
JJci Atina, 17 {Huıuıi) - Atinı· 
Nea ıueteainin Sofya muha· 

~ bildiriyor: Son günlerde, 'i»aıı 
i. :t•r gazetelerinde Trakya va 
~e u,. Kırklareli llakkında bir 
t.lcı.., garlb garlb yazalar 9ıkmak· 
:•dır. Bu yazılar, Bul1ıar efkirmı 
~ aırıarrıen Türkiye al ey bina tahri• 

e lhGteveccihtirı Ayrıca hu ıa· 
'~•ler Trakyanın iıkinı meaele
~lfti de ıözgelişl ederek bunun 
~aleyhinde bulunmaktadırlar. Şu 
~ 16ıteriyor ld resmi aiızlar 
lı 0ınıu devletler ve milletlerle 

Of ı•çinmek alyaaatinl takib 
•rzuıunu ileri ıllrvken birtakım f '1rinıeıul ağız ve kalemler orta• 
iı lcanıtarmak noktaıındaa ya• 

:•bHdilderial yapmaktan ıerl 
Urrrıuyorlar. Bu ılyasetin saml· 

.Si9•Hli11I açıl• 'oa'!n••• Wl•n•ll 
Bulgar Baı6e/canı Zllat•/ 

miyet ve saffetinden tllbhe etmek
te alikadarların yerden r~t· 
kadar haklan vardır• denllebıllr. 

Habeş - ltalyan 
Hududund~ 

. Yeni Vak'a Olmamııhr 
Roma, 17 - iataabul - Deyli Tel· 

ıraf gazetHlnin yeni bir butlud 
bAdiHıi vukua reldiğiae dair verditl 
haberi din akıamki telpaflarımız 
tekzlb etmektedirler. Romada ta1rih 
oluadutuna g8re V alval yakınındaki 
SUar noktaıı ayın 29 unda 7ani 
Afdub nk'a11 vukua gelditf ninaa 
150 müHllAb Habeıli tarafından 
itıal edilmiıtir. Silar 1926 danberl 
ltalyan hAkimlyeti albada bulunu
yordu. Fakat 1raraizonu yoktu. Bu 
itibar ile ltrali kan daküh.-ed•n 
nkubulmuıtur. ftalya tarafındaa 
Adi• .• Ababa'da yapalan protHtolar 
Sllar meHl••lni df' ihtiva etmek· 
tedf,. 

~ Memlekette Kıı 
rÇ.ııakkalede iki Vapur Relslcllmhur 

Atatürk Güneş Kulübünde 

--~~fl8------=---ı..:aıı1111•....unllsl 
Gelibolu, (Husuıt) - Kar tipi 

halinde devam etmektedir. Şehir 
dahilinde karın yllkseklijl 3S 
••11Unıi bulmuıtur. Yoldaki va• 
;••r tipinin ıiddatlnden limana 

C. etnıittir. 
.: . 
dtı ç.tıakkala, (Huıusl) - GUn· 
~ille ~••am eden tipi ytlzfinden 
•• 11lca bandıralı Eksminiıter 
ı,,P~ru Mafra altında, Yunan 
.,,en ıralı Bonya Yapuru da Akbaı 

•kıirıde karaya oturmuılardır. 
8i * hf lllı, (Husuıi) - Durmadan 

laer·nı.., Yağmaktadır. Üç günden· 
l y .. 8itU agan yağmurlar neticeıinde 

bir ' çayı taımııtır. Bir iuanla 
•t ~tt. •uya kapılmıı, at zorla 

'<•rı.tıl11ı11, İnaan boiulmu~ur. 
.. r erimektedir. 

" Yunan Bahrlyellslnln 
l\:•tfettııı Torpil 

alqam ikinci d .. 
fa olarak Gttneı 
kulUbllnll ıeref· 
len dir miıler dir. 
Atatllrk ıaat al
tıya dojru refa• 
katlerlnde bem
tireltri Bayan 
Makbule, mual
lim Bayan Afet, 
aaylavlar ve kulUb 
relıl Bay Cevad 
Abbu olduğu 
halde aaraydan 
ayrılmıılar ve 
kulOb medbalinde 
Kütahya aaylavı 
Bay Nuri, Vali 
Bay Muhiddin, 
kulüb erkinından it Bank••• M• 
dürll Bay Yuıuf Ziya, diğer ny
lavlar ve kulftb ba11 tarafından 
karıılanmıtlardır. iyi bir teaadUf 
eseri olarak evvelki akıam GU· 
n•ı klUbllnde GDneşlilerin on beş 
günde bir verdikleri çaylı danı 8t1ır· 1 • 17 (Hususi) .. Yunan 

'1Car0;~• Zabitlerinden Viıamiral 
torpu k Moraidia, yeni sistem bir 
illet t •tf etnıiı, bu keıif hllk6-
4&ktı111 •ra~nd~n beyenilerek Pire 
•ili t •brıkalarından birine 

... ""-' • • :'19- •• =- •• • •• ' ........ :ıs •• •• "' .. 

Atatürk 
Hareket Etti l 

. ._ •ne •ip . l'i"• I> •rıı verilmişdir. Fab· 
P u lor 'il aralc ilik Pı eri ikiiUn evvel ya-
lllllnaıebet?rn•te teslim etmif, bu 
P• ~rrıııd ' bllyUk tezahürat ya· 

Ankara, 16 (A. A.) - Reialclm
hur Atatürk Garb vilAyetlerinden 
dolaıarak Ankaraya dönmek IHre 
bu akıam ( diln akıam) fıtanbuldan 
hareket etmittir. ır ... A V 

~ ·. '-------------------_J 
Antebde. Bir Facia 

Dört Çocuk ~ ~·"1iir Kadın Enkaz 
Altı~da ıEzildiler 

te · ~nteb, 16 { · 
•ırde iki katı A.~.)- Diln ıı•ce Alay bey mahalleıinde yağmurların 

:°buiun alt k 
1 bır e'Y yıkılmıı, Uıt.. katta olan ihtiyar bir kadınla bir 

1c' eb olrııuıt.!.tte~ •hırda buluna.i ·iki deve ve bir merkebin ölümüne 
~~llı•ıile çökea. ...~ lca~n poliı t~'°Afandaa kurtarılmıştır. Bu evin yı· 

llda kalarak GLa:!'-ki •vele de bUy1ltll '-•ı Y•11nda Uç kız enkaz 
.., ••ve~ brtanlmııtır. 

" 

yardı. Atattlrk kullbe P-.r ıir
meı kadınlı erkekli iki ıaf ha· 
linde dizilmlt bulunan yilzlerce 
kulüb Aıaaımn araeındaa ı•çmlşler 
ve Gun .. lllerin ( yapıın ,Onefİ• 
mlz ) ıeıleri ve tezahüratı ara11n
da doğru bUyUk salonu teırif 
etmiılerdir. Atatilrk burada bir 
müddet iıtirahat etmişler ve bu 
sırada ordu mllfettlıi Gene-
ral Fareddin, Hariciye Bakanı 
T evlik Rllfdl Araı, ve Londra 

firl Bay fethi ve dijer ze1ratla 
;~rOtmUılerdir. Bilibara blifoyl 

danı salonunu ıereflendlren 
ve k" d .. Cumhur Reisi aaat ae ıze ogru 
azanın \aOyUk tezahurab arasında 
kullibten miifarakat buyurmuılar· 
d ri91mimlz Atattirkll bUyOk 
ır. ~ d k M t salonda istirahat e er en goı er· 

mektedir ......................................... . 

~KARAGÖZ 
Birinci aay111 timdiy• kadar 

hiçbir ıueteye nasip olmıyan bir 
ratbet kazandı ··e çıkar çıkmaz 
tllkendl. HenGz alamayanlar için 
ikinci tabı yapılmııtır. Telpafla 
•lparit yeren Anadolu bayilerine 
ıazetelerl ilk ı>oıta ile yetiftirile· 
eektir. 

Bir Harb Olursa, Yunanistana 
Edeceklermiş Yardım 

Atlalı RulflllU'lll Atl11•tl• ••ptılcl,,,ı •ilm•611 i11tl6a/.,.;'",.t1-
Atina, 17 (Huıual) - Burada aakerelere hlkim uaa fikir f'ldur1 

., Pirede bulunan on iki adalJ Eğer ,UnDa birinde bir mu-
Rumlar, kendi aralarında gönnlln harebe <>lurıa, bunlu, ı&nlllltl 
alaylar tetklli huıuauoda müu• aıfatile Yunaulatan orduauna ilti· 
kerelere 'baılamqlardır Bu mü- ( Devamı 8 iaci Jisd• ) 

öz TÜRKCI! 
ikide bir duya- Bu çekirdekler, 

na: Falan yerde Ek •ı 1Yarın filiz 'Hrib dal 
otura• Bayan; bil- Si en budak aalarak birer 

a-i•i• bir •b• .ıue, Varlıklarımız uıu •taç oıacakı.,.. 
içi kurcalanarak dı. Her yıl, bilıl· 
iSldL Falan~• Ba· aia ebeler elile yok 
yan, çocutunu aldırl.m-a•ık-i~ıt-e-ıd'!-i;-ç-oc-u":"k-, ""'!""""-.dr.l~le~n-ç_o_c_uk~l:--a-rı_,mız, .ayılu korkunc 
parça parça alındı, kadın da 1aflık bir topluluk olur. 
eYine iletildi. Bu topluluğu kurtarmak için, do-

Bir Bayan bir yabanc erkekten ğum itlerini, bilrill ebelere Yerelim. 
dojurdutu çocutu, rialice botarak, Ti ki, önüne relen kocakarı, "Ben 
fÖmmek iaterken yakalandı. Duruş- ~beyimi,. Diye ortaya çıkamaaın. 
ma11 yapılmak Ozere Ceza evine Dofumu ıüçleıtiren, doj'Urmafı, 
Yerildi. kadınlarımız ın ıöıünde bGyiilterek, 

Aldırmadaa geçtij'imiz bu duyum• onları. analıtın tadını tattırmayan 
lar, ylretimizi 11dat.a, bizi iyicien kiuıaelere yasalarım• z, en ağır cezayı 
iyiye dtl10ndOr1e yeridir. veriyorlar. 

Ôlll dojan çocuk, yaıamıyan ço- Fakat , beri yanda, r izlice hekimlik, 
cuk, yok edilen çocuk, yurd için ek.. ebelik edenleri de arayıp bulmak İ•teı 
allmit bir Hrlıktır. Hu yurd, çocukhrla ıenleaeeektir. 

Bu varlıkların her biri, yarın birer Çocuk diitmanlarına, yurd dtltmanı 
ocak açacak dlil döt yetiştlrecek'erd i. ı gözile bakmahyızl - ıc « 

c:::. .. -.. ••••••• , 

Şu kadın · ıuzeı amaua, ,ok mak aj yapDUf 1 •• 
- Tabii 7alua. BoJaaklJ ... otul•L. 



alkı Sesi 

ulgarlar, 
ulh Davası 

Ve Halkımız 
Güo geçm"yor ki Uulga iatandan 
bir palavracı •eii yukselme&in. 
Bir taraftan bu memleketin mesul 
ııgızlnn sulh eevcrlikten bahse
derler, bir taraftan da muhtelif 
eşhas ağız dolııs ı hezeyan eder. 
13u vaz:iy ti, bakınız Türk efknrı
umumiyesl naııl karşılıyor: 

B.ny Murad Koçak (Doktor Sirkeci 
Şshiııpaşa oteli karşısında Yeni opar
tım n) - Sana 6ı. Türkce bir a~ 
sözO söyliyeyim: Anndolı•da derlcır kı 
"direni }'iyen ı•pn bir dnha harmana 
ynnaomnı,, lns"nlar umu t harbde 
dirgen, ııopıı d ğil öyle b"r tırpan 
yediler ki hır & bellerini doA"ru

1
tama

dı'~ r. Harb kelimHinl bi"e a~ zlnrına 
almak istemezler. Bun rağmen her 
sene bahara çıkarken bir harb haberi 
de ortryn çıkıyor. Bu seno de öyle 
oldu. Fakat bu ıeneki öyle diplomat 
billofuoa pek benzeınlror. ftalyanlar 
iki fırka aaker topladılar, Habeıliler 
bir ıehri lıgal ettiler. Ban Bu11ıarlar 
umumi harbten enelki komitecilik 
zihniyetini ele aldılar, atıb tutuyorlar. 

Japonya Mogolistanda ilerliyor. 
F.akat bGIOn bu ırGrBILGler dünyayı 
ntefe vermiye klfi delildir. Bu laa
b rler de b har ~neıile beraber H

bun köpDkf! lfibi •6necektlr. 

-tc. 
Bay Nuri (Erenköy lıtasyon cad

desi 71) - Şu Bulgariıtanın ııiya1etine 

bir türlQ akıl erdiremiyorum. Bundan 
enelki hükOmet, komite!eri yıkacafım 
diye İf batına 1ıeldi. Yeni h6kfımet de 
ayni terane Ue ite •arıldı. Fakat B•l
garfllıın bill komitecilik bayab yaıa
yor. HAIA komitelerin urboş naroleri 
komıularını rahatsız ediyor. Trakya 
komltui n ıaı:etelerl bir: Ed!rneyl 
ve Trakyayı iıterir: diye barbar bağı• 
nyorlar bOkGmet de bu nareleri .ue
turmuyor "•yahud eust11ra1n1yor. M11-
letlerin mukadderabna komiteler hl
kim olamular. Akıllı milletler 
bu gibi komitelerin harb atetile oyaa
malarına uıun mOddet göz yumamar:
lar. Bulgar hlkı1meti açık bir ıiyaalt 
takib etmelidir. Yeni hükumet de 
komitelerin bir ileti midir? Buau 
herk•• aalamalı, bilmeli. 

* Bay Akif (Sirkeci KöprUIU han) -
Bulgnrlıtanda Balkan harbinden "e 
umumi barbten nn1ki gibi bir ko
mitecilik faaliyeti g8r:e çarpıyor. Bu 
aTUç iç1 kadar millet kabına ııtamr

yor. Bir taraftan Yunan bududlarını 

tahkim ediyor, bir taraftan da Trak• 
y.ayı, Edirneyi iıterlr: oara11n1 abyor. 
Milletler Cemiyeti bu fımarıklıta 

m&aaade etmemelidir. Komitecilerin 
dtlaya eulhuntl kundaldamalarıadaa 

korkulur. 

Kagnata•ını 

Bıçaklamış 
Kasımpaıada oturatt Meıımed 

Ali faminde biri ailevi bir mea• 
eleden çıkan kavga neticesinde 
kayınpederi çoban Neıetl bıçakla 
sol memesi albudan ağır surette 
yaralamııtır. 

SON POSTA 

uracakmış ! 
• 
ır Adam 

odan 
Yüz Tavuk 

ahkemeye 
Çalmak 

er.idi 
Polis dün, Hursalı Mustafa oğlu Ali adla birlsJDl 

MUddeiumumtliğe vermiıtir. Ali, yllz tavuk ve on 
hindi çalmaktan suçludur. lddlalara göre AH, 
Ramide Topçularda l<lıla yolunda Şay Hliseyinin 
74 numaralı vinden 23 tavuk ve 5 hindi, ayni 
mahnUed Kııla yolunda Boy Celilin 99 numaralı 
evinden 13 tavuk ve iki kindi, Y enimahallede Taşlı 
tarlada Bay MaHğln 6 numaralı evinin ahırından 
18 tavuk, Topcularda Çimyoz yolunda Bay Saidin 
1 numaralı köşkGııden 44 tavukla J hindi çalmııtır. 

Polis çalı an tavuklarm bir kıımını Alinin oturduiu 
yerde bulmuıtur. 

Ali ıuçunu ıöyle itiraf etmektedir: 
" - Ben bir hafta evYel fı bulm k için Burudan 

letıınbula gelelim. iş bulamadım. Aç kaldım. Mah· 
mud adlı bir arkadatım benl kandırdı. iki gece 
Ramide dolaıhk, bu tavukları çaldık. ,, 

Bunlar çaldıkları tavukları ve lılndilerl keaerek 
Balıkpuarına getirir ve ucuıca satarlarm!f. 

Kaşkaval Ve Kaşar iki Arkadaş 
Peyniri Meselesi Biribirlerini 
Mütehaaııslara Göre ikisi Yaraladılar 

300 Tonluk Şeker 
Kaçakçılığı 

Tahkikat Evrakı lhtiaa• 
Mahkemeaine Verildi De Bir. Kapıya Çıkarmış 

Tatbik nba11nda bulunan 
Tftrk - Bulı-ar ticaret ulqmaıile 
memlekctimüe idhal edilmek 
tızere Bulgariıtana 80 bia kiloluk I 
kaşkaYal için koatenjan müıaade-
ai verilmiştir. Bu mlisaadeye isti· 
naden, B lgaristandan peynir 
getirten ldhallt tacirleri, gl1m· 
rilkte bar.ı gllçlUklerle karııJa,
mıılardır. 

Gnmrllk idaresi, 11ucayeneden 
geçirilen peynirlerin, kaıar pey
niri olduğu kanaatile idhaline 
mU.aade etmemiıtlr. Tacirler 
GllmrUk ve inhisarlar Bakan11ğı-
11a mtlracaat ederek peyirlerhl 
memlekete sokulması iç.in emir 
verilme ini iste 1 !er, b\1 j I güm-
r k id r si de ayrıca Bakanlığa 
yazmııhr. Peynir ldbalfitcıları, 
kaşar ile kotkaval arasında hiç
bir mahiyet farkı bulunmadığım, 

Balkan kaşarkna ( kaıkaval) ta
bir edllditini öae ınrmektedirler. 
Meıele tedklk halinde olduğa 
için, peyairler gllmrnkte alıko

nulrnuıtur. GörUştüğUmUz mlite• 
hassıalar, tacirlerin haklı Yaıiyet• 
te oldukları, arada itim degqlk
llğlndea baıka bir ayrılık farkı 
bulunmadığını ı~yiemektedirler. 
Peynirlerin idhall için mnsaade 
bekleanıe ktedlr. 

Buğday lhracalımız 
Buiday lhracabmı& oldukca 

canlı bir ıekilde deYam etmek-

tedir. Altı buçuk ay lçeratnde, 
dıı piyasalara ihraç ettiğimiz 

mikdar, 61955 tonu bulmuttur. 
Geçen l'ıl ayai mnddetlerde 
ıZSnderdijimiz buğday 1260 
tonu bile geçmediğine ıöre 
aradaki farkm ehemmiyeti anla• 
ıılır. 

Evvelki gün Çubuk) udablr ya• 
ralama hldiıeai olmuş, lki adam 
bir alacak yllzUnden birlblrlnl 
ağır surette yaralamışlardır. Hi· 
dise föyle olmuştur: 

Çubukluda oturan ve balıkcı
lık yapmak ıuretile geçinen Receb 
ııdlı birisi, muhtelif zamanlarda 
Çubukluda manavlık eden Şevket 
adlı b:rlsfnfn dlikkAnından vere-
siy öteberi almışbr. Borç bir 
lira olunca Şevket af dib 
Recebden borcunu lstcmi§tir. Fa
kat idiaya göre Receb, birkaç 
defa borcunu verm si istenildiji 
halde, Şevketi bugün, yarın diye
rek stlstmıfbr. Nihayet eY\elld 
glln Şevket, dükkanın 8nlinden 
geç.mekte olan Recebden yine 

paı istem:ştir. Receb para vere
ceği yerde Şevkete ağır kUfürler 
savurmuı ve bu ytizden aralann
da kavga baılamıştır. Bir m<id
det tekme tokat ile döğllıll!dnk
ten sonra babkcı Receb, yerden 
kaptığı bOyllk bir taıı Şevketin 
başına abnıı Ye ağır surette ya-
ralamıfbr. 

Batından ağır surette yaralı 
olduğu halde Şevket te Recebin 
attığı taıı yerden kaparak Rece
bin bafllla atmıı ve agır aurette 
yarnlamıthr. Bundan sonra kanlar 
içinde yer• dllfen Receb ile 
Şevket hastaneye kaldınlmıw
lardır. 

>f. Sami adlı bir f of6r çarıı
lc:apıda bir mitleri ynznnden çı· 
kan kavga netlceıinde Atut adlı 
bir ıoförll bir demir parçasile 
yllıünden ağır •urette yarala
mııtır. 

TavCI Bekir 
Bekir adlı blr 5abıkab Gala· 

tada Halil otlu Hl1ıeyiniD yanma 
ao1culmuı, adi bir saati altın diye 
kendiılne aabnıttır. Poliı dUn 
Bekiri Müdddeiumumtllğe vermft-
tir. Bekir tevkif edilmlftir. 

Geçenlerde bir ıeker kaçak
cılılı hAdi~eai meydana çıkan}· 
mıı, 300 ton ıekeri Bulgaristan· 
dan kaçak olarak ldhal ettikleri 
Mdiasile 7 klıi yakalanmııtı. 

Bu suçlular hakkındaki enek 
tamamlanmıı Ye don gUmrllktekl 
ıekizinrl ihtisas mabkemeıl Mnd
deiumumiliğfne ~erilmiftir. Sorgu 
işi bittikten sonra, duruımalanna 
başlanacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kasımpqada Bedreddin ma
hallesindeki eski bir tekkede otu
ran Mahmcd Zari adında bir 
adam muska yaıarken cUrmll-
me hud halinde yakalanmı§hr. 

Jf.. Ayvanıardyda otlil'.an ve 
Feshane fabrikasında çalııan Ah
med adlı biri eYinde baygın bir 
halde bulunmuıdur. Ahmed der
hal hastaneye kaJdırılmış ise de 
bastahğının ne olduğu henilz an• 
Iaıılamamışbr. 

lf- Hayati isminde biri Beyoğ· 
lunda lı Bankası Beı oğlu tubeai 
mliatlril Bay Tabirin cebinden el
divenlerini çalarken tutulmuıdur. 

Bir Dur us mada On Dört 
Şahid Dinlendi 

Dlin aıliye OçDndl ceza mah· 
kemesinde TtırklUjn tahkir ett(. 
ti iddia edilen kibrit tirketi 
mlldllr muavini Bay HQmanıın 
muhakeme.ine devam edildi. 
Mahkemede Bay H,,aıanıı evukab 
temsil ed:yordu. Don mahkemt1 
ondört mlldafaa ıabidi dinledL 
Bunların hepai suçluaun iyi haline 
ıohadet ettiler. Şahidlerdeo dör
dU sıelmemif ti. Bunlann da 
çağ-ırılmaaı için muhakeme 23 
marta kaldı. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

Çocuk tiyatroıu lAfı da 1 ... TllkiniP ku>ruiu hikayesini 1 ... Olacak; olmıyacak, olmalı, 
anıma uzadı Hasan B. ., bile geçti.. olmamalı, ıöyle olmalı, böyle ol· 

malı I 
aitıin ••• 

dedikodu ki değm• ı 

G ... ıınan 

Mısır Tahvilinin 
Yeni Keşidesi 

Kahire, 16 ( A. A. ) - Yfi.zdcı in~ 
falall Mıaır kredi fonıiye tahvıller af 
15-2-935 çeldliıinde aıatıdaki nuın 
ralar kaıanmıthr: afi 

1886 tariblllcJ'den 16~,065 nuın;:sf 
tahvil 50,000; 1903 tarihlilerden 42 •'d..ıı 

"bl ter ., 
numaralı tahvil 50,000; 1911 I arı ' n• 
30,009 numaralı tahvil S0,000 {ta 
kaz.anmıtlardır. 

Halk vlerl Kuruluşun"'" 
YaldönUmU it' 

Şubatın 22 nci gUnU, Halke" JW 
rlnfn kuruluşunun yıl dönilmlldur. btl 
mGnuebetle, lstanbul halkevindo • 
yOk meraaim yapılacnkdır. Evin beJİ 
otlu ve Alay köşkü kısımlarında 
temıillet verilecekdlr. 

Tayyare Cemiyetinifl 
Onuncu Yllı 

· Dnn, tayyare cemiyetin"n kuru~ 
ıaaun (10) uncu yıl dönümü idi. -
münasebetle Ankarada cemiyet sn rk 
kezinde merasim yapılmııdır. Şeh 
mlzde merasim yapılmamııdır. ~ 

İstanbul MUddelumumiliöl"" 
Kim Tayin Edilecek , 

• fıtanbul Mttddeiumumilltfne kiıtıl; 
tayin edileceği henOs malOm def:l 
dir. l.tanbul ikinci Ticaret Relai B~ 
Turhaa, Adliye mOfetfıl Bay fer J 
n lzmir Müddeiumumisi Bay Asıll'l''I' 
tayin edilecekleri hakkında Adliyeol 
ler araıında dolatan bir ıayia vardıf 

Mektebler Tatil 
Edilmiyecek 

Kaza hllk{lmet doktorlarıodd 
mütetekkil •ıhhat komiıyonu dli';. 
sıhhat müdürü Bay Ali Rızanın b• W 
kaolıtında toplanarak, mekteblerd• 
baıta talebe Yaılyati etrafında ~ 
rDımOı, kazalardan gelen i tati• 
tedkik edilmiıtir. Neticede grib~ 
auldıtı vo mekteblerln yenid• 
tatilkıe lüzum kalmadığı bildir 
mittir. 

Işık isteniyor 
Karaköyden Perıembepazarı•• 

kadnr olan caddedeki ticıırethal 
ubiblerl ticaret oda11na mtıraea 

ederek elektirikıizlikden tik61 
etmlılerdir. Ticnret odaaı, tacirler 
bu caddeye elektirlk konulmaıı Y~ 
luadald isteklerini belediyeye bı 
direcektlr. 

BuAday Tahkikatı Per9el'll' 
beye Bitiyor 

Buğdny yolıuıluğu tnhkikatı ped 
ıembe günü bitecektir. Bu iıle uııd 
ıan yGkHk ııal&h!yetli komisyon ıı•; 
ları euaıa rfinil Ankaraya dönece ıJ 
lerdir. Tahkikatın idari ve bukıJ 
cebheleri de tamamlanmııtır. 

Köy Mektebleritı' 
de Yeni Progratl4. 

KOltlr bakaalıfı köy mektebi; 
den protramlarında ba~ ••'iti 
deAitiklikler yapmata karar veJ'll1,. 
tir. Yeni proıram 8nftmüzdeki yıld al 
itibaren takblk eclllecektir. f,., 
mekteblerinde maulü vaziyeti ,16 
.. are ıirai, ulalal, funi det 
okutulacaktır. ~ 

B. Digor Ki: J 
'Q..ı ... ,.,.......,__ 

k' bu yUS'" 
Hasan B. - Desene ı t rrJJ6' 

den çocukları tiyatroya aht1
1

0,uıdan d&dikodusuna alııtırı 
Bu da bir ittir J. 
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nun en mevauk haberleri, 
~llhı k~mıumuı Bulgaristanm 
Otdıı •ndıgına, elll bin kişi.ık bir 
biteli ,vllcuda ıetirmiı olduğunu 

Brıyor. 
tllc u hareket, komşumuzu b0-
~1İ barbden ıonra imzaladığı 
•rka, d muahede.ine taban tabana 
llaQdb· ır, muhaliftir. Bu muahede 
~dt ınce, Bulgariatan ailib al
la.aha dl2 bin kitiden fazla asker .. a/1 uramaı. Gerçi Türkiye, 
~ı llıuabedeaini imzalayan dev
ltib,r 

1 
•rasanda bulunmuyor ve bu 

~ ... r • bu husuata bizim bitaraf 
bqh: •11nıamız lcab ettiği aöylene-. 
l'0r~iç ılibhe edilmemelidir ki 
dird Y• bitaraflık icab ettiii tak· 
~ k' beynelmilel münasebeUerin 
11,h ~deaine noktası noktaaıaa 
Jlll, il uk göatermektedir. Fakat 
'- o Tnrkiye, Balkanlarda ıul· 
ltk llıubaf aza husuaunda da bir 
ltara~llı teabhüdlere giriımlı bu· 

>or. [)•v 
)eraı •ger taraftan ıunu da bilmi· 
~ erk 6ğretmeliyiz ki, Bulgaris
.ldy . 0rnıumuzda, hifA Trakya 
aly,~sıle vakit geçiren birtakım 
l•t hu~~•ekküller vardır ve Bul· 
ltna .

1 
unıeti, Trakyayı Bu?garia· 

"•rıl ı hak etmek hulyasile çırpı· 
8u var~ karıı hiç ıea çıkarmıyor. 
Cıını •z. yet karşısında Türkiye 
l•td urıyetl, bitaraflık ile Balkan· 
lt'lif •ulhu müdafaa prenıibtni 

Tu~t~ek zaruretindedir. 
lasd'k kıye, Lozan muabedHile 
t•nı 1 

ve teslim edilmit olan 
"1ıkarnf yetini emniyet altına al-
bu azmindedir. Sulh yolunda 
birirıazlmle yürüyoruz. GUnUn 
bu ~e rahatsız edilecek oluraak, 
Ilı }' zden doğacak hAdiselerin 

'•uhy t• h ~~ e '• er halde bize aid 
1Yacaktır. 

iil· l<imseye naalhat Yerecek de
tbız. Fakat Balkanlarda .ulhllD 
.._

11
ediyete kadar yürüyecek bir 

•ur:•:ese olmasını, imza koymak 
l!u t!ıle kabul etmiş bulunuyoruz. 
, 2111• ahhUdUmilzU yerine getirmek 
lıin •nde bulunduğumuzdan kimH 
bleıj ZerretUma tereddüte dUıme• Y muvafık olur. 

b· Unan Erk3mhar-
ı~~Sİnin Bir Tebliği 

~~kirııh:' ~6 (A. A.) - Büyük 
lıade t kbıyeden verilen bir teb-
1<,te~ot~ 18nıbarbiye reisi General 
lııtlbaıats n geçenkl beyanatının 
•Utetıe h ile nakledildiği ve bu 
b1kdığ1' h ~dudda öyle birıey ol· 
d tıi Y a de sanki bir harb teh· 
ıı•f,, t •rınıı gibi alelicele mll· 

bah1111 ertıbatı alınmakta olduğu 
8nYtıkerdiği söylenmektedir. 

:'•tıınıen •rkanıharbiye, aulhun 

0j11unıa h olduğu kaoaatindedir. 
hı '"•k tatbekaber, vazifesi icabı 
tı ilan het t ı. 1 hükumete aid bu-
a';"-ra llıllt ~rlU emniyet tertibatını 
ırı Q ••aya almaktadır, 

p ,.lnara 
Qcı 

ı.. asının 
•rııı/ı. k 

ra~ ._a emesi 
Ull'"•ç 

l•len bir •y •Yvel Y alovadan 
'daı •ot&rl F 
~i b .. açıldaruıd iruzan vapuru 

8 
ogulrnuıtu. • çarpıımıı 32 

lana u deniz f •cia 
"'uh dun b 1 •ının duruıma• 
"'•bkkerncde ::t1111ıtır. Donkll 
lı._t CIJıede bulunu 111•vkuf Faik 
... • oldug" un arnıyacak kadar 
'""llay u &öyl • llt.a d enesı Y•ptırılrnı ernlf, hemen 
•raı eyırnına . f, mubakeme
•d·'tıldığınd mana hail olmadığı 

ılıııı 811 dur f, tahidl Ufmaya devam 
lcıı ~•bidler ~r ~inlennılıtir. 
L ıfadel bırlbırJerini mut 
q•ıa er •erıni l u ena· 
df111 t•hidlerin . şerdi. Duruıma 
~enllıeıi için bıtinabe •uretile 

lftır. •ıka a&ne bıra· 

SON POSTA 
= 

Resinıli Maka ~e a kazancdan Tasarrufa 

',h-, f:'\ f \("•1-=-· ~..J 

Öyle bir devirdeyiz lıi, para ulan atzında... Çalıtma 
kazanma •~ l'•çim tutlerı, maaraflanmızda çok dikkatli 
davranmamızı emrediyor. Kazan -!ığmız para aize nuıl ki 
meteliğine kadar inceden inceye heaab edilerek verili-

yoraa, sfzde bu parayı harcarken çok heaallı ve çok 
dikkatli olmalıaınıı. Şunu da söyliyelim ki, kazancınız ne 
kadar az olur•• olaun, birkaç kur114unu ayır b t ~aarruf 
etmeyi kendinize prena:b cd"nia ~. 

-= 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Serbest 
Nasıl 

lrlanda, lngiltereye Karşı 
Bir Vaziyet Alacak? 

Dublln, 16 ( Huıuıf) - Mat
buat, lrlanda alakadar mahafilinln 
arzularma tercüman o!arak kralın 
yıldönUmll mUnasebetife, lrlanda 
ile lngiltere arasında doatçasına 
bir uzfaımıya varmak Uzere ha· 

kiki gayretler -;;rfını görmek 
lıtemektedir. 

Dominyonlar nazırı 8. Tboma
aın dünkü BÖ} ]evini, "Ayriı Tay· 
miı,, gazetesi, lrlanda - Ingiltero 
yakml.ğma esaslı bir yardım 

~~~~~~~~-----::-~~~~~~~~-

Görülmiyen Adam 1Kuı~u/tay Başkanı 
Bu Hayal Artık Hakikat Anta/gada 

Ojuyor 
Budapeşte, 16 - Etycn Birbil 

l&minde 25 yaşında bir gene bul· 
duğu bir ~ua'la daimleri ıörlln· 
mez bale koymiya muvaffak ol· 
muıtur. Bu gene tecrübesini ıa
zetecilerle birçok zevat huzurunda 
yapmıı, bir heykeli gözle görün· 
mez hale koymuf, göıde görlllmi
yen heykel haz11un tarafından elle 
tutulabilmif, fakat bu sırada hey
keli tutan eller de görlllmemitir. 
GörUlmlyen adam hayali bu ıu• 
retle tahakkuk etmiı olmaktadır. 
Aydın Demiryolu Kadrosu 

Ankara, 16 - Aydın demlryolu 
bize geçtikten •onra kadrosunda 
hemen hiçbir değişiklik yapalmı· 
yacaktır. 

Büyük F aıiıt Kongresi 
Roma, 16 (A.A.) - Büyük 

faşiıt meclisinin lkinçi toplantı• 
sında 8. Musolini içeri vaziyeti 
anlatmıştır. 

Maliye bakanı, ltalyanın para 
ve 6konomi durumu ve fırka kA· 
tibi de fırkanın ve teşkilatlarının 

çabımaları hakkında izahat vermiıtir. 

Gümrüksüz Radyolar 
Ankara, 16 - Halkın istifa· 

de edebilmesi için Avrupadan 
kontejan harici radyo ahzeleri 
getirilecek ve bunlardan &llmrllk 
resmi alınmıyacaktır. 

Antalya, 17 (A.A.) - Kurul
tay başkanı general Kazım Özalp 
kentimize gelmiştir. General; vali, 
C. H. Fırkası ve Belediye baş
kanlarilc burada bulunan saylavlar 
tarafından bududda karıılanmııtır. 

Yeni Ve Büyük 
Fabrikalarımız 

Ankara 16 - Kaystri men· 
aucat fabrikasının inıaatı bitmiı· 
tlr. lımitteki kiğıt fabrlkaımın 
inıaatı da bitmek üzeredir. Ereğli 
men•ucat fabrikaıının makineleri 
ihale edllmiıtir. 

Nazilli fabrlkaaının lnıasına 
ISnUmllzdekl ilkbaharda baılana• 
caktır. Demir fabrikası için de 
Zonguldak bavaliıinde Alman mü· 
tehasaıslara ile birlikte tedkikat 
yapı!maktadır. 

Rus - Rumen Telgraf 
Muhabereıi Başladı 
BDkreı, 16 (A. A.) - Breıt 

Lihoak muahedesinden beri Ruı· 
ya Romanya arasında mllnkatl 
bulunan telgraf muhabereleri ye
niden teılı edllmittlr. 

Romanya münakalat Nazıra 
ile Sovyet Ruaya münakalat halk 
komlıeri telgraflar teati etmlı• 
lerdlr. 

/ .. ~TER iNAN !STER 
kalmıyaoak, dedim. 

telakki etmekte, halbuki, de Va-
lera hllkümetinln organı olan 
Ayriı Pre•sde "lrJandabların , 
ulusal idiyellerlnden vazgeçmek 
ıuretlle lngiliz hUsnliniyetini öde
meleri isteniliyor.,, demektedir. 

Musolini 
Doğu Afrikaaına Gidecek 
Taburları Gözden Geçirdi 

Roma, 16 ( A. A. ) _ Doğu 
Afrlkaaına gidecek Uç mllia tabu
rundan ikiai bugtln öğleden ıonra 
Romada B. Muaolinl tarafından 
"~ fiçüncllaü de Nopollde prenı 
Pıemont tarafından tef Uı edilmlı· 
tir. 

lıtanbul Liman Mürakibliği 
Ankara, 16 - Kazanc Temyiz 

Komisyonu Aza11ndan Bay Cemal 
lıtanbul liman iılerl mUrakibliğlne 
tayin edılmiıtir. 

Radyoda Türkiye Hak .. 
kında Konferans 

Prag, 16 ( A. A. ) _ Pra 
radyosunda Şubatın on ıekizln:. 
Pazartesi gllnll Türkiye saatlle 
ıaat 19,20 de muharrir Bay R · 
tarafından Türkiye hakkında b~z 
konferans verilecektir. ır 

Yeni Kontenjan 
Kararnamesi 

Ankara 16 - Yeni kont • 
kararnamHl 6 aylık olacaknı~: 
Çarıamba günO reıınl 
ile neırolunacakbr. ıazete 

935 Büdcesi 
Ankara 16 - Bakanı h 

ti 1 d . ar •ye-
n n yarın an ltıbaren 1935 büd 

ccalnl tetkika hatlamaaı bt • 
meldir. mu e-

ll\4i\IM4t 
Dün sabah matbaaya bir li10 talebe1i •eldi ve ıorduı 
" - Orib yüzünden mekteblerin tekrar' tatil edileceği 

söyleniyor. Doğru mu acaba? ,, 

3 zaman çocukcağızın can sıkıntııına ntradığını hiı· 
ıettim ve aözümü ~öyle tamamladım: 

Bu delikauh benden " Doğru! ,, cevabını bekliyordu 
ve ben böyle de11ydim, her halde çok aevinecekdi. 
Fakat ben: 

11 - Niçin soruyorsunuz? Dedim. 
Bunun üzerine kızardı, utaoır gibi oldu, birşeyler 

kekelemek iatedi, beceremedi. Ben tekrar ıöze girlşdim: 
•• - Grib hafifledi. :Mektebleriu tekrar tatiline lüzum 

/STER iNAN 

" - Bakınız .• saat dokuz buçuk. Siz iıe mektebinlze 
gidııceğiniz yer~e. buraya gel~b tatil haberi almak iıtiyor· 
eunuz. Devlet ıızın faydalı hır unsur olarak yetiomenlz 
için etekler dolusu para harcıyor. Siz ise okumanın kıy
metini henllz .nlamamıısınız. ,, 

Ve çocuk, iımini ve mektebini ıorduium halde t.ek 
bir kelime ııöylemeden çıkıb ı:iui. 

STER iNANMA/ 

' -----------------------------------------------·----'! 

r-----------------
Söz.. ısa 

Kibrit KutularınızCA 

Dikkat Ediniz/ .. -
Benim ald ıtım kibrit kutularında 

arada ıırada vaki oluyor. Bau n da 
aık aık görQ'üyor. Elbette ıizde de 
vaki olmuttur: Kibrit kutuaunun ya
zılı tardı ill t• ielmek kaideden iken 
bazılarında, yıızı altlarafa ııliyor. 
Bundan dolayı kutu ilk defa açılınca 
ıürgüniln iç~n eki kutu •t•I• 
ie.iyo · ve kibrit' er cökG'fiyor. 

Hu kutulrı ioaan'ar tskmıt olaa
lard•, bu akıilıldere, dikkatai:ılik, in· 
unlık ha 1 der ıeçerdik. Fakat benim 
bıl ..ı i~.,m~ göre, bu zamanda kibritle
ri kendil~ri gibi, kutularını da maki-
ne'er yap yor, mak neler takıyor 
kiğıtlarını maklııeler yapıfbrıyor. lyt 
kurulmut ve C.:üzglln ltliyen bir ma
kinenin de yanılacej'ına akıl ermedi
j" ı nde~, bu kibrit kutularının ba:ıan 
böyle yanht takalmalannı• aebebi 
anlaıı'amıyor. 

• Sonra, kibrit kutuıunu tenine 
takmanın bir de meşhur brihi var
dır. Şamalı kibritlerin kutularım bel· 
ki hat ır:ara nı2. YaHı, zuif lir tekil· 
de olan bu kutuların alttaraf n a kOçUk 
bir kitıt parç 11 yapıfhrırlar, aonra 
bu kit ttan tutub çekince kutu açı• 
lır ve k:brit alınırdı. 

lngilteredc, böyle ıamalı kibrit 
y~pan fabrikalardan birine bir gün 
hır adam ır•llr: 

- Bana milnnstb bir hiHe ver-
. ' f ~ıye razı ?·~ rsanız, abrikanızın yalnız 

bır hafta ıçın, kArını iki miıline çı· 
k arm k için bir çare lulduml der 

Fabrika sahibi ilkin adamı savmıya 
çalıııraa da, onun ıaran Gzerine bu 
çarenin ne olduQ'unu blolemiy• razı 
olur. Adam teklifi izah eder: 

- Çare kutuyu çekmiye yara7an 
küçük kAğıdı, kutunun alt tarafına 
y .. pıftıraca~ınız yerde ast tftr fına 
yapııttrmaktan ibarettir, Böyle olunca, 
kutu çekilerek açıldığ ı vaklt, ağzı 

f•ıatıya gelir, kibritler hep dökülür •. 
ngili:ıler vakitlerJni nakid diye say
~ıya alı.' k oldukları için, döklllcn 
kıbrltJerı yerden birer birer toplamıya 
Üfenirler. Batka bir kibrit kutuau al• 
mıya mecbur olurlar. Bir hafta aonra 
gazetelere bir ilin verirsiniz. Bir hafta 
içinde çıkardığınız kibritlerin kutuları 
aksine olduğundan dolayı öıUr diler
sinl2. V akıcı bu kir bir haftadan zi
yade aOrdOrOlemes amma, sizde bir 
hafta içinde kAnnızı iki mialhae çıkar• 
mıt olursunuz! 

* Biı.lm kibrit tirketlnin, kibrit 
kutularını ak•ine takmakla kutunun 
içindeki kibritlerin yere dakülecetini, 
tu suretle ~Arını artırmayı dOtllnmÜf 
oldutunu hıç te tahmin etmiyorum. 

Kibrit tirketlnde kaaancını artır
maya henı olsaydı, fikrini biraz 
1orar da, bize kibrit diye odun 
Htmaktan baıka tGrlO çareler bulurdu. 

. Bir kert, kOçlk bir alev çıkarmak 
içın okadar kalın çam tahtuına De 

IOzum nrdır? Eıkiden de tahta kib
r itlerimiz vardı. Fakat çubukları inoe, 
zarif olurdu. Sonra kibritleri tirli 
tOrlO ıekillerde ıüalG kutulara kor
lardı. Hele Hlonlar için yapılan kib
ritlerin Hndık biçiminde, üzerinde 
bayan ell gibi l'üzel, parlak kapaya· 
cak bir tokmatı bulunan, ne gGıı:el 
kutuları vardıl Şimdi ceblmlıı:de, aa-
lonlarda, it odalannda hep ayni ı•· 
kilde çıım tahtas ından yapılmıt kib
rit 'erden batka bir ıey g3remiyoruz. 

Eıkiden ıamalı kibritlerimiz ne 
kadar alev verirlerdi. Bundan batka 
rOıglrdan aönmeyen tizon denilen ne 
a-üul kibritler vardı. Bu çam tahta. 
sından kibritler, kalınl ıklanna ratmea 
rlizilra da dayanamıyorlar... Hele 
apartımanlı evlerin karanlık merdi· 
venlerini çıkmak için, bir mum l'ibl 
devamh ıtık vere• kaim f8malı kib
ritler n• kadar itimize yararJard ı. 

Frenk Olkelerine gittitlmiz vakit 
glSrilyoruz. CeB'de tatımak için, yaa11, 
zarif paketler içinde, incecik tahta
dan yapdmıt ne kadar rGzel kibritler 
var. Bunlar inaaaın cebini hiç bo:ı· 
mıyorlar. Şimdi dünya; yelek cebinde 
altın eaatin bllekalın olmuına ta
hammOl edemiyor da plltlnden yapıl
mıı incecik aaatler anyor. Halbuki 
biz lıtanbulda, aiıaralanmızı yaka· 
bilmek için, klbrit tirketinln ka'ın 
odunlarını ceblerlmizde btt mıya 
mecbur oluyoruz. 

Eaklden ne kadar zarif, gllmüt~•D 
altından papılmıı mini mini kil:.ritlik· 
ler vardı. Şimdi tamPlı kibrit olma• 
d • ğı için cebimizde kibritlik tat mıya 
da ha1ret kaldık. 

Vakıi onların yerin• aOılO brnı.:n 
ça lt m k l ~r ı var, diyecekı~nız. Fakat 
beı 2 · 0 ı okuaundan hoı.anmıy .. nl . r 
ne yRps n'ar? . 

Inaan bunları dııünrOkcf', klbrıt 
tir~etlnin buraya kibrilcilik t!lmek 
için dejil, çam odunları ııat~a.k i~ia 
l'•imit eldı.·tunu .. a.Acrjı ıc:uyoı. 



Diyarıbekirde 
Egıl 
Nahiyesi 

Diyarıbekir, ( Huıuıt) - EgJI 
nnhiye merkezi olan tirin bir 
köydür. Köyde birçok tarihi ıü
tunlar ve mağaralar vardır. Fakat 
bunların hangi devre aid olduk· 
ları henüz tesbit edilmemiştir. 
Köy 400 evli ve 2500 nllf~ıludur. 
Köyün fktısadi vasiyeti iyidir. 
Nahiye merke:dnde l\ç ımıflı bir 
mekteb vardır, fakat 17 köyUnde 
baıka mekteb yoktur. 

Egilin dört tarafı üzllm bağ· 
lara Ye badem ağaçları ile dolu· 
dur. Bu nahiye merkezinde ıene• 
de beı bin kilo kuru üzüm, 2 
bin kilo peatil, beı bin kilo iç 
badem ihrac edilmekte ve b11 
yllıden ahalinin eline bir haylı 
para geçmektedir. 

Nahiye Ye köylerinin araziıl 
dailık oldutu için köylü ancak 
yiyeceğine y1ltoc ... ek miktarda zeri· 
yat yapabllmektedfr,J Nahiye te
~efon_ hattiJe Piran, D~veıeçidi 
ve Diyarlbekire bağlıdır. Köy 
çok ucuzluktur. Tavuiun tanesi 
dört, yumurtanın iki tanesi bir 
gOmDş kuruşa aablmaktadır. Na
hiye MUdlir Vekili Kadri Doğan 
kasabanın gUr:elleımesi için ça
lışmaktadır. Köyde belediye teı· 
kilitı olmadığından Köy Kanunu 
tatbik edilmektedir. 

Bayan Bediz Aydilek 
fstanbulda 

Bolu, 16 ( A. A. ) - Konya 
saylavlığına ıeçllen Bolu belediye 
üyesinden Bayan Bediz Aydilek 
lıtanbula gitti. Kadın ve erkek 
bir çok kimsef er tarafından uğur
landL Şerefine Halkevinde bir 
danslı çay verildi. 

lzmir Maarif Büdceai 
lzmir, 16 (A. A.) - VilAyetln 

yeni yıl maarif bUdceıi bir milyon 
114 bin lira fizerinden hazırlan· 
mııtır. Bu yıl maarif itlerine daha 
çok ehemmiyet veri!mektedir. 

Gediz Köprüsü Yapıldı 
lımir, 16 (A.A.) - Menemen 

Bergama araimdaki beton Gediz 
köprUsU bl:miıtir. YakınJ'a köp
rünün açılaş ıenliği yapılacakbr. 

Menemende Ağaçlama Jşi 
Menemen, 16 (A.A.)- Mene

men köylerinde şimdiye kadar 
muhtelif cinı ağaçlardan 100 bin 
fıdan dikildiği gibi ayrıca iki 
binden artık delice zeytini aşılan· 
mışhr. 

Ayaş Daimf Encumen Azaları 
Glidül (Hususi) - Daimi En· 

cllmen azalıklanna kazamızdan 
Bay Salim ve Bay Muhliıı ıeçil
mişlord"r. ............................................................... 
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Çorumda T apo Ve Kadastro işleri 
Sür' at Ve Mükemmeliyetle ilerliyor 
Çorum,(Huıusi) 

- Geçen sene 
baılıyan kadu· 
tro işleri hara• 
retle devam et· 
mektedir. Ka
dnıtro mUdllril 
bay Lfıtfi bu 
huıusta §U malô
mah vermektedir: 

l 934 Hazira
nında bir koldan 
baılamlan Tapo 
tahriri üç ay ıon• 
ra kadaatro ıe
nel mUdUrD bay 
Cemal Aronun 
teftiı ıeyahabn· 
da muhitin bn
yUklUğil ve ebem· 
miyeti dolayııile kadaıtroya ta
havyUJ etmiı vo itlerin llcrlomeai 
için iki ke>ldan kadaıtro itlerine 
baılaqmııtır. Kadaatro heyetinin 
bulunduğu binanın bfiyüldüğll 
gerek harici vo gerek dahilt 
takılmalı ve mevkii dolayısile 
Tapo ml1dUriyotinln de bir 
arada bulunmaıı görtilecek 
lılerJn teıirtnl tHhil edeceği ve 
eaasen kadaııtro ve taponun birf· 

Qorum kadastro heyeti 
birinin mütemmimi olduiu anla
tılarak genel mUdürfin himmeille-. 
iki daire birleıtirilmiş ve Osmanlı 
bankasının bulunduğu binada da
ha eaash tadilit yapılarak Ço· 
rumun en mütekamil ve modern 
bir mllesseıesi haline ııokulmuştur. 
Bina dahili iki kısma ayrılmıı 
birinde kadaıtro heyetleri diğe
rinde de tapo teşkllAtı yerleşti· 
rilmiıtir. Merked kaza evvelce 

kırk aeklz ma• 
belle idL 

Bu mahalle
lerin hududlarmın 
karıııkhğının iza• 
leıl Jçln adalar 
taksimatı yapıl· 
mıı ve lbunlann 
birlcımeıinden on 
bir mahalle moy• 
dana ıelmiıtir. 

Şimdiye kadar 
albıında kadas
tro iılerino bqla. 

nılmıı ve mua· 
meleleri tekemmlil 

ettlrilmiıtlr. Yakın 
da yeni kntok-

lere nakledilecek ve tapoya 
devredilecektir. 

Muamele sahiblerlnden birisi 
iti için don mUracaat ettiAtnl ve 
gilnde aenedini alacağmı mem• 
nuniyetle söylemekte ve aördUğil 
kolaylığa, ıllr'ate hayret etmek· 
tedir. Memurlar balkın muame• 
labnı bir an evvel bitirmeyi Yasife 
bilerek çalışmakta ve bunda 
muvaffak ta olmaktadır. 

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

lzmircİe Mandolin Öğrenen Talebe Çanakkale Umumi 
Meclis Azaları 

Çanakkale umumi 
mecliı aıası 

Bayan Refia 

Çanakkale 
(Hususi) - Ça· 
n•kkale umu• 
mi mecliı lı.a
lıkl.ırı;ı~ Ba· 
yan R_,fia PU· 
ro, day Tah· 
sin Sak.:S, Bay 
Ahmed Zeki 
Acar ıeçll • 
ml§lerdlr. 

Mecliai u· 
mumi lnUha• 
batı bntnn 
kaı.:alarda bir 
günde ikmal 
edllmiştlr. 

Balıkesir de 
Meclisi Umumi Seçimi 

Münakaıalı Oldu 
6alıkeslr (Huıuat) - Yapılan 

Daimi Encümen azalığına 3 ka· 
dın seçiJmi~tir. Seçim biraz mil· 
nakaıalı olmuş, heyet az11ından 
Bay Esad Adil ile eıki belediye 
reisi lsmail Nacı lalifa etmfılerdlr. 
Bahkesirde OslUkler Kalkıyor 

Balıkesir {Hususi) - BUtUn 
Balıkesir kadanları ÜslUk denilen 
ve babaca ağır olan bir nevi 6r· 
tU kullanmaktadırlar. Belediye 
meclisi son toplanbsmda Bahke-
ıir kadınlannın Üılnk kullanma• 
ııoa karar vermiıtir. 

Gerade eclisi Umumr Azaları 
Gerede, ( Husuı)i ) - Umumt 

Meclıı azalık1anna GJrededon 
Ihsan Yalçın, Sadık D~af, 
Raif Erten, Saib Engin, aeçllml[ 
lerdir. Yuııuf Turan, Faik ttıttınc , 
lbrahlm Sarac, Hasan Kara Os· 
man oğlu da yedek aza olmuı· 
lardır. 

Geredede Halkavi 
Gerede, ( Huıuıl) - 19 Şu· 

bdta kazamır:da bir Halkevi açı· 
lacaktır. Hararetli bir baıırlık 
faaliyeti vardır. Kaydedllen aza 
mikdarı ilmdiden iki yüzU geç• 
mi,tir. 

Nezipte Gizli Nüfus Yazımı 
Nezip, (Huausi) - Kazamızda 

şimdiye kadar gizli nUfua yazımı 
dokuz bini ieçmiştir. 

. --~·-"" 

lzmir, (Husuıl) - Karataı Ortamekteb talebeleri kendi aralarında 
M~ndolln 6ğrenm.ek için bir kulUb tes·ı etmiılerdir: Muzik mualllm• 
lerınden bay Nacı ~llçOk talebeleri yetiıtirmek için bllyllk bir faaliyet 
aarfetmektedir. Resımde Mandolin öğrenen talebeler g6rlllmektedlr. 

Ticaret Talebesinin Mersin Tedkikah 

Ticare& talebesi Morein Fümigatuvan önünde 
MerRln. (Huıuıt) - Ticaret m~ktebi talebesi burada FOmlgatuvara 

giderek uzun boylu tetkikat yapmıılar ve haşereler hakkında etaılı 
malumat almışlardır. Talebeler FUmlgatuvarı çok entereaan bulmUflar 
~.e tedkikaUarındnn bOyUk istifadeler temin etmiılerdir. 

Gellboludan 
lstanbula Domuz 
Gönderiligor 

Gelibolu, (Hu11usi) - KöylU.ler 
domuz avına ehemmiyet vermıye 
başlamişlardır. Bunun sebebi av 
domuzlarının Istanbulda para 
etmesidir. Vurulan domuzlar köy
Jnler tarafından arabalarla buraya 
getirilmekte ve hemen Yapurla 
latanbulı aovkedllmoktodlr • 

Kurdu DiriDiri 
Yakalıyan Avcı 

GUdUl (Huıusi) - Kasabamız 
avcılarından Mehmed tarafından 
kasabaya beı dakika mesafedeki 
arpalık mevkiino bir kurd kapanı 
kurulmuş ve bir kurd kapana 
dUşmOı, ard bacağından yaka· 

lanmııtır. Fadat kurdun kapandan 
almm81ı pek mUıktU olmuı, kur· 

Şubat _!!--

+ Dilnga 111tün Hab•rl•rl 

1934 Yılında 
Tütün Mısırın 

Idhalatı 
d rdı' 1934 yılının ilk 9 ayın a tt 

sıra yapılan yaprak tUtün idhall. ' 
1933 yılının ayni müddetino nır 
betle, mikdaren fazla, fakat kıf 
mot itibarile biraz noksan olDl;r. 
tur. Dokuz ay içinde id~• dl 
367.903 Mısır lirası kıyınetill 3J 
3.765.229 kilodan lbaretUr. 19 at 
yılının ayni müddetinde ise idbald 

• • 375.515 Mısır lirası kıywetıo 

3.599.187 kilo idi. d 
1934 yılının ilk 9 ayı içi~ • 

Mııırın muhtelif ülkelerden get~~ 
tiği yaprak tUtun mikdarı aş11f 
liatede gösterilmiştir: 

Yunanistan 922.285 
Japonya 777.384 
Türkiye 697.327 
Bulgari.tan ö07. 792 
ç:n 420.035 
Birletik Amerika 197.450 
Ruıya 120.419 
ÖbOr Olkeler 167.884 

Yekün 3.765.229 
Mısıra ldhaliit yapan Olkele~ 

en bqıoda, gerek mikdar, ger• 1-
kıymet itibarile Yunanistan ge 
mektedir. Ondan sonra mikd~ 
itibarile Japonya, kıymet itibari' 
do Türkiye gelmektedir. Meıull" 
ketimlz 1934 den Bnce Mısıt1 
tiltlln veren baılıca Ulke oidııi" 
halde, bu yıl ihracatımız oıUtl' 
madiyen gerllemlştlr. 1934 yılıo1d 
ilk 9 ayında Yunan ldhalib~~ 
bu kadar fazla olması, geçen ya
Yunanistan da iyi mahsul aiuıroJf 
olmasına atfedilmektedir. 

Söylendiğine gl)re Japon tütO
nDne karşı rağbet mUtemadiyel 
artmaktadır. Bunun sebebi JaP~ 
tfltftnilnftn siklet ltibnrile haf 
olması ve bundan ötürll muayyell 
bir mikdarda tütünden daha faıl• 
sigara elde edilmesini mnoıkOO 
kılmaktadır. 
Çekoslovakya Yugosla~r" 

dan TUtUn Ahyor 
Pragdan blldirlldiğine gii~ 

Çekoılovakya tütün inhiıarı . 
milyon kilogram tntlin almak i~~ 
Yua-oela•ya tütUn iohlaar idar••~ 
bir mukavele lmzalnmıt olub bı' 
ttıtnnlerln bedeli Çekoılovakyaıı 

1 Yugoılavyadakl eski olacaklarıll 
mahaub edilecektir. 

Habefl&tanda Da TUt&J" 
inhisarı var 

Habeşiıtanda tutun maınllı; 
bnm imali inhlıar albndadır. f,_ 
tün mamulatı sigara ve enfiye~,l 
ibarettir. Yerli tUtlln dııar ~ 
gelen tUtOnle harman edllet el' 
kullanılmaktadır. Bu harınıa0 ~ 
yerli tlltllnlln hissesi % 60, ecııe 
tlltUnllnkU iae % 40 tır. ,1 

Hariçten gelen tntnnler C~di'' 
ylr, Yunan ve Türk tütUnlerıt! 
Senelik ithalAtın kıymeti 25· 
lira kadar tutmaktadır. r' 

. Tntun içmek adeti henıe11 ıil" 
nebilere mahıus gibidir; yet j( 
tl\tlin kullanmazlar. Yerliler fçf'' 
de ıeyahat edenler ve gene Y' 
bulunanlar tütüne alıııyorJar• /ı 

Gelibolu Meclisi Umumi Aı~,,,ı 
Gelibolu, (Hususi) - l)o> 8'f 

Ylliyet meclisine Geliboludıa~ 1t 
R. Güven Ye Bay H. Baka 
çilmlşlerdir. / 

ba;;~ 
tulmak istlyen hayvan tı'e 

re · kapanda bırakmak ıu fırJıııı1ıff 
ayakla tuzaktan dıınrı haY"'°' 
fakat Mehmed kemeatle ~ ıat~ 
tekrar tutrnuf, sımsıla bag' 
çarııya aetirıniftir. 
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Fen .Aleminde Bir Harika I 

Doktor Binlerce Kilometre Uzaktakini 
Muayene Edebiliyor! 

Bir Hastanın Yerinden 

I<a:karak Mütehaasıı 

Aramaaına Lüzum 

Kalmadı 

Bir müddet evvel Fran.anan 
te lngilterenin deniz kıydarıada 
t•ais ettikleri, gemilere mahıuı 
~•dyo lstaıyouları lçlade doktor 

1 Monaklo Bee~ 
diyesi seyyah· 
larm raj'betial 

celbetmek üzere 
gazetlere verdljl 

llinları ıiislemek 

için bir rHim 

On Bin LlreJ9 air Realm .. 

t 
······~--............................................... ........ 

Sen nehrinde 1apılan tıorübelerd1tn bir ıaane 

Deniz Y olculu§'unda Tehlike Kalmadı 
'Rlunmıyan kftçUlc vapurlar için 

h••taltk halinde latfıarı fikirler 
l•rınıye baılamıtlardı. V apwda 
~lrettebattaa Yeya yolcudan biri 
••t.t.ndı mı göıterdiil baıkca 

:r•ı telılıle bu iltaayoalardaa 
irine blldirlllyor Ye o lıta1yoada 

•~bet bekleyen doktor tarafından 
~•vtlye edllecelc teda.t uıultt tat· 
ik olunuyordu. Dokterun verdlit 

~çete tabiatUe her Yapurda 

1 
ulunnıaıı llzımgelen baılt Hlç

•ra lnhiaar ediyordu. 

aramı9, ) ukarda 
gördOtnntıı fo. 
toğrafı bulmut, 

ıalıibinden lıtt• 

mit ve muvafa· 

katini almak için 

bizim paramııla 
10.000 lira Yer• 

.... ~.-ii.'1""<;~ Vapurların Batması Mad
ı deten lmkinsızHa e Geldi 

I Ingiliz gazetelerinin aalattık· 
arına göre radyo ı.taıyoalannın 
Yaptıkları bu hizmet bası ahvalde 
çok faydalı olmakla beraber dok· 
t?run tavsiyeleri uluslararaaı 
ı·frell telgraf la nakledlldlil tak
dirde bazı yaalışhklara da Hbab 
olmaktadır. Meseli (leçenlercle: 

- Y emele Yerihneyecek, kar· 
nının Uz rine buı torbuı konu• 
lacak emri. 

- Soğuk yemek verilecek 
teklinde anlaşılmııtır. 

ile ~~nıafih lngilizler uzaktan radyo 
h'k bbbt istişare ,, usulllnUa pek 
ink1'1ı;1• " tıbbi muayene ,, ye 

11111 b etmek üzere olduğunu 
1atıy 1 Prot or ar. Söylediklerine aöre 

•akİttGr Pende kalbin ve bar· 
re •rııı çıkardıkları ıeai IOD de
bı:e ;8yUterek radyoya nakled.-n 
hil,ı' et keşf etmiıtir. Bu alet bir 
)o anın liıerine konulubta rad-

Ya b ~ı 
illet ag andı mı blalarce lırilo-
bir r: uzakta bulunaa mUtebaaııı 
olac ı:ktor hastayı görlr albl 
ltcekr •e hakiki reçete 7azab .. 

ır. 

Bir 

Bir Fraaıo 
kadım bir ku
ıua yl1eblle
cetl kaç tir
in yem Yaraa 
bepaiain de 
adını papata
aıaa 6tretmlf, 
faıla olarak 
bu kuıu lıt .. 

lil.ı kendi . 1 clJii 7eml i ... 
dan ~.ırn sın n dudakları araııa• 
g 8 Y• alttı 

kua~.e.telerinln 1 rmııbr. Franııs 
- anlattıldanaa aBre 
-ı~n ca 

lıtedi: nı nıesela izim mtl 

-OzQ 
te derbaı nı Y•.rir mleln 1 Demekte 
..... la . aelıb laaaımnaın ••uz

•rıne koamaktacbr. 

mittir. Gördl· 

jhUz kız Fraa• 

1anm en aUıel 

Hn'atklrlarıadan 

biridir. 

Altın Pahahya Geldlll için r Çocuk 
Yapılamaz! 

Fakat Topraktan 
Ucuza Çıkarmak 

ıümkündür ! 
Bundan takriben 4 y1l e••el Paris 

gazeteleri Dunikovski iıminde lehli 
bir mühendisin altın yaptığım iddia 
ettiğini yazmıılardı, ~atte bu ha
berlerde mühim bir yanlıılık vardı : 

DunikovBki hiçbir zaman altın yap
tığını iddia etmemiıti, onYn ıöylediği 
ıu idi ı 

- Kimyevi uıullerlı albn yapmak 
mümkündur. Fakat maliye* fia~ı elı 
geçecıek altından fazladır. Binaenaleyh 
sahmetine değwu. Buna mukabil bazı 
toprakta as çok altın nrdır. Fıakat 
bilinın W1uller ile elenerek elde edile
me&. Den öyle bir alet buldum ki top· 
rakta zerre halinde bulunan altınları 
toplayıp oıkarabiliriuı . ., 

Dunikovaki bu uıulünü tat~ik için 
ötekinden beriklndeıı para aldı. Niha· 
yet dolandırıcı diye tutuldu. Mahkeme· 
yı nrlldi, iki ıeneytt mahkt1m old•. 
Fakat bu zat ıimdl hapiıten çıkmııtır 
n elin eaki iddiasında ısrar etm•k
tedir. Aıağıda gördüğünüz resim Fran· 
ıızların mııhur avukata (J an Şarl LöA
ran) ıodır, elinde bir cam ıiıe tutmak· 
tadar, içindı bir zerre altın vardır, 
aYukat demit*ir ki: 

- Dunlkonlri'nin altınını bizzat 
kullandım ve tHmı bir serre ahın 
geoü. Bu tecrlbıyl &limleria huıurunda 
yaptıracatım, manfık çıkmaua mah
kamiyet karannı refettirmiye 9alııa· 

oatım. 
Bırt taraftan bir Franıız bilainl dı 

1ö7le ıö7lemiıün 
- Eter bu .tecrllbe munffakiyctle 

bltıraı ilk itim hOkOmete ~dlb 
uluılararaaı öko•oıaiain ifil• ettitial 
ı8ylemek olacaktır. 

Taşımanın 

En iyi Usulü! 
1ngll'.z gaze· 

telerl bu ıcUn• 
lerde bazı ka• 
dınlarm kU
çllk çocukları• 
nı kollarında 
taşıyacak ye l"· 
ele, gayet ey. 
yapılmıt bir 
torbaıua içine 
koyarak sırt· 

larında taıımayı dalıa pratik 
bulduklarını yazıyorlar. 811 ıaz .. 
telero göre bu uıultln eyi cllıetl 
it kadınının kollarını Hrbeat bı• 
rakmaaıdır. Fakat bu vaılyette 
çocuğun rahat edlb etmeditl 
ıtıbhelidir. Herhalde muhakkak 
olan aokta bu usullu Franıa ve 
lngilterey• Asyadan geçtiğldll'. 

4CPrag» Clvart11de ÖldUrUlen 

MUhendl• Kimdir? 

'' Hitl•r ,,in Alsgh
darı Veya Ölüm 
Şuaının Mucidi 

Geç•n hafta " Çekoılonkya ,, da 
Zakorl ıehri•d• F ormiı iamlnde bir 
Al an mGhendlıl ~Hc.tlrtllmlttG. Praı 
.:telerindo okudutumuza ıöre bu 

•. •ti• hakiki aebebl f'l'an anlatıl· 
om ay d 
mıı d•ğlldir, bu ıauteler aratın a 
Al•anyaya aleyhdar otaalaruı ıöyledlk-

1 · g•re ortada iki lhtl•al vardır: 
erıne u 

Birlnoiıi - formiı Alaıanyanın 
ı ı rejimine bir mlddet lehdar ol-

yen k ·ı f r d kta• ıonra aleyhdar eıı m f ı. 
Ç:koılonkyaya ı•lmitti. Gizli bir 

d 0 iıtaıyorıu yapmııtı. Her a•c• 
ra y d • d 
Hitler aleylain e neırıyat yapıyor u. 

lkinciıi - Formiı tayyareleri do. 
ıtrmek içllı lcad. ett!fı°i aö~1.e~eıı 
aıım ıuaınıa mucıdlennden bırı ıdl. 
Bu keıfi yaltaucı bir devlete utma· 
UIMI.. korkvlu7ordu. 

n.ı _____ _._... __ , • • •••• • .-.ı....... . =-· 

Baılt Bir Franııı Tayfaıı Hayret Verici 

Cihaz lcad Etti 

Bir __ , ____ .... , ... ....__.._ ..... 
8111 kimHler vardır, toprak· 

taa albn )'&pablleceklerinl ıöyler
lu, bazıları el. vardH", ıuyu 
benalae •• taıı k6mlre çeYİrebf
lecelderi•I iddia ederler. Basit 
bir dealz tayfası olan JiUien 
Giullaum'un böyle yüksek bir 
lddiaaı yoktur. O, aadece: 

B yl\k bir vapuru ıçı 

ıamamen &U il~ do\ıa bile bat• 
maktan kurtaraoak ~lr cll&az lcad 
ettiğini aöylemektedir. Bu cfballlA 
teerlbeslnl geçen glin kttçftk bir 
lıtlmbot lçiade Sea nehri Uıerin
de tatbik etmlıtir. 

Fraaını ga:ıetecileriala anlat· 
tıklanna göre bu ıat l•timbotua 
lçlue alrmlı, ıoıara tecrübeleri 
lakib edenlere dönerek: 

- Deniz alt.ada kaç dakika 
kalmaklıtımı iıtlyonunuz.? diye 
ıormuıtur. 

Bu ıorauya bir aeıı 

- On dakika! diye cevab 
••rmlttlr. Buaun 11Hrine jtUien 
Guillaum eğilerek iıUmbotun yan 
kapatını açmca, buradan dolmaya 
baıhyaa auyun atırlıaı ile istimbot 
ya•at yaYat: batmııtır. 

Gazetecllerı 
- O dakikada laaldkt bir 

heyecan içindeydik, diyorlar. 
Elimizde kronometre, ubıraıılıkla 
dakikaları sayıyorduk ve adamca· 
ğııın bir tecrtibe uğrunda ölftb 
gitmesinden korkuyorduk. Fakat 
mHlekdaılarımızın bu korkularına 
ra~men tam 10 uncu dakikada 
batmış olan ietimbotun tekrar ıu 
Uı:erine çıktığı görUlmllştUr. jOlien 
Gui\laum'un t mln ettiiine 2öre 
batauı gemiyi ıu tir.erine çıkaran 
cihaz nihayet bir metre uzunlu· 
ğunda ve 40 santim derinliğinde 

bir bavuldan ibarettir. 
- Bu, bavulun içinde ne var? 
JUilen Guillaum: 
- Mazur görUnliz, söyleye .. 

mem, bu benim sırnmdır, demlıtir. 
Fakat ayni zamanda da: 

- Mtıhim birıey de~ll, mek· 
teb sıralarında okudupmuz 
Artiınet kanununun yeni tekilde 
tatbikinden ibaret! Ctımleılnl lllYe 
etmlttir. 

Mucidin aöyledijine bakıhraa 
bu aleti, tabii ce1&metlnl artırarak 
bUyftk ıemiler içine yerleıtirmek 
de mUmkUndUr ye o zaman bir 
ıombıfn temamen batıb görOnmez 
olmaıı lmkAn haricin• çıkacakbr. 

F ransıı Karakoluna Yal
nız Sorgu için Gidilmez 

Soluk aıfınn 
altında, ırlp de 
ıalgın halinde. 
Sıcak hlr t•tıaın 
altında karıalan 
tok olaalar lçla 
meaele yok. Fa
kat, yiyecekten 
batka yatacak 
yerl do olmıyaa· 
lan ne yapmalı? 

Fraaıız gazeoo 
telerl anlatıyor
ar: Her poliı 
karakolunda bü· 
yük bir koğuı 

yapılmıı, ortasma 
bir soba kurul-
muıtur. Aç ve 
batka bir bardak 

açıkta olanlar buralara gldebl;irler, Ye 111ndıktan 
ııcak çay da içebUir:er. 

Görülllyor ki her iki ihtima!de de ı )arı bilinerek ıBıleri 0 tekilde tellkki 
bu i~zeteler dotrudan dojruya A!• edilmelidir. b 1 • 

I ·ıı · ••lince un a manyayı ith:ı m etmektedirler. Bina• Cia•yetln aı erın• 
eaaleyb Almaayaaı• ale)'IMlara oldM• el'- tutul••••tlardar. 
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Gece Yatısı Misafirliği De Bir Alemdi .. 
Ekseriya k6şke, Boğazlcl, 

Adalar, Makırköy gibi uzak 
aemtlerden, habrlı fakat teklifıiz 
misafirler gelir, geceyabıına elı• 
konurlardı. Bunların gene kızlan, 
gelinleri, torunlan da olurdu. 

içlerinde alafrangalan varaa 
dütünecek yok. Böyleleri, yalvar
ıan mesire gibi yerlere Fim•zler; 
hele dediğimiz tiyatroların birinin 
kapısından bakmazlar. 

Fakat çoğu da böyle mJ ya?. 
Meae!l Şab o Paıa takımı gibi 
rabubısız ve mUnaaebetıi:ı.ler de 
var. 

Durub dunb cumayı veya 
pazarı kollarlar; horoı.ları bqa 
bağlayıb köıke düıerler. 

HergUn pişen ve ayvaz tara• 
fmdan sallatepe edilen tabla 
doh•su }emekten maida birçok 
nadideleri daha pişirtilir. kıç kı· 
ça hindJ dolmaları, yanardağ 

gibi Çerkcs tavukları, kurabiye• 
den gevrek nemse bareklerf , 
eigara gağıdından ince tirtıl 
baklavaları, kuşlu pilivlar, buzlu 
kompostolar... Sofraya konub 
konub temizlenir. Davul gibi 
gerilmiş midelerle, ne fos nefese 
kalkılıb gUmüı llğen ibriklerde, 
Gfridin mis sabunlariyle eller 
yıkamrken misafir Hanımefendi 
bir sakız çiğner: 

- Sahi bugün gUnlerden pa-
2f8!'· Burunsuz e oynayor acaba?. 
Musibeti p k severim, Allah için 
tuhaflığının Uıtline yoktur; adamı 
gülmeden katıltır. "Kızına,, Na
ciye, biz kel Haaanın oyununa 
gjtmiyeli üç, dört tıy oldu de· 

iil mi? 
Kızında cevab aleataı 

- Üç, dört ay mı?.. Ne di
yorsunuz aDDeciğim, geçen sene
den beri Hasanın yOıllnU gör
dük m\i?... Müzeyyencfğim kıza
mıktan yatb yatalı nereye gitti .. 
ğimiz var? 

O anda, sekiz dokus yaşla• 
rmdakl hufide yani Müzeyyen de 
tutturur: 

- Gidelim!... Tiyatroya ai· 
deliml.. Haminneclğim, anneciğim 
durmayalım, çabuk olalım! •. Hay
diıenlze, ne oturuyorıunuz? •• Paıa 
babama aöylersem sıörilrıUnUzl .• 

Haminnesinin, annesiain ete
tine yapışmıı, ağzı burnu sUmUk
ler içinde, tepinerek yerler• yatma; 
saçını baııw yolma; (gidelim de 
gidelim!) Diye yoluna yoluna hayoo 
kırma •.. 

Ciyak, ciyak, cfyalc... Viyak, 
viyak, viyak! .• 

Dedik a, babrlı •• itibarlı 
kimseler. Ta lıtanbulun öbür 
ucundan buyurmutlar. Ayaıtafa• 
noc v ya Heybeliada veyahud 
Yakacık ıf bl meafreslz, tiyatrosuz, 
ecinn· erin top oynadıjı bir Jer
dea ıelmişier, Kör kör parmajım 
~zilne, adeta dokunduruyOl'lar. 
Artık dunai•r mu hiç? 

Derhal. kötldla içini bir te
IAşt r alırdı: 

- Ayol Mat J•dlye çeyrek 
var; yedi buçukta oy.aa b , .. aı.ar. 

Geç kalaca~, amaa "Yakit ı•çir-
miyelim... Dıla er kot, Ki-U 
ağa· a, ibrabim ağaya sayle; neftt 
f aytunu, ee~t faytonu bazırlaam
l•r. Kalabalığız, tramvay arabayı 
da l~pir Muharrem koşsan! .. 

Ata patanınki yanana misafir 
hanım efendiyi alıb nefti faytona, 
ablası büyOk hanımı alı b sepet 
fa1tooa kurulur, Yektanım da ta· 
--,lerle ve matmaıelile ber~ 

-----

Ha11nın Kuşdillnd•kf tfyatrota. 
(O saaaa 1apılmıt Wr laelddea alaa•ıftır] 

ber traınYay arabaya ıeçer, ı zamanlar, ne yapıhp edilir, bar-
Kadı knrlyeshıde, Kuıdlli çayırın· kalan atlabhr, yhıe onlar geri 
dakl veya Papazın bağındaki çenilmeı, terı ytlzU ıBndert!-
.eyahud Zambotlu bahçeılndeld mezdL 
tiyatrolardan biri boylanırdı. Herke• memnun, ııeı'elt Yekta 

Semti makıuda varılıucıya fle Matmazel Erneıtinde ıurat bit 
kadar Yekta da bir kelime Ttırkca karıı. Dudakları yana kıvrık; 
yok; matmazelile yine boyuna fan ayakları geri geri gitmede. 
fln. Baaamakları betik gibi 1alla· 

Bu mahalle kan11 meşrebll nan, tahtaları gacır gucur eden 
misafirlerin nereden geldild ri; mudivenden çıkarken iklainin de 
ne diye tiyatro diyib tutturduk· elleri burnunda. 
lan; görmemişlilderi adilikleri; - Mondiyö, ne havasııhkf .• 
enayilildetl.. Anas.nın, teyzesinin Ne pUtresant bir koku!.. Ne 
dü,JUncesizliğl, onorıuzluğu •• Bera• mizerabl yer!. diye söylenmedeltr. 
her geldiğine ne llnctler.. Hay- Misafir tazeler ve maıumları 
vanlar azsa da hepimizi parçalasa, locaya girmişler; kafesin bitişi· 
nrnba kırılsa da yan yolda kalsak iindeki ön sandalyelere yaklaı· 
diye dualar... mışlar; büklik boyunla, oturalım 

Yemin yemin fiafline... Baba- ı oturmıy 'ım mı diye bakını· 
sını ilk gCSrdfiğü dakika boynuna yorlar. 
sanlacak; (bu pis tiyatroJan yf e Çocuk yine tutturmuı; bu 
yasak ettir!) diye yalvaracak. Üç s fer de: 
sene evvel, bepsfni baştan Şli - K bak çekirdeği isterim, 
kapatmadı mı? Kızının h tın yok Arabistan f.alıiı isterim! diye 
mu, yine menetsin, kapat nl.. vızıltıda. 

A mubarek taze, karşındaki- Anam 
ler de adam; onlan da Allah - Saa, uslu dur yavrum, Yek· 
yarahnıf... HaydJ perin hoıtan· ta teyı.eni öfkelendirme! diyor; 
mıyor, Şeytan b<>ğazlannı ıık bir taraftan da çimdiği baııb 
diyor. Anladık amma bir de ban yavaşcacık sıflıyor: 
denilen ı•y vardır. Havadan, - Kahrol, geber; buaUnilmll 
ıudan, bari iki kelime olsun laf bana zelılr zıkkım ettin kAfirin 

piçi!.. Beklesene, timdi Hasan 
et; daha öteıi 'f'1'F mı, b r fey amcan çıkacak, bizi gDldilrecekf. 
ı&yle de kamakn ~ 

Hayır, inadı inad ..• 
Onu da &•çelim, çayırdaki 

ıekerciyi görOnce çocuk horoz 
şekeri diye tutturmu1- Çocuk bu, 
kırmızı kırmızı görüb b.lki imrendi, 
içi çekti. Bir yeri mi ılşıin? 

Ôy!a, kaşlannı çatıb, gözlerini 
açıb: 

Hayır, bu araba dur.duru• 
lub o teker a mmaz 1.. Diye köle· 
remek ne oluyor? Onun misafir 
çccuğu o' doğunu ilem bilmez mi? 
Sen yemiyorsun a !.. 

Ni ayet tiyatronun öullne ge
li ir1 arabalar arka ar.kaya salaşın 
kapwna yanatır, içindekiler ha· 
remağ'a!arı tarafmdan ko futda
oarak apğı fadiriiirdi. 

Hanna gi .. tilerse Haaanra re· 
f aör6 Kimil, Şevkiye buyurdu
larsa Şe,,.ki ile Büyük lamail, 
Manakyana giriyor!arsa bıyıkla 
lcanaı veya oilu Aram tarafından 
karşı anıb kol arma girherek, etek· 
lwi tutularak, en baş localara 
çıkarılırlardı. Yer bulunmadığı 

( Arkuı var) 
.......,._iıı!s =aa.-. r .a;r...,.. . •=-- .~ ~ .-~ 

Kimya ProfesörlUAU 
Geç.enlerde lçviçre.J• vefat eden 

Oninraite kimyn profeaörünftn yerine 
Uç ecnebi profes8r talib o)muıdur. 
Bualardan biri üzerla~ karnr Yet:me.Jc 
için bugün fakülte meclisi toplana-
cakdır. .............................................................. 
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TAKVİM 
PAZAR Kuım 

17 ŞUBAT 935 102 

Arabi il Rumi 
13 ZOkade 1353 4 Şubat 1'35 

Vakit Eıuınl IVı- uıt'I \'a' it E;';nt Vuat j 
.=--===- d :::::ı::==:::ıı~ :...:S.~ 

QUn•ı 1 10 6 541 Akı.ım 11 - 17 44 
Ôil• 6 43 11 2S Yataı 1 51 19 15 
lldndl il 59 I~ 23 lmufı: 11 36 5 it 

ISTANBUL 
Lokantaetlar Cemiyetinden : 

Loka-nt.c:ılar Cemiyetiain idare 
heyeti infbahı J8 Şubat 1'35 Pa• 
zartesi gönü saat onc!ıın on alhya 
k dar donm edecektw. .Eanafınaı
:ıın reylerini ku ')anmak Q.ıere cemi
yet merkezine gelmeleri rica olunur. 

' -~ (8158) 

b"r . ++ HENRY BATAR.t.E'ın ~--------. 1 eıenuden ıktıbıu ve ALEXA?-.lJRE KORDA tarafından Y\icuda getiril•n 

DON JUAN 
filmi bu Perşembe ak,amı SARAY Sinem111nda 
Oynıranlar: DOUGLAS F AIRBANKS ve culbell MERLE OBERON 

Adalı Rumların 
Hazırlığı 

( Baıtarah 1 lnei ytı:zde ) 

hak edecek ve onun safında harb 
edeceklerdir. Teıkil edilecek olan 
bu gönnllü alayların talim ve 
terbiyesini, on iki adalı olan 
ihtiyat zabitleri deruhde edecek· 
ler ve bir harb vukuunda kuman· 
dayı bunlar ele alacaklardır. 

Buradaki on iki adalı Ru lar 
cemly ti, M.sır ve Amcrikadakl 
on iki adalı Rumlar cemiyeti e 
de mOracaat ederek, g6nllilU 
alaylanna onlann da iltihakını 
iıtemişlerd[r. Ayrlca bu alayların 
techlzatım temin için iane defter• 
lerl açılacakmış. - A. V. -
1 Spor 

Bir Kadın Avrupayı 
Yaya Dolaşıyor 

Roma, 16 (A.A.) - Avrupa 
etrafında tek başma yaya olarak 
aeyahata çıkan Lehli bayan 01-
zavaka, V ar14>vadan kalkarak 
Avuıturya ve Çekoslovakyayı ya• 
ya olarak ıeçtikten sonra buraya 
ıelmiştlr. Romada birkaç gftn 
kaldıktan ıonra yine yaya olaHk 
Floransa, Cenova,. MilAno 'Ye T o
rino yolile Franuya gidecektir .. 
Bayan Olzevaka böyle bir seya· 
h ta teşebbü eden ilk kadındır. 

Parlate ir BOks Maçı 
Pariı, 16 (A.A.) - Vagram 

ıalonunda Frans•z horoz siklet· 
lerinin eski şampiyonu Llyon1u 
Popi d çiko~ Küba'h Finnigan'ı 
Hk rauntta nakavt etmiıtir. .............................................................. 

• • 
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Grip, 
nezle, 
soğuk 

algınhAı 
ve 

bUtUn 
11Qrılara 
karşı. 

lstanbuf ikinci lfllis memur• 
ıunundan ı Mtiflis Yuvan Murat o§'
luna aid •e Nikofaki Murat otlu111t 
( 15000 ) lira bedel mııkabiiinde birin
cıi derecede ipotekli bulunan Fenerde 
apdi su batı mahallesinde balat cad .. 
de•inde kiin ve tamamına ( 41118,00) 
lira kıymet takdir ed len ve kayd• 
~uknddeme hane eJyövm depo ve YA• 

aıyet •muındll Çeltik fabrik"sı olarak 
iatimal •dilen mahallin y r bi.sea 
r.çık arttırmaya konulmUflur. 

Al'ttırma ıntnamesi 25121935 tari .. 
hinden Hibareo dairemizde her keain 
fı'Örebilmesl için açık bulundurulmue
tur. 19 MART 935 Snlı i'llnil •aat 14 
den 16 ya kadar fatanbul ikinci [fllıa 
daireıinde MüfJia Yuvan Murat oflu 
nın1aıı ffiil idaresi tarafından açık 
arttırma ile aaflfacaktır. Gfüillcn kıy• ••t Of yeminli ehli •olruf tarafmd•• 
takdir edilmittir. Arttır .. aya İftırak 
edecek olanlardan konan kıymetin 
% 7,5 Jedl buçuk niebellade temiaat 
p:araaı ,,.ya bir M.llı ba11k• teminat 
mektubu alınır. ~frlacaJr m h llba 
nr.gi ve belediyca reaıul •• vak f ica• 
reıı mGıteriye attir. Arit4rma bedeli 
ahmia edıJ.a kıymetin % de yetmit 

betini buld j'u takdirde o 1 n kat'ı 
buakılmaaı yırpı!ır. Aiui takdirde •• 
•on artbranıo taallhAdtl haki ka mak 
l:ıere arttırma on b•f (fi daha uzab
larak 3 /NiSAN/ 935 ~uıanba aiia• 
aynı H.att• kat'i ta•fiye ecbvı:iyetl 
olma•ına biaaea en çok arttıraoa ilaa
IHi Japılaeaktır. 

Bu it iım fazla mallmat daal& 
i•yeaJedn 934/85 aumua ile dair .. 
•ise _.,acaatlan illa oluur. "1.78) 

Şahat 17 

Nöbetci 
Eczane le~ 

Hugece nöbetci eczaneler tonlardır: 
İstanbul tarafı: Şchzadebaşında (İs· 

mttil Hakkı ), Hafızp şada (M. Fuad), 
Yenikapıda (Sarım). Samatyada (Rıd· 
van ), Şehremininde ( A. Hamdi J• 
Unkapanında ( Yorgi ), Balatta ( :fllı• 
eameddin ), Eyübde ( Hikmet ), Be· 
yaı.ıdda ( Cemil ), Sirkecide ( F~ 
Neşet ), Bahçelntpıdıı ( Sa\ıh Necati). 
Balmköyündct ( Hilıil), Beyoğlu tarafı: 
Yüksekkaldırımda ( Vinikopulu ), Ga· 
latasarayda ( Galntnırmıy ), Fındıklıda 
( Hilal ), Şişlide ( Şişli ), Kasıınpa· 
şnda ( Merkez ), Baaköyde ( Halk ), 
K dıköy tarafı: 1 kele cadd inde (So
tiryadis ), Y eldeğirmeninde ( Üçler ) 
Üsküdar tarafı: Selimiyedo (Selimiye), 
Büyükadada ( Şinnsi Rızn ) ecznnelcrİ· 

n 
Bayan lznbel Dikrıtnyan ile Rac!· 

yum ticaratbaneai sahibi Jan Eın , .. 
zenin oğlu Bay Armand Emirz.eniP 
dOğllnleri her iki tarafın akrabnın vo 
tehrimlzin birçok mümtaz simaları 

huzurlfe cuma gllnil Pcrapalns otelin· 
de icra edilmiotil'. Tarnfeyne snndetfet 

dileriz. 

Is nbul 4 c:U lçr nıe-
murlu§undan: Tamomına yeminli 
ehli •ukuf tarafından 8296 üç bin 
iki ylh: doksan altı lira kıymet f>i .. 
çHea Fındıklıda ka:ııuıeı baıı mahal
lesinia Taksim cadde1'nde eıkl 
(SS-57) yeni (77) Numaralı içinde 
ısrorç ve elektirik fcıiaatı olan Oç 
katlı ve üçlind! katı 6attın:le mat• 
bahı bulun ve bahçeli abş•P 
ev d iremia tarafmdan açık arttır-

maya çıkarılmış olup şartnamesi 
12/3/935 gllnlemecindon itıbaren Dl· 
Yanhaneye aıılacakt.u, arttırmaya 
girmek için yüzde yedi buçuk temi
nat akçeıl alınır. Bil'ikmif vergi 
Belediye rut.lui vakıf icar; ! alıc ya 
aittir, arttırma dairemizde 23/3/935 
gUnlemecine rıuıtlayan cumartesi gU• 
nü anat 14 den 16 ya kadar yapıl r.
cakfu. ihale için Jtonulan ktymetin 
yezde yetmlt betini ı•rthr. Ak,( 
tak ·rda so artıranı babndil 
yerinde kalmak suretile arttırma on 
bet filn daha uzahlarak 7 /41935 
gtinlemocine rutla1an pazar gOnft 
aynı saatta en çok arttıra.aıu OstOııd4s 
bırakılacaktır 2004 numaralı kanunun 
126 men maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacoklılaıia diye1' allkadar· 
ların ve irtifak hakkı .ahiblerinln 
bu ga1rl menkul Ozerindeld haklı..• 
nnı huwıfle falı ve masrafa d:ıit 
iddialarını kaydı ovraklarllo birllkt• 
ve 20 glha içinde dairemise bildir .. 
meleri lbımdır akıt halde hakları 

tapu ıicillerile .abit olmadıkça .atıt 
bedelinin paylaımasındaa hıı ri9 ka .. 
lll'lar. daha fula bilgi ediamell 
iıteyealerln 34 4785 numuuı il• 
dairemize mOracaat eylemeleri ilA11 
olunur. (252) 

~-~ TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hutaJıklaıına tutul
mamak için ağızdan alınan tifo bap• 
Jımdır.Hiç rahatsızlık vermez. Her.kes 

,.._ _ _.alabilir. Kutusu ISIS Kr . ..,. • ., 

Herk•• ~.uanır, 4f CS11"a 1 

Çıkmaz, bulatmaz, iyi "• 
ucuzdur. 
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t Alemi 

~iman Cevabının 
ıerdiği 

11iibalar 
~;alnız londra ve Pııriate değil, 
~ti Aflı bntnn Avrupa aiy111al mer• 
~etince sabırsızlıkla beklenen 
~ in ce.,.abı nihayet verildi. Ma
'-. ı:l~~#u zere bu cevab, Londra
~:ıt.bRılıı ve Frans•x Bnkanlarının 
t.ııı ı&c kalıb tla Berliae yaptıkkrı 
)ıı11t'tın karıılığıd ı r. G len ilk du· 
ı. \tara g8ro de bftytik bir mahıırct
~ lltl~ edil ittir. ÇünkG asıl ala
"" lrlal' dahi derlnd n derine bu 
lıııı~ tedkik etmeden memnuniyeti 
~tıt'. 0 1ub olmadığını bir bakı§ta 

ırcııı At ernektedırler. 

~~ "
111llllfib hu karıılık iater mila· 

~rllt 1•ler menfi mahiyette olsun, 
llıGt ~re ile Fransnnın yeniden bazı 
ta~" •relere girmeyi lGzumlu bula· 
'1a, atın• hnkmetmiık lAzımgeliyor. 
._11,ttıaflb bu huau•ta en lretum dnv• 
'-tı~ londrndır. Pariaten nkaeden 
'- U •r iıe, Alman cevabının Fren
.__bafe fagUterenin araıını açmıya 
lıtt,0 °ldu~unu kaydetmekten çckin
lı1ıııı r, Be.rJloin cevabı, lllr evvel, 
taru~l teklile memauni7etl mucib 
'1ııı d ltıOtae de yapılan bazı tedkikler 
Ut, ~2Unun mııhi1etlnl detiıtirmia· 
!l'dutıı hdranın muhafaza etmekte 
~ ketumiyete ratmen ıızan 

1 ilk" 1 
>"-ıll ~· r, sulh telikkiıinde Alman-
'ltı~ dıkkate deter fikirler ortaya 

•1llı '-

l ll8Jdetmektedirler. 
th 

AJınll matbuatı Jaa, bu 
• 1 

11>'anın, londra • Pari• 
t•t,tı bir kfSoeıini yıktıtını 

. 
ccvabla, 
anlaımn
kaydedl-

ARİCİ R 

Berlinin Karşılığı 
Etrafında 
Muhtelif intibalar 

Londra, 16 (A.A.) - Röyterin si
yasi muhabirin gare, Alman cev:bı 
müsbd ise Londra anlafmaaı proJ~

ainin bütün mnddeleri üzerinde mO
zal-ere yapılacatı tabmiıı •diliyor. 
Eğer cev b menfi snyılına fnglltere 
ile Frnnsa ı&r sında yeni milnakaıahıra 
aeheb olacaktır. 

ingiltere hükumeti bu cevab hak
kındaki kararını henüz Yermemlttir 
ve l:öyle bir karar için Fransa.nan 
mUtaleuını almak icab edecektir. 

Lord Edenin Flkr1 
Londra, 16 (A.A.} - Hariciye mD11-

teıarı Lord Eden demiıtir kf: 
'' - Londra g5rtıımelerl Avrupa· 

nın yeniden lnıruluıunda yeni bir 
devre çmıttır. Bu 1rlSrU1me1erln 
bir deYamı • rdır ve daha devam 
edecektir. Uluslar kurumu da altı ay 
evvelkinden daha kuvvefüdir. ... 

Londra, 16 (A.A.) - Sabah gaze
telerine gare Alman cevabı ın1ibhem• 
dir 'Ve ımGabet teklifJer tlltımıyor. 

Taymia gazeteıl bu cevabda lngiliz -
Fran•ız tebliğinin yeni aöriifmelere 
hareket noktası olarak kabul edildiği
ntn sarih oldujunu yazıyor. 

P rlsten Aklsler 
Peris, 16 (A.A.) - Salihiyet H• 

Yi Silahlar a • 
Si e 

_,, -=- • lfll• • .. ·=- •.•• ' 1 ·~· 

Bunların yapışını Azaltma Yolunda 
Epeyi Faaliyet Var 

Cenevre, 16 ( A.A.) - SilAh ima• ~--~--.__, 

Utı ı ve t icaretini tanzim komitesi• 
nin toplantıs da Sovyet murabbası 
Venhof Sovyet heyetı murahbaauı· 
nın •ilAh imalAtını Ye ticaretini tan• 
zim edecek olan bir mukaveleye 
iotira1c eylemeye imada olduRunu 
ancak b8yle bir mukanlenio umumi 
ail&hların nzaltılması mukavelesine 
dahil bulunması icab ettiği mütalea• 
ttında bulundukunu slSylemiıtir. 

Ventzof, Amerikan projhlnl tah• 
lil ederek demiıUr kiı 

" - DOnya silih lmalltında 
b f 1ıca rolil oynayan husud •••• 
yie bu projede devlet uaayiiae 
nisbeUe bir takım muaamahalarda bu· 
lunulmaktadır. Bunun sebebini Hl&• 
mak pçdilr, busustyle ki uluslar ku· 
rumu 'konseyi blltnn dikkatini huauıf 
eillb imalı'lbna knrtı alınacak tedbir• 
iare hasrctmokte '1e husuai sll&b •a
nayiloi tahkik .fçin amerikan A,Yanıncıa 
tetkil olunan 'komisyon da fez)ekeslD• 
de bu sannyaa zarnr verici h.,iket· 
Jerini meydana 'koymnktad1r. Biaatn· 
aleyh Amerikan heyeti murabuıının 
ve hiı.zat ko itenin ıhusuıi ve .resmi 
8 i1Ah sanayii hakkında tamamiyle mii· 

Fransız ııilnh eane.yiinin ba9\arı: Yuka· 
rıdanı dö Vendel, Roçild, dö VogUe, 

David Veyi 
aavj bir rejim tes' si keyfiyetine ittl
rik edecekleri llmidindeyiz. 

htbi mahafil Alman cevabına hayret Cenu i Amerika 
tmem"ıtir. Cevab bir uzlaımaya 1 i Baltık evi eti 

mliıald deAilae de Ueride bir anlaı· Japon Akını 
mn ihtimaline de bllabfitUn duvu 

8tı la çekmlf değrldir. :Vaıinırton, 16 {A.A.) - Japonların Rfgn. 16 ( A. A. ) - Litvanyanıa t~ " aınumi mütalealar.dır Ye Aımanyanın bu cevabta, Loııdra Şako'da kendi tebaalarını yerleoUrmek ulusal bayramı mlinasebetile, Letonya t\"•b~n t•y ıudur ki Almanya, bu görfiımelcrinlo, yalnız kendisin• bir hususunda hazırlamıe oldukları plan f~lı"er Bakanı, Lctonya - Litvanya 

Arasında 

llıaaj ~e~ •pey nazile ve ıuzun diplo- hava kuvveti baA'ıılayan hava nnlıı t· hakkmdo, hllknmet mahafill her ne yakınlaşma kurumunun kabul reamine 
uzak11relerlno yol açmaktadır. ması teklifini ele alması dikkate kadar mutalea yOrlltmekten JPekini. aelerek, Baltık dev.etlerinin it birllji 

Sürevva ı ı k vorlıırsa dl'I - bunu so.ır.uk karııladıkları Ul "" oay ndır. Ccvabta u .u• ar . uru~u J ... 6 lllıumuna dair ma t buat mOmcSI criııe 4l meselesinin sBz gelııi edılmemış görülüyor. ~ beyanatta bulunmuı~ur. 1llanganzn olması naurıdikknti celbetmiştir. Birlevik devletl rin, cenubı Ame· Metr 1 t mi 1 ·ı y 1 l t • Tahminlere gör , Alman hülcGmetl rlkadaki J apon yerleşme btırek tine 
8 tkba/i 1ıu kuruma k&l'fl takıodıtı ıvaziyetm karıı gösterdikleri husumet, BrczJl- Bir ToşebbUs 

bir daha izahına IQzum JrÖrmemlotir. :Y•••D bu haroketi durdurma husu- Parla, 16 (A. A.) - Noneç hfikü-
)' ~ tlin, 16 (A.A.) - Spor aarayında Alman nota11, Lont!ra lbeyannn- auadakl kararıoa herhalde mOcuir metinin talebi Czerine, uluıl rar ıı 
~~?:ı.ıı oldufu b"r söylnde propngan• meslnin eıasını te;kil de mesele· olmuvtur. d CI ti ticaret odası, büttln dOnyada metre 11 

ı, rı B. Gö bela, d miftir ki i Ierin tecezzi kab l etmeytoi ve mü- Alm ny n J r ıbteminin tatb"I i meaele•ini tedl ik 
llt;; ~•.ıetin eseaı maziden daha zakerelerln hep birlikte icrası ak- Z lmış atmektedlr. Bilh asa bu sistemin 
tltalı •h 

1
•Ukbald dir. Bunun için genç kında mutat a beyan tmemekt dir. Berlin, 16 ~A.A:) - 1932 senesin· lngiltere ..,. Birleıik Amerikada tatbiki 

aklkl dınberl cinı:yetlcrın sayısı ezalmı • 111esel •İ sr6rfiıü mlikt dir. lttirııı k bir ulusal geııçlik haline Bu ihmal naaıl iub •dilebilir? hr 
19

o
2 

de 4ll9.269 mahkumiyet 
)' ' 'Ve ı lkbald k · kt ı · .ı ı Cenubi Am rlkaya Yeni ıtat b ıt • umumi ve •İ· Fransa hU tımetintn no a nazarı, kararı verilmiştir. 1933 de iıe ya nıı 
~~""k ~atta görecesrl nzifelere alı,.. Fransız - lnai~ te'bliğılldeki tabir 361.211 karar verilmittir:................... bir Hav• Yolcu§uitu 
~\- \ te1re itler vermek lazımdır. n prensiblere tamamca 'bağlıdır. "'ı"ı"k""""t"1100h"'m"'"1."u00:•r00a"e""n""00d;i;;·00·.:,aıyri mllıoid lstre, !16 (A.A.) - '~o:ı:ef löbri., tay-
vır t 'd b ı e.tl ~ n yaresi, Kodoa ve Roaai'nin idaresinde lr çlilc b~~ınıız itl, 7alnıs i>öyle Almanyanın ceYA ı, •yn sur e, bulmuılnrdır "e bundan mUtc- bu .abab cenubt Amerika'ya ıitmek 

1 p ltirebillr • ., umumi lbir terki te.alihat hakkında eaal rdirler. Gazeteler, lıu cenbm fbmll Gzere hnalanmııdır. "r•da Bir idam fikir beyanından kntıa•aktadır ki, ve •Gkfit ıcihetind n belig bir vesika 
1( bu terk'l t•alllıat, Londra ımü:ıaker.e- oldutunu !'a:ııyorlar. Bir Teıyar• Kazası Ve ~drtd ara,. Daha Lehlstanın F.fkrl 8 ÖIUm tt'.ttıı Lı' 16 (A.A.) - A"111hırya.c1a cileriaiD kauaatlerlnce, ıversay mua• Varıo•", 16 (A.A.) - RDpkQmeti.n AA} K 

' ç r ~ hedeainio lbqiııd ıaıadduinia yerini .... N poll. 16 ( • • - azaya uJtrı-
t ıaı •osy ı· l•triade çıkaa byaa tutmak lzere, Tuna •• Şark andlat· fikirlerin1 yn%ıın 4•E4rspres ornnnı,, ran Oç moUJrlD lngilia tayyaresi do-

'( Gönül f1leri J 
15 Yaşında 
Bir Kız 
Evlenemez! 

Sıra ile annesini ve babasına 
kaybettikten sonra, yaşları (70) i 
geçen bir nine ile dedenin llnde 
kalınıf, (15) Y&flnda bir kız ç~ 
cuğu benden fikir soruyor. Mes le 
ıu: 

35 yaıında bir adam bu 
kıza t libdir, ninesi ile dedesi de 

verecek gibi görllnmektedlrler. Fakat 
çocuk yaoıwn kü~üklUğUne ve 
tahsilinin de noksanlığına rağmen 
teh lkeyl soımiı gibidir ve ben· 
den ne yapması lbım geleceğini 
-sormaktadır. Kendisine bu talibi 
derhal va mutlak surette reddet• 
mesinl tavılye ettim, sebebini de 
aayledlm. 

Bir defa 15 yapnda bir 
kız hennz çocuktur, hem 
sıhhab manidir, hem de kanun 
mUsaade etmez. Bundan başka 
aralarında kuvvetli bir sıhhatin 
de do1duramıyacağı kadar bUyUk 
bir yat farkı vardır ve niha)1et te 
t ~ yaıında bir çocukla evlenmeyi 
isteyen 35 yaıında bfr adam 
dürUıt, temiz, ahlakı yerinde bir 

dam değildir. Esas n tahsili ve 
görgUsU d olmıy cak ki böyle 
bir talebde bulunmaktan utan--
mamı§tır. 

* Bcıy T. F. A. Mektubunda cesn-
retai:diğinden §lkayet ediyor: 

Korkaklık, çekingenlik, ica· 
bında cür'etsizlik bir adamı ölUn· 
ceye kadar muvaffakiyetsiz kal· 
mıya mahkiim eder. Buna rağmen 
anlattığı vaziyetto okuyucumu 
cUr'etsi:dlkte haklı buluyorum. 
ÇUnkU: Kendisi bir te&vJyecidir, 
hnyatını gUçlUkle kazanır, buna 
rağm n eviyeıi ynksek ve z ngin 
bir ail ni kııım s vmektedir, 
hem de tanışmadığı, konuşmadığı 
halde! Bir insanın kendi seviyesi 
fevkine çıkmıya çalıfması hem 
hakkıdır, hem d vazifesidir. Fa
kat aıılacak mesafeyi merhalelere 
ayırmak, merdivenin bir basamn· 
ğına basmadan öbürüne atlama• 
mak tartll 1 Binaenaleyh Ust se
viyeye yUkselmeyl aık bahsinde 

UmkUn göremiyorum. F arzedelim 
ki bu okuyucum uz.nktan aevdiğl 
kızı istedi ıve aldı, bedbaht ol
mıya mahkumdur. Çünkü ne onun 
lüksnnn, ne de incelen kafasını 
bes1iyecek mevkide değildir, 
maddi kıamını talihle, çalıımalda 
temin edebibe bile maneYI la ... 
mında Aclı: kalacakbr. Menfaati ,. Onıaı,. •lıdıt ıaylula.rdaa B. Ramoıı molarlle !beraber ıakdolunmak l'erek- sraz te•i diyor ıki: kt l kus kifiD"n ö DmDne. eebeb olmuıtur. 

~11' Pllra a1na ve 200 milyon pe- '' Alman cevabı, aall~fma d 0 b~ Tayyarenin •i•len, bır dağın durutuna 
... 

1
ttir, C•zaıına mallkum edfl- tir. b Londra andlaımaları oaaın a çarpmış olduğu anl ıılıyor. TBYZE 

. ~~~~-=~~~~~~=-~P:ar:İ:•G:,.::z•:t:~:er:i:,~Al:::ma:a~c~e~v;a;ı;n;ı~~k~ô~şe~y~i~y~ı:k::m•k;7ta~d~ır:.,~,~::~~~~~:s~İ{'.;::::~~};.:;~==::~:~~~;:;~~=-=~:::~::::::~~;::~:::===~ ~QL -::"=~-- "T= b ..,.;; Yu· Kocası gittikten 11onra herşey Yemek sonuna kadar konuı· 
vazieçmeıin.dedir. 

--~ltll ~ dedi, pazar çok geç, ulS .. n k .. __ k l l ki B 
. -- ~ye 117-2 • o. naniıtandan da fena bir telgraf ne awaı- o ay aıaca elkl madılnr. GEc - 85 ~a· Se'l a Tosun Beyi bütün hayatında Aşağı yukarı her ak am böyle EN1•z HAYROLSUN •' ~:~7~. itler tatsız g. ıyor m slıo~n~~ı~!!r~:rk~~adl~r~edrıakbtenr idi; aralarındaki ısofrda bir uçurum 

., ürüyerek ye- J gibi onları biribirin en ..ayırıyor-Ağır egır ıy eonra eler olacag" ını kimbilı"r? S k Yazan: Server Bedi 
Eifj' RC §14 

çatılmıştı ki gBzleri koran1ı1da 
kalıyor ve nereye baktığı g'öriil

miiyordu. Uclerı :kıeaik bıy.ıklanoın 
etrafında, canı çok sıkıldığı za· 
mantar koyulaıan ild buruıuk, 
çenesine gölge dUtllıecek kadar 
der.inleşmiıti. Batını hep geriye 
çejqyor, hep kendini ı&aptedryor
muı glbl duruyor, boynu kat
merleniyor we lkaluı enaeal ıerl· 
liyordu. Bu ıne llıal, bu oe tavır? 
S.lmıı bir anda -okadar l\rkttı 
ld ,,nr.eğl çarpsıya ıbaıladı. 
Kocaaının be,..eyl 6,ğr.eııdiiin• 
hükmedecek gibi olmuştu. ıF akat 
Ha ime ıeda'bsizinin bu kadar aceie 
edeceğini ummuyorClu. Tekr.arladı: 

- Gelseaiz.e Tosun Bey ... Bu 
gece pek diişlincellslnlı ..• 

Erkek uyanır ıibl doğruldu 
.,. ıkanama döaeııek: 

- Yarın ...abab Zona-uldai• 
aitmlye mecburum, Selma Hanım, 

rlne oturdu. Karı 4rnca bqkala: du. f'.akat bu ıefer elma oca-
be: •- mı Bu arzu Selmanın rubunda, kibrit sının h-'indeki beşkalıg" ı s zmek-rının yanında hep vytt= res . l i w. 

k lardı S~ma, Toıun Beyan alevile par ıyao sp"rtoya :batmıı ten :ve bir korku 'le ürper 
onuıur · t · bir tutam pamuk gibi tutll§uyor- mekten hali kalmamııtı; ıonra erteıi gtln lhareket 'e mıye mec· du. Nejadla beraber lstanbuldan T"ıun Be1in itine aid buhran bur olmasına son ~erec.e ıe- ı b .... ;, 
• d..... ha1de birdeılbıre çatalını ayrılmak! ve u hararet bUtUo v,e sıkmb anlarında bu kadar 
~n ıgı · ı gö- ruhunu öyle bir kavradı ki kor- cı"ddileı.:tig· i ve derin bir •essizlik 'bıraktı ve rnUteessır o muı .,. 

kularmın \le tereddUdlerinin son içinde muhitinden uı.aklaıtıiı 
rUndll: h kl d "tti Ş 

_ Yann mı ? Dedi, •ah 11a ••• artı · arım 8 erı · imdi, ot~ günleri hatırlayarak tekrar cesa· 
Ben de çarpınbaya Murad Bey- mobildekl mlskinljğine de f&§ıyor- ret buldu. 
lvl ça~rmıya buırlanıyordum, du. Fakat, acaba, Tosun Bey Y.amekten sonra kocası biraz 

• ~· ~ ır'lcalııcığım ilemek... orada ne kadar kalacak? çalı3mak :için yazı odasına çekil· 
?':•e °!:8° iJ,lle gitmenizi iste- Sordu: miı:fti; Selma da biiyllk salona çı· .-.azar gun V id . v k 
mi duıu ıbllıblitUn... - arın g ersenız erken karnk bir.ar. radyoyu karıştırma -
Y~ !1 ,Bey ıb•ıını salladı. Hı, dönersiniz, değil mi? Ne gün ge· la oyalandı. 

11
-oaun d y ·ını lebilirsiniz? Ynnm aaat kadar sonra Ha· ıbir ıpy w6ylemiyor u. emeg " • 

de ıiıtahlı yemiy~, arada bir - Tahmin edemiyorum, Sel- lime 'kadın salonun kapısından 
çatalını, bıçağmı elinden ibıraka· ma Hanım, en S§ağı bir hafta görilnerek: 
rak ~ebinden k&iıtlar çıkarıyor kalmam lazım galiba .•. Belki daha - Beyefendi ıizl istiyor! 
• okuyordu. fazla ... Bilmiyorum. Demiş ve hemen gözden kay-

:Selma glttlkce rahd nefes.ler Bir hafta... Selma dUıUndO bolmuıtu. 
almıya ibqiamıftı. Ru~unun ~.. ve fevkallide zamanlardaki ıUr'a• Selma kocasının yazı odasına 
.. nnde kara bir bulut erıy.or, dagı-. 
ua da tine, maharetine gUvenerek bu 
hyor, ptlaldarı ara11n n genı§ müddetı' kifl buldu. 
.. iç açıcı Wr iua görUnilyordu. 

ç.ıkh. 
«Aı"k .. ı .ar) 



Dünya Hadiseleri 

ita/yada 
Nüfusun 
Çoğalması Durdu 

ltalyada neşredilen ıon bir 
Roma gazete- iatatistik 1922 yı· 

leri t•ltiı bnda başhyan nU· 
fua az:almaınnın 

içl1td• gittikçe arttığını 
göstermektedir. Yapılan bir he
saba göre ltalyanın aUfuıu büyük 
muharebeden farkh ıokilde art
makta devem etml~ olHydı, 1922 
ile 1935 yılları arasında bugUnkU 
miktardan (2,370,000) daha fa:ı)a 
olacaktı. Roma gazeteleri bu 
mUnasebetle yeni evlileri derhal 
çocuk yapmıya da·nt etmekte Ye 

çabuk çoğalan bir miUetln fakir
leıtiğl hakkında ortaya ablmıı 
olan düşüncenin ) aolıılığını isbata 
çalışmaktadırlar. 

* Almaoyada ( Hitler ) in lkti· 
dar mevlciine geçtiti gün· 

Almang11da denberl yeni bir 
yaıalc ol•n 

0
_ seiim .erme uıu• 

olmına.,. ş•g. ltJr lU çıktı. Bu usul: 
• - Hell Hitler 

kelimelerinin tellffuzundan lba· 
rettir ve Adeta mecburi gibidir. 
Filhakika Blomberi iıminde bir 
doktor kendisine bu ıekllde se
lam verilmesini aeYmediği için de 
mahkemeye verilmiı, oradan da 
" eslr'.er knrargAhı ,, na g6nde· 
rilmiıtir. 

Diter taraftan bir iıcl de, 
bugDnkO hükumet adamları için 
Jstihf afkArana bir liıan kullan· 
dığından dolayı habaedilmlıtir. 

lf 

Bir Franıız ga.zoteal sabık 
Adliye Bakanı M. Şeron 

··Jl-er-k-.-. f-i-kr_l_nl aleyhinde şiddetli 
•ögl•mekte bir makale yaı• 

mıştı, kendiıinl 
•erb•sttir vatan hainltği ile 

i~tiham ediyordu, ıahıı aleyhin· 
de de tahkir edici kelimeler kul• 
lrmıyordu, bu hAdise Ozerlne ea• 
bık Adliye Bakanının mahkemeye 
mliracaat edeceğj rivayeti çıkmıı 
lıede M. Şeron bu rlYayetl der· 
hal tekzib etmiı: 

-Fransa aerbeet bir memleket• 
tir. Herkes iıtediğinl ıl>yleyebllir. 
Meaele halkın aöylenen ıöze lna• 
nıb inanmayacağını bilmektedir, 
ve bence halkımız doğruyu yan• 
lııtan ayıracak derecede mUneY· 
yer olduğu için mesele yoktur, 
.femlıtir. 

* 
A•uıturyada "Aıker blrlltf,, 

isminde bir cemiyet te-

~
-B-,,-k-,.-,m--. ıekkUJ etmfıtlr, 

Aoıutur,•lıla- makeadı memle-
- ketin Almanyaya 

111 tliiıa,,eel•r iltihakı aleyhinde 
propaganda yapmak, ayni zaman• 
da da 11Habsburg,, ailesinin tek· 
rar hllkOmdarlığ.ı ıeçmHİ için 
zemhı hazırlamaktır. Bu cemlye· 
tin akteddiği ıon toplantıda Hkl 
Dış itleri bakanı Her Mataya bir 
aöyleY nrmit Ye: 

- Eğer gUnUn birinde Habı
bura ailesi tekrar iktidar meY· 
kiine a•çecek oluraa bundan hiç· 
bir harb tehlikesi dofmaycağını 
komıulanmıza iabat etmek mec· 
buriyetinde)lz,, demiıtlr. 

Mamafih Alaıan gazetelerinin 
iddialarına rağmen bu cemiyetin 
taraftar kazanması ihtimali yok· 
tur. ÇUnkO ırkao Alman olan 
A vuıturya halkının asıl Almanya 
ile birleımeıl zarureti bugftn 
umumi bir iman haline gelmiftfr. 
Siyaıi zaruretler bu IUzumun ta· 
hakkukunu belki bir mliddet 
geciktirebilir. Fakat bu, nihayet 
bir zaman meıe~esioir. 

SON POSTA 

'H&ı an Öliler en: SeAlnikli at 
50 Sene D rmadan Ça ışan oktor, 
Paha iki Sene Y aşıya bilseydi, Tıb 

Çok Şeyler Kazanacaktı .. 
Doktor Rıfatın Bir Sözü: "- Bir insanın Kırkından Sonra 

.~ki Düşmanı Vardır: Güzel Bir Kadın, iyi Bir Aşçı ! .. ,, 
o:um ancak ölmeal lazımgel-

meyenl erin yanında korkunc ve doh 
iet!i birşey olur. Scliinikli daktor 
Rifatı da içimiıden alıp götUrdtığU 
için ölUmden ııekadar dehıet 
duysak azdır. O doktor ki, haa· 
talarmı yere sermek iıtiyen 610· 
mü dinme.ı bir faailyetlo altetme· 
yo çalıı rdı. Fakat başkaları için 
yaptığı mücadelede, kendiai maj'· 
lüb dilttü \e göçüp ritti. Gelecek 
nesil doktor Rifat'ın bıraktığı boı· 
luğu do:durtlmamak acııl:e luv• 
ranacaktır. 

)#. 

Doktor Rıfat ilk tahslJlnl Se· 
IAnikte yaptı. O, daha rütdiyeye 
giderken,belki de hayatının seyrini 
kurmuıtu. F akru:r.aruret içinde idi. 
Babası berberlik yapar, kUçtik 
Rıfat kitabiıı, defteraiz mektebe 
giderdi. Se.iinik rUfdiyesini bitir· 
dikten sonra onu İstanbul Tıb 
Fakültesi talebeleri araaında gö
rüyoruz. F skat Rıfalln peıini fak
ruzaruret bırakmamışbr. Fakülte
ye giderken, yokıulluğun bin 
türlli azablarile kıvranmaktadır. 

içindeki okumak, öf renmek aşkı 
olmasaydı, belki bu atettn gene 
daha o r.aman tahaillnl yllztıko
yun bırakır çekilirdi. Tıbbiyede 

Doktor •• iki oğhı 1911 de 

okurken, Rıfat, bir tatilde Sell· 
niğe döndü ve etrafındakilere 
bu yoksulluk içinde zor okundu· 
ğunu ihsaı etti. Selinlkte arka· 
daoları onu çok ee•iyorlardı. Ara· 
larında karar Yerdiler •• bir gtın 
Selloikte tiyatro penerler cemi· 
yeti gene Rıfatın menfaatine bir 
temsil verdi. Bu temsilde onun 
da roltı vardı, o da diğer arka
daıları gibi canla baıla çahıtı '• 
haaılıt toplandı. 

Iıte bu haıılAt 1ayealnde gene 
Rıfah Pariı yolunda buluyoruz. 
Artık kaf aaı olgunlaımıttır. Pariı 

t Tıb fakl\lteslne girdiği zaman bir 
bir tesadllf onu Dr. Vulpyan Is• 
mlnde birinin eline bırakmıştır. 
Dr. Vulpiyan bir müddet ıonra 
gene tıbbıyellyi beynelmilel bir 
ilim kıvamında olarak Paetör'e 
tamtdı. Artık Rıfat, Pastör mik· 
rob enıtltiisllnde çalaşı) or, bazen 
Paıtöre yardım ediyordu. Bu tah· 
ıil hayata 26 yaıma kadar tam 

, 

Doktorun reflka11 bayan huta döıeğinde 
bir didinme, ça'ııma ve uğraıma tifo ile de uğraııyordu. Bir ille 

~ile geçmiıtlr. Ona yaln z Selinikte bulmuşdu ve bu ille aayeeinde 
Terakki mektebinde muallim olan tıfolu hastasına, atır, ynkaek de· 
kardeşi Bay Edhem yardım ede· recell hararetler geçirmeden has• 
biliyor, aldığı 7 lira maaşın Uç talığın eeyrl azalıyordu. MHlek• 
Uraıını muntazam surette karde- daılarının kanaatına göre, eğer bir 
tine gönderiyordu. kaç sene daha yaıamıı olaaaydı * tifo için mühim bir keşif yapacak• 

Doktor Rıfat tabıll çağından dı. Fakat ne yazık ki lSmrU vefa 
sonra Seliniğe döndüğü zaman etmedi, ne o didinmelerlnin bir 
26 yaşında idi. O zamanlar bütün aemere Yerdiğini görebildi, nede 
Selaı lk Eskina, Perara, Marlno biz onun tıbbi keıfinden latifade 
gibi yabancı millet doktorlarlle edebildik. 
doluydu. Gene doktor derhal 
bunlarla mUcadeleye girlttl ve 
bilgiıi ıayesinde hepsini sahadan 
attL Bu auretle ilk mücadelesinde 
mu•affak olmuıtu. 

Onun hayatını karııtırırken, 
bir aralık onu Tıbbiyede müderris 

muavinliA'inde görllyoruz. 

Bu daha ziyade lstanbulda 
d6rt &ene tıbbiyede okurken ol· 
muıdur. Doktor Rifat Sellnikde 
bütün bilgisi, mahareti ve lntiz:a• 

mile haıtalarını tedavt ederken bal
kan harbi patlamıı, Selinlk itgal 
edllmitdlr. Doktor hem haıtaları• 
Dını hem de belediye haetaneal 
aer tablbliiini bırakarak lstanbu• 
la gelmif, harbi umumt içinde de 
Takaim askeri haıtaneslnde bin 
başı rUtl e ;ice aer tablb olarak 
Yazlfe almııdır. Bundan ıonra 
doktoru hep totebbO Ye haatalan 
içinde ıörUyoruz. 

,.. 
Doktor Rıfat; ilmin tatbikatını 

ıece ınndöz, bir çok hayvanlar Q. 
.ermde tatbik etmekle uğraıır· 
dı. Şi;li &1hhat yurdunda bir IA· 
buratuvarl vardı. Elindeki birçok 
tavşanlar, kobaylarla tecrllbeler 
yapar, ıoııra, bunlan hastaları 
berinde l~lerdi. 

Geçen ı ·ı?oye kadar Eıyrıca 
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Doktor botun bu ağır didin· 
melerine rağmen neı'eU bir in· 
sandı. Zevkı severdi. Daimi bir 
didinme içinde 76 sene yaşan 

SelAnikli doktor Rıfat 

doktor Rıfat. 1alnız: bo§'azına hlg 
dUtkUn detlldl. pek az: ıey yer, 
6yle çalışırdı. Doıtları, eev· 

ldikleri ona bu yememesllji 
ftaret ettikleri zaman derdlld: 

- Bir insanın kırkından ıon· 
ra iki dlltmam vardır: 0 GOzel bir 
kadın Ye iyi bir aıcıl .• ,, 

Zaten haatahiının bir buçuk 
Hnelik temadlside yememezlikten 
ileri gelmlıtir. 

Doktor ıon dakikasına kadar 
kendi haıtalığının 1.eyrinl kcndial 
takib etmiı, blitün teıhisleri ken• 
dlsJ yapmııtır. Dehıetll bir hafı· 
zaya malik olan doktor Rıfat, 40 
sene evvel okuduğu tıbbi bir ma· 
kalenin bUtUn muhteviyatından, 
yazanına kadar hepıini de tered· 
dütsUz ıöyliyebllirdl. 

Haataya karşı kullandıtı ilk 
ilAcı "manevi tesir,, dl. Kendi ka· 
naatince bu ilaç, hastanın iyileı· 
meainde en büyük Amil olabile· 
cek bir kuvvetti. 

lf 
Doktorun en bliylik zaafı haa

talaridi. Zaten gencliğinde de bil· 
ha11a fakir baatalarına kart1 

Gece 
Yarısına Kadar 
Çalışılır Mı? 

111ootl' 
Bakkal dükkanlarının alatl 

.zaman &aat 21 de kapıolllııdıt• 
belediye nizamları lcabınd• ._ 
H b dd•~p 

al öyleyken Ankara ca baıl 
d, ve Cağaloğlu yokuşunda 1' 
dükk~nlar kepenklerini Y'~at 
kadar indirerek &aat 24 dı k• rı• 
çauımaktadırJar. Alaka~arlS,. 
nuarı dikkatini celbederıllJ. ti' 
!ediye emirlerinin herkes hakk10 

ıiyanen tatbiki lcab eder. d 
Ankara oaddesinde lrau ıefar• 

karşısında 1. Arll& Dayosıı , 

Mecidiye KöyU Moktebinın 
Teşekkuru t 

Şlıli HillUahmer ve fok-;.. 
perver cemiyetleri tarafından 6~ hafta muntazaman Mecidiye k .,.-
42 inci mektebindeki ııd it 
çocuklara ııcak yemek verillll u; 
tedlr. Mekteb baı muallilll .dl 

her iki cemiyete de ayrı •r 
teıekkiirlorinil bildirmektedir, dl 

Bir Talebe Babaımm oer ~~ 
Liman tirketlnde vinç 111• ~ 

niıti Bay Abmedden bir 111ektllı' 
aldık. Bu zat, Ilkmektebe de"~ 
eden çocuğuna terblye•t esa~dt 
uygun olmayarak dayak a ,t 
ğınd'!!l ıiklyet ediyor. Biı, bil•~ 
ihtimal vermedikse de bu ~,I 
çocuğunu, bu yUsden mekteb ., 
almıya mecbur olduğunu b•~,i 
ve allkadarların nazarı dikk• 
celbetmemizl rlco ediyor. 

Susuz Çeşmeler " 
Yol Uatlerl birtakım. sebil\,. 

çeımeler göze çarpıyor ki bull ,rl 
rın yalakları, viran yurd k8fel.r 
gibi susuz ve kupkuru. Bu ~ 
melorin vaktile olduğu k• ~ 
builiD de bir tarafta b~r ~ 
bi11eei bulunduğu ıUbheııJ 
Fakat hangi kırılası el, b\J stJ~ 
mahalline gitmekten çalıb y~ıd,_ 
değiştirmektedir? Buraıı cıd 
öA'renllmeye değer. .1 Hilıntınlyet ve biraz da bi ~ 
met bu çlhetl meydana kolayb '
çıkarır. Eğer buna lmkAn Y~~ 
bu imkaoıızhğm canlı bir aba"' 
gibi ıözOmOn 8nünde buııl JI 
dikilib durmalan blz:leri uta0 ,1, 
mahdır. Onun için ya bu çe~ 
leri kaldıralım, yahut ta hi1' ,1 
Tlicudlerlni teyit edici ıırıltıl 
yataklarını ıenlendirellm. 

Ahmed Sttleyı:Jl'ıı 

Beypazarından M. A. Güoeıe f.. 
Vak'a hakkında tahkikat -' 

pıldığına ıöre mektubunuıd• ~ 
demek lıteditinlzl anlaya~ ................. -. ..-.......................... , 
bOyllk bir dUtkUnlnk d~ 
clı. Sellnlkte iken bakdıiı · J ··-:. laaıtalannın reçetelerine f"". 
canen,, kellmealnl o kadır / 
yazmaıtı ki nihayet eczacılar .,,.1. 
lanmqlar, doktorı 11 Beniııı bl! 
bıma yazınız! .. ., Demek ııı"' fl'I_ 
yetinde kalmıştı. Ekaeriy• ·,;t•~ 
ailelerden aldığı pek cUı'I 11 el 
baıka vaaıtalerla iade etııı,I 
bilirdi. Sonra her haıtanıP ~11~ 
tine göre iliç verirdi. lı ,~ 
reçeteye eaatlerce uğrafBrıı ,_,-,;_ 
ucuz yapılabilecek ilaçlar y•oıı 'I 
Ameliyat buausunda da ~O~ı ~ 
titizlik gösterirdi. AaıelıY• ~ 
dakikaya kadar, baıtahi1° 1clir.: 
tahammtilaUz: bir hale t~ııı~ 
anladıtJ dakikada lUıumlu bit / 

Böyle bir ölUm, ciddi 
1a'dır. 
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Nasıl Doidu ? .. 
Na6ıl Yaıadı? .. 

Nasıl Ôldü? 

Vahdeddi~:· Enver Ve Talat Paşalar
dan Birini Tercihte T ereddüdlü idi .. 

Tehlikenin azame1i tebe'lfir 
•:kçe, padiıah Vahdeddin, takib :t c:eif battı hareketi takviye 
rb. ro.fye çalışıyordu. Tasarladığı 

IJ PilAnda ne dereceye kadar 
~uvaffak olabileceğini anliımak 

n bıtzı mlihlm zevatı muhtelif 

Bt~kiUerde isticvabdan geçiriyordu. 
ır o;~ d 1 ld e .. n ev etin en yUkıck mlil-
Ye Yt aıkeriye meYkileriııi ibraz 

: 1111 olan bir zattan, tutulması 
Ji~~gelen hattı hareketi sordu. 
~bır fırka hiçibir parti ile 

llılhıa1ebeti olmıyan bu bitaraf 
: hiçbir ihtiraz dermey~a etme-

n, ıu mlitaleada bulundu: 
Da - Efendimiz !.. meırutiyetin 
~ nındanberl ıaltanat makamı, 
t '-••etini kaybetmitti. Memleket· l hakiki kuvvet, ( lttihad ve 
~rakki Cemiyeti ) nin eline geç:;.:u. Şimdi, bu kmıveti cemiyetin 

h den derhal almıya kalkıımak 
~rn doğru ve hem de milmkUn 

~ı"'hııaz. Bu kuvvetin bir anda kı
p ~ısı ve ortadan kaldırılması 
Ye . kolay olıa bile, bualin iç:n 

btrıne konacak baıka bir kuvvet 
ulu k namaz. Balkan harbine te-

t addnnı eden günlerde böyle bir 
~l•bbnıe gfritildi. Fakat heın 
k •metle, hem de - iki zümrenin 
0ınitecillk hissile hareket etmeal 

)Qzllnden - feliketle neticelendi. 
~ Balkan harbini elim bir ikı
d ete sürükleyen Amillerden biri 

e, hu komlteclllk zihniyeU idi. 
Filhakika lttihad ve Terakki ce-
~iyeti, memleket için tamamen 
8Y•rlı Ye nafi bir müessese 

o lam 
in amııtar. Ayni zamanda bu 
•rll~aaesenln menıubları, kendi 

h~u~~nda da tam bir lttihad 
4-. ne muvaffak olamamıılar· 
""-Zahirde tamamile mfittelald 
lttıh "''lerine rağmen - fikrimce
tabi:dcıJar iki zOmreye.. eğer 
ta,, ••hih addolunursa, Talat ve 
1-rd: ~aıa partl!erine ayrılmı~· 
b,._ : altanahn manevi kuvveti 

•d,: tarafa iltihak ve inzimam 
t'1ar 'j 0 ku•vet diğerine galebe 
lG11ıır' tihadımca, Enver paıa ve 
llıfidd~t' harbin devam ettiği 
ltaallüb ~arfmda gösterdiİ<leri 
hottıut 11Yaaeti ile halkın bDyUk 
llıi4ltrd•.uzluğuna ıebebiyet ver
i ır a· •rın k. ınaenaleyh arbk bun-
ltr-· ll\'yetlendlrilme zamanı 

11lllft" 
l•:inc:e.1r · Tal At paşa zilmreıine 
hi\lia 'f' bunlar niıbeten daha 

llıtkted~ rn~staklm tellkki edil
huyuruıu · Eger bu taraf iltizam 
d,b, rn r,,, •dalete ve nefıül'ernre 
••llt-.ı,t U'faf ık olur. Bu sayede 
" ırı ille le: ' h~t. bulur. M ~ru akları da kuY· 

ehemmiyet verdiğini fstfdlAI edi· ıartlar altında ittihadcılarla anla-
yoruz. ıabilecek.. Ye onlarla 1f ıörecek, 

Padişahla bu mesele etrafında zannetmiılerdi. 

mUdaveleiefkar eden Ahmed Rıza Tam bu aırada, mUtteflk hl· 
Bey de Cemiyeti ba,lıca ikiye · kumetlerin hükümdarları arasın-
ayıran kuvYetlerden liri ile teşriki da bir felaket baı glSıtermiftl. 
mesai etmekte çok büyfik fayda iıyan eden ve (Sof ya) Dnrine 
olacağım kabul etm:ı.. Fakat yürüyen Bulgar orduıu,(Kral Fer· 
Vahdeddine, henüz orduya elinde dinand) 1 saltanatdan fragate ve 
tutan Enver Paşa ile birleşmeıini memleketi terke mecbur etmfıti. A· 
tavsiye eylemİftİ. Çünkü Ahmed 
Rıza Bey, ne zamandanberi Ayan vuıturya,Almanya paytahtlarmdan 
Riya .. etine teıne olduj'u halde, da ayni hareketlerin mukaddeme-
bu hararetli arıuıuna hizmet et- lerinl ihsas eden havadialer gel-
mediklerin~en dolayı hem Talat mekte idi. Şu halde maj'IUb hl-
Paıa> a, hem de Merkeziumum1 kftmdarların tac ve tahtları dev• 
azalarına fena halde muğber Ye rilmekte idi. Buou dnirenler iae, 
münfaıildi. Ayni zamanda Levazı- memleketin mukadderatına hakim 
matı Umumiye Reisi topal lımail - olan kuvvetlerdi. Şu halde? •• 
Hakkı Paşanın cömerdliği saye· Vabdeddinin korkusu, birden· 
sinde - harbin devam ettiği bire artmııtı. Çünkü memlekette 
müddet zarfında - iaşe veaaire bugtın henüz hükümran olan 
maddelerinden en küçOk bir ıı- 1 
kınla çekme111iı,ti. Bu sebebledir ki kuvvet, ttihadcılardL Harbın 
EnYer paşa ile taraftarlarma karşı cereyanları ve harb ıiyaaetinln 
kalben bir temayül hiasetmekte fcabları dolayııao birbirJerlodon 
idi. Onun için bu •esileden iıtl- ancak fikren ayrılan eaki arka-
fade etmiş, kalbinde duydutu da~ların, bir anda tekrar birleıi· 
tükran borcunu, ödemek late- nrmelerlnin ihtlmalJ Yardı. O 
mitti. kd 

Fakat garibdir ki Vahdeddin, ta irde, kendi veziyeti ne ola• 
gerek bu iki ı.abn sözlerine ve caktı? .• Bu sual karııaında tltre-
gerelc diğer zevatın mlltalea ve yen Vahdeddin, fttibadcılara daha 
fikirlerine, bıyık altından g&IU- fazla gUI.,ryUz göatermeye baıla-
vermiıti. ÇOnkll o, istinad ede- mıf.. Bilhaaaa Enver Paşa ile 
ceği kuvvetler hakkında tasarla· pek do~t geçinen Ahmed Rıza 
dığı fikri, bllıbUtun baıka unsur· Beyi, b.er ihtimale karıı tamamen 
larda aramak l&lemekte ldi. Fa- ele almııb. 
kat, bu hiuiyabnı o kadar ma-
hirane bir aurette aaklamıth ki; Vahdeddin, bu entrikalarla 
onun ittihadcılara kartı aldığı tav• meıgul olurken, gerek Babıalide ve 
ru görenler: gerek lttihad ve Terakki mahafllin-

- Artık paditah kalbindeki deki buhran da artbkca artmıfdı. 
gizli kini unuttu. Bazı kayıd ve ( Arkaıı var) 

Maliye V ekiletinden : 
Darp edilmekte olan Gümtıı paralardan Dört Milyon liralık 

~tıımı azbir zrıman zaıfında tamamıo tedavüle vazedilmit olacağın
dan eski güm Ut paraların 1 Şu bıtt 1936 tarihinden itibaren lıer 
hangi bir kıymetle mübadele aı•tası olarak kullanılmıyacaj'ı hila
fına hareket edenler hakkında kanuni takibat yapa?acağı 2257 No.h 
kanuı.un 1ekizinci maddeai mucibince ilin olunur. "558,, 

TUrkiye iş Bankası idare Meclisinden: 
Alelade Umumi Heyetin Çağırılması 

Eaaa nizamnamemlıin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar 
Umumi heyeti, 24 Mart 1935 Pazar günü taat Oçde Ankarada 
Bankanın Merkeıdnde alelade olarak toplanacağından Muhterem 
Hisaedarlarımızm mua)yen gUn ve ıaatte bu toplantıda hazır bu· 
lunmalan rica -:>lunur. 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı. 

Etmelidirler 
latanbulda 

Unkapanı Azablar camii ar· 
kaıı N. 1 de Bayan seniye, kızı 
Baya~ Mtı~evver, oğlu Bay Ta· 
ceddın, eıı bayan Hidayet, kızlara 
b~ya Fıt~at, Ba~an Nedi, oilu Bay 
Sıyamettın, efJ Bayan Nedime 
kızı Bayan Mea'ude ve oğl~ 
Bay Retid oğlu, Bay Saba· 
haddin, 'fi Baya.o Hadice 
Ünal, gUmrUk memuru Bay Mu
hiddin, kardeşi Bay Süreyya 
Karaduman aoyadlarmı almışlardır. 

Ser1yer Petnahor klSyUnde 
Petaahor köy muallimi bay 

Hilmi, l:ımirde yDzbaıı mlıtekaidi 
bay Ulvi, Bodrumda glimrük 
memuru bay Nahid Gercelc, köy 
muhtarı bay HUaeyin, Ezinede 
yllıbqı bay Rahmi, bay Celil 
Kaban, k6yden bay Bayram bay 
Ali, bay Sami Atmaca, bay Eıref 
bay Muıtaf a Yörllk, bay Şaban, 
bay Lôtfi, bay Bilil Canıız; bay 
Muharrem Özer, bay Ramazan 
Gndnctı, bay Aziz Zer«n, bay 
Hamdi Bitlkçf, bay Rllsüm, bay 
Sakib, bay Feyzi Kallencl, bay 
Arif Ke1icl, bay Ne1cati, bay 
Hasan, bay Rlfat Yavuz, bay 
Fettah Sabancı, bay izzet Kelleci, 
bay Şakir, bay lsmail Arı, 
bay Yusuf Yaldız, bay Hamid, 
bay Aziz, bay Halil Acar, bay 
KAnm Adıbelll, bay Hayri Oe
man Duman, bay Ahmed, bay 
Y •far, bay Receb Y on&'acı, bay 
C.mal Arkun, bay Ahmed, bay 

Ali Koç, bay ldria, bay Emin 
Karanfil, bay lbr•him Güveo, bay 
Nuri, bay Bayram Çakıcı, bay 
Hamdi Avcı, bayan Hadice GÜD4 
aydın, bay Murad, bay Salabaddla 
bay Tevfik Öziç, bay Arif, bay 
Kadri, bay Hayri, bay sadık 
Arabacı, .. bay Sami Çmar, bay 
Mehmed üz.bek, bay Ahmed, bay 
Aziz, bay HaJil Çoban, 
bay Ahmed, bay Ömer, bay 
Muıtafa Çırak, bay lbrahim Çı 
gırtgan bay Eyftb, bay F ehml 
Oroç, bay Yakub,bay Muharrem 
bay lbiı, bay Muıtafa, bay Mevlud 
Yılmaz, bay T. Ahmed Akay, 
bay Abdullah Çetin, bay R All 
Kurd, bay H. Ali Kaya, bay 
Rcceb Sepetçi ıoyadlannı almır 
lardır. 

Ana karada 
Ankara Cebeci Sakarya ma• 

haUeıl Aile babçeıi arkasında 
ekinci bay Abdullah Öztürk 
eYinde lımraflı bay lbrahlm 
Ethem Ye ailesi efradı Özer, 
Ankara Adliye dairesi tebligat 
memuru bay Necmi Oktay soyad• 
laranı almışlardır. 

Bahkesirde 
Bahkeıirde bay Tevfik, eıl 

bayan Huri Cenan, oğlu bay 
Muammer, bay Ahmed, kardeı• 
leri bayan Muazzez, bayan Neza• 
hat, baba anneleri bayan Faika 
lçpınar oğlu ıoyadını almışlardır 

~;======~======:=:-~·~--=-===---====--~ ==o cJ Son Posta t:ı. ı latanbul DördUncU icra Me 
_ _ ... murluGunden: Tamamına üç bin 

altı yDz yetınit altı lira kıymet takdir 
f stanbul B o R s A Si edilen Boğaıı:içinde Ortaköyde Porta 

kal sokağında eski 39 yeni 49 No. h 
maabahçe nhtab ha.ıe tamamı elli alta 
hiHe itibarile kırk dört hi11eai açılr 
arttırmaya çıkarılm f olup 12/3 985 
8'ÜD emecinde fUtnan eai divanhaneye 
aaı'arak 23/3/9JS gllnlcme~ine raatla 
yan cumtrtesi gOnü ıaat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde aablacaktır. Arbr• 
ma1a it'lr k için % 7,5 teminat akçuı 
alınır. Milterakim vergi, Belediye ve 
Vakıf icareleri müşteriye aittir. Ar• 
tırma bedeli hiueye lıabet c;den 
ınuhamnıen kıymetin % 75 ol bul
duA-u takdirde ihale.i yapılacaktır 
Aksi halde en ıon arttıranın teahhüd 
baki kalmak (izere artırma on be 
~~n daha uzablarak 7/41935 iilnleme~ 
cıne rastlııyan pazar gunü ayni natte 
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ÇEKLER 
1. T. I~. ıçıo l. T.L.için 

Ney • 1•rk 0,79 JıUS Viya ıa 4~S7 
Parla J!',OJ Madrll ~.dOs 
Mı:lno 9.Mfi' Berlln 1,98 
liarüael S,40 Varto"• •,'.lO~ 
Ati•• 13,90~ Pette 4,'8 
Caıae'ltO f,t~2S f!Gkuı 71,9t-7 
Sefya '6,71118tı Belwcat 35,028J 
A ... terdaa 1,1742 Loud. a Kr. 614,7:1 ,, .. 18,98 Moa&o'la ,, 1089,~ 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira ı Lira 

it Ba•k,{Na111a) ıe,- Bomonll l:ı,95 
,. (Hlıallo) 10, 15 193S la!lkrau 97,-
• (MU ... •) 95,- 1 lıtl .r.uı Dahili 94 25 

Oam• ılı &>-.a"° 2.i,50 Du1uııu Mu. 00:
lell• ' • 5,- bai~•t tertıp J 47,85 ~ 
fi keli tla7ı17e J6,- ,, • U 47,8S ~ 
H .. 111 0,17 Reji 2,2n 
Aua .. ol ı '660V. 16,10 Tramn1 00,-

• " 011 t • 28,- Rıhtım JO,-
~··c!•·ıı" ıoov. 4~"' ÜakUdaı • 11 lO:t.-
$•'" L>. Y. 00,- T•r-oa lO 00 
ı •. Tr.ımu1 J0,23 MmrKr.Fo.1886 ıo9-
08kltlar u 11,- • • ,. .,JJ ~OO 
Torkoı 19, • ,. • l"U il( 50 
U•••ıasl 27,- Eıcktrlı& ' -,-1elef•• 14,-

MESKUKAT [*] 
Kuruş 1 Kuru9 

Tirli a1tııat \145 , (Ham't) ~ 
49JO 

lnı. • 105J <R•Jat) 5200 
Jr. • 8'3 (V•hit) 

46JIJ 
~... • Jllö5 lace betlb(rııı, a ha 
lılocldlr• 45,00 _ 
Ba:aknot (Oı. B. , .. 40 (Clhnb11rlyo.) '80J 

mezkiir hisae en son ertırana ihale 
edilecektir. 2004 numaralı icra Ye 

ifliı kanununun 126 ncı maddesi mu
cibince ipotek aahibi alacaklılarla 
diğer allkadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin dahi ayni menkul üzerin• 
deki haklarını, hususile faiz ve maa
raf• mGtealiık iddialar nı evrııkımüı· 
bltelerile birlikte 20 gün içinde bil. 
dirmeleri f rttır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar &atıf 
bedelinin pay.&şmas ndan haric kalır-
lar. Bu hususta daha fazla bilgi edin
mek i.teyenlerln 34/4210 doıya numa
raıile dairemize müracaat etmeleri 
ilin olunur. (8164) ,, 
Denizyolları 

iŞLETMESi ~al n iteflblrl .. , a 1111 tH 4 m t) •ranlı ~Ool 
ı~ -- (R 9at) • 520.J 

l CUmbı.111 •'J 46S:) \Vahit) • 530J 1 Acenteleri : KaraklSy K8prilbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci MQbGrdarıade ır idare t . Uştereken, Adilane 

oları haklacı,s edilir. Milletin zayi 
lbu f rının f d 
10 

•rı falcıret 8 e ve telafisine 

Esaı nizamnamemhin 49 uncu maddeai mucibince gerek asale
ten, gerek vekaleten 50 hiıseye sahih olan ai11edarlar umumi heyete 
iıtirak edebilirler. Ancak vekillerlll de şalıaen hisaedar ve rey Hhibl 
olmaları lô:ı.ımdır. Hi1Sedar1ar hamil olduktan blHe aened!erlain 
mikdar ve numaralarını göıteren bir cedYeli mezkOr nizamnamenin 
50 inci maddesi hükmüne iÖre 'H hisaedarlardan birini tevkil •urc• 
u:e umumi heyete lttirak edecek olanlar dahi mevıubaha codveldon 
baıka Merkezi idare Ye ıube?erimlzden alabilecekleri vekaletnameyi 
içtima günUndon bir hafta evvel ıubelerimiıı:e vereteklerdir. 

L---::--:--:--------_j 
Parla Borsaaınd• 

(A•••) 4L25 .~ -lioraa haılct .. __ _.Han Tel 22740;. ___ _ 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 17 Şubat 

PAZAR günU saat 20 de Ri
ze 'ye kadar. (767) 

llra da elverir. Ondan 
)ef tedr· 
d ırı Pek ıc:en meıruti .. 
11' "• unsurlar za~ıf kalan um· 
t rl. Ancak 0 .. 

1 
a kuvvetlendirl· 

q r ll .. anıan . h'IJ 1 lrnet ' ıneırutıyetten 
ı r. ve enıniyet beklene• 

D 

•dtl&JU lÖıleri 
ibiş ol ' 0 tarihte tHbit ne •n hu zat v 

A c:~vab ' ahdeddinin 
~ \'erdi~· · 8 rıc:•k.. Padf h gına bilmiyoruz. 

tyJ de h fa ıa, Ahmed Rıza 
:•vıu etra~~~:a .celb~derek bu 
•ıa. b fikrbu almaaın-

u •özlere De derecede 

Müzakere Ruznameall•t•A•d• yazllıdarı 
1 - İdare Meoliei ve mürakipler raporunun okunm~~i,. , 
2 - 934 HnNıi bilançoaunun taıdild n İdare Mecl111wn ıbruı. 
8 - 'J't·mettüün takıimi suretinin ve tevzii tarihinin teabiti, 
4 - g35 1ene1ind• İdare Meoliai azllarına nrilecek ücretin tayini, 
5 - 935 HnHI mfirakiplerinin ee9ilmt1İ, . . 
6 - 934 eene8i müraklplerine Yerilecek Uoretin tayını. 

, 

AYNANIN SIRRI 
GIZLi AŞKLARIN iHTiRASI - ZEVK ve HEYECAN FiLMI 

~aria, 16 (A.A.) _ , 5121935 
tarihınde borsa ıu vaı:yeU arz
etmittir : Esham borsası gerek 
fransız ve gerek ~abancı esha 
tızerinde dUn kaydedilen müsa~ 
iıtldadı, muhafaza etmektedir. 

Bununla berabtr, alı~ verişin 
azlıtı, bir aralık kararsızlığı mu
cib olmuşaa da, kurların ekseri
yeti, birgUn önceki piyaaa sevi-
yesinden llstUndUr. ı 

Fran11ız rantları, rio ve mısır 
e11hamı iyi bir istikamet tutmuıtur. 

izmir Sür'at Yolu 
GÜLNiHAL vapuru 19 Şu

bat SALI günü aaat 11 de ~ 
Galata rıhtımından kalkarak ~' 
doğru lzmir, e gidıp dönecektir. 

Not: 
Yalnız bu haftaya mahsus 

olmak üzere lskenderiye pos-
tası yapılmıyac;akdır. (801), 



10 f'q fa 
~ 

BUyUk t•rihT roman 17 - 2 - n35 

ESME GÜL 
.ı. l•Jhurrırı ı A. R. Tefrıka ?'\o.: :u 

Kadın Kolbaşı .• 
Eımer Gülün Söylediği Tatlı Maniler, Oradaki 
Kad1nları Adeta Biribirine Düıürmüı Bulunuyordu 

Kolbaıı Y oıma Nlglrın t.n• 
nan ve mütehakkim ıeai, bltftn 
gGIOıme, ve kmımaları auaturu
Yermfıtl: 

Adam, aman. Yoımalı. 
Yarını pek tutmalı. 
Yar üıtilne, yar aeYenJ. 
Yatırıb bo~aı:lama'ı. 

Bu aözler, Esmer Gülü• guru
runa dokunmuıtu. Derhal baııaı 
Y oama NigAra çevirmlıti. Kıvıl· 
cımlanan sehhar ıöxl•r bUtlba 
fllıunile bu kaıarlanmıı çenıl 
esklıini bil} ülemek.. onu, bütün 
bu ince aan'atin hududları ve 
k

0

anunları baricin• ıDrOklemek 
latemiıttr: 

Yosma Ni~ir, Hn miıisı ? •• 
Gönül dersi verinin. 
G6nill ferman dinlemez. 
Onu sen de bHirafn. 

Bu sefer de, Yosma Niglrın 
ı;nuavin ve muhibbHi, Bayım 
Ayıe kuıkulanmı9: 

Oıt, köpek •. Haltetmltıin .. 
gönUI naııl, ferman dinlemez· 

mlş ..• 
Hepimiz:, bir aık uA-runa ya• 

ııyoruz. 

Dl ye mmldanmı§tı. MaamafJb, 
Yosma Nigar da Esmer Galü co
vabsız bırakmamıştı. 

A<lam aman, kcailıin. 
Ruzgar olub gönüllerde esllıin. 
'.l'ok, yar ele geQBİn de .. 
İsterse baı, koeilein ... 

- Vay zalim vay,. Doiruıu 
buau senden beklemudlm .•. Şim· 
dl, ou marınk kanoın Uıt\lne atı

layım da.. Saçını, ba~ını yolayım 

mı? •• 
Bu sözleri söyllyen, afkHlnden 

tltirlyen Baygın Ayıo ldl. Kıs· 
k,nçhk, bu plıkin ve bonrda 
kadını, bir anda deli dfyane et
mlıdi. Yosma Niglr, derhal kula• 
ğına eğildi: 

- Aman canım, ciğerim.. Sa· 
ktn çocukluk etme... Rezil rftnay 
o:uruz. inan olsun ki, makıadım 
&adece IAtife .•. 

- Benim baııma yemin et 
bakayım. 

- Baıın sağ olsun, gttltım ... 
Niçin yemin edeyim? •. Arbk biı· 
ter de çoluk çocuk gibi, burun 
buruna kumrucuk olacak de
ğiliz ya? •. 

- Anladım. Dilinin altında 
bir§ey \'nr. 

- işte malum ya.. Aşna, pfı
n ... Vallahi, billahi sensiz içtiA'fm 
su bile boğazımdan geçmez. Am• 
ma .. Muradım, o değil. GörllrıUa 
kt bu gece bu kız mezaddadır. 
Elbette, bu devletlilerden birinin 
Uıtünde kalacak. Eğer kızı çeldi· 
rlr de kendimize mal edersek, bize 
bir vafir kazanc gediği olur. 

- Hoı söylerıln Niglr.. Ali· 
ma11ah, kirının ehliıln. 

Bu iki çenıi eıklai, Eımer 
<JtUü bir ticaret vaaıtuı olmak 
U&ere ele geçirmek kararını v .. 
rirltrken Eırner Glll de ıu maniyi 
aöyliyordu: 

Ayun attım çayıra; 
Şevkı vurdu bayır, 
İşitsin Sultaıııarım 

ı~ ım dönd ii hayıra. 

Esmer GUI, bu maniyi ı~yler 
söylemez:, tatlı kıvrak, bil'.uri bir 
kahkaha koyuverdi. 

NigAr, derhal Ayşen 'n ko!unu 
çlmdlkledi. içinden me~erret kay
myan bir sesle: 

- lşitt:n mi?. Kabul etti. Dur, 
ulık şı nu davet edeyim. 

Dedi. Şu maniyi ı~yledh 
Pencereden bak da gıl. 
Karanfilin talcda ıel. 
Hakikatli yar i1tn 
Sular ıibi ak da gel. 

- Yaa.. Heyyyyy ..• 
- Tencere yuvarlandı. Kapa-

iını buldu. 
- Amanla, a, doıtlar •• 
- Oldu olanlar ... 
- Hadi kızlar.. Kıvrak bir 

curcuna çaha bakayım. 
- Amma.. Ez2lsi.. Şöyle , .. 

ker ağdası ıfbi kıvamla olıua. 
- Hop.. hop.. hop ... 
- Yallah.. yallah.. yallaaalı .•• 
Muhtelif ağıdardaa bu karma• 

karııık ı~zler taşarken, koca ıofa, 
kıvra bir curcuna hava.ile, inim 
inim inliyordu. Eımer Gül, yine 
o al muslin kumatlar içinde, ltir 
alev ili.tunu gibi }'Ukaeliyordu. 
Zillerin yine o, fasılaıız taonan 
sadası, derinden gelen bir Hlıebil 
gibi kulaklardan kalbe dök&llll· 
yordu. 

Koca ıofayı dolduran btitlıln 
bu haaseı kadna kalbleri, sazın ve 
zillerin aşk ve sihir .açan mutta• 
rid abengile meat olarak dalgala· 
myor.. Üzerlerinde rengirenk el• 
maslar parlıyan yüzlerce el, glt
tlkce artan coşkun bir neş' e ile 
birbirine çarpıyordu. 

Mani f aalı deva• ederken bir 
köşeye çekilmit olan baı kaplan 
afrası, ııötaUnl yumruklaya yum• 
ruklaya yine çengi kızların arka• 

sındakf paravana sokulmuıtu : 
- Göıllnün alevine yanayım, 

kadmım.. Amaa, baaa bir kadeh 
daha ver. 

Diye yalYarıyordu. 
Uzun ve narin çehrHI, ıittikçe 

aUzUlen göZlerile daha ha11a,, 
daha muhteriı, daha marazi bir 
mana alan Fatma Sultan, bat 
haznedar uıta ile konuıuyorı ar
kasmda durarak batını Sultaaa 
doğru eğe11 bu mullteıem bdıaın 
kulaiına ıu sözleri fısıldıyordu. 

- ÖmrUm oldukça, bıı ıece
nin lezzetini unutmıyacağım uata ..• 
Eyi ettin de eğlenceye ili tertibi 
verdin. Pencereleri taılayanların 
elleri var olsun. Eğer öyle olma
saydı, bu gece ıuncağu:ı erkek• 
lerin elinden alıb böylece zevket• 
mek bizlere naıib olmıyacaktı ? .. 

- Var ol Sultamm !.. Yoluııı• 
da, saçlarım sOpürıe etsem bile 
aıdır. Tek senin gül yUzlin, a-lUer 
göroyim. Daha sana, ne eA-len-

eler tertlb ederim... Amma .• 
- Amma, ıı ne oluyur ? .. 
- Velinimet Paıa Efendimiz, 

birkaç defa haber gönderib, hib
gahı iımetiaf ze ıelmek içba irade 
beklerler. 

- A.. A.. A... Hak aakla
sın ..• Zalalr, bunak herif aklan 
bozmuı. Bunca malıbuh çehreli 
dilberler arasından ayrılıp ta, 
onun amber kokam ak sakalını 
mı temaıa edeceğim. Sen, ıöyle 
aıiftccelerinden birkaç kız ıön· 
der. Varsınlar; Sultan Efendimiz, 
kemali neş'e içindedirler. Bu re· 
ce, i:tifata rağbet etmezler; de
s:nler de.. Onu avutuverainler. 

Ferman Sultanımın ... 
- Bir tenbihlm daha var. 
- Ferman buyrun sultanım. 
- Bu gece misafirimiz olan 

hemşirem sultanlann kalfaları, 
zinhar biz:m daireye ıeçmealnler. 

( I\ r ,, Y r ) 

SON POSTA 

- Daha diln çocuğunuz için 
bir fift boks eldi veni aldın•z. Ye• 
niainl ne yapacakıımz? 

Oiluma kartı kendimi 
mlldafaa edeceğimi., 

J w•-•• ı ,~....,., _ ,_.,..._.......... --

" AIR FRANCE,, 
kumpanyasının 

Cenubi Amerikaye Kafi 
ve Muntazam Havai 
Seferlerinin Küşadı 

GIVON, PONC~, NERl GOMET 
RICHARD'ın idaresindeki SANTOS 
:pUMONT tayyareıi; DAKAR dan NA· 
TAL'a olan beıinci transatlantik ee
yahatını ikmal etmiv bulunmaktadır. Bu 
11yahat Franııı hattı tarikile baıarılmış 
yirmlnoi seftrldir. 

Bu irtibat "AlR FRANCE,, kumpan-
1 flli_ın 1 Şu.bat 935 tarihinden itibaren 
t lni.fı ettiği muntazam ve tamamen 

I 

Şubat 11~ 

ı-- K A ;-:-r:esAnff#'fi-

NEOKALMiNA 
Grip· Nevr•IJI - B•• va dit alr1lar1 - Artrltlzm • Romatlzllll 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankarada Bankamız fen ıeniıinde çalııtırılmak Uzere J feı 
memuru il• bir daktilo alınacaktır. 

1 .- Fen memurunun menaucat, makine veya baıka bir fell 
tabım yapmış ve tecrübe ıtirmttı olması ve iyi Almanca bilm••I 
ıarttır. 

2 - Daktl!onun orta tabıllt yapmıı olmaaı ve iyi Almancı 
bilme1i llzımdır. ilaveten Franıızca bilenler ve liıe mezunları tercih 
oluaur. lıteldilerin 21 ıubat 1935 perıembe akıamma kadar Anka
rada Bankamız Memurin MUdtırlDğllne Ye latanbulda ıubemize ml-
racaatları. ( 793 ) 

havat cenubi Amerika seferlerinin bi- ı tarikile yapılan n Anupadan huek'" 
hakkın kütad edllebileeekfne allmettir. tinden iki ıOn sonra Oeııubt Ametib11 
Bu 1eferler; haftada bir defa olmak l tutan tamamen hav&i posta, bu 11urıtl• 
özer• ayın birinci ve tiçUnoU haftaları AVRUPA ile RlODE J ANEİRO arl" 
Franaa ~ Amerika n ikinci ve dördüootl eında i19 günden noksan bi{ samancl.•1 

haftaları Amerika .. Fram:a oihıtlnde AVRUPA ile ARÖ;EN'l'lNE ve 'Oltll* 
tevali edecektir. QUAY araf!ında dört glinden noktll 

MUtemmim muhteli t poılalar; yine hır umanda AVRUPA ile OH1L1 ·~· 
tayyare ve "A '+'iıo,, ile bir b!lhadan ııllda da . dört gUnde irtibatı telllıo 
nokean müddetle ikinci n döıdUnoü etmektedır. __. 
haftalar Fransa .. Amerika ve birinci -.c d--"' 
tiçünoü haftalar Amerikn - Franıa eihe- Yurddaş 
tinde devam edeceklerdir Yaz iptid&iloda Kendinin ve çocuiunuıı .. itam .,. 
bu muhtelit postalar da mühim hir za- k unetll, uln• lllç rtrıneden :rıp••••tl 
man k· ıanılacık ve bunların tamamen lıtlyorua bol bol incir, Udıa badeP.Jı C.-
havat hatlarhı. :er ıaı temin edJlecektir. Ylz, fıatlılr1 faat ı k ye ve yedir. Buıtlar '"' 

Bnıeket giiL v > f!ııatlerrade hiç bir oln bliyfik Yurdunun kwvntll, 9itala 

tadilAt yapılmAm·ştır. ' 'ATR FRANCE,, 1•mı,terldlr. M. 1. ve '11. O. 
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Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

Lindbergin Oğlunu 
·Öldüren Adam 

liaıa Susuyor Ve Hala Suçsuzlu
ğundan Bahsediyor 

F'J Hükümden ıonra HaYptmanla kamı yUzyUze ve ıözgöze 
Ler ~nıington, 16 (A.A.)- Lind· olmadığını teyld ve " Nevyork 
~g çocuğunu kaçırmaktan Deyli niyuz ,, daki bir haberi 
-ltl. u \'e idam mahkümu Havpt• tekzib etmektedir. 
t0ıı hUkmun infaz edileceği Tren· Amerlk•hların K6tU it 
lt, hapishanesine gönderilmek AdamhQı Frkrl 

redir. Flemington, 16 ( A. A. ) 
li, F'Jernington, 16 (A. A.) _ Bir tiyatro direktörü, Havptman 
••a~~l~an, avukatlarından blrlıl davaaını gören jUri HeyeU ny .. 
'ılld •ıle halka müracaat ederek, ferine, muhtelif memleketlerde llç 
ltıı •!aasına devam edebilmek için ayhk bir bir turneye çıkmak ıu· 
~ ııtemi§tir. retile 300 dolar haftalık teklif 

~ l avptrnanın beyannamesi ıu etmittir. 
2 
:rle baılamaktadır: Jüri Heyeti, bu teklifi mllza• 

ıır ı lındberg'in çocuğunun ka· kere etmek üzere toplanmıttır. 

111

1 ınasından ve öldUrU!mesinden Daha cewab verilmemişUr. 
'da . •uçlu olmadığıma yemin 11--

erırn." Flemington, 16(A.A.)-Havpt• 
d ~ahkümun avukatlan taraha- man, fakir olmak itibarile 
"O'aı açılan ianenlo ilk gOnOnde hlldm Trencahrda bir f•ttda 
~1 dolar toplanmııtır. Havptma- vererek mahkemenin davaya aid 

ı'~- annesi Almanyadan ogyluna resmi evrakın bir suretinin Nevj 
"liğ• b' jer&ey hUkfımeti hesabına müdafaa 

lyt 
1 ır telgrafta: " Her şeyin vekillerine verilmesini istemiştir. 

ıu.._~•cağı zannındayım. Sana Hauptman, buıılar verilmediği 
Çekdlğ~ . Yar.,, Diyor •• valiye takdirde davanın fstinafıne devam 

'' li hır telgrafta da diyor ki: edemiyeceğiol ilave etmiştir. 
~'1'nı1a"?tnıanm annesi, bu ağır Havptmanm iki kadın gazete-
lle lkt •fifletilmesini ve kocası ciye Lindbergin çocuğunu kaldı· 

Çocu"' lllfı 70 iUnu barbde kaybet- ranların Fiı olduğunu söylediği 
llun b Y•ıında bir kadının oğlu· rivayet ediliyor. Havptman, Lind· 
h 8Yatuaı k 1 ' 1 1 bergln çocuğunun kaçırılması 
'~-etrnekt~ir urları ma&ını st r· cürmünü ilk defa olarak Fiıe 
·-.~.,trn '" atfetmiştir. Havptman, ayni sa• 
\'•tin •n Yegine Suçlu manda Fişio, çocutu, bir 

l\dlıy• gton, 16 ( A. A. ) - ctirUm ortağı olmakıızın kaçırması 
halne Nezareti, Havptman'ın lmkAnı olmadığını da ilAve etmiı· rçl· olub, 8UÇ ortajlı tir. 

.~şk~prü Belediyesinden 
çı:•köprft kaa basanda yapılacak elektrik tesisatına toptan talir 
ku:•rnaıı Uzerine ekıiltme ıartna1'Delerinde izah edildiği ıe
P•lı e 10taat ve teıi1at aşağıda yazıla üç kııma bölllnerek ka· 
Bir· llrf uıulile ekıiltmeğe konulmuıtur. 
ıa~~~l 11u~ını profil mucibince bark barfiyab Muhammen bedel 
leri b~ı bınaıı makine temelleri l&l kö..-
lki~ci k cUrnte teferruat 1'6050,, altı binalı 
ai .. ta 1111

• : Şehir elektrik ıebekesi te-
Oçünc~• le bllcUnale montajları ''6200., Liradır. 
borula d 1

'
1111 

: Makine akaamı olup cebri 
r ilrbi 1 ların lef il AltermaUSr ta blular ve bun· 

...... E:lcailtıneer~uatı montajları "5650,. Liradır. 
a rUde B I ~ Şubat 935 Perıembe gllnD sa&t on beşte Taık&p

...... l' tklif e e~ıye Enctımeninde yapılacaktır. 
4 •trilnıi;•1 tuplara aaat oL dörde kadar Belediye Encl\menlne 

" P.ıu•a'-k ot •calctar. 
.., " a te · 

S 1.so bu ... rnınat her kısım için muhammen bedelin % de 
......., Ş•rtıı çugudur. 

.... arne "" . . 1 1 •kıi11ıd ~0J• örneklerini eYYelce almıyan talıpler stanbul 
lbGtac• : latıkl&l apartamanında Mühendis Bay Hasan Halide 

6 Yenler ; ~derek alacaklardır Ya!nız eksiltme ıartnameıi iste-
..... istek iler a:~rrn Belediyesinden isteyeceklerdir. 

nuanara v e •~anıeye mukayyet oldukları Ticaret Odası ıicil 
eblıyetf N:f~:s~alarını inpatın meı'uliyetinl deruhde edecek 
lburunun t bh alrelednden musaddak Mühendis ve Fer. Me
'derece· I~~. lltnameıinl ıirketler naıpına da teklif Yerenler 
lbaları ıliae 8 dıyetlerinl g6fterir reaml ••klldnamelerini bag" la-

zım ır. 
llJ55,, 

ı 
2'-+--lo 

8 
4 
5 
6~~ ... 

7 
8 

BugUnkU Bilmece 
Eoı dört köıelerl aıajıda 1•• 

ııb manalara gelen &z Tftrkt• 
lrelfmeJerle doldurunuz. Bu ıa• 
Jtde hem Yaldt sıeçirmif, hem 
de lSz TOrkçe kelimeleri 6ğr•n• 
mit oluraunuz 1 

Soldan ••Oa: 
1 - Hanım • kamer 
9 - Eleme aleti • kıraet et 
J - FGruht et • beyaz 
4 - Çıkmafın zıddı .. bey~r 
S - Nan 
6 - Ferd • pay 
7 - l•tırab nidHı • Bmid et 
8 - Alfabenin •on harfi - hlrmet 
Yukardan A'81•: 
1 - Terbiye • Mllh 
2 - Saha • Aydının methur ıeyi 
8 - Kifayet etmek 
4 - Beyaz - ilin - akıl 
S - Ceryaa etmeme 
6 - Yayla atalan fey 
7 - Beyaz • bir tClrkeı l•in. 
8 - Vatan 

lstanbul Birinci lflAs Memur• 
ıuıundan; Müfli• eczayı bbbiye Ye 
ltlmyeviyye Tftrk Anonim ıirketf•e 
aid Kuzguncukta bo•tancıbatı Ab
dullah aıahalleılnla ••ki 93, 73;73 yeni 
S0,73,73 numaralarla murakkam n· 
velce aua ve antrepo iken elyeym 
eczayı tıbbiye Ye kimyeYİJY• fabri
kası olup hududları ve meaabaları ma· 
Jum n muayyen (32155) otuz fkl bin 
yGz elli beı lira k ymeti muhammene· 
il araa ve üzerindeki fabrika blaaalle 
Hlr mOıtemiJAh Ye fabrika içinde 
mncud olub 11·4.934 tarihli raporda 
münderiç ( 14610) on dart bin befyOz 
on lira elli beı kurut kıymeti muham· 
mcneli ye mOfredat ye cinai Ye evaafa 
mezkQr raporda yaaıJı makin~, aJ&t, 
ednab bir ıartname Ue; kezalik ılr

keti mezkürun mutasarrıf oldutu 
Kuza-ııncukta aynı mahallede •• aynı 
aokakta Hki 63,73,73 yeni 50, 73, 78 
numarala ( 4482) dört bin dörtyGz otuz 
iki Ura kıymeti muhammeneli Ye için· 
dt kuyuıu Ye ditu mtlıtemilltı bulu
Daıı boatan mahalli diter bir ıartaa 
me lle açık arttırmıya çıkarılmııtır. 
Ziraat Bankuına birinci derecede 
ipotek olan her iki kıaım menkul ve 
rayrl menkullerin açık artbrmuı 19 
mart 9JS Hlı flnG .. at ondan on lkı-
7e kadar devam etmek G:ıere Sirkeci
de yeni poataoeDin f•tanbul ;Adli7eai
ne tabaia olunan lr11tmında klıo blrlaci 
iflb dalrHiade mlfli• firketin mua 
mümeHillifiac• yapılacaktır. O wGn 
artırma tahmin edUen k ymetla yOıde 
76 iai buJmadıta takdirde en aon art• 
brmanıo taahbDdl baki kulmak lser• 
ı nlua 935 aalı gDaD ayni Hatlerde 
lki•ci arttırm,..ı icra •e katı bırakd· 
· maaı y.apıl. caktır. Artbrmaya ittirak 
edecek'or ylbde yedibuçuk nl•betia
dekl teminall naltit Yeyabut milll bir 
ba•k" mektubu ol rak Yerecektir • 
Oıerlade bırakılma taribin:!ea ltibarea 
Hrh lhımıelaa rn.um H harç "!e d!I• 
Jaliye veuir muraflar mDıterıye aıt-
tlr Şartn .. meler görO:mek tlzere illa 
ta;ihinden itibaren her gün dairede 
açık bulundur~larakt .r. F. z1a malt. 
mat almok istıyenlerın 934.3 doaya 
numaruile memut'yetimiıe müracaat 
etmeleri i in olunur. (81 !·O) ·····-···················· .................................. . 

'

--: .. ,.,. !:~~~~~?.: .. •••••ili 
olmanu:ı, evin• ı Aç ılrmeden )'Bf&'llanızı 
fatf'yorun bol bol incir, Ü:r.üm, badem, 
cevl:r, fındık, f1•tık, ye ve yedir. Buıalar 

aea n bUytlk Yurdun1An lıuvntll, tlf•lı 
ye mit udlr. · M. J, n T. C. 

Bir Tramvay Kazası 

Üç Kişi Y arala-ndı, Bir 
Araba Parçalandı 

il 

P..--.~--~~~~----;;;;;;;;;;;;:;;;::::::::;..=;;;;;;:::=:=::.=:;;::wa 
[ l•tanbul Evkaf müdUrlyetl lllnlar1 1 
1 - Beyoğlu. Hüseyin ağa, Kapan sokak 10 No. lı Ev 
2 - Emin&nü V alde hanı içiade 9 No.b odalar 
3 - Galatada Mehmet Ali P•ta hanı mllftemillbndan 144 No. b 

iki Oda. 
-4 - SUtlllce, Mahmut •ia, hamam 10kaj'ında lıaıne mahalU. 

Yukarda yazılı mahaller- 936 aeneai Maya• bitimin denin kira
ya verilmek lzere arttırmaaı uzabllDlfbr. Tatmak latiyealer 18/2/935 
Pazartesi gtlnll aaat on bete denli EYkaf Mlkllrlyetinde Vakıf 
Akarlar kalemine gelmeleri. "791,, 

İstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Saygıb halkımıza yeni bir kolaylık olmak llzer• memleketimiz için
deki tehirler ve •cnebl memleke:tler araıı telefon konuımalan 
için lstanbul, ,Beyotlu ve Kadık&y dhetlerinde husuai muhavere 
odaları hazır.anarak 15/2/935 tarihinden itibaren emre amade 
bulunmu9dur .. lıteklilerin Iıtanbul, Beyoğlu ve Kadıköy Poata T • 
T. merkezlerı telgraf aiıe~erjne müracaatları. (798) --

1 lstenbul Belediyesi lllnl•r• 1 
Tebhirhaneler memurhrı iç.n 40 tane karut pazarhkla yaptın• 

lacaktır. Bir kaputun tahmin bedeli 10 lira 30 kuruştur. Numune 
ve tartnameıi Levazım Müdfir:üiünde görülür. 2490 numaralı ka• 
nunda yat.ılı vesikalarla ve 31 liralık teminat parasile birlikte pr 
zarlığa girmek için 18/2/935 pazuteai stınii aaat 15 de Le;a)m 
MUdtırlOğthae müracaat edi.melidir. ( 7 3 
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Eu leziz ve halis çavdardan yapılmııtır. Zevk Hhipleriue •• az ;..ıktarda ıekeri olanlar" tavıiye olunur. Piyasada mablüt çavdardan ukınanıı. KU0111 20 kurutl"• 
Heaen depoau : lat•nbul •• Beyollu. .,..-

... • • • • • • • ••••••• • •• • ••• ••• • • • • • •••• • ••• • • • • • • • • • • • • • ••• •• ••••••• ••• •• • • •• •• ••• • •••• .. •••• •••• • •• • •• ••••• • • • • •••• ••• • ••••• • • • •••• •••••• • •• • • • • • • .... •• • • • • 
HAZlfıSIZLIQA 

liDE YANMALARINA 
KABIZLIÖA karşı 

'f ablız ltlr ilaç 
Da1sı1rada 
Sabit olan 
Baldlıat 

GRi Pi N 
En tiddetll baf •lnlerını 

derhal keser 

Grlpln blıtUn ajrı, aazı •• ... cılan dindirir. Nezleye gr,pe dit, 
W. alnlr, adele atnlanna, Romati&maya, lfltmeden mtlteTellit 
11tırablara kartı bilhaaa mttenlrcılr. 

• 

1 
Radyolin dit macunu fabrıkaıanın mlltebaaııe kimyaıerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her ecz•n•d• bulunur. Flatı 7 112 kuruttur. 

~ Tacirlere mlblm ııan ~ 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
1934 ve daha evvelki Hneler oda Gcreti kaydiyelerinln 1935 

ıeneai Mart nihayetine kadar cezasız olarak tabıiline oda meclisince 
karar verllmit olmakla bu Ucretlerinl heniz vermemiı olanların 
tlmdlden Odaya müracaatla borçlarını ödemeleri lüzumu ilin 
olunur. ._ _______________ (8170) .-

içiniz. HAZIM&IZUGI, MiDE YANMALARINI giderir. MiDE we BARSA~ 
bo'81tmak sureti!• KABIZLIQI, AGIZDAKI TATSIZLIGI Ye KOKUY:ı
eder. Hiçbir uzwe zarar nrmH •e ahıtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ye iÇ ..,,_ 
.oara mide ve •lcudunuzda hi11ettiflaia atarlıfl derhal hafifletir. Ht•U, 
kusmalar .na pek faidelidir. MAZON laml n markU1na çok dikkat edil• 1' 
DEPOSU Maıon we Bot~on ecı:a deposu. Bahçekapı, it Baak .. ı arka11ad• .... 

Her akşam 

NOVOTNi'da 
Ne..;ip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

Pudrada yeni moda 
MEVSiMiM ZAFERi 

Şık ve kibar hanımlar tara· 
fından kullanılan yeui pudra; 
bütün gün hatıl yağmurlu ve 
rüzgarlı havada bile hiçbir par
laklık izi bırakmaksızın tama
men mat ·bir ten veren pudradır. 

Pudradaki bu eoo tekemmill, 
"krema köpii~U,, t1'1.11r edilen 
yeni bir cevhere medyundur • 
Binaenaleyh, '.l'ok1&lon1 krema 
köpüğü usulünün imtiyazını al
mııtır. Bunun içindir ki şimdi; 
Tokalon pudra11, bugüne ka
dar iatifade edilmiyen bir çok 
muhaHenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalon pudrası, nefis ve 
muhteşem bir ten vermekle be
raber bütün gün daima ter ve 
taze bulunduran bir ten temin 
etmektedir. En tedid ve açık 
havalarda yapılan ıporlardan 
Ye uzun dans su-warelerinden 
mti.tevellit terlemeler, tenin 
penbeliğini Ye tazeliğini kat'iy
yeıı bozmaz. Zira Tokalon pud· 
ra11, krema köpüğllniln ıırnna 
malik yeg&ne pudradır. 

iyi brat olmak için bütün 
bıcakların fevkinde olan 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇAÔI 

kullanınız •e her yerde arayınız. 

Kırıklık, nezle, 
baş ve dit 
ağrılan için 
en faydalı 

lllçtır. Llitfen 
ismine ve mar-
kasma dikkat. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadd11i No. 83 

Son Poa• Matb••aı 

lülbi: Ali ltkre• 
NeplJat Mldlrlı Taldr 

ilaçtan sonra ROMATiZMA 
SiYATiK 

ADALE ACRILA .. 

Sebebi her ne oluna olıu• 

BOTUN AARILARA KARfl 

HAAiCEN 
ıtbiılmek auretile kullamhr. 

LiNiMANTOL KANZD 
seri ve kat'ı tesirli bir pomatbl• 

LiNiMANTOL KANZUK 
Her eczanede bulunur. 

'! ? ? ... 
• 
1 iM RA IYOR? 
P•lc gokında Begoilu' nan en ıüzel bir gerind• Ba,anlar 
için ipekli, günliJ pamukla kıışantllar satıı geri aplıgor. 

B• satış gerine ıördiJlil iı• en aggan ad 6alan• 
belendili lp•kllden günlüden, pamukludan dörder metr• 
verilecektir. 
Set;llğinis adı vitrinde görece/esiniz. S.çilecelc adda 61r 
lc•ç kiıi 6lrl•ıir I•• armaganı '/cur' agı lcazanan alaclıkfır. 
Kim oldafunaza tanıtmalc btemez l••ni• •••ılrnıfG 61r 
şifre kogunuz. 
Verilec•lc ka,.şılılcların 23121935 ıünlemecin• bilar 
/•tilcldl caddesi No. 282 E. Arsebük •dr,•in• ıönd•rllme•l. 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
1 - Akhisarda yapılacak "21774., lira 0 47,, kuruı bed.U 

tifll yaprak ttıtun kapalı zarf uHlile ekılltml1• konulmuıtur. 
2 - Ekailtme ıartnameıi ve projeleri uı09., kurq mukab 

Ciballde Levazım ve Mübayaat Şubeıi Nakit Muhallblljlad .. 
lnhitarlar Maniaa Mtbtakil MtldtırlllğUnden almacakbr. 

3 - Ekılltme 11 Mart 935 Pazarteıi ıtl•tl aaat 15 de Ci 
Alım, Sabm komiayonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektublan kanundaki btıkllmlere ılre pk 
tayin edilen ına ve 1aatten bir saat e•veline kadar komlt1oa 
ne makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Ekllltme prtnameılnba mahtua madduiade yuall 
haiz olanlarnı araıında yapılacakhr. 

6 - Talib olaalana % 7 ,S muvakkat slvenme 
olan °1633,, lira ile birllkde mlracaatlua 0 745.. .... 
105000 kilo Bobin Trlplekı karton 1 4131935 p 
55000 •• Bobin Krom• Enatz karton Saat 

1 
( ı.f 

175000 ., 0.yaı S.llllloı kltıch 

90000 kilo No. 70 dDı beyaı mukana 1 
ı 000 Adet ince ıan ıamkh boltln 9/al" as Ca 

20000 kilo 1 inci hamur beyu kltıd Saat ı ( 1f 
25000 ,. Kahve rengi amballj kltadL 

Yukarıda clu ve mikdarı yazıla malzeme hizalarında ..A•KP

,Un ve ıaatlerde pazarlıkla satın abnacajından vermek lıtly 
% 7,S anvenm• paralarile Ciballde Levazım ve Mubayaat Şu~ 
mUr acaatları. 

ETROL 
SAÇLARI 

Bealer • Kuvvetlendlrlr • 
dökUlmealnl keaer • Uzat1r. 

PETROL NiZAM 
TecrUbe edilmit en iyi 

saç ilacıdır. 


