl 
proaramlı çalıımaları, 1934 yı· 
landa Zonguldak havzasının bam 
kömür l&tihıAI yekununda iki 
milyon tonu aıırmıştır. 

1934 Yılında Zonguldak ma
den kuyularından çıkardan kö-
mürün miktarı " 2,288.269 
tondur. .. 

Ereyll ıirketl 801, 706 tonla 
en başta ve umumi iıtibaalin 
yUıde nlıbetl itibarile, yUzde 
"35.04,, ile birinci pilinda gel
mektedir. 

1 

mile kurulan fabrikaların f ıtihlA· 
kidir, Programın tahakkukundan 
aonra iç pazarlara kömür satııı 
bir misil daha fazlalaşmış ola• 
cakbr. Meseli yapılmakta olan 
Zonguldak yarım kok fabrikaaı 
senede 100 bin ton k6mftr 
alacaktır. 

Zonguldak kömUrlerlnin baı· 
Jıca ,dış mUıterilerlnln başında 
Yunani&tan ve ltalya gelmektedir. 

Komşumuz Yunanistan 1933 
yılında Zonguldaktan 231.415 ton 
kömür almııtı. 1934te ise bu 
miktar 260.182 tona yükselmiştir. 

1933te Italya, 91.536 ton kö
mür almııtı. 1934te iıe bu mik
darın bir buçuk misli fazla sile 
247.363 ton almııtır. 

Bunlardan baıka, Portsaid, 
Macaristan, Cezair, Suriye, Ro
manya havza kömUrlerlnin başlıca 
dıı mllfterileri ar&liandadır. - lf 

Ereyll ılrketinden sonra, kö
mür havzasının Kozlu ve Kandil· 
li mmtakalarını işllyen ltalyan 
sermayeli Türk kömUr madenlerJ ............................................................. .. 
anonim şirketi gelmektedir. 

Bu mUeueaenln her iki man
takadaki bntUo iıtihl yekanu 
457.699 tondur. Umumi Yerimin 
yUzde 20.01 ldlr. 

Havzanın blltUn k8mUr verimi• 
nin yUzde 55.05 lnl çıkaran yaban· 
cı aermayell şirketlerden sonra 
UçUncU derecede it Bankasının 
ocakları gelmektedir. Bu yıl, ma
den klSmllrO itleri şirketinin bütün 
çıkardığı kömUr, umumi iıtihaalin 
yüzde 16.35 Jdir. 

BüyUk mUc11eselerden d6r
dUncU derecede, yUzde 13, 19 ile 
Kozlu k6mllr itleri tfrketl yer 
almaktadır. 

Bu ılrketln yarı hl11eainin 
Tt1rk, yarısının da ecnebt aerma
yeal olduğunu heıablaraak ıu 
neticeye varabiliriz: 

1934 yılında Zonguldak bay. 
zaaındakl dört bUyUk tirketten 
yabancı ıermayell şirketler top
rak altından çıkanlan botun kö
mür mlktannın yüzde (62-64}UoD, 
Türk aermayeli tirketler de yftıde 
24 nU yapmıtlardır. Bu,. hesabao 
dııında kalan kUçUk sermayeli 
maden mUeaaeselerl de umumi 
istihsal nisbetinde yllzde 13 rad
desinde bir varlık g6atermiılerdir. 

1933 yılında ecnebi aermayeli 
ılrketlerln lstibıal yek6nu, umu
mi niıbetin yllzde 66-63 UnU teşkil 
ediyordu. Şu halde 1933 ile 1934 
yılları araaında ecnebi sermayeli 
ıirketlerin kömfir istihsal ölçUle• 
rinde yllzde "4,, kadar bir dUı
kUnlUk g6rUJmektedlr. 

* 1934 yılında Zona-uldak bay.. 
zaaından Türk ve ecnebi pazar
larına ıatılan klSmUr 1,652,428 
tondur. 1933 de aynı pazarlara 
yapılan satııın yekOnu 1,323,222 
tondu. 

Havzanın klSmOr iatihıal iıide 
yapdan mukayese ıatııa da tatbik 
edilirae görUIUr ki bir yll için· 
de yabancı ıerinayell şirketler 
kömür satııında. amumı nlıbete 
göre yüzde 63 De •azlyeti muha
faza etmiılerdir. 

Buna mukabil Ttırk ıermayell 
ı:rketlerin ıatıııda yUz de 
(23,71) dir. 

1933 yılında ~cnebt ıermayell 
,ırketlerin sahı niıbetli 66.87 
idi bu ölçüye göre bu ıirketler 
lıtihıalde oldu~u gibi satııta da 
yiizde Uç deresın de bir dütklin. 
lük l'Östermiılerdir. 

1934 yılında aatılan kömti r'e
rin 960.162 tonu memleket i in.:, 
692.266, tonu da ecnebi mem.e
k ... tlcre gitm"ştir. Geçen yıl dış 
paz rhra yantıö-ımız bütlin satış 
479.360 torıdu. Şu halde 1934deki 
h~ırice yaptığımız satış 213 bin 
ton arlmııtır ki bu, çok mühim 
b ir ~eydir. 

1933t ... iç müş'erileri 1 hR-ca- • 
dığ ı kömür .841 l:in tondu. l 934te 
ise 960 l;i ı to· d r. Aradaki az-
la ık beş ac e.ik san ı yi progra· 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanbul Acentah§'ı 
Liman Han, T elefoıu Sl292B 

Bartın Postası 
B A R T 1 N va$~~~t 13 

Çarşamba günü aaat 18 de 
Sirkeci rıhtımından kalkarak EreA· 
il; Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Kuruceıife, Cide ialıelelerine utra
yaralc azimet Ye a•det edecektir. 

Ayvalık Yolu 
SEYYAR vapuru 15 

Şubat 

ÇARŞAMBA 
glnl aaat 19 da Sirkeci nbbmından 
kalkarak Geliboiu, Çarıaklcale, Boz• 
caada, Klçükkuyu, Altınoluk, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalık iıkelele
rioe uğrayarak azimet ·ye aYdet 
edecektir. 

Trabzon Postası -GUNEVSU vşu'b:t 14 

Perşembe gUnii aaat 
20de Galata 

rı:," ım ındaa kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, loebotu, · Samaun, Ünye, 
Fataa, Ordu, GirHun,Trabzoo, Rize 
ve Hopaya. Döoüıte Pazar ve 
Pulatbane iakelelerine utrayarak 
aYdet •decektlr. 

Mersin Sür'at 
Yolu 

DUMLUPINAR Yapuru 
14 Şubat 

Perşembe •aat 11 de 

Slrkeel nbbmuıdan kalkarak 
( lqnir, Antalya, Alaiye, Anamur, 
Meraln Ye Payan) azimet ve 
ndette api iıkelelerle Tatucu, 
Çanakkale •• Geliboluya utraya· 
caktır. '------... ~~~~ -· . . ....... ..... . 

• l 
iM KEM 

Lı h k ,,.1 U: o -. .ctrl na •b ~ ye 
sıhh nın·zı softulttaı. 
bUtün a~rılerdan ~orur-



Kutuıu 30, ıafi bir 
kiloluk 250 kuruftur. 

HAZIMSIZLIQA 
MiDE YANMALARINI 

KABIZLl~A karşı 

OKUYUNUZ! • 

MUtterllerln verecek· 
lerl her iki llrahk bir 
Slparlt için Bay M. K•· 
maı'ln 1200 sayfahk ! 

Umumi kütüphane külliyatından MUtterllerln verecek• 
lerl her iki llrahk bir 
alparit için Bay M. Ke• 
malin 1200 aayfallk ve ( Türkçe Gözlük ) 

•rmağan olarak 
verllecektlr. ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINDAN: 

( TUrkçe SözlUk ) 
armağan olarak 

verllecektlr. 

UMUM·t KÜTÜPHANE: 
N. 1 - Kiiçük Deniıperiıi ( Anderıen ) K 10 
N. 2 - C~auı .Çocuk ( Alfonı Dode ) r. 10 
~ 3 - DılHcı. ( Gi dö Mopaean ) " 10 
N: 4 - Muatatıl ıandık ( Edgar Alan Po ) : 10 
N. S - ~ıfla hayatı ( Jorj Kurtölln ) 10 
N. 6 - Pi•in ( Alber Samen > : 10 
N. 1 - iki zavallı ( Leon Frapye ) • 10 
~· 8 - Jorinda ile Jorindel ( Grim Kardeıler ) ruimll " tO 
N. 9 - Helena Fon Sido• ( Felika Hollon der ) reeiml " 10 
N. 10 - Mu'ut Prcnı ( Oıkar \Vayide ) 10 
N. 11- 12 - Arkadaşım ( Maksim· Gorki ) ... · : 15 
N. 13- 14 - Wilhelm Tell ( Şiiler ) resimli " 15 

HUSUSİ KİTAPLAR: 
Arkadaıım 

Wilhelm Teli 
ln1anhğ1~ baılanjlçran 
lnaanlığı-., baılangıçlan 
lnaanhğın baılaaııçları 
Mrlnmaji 
Lengeran Veziri 
La F ontene'ln seçilmiş biklyeleri 
Gazini.n . « 14» inkıllbı 

Buyuk forma 

" " 1 kısım 

il " 
111 " . 

Kuruş 

" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,. 
N. 17 - 18 - lnaanlığıo ba9laoğıçları ( İkinci kııım ) resimli Röne :;- ., 20 -
N. 15 - 16 - ln1anlığın başlanğıçları ( Birinci kısım ) resimli ı Dr. ~ " 20 

N. 19 - İneanlığıo ba9lanğıçlau ( Üçüncü kısım .) resimli V erno " 10 

Yüz · sene Uyuyan adam 
insanlığın baılangıçları 
~ .. n ... sızcadan - Türkçeye lugat 

208 sahife 
fevkalide ciltli 400 sahife 

" .. 

25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
20 
65 
75 
37 ı/2 

N. 20 - Mrınmaji " Hik!ye ,, (· Rabinrlranat Tagore: 1983 Nobel wükafa· " 10 
tını kazanmıştır. ) 

N. 21 - Lenıeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Feth • Ali ) · ,, 10 
N. 22 - La Fontenin seçilmie hikayeleri 10 
R. 23 - 24 - İki taraflı cinayet ( Edgar Alan Po ) " ı 5 

" . 25 - Güzelle9en Türk Dili ( Kureunluzade Raeit t 10 
. !?6 - Hiyalie ( Albert Saman ) : ıo 
. 27 - Kurtlar Mucizesi ( B. M. Kemal ) • ıo 

N. 28 - Altın kaz ( Grim kardeıler ) 10 
" N. 20 - Yaıaıın hakikat ( Muılih Ferit ) ,; 10 

N. 30 - Kibritçi kız ( Andersto ) " 10 

ÇOCUK 
N. ı Altın Dağın Kıralı 
N. 2- . Kedi KUrklil Kız 
N. 3 Su Kızı 
N. 4 Elmas Gerdanlıl 
N. 5 Katibe 

NIK 

HİKAYELERİ 
Ciltli Fi atı 

" " 
" " 
•• 
" " 

KABTEB 

Kr. 
,, 
,, 

" 
" 

15 
15 
ıs 
15 
15 

N. 31 - 32 - Lugat ( Türkçeden Franıııoaya ) • 20 
N. 33 - 84 - f9li kız ( Dostoyevaky ) 20 A •k p Ji H f • · • • 40 f J k kf 
N. 38- 39 - Kaynana (yazan Karmen Silva ) : 20 Meşhur men an o 1 a ıyeıının ar say a 1 tapları: 
Çocuk Edebiyatı Netrlyatından S..ılmıt Bu:hınan Kitaplar N. 1 Iaabel Beatonun ıon kozu Kr. S N. 11 Şahitler sıraaında Kr. 5 
~· ~ - ~:n;!:,:ni~ırff:ı•;,:.:ı~~i'M!ri:nirar~:;m;~ııimli Kr. 10 N. 2 Vatlni\on'da bir cinayet ,, S N. 12 Vesikaların kayboluıu ,, 5 

· 3 = Stberya içleriade Şarl Güyon resimli ;: ~~ N. 3 Bir doktorun cinayeti " S ~: ~~ ~~rıma:~~~!k tecavUz " g 
~ : ~:~:k~ad~j~~d~o~~kDiı~~~sFa~n:~. ~~.f::/tyer reıimh :: ~g N. : ~;;~::n k:;:~ :: : N. 15 Çabnmış çocuk :: 5 

N 6 - B•run agvaoı Grim Biraderi ... reıı·mıı· N. S N. 16 Telefonun euan ., 5 
· - ,. 10 N 6 13 numaralı otomotlf N 17 B' ı 5 Şahtei:ir çalılar araııoda • , t1 • 11' c aayet ustası t1 

tPlikçi periler, Kedi kürklü kıı ,, N. 7 Bir ölünün intikamı ,, 5 N. 18 Po••rtl Leynln'in hayali " 5 
N. 7 - Alhn clağın kralı Grim Birad;~ler re3i 1111i 10 N. 8 Kır11u:ıı maakeli haydutlar ,, S N. J 9 Caniler kıralı ,, 5 

Altın aakallı de"Y, Karl Katı ,, ,. N. 9 Sandık içinde " 5 N. 20 Esrarengiz bir hıraızbk ,, 5 
N. 8 -Tunuı mualları .Jorj Riget resimli ,, ıo N. 10 Felaketler ,, 5 N. 21 Bir kadına aaldmt ,, 5 

Tafra karilerimize kolayhk olmak uzere posta pulu veya havale kabul olunur. Posta ücreti bize aittir. 
Sahip ve Naıiri: Umumi kütüphane neıriyatı - Reklam matbaası. lıtanbul : Ankara Caddesi No. 80 

KORK 

Grip, nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz. 
Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 

Sabah akşam birer kaşe 

~ ~ 

Saçları dökülenler 

Komojen Kanzuk 

SAÇ EKSiRI 

~ .. Muhterem İstanbul halkına 
MÜJDE lıtaobulda 11netien aene1e 11bebıi• artao 

mahrukat fiatlarını nHarı dikkate al•• 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF SiRKETi 
İdare Meclisi htıkumetln müsaadesi •e Ziraat Bankaaınıo yardunil• 
Almanyadan külliyetli miktarda kok getlrmeğe ve Ankarad• 
olduğu gibi lıtanbulda da mahrukat fiatları üzerinde nlzımb1' 
•azitesini yapmağa karar vermittlr. . 
Kuruçeımede ALT 1 N ÇAPADA teslı edilen 2 numaralı 

Kooperatif Mahrukat Deposunda 
Pek yakında aşağıda gösterilen fiatlarla kok aabşına başlanacaktıt• 

Toptan depoda teslim ( 21,5) 
Lira 

Perakende lkametgAhlara teslim ( 23,5) 
Cinsi : Kolay yanar, aobaları Dozmaz, çok ısıtır, kırılnıalı 

istemez, kUçUk parçalı, tozsuz en iyi clna Alman teıbl" 
koku. "ASGARi 7,200 KALORi. AZAMI 7-9 K0Lı• 

Tesellüm şekli: Koklar ayarlanmıı basküllerle mUşterill" 
rin nya adamlarının gözleri l>niinde tartılıf· 

AQızları dlkllmlf kurşun mUhUrlU çuvallar IÇ~i1de 
kamyonlarla ikametgahlara kadar gönderilir. 

TARTl:TAMIHiLE YOKI 
MÜRACAAT YERi: Sirkeci :\Inhürdarıade hanı No. 32 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF ŞiRKETi 
ıstanbul irtibat bürosu Telefon: 2ao?: 
Mahrukat deposu Telefon: 4 o4ıır 1 1 

ALINIZ. 

Saçların dökUlmeaine ve kepek
lenmesine mini olur. Komojen 
Hçların köklerini kuvvetlendirir 
ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini boz· 
maz, latif bir rahiyası vardır. 
Komojen Kanzuk Saç Ekılrl 
maruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
zalarında bulunur. 

Kayıb:- Ziraat bankaeındaki mua
melAtımda kullandığım mahkuk imzamı 
kaybettim. Yeniıloi yaptıracağımdan 

, 
Zonguldak Belediyesi Başkanlığınd~:· 

Belediye sınırı dahilindeki yapılar ve aokaklar için t•d; 1,
IAıım gelen 6200 • 6500 adet numara levhasile 200 - 220 ad• ,.,.~ 
kak levhası 28/1 /935 tarihinden itibaren 20 glln 01Uddetle us•'' 
ekıiltmeye konulmuıtur. istekli olanlann ıartnameyl .aör01•k 1 tit~ 
Zonguldak - Iatanbul, Ankara Belediyelerine ekııltmeye ~i•'' 
için de ihale tarihi olan 16/2/935 günll aaat 15 de % 7,5 t~,410e1 

GRİ -i : l~n. şiddetlı baş ve di" ağrılarını, dUşünmtden miitevellid 
eınır, bel ve adale ağrılarını teıkin eder. 

GRİPİN : Mideyi bozmaz, kalbl yormaz. 

GRlprN • Hadyolin D!ı Macu.ou fabri~aııının mlitelıaHıı ktmyagerf 
f • tımıf mdao ımııl edılmektodır. 

kta Hanna. Y9 

hOkmü yoktur. (249) 
Kabzımal Eyiiblü 
Ali oğlu Cemal 

······························································ 8on Posta Matb•ası 
w w==-w:: ~--

Saaıbl: Alı E.ueıa 

Neırlyat Mldlrlc Tabı. akçelerile belediyemize mUracaatlarL 


