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Habeı. lta1yan ihtilAfı müna· halli, herkesin dfleditl t 0 ydir. .F ..• ~·ı.·b· ·e-d .. e·~· ·ö·--ı;d·u ... r .. u~:-ı·-e·n--
&ebetlle dün bir hayli t•lgraf "Pött Parizf ,.-,, tU mlitaliada 
2elrnlştir. Bunları ııra ile aşaiıya hulunuyor: Tu·· rk 
Yazıyoruz: "Herkes te takdil' eder ki, 

Bu, Bir Tehdld MI? ltalyanm ıeref ve nüfuzuna teair 
l Pariı, 12 (A. A.) - Gazete· eaebilecek bir mahiyet alan laas· 
•rf Italya'da iki ıımf aıkerin mane tecavUı:lerden bizar olan 
~h~ber .dilmesinin ancak bir B. Muıoliai, aerl ve enerjik bir 
böyJ~d mahiyetinde eldutu ve 1 hareketle, Jtalya•ın icabı takdi· 
Vt • de kalacağı zanaındadarlar rinde, haklarını tHlim ettirmek 

dıyor)ar ki: Uzere bir harbe giritebilecej'inl 
rf Jiaheıiıtanın hudud hidlsele· göıtermek lstemiştlr. 
rn ne artık nihayet vermesi bu Bununla beraber, aradaki 
~ aıuılihane bir tarzda ( Devamı 8 inci yiizde ) 

Dünyanın En Orijinal Evi 
Mısırda, lskenderiye Şehrinin 

Büyük Caddesindedir 
kaı!~ defo Amerikalılar yaya ı 
llıiı:na~r dersek inanınız. Çünkü 1 

kaçırd 
1 
de garabet rekorunu elden 

~lardad ar. Şimdi bu rekor Mısır· 
lntikaı ~~ ~e bir Iskenderyeliye 
hır n 

1 
rnışUr. Bu Iakenderyeli 

tinde ası 88 ıehrin en güz(' ,.\;.. 
n, ge:.arnıak. kadar bir nrsa "li· 
liıtu116 rrnış. Öyle dar bir arsa ki 
lir. Ya11~~da~ bir duvar yapılabi
racaat edfba ~· arsa sahibine mü
rnalc isteıni ır parça toprak al· 
O a · ş, red cevabı almıf. 
l k ın d ~d . , 1 arsanın U •rek bu1 hir duvar· 
lnıı r. Şöyle k~~rlae bir ev yaptır· 
b~erdivendir ~ du\la't hakikatte bir 
ır rnerdive~ ar ve dolambRçlı 

ne de res; 'd 0 lllerdivenin liııtil· 
l<on vart ı. ·lll e görduğünUz bal· 
nı· t' yeş oda) '- - . 1~ ır. Bu 1~ evı yerleştır• 
ş'lik bir a'I<' de şimdilik bea ki-... ı e b ... 

En 

• 

Sofya 11 (Hususi) - Geçen 
gUn, htanbul gazetelerinin kıı~
ca bahsettikleri Filibedekl hır 
Ttırktıa öldürülUttl hidiHsi,ehem· 
mlyet verilmeyüp geçiliverecek 
bir iı değildir. . . 

Evvela, çok namuslu, mıll~yet• 
perver Ali oğlu Kemal . i~mınde 
herkesin hörmet ve sevgısınl ka· 
zanmış olan kıymetli bir TU~k 
gencinin kahbece ve memleketın 
en işlek ve orta bir yerinde canı~a 
kıyılmııtır. Bu gencin çok zengın 
olan dayısının, etrafı Bulgarlarla 
muhat çok kıymetli dllkkAn ~· 
evleri vardır. Bu millklere göz 
koyanlarla yani Trakya komiteıl 
mensubininin bu Türkü korkutub 
kaçırtmak maksadile zavallı Ke
mali öldUrdükleri burada mu· 
hakkak sayılmaktadır. 

Grip Sonuna 
Yaklaşırken .. 
Grib salgı· 

aı umumiyetle 
en fazla tid· 
detli devre1ine 

l T ~elmiıtir. Bu· 
1 nun arkaıı 

dUıHştUr. Fa· 
kat beaUz 4id· 
delini kaybet· 
mit deiildir. 
istila devreıl 
vasati altı haf· 
ta kabul edil· 

' · · · . . , . nrınmaktadır. Bıılııfettiğımiz ev"Du<lur G .............. ,~ ..... , ............... \······ ... ,,, .. 
Jj.~~~~al F ahred~in Altay Berlinde 

diğine ve haataugın da 111· 
tanbulda baılamaıı bJr ayı bul• 
duğuna göre önUmUzdekl gün· 
Ier içinde gripin kaybolmasını 
bekliyobiliriz. Y aloiz timdi bazı 
zatUrrie ve kulak lhtilltlara 
göze. çarpmaktadır. 

Sıhhati dUzeı· (A.A.) - General Fahretti.ı Altay, Berline gelmiştir. 
ıncıyc kadar Almanyada kalacaktır. 

12 Adatlakl ltalyan tazyiki mUnasebetlle Yunan ahalisin1n 
Plre'de yapblı mitinge •ld dUn gelen haberleri neşrettik. Bu· 
gUn de bu mitingde çekllmlt resimleri basıyoruz. Resimler, 
zabata ile halkın ,ıddetll bir çekişme halinde iken ahnmışlard1r. 

Gz TORKC 
.... 

Bir çocuk, gözn. ('" -, "mde ne gör· 

n ChCln önüne sreti- ~B J k ı ş se, kimin nesi v r-
ri·n·; :umruklarını a .an arın" ıma· S'l .i~tiyor; Edirne, 

bırıbfrıne vurarak rık Bır Çocugu Var' Teıı.ırd ğı. Deden• 
haykırıyor: • ğaç, Scre::ı:, Dr~ ma, 

- Dana Trak- J ÜskDp, Manastır, 
yayı verin! Oraaı benimdi.. Se anik, Vodine, Totrakıtn ve c:nh" 

- Baaa Makedonyayı verin, oras• şurası l:urası ... 
bnimdi 1.. İ.teklerinin sınırı yok. Aradıkları-

- Bana Dobrlcayı verin, oraıı da nın hepsi verilse, bir okadarını dnhn 
benimdi! .. 

Bir çocuk ki: 
- Sakın yanum.. Ko1la kendini 

aonra cız olunun... Denildiği vakit 
dinlemiyor, parmaklarım ateıln Y• nın· 
dan çekmiyor. Biliyor ki yanarsa, 
htltün Balkan yarım aduı da onunla 
birlikte, tutuıub yanacak. 

Kendisinden yaıça büyük kornıu
ları: 

- Bu senin yaptığın kötCl... Gel 
fU dik ba,Iılıtı bırak... Diye ötftd 
verdikçe, çocuk iti bir kat daha 
azıtıyor. HerkHe omuz ıilkib dinek 
vuruyor. 

iıtiy "cck. Kursağından çok, göıü aç .•• 
Atlamıyan çocuta meme veril

mez, derler. Ancak bu çocuk, emmek 
için süd değil, dökmek için kan 
istiyor. 

Ağlnmıyan çocuğa meme veril-
mediğini biliriz amma, her nğlıyan 

çocuğa dt; . . . . 
- Al ıu bıçağı eline ..• Dıledığının 

kanını, dök ... mn diyeceğiz ? 
Her yanı mikroba bulamak için, 

her gOn bir yeni çıban baıı koparan 
bu çocuk, korkarız ki kendi beıını 

yemeıin !.. - lfolfo 

c:::::>~......-._~\...)~Q.A•~I -

- Şehrimizde daimt bir ambalij sergisi açılacakmış 1 
- Ne o? Tramvaylardaa, otobüslerden, Yapurlardan mı balı

• sediyorsun? •• 



alkı Sesi 

1 

on Habeş ı 
ltalgan 
A.nlaşamamazlığı 

Bugünkü auketimiz, sou Ha· 
beı - İtalyan lludud ihtilafına 
d ırdir. Biz, bu münasebetle, 
bazı okurlarımızn, Uluslar kuru· 
munuu bu i deki nı:ifeıiuin ne 
ol bıleceğinden bahsettik. Bize 
nşagıdnki karşılıkları verdiler: 

Ray Feyyaz ( Eyüb, Gümüşsuyu 
Mnhkemo sokak 3 )- Habet - ltalyan 
anlaıamamazlığı fena bir aetice do
ğuracak g;bi görllnfiyor. lta'yanın, 
H:ıbetialan üzerine iki fırka ııevket
n ek uz re harekete geçmesi herhal-
de pek kurusıkı birfCY değildir. 
Aj naların verdiği ilk haberler, bu 
had .senin ehemmiyetlni göıtermekle 
b raber pek fıı:r.la ma'(imat vermi1or. 
halyanların bu hareket' erile ıulhu 
bozacaklarından korku1ur. 

* Bay lımct Malkarilı ( Deıiktaı 
AknreUer cadJe11i ) - İtalyanın ilin 
ettiQ'i acferbe.rlik, herke.in nazarı 

dikkatini çelmelidir.'Daba geçen ~no, 
bir ecnebi goz:tul ltalyanın laiç de 
bot fikirler beılcmediğial bl1tün acuna 
ima yo1lu i.in etti. Bu var.iyet, 
töbhe yok ki ftalyanın takındıtı 
llıvırlardan ileri gel111ektedir ve iyi 
koku alanların aez:ntilerine bir mi
saldir. MaamAfih, bı:ıkalan da armud 
to;ılamıyor ya" Eaki bir darbımeseldir; 
'' Pıllvdan dönenin katıtı kır.hın 1,, 
derler. Ne doğru söz •. 

~ 
Bay Aglh ( komisyoncu, Rıhtım 

caddeıi ) - ltalyanların seferberlik 
ilin etmeleri acunda fena akiılere 
meydan" verece le gibi a-BrllnOyor. 
Fakat, ingiliz gazetelerinin İtal-
yan • Habet ıınlaıamamazlıtının 
Uluılar kurumuna intikal etmiyccetl 
yolundaki neıriyatı ıayanıdikkattir. 
Bu a-neteler, haf yanın bu it için 
Uluılar kurumuna 1ıltmeti bir iıı:.zetl 

nefiı me.clul aayacatıDı yazıyorlar. 

Fakat, kabahat Hab 9iıta11da bile ol11ı, 
ihtilafı dünya ıulhO namına Uluılar 
kurumunda halletmek lbımgelir. Ora
tıın verecej'i karar her ilci taraf için 
de bir anlaıma umlnl hazırlıyabilir. 

Yoksa, her öntlne gelen kGçük bir 
ıivilce için 1aj'ı ıolu heublaınadan 

çala kılınç paçaları ııvana ortada 
sulhGn maaa11 kalmaz. Sonra, uluılar 
kurumunun 11fata bu gibi pQrOzlerl 
halletmek ve uzlaıtırmalc detil midir? 
Herhalde ltalya11111 uluılar kurumuaa 
dönmHl acun l9ia hayırlı olacaktır. 

Kültür Bakanhftında Defiifmılır 
Kültür Bakanhiının daveti uı ... 

rfne ıehrimlzdeki KUltllr umumi 
müfettişlerinden bir kuımı Anka· 
raya gitmiılerdlr. Aldığımız maUi
..-.eta alSre, Klllttir Bakanlığında 
bugllnlerde yapılacak de~ıiklikl~r 
hakkında, yakında bir karar veri
lecektir. 

Konservatuvar KUtUbhanesi 
Belediye, konservatuvar kU· 

tübbane1inl genlıletmektedir. Y o
niden Avrupadan birçok ilmi. ki-
tablar gotlrtilmlıtir. Konıervatu
var talebesi, herıUn, muayyen 
saatlerde ktıtllbhanede meıgul 
olacaklar, kendilerine aid kitab
ları okuyacaklardır. 

r 
n 1 r 

Evvelki akşam muhafaza memurları tarafından 
ArnnvudköyUnde bir eroin fabrikasının meydana 
çıkarıldıjını y zmışbk. 

Y aphiımız tahkikata göre fabrika ıu ıuretle 
meydana çıkarılmıştır: 

Son zamanlarda Arnavudk6y tarafında bir eroin 
fabrikası-:in faaliyette olduğunu haber alan muha· 
faza memurları, aldıkları sıkı tedbirler neticesinde 
Arnavudk6yllndo birinci caddede 214 numaralı 
köıkte oturaa Ali Haydar adlı biri tarafından, 
köşkün alt k tında bir eroin imalathanesi kurulmuı 
olduğunu tesblt etmlılerdlr. Muhafaza memurları 
reımt polis! rle birlikte evvelki akıam &aat 8 buçuk 
raddelerinde ansızın kôıke girerek cUrmU meıhudu 
te&bit etmiı!er, Ali Haydar ile diğer bir ıuç orta· 
ğını iı başında yakalamıılardır. Burada bir miktar 
yapılmış eroin ile, eroin yapmıya mahsus birkaç 

makine ve birçok ecza bulunmuştur. Buadan ıonra 
emniyet mlldUrlUğll kaçakçılık bllrosu ile beraber 
tahkikata girlıilmlı ve bu fabrikada yapılan eroin
leri dııarda aatbkları anlaşılan iki kadın vo dört 
erkek yakalanmıılardır. Bu huıuıta ehemmiyetle 
tahkikata devam edilmektedir. Diğer taraftan 
BeyoA"lunda birçok bar ve umumhane kadınlarına 
eroin temin ettlAl anlatılan Artin adlı biri do dlln 
tov]df edllmlıtir. 

Tuğlacılar 
Delikli Tuğlanın Y aıak 

Edilmesini istiyorlar 
Bir kı&ım tuğla f abrlkatölerl, 

lnıaatta yalnız delikılz tuğla kul
lanılması lsteğile müracaatta bu
lunmuflar, delikli tuğla imalinin 
yasak edilmeainl fıtemiılerdlr. 

Bu istek, tedkik edilmektedir. 
Alakadarların bize verdikler ma
lumata aöre, tuğla fabrikalarının 
lmalitını tahdld edecek mahiyet· 
te olan bu dilek tatbik kabiliye.o 
tinden uzak görülüyor. Kaldı ld, 
fen bakımından delikli ve delik
li& tJ.lilaların kullanılmaıı iktiza 
eden yerlerin biribirlnden ayrı 
olduğu da ileri &llrülmektedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Tozkoparanda Bay Ahmed 
adlı birinin evini boyamakta olan 
Niko ye lspiro adlı iki boyacı 
evden ateberi çalmak suçile ya
kalanmıılardır. 

• Sabıkalı Nihabet Çiçek
pa:ıarında Mehmedin bir aepet 
portakalını çalarak aavuıurken 
yakalanmıştır. 

'f Pangaltıda Anmetbey ıo· 
katında oturan Ahmed adlı bir 
kapıcı, Fatma ve Ayte adlı iki 
kadını fHa lıalde dövdüğünden 
yakalanmııtır. 

• Samatyada Hacıkadınçeş· 
meai meydanında evvelki ak§am 
terkedilmlş bir aylık bir kız ço
cuğu bulunarak DarUIAcezeye 
gönderilmiıtir. 

Yumruk Sallamış 
Halıcıoğlunda Sallhaddln adlı 

biri Muzaffer adlı biri ile gUleşir
ken k•zmış ve yumrukla Muzaf
feri ağzından yaralamııtır. 

Bir artist nezaret altınd• 
Emniyet MUdUrlUğli kaçakçılık bUroıu memur

ları, evYelkl gün, Oıerinde eroin bulunmak ıuçun• 
dan artist bay F erdiyl nezaret albna almışlardır. 
Dlln bay Ferdinin kayınpederi bay Muhlis Saba· 
hattln ile kızı bayan Melek emniyet müdilrlllğllnt 
çağırılarak ifadelerine müracaat edilmiıtir. 

Ölümden 
Güç Kurtuldu 

Bir Kadıncağız Birkaç 
Yerinden T utu§arak Yandı 

EYvelki gece Ortaköydo bir 
facıa olmu,, ihtiyar bir kadın 

kaza neticui muhtellf yerlerinden 
yanmııtır. Facia föyle olmuıtur: 

Ortaköyde Eıkitlirk ıokağında 
16 numaralı evde Bayan Zihniye 
adlı ihtiyar bir kadın oturmak· 
tadır. Bayan Zihniye evvelki gece 

1aat 12 raddelerinde uyanarak 
lambayı yakmak için kibrit çak
mış 'H llmbayı yakdıklan sonra 
elinden yanar bir blr halde dn. 

ıen ldbrJttın zavaJlı kadının 
et~kleri tutuşmuştur. Bayan Zih
niye evvelA tutu,an eteğini kendi 
ıöndürmok istemi~, mu\'affak 
olamamıı Te alevler bllyUycrek 
kadıncağız yanmıya baılamıştır. 
Bayan Zihniyenln acı feryadlnrını 
duyan komşuları kadıncağızı, muh
telif yerlerinden ağır surette 
yanmıt bir halde kurtarıb huta
neye kaldırmışlardır. 

Halıcılar 
Antrepo lıindeki lsteklerl 

Tedkik Edi~iyor 
Halı tacirlerinin, balı antrepo

ıu tlcretlerinln ağırlığım öne ıU

rerek alakadarlara milracaatte 
bulunduklarını yaımııtık. 

Öğrendiğimize göre, Ticaret 
ı Odası bu mes'eleyi tedkik etmiye 
~ baılamıştır. Antrepo Ucretlerinin 

fazla olub olmadığı bu tedkikatın 
liionunda belli olacaktır. 

Oda, bu it için balı tacirleri 
arasında bir anket açarak istek
lerini ve dileklerini ıoracaktır. 

Çocuklar için 
Gelecek Yıl Bir Tiyatro 

Kurulacak 
Belediye Mezbaha, Darllllceze 

Ye Şehir tJyatroıuna ald bUdcelerl 
hazırlıyarak Umumi mecliıe ver
miıtir. Karaağaç Mezbahası büd
cesl ( 1621001 ) lira, Darlillceze 
blldcesi (173795) Jira, Şehir tiyat
rosu bUdc~si de (110000) liradır. 
Bu yıl Şehir tiyatroıu bUdcHİD• 
(3500) lira da çocuk tiyatrosu 
için fazla masraf konmuştur. Ayni 
a:ıikdarda •aridat ııeleceif de 
tahm~n edilmiıtir. Çocuk tiyatroıu 
önUmfü:deki i.k T eırinde faaliyete 
baılıyacaktır. Bu kış baılam&11 
için 1934 bUdcesinde f aaıl yoktur. 

iki Milyon 
Lira• Lazımmış 

Üniversite bahçesinde yoni 
yapılmakta olan Ras~tbane için, 
Avrupaya a!At ıiparl~ edilmijti. 
Bunlardan bir kıımı yakında 
gelecek, inşaat bitince yerlerine 
konacaktır. Ancak Avrupaya 
ıımarlanan rasad aletleri arasında 
bir de büyük teleskop vardı. 
Üniveniteye, alakadar fabrikadan 
ge!en malumata göre, teleskobun 
imali ve lstanbula getirilerek 
yerine konması için 2 milyon lira 
lazımdır. Ünivenite fabrikaya 
yazdıiı cevabda, timdilik telem· 
koba ihtiyac olmadıiını bildlrmlt
tir. Teleakop ileride, ve bUdcoye 
her yıl bir mikdar tahıiıat kona• 
rak alınacaktır. 

SilAh Tafıyanlar 
E•velki akşam ıehrin muhte

lif semtJerinde yapılan aramalar 
neticesinde taıınma11 yaaak ka• 
ma, bıçak, tabanca kaçak çak• 
mak vesaire bulunarak mOsadere 
edilmltt;r. Suçlular da mahkeme• 
ye \'erilmişlerdir. 

G_iniln ~Tarihi 

Bir İşt n El 
Çektirme a a 

Ziraat Bankasında buğday 
itini tedklk eden heyet çahtma• 
larım bitirmek üzeredir. KomİS'" 

yonun gördliğU lüzum llzerine kre· 
dl ve emtia iefi Bay Suada da 
itlen elçekUriJmlştir. Bununla 
vazifcılerind n yrılanlarm ıayııı 

beşi bulmaktadır. 

CUmhurly t Genci r Mah• 
telinin Kongre 1 

Cumhuriyet Geneler Mahfeli 
ıenelik kongre11lni öntimtlıdeki cu• 
ma gllnil saat 1 O da Beyoğlu Mah• 
fel merkezinde yapacaktır. Üyele· 
-rfn golmoleri rica edilmektedir. 
Ayrıca hor onbeı günde bir 

•erilen parasız temsilin beşincisi 
ayna gUn ıaat 15 te verilecektir. 

E•naf Cemlyetleri için 
Ticaret Odaıı, e&naf cemiyet• 

lerl için yeni bazı tedkikler hazır

lamaktadır. Cemiyetlerin blrlevt~ 

rilerek bir ( eanaf federasyonu) 
kurulma1ı huıusunda da tedkikat 
yapılmaktadır. 

Çartıdakl Y ngın 
Evvelki akıam çarşıda iki 

kuyumcu dükkanı yanmııtı. Yan• 
ııın, çarşı kapalı iken çıkdığı 
için zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Kemerburgaz Nahiyesi 
Sarıyer kazuına bağlı Kemer• 

burgaz nahiyeıi, köylerlle birlikte 
bu cı•ar halkının müracaatı UzerJ• 
ne Beyoğlu kazasına bağlanmııtır. 

Ticaret Odasında 
Ticaret odaaı meclisi bugUn 

toplanacaktır. Bu toplantıda, 

laıtik - deri işi de görUıülecektir. 
Şehlrler Arası Telefonu 
Yeni lstanbul posta ve Telgraf 

bat müdilrli Bay Muzaffer, ıehrl .. 
miıo gelerek vazif ealne baıla• 

mııtır. 

Şehirler arası ve Beynelmilel 
telefon konuşmaları için, latan• 

bul, Beyoğlu ve Kadıköy posta• 
hanelerinde telefon höcreleri ya• 
pılmaktadır. Buraya konulacak 
telefonlar Cumartesi gtınUnden 
itibaren işlemlye açılacaktır. 

Talebe Yurdunda 
Yer lstiyenler 

Son zamanlarda Kadırga tal_. 
be yurduna, bllha&1a Hukuk 
FakUlteainden birçok talebeler 
mOracaat ederek, yer lıtemişlerw 

dlr. Yurd blnaaı mtlHid olmM 
dıiından, müracaatlar iı'aİ 
edilememektedir. Yakında Yurd 
için bir bina daha bulunacak •• 
Hukuk talebesi de oraya yerleıt .. 
rlleceklerdlr. 

_Sı_o_n_:_· _R_o_s_ta_'n_ın_R_e_s_i_m __ l_i _Hı_i_k_ag_es_ı_· : ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a __ n_B_._D_i_y_o_r_~ __ i_: _j 

- G ızelel~rc.e ııözüme ilişti 1 
Has .. o B. l. 

-,+..aw ~n de sırasını 

... »iri Beyoiluot..a., ... Biri Kabataşta.. 

5 •• 

•.• Elrl de Fenerbahçede üç 
tramvay yanmış ! .. 

. . tdır-

1 
H. B. - Ha.lerin• kı01aenın eli 
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V a'Zı ~Çok Oldalıı ic_in 
Bagiin Konamatlı 

.... 
y-····~···· ···· ·· 

ugoslavya Meclisi 
Hangi St>bebte11 

Kapatıldı? 
~clgrad, ı J ( Huıusf ) - Yu· 

~~ıatl/a Skopçinası ( Millet Mec
i ti apatı!dı, şimdi yeni meb'us 
f~ ~abatı için fırkalar arasında 
v,' •yet ve mücadele, alabildiğine 
•tınÇok bürültüli.l olarak devam 
Ya ~ktedir. lntibablar 5 Mayısta 
~lı acak \'C ~ürültü ve kan dö
ltl:rn.ekaiıio bitecek oluna yeni 
o)ıı c.ıs 3 Temmuzda fevkalAde 

~kk ilk toplantısını yapacaktır. 
<>la kopçinanın böyle vakitsiz 
lllıı ta . daiıtılıfı bura siyasi 
ltlı hafılinde derin bir teair ya.,. 
tea~~r. Bat bakan Y evtiçin, ıiy.ut 
lnUh· eri pek büyük olan beyle 
iki lln bir harekete gırışış,,, 
&i .rtı~him ııebebden doj-muıtur. 
lir[ ncıai: Skopçinadaki muha
'•klrden maada, ıon zamanda 
etr f Başvekil Bay UzunoYlçin 
hi~ tna toplanmıt olan mti
gu ce ve hükumete muhal~ bir 
tıe r~Pun, ikincisi: Y evtiç kabi
\>t 

8 n_de Dragotln Y ankovlç 
llblırnendiferler Bakanlıj'ım der
ttu e etmiş olan V oyiçten mem· 
bok" olmıyan bazı meb'usların 
rn 

1 
uınete muhalefete hazırlan· 

a ~ nrı. ZPnnolunduğuna göre, 
f1~ 1 

Y evtiç muhalefette olan 
llıuh ardan bazılarını, ve en çok 
dok temel olarak klerikaller ıefl 
\re tor Koroşetıi kabineye alacak 
lır bu suretle geniş bir ekseriyete 
~e ınad ederek memleketin harici 
l•I ~ahflt siyasetinde bazı mühim 
B .. a at ~apmak isteyecektir.- 'lf. 

ulgarıstanda Komünistler 
Faaliyette 

Poı·S.ofya, 11 (Hususi) - Bulaar 
dt ı~ı, Bulgaristanın Mançesteri 
e. nılınekle maruf, fabrika ve 
b~e!e şehri olan (Gayrova) da 
tn ~lik bir saklı komünist teşkilata 
s:~dana çıkarmııtır. (Panço 
tık d) fabrikası işçi! ri iıyan 
\ıe ~arak polh•lerden Marin lvanof 
tind ırı~tolslavçef Hıristof lsimle
Yuı~ tki kifiyi öldürmüşlerdir. f ~, kişi tevkif edilmiıtir. 

a·· ~.rk inkılabı 
Uyuk VeEşsizdir 

lle~~:ıÇendc Yıldızda toplanan 
he.ns.nanıll~l .Parlamentolar konfe-
eytlfnı ıştırak eden Amerika 

da A n telsi, konferans hak km .. 
8lciller(erika hUkfımetinln resmt 
ltıiştir. ne geçen bir rapor ver-

16b Bh raporda TUrkiyedeki inkı· 
tenıa1 arelcellerine esaslı şekilde 
denu edılnıekte ve bilhassa 

,, llıektedir ki . 
b - D·· · d~ .. kadar u:Yanın hiç bir yerinde 

1 1~lşiklik z zamanda bu derece 
""ıllb1 ''.ukubulmamııtır. Ttrk 

n eşıızdir o· ... 
ır K .. 1 ·· D d 

P.f Burıad oy U on u 
r . l<enıaı a bildirildiğine iÖre 
)Önd~11 ~taşanın Kabilbaba kö

llderken 1( uat•fa bir baıka köye 
don oca Gu .. 
~ arak 61 neyta~ mevkaınde 
ı ı nıtııuır 

eni Biid 
ile V. ce 

e,.giler 
h Ankara 12 
•a:ırı kJ ' - 9 btıdc ı . arı d"'anı 3.5 blldceal 

~, v •nın 190 mil edıyor. yeni 
h-b ergiJerde te ~f n lira olacağı 

1;~i;:or, 
01 

it olmiyacaiı 

)JJ Müdafaa 
eclisi 1' 1 

'•a Roma, 12 _ ~p andı 
P.tu M.eclisi b .. Yüksek Müda-
1811~0hniniıı .. :f~?.. .Başbakan Bay 

ıştır. 8 ıgı altında top• 

SON POSTA 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Resimli MakalP a ispirtonun Kokusu 11 

Şu Hfil adam iç~:den ve kumardan bı. f kaldıramıyor
c'u. Bir iOn biitün parE. sını kumarda kaybetti, ıonra 
oturrhı içici masaeın n haı•na ve içti, içti, içti. Okadnr ki 
içki f-cyninc vurmuş, şuurunun altında g;ıli olan kötQ 
lhtir • kaynakları harekete gelmiıti. Bu •enemlik ve 
Hrho,luk arasında ald·na lcnrıaı goldi. Bedbrbt kadın, 

koc:?ıının bu ıcfil huylnrından bıkmıftı. Onu tenkid 
ediyorJu. Sarhoıluk arasında bunu hatırhyan bu sefil 
adam tabancasına .arılab günahsız karısını öldOrdll. Şim-
di hapisanc kl>tel~rl.nde ınlemektedir. lçki. ve . kumarın 
ineanı sOrüklcmedığı fenalık yoktur. Her cınayehn altın
da ispirto kokusu fışkırdığ nı unutmayınız. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Alman Ordusu Yeni Kuv
vet er 

Paris, 13 (Hususi) - Gazete
lerin, mevıuk slyast kaynaklardan 
aldıkları lhaberler Almanyanın 
yeniden ıilhlanma haıırlıklanna 
hararet verdiği merkeıindedir. 

Jllman: Milli Müdafaa Bakan· 
lıfı, ordunun yeni kuvvetlerle 
takvh eıine bilhasın ehemmi yet 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğü 

Ankara, 12-İnhfıarlar umum 
mUdürlütUne tlltlin itleri müdUrU 
Midhatın tayini Ali tasdike iktiran 

etmiştir. 

Yunan Kabinesinde 
Atina, 13 (Hususi) - ÖnU

mUzdeki Nisanda ayan seçimi 
yapılacaktır. Bundan sonra da 
kabinede u·muml mahiyette bir 
değişme o'.acağı haber \'er;fiyor. 

Bir Kadın Yandı 
Tepe başında oturan Bayan 

Rale e\·inde sobayı karııtırmakta 
iken etekleri tutuşmuş, muhtelif 
yerlerinden yanmıf, tedavi için 
Sen Jorj hastahane& ne lıaldırıl
mıştır. 

iki Aylık f çki imalatı 
Birinci ve ikinci Teşrin ayla• 

randa inhisar fabrikalarile huıuıi 
imalathanelerde 970.272 litre rakı, 
54.375 litre konyak, 4.300 litre 
likör, 1.880 litre votka ve 354.858 
litre de iıpirto imal edilmiıtir. 

T 
vermekte ve ordu teıekktıller;nı 
de takviye etmektedir. 

Diğer bir habere göre de 
Alman orduau yenibaştan 14 
piyade alayı, 8 süvari ve dört 
topcu alayı teşkili suretllo kuv· 
vetlenmektedir. 

Diğer taraftaR Alman havacı· 

!Konya Askeri 
Ortamektebi 
Orta Katı Tamamen Yandı 

Konya, 13 (A. A.) - Askeri 
ortamekteb pav} onunun Ust ka
tından bir yangın çıkmış ve 
rüzgarın ı: ddetli eımesi yüzünden 
binanın üst kısmı tamamen yan· 
mııtır. Bina betonarme olduğu 
için alt katları yanmaktan kur· 
tulmuştur. • 

Posta Umum Müdürünün 
Duruşması 

Ankara, 12 - Eski Poıta 
Umum Müdllrll Bay Fohrl ile arka· 
daıları Subhi ve Ihsan Cemalin 
duruşmalarına devam edilmif, 
Umum MüdOrlUğUn Devl•t Şôra
sana, Baıbakanhğa, Dahiliye ve 
Nafıa Bakanlıklarına yazdığı tez
kere!er okunmuştur. Duru~ma 
Martın dlSrdUne bırakılmıştır. 

Marmariste Zelze!e 
Marmaris, 12 {A. A.) - Gece 

Hat ooa on kala hafif bir zelzele 
olmuttur. Hasarat yoktur. 

----r 
ISTE.l~ ti\· A fti ,TSTER 

' • • 
ıyo 

lığmın takviyesi işine de ehem
miyet verilmektedir. 

Prusya Başbakanı ve Alman 
Hava Nazırı Bay Göringin, 
Almanyanm milll müdafaası hak
kında çok mühim bir nutuk 
söy!eyeceği haber veri!mel<tedir. 

Kurultay Ba§kanı Aydına 
Gidiyor 

lzmlr, 12 ~ General Kazım 
Özalp Bornova haşarat enstitü· 
sünü, C. H. fırkasını gezmiş, 
Göztepede vali konağında şere
fine verilen ziyafette bulunmuş• 
tur. Kurultay baıkanı yarın Ay· 
dına gidecektir. 

Su Ayın Talihlileri 
DUn çekilen tayyare piyango· 

sunun büyük ikramiyesinden 2500 
lirasını Heybeliadada Bristol oteli 
ıabibi HUsnU, 2500 lira&ını Be· 
yoğlunda Suterazisi sokağında 
terzi Despina Kazakl, 2500 lira
sını da ortakiaıa bilet alan 
Ortaköyde .oturan Moiz Şeref ~: 
Yako Negrı kazanmışlardır. 

iki Ecnebi Banka Kapar:ıyor 
Memleketteki ecnebi bank • 

larm Hrmayelerini bu ayın a 
b . k d "k· on eııne a ar ı ı milyon liraya 
çıkarmaları llzımdır. Buna imkan 
bulamıyan Hrisoveloni adındaki 
Romanya bankaslle Amerikan 
Ekıpres bankası faaliyetlerini 
tatile karar vermişlerdir. 

INAftiMA' 
imzasını atmak ve hüviyetini ıiSylemek cesaretini 

kendinde İ:>u'amayan bir Bulgar (kahramanı! ) ıa:ıet•· 
lerdan birine Sofyadan gönderdiği bir mektubda bir 
yığın kUfUr savurduktan sonra diyor ki: 

Ruma benzemez. Yalnız Bu!gar askeri ıiti terblyl 

" Ey pilavcılıı r, Balkımlarda hudud iıterainiı. Abe 
haynıılar, kel hodull •. Beyinıiz kafalar, siz ıanvedersl
niı. ki piJi,•la hücum edecekıiniz, yalnı,•ınıı. Bul ar 

ısrER /NA 

eder. ,, 

Öyle tahmin ediyoruz ki fU aeracrlnlo ipe aapa 
gelmeyen bu ıöıler!ne. ~iıim kim olduğumuzu iyi anla
mıf olan ve kendılerının derecesini bilen Bulgarlar 
da katıla katıla g0lmüı1er Ye her ha\de: u Hay budala 

a 1 d ~j terdi NAN,,, A l 

Sayfa ;, 

I 

Aşk Bilgiden De 

Üstündür .. -
Bi.mem hiç Almanyaya gittiniz. mi? 

Gitt. nizııe benim bir defa gıdib de, 
oraya bır daha gıtmemeye karar 
verd.ğimdt-n dolayı bana hak ve
rirııinir. 

O büyük memleketin medeniyette 
çok iler cd ğini, hele sanıı yide pek 
parlak olduğunu duymuıtum. Bl'n de 
fU memleketi göreyim, diyerek, bir 
ı:ralık Alman} aya g .ttim. Şimendifer
dcn inince. terbiyeli bir bıımal yanıma 
geldi: 

- Hu doktor 1 Çantanızı a\ablllr 
miyim? diye sordu. 

Ben doktor olmndıtım halde, ha
mcılın bana doktor d ye hitab etmesi 
ilkin tuhafıma gitti. Kendi kendime: 

- Zahir dedim, bende çok okumuı 
ya:ımış bir adam hali sıördO de öyle 
söylllyor .• 

Otele gittim, kap:cı: 
- Her doktor f 
Diye karşıladı. Otel garsonları, 

kahvedeki ıraraoalar, tramvaydaki bi· 
letci, mntaı.alnrdaki satıcılar hcpı 

- Her doktor!.. Diye hitab edi· 
yorlard·. İlk günleri tuhaf görilnen 
bu hitab bir iki gOn sonra sinirlerime 
dokundu. Doktor olmadığını anladılar 
da, bu Almanlar benimle alay ediyor
lar, diye Almanyndan çıktım gittim 
ve bir daha oraya dönmemeğe karar 
verdim. 

Sonradan anladım ki, Almanyada 
bu Lıir adet imiı. Orada Üniveraiteler 
çok o duğu gibi, Ün:versitelerc devam 
ederek herhangi bir meslekle doktor 
olanlar da çok Lulunduğu iç'n tan:
madığı, fakat haline göre doktor 
olması liıım gelen herkese doktor 
diye hitab etmek bir terbiye eseri 
imif ... 

Tanrı razı o1aun, Ahnanyadaki yenl 
rejimin bu doktorluk ifratına da bir 
nihayet vereceti anlatılıyor. Bu yeni 
rejimin himmet Heri olnak, Almanya 
Üniversitelerine de•ıım edenlerin ıın
yısı g t"çen senedenberi gayet ehem
miyetli bir .lcrecede azalmıı . . 

Azalma en ziyade Hukuk dersle
'"inde görlllüyor. Hukuk faknlteleri 
talebelerinin yl\zde elli yedlıini kayb
etmişler. Fizık ve kimya dera'orlnde 
talebe sayısı yOzde eHi, felsefe ders
lerinde yüz.de kırk s ~ ki.z, iktisad ders
lerinde yüz.de 35 r z.almıı. 

Huhuk ders'erine rağbet edenlerin 
en ı.iyade azalması insanı elbette 
memnun edecek Lirf cydir. Şimdiye 
kadar baıka milletler, Alm"nları çok 
t1Öı. söylemekle itham ederlerdi. Bun
dan sonra orada laf ebeleri de git• 
tikce aza· acak demektir. Bazıları da 
Almanlar fel sefeyi fo:ıla severler, 
bir çoğu kafasını felesefe hayallerile 
doldurur, derlerdi. Bundan aonra 
feylesoflar da azalacak ne kn~ar iyil 
Almanya filesoflar memleketi diye 
sayılmaktan kurtulacak f 

Y nlnız, fizik n kimya talebeııinln 
azalması biraz. düıündOrecek fey. , 
Bil\!ilk savaş içcriı"nde Almanların 
ötC'ki milletlerden çok ziyade kimya· 
gerleri bulunmauna ötekiler gıbta 
etmi9!erdi. Ya, tekrar aavaf çıkarsa, 
ıehirli gazları yapmak içln kafi 1ayı
da kimyager bulabilecekler mi ? 

Şimdilik hekimliğe ve eczacılığa 
rağbet "denlerin sayısı haylıca bllyOk· 
müı .• Hekimlık derslerinde talel-enin 
say ıı yDzde ancak yirmi beş, eczacı
lık derslerinde be yQzde on altı 
azalmış. 

Anla tılan hekimlik ve eczr cılık 
Almanyada hail p ara kazandırabiliyor. 

* Almanya Ünivereitelerinde talebenin 
uyııı aı.aldıtını haber veren Almanca 
Lokal Anzeiger gazeteeinln yazıc111 da 
benim kafamda olduğundan, o da bu 
az.almadan dolayı seviniyor. Fakat 
Atman yuıcı, her doktor 1 Hitabete 
alışmıt olmalı ki, Hvinci bu hitabın 
ıönccetinden detildir. Vakıl, o da, 
Almanyada fa:ıla okuma yaır;mrının 
artık ifrata vardıtını Ye bunun 6nfintl 
almak Ji:ıım oldutunu ı3yl0yor. Fa
kat uıl •evincl, Almanyada genelerin 
Oniveraiteye deYam etmektenae, rtlc 
ile me•gul o\mayı tercih eltikluin-

dendir. 
ÇClnkO, Clntvereitelerde talebenin 

azalmasına karıılık olarak, ~vlınell 
genelerin aayııı ırittikçe artıyormu~. 
Zaten yeni rejim hOkümeti, Qnlversı-
teye ııirecek kızların sayı•ını, erkek
ler' n say sının ancak ynı:de onuna 
bağlamıt. Demek. o!uyor ~i,. yOz kız· 
clrn <l okıan taneeını aşk ıçın, evlene• 
rek ailo kurmak iç:n bırakmıf. 

Doğru15u haksıı bir fikir de deJil. 
Kadınlar da erkekler kadar çok oku
yub Y• zsrlaru, evlerde sö~ül~ı.üt 
çamaıırları, kopmuı dOJmelerı un 

L---------------------- ___ J dikecek? 



4 Sayfa 

Biga da 
Sebze 
Bolluğu 

Biga ( Husust ) - Şehrimizin 
yaz ve kış sebzesi çok boldur. 
Her hafta başında pazar yerine 
getirilen sebze, b :rkaç kaza hsl· 
kını doyuracak kadar artıkt r. 
Bu bolluk son derece ucuzluğu 
doğurmaktadır. 

Kasaba çarşı .. ına gelen ara· 
ba'ar doluıu lahn ve pır salar, 
yeyici ve lıcı bulamadıklarından 
çürUyUb ahlmağa mahkümdur. 
Bir bahçevanın özene bezene ye· 
tiştirdiği pamuk gibi yumuşak 
hamam bohçası gibi şişkin, beş 
ve sekiz kiloluk lahnalır yok pn· 
hasına &atılmaktadır. Beş kilo:uk 
bir lahna yllz paradır. Ya o ke· 
reviz, kırmızı tur~u pancan, havuç, 
turup bolluğuna n3 dersiniz? Cı
varımızda şehrimiz kadar sebzesi 
bol bir }er yoktur. Biganm hem 
merkezinde, hem de köylerin· 
de artık sayıda sebze yetiıtlği 
için ıebze kıymeti adeta biçe 
inmiılir. 

Flatlar dUşkUn olduğu için 
ıebı:e yetlıtirenlerfn ceblerin pek 
az para girmektedir. 

Bu ucuz satış, sebzecilerin 
emeklerini korumamakta ise de 
eiinde biricik itleri bu olduğu 
için yine bahçıvanlıktan vazgeçe
memektedirler. 

Yaz gUoU patlıcanın tanesi 
beş paraya indiği ~lbl domatesin 
kilosu 50 paraya ve dolmalık 

b iberin taneııl bir paraya iner. 
Hele ta'Ze bakla turfanda iken 
beş kuruştur. 

Pazar yerine gelib de 1atıla

mayan canım sebzeler, birkaç 
gUn içinde çUrlimekte ye çaya 
atılmaktadır. Burada mübadil ve 

gayrimUbadll llç ylizden artık ay• 
lak adam vardır. 

Bu 1 siz yurddaşlara it bu
lunmuı olmak Uzere bir konser• 

ve fa brlkaaına çok hızlı bir ge• 
reklik olduğu gl!neı gibi mey• 

dandadır. Memleketimizde birkaç 
yurddaıın böyle blr fabrika kur
maaı pek arı:u edilmektedir. 

Bo sayede ıehrln hem Hbıe· 
clllğl korunmuı olacak, hem de 

o Uç yUı: ftıiz vatandaıa ft bu
lunacaktır. 

Birçok yurddaılar paralarını 
yer altı bankalanna gömerek 

aaklamakta, it bUmemlılik yüzOn· 
den paralar bGyleco piyasaya 

uzak tutulmaktadır. Vaktile meı· 
rutiyetin ilAnını kovalayan gOn· 
lerde şehrimizde yirmi bin liralık 
bir bakkaliye şirketi kurulmuştu. 

Bu kur.um, bir f ki yıl ıon 
ra hlsaednrların biribirine ettikleri 
fenalık yUzUnden bozuldu. Bunu 
kendilerine örnek tutan bugUnfin 
zenginleri bir türlU paralarını 
ortaya atamıyor ve bir fabrika 
kurmıya yeltenerniyorlar. 

Kahvehaneler, lşıiı. genclerle 
doludur. Böyle bir fabrika açıl
dığı takdirde çok ucuz işci bulu
nabileceği aşikardır. Şehrimiz 
piyasas na dökülen dağlar gibi 
küme küme sebzc 'erin çür "yüb 
ziyan olC:uğunu g ördükce acıma• 

mak elde değ ldir. 

11. Ş. Ay<lüz 

SON POSTA 

• 
MLE ET HAB LERI 

şe Bayındır) işleri 
~ Yeni Bir Çarşı Yapılıyor, Şehir 

Etrcifında Toplanacak a şının 
--

Kırşehir (Hu· 
ıu i) - Muıtan 
viliyetimize ta
yin edilon vali 
Midhat Sayl m 
Kırşeh.rde buyuk 
bir bayındırlık 
faaliyetine baı
lamııdır. Yıl• 

Jardanberi Kır· 
şehirlilerin ta· 
hakkukunu bek· 
ledikleri iatek-
1 rini, yavaş ya
vaı yerine ge· 
tirmektedir. Ba· 
yındırlık itine 
,ehrin ortalık 

yerindeki çar ı· 
da baılanılmııtır. 
Baı mtihendiı Mazhar Demirkan ı 
bu bayındırlık işlerinde yalinin 
Hğ eli mesabesinde bulunmak· 

tadır. Çarımın:çamurlu dar sokak· 
ları genişletilmekte, kerpiç dllk· 
kanlar, bodur evler yerine yeni 
ve asri biealar yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar bir arada buh:
nan tuhafiyecilerle kasaplar, de· 
mirciler ekmokçll r birbirinden 

Sivarhda Kültür 
Faaliyeti 

Sivurh (Husuat) - SiYarlı BH· 
nl kazasına bağlı bir nahiye er• 
kezldir. Bütün h lkı okur yazar· 
dır. Bunun için kUltilr itlerine çok 
ehemmiyet v rilmektedlr. C. TUn· 
ayın ön ayak olması netlceıi ola· 
rak bu sene köyün ortalık yerinde 
3 sınıflı bir mekteb yaptırılmıı ve 
bu 19 için 1500 lira ıarfedllmittir. 
Mektebde 80 talebe okumaktadır. 
Nohiye merkezi olan köyUmUzde 
250 ev vardır. Bütün arazi Uzüm 
bağları Ye fııtıklıklarla kapalıdır. 
Köye her sene 15 bin lira kadar 
para girmekte, halk mUreffo bir 
ıekflde yaıamaktadır. Yeni muh• 
tar Bay Bekir Doğan köy blld· 
ceaini bin lira yUkseltmiıtlr. 

lğdırda 
Halkevi Üyeleri Kayak 
Müsabakaları Yapıyorlar 

lidır ( Hususi ) - Bu sene 
hanlar çok iyi gitmektedir. ihti-
yarlar kıı mevıimlnde ıimdiye 
kadar bu kadar iyi hava gl>rme· 
dikler~nl söylemektedirler. lidır 
Ha:kevi spor kolunun kadın ve 
erkek llyelerinden 20 klıilik bir 
kafile 30 kilometro me19f ede ki 
Çlliye gitmftler, kayaklarını da 
beraber sı6tDrmUılerdir. Burada 
kayak müsabakaları yapılacaktır. 

Karamanda Mahsul Vaziyeti 
Karaman, (Huıuıl) - Bu •e

ne mahıul Taziyeti çok iridir, 
bir aralık kuraldık tehlikHi baş 
göstermiş, fakat pek k11& sllrmUı, 

köylU endişeden kurtulmuıtur. 
Buğday koruma kanunun tatbiki 
üzerine mahsul fiatları yDkıeldl· 
ğindeo köylU memnundur. 

Tireboluda F elAketzedelıre 
Yardım 

Tirebolu, (Hususi) - Marmara 
felaketzedeleri için burada iane 

toplanmiya başlanmıihr.Raıld peh• 
lıvan taraf ıııdan da haıılatı bu 
işe verilmek lizere bir müsamere 
t erlib e di !miş, halk çok rağbet 
1,Öslerm:~rr. 

Kırıehirden bir görünüş 
ayrıltılmaktadır. 

Çarııuın Bedestan kısmında 
yüz kad r dükkAn yıkılmıştır. 
Çarşının yeni plAm yapılmaktadır. 
Dağınık b ir halde o 1an ıehrin 
çarıı etrafında bilhassa Gace bey 
semtinde toplanılmasına çalış ıla-
cnklır. Çarşı plinından sonra da 
ıehir planı yapılacaktır. 

Vali bUtün esnafları Belediye 

salonuna çağıra· 
rak iflerl etrafında 
konuımuı, dedik· 
!erini dinlemiı ve 
bu esnaflara he· 

men birleıerek bir 
Inıaat ıirketl kur 
malannı tavsiye 
etmiıtir. Şirketin 

kurulması itile 
de Cumhuriyet 
Halk Fırkası Baş
kanı M. Seyfeli 
ve Beledi ye Baı· 
kanı M. Turgud 
meşgul olmakta· 

dır. ilkbahar baı· 
!arken yapı tirketi 
kurulmuı, çarşı 
plAnı ikmal edl!

miş, çarşı da hazırlanan plana 
göre yapılmaya baş~amış olacak· 
tır. Yeni çarşının meydanına da 
Atatürkün güzel bir heykeli 
konacaktır. HUiasa yeni valimiz 
Midhat Sayl m Yanda \'e Muşda 
olduğu gibi burada da güzellikler 
ve yenilikler yapmakta, bütUn 
icraatı ile Kırşehirlileri kendisine 
bağlamaktadır. 

Tarsus ulübünün Senelik Kongresi 

Tarauıı kulübü azalan bir arnda 

Tanuı (Hususi) - Tarsus kulUbUnUn senelik toplanbıı yapılmıf, 
kulUbUn bir te.nelik faaliyeti hakkındaki rapor okunmuş, kaymakam 
Bay Fikri de kongreye iştirak etmiştir. 

Yapılan aeçimde idare heyeti Başkanhiına Bay Ahmed Kocak, 
Durmuı Gürbüz, Ad;iye Baıkitlbi Mu at af a Balam, Baki Ye Bekir 
aeçilmlılerdir. 

Zonguldak Antra- Divriğin Bir 
sit Fabrikası Yıllık ihracatı 

Zonguldak (Huıust)- it Ban
kaslle Sumer Bankın birleıik to· 
şebbUslerlle iehrimizde yapılmak
ta olan Türk antrasit fabrikaaının 
kuruluşu ep~y ller:emiştir. 

Fabrikanın bina kısmı hemen 
tamamile bitmiı gibidir. Yarım 
kok çıkaracak fırınlar la, kömürün 
gazından ve öteki terkiblerinden 
kanıık kimyevi mahsulO almıya 
mahsuı daireler yapılmaktadır. 

Fabrikanan açılmaıı bu yılın 
ağuıtoı ayı içinde yapılmıı ola• 
caktır. 

Antalyada Talebe Pansiyonu 
Antalya (Husus!) Lisede tahsil 

için muhtelif villyet ve kazalardan 
gelen talebenin ötede beride da
ğınık bir halde ikamet etmemeleri 
için bir bUyUk bina kiralanmaaı 
ve talebelerin burada pansiyon 
olarak ikamet etmeleri kararlaı· 
tırılmııtır. 

Dh rik, (Husuıtt) - f urada 
Selçukiierden evvel yapılmıı bir 
kale vardır. Ulu camiio karıısın· 
da olan bu kale ıehre hAkim bir 

tepe tizerinde kurulmuı bulun· 
maktadır. içinde bir cami ile 
birçok ıu mahzenleri vardır. Ka· 
lenin kapııı ile cami güzel aan'at
lerden birer ıahe1er addedil
mektedir. 

Kazanın dört nahlyeai, 120 
k~yll ve 31 bin nüfusu vardır. 
Her yıl kazadan vasaU olarak 5 
milyon kilo buğday, iki milyon 
kilo arpa yarım milyon kilo bakla 

· ihraç edilmektedir. 

Amasya Belediyesinde 
Ama1ya, (Huıuıt) - Belediye 

ıehrin 3 yerinde umumi abdeaane 
yaptirmiya karar vermiıtir. 

--1-----

Çevirme 
Yanlışları 

Nurul lalı Ataç 
Kerim Sadi kendine eğlenceU 

bir it edinmiş: Baıka dlllerd~: 
çevrilen kitabların asıtıerı 1 

tllrkçelerinl karıılısştırıp Y~f1~ 
yerlerini gösteriyor. Birço 10-
blzlm dilimize çevrilirken bUsbi 

k• il 
tün başkalaııyor, asılda ıD 1' 
tersini, hatta onunla yakın uz.: t 
hiç bir ilişiği olmıyan şey e 
ıöylemeğe kadar gidiyor. 

1 Bir gün Ahmed Haşim: 11 8 J 
de, demişti. Bern mukavelesi 

11 kabul edip tercüme kitabları 
aaıl mubarrirlerini telif bakla 
ödenmesine razı olmalıyız. A~·r~' 
palılar, pek nndir de olsa, bı~ıtıl 
bir iki yazımızı dillerine çevı~ 
yorlar; onlıır için telif hak 
alınz. Bizim ba~ka dillerdeO 
çevlrdiklerimize gelince, b ir bak' 
amlar, benz r yerini bulurlarft 
biz de parayı verlr;z. ,, 

Evet, bir alay, bir nlay 81) 
ma gerçekten d b tisbütUn uı• 
değil. . 

Her dilin tercUme!erlnde hır' 
takım yanlıılnr buluna bilir, bil
haasa gUç, karışık parçalarda. 
Meseli Andre Gide, eııerlerind•• 
birini lngilizcey tercüme ederi 
bir yazarın, bir musiki ıstılabJ 
olan " accord parfait " ) 1 11 pat" 
fait accord ,, ile karıştırıp ,, tarO 

ld. ~ ·ııl bir anlatma ,, anlamına ge ıgı 
sanmıı olduğunu söylilyor. F akat 
bizim yanlışlarımız böyle incO 
noktalarda değildir. 

Niçin böyle oluyor? Ya banCI 
dilleri iyi bilmediğimizden diye" 
cekıinlz. Doğrul Ancak yabancı 
dilleri niçin iyi bilmediğimiz d• 
ayrıca ıorulmağa değer. lngillı. .. 
ceyi, almancayı bir tarafa bırak• .. 
lım; fakat bu memlekette fr.ansız~• 
ne zamandan beri öğreniliyor 
Onu da iyic b ilmiyoruz. N.çiP · 
Kerim Sndi'ııin çıkardığı yanlıt• 
lara bir bakın, niçin öğrenemedi-
ğimizi anlarsınız: Mütercimlerinı~ 
zin heps:, asıl metne dlkka 
etmiyecek, liigat kttabina bakın• .. 
yacak, anlayıb anlamadığını kon .. 
trol etmiyecek kadar kendilerini 
beğeniyor. Sanki kendi kendile" 
rine: " Bf'n, benim kadar akıllı. 
kafalı bir adam Jeb dem~dell 
leblebiyi anlar, onun için liigat• 
bile bakmaz,, diyor. 

Kerim Sadi, Zarathoustra'yt 
tllrkçeye çevirirken, "karaya çıl<" 
mak,, veya "kara inmek,, deme1' 
olan fransızca "atterrir,, sözµol 
"topraklaımak,, diye çeviren bit 
mUtercimden bahsediyor. Y antışıd 
kökli belli: adamcağız: 1 'An!adııtlı 
domiı; terre toprak olunca atterrlt 
de topraklaşmak. Hay akiıınl• 
yaııyayımf,, demit ve l6gat kit4' 
hını açmağa tene7.z01 etmemiş. 

Kerim Sadi'nin kitablarıad 
okuyun; çUnkU bu yaptığı hayır~ 
bir iştir. BeJkl birkaç kitly• 
utandırır da kendilerini l:eğell" 
meden çalışmağa sevkeder. 

••························································ 
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Siga 

Bir ltalgan -
lltıbeş Harbi re
/esinde Miyiz? 
1~•be.ı ~. ftalyan Somaliai hududu, 
il le h ıhta Af çıkarab"lecek nuik a: talardan b·ri heline gelmioür. Bir 
ı._ "'•nlar Çin - Mançuri hududu, nasıl 
J. rlbi hadiıeler çıka çıka nihayet 
... Porı ordularının iatil!sına uğrrıdise, 
~·~• da v ziyet o hale gireceğe 
Çı.~·1Yor. Şu farkla ki Habeılller, 
taır ~1•rin yumuıaklığından ba~haıka 
'el uytıadırlar ve bDyük bir ltal)ııD 
•aı;' beyetinln Habaı topraklarına 
ç811~:,••ı pek mnzuubahı olamaz. 

.._ liaLeıliJer ııdamakıllı tenıik edil

.. lblt olmakla beraber silahları 
~eıa lllodernlqtlrih:aif kuYY6tli bir 
fc hı.Ya ıahibdirler. Bu ordunun, 
.. : rıda, bfilün kuvvetlerile iki 
h:OQa )'aklatabil•cetini aayleyenler 
._ f dejiJcffr. Habeı aıkeri cesaret 
ildi ~•ratile maruft•r. Kaaaatklrdır. 
"'-~ıra •laaadeıblijine Ye 7akıeı 
•• lıtıa• ratmea ıClıalern açlık 

•uıuziuta dayanabilir. 
~ lfa.,a kuvntlerinln ltalya lebine 
\e 8

1•bilecekler rolG mllatevli ordu 
\ :•bına oantaj kaydidwHk, geride 
~~:n bGttın uaıurlar Habeıiıtanın 
4- ite lh••ki alacata benzerler, bun
.. la auırlldllr ki ftalyaaın Habeıiıtana 
..... , "k 
ılQ lllı yaata bir aef u yapmııa1 
ı, '"ıuba1ı• olamaz, olıa olaa, aık· 
~:~ıa . h&diHleri bertaraf edecek 
ıaıı h.ır hudud tahdidi için belki bir 
il Qııayıf Japılmak mevzuubahiı olabi
ı:· Bu •ırada lngfltere ve Franuaın 
ltt..,. . 7•rinde mftdabalelerl, lta!yaaın 
• •dıttııı kendisiae temin edtrek tlt 
.: lr.ehab yanmadan vaziyet durultuı. 

1•'c •uretile ihtillfıa blyOmHİ temin 

Uo u?aiıilir. Şu ıartla ki ltaJya fazla 
irı 'd'b 

1 gı ı dava; herıeydeo Gıtla bir 
c)letinefla •e.elui haline l"elmHin. 
tir takdfTde ahvalin alacatı .. kli ke ... 
le 111•.k. kolay olmaz n İtalya dahi, 
•adı ıateti haricinde bClyftk bir ma

'•rayn silrOklenebillr. _ Süreyya 

200 Köy Kar 
Altında Kaldı 

~ S•ntaader, 12 (A. A.) - 200 k8y, 
~ •ltıada kaim ıtır. Ot olmadığı 

8 baY•aıalar ölmilıtlr. 
tellılitİ' kar makinHi, deınl.ryohmu 
ıalıl.._,~lll•k Gıcre çalıtırkea yoldan 
ti •rdır. 

"-•ı Uıuslar1nın Tlc•ret 
8,,. ., •• ,. 

Sto1c1ı01 lua, 12 ( A. A.) - Gazetelerin 
ta,111 ._dan aldıkları beberlere göre, 
•onfe~Çllacak Şimal ulusları ökoaoml 
llya1aıa~'1b~a bu uluılann dıt ticaret 

~OQf IÖrOıliJecektir. . 
lio'•e İran-., Danimarlta, Finlandiya, 
lttirakç, d •Yeç Ve E.tonya blkGmetleri 
~C•klerclir. 

SON POSTA .. 

BİCİ AFLAR 
Bir l ar 
Gaz te ine 
Göre .. 
Eulgari tanın f unaanSonra l 

e Yapması Lazımmış? 
Sofyad çıkan ( Zora ) a-azeteai 

"Bulgariatan n meYkii " baıhj'ı ile 
D•frettij'i Lir m k lede dt)Or ki: 

Bu ıariıta , Ba kan yarım ad sın o 
ortasında b un tadır. Ş"mal sını

rını teıkil e en Tuna nehri, Bu'ga• 
riat nı Orta Avropaya hğhyor; diğu 
taraftan Bu'g r"at n, Viyana • Buda
peıte - Belvad - Sofya - fatanbul • 
Aaya yolu lzer ndedir. Boj'azlar, Ro
dop datla.rının eteklerinin biraz or· 
taıın adır. 

Tun , Bulgar ata ı Romanyayn bağ
lamakta, Struma, N.eata ve Meriç ne
hirleri ayni zamanda Elea •e Tilrk 
topraklanmlaa da ıreçmekte, Morava 
Yadiıi ise &ulg riıtan.a N.,t •• B 1-
pad aru.ncia muv •ala hatt.ııı teıkil 
eylemekte ir. Bulır r· atan, İtalya •ibl 
bir yanmua değildir ve bu ael.elıten 
dolayı büylk b"r • il müdafaa terti
batına ihtiyacı yoktur. Bulgarlatan, 
l.iı kııntı AYrupad d"ter lı.ir kıamı 
Aayada bulunan Ruayaya da benzeti
lemez; altmtf b~ı milyonluk Alman• 
yaya da be•zememe tedir. 

L ndra Anlaşmaları 
Bir Çevirme Ve Çevrilme Hareketi 

İle Mi a rıldı? 

Loadraua Fra • z ve lıtl' 1 z B - Ulus ar kurumu mıs.ak nı ileri sürwüı-
lcanlar1nın yaptıkları mOsakereler, lerdir. lıbu temıi~i lnriliz karikatüra, 
bazı razetelere göre tam bir anlaı•a Frana z Bakanlarının miıakı •yaptır. 
ile neticelenmiıtir. H:ıkikı>t iae böyle mak için taaruzların•, fogili• Bakan'a-
değild".r. lngiliz.ier, Fr naı.ıların iıte· nn•n da bu yola d8kfilmemek için 
dikleri tekilde bir anlaımadan daima mfitemadiyon kaçındıklarını g8steri7or. 
k çmıf \'e buna seb•b olarRk da Bu ruim, v ziyetin iyi bir ifadesidir. 

~~;~=~==-==========;;==-======--====-=-=-= 

İngiltere Ve Viya da Sosyal 
Bu11' riataa, küçnk, zayıf, nllfuıu 

altı milyon ya Yer y yo • bir mcm· 
lekettir. Bllytik d vktlcr n Hikslor ni 
yapamaz. D'f!er t r ~n komtularıa
dan da ayrılmaması IB.nm gelmektedir. 
Bu hıılde biz"m için yopıl cak yegAne 

Ko ·· n · st Tahrikatı Hınd.stan 

rı, uluıal ve soysal . bir tes nDde da
yanan lcuvvetli bir ıdar6 vOcude ••· 
tirmektir. 

On iki Adalarda 
ltalyay a Göre Her Şey 

Yo:unda 
Roma, 12 (A. A.) - Mes jero ga-

zetesi, K : noı dası iidıse.eri 
lııakkuada .-arı yaa ,.on 

.. Adada f talyaa memurları hallca 
tazyik yapmıyorlar. Yunan gazetele· 
riain 1 zd klan hlidiselerln de aslı 
yoktur. Fakat Atina gaztteler;nin bu 
dostluğun ahengini bozabilecek eıasaız 
ve tnhrik edici haberler yazmamaları 
llzımdır.,. 

Me,hur Fransız Aşçısı 
Eskofl ÖldU 

Viyana, 12 ( A. A.) - 1934 hadi
selerinin yıldönümil münuebetile, 
te hit val,'aları ç knrnrya memur 
edilen ıos:vaJ • 1 omunıat icra komitesi 
heyeti, geÇen hafta tevkıf edilmiıtJ. 

Bu heye n yeniden teıekkül etUji 
meyd na çı nen, d6o 20 kiıi dalaa 
tevkif o1unmuı ur. 

Ş hrin lıazı yerlerinde, müfr"tler, 
bo u oşuna nümayiş yapmıya kalk v
m ş ard r. 

V"vann ve ~y ılef e: zabıl Si i e 
jaa ll;ma uvvet eN, her htimn e 
k ıı ltaa rlanm f bul•nmıı.ktadll'. 

Almanyanın 
Londraya Cevabı 

Londra, 12 ( A.A ) - Avam ka· 
nıaraal, C.CSrt gün hararetli nıUzalcere
den sonr.ı Hindııtan eau teıkilit 
k .. nun llyibaaının ikinci okunuıunu 
bitirmiıt·r. Llyihaya muanz olan 
mub fazaklrlar zllmreırf, İfçİ fwrkaıı
nın aleyhteki takriri lehinde rey vere· 
cektir. lıçi fırkas , Hind İfçl ve köy
lüıüniln soysal ye ökonomik kurtu
luşunu temin etmeyen hiçbir layihayı 
knbul etmeyeceğini bildirmektedir. 
Ncticed~ İfçilcrin takriri 133 reye 
karıı 404 reyle reddedilnıiıtir. 

İngiliz Hava 
Kuvvetleri 

Berfin, 12 ( A.A.) - Franaız• Londra, 12 ( A.A:) - Han m•e-
lngilız anletmasına Almanyanın ce- teıan, 934 yılı batında lagiltere ada-
v.ıbı pelr y kında nrilecektir. lımnJa 425 tayyaro varken bu yıha 

Diplomatik malıafil, bu cevabın baı·nda 453 tayyareai bulunduj'uau, 
A'm ny 'ya yapı n teb'iğe nıuka~il, fakat aynı müddet içinde Sovyet 

Ni•, 12 (A. A.) - Frannz yemek- Londra ve Paria hükümetleri neı.dın- tayyarelerinin 1300 dea 1500 aayıaıaa 
lerini n yemek piıirme umlünl de tir teşebbüs icr. aı suretile değil, yükseldiğini aöylemiıtir. 
bllUln dOnyada mcıhur eden muharrir f kat Berlindeki İogili'l n Frıınsı~ Paraguvayın Sillhlar1na •e aıçı Eakofi lSlmüştilr. · Hf rleri Y ııtas le tebliğ edilecej'ııu Ambargo 
Avusturya Ba,bakanının zannetmektecır. 

Lah y, 12 ( A.A ) - Bolivya, 
Londra Seyahati Berllnde Menenjit Uluslar Kurumunun vesıı.yasını kabul 

Londra, 12 ( A.A. ) - Avuıturya Berlin 12 ( A.A ) - B r maha'· e.tiğinden, Holanda hükumeti, yalnız 

s.,.. s 

( Gönül işleri J 
Okuyucularıma 
Cevablarım 

N. M. O. imzasile mektub ya· 
zan bir genç kız, bana facıa bi· 
)ine gelebilecek, hakikaten halli 
zor bir vaziyetten bahıettl. Arzu· 
suna uyarak derdini burada tek-
rarlamıyacağım. Kendlılne söyli
yeceğim ıudur: 

1 - Bahsettiği erkek, anlat
tığı vaziyette arzusunu cebren 
yapacak kuvvette olmıyacakhr. 
bıı takdirde evi terketmekde ace
leye lilzum yoktur. 

2 - Evlenmek maksadile Yak
ttle talih çıkan zat madem ki İfl 
mütemadiyen tehir etmektedir, 
esa11en arada da yaı farkı çokdur, 
bu söze aadık kalmak da mecburi 
değildir. 

3 - Diğer talihleri reddet· 
meyiniz, içlerinden en mUnuibini 
mümklln olduğu kadar kısa bir 
zamanda Hçinh Ye evleniniz. 

4 - Bahaettiğinh erkek tah
minime rağmen tehdidini cebrem 
icra edecek vaziyette ise, bu 
halde tavsiyelerimin hllkmft kal· 
maz, eYden ç.ıkmahsınız. Gene bir 
kızıa yalnız ba91aa bir ev hdarak 
yapmaıım bot görmem. Fakat 
mekteblerin, hastahanelerin, ıef· 
kat mllesaeselerinln birinde mu
v akkat bir iı bularak sığınması 
mümkündür, nihayet aon çare 
çoluk çocuk 1abibl bir aileye 
panıiyoner girmektir. 

• Bayan " M. O,, anlat.yon 
Kon uıduğum, hakkında all

ka be.Jediğim bir 1renc, meıhur 
kulUblerlmlzden birinde fudbol 
oyniyan bir aporcu birı&a mil.sa
habe •anasında bana: 

- " Ben sevdiğimi biuettlğim 
zaman kaçarım,. demiıti. Bir 
milddet sonra benimle temastan 
çeiomiye baılaymca hahrıma bu 
ihtimal pldL,, 

MOmkündftr, fakat bir baıka 
ihtimal vardu ki, o da bu gencin 
bir baıka kızı sevmiye ba1lama11 
Ye onu kıskandırmamak için bu 
okuyucumla temasi keamlı olma· 
•ıdır. Ben ıııkta, daima hiHin yu• 
va kurmak arzuslle mlltevadn 
olarak ytirllmeslnl iıterim, eğer 
okuyacumda bu fikir vana bah
ıettlğl gence, onun arzusuna rağ· 
men yaklaşabilir, kOçOk dllıme
mek, yapbğını hissettirmek tartile. 

Aksi halde meaeleye, halle 
değmez bir muamma nazarile B .. •bakanı Bay Şuınla ile Hariciye lede men'enJ'itten iki klıi ölmiiı, meK• , k 

1 ""..- • Paraguvay a ıey o unan silAbları Bakeaı ayın 24 Bnde buraya gc]c- tebler kapntı mıf, umumi toplantılar m8a:ıdereye karar verrnlıtir. TEYZE 

celderdir. __ __,~~.,,,.,,,..~=""=~~:.,:d~a~=!y:•::a~k:_;e: .. i:ln:.:_:lf~İ~r.,,-...~"'!!""'"--~~~-=::~~'7'.':::~~~~'1ESC::2zı=ı!:=-~~~-----~~~~!::""-~=~~-~-=:ı 
bakarak geçmelidir. 

sonra da Se'manın bir portresini Şimdi tamam.. Benim naza-~ 
GECEN il HAYROlSUN ! 

Y• pmıya baıladı. Tosu~ ~e! bir rımda ikiniz bir adamsınız.. Seni 
kömür şirketinde mechsı ıdare •eviyorum, onu sayıyorum.,, 

. k k z ı Garib ve rahat bir felsefe. azası olduğu içın 81 81 ongu • 
dağa gidib geliyordu. Selma Yedi aydanberi bu böyle devam 

Halimeye körilkörüne emniyet 
etmlı olmaıını kendi keo
dine bir tfirlft affetmiyordu. 
O patırdı arasında Halimeye Ne
jadm ııhhatinl Ye randevuıuna 
gellb gelemiyeceğinl ıoramamışb. 

Yazan : Server Bedi 

Çolc le 
lerdi. li 0nUfmazdı ve pek az gl-
~ • '••n daima &fkell bir du· 
~•re •br~l fakat Selma onua bu 

ı. ki 16rın018• maeye bağırdıjım 
S..ıııaa,. lftl. Son derece fedakirdı. 
•ıkla 11 •eaaiz ve bududau bir 
cliJcı•rio~ın~~ baı1amıstı. EYleıı
dın lcı&ıı .:ncı ••neli ıenc ka· 
kacası •babiına tatuldu. O Zaın 
llltıştu. E . an bba parça ol-
L 'Vtn • • 
qınınel ıçınde en mB-
llioi t .. 1,he.t.•elenn dlsipll-
'-iraşts le •de.._Iır hastalıkla 
• ' •rııının b Yrıltnadan hUtU •ı acundan 
•lale ••rd.' n Üiçlannı kendi 
Y•aini bar~ ~e ~oktorlann tavsi
.\yr ~ tutt arfıne yerine getirdi. 
._un bu iti ufu bir hastabalucı, 

Selnıa k nasına fatıb kalmaşb. 
lr.t 'i ocaıını ••Yemedi fa-
.. _ er Y6zlind h ' 
._. ona h . e erkeaten ziya-
Beyia bi b. Urnıett Yardı. T o.an 

ç ır •6ztı.adea dıtan pk-

mıyordo ve iki sene içinde onun 
tam emniyetini kazandı. Bu emnf. 
yet niıbetinde <le hllrriyeUni elde 
etmiıti. Eve gece yarı•ına yakın 
geld ğl oluyor, Tosun Beyin en 
kllçUk bir ihtnrma uğramıyordu. 
ilk önceleri bu hUrrİJetİ •uiisti
mal etmedi. HerkH Tosun Beye 
« Selmayı kurtardın! » demeye 
baflamıftL Fakat biraz daha 
f ace dütllnenler bu ahengin mu
nkkat olduğuıau iddia ediyorlar, 
Selma•m bu aile inzibatından 
bıkacağını ileri sllrDyorlardı. Haklı 
çıktılar. Selma Nejadı bir baloda 
tanıdı. Bu, kocuının aksine, 
zayıf' çok b..... Ye anzel 
konuıan, iyi aiyinen, bllUba ka
dınların hotuaa giden, otuz bq 
yaılannda bir ressamdı. Şirket• 
lerden birinde çalqıyordu. Evveli 
Toıun Beyia resmini yapmak 
ltala....Oe bu .U.Dla lçbae girdi, 

yalnız kaldığı zamanlarda birkaç edib gidiyor. Haftada bir defa 
defa rea amın atelyesinde poz Nejadın Beıiktaştaki atelyuinde 
verdi. Seviıtiler. Çare yoktu. buluşuyorlar. Tosun B. Zongul-
S.lma bunu Nejada açıkca aöy· dağa gittiği zaman bu randevu-
ledi: ,. Hayabmda sana tesadüf lar haftada ikiye, Oçe, dörde 
etmeaeydim çok bedbaht olacak· çıkıyor. Fakat iki akşamda b. 
tım. Kocamın bllyük bir kuıuru de Nejad Bebeğe kadar geli ır 

ki 0 da çok iyi bir adam Şehidlikte Selmayı buluyor, ~=~ 
:~~asıdır. Mücadele için bir ıebeb ıeye görünmeden dolaııyorlar ... 
kalmıyor. Herşey iyi, ili, mil- O gün de buiuıacaklardı 
kemmel, muntazam.. Para11 Yar, Fakat iki gfin ev\ıel Nejad Sel~ 
sözDnde duruyor, bana kartı mad~n ba~~a ayrıl~ığı için gelib 
ıadık, fedaklr.. Herşey gllzel, gelmıyecegı şUbhelıydi. Bunu an-
fakat berıey yeknesak, can sıkıcı, lamak için Selma oua Halime i 
baait .• Evlendi~ime pklşman olma- göndermiıti. Fakat Nejadın me~ .. 
dım. ilk iki zırzop ocamın d ya· tublaşmaktan fazla ho~lanması 
nında Toıun Bey bulunmaz a am, işi berbad etti. Selmanın kalem-
tam erkek.. Fakat benden otuz le, kiğıdla hiç baıı hoı değildi. 
iki af daha bDy8k.. Hiçbir zevki E lü l 
beJmkine uymaz: Kitab okumaz, n zumu mektubları bile yaz-
ti atrodan ye ainemadan boşlan- mıya Uıenlrdf. Belki de zeki bir 
:.z, balolara benim zorumla ihtiyatla Nejaddao aldığı mektub-
glder, danı etmez, konuımaz, ların hiçbirini saklamamıı, okur 
gece ,OndOz, ağzını bıçak açmaz. okumaz yırbnııtı. Herıeyi bu 
Can llkıobıındua patlayacaktım. kadar hHabladığa halde o yezfd 

Vakit geldiği için merakla 
evden çıktı. 

Nejad orada idi. Boynunda 
bir atkı vardı. Ôkıürliyordu. Sel· 
ma tııtüne atılır gibi ona koştu: 

- Nen var, dedi, basta mısın? 
iki elini birden tutmuştu. Ne

jad ökaUre 6ksllre cevab verdi: 
- Hutayım, fakat seni oka

dar göreceğim geldi ki dayana
madım, eYden çıktım. iki illndtır 
şirkete gitmiyorum. Halime a.
latmııtır. 

Selma onun iki eliDI de ku"" 
vetle aıl~ıyor, uz.aklara, karfl t .. 
pelerin Hrarmıya baıhyan otlanH 
bakıyor, suauyordu. 

Nejad onun yOrine doğra 
eğilerek: 

_ Sende bir ıey var, dedi, 
bir ıeye fazla, hem çok fada 
UzfilmDtılln Ye bun• bana söyle
miye tereddtkl ediyoraunl 

( ArkaBI •u> 
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Diinga Pamuk Hab•rlerl 

Mersinde 

Pamuk Piyasası 
Gevşedi 

1 

Mers:n, ( Husust ) - Pamuk 

Fakat nkol- piyasasında bir 
t•d•• az m•l gerileme ve dur

gunluk vardır. Ge-
kaldı çenlerdc birinci 

nğız iane pamukları ( 54 ) kuruşa 
kadar satılıyorken ıu birkaç glln· 
dür fiatlar gevıedL iane pamuk 
)arı 52 - 51 vo yeril mallar da 
49 - 50 arasında aablmaktadır. 
Bu fiatlar da pek istekli değildir. 
Fakat ahı verlıler bu:ııffa olduğu 
kadar Adanada devam etmek· 
tedir. 

Avrupa lçl'l -~· aJ~·· lar bu 
fiatları da yllkıek huluyorl"r. Ve 
bu dUşünc• ile piya11da alSrlln
mUyorlar. Ahtı yapanlar, bu du· 
rumda, yerli ihracat ıirketlerl ile 
pamuklu f abrHcalarımıır:dır. 

Bu sonuncu alıcılar da plyaaa· ' 
da nazlı hareket ediyorlar. Bu 
yilzden piyaaa aevıek gidiyor. 
Almanya tekrar almıya baılaua 
fiatların yine yükaelmeye y&z tuta• 
cağı Umid edilmektedir. 

Pamuğun ıonu gelmektedir. 
Bu yıl rekolteai 150 bin balya 
(her balya 200 kilodur) olarak 
oranla:ımaktadır. J935 yılı baıına 
l<adar bunun 72 bin baly&111 dııan 
pazarlara gönderildi, 40 bin bal· 
yası iç sarfiyatı için harcandı. 
Şu hesabca geriye çok az mal 
kalmıştır. Hele iane pamukları 
adetmaklllı eksilmiştir. 

• 
Nevyorktan yazılıyor: Vaılog· 

Yukarı Am•· tondan alınan ha· 
rilcaıntt pamuk berlere göre Ayan 

r~kolte•i ilyesi Bay Bank· 
araltılac•k htad pamuk eki-

mi hakkmda bir kanun llyihası 
hazırlamıttır. Kongreye verilen 
bu JAyihaya göre 1936 • 1937 
yılına devroluaan mikdarın 5 mil· 
yon balyeye iııdirilmeai lcab el· 
mektedir. Liyihanıa esbabı mu· 
cibe kıımında Bankhead bugllnkU 
devir ınikdarını 8 112 milyon 
balye olarak tahmin etmekte ve 
istibllkin de gelecek 111avaim için· 
de artac:.1 ğmı ümid etmektedir. 

Sofyadan yazıyorlar: Bu yıl 

Bülgari•tandtı Bulııariıtanda pa· 
muk ekimi için 

pamuk •lti1tl k 
ayrı:ace toprak 

•rllcrtl•c•k daha çok olackhr. 

Bu münaıebetle Bulgar ekin ve 
kooperatif bankası elinde 500 bin 
kilo iyi cinsden tohumluk bulun· 
durmaktadır. Bu tohumlar alıt 
fiatmın aıağıaında bir karşılıkla 
iyi pamuk yetiıdiren yerlerdeki 
ç:ftcilere dağıtılacaktır. 

...................... ······································ 
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Talebe Yurdlarında.tl. 
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Gene Universiteliler, Ne O~ursa 
Olsun Yurd Hayatını Unutamıya

caklarını Söylüyorlar 
~~~~~~~--~ 

"-Çocuklar, Gece Kimdi O "Şekerim, 
Şekerim!.. Sakın Beni Bırakma 
Şekerim!.,,Diye Sayık 

layan ? .. 

Beklr talebH lokantaeında neı'~li hlr sabah kahnltııı 
Dar koridorda dolatan hade· stidiyor. Yatağında" ııçrıyan haY• ı yUyecek, deill mi?. Bizim gibi 

melerden biri gözlerini uğuıuru• luıunu kapıyor, yallah dıtarıya.. artık olgunlaımıı, yaılanmıı aa-
yordu. Yan yana kapılar açılıyor, Köşede kıra va tını takan bfrJ, yılan lesanlar bu hayatı unutur· 
omuzlarda havlular, dağınık saçlı, burnundan bir dans havası çalıyor. lar mı?. 
yumuk fÖzlU talebeler musluia içlerinde elmayı diıleyerek yiyen- Karşı oda'arın birinden bir çalgı 
koıuıuyorlardı. Bir aeı, alt kal· ler, soğuklardan ıallanır gibi ıeai geliyor, b iri hırçın hırçın: 
tan yukarı doğru seılendi: iki tarafa yalpa vuranlar .. tA dip- - Bfrak şunu sabah ıaabah 

- Yahu C ehld, bınim dit teki karyolada iki kat büzülmUt yahu!. Diye haykırıyor. 
macunumu atianal.. olan talebelerden biri bir trrlU * 

Eakl mekteb arkadaılarımdan kalkmak bilmiyor. Birdenbire Kahvaltı başladı. Alt kat taş-
btrile, Beyaz.ıddald talebe pansl- birkaç yaatık havada uçuyor Ye hkda diz.ili masalarda temiz ıllra• 
yonuoda bir kapı lutinde duruyo- talebenin kafasına çarpıyor. Siz biler, barda klar, tabaklar, içi di· 
ruz. Arkadaı diyor ki: olsanız kızmaz mısınız?. Al sana lim dilim ekmek dolu aırçalar 

- Daha dur, kalkmacblar. iç- bir RilrilltU.. kahkahalar, bağrıf• Yerini kapan oturuyor. Talebe 
lerlnde davul zurnaya kulak ver- malar araaında, gene talebe araaıada sabunu:ıluk var. Biri 
mlyenler var, hele bir gel de ağzına geleni söylüyor: kaıı~ı çatalile masa UıtUnde 
bakalım!.. - lnıaf be, aktam ikiye trampet çalıyor: 

Yatakhanelerden birine girdik. kadar mütaleada idim, b:r lokma - BeklemeyUz, beklemeyüz de 
Kartı karyolalardan birinde gene uykuyu çok mu gördünüz?. Dört beklemeyUzl. 
bir talebe hem çorablarını giyiyor, köşe bir ayna kartısmda aaçlarını Talebeden biri, iki -slile masayı 
hem de aabah aeıile mırıldana düzelten genclerden.,biri sesleniyor. kavraış, tramvay ıUrer aibl taklfd 
mırıldana bir tarkı söyleyor. Yü- - Çocuklu, bu aabah elma yapıyor: 
r.llnden uçlarından sular akarak reçeli var, yanmıı deyellm de - Dan · da da dan dan!. 
hızla içeri stirenlerden biri, kar· bizimki küplere blndnl. brrrrrml.. brav, bra'f!. dan dan dan, 
yolaların ortaamda eyik bir vazl- Gene tıbbiyeli arkadaıım, ööliUUU!. .. 

yette durdu: kolumdan tuttu: Küçük aralık bir yerden elinde 
- Heyyy, bili kalkmamak _ Sabahları böyle yedi, se- peynir, reçel tabaklarile gelen 

ceaaretini iÖıteren var mı? Abı· kizde kalkıyoruz, timdi tatil, afçı, gUrUltüden fa,myor. Her 
hayat bombardımanına başlıya· boşuz .. imtihanlar yaklattı. Geç kafadan bir ıeı: 
cai'ııll. vakitlere kadar hep mOtalea.. - Hey, yahu buraya!. 

lıte bizim son tahıil hayatımız. - · Açlıktan nalları dikersem, Karyolada yatanlardan bir- k J 
k burada, arkadaşlarla omuz omuza doktora ae1den ti Ayetçlyini . açı birdenbire battaniyelerini 
b ba' baıza geriyor. Her birimizin - Çocuklar takayı bırakın, aıları Uıerlne çekib kıv· .,. • 
ıd aözllnde, hepimiz birer kıymetli ben yeylb gideyim, bana galiba rı ı, öteki birkaçı ise, derin e u ı 

b k hatıra Olacağız, onun için kıyme~ bir para gelmiş, onu a acağım. ir uy uda.. harıl harıl uyuyorlar. 1 p 
d timı·z bilyu .. ktilr, ana baba gibi - Allah versin oğ um, ata• Yüzün en, saçlarından ıular akan k 

1 b bı'rbı'rimı"ze bagv lıyız. Ne ol.acak ıonyadakl çiftlikten gelir e sil• rene ta e e, ayaklarınm ucuna 
b l d Yarın öbllr gün mektebi bıtire- miyorl basara\< un ar an birinin yanına B l f 

ceğiz, hepimiz. bir tarafa daiıla- - uglln reçe en ea amma, 
g itti, birdenbire batını, uyuyan d . b "bl it n n 

cak, hayat kavgamız batlayacak, ne iyeyım, ana az aı aur n • 
talebenin yUzllne dotru hızla aruıra yalnız kaldıkca lıte hep yor. 
ıilktl. Zaval:ı, n iıe uğradığını bu zamanları hahrhyacağız timdi DeHlere hamurları az gc-
ıaıırmı,, aıçrayıvermifli. Yumru• bizi çileden çı· 
ğile göz!erini oğuşturuyor: karan ıakalar, o 

- Ne imanıız herifJerıiniz be, 
zaman altınSpaha· 

rahat yUzü yok mu bize ? Tuh ımda birer hitıra 
Allah cezanızı kaldırmaaın, ılnlrll 
edecekıiniz beni. 

Gömleğinin dOğmelerfnl ilik· 
leyen bir talebe atıldı : 

- Uyu oğlum uyu, tembellik 
ıltmanlık verir. 

Yine karıı kötede bir henal· 
me kopmuıtu. AyaA'ı battaBlye
den d!farı fırlıyan bir talebenin 
der:ıine yavatça bir iğne batır
dı1ar, arkaaı:ıdan kahkahalar •• 
\'nh uyanmıyanın haline.. tram• 
petler, ıarkılar, ıtırtıltüler garla 

olacak, dtltUn• 
dökce kıymeti blt· 

l 

f\. t • 
• : il • 

• 

Şubat ~ 

Kari Mektubları 

Bir Ankaralınıtı 
Özenfi•i 

Gazetenizin memleket haber 
Jerl ıayfasında (Beypazarında kr 
dm kıyafeti) serlavbası altın • 

. "' Beypazarı kadınlarının yen• • 
medent kıyafetini gösteren fotor 
raf nazarı dikkatimi celbetti. 

Beypazarı, Ankaranın bir k,. 
k . dl" 

!B merkezidir. Kaza mer ezın ti 
ki asıl TUrk kadınının bu kıyafe 
ile merkezi hlikfimetimiz olan AP~ 
karanın eski kadınlarının kıyafr 
tini gözümün önüne getirdim. 

HilA raıtlanan ve kurunu • 11" 

tat bh· kıyafette olan bu kadıP' 
ların geydikleri şalvar, pe9teıııal 
ile baı örtUıU olarak kulh:ndık• 
ları (bizim ötedenberı lrnlJandı~ 
mı& dokuma minder yaygııı) cilr' 
ıinden acibU11ekil (çar) ı kullaır' 
mamalarını ve Ankaraİnıza layık 
bir kıyafete girmelerini ne kad.ı 
ödedim. 

( 

Ankara, HamamönU PaşaçeştJJ• 
C'ttdde~i No 5 de (\,mr-li 

Cevabi er 

Küçük ean"etlnr kununu tatbikati 
hakkında mektub gözderen Bay SaİIJlot 

Mektubunuzun gazeteye gl,.. 
meai için aarih adresinizi ııönde,.. 
meniz lazımdır. 

lf-
Aıkal• muallimlerinden~ M. Yaylılı)',; 
Fırka her hususta Azaları üıf" 

rinde mUeaılr olmak aalAhiyetl.,
maliktir. Binaenaleyh ltirazın.S 

~,:ı_ı:~~~~r.1~.az: ·. . . . . . . .. ~ 
rUnlirmUş f. 

Küçük bir ekmek dilimi UstUn• 
irice bir peyir parçası koyub atır 
tıran genclerden biri mırıldanıyorı 

- Dün akşam evlilerden Sa• 
dıkta idim, anneai bir lahna do~ 
mail yapmıı, eh artık •• 

- Yahu, Necmi niıanhımdaJI 
ayrılıyormuş be, duyanınız var rrıı? 

- Ah kafir, imam nikabın' 
ıen kıyacaktan dtığil mi? FırıaU 
kaçırdın diye UzUlme bef.. 

Duvar dlbindekl m11adaO 
ayağa kalkan geno bir taleb• 
eline bardatı aldı, kaldırdı: 

- Çocuklar, Akıam kimdi O 

" ıekerim, beni bırakma ıekerimf,, 
diye sayıklayan? .• Onun terefin• 
içiyorum. 

Hurya.. bir gtlrlUtU, kahkaha"' 
lar.. bardak kaldıran kaldırana.• 
içlerinden biri batırıyor: 

- Kimdi al1&1en, kimdi?. 
Bardağı ilk kaldıran aöılertol 

yumub bir pap11 gibi parmak
larını kaldırdı: 

- Aramızda lAciverd caketl. 
kurıunl gömleği, kırmızı kıravatı• 
sarı aaçlarile oturan ntı mulr' 
terem!. 

Suçlu yakalanmııb, herk-' 
ortadaki masa batında otur .. 
aence takılıyorlardı: 

- Allah venin, rüyada bili 
seYgililer. Bu ne Don Joanlık b" 
hı, ne dersin?. 

Bardaiı ilk kaldıran ı••' 
kahkE: haları baııyordu: _1 

- Hem naaıl sayıklama! Eli,. 
ıöyl• havaya kaldırmıf, sin~ 
avlar gibi o ne « ıekeriml » deY~ 
ler •. ikide birde ağzım oynatat 
o r. • « Gigggitmel .. » diye yal""' 
rıılar •• hem de... d• 

Birdenbire taı merdivenler"'-.. r...-
lAciverd paltolu bir gene go 1 
nUnce bu ıen, neı'ell, dine :it 
mcs'ud talebeler arasında 
panik koptu: ı. 

- Haini billah. çı·k · d şQlı 
Aramıza evli girmez bızım· 
dııarıf. - ıf 
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P,._ * ............ 

l'ör• Reiaicl•hur Mazarik yeni bir 
kötk .. bn alınıf. Bir irin bu k8tküa 
araıiaiade dolaıarken bititik kötkUn 
bahçHmde çuçıplak iki çocuk ,.armüı. 
Y anlarıaa aoldib ıormuı : 

- Sis .. .,. bByle dolaııyorauauı? 
Çocul&lar llaJretle karıılarındakinln 

elbiaclwlne bakmıılar ı 
- Ya aiz neden bByle geziyor

ıuau•? 
Y apdaa talaklkattaa aalatıldıJına 

.... bu ~oeuklar bir 1aıındaaberi 
lep b3yle çıplak gezlyorlarmıtl 

Şimdi Pral'da çıplak ıezme ya
..,_ın ne dereeeye kadar lleri g6tl
rlleblleceti dUtlnUlmektedlr. y ... ı. •olott.ldonn• 

arını Asır Hapishanede 
Y aşıyan Adam 

t. N••1orlr --------·---
l•Y•ll L' raz.eteleri St f . d aın baı:na bir kurtun yolladı •• "IOn-)at il r lllahku • aaı a iDi u 

eıd:· ••korua :un, •• fazla laapia cey• kadar aürecek bir hapla cezaaıaa 
IUna Lab u iılaadıktaa aoara malakQm oldu. O zaman 100,00 doları 

'-tla L •r ••ri1 1 F d B h h · h "d ! )alcı •U•uılyetl •a •r ar. ake.t bu var ı. u para a pıa ane ı aresine 
ol • bir 181118 h deoe yarım aaıra Yerildi. Onun tenıibile bir bankaya 

"'•lrtan lb " •piabanede kalmıt yatırdı, 1retirdij'I f alzden dlzi ~ir kıamı 
""• 18re. aret detildir. Aalattıkla- hapiıhane nizamnameıinin nıilsaadeıl 
it. Stefaai. ufak niabetinde mahkumun ufak tefek 
e.. ••• ile, riirtHt~·~ta bir bankcrdi. arzularının tatm:n:ne ıarfed::iyor, üst 

•a '•lnı 1 
• alikaaı yoktu. taraf• aaklanıyordu. Bu para timdi 

....... hreylen ~890 yılanda tiddetli bir 300,00 doları bulmuıtur Ye mahkQ. 
lll tealcıb kendi avukah-

aıua vaaiyetnamt'a mucibiace bayır 

• din miı tir • 
Yaz kış a-Un
de iki defa 
bir bay•ana 
biaerek de
alz kenana
da deniz ıe

Yiyt•lnden 25 
••tr• ylk· 
sekte bir ka· 
yanm &zeri· 
.. çakar le 
oradan deni· 
ıe atılır. Ha· 
ya.tı her de· 
fa•ıada da 
tıQ ltke dedir. 
Aaacwticah a-a
ıetecller bu 
k·. :.nı hu i,I 
r~e·ı yaptı· 
11111 ıormuılar, 1adece ıu ceyabı 
alm11lardır: 

- Zevkimi tatmin etmek l9lnl 

A•galılar Ve Av-
rupalıların Beğe
necekleri Güzel I 

Gtızellik lu· 
' rallçeıl 1eç· 

mek modaaı 
Avrupada tav-

sadıktan ıonra 

Aıyaya geç· 

mittir. Simdf. 
lik bu cere-

yanın batında 

Siyam vardır. 

lık kıraliçeaini bu yıl aeçmiıtlr. 
Beğenditi gene kızın rHmini glS
rOyorau7, adı Kanya Yien Sa
vaag' dır. Siyam ıaıetelerinin te
min ettiklerine göre uluslarara11 
bir ml!aabaka olaa orada da 
dünya gOıell adını kazanacall 

kadar ıirfndir. ---·-----
itlerl;;-'yabrılacaktır. 

Yalnıı mahkumun uzak akrabası 
mahl,emey• müracaat ederek bu 
•aaiyetnam• hUkmOne itiraz etmitler, 
aebiıb olarak ta vaıiyetnameoin yazıl
dıQı aırada mahkumun aaabına h&kim 
olmadıtını g6atermit'.erdir. 

Mchkum ise vaı"yctnamesinde 
parı.:ı nın bu tekilde aarfı arz.: sun -ı 
ıebeb o'arak, kendisinin mahkum yeti 
f'anasında hiçbir akrabıııı tarafından 

aunılmamıt olmasına göıtermiıtir. 

Uverpool 

Garib bir 

1aoterlerlnden biri 
bu hafta içinde 
6len bir mU1teri-

r1aıi,ebtame suaın garlb bir 

anuaunu icra etmek mevkiinde 
kalmıttır. Bu mUıterl kanıına 
mal olarak bir çift pijama bırak
•lflır. Vaıiyetaameaine do ıu 
cllml~7I yazmıttar : 

"Karım bu pijamalan haya
tında geyaıek iatiyordu. Kendisine 
bırakıyorum, ölUmlindo &iyebilir.,, 

lf-
- Bu \lniformayı giydiğim 

lr alct6rlln gün annem öle
cektir. 

aıın• ıelen Bu cümle Vi-
yaaah aan'atklr lA•ls Kordey'ln 
yeni aldığı bir rolde söylediği 
ilk cltmleydi. San'atklr bu pfye
ıln temall edildiği Uk aecenln 
ferdaıında bir telgraf almııbr. 
Bu telgrafta anneainln &ldlltD 
yazıb idi. 

ÖlümU, K1rallçe 
Olmıy• Tercih 

•den Kız! 
SALIKA HACHUfil. 

f ıpanyanın Sen Sebaatlen ıela-
27 gıl rinde oturan bir 

" kar1 koca yekdi-
•uren dava ğerHe gaçin~me-

dikleri için ayrılmiya karar ••r
mlıler ve mahkemeye mliracaat 
etrniılerdir. Verdikleri lstidanırı 
tarihi 1908 dir. Halbuki talik ka• 
rarı geçen gün çıkmııtır, ispanya 
gazeteleri aradan geçen 24 yıl 
zarfında karı kocanın neticeye 
intlzaren bir çatı altınd& uılu 
uslu yaşadıklarını yazıyorlar. 

* Cenubi ltalyada Lokriı hara• 

Düngantn 1 heleri . araştmhr
ken mılAddan 600 

en ·~ki yıl enel yapılmıı 
reklamı bir çömlek bulun-

muttur. Bu çömlegin altında fU 
cUmle vardı: 

- " Usta P anteloıun yaptığı 
ç&mlekler dalma dayamkb, pitkln 
ve zarifdlrler. ,, 

Amerikada Yeni 
Moda Çıktı 

Bir 

Yakında Sokaklarda 
Arasında 

Çeıid Çeşid 
Dolaşacağız ! 

Hayvanın 

Koy dutum uz 
realmlere ııra ile 
bakınız. Bir ta .. 
neainde tamir 
için tuğla duva• 
Ozerine kaldırıl-
mıı bir otomo
bil, iklnciaiode 
bir bava gazı 
depoıu, Gçüncll· 

ıllnde de bir 
ılld 6lçllıll a-6r
dUiOnOzU aa· 
DIFllDIZ. 

Filhakika u· 
zaktan bakı.
ta öyle a-örU· 
nlir, fakat işin 

gerçeği, bunların her UçU de bire 
binadır, birincisi bir otomobil tlrke: 
tinin ikinciil bir kok kömUrU 
ticarethaneainio, OçüncUsO de bir 
ılıt dağıtma mlle11eıeıinin idare
haneaidir. 

Amerika gazetelerinin anlattık
larına bakılırsa bugünlerde Ameri
kada ~eni bir mimari ü&lfıb çok 
revac oulmuıtur. Bu usul ise bu 
binayı neye tahılı edilmit ise 
d~şarı~an gö~UnUı itibarile o ıe
yın bır remz.ne benzetmektir. 

Amerikah mealekdaflarımı-

ğimiz gün c' e 

zı 1 verdikleri 
teminata g6re 
bu yolu taklb 
ederek yakında 

i.ıek, koyun, at, 
blıiklet veya 

tayyar• ıekllnd• . 
blnal11nn yapı~ 
dığmı görec :ı

uzak değildir. ----
Aylık Alan Kıraliçe 1 

Bu kadall 
bir kıraliçedir, 
Okyan oı ta 
kUçOk bir ada 
nan Uzerinde 
hUkilm sürer, 
fakat bu ada 
fakirdir, onu• 
için J,1gUtere hl 

kiimeti kıraliç.e)• ayllk ta ... 
et~ .. 
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Habeşistan - ltalyan 
Kavgası 

Bu sefer, Yektanın kendi t ut• 
turmu tu: 

- ft oda g ıctei r a i, ( u c
tar po~r to ) u , ( Je sa is 
to-;;.t) } u, okt.yoru . ( L vg) nin 
(Fas ıelle)ı ( Alkan)m I; t 
roma 1 r nı d red"ycrom, fakat 
konu mııya lro u maya prati imi 
ka} bedecegim. Bana bir matma• 
zel tut n.. 01 e kart, ne z;e k " 
rı 'arı 1 "rşımd ia em m. B n· 
dan sonra, rv adam Blanch 
gtbilcri ı:oe de t~ mmnl ecl em. 
Gene, şık, a kr n bir lnz 
o sun. Be ah r düşilb kalk r, 
gcrüşüb vaL."lt geçiririz; kışın 
B~yoğ.unda, ) n koyde b r ·te 
gu.erız. 

Bunun Dzer'n e Modan F lo
mene tekrar b v rulmuı, Mat· 
mezeJ Ernutin bulunmuştu. 

O gün be konaktaydı; 
küçük hanımla buran buruonydı. 

Matmazel Err.estin • kadın de
lil mi? Y aı bahsında kusuru a 
bnl<maym • , 22 sindeyim de:-se
de 271 k, 28lik vardı. 

Onun da, ne i n si olduğu 
karışık. Gi'ıya enasl Tuluz.tu, bn· 
b sı Eksi ş pelli i · Fmnsııcayı 
dCrüst konuş ı a, modadan ve 
gi}im kuşamadı; çe k anlamasına, 
fnzle ce. bczes·ne ve :koketliğine 

bakıhrsn bir tar ftan fre.nsn:: 
bulnşıklıiJ Yar. 

Di:inin hafif gagnlığı, ç· 
larmm sarılığı, n1 nlililrının bilyfık · 
lüğü de nazara abmr&a J)lman· 
hk tarafı da ) ok rl~:L 

lstanbulda <!oğmuş; Pa.ngaltı
dalci Dam dö 'f.lyona gitml1. Anasa 
ölmüş; babası ha_, ı sız çıkıb bir 
kafeşantan artisti 'le H;ndiçbtye 
kaçrnıı. 

Biçare, yapy alnız, ylizilsUl 
kalınır, abbnblardan r mn ya· 
nına s ğınmıf; ç.al1.1mıya mecbur 
olmuı. 

Çalışacak fakat nerede? N sıl? 
Kim delalet edib bir iş bulacak? 

Knrlman, lştayn, Tiring "gibi 
mağazalar Yahudi vandözlerden 
~ay~ini almazlar. Öbür dnkkAn
lar der1en, ( Vapiycn) dan b şkn· 
sında vandöz yok. Onda da olub 
olacağı bir tanecik : 20 yılhk 
emekdar, kara kuru kız. 

Terzi I pigelin, Ka ivroalnin 
yanma veya ~apkccılar an b'lriae 
girse böylesine hiç tahammUlll 
yok. Sabah karanlığından gece 
yanlarına kadar, kapalı,, bav sız 
b:r yere bkılmak öliimden bater. 

Kocaya varmak şıkkına ge
lince, herşeyden evvel o kahrolası 
trahoma ister.. Yliziino llfilen'er, 
flört yapanlar, peşinde doiaşaniar 
çok. Ynı verlb, ( evienelimf ) diye 
tekllf etae hepsinin bucak bucak 
ka,ac.ağı ıübheaiz ... Onlarin mnk
udları bafka: Göaill avuudurmak; 
ıclgeçlik .• 

Matmezel Ernutln, aradaki 
lki l\ç seneyi kısa kesiyor, doğ
nıdau doğruya mabada atlıyordu. 

ürebbiye lsf yordu .. iki Taraf Hazırlanmakta 
(Baıtarafı 1 inci yüzae) 

gerginliğin muslihane bir hal 
suretine dofru sevkedileceğl el'an 
ümld edilebiHr. ,, 

.. Journal ,, da şunu yazıyor: 
" Ital} anların Afrika da bir mace• 
raya atılmaktan ne kazanacaklan 
malum değildir. Bilhassa, Avru· 
pada en çok serbest kalmıya 
muhtaç bu lundukları bir sırada. 
'P.unun içindir ki, alınan bu şid· 
detli tedbirlerin, daha ziyade ne-
ticeyi tacile matuf olduğu zaoae• 
dilir. Maamafih, cereyana kapıl· 
mamıya da itina etmek gerektir.,, 

f 

1 

Madmaz.el V,mestio 

Matenin Roma muhabiri de 
diyor ki, aıkerJ mutahasııslara 
hakı:ırsa, bu sene içerisinde. 
gerçekten askeri harekata giritil
mealne pek te imkiin yoktur. 

tfükçe çakmaz, minare., kayık, 
mangalclan ga) ri bir kelime bil· 
mczdi. Buo:a.rı da Piyer Loti'nin 
ro a lanndan öğreadiğini .öy· 
lcrdJ. 

- Gel buğdal.. Git oğda! .• 
V ğ bana! Kadan da becere· 
mezdi. 

lnaamayın, o ıne kurnaz tilki!. 
Tf rkçenln alasını bilir. Bilir, fakat 
biımez gorünürdü. 

Ortada .ne konuşsalar derhal 
kul k k bartır, kendine müteallik 
bir söz a'11ınca daha dikkat kesi· 

er 1 
Bu e anın Lik Maçları 

1slcnbul Mı ıtakası Fudbol 
Hey ti Ba kcnhr;Qr:ıdan: 1S Şub;ıt 
935 Cum gün•ı yap1laeak uaınta'ku 
&irincilik maçl rı: 

T im 1 ı a - Al nordu • 
ffi ·ı A tıl:ımları, Fenerb b_çe • Vefa 
A t~ lnml rı. 

~ikta:ı Alanında - G !ata
sz.ray - SU~eyma iye gene t lamları,, 
Ga1atas r y - Slileyma11iyo .B takını
li_rı, Topkg>ı - Kaaı•.pap A talc..m
lu, G :lata. rc.1 • Silleyma.niye A 
takım an. 

F rbahçe Alanında - Be-
ı" ktaı - Beykoz B talcını !ım, Eyüp • 
Anndolu A takımları, Beı iktnı • Bey
koz A tak rnları.. 

Vo ay 1 Meçler1 
Voleybol, bı:aketbol ve teniı 

heyetinden: 
1 - 15/2/935 Cuma gUnü 

Gatatasnray lokalinde yapılacak 
ikinci devre voleybol maçı: 

Fenerbahçe- Istanbulspor .saat 
18 de hakem Ekrem. 

2 - Basketbol birlncililderine 
yalhnda başlanacaktır. l§lirnk 
edecek kulUblerin 18-2-935 paznr· 
tesi günü akşaım saat 17 de 
heyetimize birer murabbaı ıgöa .. 
dermel~ri tehhğ o!unur. 

Bir ok çı 
Paria, 12 { A. A.) - Fransız 

tly siklet ıampiyonu, Moris Ho t
:zer, tüy siklet dlluya fampiyonu 
Amerikalı Freddi Milier'i lipcr 
dakikalık 10 Tavuntta 11ayı hesa
bile dövmUşttir. ÜnYan meselesi 
mevzubahs değildi. 

Bir Yenllm• Deha 

lir, lif aieyhfne 
değitir, lehine 
parlardL 

Zilhanım: 

d8ndft mn rengi 
oldu mu iÖzleri 

- Bu kazık karı tnrkceyi ben
de~. iyi bilmiy~ru, F arisisine agah 
degılse .fU hıleklerlmi ke5eriml 
diye ter ter tepinirdi. 

Unutrwyalım. matmazelin ko
nakta, hanımefendilerle klhya 
kadın be)n"ndeki adı, kaıık karı. 

Matmazel Ernesfoı, sözüm y&
ba.,a hiç kapı görmeıciş, hiçbir 
konağa gitmem) ya ... 

( Admsı var ) 

Askeri güçlliklerden %iyade, 
halihazırdaki mali engeller daha 
zorludur. 

Italya hUkümetl, ihtiyat ve 
ikdamla hareket etmiye ve her 
türltı mac~ralardan ve menimslz 
kararlardan kaçmmıya azmetmlı 
görllnüyor. ,, 

lnglliz Matbuatına Göre 
Londra, 12 (A.A.) - Londra 

gazeteleri, başmakalelerinde, bu
gtln ltalya ile Habeıiston arasın· 
daki gerginliği mevzuubnbs ede· t 
rek Uluslar Kurumunun tavassutu 
ile bunun gevşiyeceği Umidinl 
ixhar eylemektedirler. 

Nöbetci 
Eczane/et 
Bu ge1'ce rıöbetc.i eczJnel•r şunlardır: 
1staıabıt1 ıtf1rafı: Şchr.cıdeb tında 

(A.ııar). Yenibpıda (S 'nm). lI fızpa-
(M'. B ad), nkapanındn (Yorgı), 

B ıtta {Hü :ımeddi~}. E yül>de (Hik
met, B ) 8%1d ia (Cı! ınil), Sirkt>oide 
(F4ref ~ "'e 1), Dabç knpıda {Ali lliza), 
Balru:köy ti de (I.s efuu Terziyan). n~ 
Y06lu raü: 'I'ı~k!imde (Della Soda,~ 
Yıenışebmfo ( S. Bıı.run ıl.-yan ), Tak
si de ( Ert.ı,ğrul ), GQlntada ( Kara. 
köy ), ş· lida Şafak sokağında ( N &r
gil ciyao ). Ka ımpqnda ( Merkez ), 
B!llıc.ol!iuuda ( Iln1k ), Kadıköy tarafı: 

..Times,, , ltalyamn, ihtiyati 
' askeri tedbirler almış bulunma

• n esef edi}1or. Bu gazeteye 
gör•, bu tedbirleri, 1928 tarihli 
ltalya • Habeşistan andlaımasanın 
orada çıkabilecek bütün ihtilif· 
lanıı halli için taYaiye ettiği 
'"uzlqma Y&Utalan., ndan •ymak 

Modadn ( Alaaddin ), Pa.znryolundn 
( Rıf t Muht&r ), iUs kridar tarafı: Y@
niçeşmede ( l ttihad ), Büyükadada 
( Şjoa 11ua ) etızll.Qclarj, L __________________ _. 
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T.apebqı Şeh'r 

Tiyatrosunda 

Bu ı:.:kşam ~ de 

u;JUTULAN 
ADAM 

6 Tablo 

Yazan: 
Naı:ım Hikmet 

Eakl lir•n•ız tiyatrosunda 
Bu ı-ikıam aaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Ynzam Ekrem Reşld 
13estel yen : C.mal R•şltl 

EMiRGANDA4' 
Satılık Ev 

ü ün olrnamakia beraber, 
bunlar haksız addedilib de tak· 
bih edilemez. 

Tpnea, makalesial f17le biti
riyor: 

• 'Habepsta1llD dahili Yad yeti 
tedklk edilince, bu ntkeye !karp 
imanda bir sevgi duygusu uyan
mamak mümkün değildir. Bu· 
aunla beraber, ltalyanm •on hl
diaeler dolayısile almıı olduju 
tedbirlerin ihtiyat ve mndafaa 
mahiyetini qtığmı aGyllyebll· 
mek içiu hennz daha pek er
kendir.,, 
N~ ... Chrouicle pzetesl, ltal-

yan tedbirlerinin pek de ciddi 
telikki edilmemem lizım geldiğini 
yuıyor:. Onun zaımetüğine gltre., 
ltalya ile Habeıistan, kavgalarını 
yine kendi nralarmda ve dostça 
halle dece1derdir. 

"Daily Mail,, ıt Ingilterenin 
Sudanda iyi blr ko1n1usu olub, 
nlifuzıınun geniılemeal, ona karşı 
aevgi duy&uları bealiyen lngiliz· 
lerce hoş görlilecek olan ltalyaya' 
tamamile mtisaid bJr :lisan kulla· 
myor. 

Bu gue:te, ilaveten diyor ki : 
Habeıistan, ıerdedllecek meta1ibl 
kabuı etmekte çok us1ucasına 

davranmış olacaktır. Ve ltalyanın 
ıeref ye nüfuzuna taallük eden 
bu ka"Vgaya u1uslar kurumu ka· 
rışmamahdır. 

ziyade aeçiklirmiyec•A'i kutk" 
götürmez. 

Habeşlstanm Kuvveti f 
Roma 12 (A.A.) - ••Le or 

ze armate ,, adlı askeri ıaecıoo'• 
geçenlerde Habeş ordusuna dair 
ıu izahatı vermiştir: d 

0 
" Habeı orduıu, doğru 'd 

doğruya Necaıtye tabi, yabll 
ki muhtelif yerli rlleıanın ku111all" 
daaı altında bir takım zuoırelet" 
den mllrekkebdfr. 

Ehalinin yüzde 30'u askerllt• 
elver;ılidir. Bu suretle, yarı~ 
milyonu silahlı olmak üzeri fJP 
milyon asker çıkarabllir. ·f 

Silahların cinsi pek muhtel• 
olmakla beıaber, modern tüfek 
ve mitraJyözlerl de vardır. 

Topçu tealihah 180 toptaO 
ibarettir. Bundan baıka 2fJJ 
mitralyöz, 6 tane tank, 10 ki' 
dar da tayyare meYcuddur. 

Oıumatom Verilmemlf 
Londra, 12 (A.A)- ltalya'111' 

Habeşistana bir tlltlmatom gZSır' 
derdiğine · dair olan haberlerl' 
reımen teeyylld ebnedlği, dil' 
akşam, reami mahafilde a5yl.ır' 
mekte idi. 

lngfltere, Roma'da olıutlt 
Adlsababa'da olsun, tavas&ut!~ 
deYam ederek, diğer askıd•IP 
m~selelerin de hallini kolaylaştı° 
racak olan kat'i bir hudud talr 
didine varacak müzakerelerin hl'" 
landm.lmasma çalıımaktadır. 

* Roma, 12 ( A.A.) - Ha•al 
muhabirinden ı 

Habethhlll'a bir llltlmata" 
nrllmit oldup doğru değildit• 
A,....k, Adlsababa'dakl ltaly .. 
elçis~ 18/11/34 tarihinde Koncll' 
we S/l2/34 tarihinde Ualual lal" 
diaelerini mnteakıb olduğu ""' 
29/1 tarUıli bidiseyi de ıiddetit 
proı..to etmek için emir almıtbt" 

1911 dojumlulann re1nı" 
.nalı Albna çağınlc:lıklannın .,Ja 
yt)ktur. Yulaız bu doğumlulardıll 
Meaina ve Floransa fırkalanJ11 

meuub olanlarla bu fırkalar' 
mensub olmıyan bazı ihtiyat el' 
radı kısmen kadrolan tamaml~ 
mak için silib alhna alıamıılardıt• 

iki Fırka Seferber 
Loadra, 12 ( A. A. ) - Sit 

Drummond, bir ıorpya ccyabt' 
demiftir ki: 

•- ltalyanlann Hab91iı~ 
için yaptıkları hazırlık iki fırk~ 
yaai 35000 Jdtinia seferber edilJOİf 
.olmasıdır. • 

Roma, bu tedbirin sadec• iı.t*' 
ti olduğunu ilave -etmiştir. 

Sir Drummond, yakında uluıl,t 
bromu taniyelerlne iıllna~~ 
müzakereler açılacağı Umİ~ 
izhar ehniftir. 

ka1ya Tarziye istiyor ..MI 
Roma, 12 - (A.A.) - RlS1·~ 

ajansı bildiriyor: 
1ta1ya, Habeılıtandan bir ~ 

minat vermesi ve ltalyan ba~! 
ğına taUm resmi talebinde .,... 
lunmllfbu'.. t 

Hiçbir llltlmatom gönderıı-
mfı olmasma raimen, Adi111;ıı 
ba hnki'ımetl nezdinde dl 
detli protestolarda bulunullO 

DUfünmüı taşınmış, etraftan 
da akıl alm11- Nihayet Madam 
Filomcnia idarebaneaine müracaat 
etmiş; bUyUk ve namuskar ko· 
naklardan btrin<l. enstitiitriatlik 

Londra, 12 (A. A.) - Sinek 
8ıktet dtlnya pmpiyonu Celd 
Broon, Mançesterde yaptığı bir 
boks mBÇinda, Italyan Or!ando 
Glizziyi dlSrdüncll rauntta bayılt· 
mak 11uretile döğmüıHır. 

Boğaziçinde Emirglnda Mu
vaklnthane caddesi 46 No.h 
laane sahibi tarafından ıab• 
lıktır. lıkeleyo pek yakın iÇi 
dııı yağlı boya on iki oda 
iki b&lük ıokak kapı ve 
mutfaklan ayndır. Hamam 
elektrik ve terkoa ve 1500 
arım bahçesi vardır. G5rmek 
lstiyenler Emirginda bakkal 
Bay lamete müracaatları. 

Öbnr yanda, c< Daily Her:ald » 
gazetesi de, bu davanın uluılar 
kurumu tarafından ıerefü ve 
AdilAoe bir surette halli iham ve olduju muhakkaktır. ~ 

--·-··-·······-································ 
etmek arzusunda oldu&uou bil- ,_..ııı1•-~ Dr. Ihsan Sami ..__.._ 

dirm'ş. BAKTERiYOLOJi 
ldnrehnneye iki kere 0 ir•llllf LABORATUVARI 

uğramamış, kısm ti çıkmıı; Ata Umumi kem tahliliu; Fr~Qgi noktai 
Pcışa konağına dfifmÜf. Burua nazanndım ( Wasııerman n 1\:•hn 

ilk kapısıymıı. !:miühri ) kan llcürey.atı Bayı1ması, 
0 ,,. •tına bastalıkları teıhiı~ 

Halbuki bunların hepsi mar· ldra~, ba\gaın a.ahat, kazurat n au 
taYaldı. Sındırlıyı sıyırtmış, kara· tahlµi\tı., Ültra mikroskop~ husıui aeı

lar 11tibıan. kanda ftre şeker klorll 
•ğaça kandil aamıf)ardandL kollesterin miktarlann'ın ı.7int "Di: 

\tatmazel cenahları güya hiç vanyolu No.189 T•l. :20981 --- ~ .. ---------••il' 
....... yu 

milmkUn olduğu mUtaliasındadu. 
« Daily T elegraph » İH dJ. 

yor ld: 
« Bu gerginlik daha da ar

tarn, bir faciaya aebeb olabllir. 
Maamafib, Umid kesmek doğru 
değildir. Henib: bir harbin önU· 
ne geçmek mUmkUndftr. Bununla 
beraber ge,en ilk teırin ayından· 
beri ltalyan karakollannı bizar 
eden kabllelere karıı, B. MuaoliDi· 
alo, 1iddetli tedbirler almayı daha 

TAKVİM 
ÇARŞAMBA 

13 ŞUBAT 935 
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Ncsıl Yaıadı ? .. 

dhergin Çocuğunu 
açı an Adam 

Her hakkı mahfuzdur. 
13. 2- 93-, Nasıl Öl -/!f? Dava Bitiyor Ve Ahhkemenin Kararı 

Heyecanla Her Tarafta Bekleniyor 

• • 
ıne ır 

~•aı n T 
'1tu al t Paşanın vakti de 
Ça ~ konuşmıya mfisald değildi. 
frt•n il vUkelA heyeti o gUn yine 
ı- ıına d 
"l e ecek, müzakerata devam 
J ıytc: kr A •ıdık .e. ı. ynf ;amanda, 6abır-

pu ıçınde bulunan fırka gru· 
na ·d ilin gı ecek, Avrupa seyahati· 

da .neticesile ıon hAdisat hakkın· 
ilah t verecekti. 

,.. 
kırı VUkela Meclisinde, arbk fi .. 
•ene~ tebellür ediyor; dört buçuk 
lerı nberi mUttef .kan harb edi· 
car· Alrnanya \'e Avusturya .. Ma· 
lla,. a~an hlikiimetlerinden ayrılı· 
(rrına • • itilif devletlerile d rhal 
lilrrı nf~rıd sulh) teşebbüsüne giri· 
....... 

6

1
81 ı.aruri görülUyordu... Bu 

~~se · · 
fikı enın mUnakaşaııı, diğer bir 
kar r doğurmu,du. Sulh talebine 
f8utr \'erildiği takdirde, kabinenin 
ku ~.etm,si lAzımgeli} ordu. Çün
il;en ört buçuk sene evve' harbe 
fetf h ve • bu müdde1 Earfındn bu 
detı arbı bllyilk bir inad ve tid· 
•Ulh e devam ettiren kabinenin 
he taleb etmesi, hem uıulen ve 
rıı·ın de mnntıkan muvafık görül· 

1lordu. 

Bu mOı.akerenln devnm ettiği 
111snada Almanyn ve Avusturya • 
lr aca . 

rıstan ıefirlerl Babıali} e 
~elnıişler, Sadrazam Talat Paşa 
fi;I mülAkat taleb etmiflerdi. S • 
1 e~, heyecan ve endi e içinde· 
letdı. Hatta, hiçbir mukaddemeye 
Utunı görmeden, Osmanlı Htikfı-
llıe•· • • 
kib '11 ın nasıl bır hattıhareket ta· 
1' ~ı ·edeceğini sual e} !emişlerdi. 
tt/k.t Paşa, vaziyeti kısaca izah 

1 ten O lc;iıı sonra, amanlı Hükumeti 
olrna~t~k harbe devam imkanı 
fırlcr •gını ıöylemiıti. F nkat se· 
l tdj: sd~rhal buna itiraz etml~
Buıa-ar tffrlerin iddialarma göre, 
Vaıh ttt Ce~hes:nin yıkılması ile 
Relın·y hıçbir tebeddül vukua 

· ecekt· 
e aslar . 1• Bilakis, daha metin 
Yad ki a . 1 ~lina ediierek Makedon· 
}'trde t ıtılif orduları, oldukları 
liıetind evkif edilecekti. Bu fikir 
e\'\elb ~ le\•akkuf eden sefirler· 

q ~uı ' 
llılltarek garların, taleb ettikleri 
lerıni" eyke sadakat gösterib göa· 

ı JCCe l • • 0 dugu . erının henüz meşl-. iik 
ta da nuS deriye ürüyorlar •• Son· 

• ırb· llıany8 ıstanda bulunan Al· 
t Ve A, 
enub6 d ~ uıturya fırkalarının 

'Unun ö ~gru inerek ltil6f ordu· 
febbtsn rı ne bir ıcd çekmek te-
di ne gi . lk Yorlard r.ıt Ierinden bahıe.o 

ı. 

1 Sefiri • ar rın b 
b" 1

• Tal t P u taleb •• iddia• 
.. •r tesir h aşa U:zerinde menfi 

~?Ylenen sö usl ule getirmişti. Zira, 
ıı:ı, ftlr!. z. erde d 
ı u9knı " . n e anlaşılıyordu 

l
cr k ndı sei':'Yelte kalan mllttefik· 
Çin o qrnetıe · . 
tin • srnanJı hUk~ını temın etmek 

son nokt Urnctini felike· 
~ek isternek:sı1na kadar sürükle· 

al4t p e erdf B 
de aşa, hl b' una binaen 
bitltıeyan etrne~ ır kat'i Hkir 

anı en bu UlAk '11tı \'ernıittl F k m a ata 
E Utnide b ·1• 

8 at Karargihı 
nver p u unan Al 

nı L aıa li:z . manlar, 
llttta d erınde t . b' evarn t sır yap· 

~r &talık C e rncktclerdi. Hatta 
c leye f emaJ Paşa da bu 

terıniş.. P zl.aca taraf darlık gös-
Ordu erışan ol y 

sunu t 1 an ıldırım 
l!on Op ayarak ı .1• · . Ve kat'ı b' ngı ızlerle 
Jçın tekrar S ı~ harbe giriımek 

urıye cehheıine ait· 

er, Flemington, J 2 
(A. A.) - MOd· 
deiumumi, Lind· 
bergın çocuğunu 
kaçırıb öldür· 
mekten suçlu 
olan Havptmanıo 
öl Um cezasına 

çarptınlmaımı i~

temittir. Suçlu· 
nun avukatı Bay 
Relli mUdaf aaıı· 

Almanların sosyal demokrat, 
porgresist, naay onal liberal fır· 
kaları birleşmiş!er, mühim bir 
ekseriyet te~kil etm:şler, ( lmpa· 
ratorluk Kanunu Esasisi ) nin 
dokuzuncu maddeıinin ilgas nı 
iatiyorlc.r, bu suret~e Almanya 
imparatorluğunda, ( parlamıınta· 
rizır) i kuvvetlenc.irmeye te ebbfis 
edi} orlardı.. Bu teşebbüs, bari· 

Dl yap~rak, au- Suçlu Hauptmanın muhakeme eanaaında dört muhtelif Bakııı 
çbui n bıtr at damf tdarahnUdadnbdeğU, yakalanacağını anladıtı içi11 

ltulAd bir sUr'atle netice vermiı, 
( Prens Makı de Bad ) yıldırım 
sür'atile ( Berlin) e gelerek (parl· 
mantarizm) esas na müıtenid bir 
hükumet te~kili hakkında 11iyasi 
fırkalar rüesasilo müzakerata 
glritmifti. Alman Başvekili istifa 
etmiş; kabine çeldJmişti. Hl Ç 

şUbhesiz ki bu meıele, Almanya 
hUkfımetinin ılyasf tarihinde en 
mühim bir hiidise teıkil etmekte 
idi .. Ayni zamanda Avuıturyada 

Osmanlı • Bulgar dostluğunu takviye da bir ( milliyet ) metelesf zuhur 
etmek iıti) en meşhur bomba amili edlv rmitti. Avusturya - Maca· 

'ftifekciyef rktan imparatorluğunu teşkil eden 
m k arzusunu iı.har eyJemiıtl. milletler, kendi milli esasi rı 

Fakat.. O glln, Berlin ve üz r:nde birer muhtariyet tesi 
Viyanadan gelen telgraflar Uze· etmek fikrini izhar eylemişlerdi. 
rine herkesin ayağı, suya ermİflİ. \Atkaaı var) 

===-=-=============x::======-=-ass 

BU AKŞAM yeniden kapılı:ırmı açan 

· Sinemasında, 
dünya matbuatınm on l:üyük hadisesi, 
Amerika'dan ve blltun Avrupa 

ıeh;rlerinden evvel ilk defa 
olarak gösteriliyor. 

Amerikanın en büyOk derdi - Ba~tan 
nihayete kadar görülmemiş, duyulmamış 
bir heyecan, hieııi ve lıerkeııin bt:ğeneceği 
müthiş film. Fransızca sözlü Paramount 

siiperfilmi. Baş rollerde 

DOROTH A WiEK 
ve tıir buçuk yaşındaki artist 

~ çe.e. ara ın .an n orKln intihar etmlftir.,, 
cvmin ıçınd ~ertıb edllmlı ol· Hiımetçi Şarp, çocuk kaçırıl-
du~nu sö~lemış, bu . rada mtid· dıtı gece aevgilisl ile beraberdi. 
deıumumlnın delillerıle şabid- Evde balunmamaaı, cinayete işti· 
lerin if delerin iİddetle hücum rak ettiği tUbhesinl uyandırmıı, 
etmiştir. Avukatı, zabıt yı da o da bu tlibheyi ortadan kaldır· 
dürOst davranmamakla lttiham mak için o geceyi sevgilisi ile 
etmiş v Lindbergin çocuğu ka- beraber geçirdiğini ıöylemlş ve 
çırıldıktan sonra intihar eden bu itirafı . hayılyet. meaeleal ya• 

. parak intihar etmııti. Halbuki 
hıı~et~isl Bayan Şarp için de Havptmanın avukatı bu iddia 
demıştır kh k b ı k yı a u etmeme te, onun cinayette 

" - Vlyolet Şarp, itini kay• fıtirald olduğu için intihar etti· 
bctmek korkuıile delil, kapana tfni ileri ıllrmektedlr. 

Büyük Şair 84 Y aıında 

Büyllk ş lr Abdillhak HAmldia 
84 UncU yıldönUmU dün Boğaziçi 
lisesinde, birçok tanınmı daYot· 
lilerin toplanbsile derin bir alAka 

haY&11 içinde kutlulanmıştır. 

8Uyük ıaire daha uı.un ömürler 
dileriz. Resim, toplantıdan bir 
k8ıeyl göııteriyor. 

BABY LE ROY , Gene Çağda 

Bir Ölüm 

,, 
emurluftund n: 

Açık artırma il par.,ya çevrilecek srnyri menkul6n e olduğu: D<Jrt oda 
bir mutbak Oııt kısmı ve a'tındaki ahırlar S ki yekun on gözdOr. Gayrlmen· 
kulnn bulunduğu mevki, mahallea;, sokatı numua11: Şingerbatı Tat mahallesi 
224 No eski tamirata muhtaç bir ev üst ve alt kısımdaki ahırlar takdir olu· 
nan kıymet: ( 600 , altı yüz liradır. Artırmanın 7cı pılacağı yer, gün, ıaat: 

28/2/935 te aa t 14 de Bitlia icra dairesind • 

BASAN 
ÖKSüRüK PASTiLLERi 
Öksürük, Nezle, 

ı ı 

' 
' 

' 
1 - lıbu gayri menkulün arttırma tırtnamesi 29/1/935 tarihinden itibaren 

30 gOn müddetle Bitrs icra dairesinin muayyen numarııs•nda berkesin 16re· 
bilmesi için aç ktır. l!inc' a yazılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, 
ifbu ıartnameye •• 934 • 96 dosya numarasile memuiyetimize mOracaat 
etmelidir. 

ltık {Fey· 
ı.iye) li esinin 
ıon sınaf ta· 
lebesinden Ali 
F ebml, bir ay 
kadar önce 
bir apandisit 
aıneliyeıi ge-

Bron,it, Boğaz ve ı : 
Gö§üs Hastahklarile 

Sesi Kısllanlara 2 - Arttırmeya lftirak için 7ukı rda yazılı kıymetin %7,S niabetinde pey 
•eya milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahil;i alacaklılarla diter alikadarl~rın ve irtifak hakkı aahip· 
lerlnin gayri menkul üzerindeki haki. rını huauıs"le faiz ve murafa dair olan 
iddialarını işbu llAn tarihinden itibaren yirmi gQn içinde nralıı milabitel~rile 
birlikte memuriyetimir:e bildirme!eri icap eder. Aksi halde hakları tapu alcılile 
ınbit olmadıkça satış bedelinin paylaımaa ndan h riç kalırlar. . . 

4 - Gösterilen gGnde artırmaya lıt:rak edenler artırma ıartnameamı 
okumuf ve lilzumlu malfımat almıt Ye bunları tamamen kabul etmit ad ve 
itibar olunurlar. 

çirmiş, fak at 
kurtula mı yarak 
6lınUıtnr. Yur· 
dun zeki Ye 

çalıtkan bir çocuğu olan 

bu gencin uluaa hizmet edecek 
bir çağda öll\mn, arkadaşlannı 
çok sıı.latmıştır. Cenazesi dnn 

hocalarının Ye arkadaşlarının elleri 

Uıtür.de kaldırılarak göz yaşlarile 
iÖmUlmilıtur. 

Bay Lavaı 

5 - Teyiıı edilen zamanda ıayri menkul Oç defa bağnldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin y~zde 
yetnıif betini lulmaz veya aatı9 iateyenin alacağına rucb.aoı o!an. dıter 
alacaklılar bulunup ta bedel bunların o ıayri menkul ile temın edılm f aln· 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmana en çok arthr ... nın taahhüdü baki 
kalmak üzere artt rma on beı i'Ün daha temdit ye on beı·nci 19/3/35 Paris, 12 ( A. A. ) - Bay Piyer 
Cumartesi gUnll ayni aaatta vapılacak arttırmada, bedell aat f iat yenin Lava!, iyi eşmiş, vazifesine bı:şlrıınıştar. 
alocıığına rilchıını olan diğer alacaklılorın 0 gayrı menkul ile temin edilmlt ............................................................. . 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ıartilc, en çok arttıra~a i.hale edilir. 
B6yle bir bedel eJde adilmezee ihal yapılmaz. Ve ıı.bt talebı duıer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale o'unan kimse C:erhııl vcyl verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fcsholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kımae arzotmit oldutu bedel!c almağa razı olursa 
ona, rıızı o!mıız veya bulunma:ua hemen on beş gDn mOddctle &rtt rmaya 
çıkarıhb n çok arttırana ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için °oS ten heıap olunacak faiz ye diğer xararlıır ayrıca hükme hacet 
kaim ksızın memuriyetimizce alıcıdan tahıil olunur. ( Madde (183) ) 

13 Şubat 1935 Çarşamba 

Sa t 5de 
Taksim'de Cumhuriyet meydanın· 
daki daimi e!ektr.k sergisinde 

Elek ri Fırınında 

Şifat teıirlerl çoktur. 
30 kuruıtur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 

Zaafı Umumt, 
Kansızhk ve Kemik 
Haııtalıklarma şifai te•irlerl 
çoktur. Çocuklar, gençler, 
genç kızlar ve ihtiyar.ar her 
yaşta istimal edebj,irler. 

HASAN ECZA DEPOSU Kıymeti vo cinsi yukarda glSıstcrilen 28-2-935 tarihinde Bitliı icra memur
luğu odasında iıbu ilin ve 2'Ö•terilen arltırma ıartnameıi daire&İnde .atılacağı 
ilin olunur. 

yemek ve pastanın nasıl pişiril· I 
diği gösterilecektir. 1 

( GirmcOc sorbe!lttir. ) J ~-----------•••tr 



.. 

BUyUk tarihi roman 18 - 2 - 935 

ESMER GÜL 
.Muharrırı : A. R. 

İstenilen Emanet .• 
-----.-llJ:-----

Amber Ağa Esmer Güle Yaklaştı.. Kulağına: 
"Miijdemi fsteriın; Bu Gece ikbal Olacakıın! Dec:i .• 

Kadının, ideta fıııldar gibi 
söy:ediği bu sözler bittiği zaman, 
hepsinin yüzünde acı bir tebeı· 
süm belirmiş.. ucu kan ve ateı• 
dayanan pek mUbim bir karar 
ver:lmişti. 
(Ferahfibad) sarayında, (Esmer 

Gül) U paylaşanuyorlardı. 
Sarayın tatlanması, Çırağan 

sefasının zevkıni kaçırmış .. davet• 
liler, tezce dağılmıştı. Bostancı
lar, saray baltacıları her tarafı 
aramışlar, korudaki ağaçlarJD 
dallarına varıncaya kadar tırman• 
maşlar, fakat hiç kimHyl bula· 
mamışlardı. 

Bu muvakkat buhran ve he· 
yccan, çarçabuk geçrııif .. umunıt 
eğlence, artık hususiyet dene
ıine girmiıtl... Fatma sultan, 
sarayın büyük sofasında, yeniden 
bir meclis tertibini emretmfıti 

Çengi takımı, derhal oraya 
naldedilmişli. Zil sesleri, billur 
avizelerin üstünde tannan akis· 
lerle yükselirken, lbrahim Paıa, 
baş kaplan ağasını çağırmış, ku• 
lağına giz ice bazı emirler ver
mişti. 

Bu emirleri telakki eden An· 
her ağa, hemen Eımer Gülan 
koluna girmiş; doğruca odaaına 

a-ötiirmUş: 

- Müjdemi ver bakalım, ka· 
dmım. 

Demişti... Taşlanma hAdlse· 
sinde, Deli Velinin parmağı 

olmak ihtimalini düşünerek üzüm 
UıUm Uzillen Esmer Gül, birden• 
bire bu mlijd nin ne olabilece· 
ğfne intikal edememişti. O zaman 
aralarında ıu muhavere geçmişti: 

- N müjdesi?. 
- Bu gece, şu başcoğızma 

kuyruklu yı!dızlar, doğacal<. 
- Ah, o başcalı"ım kuru

ıaydı, daha eyi olurdu?.. Sanki 
bu güne kadar şu ·iUnya ylizUn· 
de rahat huzur mu gördüm do 
bundan sonra yUzUm gülecek. 

- Hem de öyle bir iUle
cek ki... 

Ne biHyorsun?. 
- Müjdemi ver de s6yleyeylm. 
- Ben sana ne verebilirim? •• 

Ayağındaki pabucu sataahır, be· 
nim gibi ontane çengi satın alır. 

- Ne ise ıöyliyeyim: Bu , ... 
ce ikbal olacakun. 

- ikbal ne demık? •• 
- Efendimizin huıuıt hlımt-

tlnde bulunacaksın. 
- Efendiniz kim?. 
- Canım, efendimiz yok mu, 

efendimiz .• Padiıahımız, efendimiz. 
Esmer Gül birdenbire yerine 

den sıçramış, hayretleı 
- Padiıah mı? 
Diye bağırmıfh. Amber Ata, 

hemen elllo Eımer Gtıllln dudak· 
larını kapamıt: 

- Kıı, yavaı.. Saraylarda, 
her ılb hızlı ı~ylenmH. 

Diye mırıldanmıttı. 
Eımer Gülün hayreU hUıbOtlln 

artmıştı: 
- Yanılıyorsun, aiam.. Beni 

padişah, neylesin.. Onun mis ıibi 
kokan.. Gün gibi parlıyıb, ay 
gibi gezen binbir cı riyesi varmıı. 

- Sen ona bakma.. Gönnl 
kimi severse, güzel odur.. Şimdi 
beni iyice dinle .• 

Amber ağa, her. Uz Esmer Gll• 
le verdiği talimata bitirmişti ki, 

sırasın• 

kapı yavaı yavaı açıldı. içeri 
fılimaiyah bir baı uzandı: 

- Lalam.. Emaneti istiyorlar. 
Diye mırıldandı. 

'f-
( Cevahir macunu ), ÜçUncU 

Ahmedi bir hayli rahats;ız etmiodi. 
Padi7ah derhal yatak odasına 
çekilmi~, va: 

- Halvet olıun. 
Demiıdi. Padiıahm bu iradesi 

Uterine, odada ve kapı önlerinde 
bulunan saraylılarla harem ağaları 
ortadan ıilinivermişlerdi. Damad 
Ibrahim Paınuın, şevketli kayın• 
pederine büyllk bir cemile olmak 
üzere yaptırdıtJ bu muhteşem 

odada Padişahı tek baıına bıra
kıvermiş!erdJ. Du\'arları sedefle 
iılenmiı; sedeflerin araları, yakut 
ve zlimrUd bailı çivilerle kenetlen
mit ohm bu odada buhurlar ve 
ııair şehvet arttıran kokularla 
yuğrulmuş mumlar yanıyor.. Elle
rini nrkasına bağlıyarak ağır 

ndımlarla dola9an Padi~ahın vü
cudunu zevk va ihtiras ateıl rile 
yakıyordu. 

Artık, ÜçUncU Ahmedin göz
leri knrarmiya bııılamış: 

- Knnde kaldı, ol Habeıt 
kız? .. 

Diye mırıldanmışdı. 
Tam o eınada, kapının rezeıl 

kurcalanmııdı. ÜçUncU Ahmed, 
birdenbire durarak mestane bir 
eda ile knpıya bakmıtdı. Kapı ara-
lanırk n kalbindeki k n ılık ıhk 
damarlarına yayılmış, aonra tekrar 
kalbine toplanmışdı... Fakat, yU• 
raiinl bukadar oynatarak bekle
diği (Habeti kız) ın yerine, içeri 
beyaz kavuklu simsiyah çehreli 
bir harem ağası girmiı: 

- Efendimizi.. Sultan hazret
leri, mübarek ellerinizi ayaklarını· 
zı öpüyorlar. Habeıt çengi kızının 
biraz kendilerini zevklondirmesine 
müsaade buyurmanızı latirhom 
ediyorlar. 

Demişti. 

Üçüncü Ahmed, bu sözler 
karşısında birdenbire ıersemlo

mitdi. Y ımm saatten beri kurduğu 
zevk ve neıe binası, birdenbire 
yıkılıvermitdi. Kızına karşı 
bUyük bir zaaf va muhabbeti 
olan Padi1ah, nerkla gözlU 

Sultan kızının bu talebini redde· 
demez.. ayni zamanda bir çengi 
kızı yüzünden kızile bir mllnaka
ıaya giriıerek herkese kartı hay• 
ıiyetslzlik g«Sıteremezdl. 

Birkaç saniye tereddüt devre!l 
ıeçiren padiıah, nihayet derin 
derin içlal çekmit: 

- MDnaaib.. bir hoıça zaman 
geçirsinler. 

Da)'ebllmlıti. Fakat haram 
•iaıl, kapıdan çıkar çıkmaz, 
tutulduğu heyecana mukavemet 
edemeyerek ıedirin bir kötealne 
çökUvermlfti. 

Baı kaplan ağaaı Amber ağa; 
- Emaneti fıtiyorlar. 
Deye gelen] haber Uezriae, 

Eamcr Gulu almış, üçUncll :Ahme· 
din yatakJ odasına giden merdi· 
venden çıkarmıya baılamıftı. Fa• 
kat merdivenin tam ortaaında 
padiıahm odasından çıkan hare..; 
ağası ile karıılaşmıı: 

( Arkuı nr) 

SON POSTA 

Hele şUkUr ya· 
şamak zevkini 

elde etti 

Hayuu artık talıawıııülferı;n bir 
hal Almıitı. Zira ıztırab veren 
ayaklarile yürüyemiyordu. RADlO 
SALTS banyolarını yapmağa ba9-
ladığı vakittenberi kendiııiui ha
fif ve cevval hissediyor. Bu tuzla 
yapılan nyak banyoları sayesındo 
adaleler kuvvetlenir ve Hğrılar 
vı ıişkiolikler zail olur. En dar 
ayakkabılarınızla h içbir iztırab 
oekmedon istediğiniz vakit yürü
yebilirsiniı . 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Blltiln dGny~ c11 maruf bir diş c!ok

toru "ditlerlmize gözlerimiz kadar 
ehemmiyet vermemiz lazımdır. diyor. 

Her lnz.umlu Ye faydalı f•Y 2ibi di9'e· 
rin de kıymeti kaybedildikten sonra 
bilinir. Fakat artık İf itten geçmit olur. 

Eter ditleriniz.e bakmayı 9imdiye 
kadar ihmal etm · ıs tın iz veya kullnn
dıfınıı dit macununun diolerinizi kAfi 
derecede temizleyib pnrlntmadığın:l an 
tiklyetçi iaeniz buııün

den itibaren en mfl. 
kemmel ve en mfies -
air diş macunu o lan 
" RADYOLfN ,, J kul
lırnmaya bn tlnyı nız.! 

R YOLiN 
mikropları öldürUr, dit etlerini kuvvetlendirir, di§leri beyazlatır· 

Radyolin, bilkimya 11af kalaylı tUblordedir. ....., 
Üniversite Arttırma, Eksiltme ve 

Pazarl1k Komisyonundan: 
1 - Bedeli keıfl 269,007, 78 Ura olup hayYanat va nebatat 

enstlti"ı1 binası in~aatı 24/2/935 Pazar glinll saat 15 de Ün\ver• 
ıltede ihale edilmek Uzere kapalı ıarf uıullyle cksiltmiye konul" 
muştur. 

2 - Talipler bu fıe ait doıyaları almak için Üniversite ınl· 
marlığtndan alacakları vesika ile Üniver&ite vezneıine 14 lira yatır" 
maları lazımdır. 

3 - Talipler bedeli keşfin %7,5 niıbetinde teminatlariyle bir
likte kapalı zarflarını ihale gUnU saat 14 de Umumi Katibliğe yer
mit olmaları IAzı mdır. u 660,, 

KUMSA -~ 
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Yun nlı işsizler için 
Atinada Bir Balo Verildi 

Ar MUsamerede bulunan kadınlar cemiyeti araları 
kttı~ ın~'. 11 - Birçok memle· 1 Atinada itslzler ve fakirler me~· 
._.lld gıbı Yunani&tan da fı sıkın· faatine bUyUk bir balo tertıh 
~ b ~rı rnUteessirdır. Iııiz ameleye edildi. Bu işte bilbasaa kadınlar 
"İJıı u rtıak için başvurulan çareler cemiyeti azaları önayak oldular. 
a_. Yet rnahdud neticeler veriyor. Müsamere parlak oldu ve birhayli 

Cilınleden olarak dün gece hasılat temin etti. 
~~:::::==:::::::::==~~:=:=============ıı======== 

Boa Poıta 
1
•t•nbut BORSASI YENİ ÇIKTI 

12. 2- 1935 

1. T. L.için 
Vlya'la 4,2610 
Mııdrlt !J,~67 
Berlln J ,9775 
Var90H 4,20 
Peıte 4,4~38 

l!Ukrct 711,19ô6 
Bclgrat 34,9825 
Londra Kr. 618,()IJ 
Mo•kou ,. J09J,7~ 

ESHAM vı T AHVILA T 
~ a Lira Lira 

11 
••lr.(Na•a) 10,- Bomontl !:l,95 

IHl•llo) 10, IS 19.n l•tlkrau D7,
o:_ ~MUI 0 •b• •I 9S,- ! l•tıuaaı Dahllt 9,,25 
........ ıı ı aıı · ~"O 1 1t111 "· •" Dli1unu Mu. OO,-
llrır._1'H • 5,- , Baj at tertip J 0,95 
... ıt, .,.,,. 16,- .. • u 47," 
~•ıt1 0,17 Reji 2127 

Olu M 60V. :16, 10 Traan1 CO,-
ıL • " 89 P. 28,- Rıhtım 10,-
~·~·· '-" I> u" ıo:ıv. 45,~ O.kildar -. ıo:.ı.,-
ı. .. l't' Y. 00,- Torko• C0,00 
O.ıc":;'•.11 30,23 Mı•ırKr.Fo.1886 109,-
l'•rlr•• 

1
" 11,- • • • 19JJ 9'1.,~l> 

lta'•ı-.ı 19, • • • iVii 8!<,50 
l".ı•tıa :er,_ Eıoktrlk -,-

13190 "r", 

'1~sl<UKA T [*] 
t•rı. •it ~ruş •• ı lıta ---...:. 
• ' • 944 (Hamit} 
._~· IOso CR•ı•t) .... • ,.,~s 
'- • .,. (Vahll) 

411)1) 

5200 
~6ll> 

Meraklı yazılar 

Güzel bir muhtıra 

Tan•Anw9 .;calemlerln 
Seçme ,,ezilen 

e 
Kültür, sıhhat, ev, ilim, epor, 
aan'at bahisleri, faydalı bilgiler 
va aradıiınız her§ey ... 

--

1935 
MATBUAT ALMANAİİI 

1 H•r kitabcıtlm bala1111r. ' 

i=~ıift, IOS:i laço ltetlblr:ııc a!bQ 

'41 11 ~(O•. 8. ,4~~: ı-(C_li_m_b_ur_l1-o-t)--4-80-l-t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'c tWııı,ı," ı IHam't) armalı ~60il 
...... 1. • '•Q ........ (R•tat) • S10J 

(.\•ta) litı~•ı / 46SO \Vahit) • 530J 
46

2S \*J BerH harlot 

~"-•tik 
,~n Dolarının istik· 

"' "•tin rı Meseıeaı · 
tikliye rakn, 12 ( A. A. ) -
· tar .•ru kambiyoyu 11-

•ıa d etbrrn k . 
lkı ~ lle11 • •. içın tah· 
y ilet le& 2 rnılyar dolarıa, 14 
ir'''••nda nukdanberi, kambiyo pi· 
ıtl~~ . •ttikten ullanılmıı olduğunu 

"t~r: •onra ıunlan ıöyle· 
kıyın-. boları d . 
ıa 11 •tinin 'k n 1t pıyaıalardakl 
nı:d r IÖr~ez ontrolıuz kaldığını 
lar •h•le ett'kderhal bu para ile 

in L ı . Ve t' d , ld1 "tYnıer . ne ıce • c.o· 
re ettik ını nıuyaffakıyctle 
J> Parl~ 11 h0 aria, 1 'ı (A•••ınaa 

t, .. :;•1
• tatıız bi;A.) - Esham 

Iİbid~tır. Durguaı le teınaylU göı· 
PIYQ ır. Açılııt• d helllen umumi 
buı, '-I•r, kAfi d ayanır görünen 
tı~, .. ~1.Yan bazı aa'tecede kartıhk 
latı b~ ievıerniştir 11 Frnuameleleri 
13,y11 ır~aç Punt • ranıa rant
llt ~:lrnııeı eaha~ k~ybetmittir. 
~'tll Y~I Dutch h agırdır. Rlo 

~•ttir. ' nıa suı derecede 

~781;·· 
)elf~ ran Soa 
kı ...... lt'ı - 11" hY•llz"' • hmt Soa-
d "-•tl" ••lt::f Ur r l •· 
•rı d' ı eıerj H .:.ııa-e • ın bu çok 

Çe•til ıl!lbize t- Gy~~~a_r Rifat tarafın
•d,,· ...... bura k" 111u,,aff•ld7etl• 

Bu yeni pudra 9 aaat 
mUddetJe ~4h 't kalır 

Bu 
tecrübeyi 
yapınız 

.Artık l •ıroum pa lamıyuc \e 
enıiıaim ki tenim lıii üu güo 
t ı zeliğıu• ve kadifo gib yumu
l lclığı wııh:ıfoza ı d .. celcıir. 
:::iıı.bıılıları benim '1 !) hatlık 
pudra ,, tahir Pttiğinı ( kreıııa 
köp ıklü ) 'l'okalo•ı ı: udra ını 
kullrınıuıı. ~ımJr) • km.l ıır kul-
laudığı n Liitün p !liralardan 
fuzla olıırak uzun wıi h.lt>t sa
bit kal.ıu bu pudradır. Terle
nıeJeu kuti) eu ıuüıeessir 

ol11mu. Rıiıgiu dan veya yaf
murdan bozulınrız. Hu pudra 
cıldi km·vt tıend rı r \'e ınün
beııit m~samatı giderir. Siz de 
!l uatlık tı>C'rU •.eaiui yapınız. 
Yeni .. ~virul.1.gwi&e hayr4n 
O•acakaıuu. 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıelerl aıağıda 1•· 
ıdı manalara gelen öz Türkçe 
kılimelerlo doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit qeçf rmlı, hem 
de öz Ttirkçe kelimeleri öğren• 
mit oluraunuz J 

1 
2 
a 
4 
s 
6 
7 
8 

1 2345676 

Soldan ••laı 
1 - Şorefü • lezzet 
Si - Ekil et - boşun zıddı 
3 - Etmek maıdarından iımifail 
4 - Yed· 9atı 
6 - Mana • hayret nidaıi 
6 - Hasta - b1ı1yaz 
7 - Hepimiz 
8 - Merdiven 

Yukarıdan aşaau 
1 - Aza • hayret 
2 - Niçin 
S - Elle dokunma 
4 - Dünya 
S - Hayvanların ıüt alınan uzuvlan 
6 - Sondan bir harf Jı:aldmnca 

acın zıddı 

7 - Kırmızıya yakın bir renk • ıo• 
ğuk rüzgar 

8 - Tevakkuf .............................................................. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İıtanbul Acentalılı 
Umu Han, T elefonı 512921 

Bartın Postası 
BARTIN 

Trabzon Postası 
G0NEVSUv8{uub:t 

14 

b ,.Onü aaat 
Perşem e 20deGaıat• 
rıhhmıadF• kalkacak. Gidlfte Zo .. 

ld k fnebo'u, Samaun, Oaye, 
gu a ' b R' Fataa, Ordu, Gireaun,Tra :r.on, ıse 

H .ya DIJniift• Pazar ve ve op · 
Pulathane iıkelelerine utrsyarak 
avdet ~decektlr. 

Mersin Sür'at 
Yolu 

DUMLUPINAR ı·i/:~:t 
Perşembe aaat ıı de 

Sirkeci rıhbmındao kalkarak 
( lımir, Antalya, Alaiye, Anamur, 
Menin ve Payaaa) azimet ve 
avdette ayni iskelelerle Taıucu, 
Çan.akkale ye Geliboluya utraya· 

ligin Hmsali olan EB markasını arayınız 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Sekizer beygir kuvvetinde iki aded deniz h~m yağı motora 

açık eksiltme ile alınacakdır. 

A - Açık eksiltme, 16 Şubat tarihine rastlayan Cumartesi gUnl 
aaat 15 de Galata'da Çinili Rıhtım hanının 2 inci katında 
Tahlisiye Umum MlldürlUğü Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. 

8 Tahmin bedeli 2145 lira Ye muvakkat teminat mikdarı 161 
liradır. 

C - Şartname!er Tahlisiye Umum MftdOrlUjilndo bedelsiz olarall 
alınır. 

D Eksiltmeye girecek olanların peyler ıürWmeğe 
dakikaya kadar muvakkat teminatlarını idare 

baıladıjl 
Veıneslne 

yahrmıı olmaları ıarttır. 

lstanbul]lklncl icra Memur· 
ıuıundan: 
Evye)cıe Galatada Mlnerva hanında 
iken halen nerede bulundutu blUn. 

meyen, Yu•uf Karazeıya. 
K.N. Tripo ve mahtuınlarının zim

metinizde 30/1/930 tarih ve 30/ altı 
kıta emre muharrer Hned mucibince 
111acatı olan 9027 lira 2 kurutun 
maa faiz n m~sarif haciz yo1Ue tah
ıill alacaklıya ı:r.afeten ve •eklleten 
dairemize gelen avukat Kalaakaridl 
tarafından b:lv~kl~e hlep edihnui 
üur.n• bernçhı talep tarafınıza teb
lit iç'n gllnderilen ademe emrinin 
altına mübaıiri tarafından •erilen 
meıruhata ve bu auretle zabıta ma-
rifeti!• yapılan tahkikata naza • 

'Jır. L r D 
elye•• ı ametglwnızın meçhullyetl 
aalatalmalcla bu huıuatalcl tebli1ratın 
ltir ay hakkı itiraz rayini auret"J 
teblla-abn fllnen icrasına karar :e~ 
rilmit olmakla i'ln l'Ününden itiba , k ren 
mlddetı mez. Gre zarf .oda ve 9341 
8101 nulu doıya numaraaile mezkG 
borcunuzu vermeditiniz ••ya borcu: 
tamam veyabnt bir kıamına kntı 
yine mezkur müddet z~rfında •Öz •• 
yazı ile kanuni bir itirazda bulunma
dıtını& takdirde mezkur mGddetin 
hitamına müteakıp cebri icra auretile 
muameleyi lizımeye baılaaacc:ğı ma. 
liimunuz olmak · Ye ödeme emrinin 
tardınıza tebliti yerine geçmek üze
re keyf.yet ilanen tebliğ olunur.(8023) 

KİRALIK VE SATILIK 
Haydarp~ıa i!e talimhane aruında 

Miaakı Milli sokağında 6 oda elektrik 

ve suyu havi 68 numerolu hane acele 

• 
dl$ 

MACUNU 
KALAY TÜPLERDE 
İMLA OLUNUR. 

Dr. CEM S'in 

(466) 

NASIR iLACI 

En Hkl na111rlan bile pek k aa bır za. 
••ada tamamen ve kaklnden çıkar1J, 

Umumi depoau: lnsrillz Kanaulc 
ec:r.uHi her ecunede bulunur. Ciddi • 
ve mleHİr bir nuır lllcıC:ar. 

TOHUMLUK ÇEL TiK 
Hutalığa dayanıklı ve çok bert:· 
ketlı İtalyan tohumlarından yetiıti· 
rılen Vıyolone, MarateJli, Sançyo 
P. 6 ve Karuoliuo cinslerinden to
h~mluk i tiyenler lt"'enerde ~arabe· 
kır ve 8ür;_•kfun Ç-eltik FabnkdıD~ 
müracaat bul•tmıunlar.Telgraf adresı: 
lı;tanbul l'abar - Telefon : 20782 

istanbul ikinci ifli• memur
luQundan: Müf:is Sami Polik•rıa 

d AYukat Vitali m •raına mGrac·rnt e en 
0 1: ı 3c•• Tilrk liruı alacafl J! vonun JV 

1 
caktar. _. kiralık •• aatıhktır. Bekçiye mllrrcaat. 

.......................... f1'87l 

ıa. f>O kuruı.n çı ID•fbr. Tava:ye kabul ve • ra defteriui.ı taahih etli• 
dlfl ilia oluaur. c• .. 7) 
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J 2 Sayfa 

Çocuklara ve hastalıktan yeni · · 
kalkanlara mahsus çok nefis 

1 

• 

Şubat 13 

Kutusu 30, ıafi 
kiloluk 250 kuruft 

An kat 
Hasan depo&u oi 
fstanbul ve Bey 

Türkiyenin en eski ve en meşhur gazetesi 
olan K A R A G Ö Z 1 baştan başa 

iş ve güzelleşmiş olarak çıkıyor . 

100.000 okuyucu tarafından beklenmektedir. 

KARAGÖZ 

•• • YARIN siz de bir KABAOOZ gazetesi alınız.Renkli levhaları, 

garın size çok 
zengin hediyeli 
güzel bir mlfsa-

canlı mevzuları ve karikatürleri ile sizi saatlerce eğlendirecektir. 

---
baka da veriyor. 

Eski K A R A G Ö Z Türkiy~nin en YEN i gazetesi oldu. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
47500 kilo Bobin halinde kromo Erzatı karton pazarlık ıure· 

tile 1atın alınacaiından isteklilerin nUmuae ve şartnamesini gör· 
dükten ıosıra pazarlığa ittirak e~ebllmek i,in 2/3/935 tarihine 
müsa~ Cumartesi günü aaat 14 de « %7,5 » ıUvenmelerile birlikte 
Cibalhle Levazım ve Mit~ayaat Şubesine ı•lmeleri. (687) 

Karaköy Topçular caddeai ı'\o. a3 
.............................................................. 

Sen Po•t• Mataaaaı 
lahu.i: Aii i.ueıa 
Neıriyat Miid'1rilı Tahir 

lstanbul ikinci lflA• Memur· 
luğundan : Milfliı Sami Polikarın 
muuına müracaatla 37 inci numara 
ile kiradan ayda 22,5 lira h•ıabile 
ikinci teırio 934 itibaren kiranın 
mömtazen kayıt ve kabulllnO iatiyeo 
İsmail Kemalin talebi tedkik edilerek 
28 lira 20 kuruıun adiyen 6 ıncı sıraya 
ve 8-12-934 ten itibaren S-2-935 tarl· 

hine kadar her iki matazanın kiti~ 
nın idare maarafı meyanında f 
S-2-935 ten itibaren yalnız: bir 111• 

zanın kirasının da tahliye edili•"r 
kadar keıı:alik idare ma1rafı 111• 
nına idhal ve ltaaına idare heyet 
karar nrilmit ve ııra defteri b\I 
retle düzeltilmit oldutu ilin ;J~-

Kapağı üç bcyalı 
fçf baflan bafİ:ı renl.ılidir. 

KOTÜPHANEMIZiN 

Bu bir büyük mecmua
dır ki, her sayısında size 
en güzel yazıları, en te
miz basılmış resimleri 
ve en meraklı haberleri ~=
vermeği üstüne almıştır. ~~~:~~~: -
Bu mecmuayı bir öğre- ==---- - -

tici, bir eğlendirici ola-
rak sabırsızlıkla . ve se-
vincle bekliyeceğinize 

t • • 
emınız. 

VAZGEÇiLMEZ DEGERi ._ ___________ _ 
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