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. yatı Devam Ediyor 
Almanya Da, Cenubda Avusturya 

• 
Hududu Yakınlarında Uç Fırka 
Kuvoetinde Asker Talışid Etti 

i 

~~ 

zesi Bir Camlı Do
lab Daha Kaza'ltdı 

Eakidea bir ılSz vardı: 
- Sakalım JOk kı ılıı:lm dlalensinl 

Denilirdi. ÇGnkO, Hkal. bir vakitler; 
bllfi ye garılyn ıaaterirclL 

Sakallı adamı da laerkH aayar, 
ondan katı bir i1 çıkabilecetiH güç
ilkle iaaaırda. 

Cübbe •• .. rık da ba1le icll. Her 
•• kadar Hki oualar ı 

" Ademe clbbe •• deatlr kera
met mi •erir?. 
. Demltlerıe de, aarıtın tarihte o:ı. 
aadıtı blyGk rolleri hepimiz hiliriı. 

Beriyandan papazın eteti de, yüz, 
yllz elli yılrlanberi, aık aık ayakları

mıza dolatır olmuitu. "Ruhani,, lerin 

oynadıkları kan . oyunlar yllıı:ünden 

bir illkeuin naııl battıtını göılerimizle 
gördllk. Cumhurluk TnrkiyHi, kıhk 

t0rHİ ile aarık, cllbbe, dHtar, tubib 
vt HccadeJl geldikleri yere yeniden 
aokuyor. 

,,,
1 
l<•ra 18 (A.A.) - iki .ıta e.-

U Y.•ian ılddetH kar yDzUnden Hah•ı ,,1,.11 • .trel• l•ftlıl ll•h•ı •• lt•l11•• o.ılalıJları p•n11•n• M•ıl•rra lcıı•/•tli Hab•ı ••lc•rl•rl 

ç bın•nın çatası çökml\ştUr. Pari•, 18 (A. A.) - Gazete· Romada, Afrikadakl ltalyan .-lcim onigetiııJ• 

Yer yDzOnde, bizden ayrı bir top· 
lulutun türeyib tepemizden bakma· 
•ına daha uzun y.Uar ırlb yumamazdık. 

imam, papaz ve haham kılıklariie 
birlikte "ruhani,, lerin gisll hakanlıtı 

da sona "Yardırılm1t olu1or. Bir bacık 
..... Beledi~· bUtün çatıların te· ler, mubtellf meseleler Uzerlnde emniyetinin ve ltalyan müstımle- hissettiren bir hava vardır. 
... ızle 1t.t ı l ü Ut kt dl R ltalyan taburları hareket ediyor 
11._ nnaeıini Jlln etmiıtir. Evlerin mu • ea ar Y r me e r. oma• kıler;nin gınlılemeal için hllyl\k 
~rincleKI karın alınlıtı bir met• da yapılan bUyUk faşiıt mecliıi mikyasta bir hareket olacağını Napoli 

18 
(A. A.) - Havaı 

-·~• -ı•' ı ıL • mU&akerelerl Jıakkmda Matea ajansının muhabirinden: 
,._ ...w.. s••ete8i ta mtltaleayı yllrDtOyor: · "~ Şarki A.:._ıı. "'• gidecek iki 

(taht) daha yıkıldı. Ve Tllrk devrimi 
mUzeıi, bir camlı d<?lab daha kaıandıl ... 

K 0 Bu müzakereler, tedafnt ted- ltalyanın Ne Kadar gönOIJtı milis taburu, Romadan 
eiblnr (Huıuıl) Tayyare birler kadroıunun aıılmıJ olduiunu Askeri Var? bur•ya gelmiıtir. Hararetle allor Edirne Yolunda Feyezan 

~Vettlii Bay Emin Ali Konya göstermektedir. Dlln, aevki inkar --L-- lanan taburlar, ıarkılar ı&yliye- Tehllkeel 
:ntla kar tipiıiae tutulmuş, edflea askeri kıt'aların gönderil- Aıkeri mu1aarrirlmizi11 h• lııs- rek kıılaya ııitmiılordlr. Edirne, 17 ( Huıuıl ) - Bal· 
f•tt .. ,· ~ kara aaplıomııtır. MU- diği bugUn reımen tahakkuk .uıtalıi t•dkik yazısı 0

• miital•a- Bugün Veliaht, taburları teftit kanlarda kar fazladır. Bual\nlerde 
t ·-L h k l•rı 11 l11cl aagftıdt1Jır. d k •- bl f k d ı ..... a arş köylüler tarı· etmiıtir. Seferberlik ( Italyanm 

1 
~ ece ve ıoara vapura binecek· teıuar r eyezan vu uun an 

8 
:- · . Bazı Mevkuflar Dövüştü, iki 

llna Karşı ltalya Da iki Kolordusunu 1 Ağır Yaralı Var 

,. P•rtı 18 
· Harekete ·Getirdi 

, '')ıraf • (A. A.) - u Deyli 
"-tiıtı " l•ıetea:nin Vtyana mu· " .\f •ları hildirmektedlr: 
du1ad, :-~Y•nın, Cenub budu· 
~Ul'-ncl .;•te verici hazırlıklarda 
et ~-~ nu zannettirecek Hbeb
~ ı.,, ırk Bavyeradald Uç fırka
fldirUty• •t halinde huluncluiu 

Ptt or. 
laaQ uhabır b 
... • Italy una mukabil ltalya· 

bda "• b~l • Avuıturya hudu-
.._de ile' k 1 haıaa Brenner llıe· 
111 de Ut~. o~ordu aeferber ettiil· 
• b 8. Muao~· ~•ktıdir. 
lc~t eb. ıiaaa~~•ain bu ani ••riae 
t ••tının re d A_frlkaya ltalyaa 
,~ryada bir \~ erılnıesinia, Avuı-
... k ibtınıaU kzi lıyanıın teHI 
[Son p orkuaudur. 

'" lll O•t·~ B h L d At anayı çıkarın u ••er ea 
A. lllanyanın b ak nıllmkUn~lr: 
111 ~~aturyayı k:~?. haıhca emeli, 
/\ 'ı tir. ltaı . ısıne ilhak et· 

lrılln • ya 1••, lau t k..1· ..1 
c,.. Ya, ıle hud d k • alr•• 
d iı için Al u omıusu ola· 
•nı kö l ınanyanın b ı. t eıtirnıek i . u makaa• 

1c:ı Yaprnak k çın elinden ıe· 
aı ltaıv. ha ararındatlır. Çın-

r Alnı~n ıı ucunda kecama• 
~rıu •l•I yanan dikilmesini hiı 
ı-. Hitı.!or Aı Bua&aka ••aiyette 

.. D)'&•, ltalya81a 

Silala 11••i••tlnll• """"" Alma• •sk•ri 
Afrlkada meıiuliyetindea iılifade 
.a..k lmti1•, demektir. ) 

Atatürk 

Can 
Kurtaran 

; Biiyük Mlllt Hlkiy• 

Yazan: 
Burhan Cahid 

" Çan K•rloran ,, 61· 
p#ii roJruıneı Barlaa11 
CaMtll11 •n geııl •••· 
rldlr. Birkcç 1111 •on• 
r• ••o• Hfl• olcamaıa 
ilıılıgaeakıını•. 

Birkaç GUne Kadar 
------_ .. ....,.. __ ____. __ __ 

Dil b Teokl//t,a•e 1ca11lı 61r tlluiı• ••Art• 01'• 

t b l nTıakaifh ıa~t 1 t.45 te la· lbrahimln mıaa11m haberi yok• 
an u ev aneaınd b' h · · b 
1 b 

e ır ldıH ken yerındeo kalcbrmıı. 1 rahim 
o mut ve unun net· l k v .. • ;:, 

1 
k U ıcea l lıl koguıa donllnc• masasına yerınde 

a.ır o ma zere dö t k' . . h . r ııı yara- ıörememıı ve emen : 
lanmııtır. Tevkıfane ı B . 
dl d 1

. d n n aıgar- - Bu maaayı buradan lnm 
yanı a e ın en ve b d . . 

h f
'f l •ıın an kaldırdı ise ... Dıyerek küftırll bas• 

a ı yara a anlar a d 
H

•d' 
1 

l raıın adır. mıf ve yumruklarını sıkarak ma· 
a ıHn n ı\I ı ıudur· b J S k . • aayı kaldıraoı aramıya af amış. 

e idncı koğuıta bulunan Derken karıısına ay111 tiddetl• 
m~vkuflardan Çatalca ıoyguncu· Bahriyeli Salim çakn11f ve yumruk 
lugundan suçlu F eriköyln ibra· yumruğa, tokat tok•ta bir döğUı 
himle Arnavud Hacı ve bunların faslı açılmıt· Arnavud Hacı 
taraftarları ara11nda 6tedenber1 kunduracı Kemal, Naki v• diğer 
bir geçimsizlik ~ varmıı. Dun n· arkadaılan da ellerine ıeçirdiklerl 
bah Arnavud Hacı taraftarlann• etyalarla bu vurutmaya iftirak 
elan Bahriyeli Salim F erlklyll ( De.a•• U uacu ,..... , 



(Halkın Seıi] 
Gayrimübadille
rin Bir Şikayeti 
Ve Halk 

Gayrimübadillerio yeni bir ıtkl-
1eti aıevıuubahııdir. Şimdiye
kadar bfobiri bulan bu ıiklyet-
lerden bu BODUDOUIU hakkında 
bakınız okuyucularımız ne 
diyorları 

Bay Iı~uad Gökmen ( Sirkeci Melek 
kıraatiıaoeıi) - Senelerdenberi ııayrl• 
mtibadll haberlerini, fikiyetlerioi din• 
itmekten bıktık, uaa11dık. Bu itin 
geçenlerde huausi bir komisyona YO

rildiğinl ititti~imiz zaman çok sevin• 
mittik. Artık tikiyet ltitrneyecettmld 
zannediyorduk. Fakat buglln gazete• 
lerde tik&yetlcrin sunturlusunu oku• 
duk. Y azıldıQ'ınt\ sıöre Muhtelit MD
badele Komisyonu daj'ılırken gay!i
mübadillere datıtıhnak Qzere komıs-
yona 30 bin lniili:ı. liruı devret?1if. 
ş· mdi komlayonun reiai; bu para bızlm 
aidatım z·, muraflanmııu ancak luır
tılar. Gayrimftbadillere dağıtamayız 
diyorlarmıı. Hen bu tık habere iaan
mak fltemiyorum. Fakat eğer doğru 
ise o komiayon reislain cevabına 
ıaımamak mUmkOn detildir. 

BcnlA1 blldijime göre komisyon 
aidatını, 111a1rafını b~yl• yuvarlak 
hHab iıtemez. Tudikli bir bltçe ile 
ister. E~er komisyon kaaaaıadald 
biltün parayı k.ndi aidatı olarak 
kabul edeue zavallı ıayrimilbadille
rin hali ne oiur ? Bu laaber dikkatle 
tedkik edilmelidir. 

* Bay Ferdi Çıkın (Çakmakçılar yo-
kU4U Büyük Yeni lıan 11 ) - Hllkt
m•t ııayrimUbadillerin ltlerlae bak
mak ioin muhtelit bir komiayoa teı· 
kil etti. Komi17on fU fGnlerde de ite 
baıladı. fçi1tde kendllerlnden de aıa 
bulunan bu komiıyoa artık bUtla 
tik&yetleri dindirecek aanırdık Fakat 
bugOn komi•JOB rei•I taik Nlshete 
nlabet edilen bir haber okuduk. Bu 
laabere aHre komta7on aayrimGbadil
ler için detll keadi lçi11 teıeklrll 
etmlt .,. Uk partide de ulan payını 
keadiaiae çıkar•ıf. Bu mlaaHbetle 
lloca merhumun bir hikAyeıi batsrıma 
•eldi: 

Oç çocuk •taçtan ee•fs toplamıt
Jar. Paylaımıılar. Hocaya gitmltler. 
Hoca ceviz torbasını lhı6oı koymuf. 
Elini daldırm•t· Çıkardıfı cevizleri: 

- Al aaaa. AJ, Hnal cliyerek 
birer birer çocuklara ye ıonra da : 

- Üç taD• de baaa... Diyerek 
kendisine pay çıkarmıya baılamıı. 
C.vhı:ia yarıaıaıa elleriaden ııittltiai 
•ören çocuklar da anlatamamazlıkla
rının bu sur•tl• cuaaını çekmiıler •.• 

Bu haberde bir 7anhtlık vardır. 
Bu it dDzeltilaaelidir. ... 

Bay Nuri (Fatih K11taıı 71) -
GayrımUbadllleri• vaxiyetl çok 

fecid:r. Bunu bilaıiyen yoktur. Muhtelit 
mllbadele komisyonu datılırkea ııayrl• 
mllbadil ko111iıyonuna (30) bin iagfüı 
lira11 vormiı. Akıl n •antık bu 
paranın derbal •ayrimlbadillcre daJı
tılmaaıaı H ihtiyaçlarını11 luımen 
tatmin edilmuini emreder. Fakat ko
miayon reiıl; bu para ancak bizim 
aaaaraflarımuı:a 7eti1ir demif. Bclyle 
aidat Ye m11raf iatenmH.Beace r•••I. 
nimreaml müe11eaele1in itleri kadro 
ile n btldce il• yapılır. Bu komiıyoa 
kendlaiH bir kadro T• büdca yapu. 
Sonra da para arar.. Gayrimübadill•r 
aaruret içiad• yilHrkea komlayo• ilk 
partide bir aenelik hakkıhuzuruau 
kaaada aakh7amaL 

SON POSTA 
"' c: 

Bir Kötülüğün Sonu 
' Küçük 

isti yen 
Kardeşini Hırsız Yapmak 
Bir Kadın Mahkiim Oldu 

Sultanaltmed sulh birinci ceza blldml Bay Reıld 
dUa Zehra adlı (11) yaııada bir ıabıkahyı bir ay heı 
gUn ve kardewi Lemuı da oıı bet gln habıe mab
küm etti. Zehra birçok defalar lursızbktan Müddei· 
umumtliğe ve mahkemelere verilml§, fakat yaıı kUçUk 
olduğu için şimdiye kadar mahldim odilememiıtir. 
iddialara göre, Zehrayı ablaıJ Leman Ye diğer 
bUyUk akrabaları, yaşmın kUçttk olmasından lıtifadt
ederek hırsızlığa sevkedorlermlı. Birkaç gUo evvel 

de Zehra, yanında abluı Leman olduğu halde 
EmiaönUade ka•duraea Bay Hüseylnio dlikklaına 
gitmiı, bir arabk lçorlaln yalnızlığından istifade 
ederek hemen çekmeceyi açarak (150) lirayı aıır
mlf. BundaD ıonra bakkal Muharremin dlikkAnına 
gltmlılor. Oradan da ayna tekilde para aşırmıılar. 

HAklm ıuçluları ve tahldlerl dinledi. Suçu aablt 
g6rdU. Zebranın bu sene ceza verilebilecek yaıa 
girdiğini teıbit ettikten ıonra yukarıdaki cezayı verdi. 

Tele kob 
Yirmi Sekiz Bin Liraya 
Küçüğü Alınacak 

Oolvorıite bahçeainde yapıl
makta olan yeai ra1&dhane i~n 
alınacak teleskol>a (2) mllyon lira 
lizım geldiğini, bunun içia, tim· 
diltk bu telHkobdan yazgeçlldi
§'i11I yazmıtbk. Üniversite ldareıl 

bir lnıiliz ıirketile temaılar yapmıı, 
kUçlk mikyasta bir teleskobun 
(28) bla liraya ahaablleceii neti• 
cealoe Yarmııbr. Yeni rasadbane 
lçla bu teleakobun alınmaıına 
karar Hrllmiıtir. 

Bir Gardiyan 
Tevkif Edildi 

Gebzealn Hacihalil mnlıalle
ılnde• eski Gebze lıapiıbane1i 
ıarcllyaabqııı Hiaeyia oilu Nu• 
rinbı lrtiklb we tahrif yaptıAı 
lddlaa\le Gebze mtıddchnaumllltl 

tarafından tevkifir lüzum görül· 
mUı •• çıkarılan tevkif mllzek· 
kereıl lataabul mllddelumumiliiine 
gönderllmiıtlr. Nwi dün Islan· 
bulda teyklf edilmltür. 

GörUnmiyen Kazalar 
Sebze iskelesinde bir motör• 

dan çıkmakta olan Sllleyman adlı 
bir motör bekçisi kazaen lakel• 
dea dlıerek yaralanmırtır. 

lf PapasköprU.Unde maraa
goz Alekonun yanında çalışan 
Y orıi parmaklarmı kazaen ma· 
kineye kaptırarak yaralaamııbr. 

>f. Galatadan geçmekte olan 
1894 numaralı otomobll 266 numralı 
tramvaydan atlayan Ali adb bir 
çocuia çuparak yaralamqhr. 

Çabuk SDndUrUldU 
Oıkndarda Paıalimanı cadde

alade Mllbendiı Bay Bdıcetln 
•Yindea yanıın çıkmıı he de lira· 
yete meydan .erilmeden IÖDdl
rlllmlfltlr. 

!Ölü Çocuk 
Meselesi 
Ebe. Kendisinin Hiç ·Bir 
Suçu Olmadığını Söylüyor 

Zeytinburnunda oturan Bay 
Sıddık adında biriıi, Bayan Bin· 
naz adında bir ebeyi, karıımın 
çocuğunu lSlll dokurtmak iddiasile 
Adliyeye tikAyet etmiıtl. Bayan 
Binnaz, hidiaenin hiç te b6yle 
geçmediğini ıöylemektedir. Ebe
nin iddiaaına göre, Bay Sıddığın 
karuını muayene etmiı, çocuğu 

kendisi alamıyacağım, Taziyet 
nazikJ olduğunu söyliyerok mut· 
laka doktor mlldahalesl llıım 
geldiğini bildirmişt;r. Neticede 
doktor gelmiş ve çocuğu busuıi 
aletlerle doktor almıştır. Bayan 
Binnaz, ben elimi bile sürmedim, 
diyor. 

Şikayetlerin 

Öniine · 
Geçilecekmiş 

Tetkll edilen yeni gayrlmUba
diller komiıyonu çalıımağa ba19 
lamııtır. Eıki kıymet takdiri 
komisyonu ile Ziraat bankasından 
devralınan defterler •e enak 
yeniden gözden geçirilmiıtir • 

Gayrimtlbadillor komisyonu, 
emlAk ıatışıoa perıembo gllnün• 
den itibaren baılayacak, müza
yedeler komisyonun çalıştığı 
dairenin aalonunda yapılacaktır. 
ilk ıatıılar için fazla mikdarda 
emlak mUzayedoye çıkarılacak
tır. Böylelikle, uzayıb giden ti· 
klyetlerin önll abnabilecektlr. 

Batım Yarmıs 
KllçUkpaıarda hamal Sabri 

bir alacak yllzllnden Subhi adla 
bir aebzeciyi bir demir ile baıan
dan yaralamııtır. 

1 Yeni Müşteriler 
Birkaç Avrupalı Fabrika 

Bizden Afyon istedi 
A vrupadaki afyon fabrikalan 

karteline dahil bulunan bir iki 
fabrika, uyuıturucu meddeler 
inhiaan idaroıine yeni tekliflerde 

bulunmuştur. Hatulardadır ld, 
kartele afyon aatmak için bir 
sene e••el baılayan görliımeler 
mllsbet bir neticeye ba&-Janama· 

mııtı. Kartelin elindeki afyon 
ıtoklarınm ttıkenmlye yilz tutması, 
lnhiaar ldareslle bir anlaıma 
yapılacağını ı:anettirmektedir. 

Kalb Durmasın
dan Ölenler 

Mebmeb adlı bir seyyar 
aatıcı Mısır çartııından çıktıktan 
ıonra Tahmiı ıokağıodan geçer
ken dütüb kelb durma8lndan 
iSJmüıtür. 

lf Halıcıoğlunda oturan Ar· 
takJ adlı biri dnn sabah helaya 
girince, ayni evde oturan 70 yaı· 
larında Ohanneı adlı birisini be
lada öJii olarak buJmuıtur. Artakl 
meseleyi poliıe hs ber vermif ve 
yapılan muayene neticesinde kalb 
durmaaından öldüğU aolaıılmıtbr. 

Liman Tarifeleri 
Uman ncretlerl tarif Hl Öko

nomi Bakanlığınca ledkik edil
mektedir. Şimdiye kadar liman 
tarif o komiıyonundan geçen Haıan 
tarifeıl, bundan böyle Bakanhkca 
tedkik edH~cektir. Böylelikle, hll· 
tnn Umanların llcret tarifelerinde 
bir birlik teals edilebilecektir. 
Verilen malumata göre, gUmrlk 
ambarlanaın da Uman umum ma. 
dürlllğtlne bağlanmam ve antre
polar aibl bir elden ldareai uu 
itibarile kararlaımqbr. Bu ft. Ha
zirana yetfttirUebilecektlr. 

Giiniin 

Esnaf Bankası l~ 
Şehir Meclisinde 

L •• Bankanın 358 Bin ır 
Borcu, 490 Bin Lira D• 

Alacağı Var .,, 
lıtanbul U111umt meclial duo ~il" 

dH ıonra toplandı. Eakl sabıt 0b)oc' 
duldan sonra,, ruzname ınucl ,Jııı 
mUsakerata aeçildi. Bina vergi t~ 
•İtlerinin yılda dört taksitten iki tkllf 
site fndirilmeai hakkındaki t• 
kaYanin encümenine banlo ed ld~ ... 

Tiyatrolarda yapılacak yeni te•• .. 
ilin hazırlanan 15 maddelik t )idi~ 
•••enin tatbiki etrafında Mül;.,. 
•n•Ü•ani mazbatası okundu. Ya~ J11 
karıı korunmak için tiyatro bı• 111' 
rıada yapılacak tesisat için 20 ıcl'f 
lira gideceği anlaıılıyordu. OnuP ıİI 
makam, talimatnamenin iki yıl 111,.., 
detle tehirini latedi. Bazı miın•~ 
lar oldu. Bir kısım aıı:a, tiy tr ~ 
ı'idea aeyirciler hakiki bir te ~ 
içinde iseler, talimatnamenin h•....,.. 
tatbiki lizım sıeleceğinl l.erl aurd~ 
Neticede talimatnamenin, bazı C.•I ~ 
lik yapılmak lzere, mfiatacel k•1 
makama ladealne karar verildi. ~ 

Bundan aonra, Esnaf Bao;.A 
hakkında makamın tezkerHi oku# 
Bu tezkerede Esnaf Bankaeı snd 
uııanden gelen mektub iliıik b~ 
nuyordu. Banka idaresi, br nk',llf 
taaviyHial veya ihyası için bir ~~ 
bulunmaaını meclisten dllemekt V' 
Mektubda bugtınkü nziyette BaJl ' 
nın acıklı bir halde oldutu, hiçbit ,,ti 
yapamadığı, Bankanın muhtelif 1111 W 
aeHlerc (~58) bin lira borcu ve dl~ 
telif mUesaeae ve eıhaatan da ( ıı. 
bin lira alacaj'ı bulunduğu kayder 
Jiyordu. .,f 

Bir k11ım aza, Bankanın vaıi~ 
hakkında kat'j bir karar veriJıne:,ı, 
ev~el, meselenin İkt•aad ve kaY ,; 
.. camenlerindt tedkiklnl iatedil 
Bu teklif kabul edildi. 

Mec'ia Perıembe glbil tetfl'İ 
toplan acaktır. 

EUiziz Farkası ea,kanı 
DUn ÖldU 

Eliziz, 16 ( A. A. ) - Cumhuri~ 
Halk Fırkasının ilk kuruluıunda• aı" 
kaza idare heyeti bnıkanlığındıı ~ 
lunan Br hri Uğur, kısa bir hastalı 
ıoara dnn ölm01t1ır. 72 yaıında b 
nan merhumun cenazesi, muaıi 
kaldı:rılmııtır. 

Yurdda 210 
Gazef e Çıkıyor 

Matbuat umum mOdiirlOtfinün ~ 
tıtı bir tedkike röre bugln Y" 
çıkaa raıete .,. m•cmuaların .. 
110 dur. Buaların 8S i gOndcllk s•11 

781 ııündelik olmıyan gazete, ıos I 
mecmuadır. Glndelik ga:ıetelerio 
yaflıın, Lıtanbulda Franaızca o 
çıkan "İataabul" a-azoteaidir ki 61 
tıadadır. lzmiJ'de çıkan (Yeni Aıır) 
lstanbulda çıkan Ermenice Qa11ı•A 
26, Konyada çıkan (Babalık) ı•• 1 
2S ve lzmircle çıkan (Anadolu) el• 
yaııadadır. 

1 
'5.on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor 

- Yeni birıcy 
edılmil Haaan B.1 

daha icad l 

'/ 
'/ ---

... Bir doktor, rad} o aayosin· 
de çok uı.aldardakl bir adamın .• 

... Kalbini, barsaklarını dinle· 
ye bilecek, baatabğJ bGylece 
anlayacakllllf. 

H. B. - işle, hiçbir zaman 
tatbikiqe imkan olmayan bir 
keıif. 

- Neden Haaan B?. 

\' ' 
'' ' 
'' 

l•'~ Hasan B. - Neden ° 3.,, 
yfzite paraıının radyo il• g 1 
rilmesinin keıfi haki•·"' 
ondanl •.• 



Hergün 
taıa Çok Oldaia için 
a l:!,ln Konamatlı 
b ... .. . . o .... .. ... .. ... .... .. 
ulgar Ordusu 

lNe Alemde? 
op V • Tayyare Sayısı 
s Haylı Aı tmış 

'1ı:r~ ielen Yunan gaıeteleri, 
~-· ıatıını N'' . h d . L:l"tn n oyı mu; e esme 
:"lllJ. . Ve bu muahedenin hü· 
,,;.1ıa~ muhalif olarak aıkert 

au ııu çoğalttıimı yazıyor. 
na., le h•friyata g6r•, günden 
~dt buvvetlenen Bulgar ordu· 
~ 2() ~ilin J 20 top yerine 655 
~" uın asker yerine 50 bin 
~ ~•tdır. Bulgariıtan lcabm
~)•lt byyare çıkarabilecek 
U ~ •dir. 

~ 0.11.anmada Atış 
~ar Hedi_qesi 

)~ icara 18 - Ordu lkrami• 
~d,'1ta11ınamHinia bir madde
~ t ı'apılan tadlllta göre 
f:..Pt• • llıı yılı içinde en iyi 
&llQQ •bıı yapan raminin 
~•k~abi\lne, ntıancılarına, her 
~de neferlere, onbaşılardan 
,tt llluvaffak olan ikiıer 
tıı11ı, ' . ._mesafe aleti ile man
~ııcı,.rinden aftı ki,iye, g•
"ıııııe . top zabitine, denizaltı 
-...ı•rırı:d• kumandana, torpido 
hl>(, n • muvaffak olan ıertu-
'-ba '•

1 
• her kovandaki nefer ve 

ıL fi •rda "k' k' ~•rd n ı ışer ıfiye, torpl· 
'ltı ki~ ille uf eci manzumelerden 
••tiı l•ye iftiharı atıı hediyeıl S •c•lc:ti 

ı elanik Ve Sof yada 
li Zelzele 
~~kidikyada Halk, Kor-

an Kırlarda Oturuyor 
~~S.l&nik, 18 (A.A.) - Bu ıa· 
'-ııi Halkidlk yarımadasında 12 
'1a..:: ıl\ran tiddetli bir Hlzele 
~ ta ~· iki ev yıkılmı ıtır. lnaan· 
t~1ct,t•t olduiuna dair bir haber 
•-.ı,rı'" Halk 1932 da olduju albi 
lt.rı...: Y•ltılmasmdan korkarak 

Sof• oturmaktadı. 
~•rke~•, ~8 (A.A.) - Bu ıabab, 
ı_!•klıkta b· fyaya 220 kilometre 
~lz•le Ct ır b•lıe le hlaaedilmlıtlr. 
lc.\a doplır ııu 1 Bul2uiatandaki 
~ •"•tli lıiı nu~takaaında dalaa 
Gf.l ~ ••dılmiıtir. 
~gdag 
'Q/• 

"'lk11tatname•i 
b11ı n ara, 18 
.a elay - Hazırlanan 
~it .talhnat . 'llıeıa nameııne göre 
~·~b. ~Udfabrika, imalAthaae 
'•ter Ur ve U 'll lbı tutacakl m messı eri 
Y~nlar ardır. Defter tut-

~:~ir.nıeyen~:;• itlerini deftere 
% <lir ol hakkında resea 

li f unacak verıl bir 
'Yrıea •zlaıı il 
lc.,el 100 1. e alınacak, 
le •r da ceza ~·~•n · bin liraya 
'Yel rtıakhuıı eıılecektir. Defter 
ll\ll •n 3 •en:rı ~hrif edenler 2 
biak~ak, rn!~ adar hapsa ko-
ltiı ""ileri karna, ıeriye ve 

o ba P• etle 
t,L, ıına b ıatmıyanlar 

11(,~rd · eı kat ır. Vergi vere· 

<:ıl<.ok Fiatl 
,, kononıı B k arı 

ltani a anlağı 1 
)'Ptı " r \'ilayetieri stanbul 
topt ıı tebliğd ne telarafla 
cl,

11 
•n 16,5 pe~k ye~li kokların 

t, d Yukarı ıat l •n • 18,5 Ura· 
'cld •ha f •z1a ı maınaıı, beı ton 
~ tdilnıeıi 1 •atışların toptan 

Jt.._:ket eden!:~~ ;';itini, akılne 
lQı Qa IÖre 13 numarab 

""11..uıu bUd· cezalandınlmaları 
armifttr. 

r----------------·-
Resimli Maka .·e a Yolcu Yolunda Gerek _a 

loaaolar var~ır, tembelliklerini Brtmek için bin bir 
bahane icad ederler. Kendilerine nrilen iti yapmamak 
ıçın yu: n ı .cak, kıt :n ıotuktan dem vurub dururlar. 
Halbuki çalıtkan ve itini bilen in1anlar, ülkiıye varmak 
için hiçbir enwel tan ımazlar. Onlu için y; z, kıt, ıoğuk 

ve 
1 

cak hropıi b rdir. Birincilerin, günün birinde açl ığa 
Ye seftllele mahkum o\acnklarına hiç filphe yoktur. 
fkincilu fıe h6 y .. t yo 'unda kartılatacakları feliketler 
•• kadar bllylk olur.a olıun, ı rtları yere gelmez. 
Methur atı ıözil •H1r: Yolcu _!olun 1n gerek. 

- ---= 
• 

SON TELGRAF HABERLERi 

Yüce Önder Atatürk 
Antalyayı Şereflendirdiler 

Antalya, 18 (A.A.) - Yüce rak Uç saat kadar ka!dıktan ıon• 
Reiıicümhur Atatürk kötkler;nd• ra aynı vasıtalarla Antalyaya ter 
iıtirahat etmektedir. Halk fener rif etmlılerdir. 
alayları ve tezahürat yapmak- Antalyalılar AtatürkO emıtalaiz 
tadtr. Saat 17 de iç Iıleri Bakanı tezahüratla karşılamışlardır. Şehir 
laf ŞUkrn Kaya ge\mi~tlr. baıtan bata donanmıı, halk büyUk 

Antalya, 18 (A. ~A .) - lıtan· bir sevine içindedir. 
b1ı1ldan Ege vapurile ayın 16 sında Bir fener alayı yapılmıt ika· 
hareket buyuran Relaictlmhur met~ilılan önünde milli martlar 
Atattırk dan Çeım• önlerinde ı6ylenerek ı•çilmiıtir. Saat 19 da 
aaat 18 da Zafer torpidosuna Riyaseticl\mbur heyetini hlmll 
aeçırık Alanyaya doğru yollarına olan Ege vapuru da limanımıza 
devam etmiılerdir. geldi. Sevine ve tezahürat de•am 

Zafer torpidoıunu Adatep• tor· etmektedir. 
pidoıu takib ediyordu. Aianyaya Antalya, 18 (A. A.) - Yftce 
bu aabah aaat yedide muvaaalet Çtlmhur Relıimiz Kamil Atatlrk 
adilmif, Atatnrk Alanyaya çıka· bugDn 1aat 14 de Alanyadan 

~~~~~~~~~~~~~ 

Bir Hazine Af mangada 
Sovyetler Tarafından Ro
manyaya Teslim Ediliyor 

Bükref, 19 ( A. A. ) - 1917 
yılında Avusturya- Mc:. car ordula• 
rınin Romanyada ilerledilderl 
•ırada Romen hükfimetinln Rua
yaya gönderdiği haz.inenin iade1l 
lıakkınôakl müzakereler netice· 
lenmiıtlr. 

Har:ciye mllstetarı, Sovyet 
hükumetinin bu hazineyi ihtiYa 
eden kasaların Roma.nyarıın em· 
rina amade kıldığını parlamento
da ıöylemiştlr. 

Temyiz Mahkemesi Azahiı 
Ankara, 18 - Adıiya teftiı 

heyeti reisi Raıid temyiz mahke
mesi aıalıj-ına tayin edilmiştir. 

Kocaıını Yaralıyan Kadın 
Fenrde oturan Bay Fahreddin 

adlı biri bir ev 1&tın almak lıte
miı, bu yUzden karısila arHında 
kavga çıkmış, neticede Bayan 
Emine kocaaını bıçakla baca-

iki Kadın 
idam Edildi 

Berlln, 18 (A.A.) - Lehli ca· 
ıuı Sonovaklnln muhakameai ne
ticesinde ölUm cczaıına mahkum 
olan Anita Y onberg ile Renate 
Fon Nahmern iımindekl iki kadın 
bugön idam edilmiılerdlr. 

Berlin, 18 (A. A.) - Bu aabah 
idam edilen Anita Fon Falken• 
hayn, Fon Falkenhayn'in boıanmıı 
karısı idi. Renate Fon Natzmer 
ile birlikte Lehli Sonovski'nln 
muhakemeıl eınasında casuslukla 
itham edilmlıtlr. 

Har ikiıl de askeri esrarın 
ifşasından dolayı mabk.um adildi· 
ler. Bundan batka Lehııtan teba
aasındn Jorj Fon Soıno~ski ile 
Bayan lren Fon lena aynı cUrüm
den ötUrU mUebbed kftrek ceza1ına 
mahknm edllmişl-srdlr. 

B. Hitler af hakkını kullan-
madığından i~am . httkUmlerl bu 
ıabah infaz edılmlttır. 

kentimizi Onlendirmişlerdir. Sayın 
konuğumuz refakatinde Büyük 
uluı kurultayı Baıkam General 
KAzım Özalp, ••il, li•a kuman
dam, belediye, C. H. fırka11 
Baıkanları, kentimizde bulunan 
ıaylavlar, ihtiram taburu, okullar 
ve binlere• bayan, bay tarafın· 
dan sevlncle karıılandı. Denizde 
tertibli durmuı olan kayıklarda 
da karıalayıcılar bekliyordu. 

AtatUr, halkın J•ta sesleri •• 
ardı kesilmeyen alklflan arasında 
rıhtıma çıktılar. Aıker, okul .. 
blar kent muzikaıı ve halk tara
fından candan aellmlanarak di
lekleriyle bir faytona bindiler Ye 
kötklarine konukladılar. 

Altın Meselesi 
Amarika Yüksek Mahke

meıi Kararını Verdi 
Vaıiniflon, 18 (A.A.) - Yük

sek mahkeme, mukavelelerde 
mUnderic albn kaydının nazan· 
itibara abnıb ahnmıyacağı hak
kındaki kararını bugUn vermiıtir 

Bu karar iki k11ımdır: • 
1 - Huıuıl ıenedlerde altı 

kaydının hiçbir hUkmU yoktur. n 
2 - Federal htıkumeti bono

larında, eğer mevcud ise alt 
kaydı muteberdir. ' ın 
Tazminatlardan Buhran 

Vergisi Alınacak 

1 
x. Anka~a, 18h- Maliye Bakan-
ı•ı resmı ve uauıt bUtil ü 

ı d h. n m -
e11eıe er t:n. azmet mukabili 

b
olarhak verı!•~ 1 tazminatlardan 

u ran vergası a ınmaaına lak 
darlara teliğ etmiştir. 8 

a• 

Yeni Demiryolu 
. Ankara 18 - 1935 mali yılı 

lçınd.e meml~ketin muhtelif k" 
ıelerınde yeoıden 500 k'l o-
l'k d . 1 ı ometre· 
ı emıryo u yapılacal<t ır. 

Sözün Kısası 

Kaşar Peyniri Mi, 

Kaşkaval Peyniri Mi? . .. 
Eıkid en, peynir!e ekmek en ucuz 

yemek olduğu zaman, peynirlerden 
hepıl n ~n tad ı nı ııyrı ayrı tanır ve kat
kaval ıle katar peynirini birib i riııd en 
ay ırd eder .. ik. Peynir de, herıey g.bi, 
pah· ya çıktığmda nberi, artık ne ka
tar ı kaşk avald:.cn, ne tuzlu p eyn:ri 
tuz• uzundan ayırıyoruz. Peynir ala bil
diğimiz vakıt ancak en ucuz.una 
bakıyoruz. 

Onun için, Son Postanın g •çen glln 
yud ıgı peyn ir i htilafında hangi tara
fın hak ıı olduğunu ayırd etmek çok 
güçleıiyor. ihti l ifın ubebini biliyor
sunuz: 

Gilmrüklerde kontenjan uau' finde, 
Bu'ı riatnn için O ~in lcilo k ıkaval 
peyniri idhal etmek hakkı ayrılın ıf. 
Oradan peynir.: getiren tilccarlnr da 
lıuraya peyn r getirmiıler. Fakat gllm
rilk idare.i bu peynirlerin rirıneaine 
müuade elmiyormuı : 

- Gelen peynirler keıar peyniri• 
dir. Haibuki Bulıariıtana bırakılan 
kontenjan hiaaeıi ancak kaıknal 
peyn "ri içindir. 

Diyormuı. Peynirciler İH katkaval 
peyniri ile katar peyniri ara11n ~a, ad 
farkından baıka, biç bir fark olma
dıtın ı iddia ve ıetirdikleri peynirlerin 
bırakılmasında ıarar ediyorlarmıf • 

* Birkaç ay oluyor, Fran1& gümrDk-
lerlnin birinde de, kontenjan uaulDn
den dolayı, buna benzer bir me1ele 
çıkt ğ nı gazetelerde okumuıtuk. 

Fran1a il.• lta1ya araaındaki gtlm· 
rilk ~e~den birine, bir gOn İtalyadaii 
on ıkı t an• en iyi cina.nden aağ ve 
c:mlı boğa gelir. Boğaların yanındaki 
~Cl~ccar bunları Franuya geçirmek 
11.er. 

Franııı (Ümrükcüleri buna mü1aade 
etmezler. -F:raoHnıD İtalyaya ayırdığı 
kontenjan n isbetldrinde ökllz varsa da 
boğa yoktur, ltalyadan Frnaaya boğa 
girmesi yasaklar, derler. 

Boğaları lgetiren tüc-car iıe, l:oğa 
ile likuz.Un ayni cinsten hayvan ol
dutunu iddia eder. İlriıinia aruındaki 
farkın... Naaıl aöyleyim ?. Alman
yada aoy barakmıya !Ayık alSrlllme
yenlere tatbik olunan kı11rlaıtırma 
uıuHl gibi, bir kıaırlattırmadan ibaret 
olduğunu anlatmaya çalıtır. Fakat 
Franııx gilmrtıkçüleri - her htlkiı.met 
memurunun tanından oldutu gibi -
ilk dediklerinden ıatmazlar. 

TOccar dDtünllr taıınır; botaları 
geri g8UlrH çok ma1rafh olacak. 
Zaten bunlar bir kere aatıa alınmıt• 
ltalyada yeniden 1atılma11 çok ırfiç. 
Hem geri götOrm• par&11, hem de 
malını tekra r .atamamak? Hem ıota
nı hem de dayatı yemit ribi olacak. 
Huli1a aclamcaj"ız fena halde •ıkıbr. 

Tanrı aakılmıt kullanna aiimr'llk
Jerde bile yardım eder. Bota tftcca
rının aklına da gayet parlak bir fikir 
ilham eder: Boğaları kııırlathrarak, 
onlcz!l, .kontenjan tabirlerine uyıun 
olar.ak ökClz dedirtmek. 

Öyle yapılar. İtalyan botaları, 
Franıız ıümrilğilnde, Almanyanın kı
aırJa9tırma kanununa tabi tutulurlar 
•e böylece 3kDz adını aldıktan ıonra 
Frana:ı. topratına ı•çerler. 

1c 
Katar peyniri ile kaıkanl peyniri 

arasında fark bu kadar 1ade olmadı
tından, Fransız gümrilj'lln de yapılan 
kııırlattırma ameliyatını burada pey
nirlere tatbik etmek maalHef kabil 
o\am·yacakbr. 

Brri, Bu'gariıtana ••rilmit olan 
kontenjan katar peyniri için olub da, 
r elen peynirler ka9kaYa) 01aaydı: 

- Kıtkava\ durunca katar olur, 
bunla r da Bul gariıtandan buraya 
r elinciye kadar k at a r o1mutlard r . 

Den"lebilirdi. Halbuki muele bu
nun akıine. O halde ne yapmalı? 

Bence, her it için A•rup3dan1 

bir miltehaas11 getirttitlmix g ibi, 
gümrüğe gelen peynirlerin cinılnl 
ayırd t>tmek için de bir mGtehaHll 
çağırmalıyız. Bu kadar çok mlltehaa
ıııın yanında bir müteha1111 daha 
oluna bundan ne çıkar? 

Ancak, itin bir daha akailiğine 
bakınız ki, n• Anupalılar, ne de 
Amerikalılar n• katar peynirini, ne 
de k ıı tkaval peynirini bilmezler. 

tmdan yaralamıştır. --===-

Onk rı ayırd edebilecek yalnız biıı: 
yudı~. Bix de katkavalı kaıar pey• 
nir" rıd en ayırd ıdemenek ... -

/ST' .ER iN A /\ . /'STER 
Dlnkll "Son Polla" ~a palavracı hir BuJıar ıate

•nin Trakya hakkındakı heHyanlarını elbette kl oku· 
dunuz. GQya Traky.aın akıbeti beaGı taayyün etmemit(I) 
mit ye bu Hbeble yurdumuza 1relea muhacirler burada 
yerle9111ek iıtemiyorlarmıt mıı. 

Diter taraftan tU da sabit oluyor ki Bulıarlıtanda 
baaı tetekküller, oradaki Tlrlderin, Trakyada yeri•_. 

iSTER iNAN 

melerinin önOne geçmek Üzere ana yurda muhaceret 
edememeleri için hin bir enıel icac' ediyorlar. 

Trakya111ın Tlrk olan n ebediyen Tilrk olarak ka
lacak olan akıbeti çoktan tu yyUn etmittir. 

Bu vaziyet karı111nda Bulgar palavralaranın dipıiı 
kile, bot ambar oldutuna, 

/STER iNANMA/ 

' Nafıa - Tramvay 
Davası 

Ankara 19 - Nafıa Bakan• 
lığ ı ile lıt~11 bul Tramvay Şirketi 
a rasın~a açılan davaya bugiln 
Devlt t Şiiras ı :ıda baılanm~~tadır: 
N drn ı....<l k m "a.lının vekıh eıkı 
A d .i)' e L.akanı Bay .. Mabm~d 
Esad, Tramv~y Ş.rketının vekıl
leri de avukat Eay Abdurrahman 
Müıı&b ve Bay lamail Hakkıdır. 



Karaman 
Köylerinde 
Son Posta 

Karaman ( Husuıt ) - Plnar
batı köyUnd 90 ev ve 349 nDfua 
vardır. Köyln hatları çok •erim
lidir. Bu yilzden pekmezcilikte 
ileri gitmiş, köylln belli baılı la
tihtal maddeleri araaında pekmez 
mühim bir yer ahaıttır. Köyün 
bütün halka çalıJır. K&yl\n ıar
kından 1ıeçen dere köy araziıinl 
suladığı fİbi birkaç taDe de de
ğirmen döndürmektedir. Derenin 
kenarları ıayet büyUk ceviz ve 
selvi aj'açlarile doludur. Derekö
yU aşatı ve yukan mahalle ad
larlle ikJ mahalleye ayırmaktadır. 

KöyUn bir muallimll bir mek .. 
tebi Yardır. BfttOn köy halkı 
okuma ve yazma bilmektedir. Bu 
köy mektebille cıvar köylerdea 
de çocuklar J•lmekte ve oku
maktadırlar. Pınarbaıının kaza 
merkederil• Ye diğer köylerle 
muv11alealnl temin edea yollar 
dUzaOndUr. Şoae yeni tamir edil· 
mittir. Telefoa hatb ile k6y 
kaıa merkaine bağlanmıt bu
lunmaktadır. Kfty karamanın ıay
fiyesi vaziyetindedir. Suyu gayet 
gOzel olduğu için Karamanlılar bu 

'öye bava tebdili yapmıya aitmek
tedirler. 

Nazillide 
Çiftçiier Bu Yıl Çok 

Bereket Umuyorlar 
Nazilli ( Huau.ı ) - ÇUtclle• 

tabirince yılımız ku•••lll sfdlyor. 
Boyuna yajıııur yağıyor. Nadiren 
olarak yalnız 4 ıubatta lapa lapa 
ktr yaidı. O aabah uyananlar 
alıımadıkları bu beyaa manzara 
6n0nde aevlndiler. 

Ha•• çok milliyim geçiyor. 
Hiç don yapmıyor. Bu aebeble bu 

• yıl portakallar çok n•fi• Ye •e
rimli o!du. Mey.elerin d• erken 
ve bereketli o!acaiı anlaııhyor. 
Suhunet dereces'nin kaç zaman
dır ııfırda .1 yukarı 10-12 den aıa· 
ğı indlil yok. Bazı ıtıneıli glln
ler 18 dereceye kadar çıkıyor. 
Havanın bu ml:aald ve gUzcl Ya• 
ziyetl afıaçları da diriltmlye bq
ladı. Badem ağaçlan uyanıyor. 
Kırlarda laleler, ıan çiçekler 
çoktan göründü. Yazın uıun kg. 
rakbiJ topraiı adeta kurutmuftu. 
Bu ytizden devamlı yaimurlara 
rağmen hlll kuyularda au yok ... 
Yalnız aık ıık akan çaylar bahçe
leri ve tarlaları ıulamaktadır. ........ --............................................... ... -
8UTUN ULKE.YI 

HERC:.UN 

~· 

DOLASAMAZSI NJ Z 
FAKATI 

~nPt>~ta 
DAKI e,ıR. ıt.&..,. 

BüTÜN ÜLKEYİ HER ~N DOLA$1R 

T ABER LE i 
P Crga Eski Bir Şehrin Plinlarını, 

Bütün incelikleri Gösteren Sahadır 
Antalya (Hu• 

auıt) - Perıa 
Antalyamn 3 ıa• 
at uzajında Pam• 
ıılya lutaaınla 

meıhur ı•hlrI .. 
rlndea biridir. EY• 

•elee Antalya Ue 
araı1nda mwat .. 

zam bir yol meY• 
cud olduiu kaide 

bUAbıra bu yol 
kaybolmuıtur. 

Peraa kalMl 
3 kapılıdır. Ka• 
leain ihata ettijl 

ıehrin ortaaındaa 
iki büyük cadde. 
geçmekte ve bunlara Uyokoroı 
denilmektedir. Bu iki blyllk cad· 

deni• ild tarafında bHabaız kalın 
•• mllrtefi ıtıtunları ihtiva eden 
muntazam binalar enkazına teaa• 
dtıf edilmektedir, bazılarının kapısı 
üzerinde de bill ıabibleriain ialm· 
lerl okunmaktadır. Şehrin •• ha• 
vadar ye:-inde jimnazyon denilen 
ve 7 yaımdan 20 yaıına kadar 
olan çocukların okutulmaıına tah• 
ılı edilmiı olan bir mekteb en• 
kazı görülmektedir. Edirne t•h· 

Antalyada Perıa harabeleri 
rlnl tHil eden Roma lmperatoru 
Aderyaaın ıereflne kurulu tAkl
ıafer harabesi de hllA meYcucl
dur. 

Hınstfyan adzlerinden Diroo 
T eodoroı ile Matrona ve Riyazi. 
yundan Apolonyoı, (Per2ada) 
dotmutlardır. Perga harabelerinde 
Viyana mabedine de tesadllf olun• 
maktaclar. Mllverrihler tarafandan 
baıtane oldujıı iddia edilen ye 
gftn dotuauna nazır otan bir bin• 
il• Roma lmperatorlarından Tral a· 

noe tarafından 
/ yapbnlan tiyatro 

bina• enkazı da 
•ld .. killerini 
meydana çikara
bilecek yaziyette 

bulunmaktadırlar. 

Bllhaua ti7at 
ro blnaaınm da· 
bili ıekli adeta 
yepyeni bir Ya

ziyette bulunmak 
tadır. 

Tiyatronun da 
bilinde birçok 
menkuı levhalar 
Yardır. Bu levha
ıardan birçokla-
rı tarihdeki bura· 

felerı taHİr etmektedir. 
Hullla Perıa Antalyaya pek 

yakın bir yerde uld Ye muazzam 
bir ıehrln pllnlarını bntlln iace
Jikleri ile g6fteren, çok kıymettar 
bir aahadır. Arkeologlar tarafın· 
dan zaman zaman tedkik edilen 
bu harabeaia ıeyyahların kolayca 
ziyaret edebilecekleri bir vaziyete 
getirilmesi imkAm bulunduğu tak• 
dird• Antalya bu bakımdan bO
yük bir kazaac temin etmlt 
olacaktir. 

Kaşta 
Akörü 

jLiceliler Şehid Muallim Zeki Dündarın 
Köyü Bir Resmini Anyorlar 

Kaı, · (Huıuat) - Ak6rl kGytl 
G&mbe yaylasına 7ak111, nlfua 
ltlbarUe kuamızıa •• kalabahk 
kByDdDr. 

Buranın kurulut u iyi bir ıklim· 
dedir. Havuı aaalam olduiu için 
Akörl11Ulerln neali dinç •e ku•· 
vetlidlr. Köy balkının yanakları 
kırmızıdır. Nnfuaua fada olma11na 
ve vaziyetin de mUaaid bulunma• 
aına rağmen burada klçllk aan'• 
atlar yoktur. K6yln mektebi de 
yoktur. Çalııkan kGy derneıf k6y 
yollarının yapılmaııaa çahımakta 
ve köyde blr de mekteb lnıaaına 
teıebbtıı etm(J buluamaktadırlar. 
K6y balkı, kıtın Akörll Ye ma• 
hallelerde ye yazın Stıtleien d .. 
ailen yaylalarında otururlar. 

Köy S-6 mahalleden ibarettir. 
Ve bunların en bDyllttl Uj'radır. 

Biga da 
Deve Güreşi 

Biıa ( Huıuıi ) - Çocuk ko
ruma cemiyeti tarafından ıehrl· 
mizde bir de•e ılirqi tertib 
edilmiftir • 

Develerin de pebliYaDlar ıibl 
ayata, ortaya •e bata ııtırqealerl 
yardı. Herk• heyecan içinde idi. 
Neticede Sanca köylllerin de• .. 
leri ıaJib ıeldiler •• &adUllerl 
aldılar. Raklblerinl J•••n iki 
de•enin hamudun• birer çocuk 
bindirilerek ıehrin eıkl tllreılne 
ıBre davullarla çarıılar dolaıtı· 
rıldı. Her dUkkindan ISndtU 
mendiller, basmalar aaılarak d.
telır ıUılendi aokaklar dnpn •YI 
aibi kah~b@lıkh. 

H. Ş . .Aydtiz 

Konyada Bir idam Kararı 
Konya ( liuıuıi ) - KramıD • 

CUmra yolunda adam 6ldürmelt.r 
ten suçlu olu Mevlud hakkındaki 
f dam kararı temyiıce boıulmuıtu. 
Duruşması yeni baıtan yapılan 
Mevlud yine idama malıktm ol• 
muıtur. 

Şehid Z.ki Dtıııdarm menn 
Uce ( Huauall) - Bu yıl Lice J Poata olmyuculan ara11nda Z.. 

maarif dizeni pek yerindedir. kinin akraba •eya bildlklerlnla 
Yeni gelen Maarif memura Bay bulunma81 ihtimali vardır. Eğer 
Ômer Öner aksak ıfden maarif b6yle bir fotoğrafa malikler•• 
lılerini yoluna koymuftur. Dk it bllylltlb ıeri 16ndermek lbere 
olara mıkteb mevcudunaa çotal· emaneten Lice Maarif Memar
tdmuına çalışmıt. 70 1 geçmeyen lupna g6ndermelerl UceWerl 
çocuk me•cudu buıll• 160 olarak çok ıeYindirecektlr. 
bir mili fadalaımııbr. Ô41lmllz.. Şehid Zeki Dindar Ş.yla 
deki okuma aeneaiude bunun iki Saidin kadarmuı a•eaelerille 
miıli artacağı mubakkakbr. kar11 ilk 1610• ıerea bir Tlrk 

Yapılan blylk t.,ebbla •• okatucuaadur. 
fedaklrhklarla bittin fakir ıo- ---
cuklar baıta• aıatı ıfydı,u.ı,, Silvanda 
bunu ı&ren fakir, kimıulz yav
rular kendilerini koruyan ba 
) uvanın ııcak kucaj'ına atalaaak· 
tadarlar. 

Şeyb Said ye a•eneslne ka'fl 
mOdafaa yolunda .. bld olan 
muallim Zeki DDndarın mektebi
aılzde lalç bir habra11 buluama• 
dığından bunun bir fotoğrafınıa 
ele ıeçlrllerek inkılib yolunda 

ebediyete kanıan bu aefldireal 
Türk hocaeıaın bua11ala batıraaıaı 
1ld M meqaleket çoeuklınna bu 
geacln dalla iyi \a•dhnl•a11 
dDıOallmektec:Hr. Fakat Zeki 

l)Unda11n ~r r11mini bulmak 
mUillklba c>lamamıktıdll'. •uı 

intihabat Dolayııile Can
dan Tezahurat Yapıldı · 

Silvan (Huausl) - burada İll• 
tllıab yapılırken 13yleaen ateıll 
nutuklardan harekete ıelen 
kadınlanmıı baılanadan çarpf
larını atmıflar ye latlbaba mu· 
to giyerek ••deni bir kıyafetle 
lttirAk etmiflerdlr. 70 yqında 
bir ihtiyar da intilaabattan çok 
müteha11ia olmuf, yotmlı yılın 
aneak 10 aenesinl yaıadığını, 
diier altmıt ya11ada blrıey ııör
mede•, bllaeden Ye kendlalle 
bJr allka hluıtmeden ıeçtijini 

.Oıltmlttb'. 

Eo Oolctoru 

Gripe 
Karşı 

Grip, kıt ıiddetll ol.,: 
mevalmlerde Ye bilhaııa ılb:.,.. 
aid• ba•alard• kendini ıa ,.-_ 
Buglln. latanbulda, bu bal.•..., 
YakJdlr. Alvald tiddeU, 111 loı9' 
kabiliyeti azalmıtbr· A..,.. _,; 
da, köıede hail ıtırtlkle0 otJll 
tedir. Her nekadar Son p ... 

ti - ... vllcudu paçavra haline ge r kad' 
kınb geçiren bu haıtalıja _JI " 
bua tedbirlerden bahNl~, 
j'il. Bahsetti ye çok lyı ~ 
S.a de, buglln kendi altoD "'
vulfeml yapmıya çalııarak -,,, 
ten korunma Ye tutuldukt•• tJI 
ra da kurtulma çarelerinden 
Hdecağim: . _.il 

Umumiyetle gribe tu~ 
demek kuvvetli bir nede 1~ 
lamak, boğazda yanıkbk ~ 
olmak, kuvvetli bir 6kaUrOk 
mak demektir. Bunun ne 
olarak hararet 37 De 39 ı 
da iner, çıkar. D6rt bet __ .... . 
••ya bir haftalık perbiJ 
Yllcuttan dDfmeden 
yavaı yavq eaki hal • 
eder. Fakat bu .. kil 
tehUkell değildir. Ba b 
ııcaktan aoğuğa birdenbire 
dığı ı.aman yakalamr. O 
çakmamak, ıhlamur, çay içU 
göiU• ve auta aacak ıeyler k 
rak, ökaliptua koklanarak, 
na antiseptik mevad çekL 
Ye upirin, kbıln alınarak 
çlrilir l 

Fakat bakikt Ye tehlikeli grilı 
deiildir. T ehlikell tripfo ariJI~ 
kaç uat içinde ciğerlerin •D 

ıubolerine kadar hutabğıo Y 
maıı, reelerl ve civannı, 
kapl••a•dar. Ba aibl yasi 
lerde, bünyenin her tllrlll a 
mel kabiliyetini kaybet_ .. _ 

mahal vermeden aüratle har• 
geçmek lbamcbr. Bunun içli' 
matad lllçlara baı wrulu 
YUtk çeldlib kan •haırkeo 
kanfre, Spartein şınngalan 
malıdır. Aym zamanda gripe 
pömonlye karfl me•cud 1ero 
du latif ade etmeli, bllhas•• 
t6r Enatitllılofin antlpnömo 
Mromunu unutmamalıdır. 
samanda deri alhna hergOn 
200 santimetre mlk'abı o 
tınnga etmekte de bllyftk ,_ 
Yardır. Gripln ıirayet kah" 
fazla olduğu için bu ıf bl 
yetlerde lautaaın tocrldl 'f• 
aafir kabul edllmemeai bir 
rettir. Maamafih blltln bu 
birler bakıcı Ye tedafi 
doktorun kararile p yey• 
latlkametl alacaiındaa s6 
umumi mahiyette birtakıJll 
tallalardır ve icabında t 
edici doktoru dahi ikaı e 
bir ilham kapağı olabllirl 

~ 

Karamanda 
Köylüler Bağlarını 

Ediyorlar 
Karaman (Husuıl) - il' 

ae llzl\m mahıul8 geçen • 
aiıbetle daha verimli "' 
neflı olarak iıtihıAI • 

ı•---,-

Bunun için lzümlerimls 
eyi alıcı bulmut ve yllks•k 
aablmııtır. lnhiıarlar ıd: iO 
mübayaatta bulunduğa '· 
yuada nizımlık ,.az.if•,ıoa 
ıailftUr. et 

Eyi l\zllmUm par• rıo• 
ıören köylülerimiz bail• 
ha, çıbuklannl asılam•Y• 
m11lardır. 



SO!N POSTA 

. 

RARtCI TELGRAFLAR 
liabeş - ltalgan 
"!ilafının lçgü
line Bir Bakış 

ispanya 
Akdeni2 

Ve Habeş· 
Dlnp ıa:ı•t .. 

lerl, hep ltalyan· 

ltalya Maçı 

[ Gönül işleri J 
lhanete Uğrıgan 
Erkek 
Ne Yapar? 

~ • Habeı lhtillfı t.akkında 
tarımın bir fikir edinmelerini 

~in 11talttclif Aft'Up• pzetele
laefri,.tıDJ lııUl9a eclyonam. 

Sıgasası Habeı ihtilafının 
iakl~afı etrafında 

Aclt bana pek yabana ge)me
y .. bir erkek okuyucumdan uzun 
bir m.kbıb aldım. Gözlerimlıı 
önlne Mrdlğl faaa uhnaai bir· 
k~ satırla p : ......, Yui,_te liaİP ltir filsis 

't lerdir: 
lft.i, ftftl ltalr• gazetesinden ı 
.. ~} Birkaç ay evvel Muaolininin 
lllııııııa... kararı ile Brenner •~ldine 
~ aekerlerimlz Al•n nüllt 
... , •lni telalikeli w. yol a...iacle 
~ Ye diioya sulha .. kwtardı. 

mı.~ bir Afrika memlıeketiaiaa 
~ •a:ıiyeti karı111nda Fuaaa 
~•ııub yolları flauisade Lltinlltia 
,.._:~ı naifeainr ıaren ltaly•, 
~ _:'Y•tin .. ydud ptelerf •Hnde 

.,_cak ol••'1'11C8flnt •• ._,..... 
k:'_ ,.pılacak •bmtsi ... t.ca.da 
~ etlemir•-ti•l lııildW,... 

... 
~leke we DealQoll.., 

..__ alndenı ( Fraaaız) ftaıyaalu 
~iıtaaa kartt paft ppta bir 
~·t buırlırOl'lar. Dotu A&ilu11 
~ l•neral dl Boao Hahetlilerl• 
s:zeriae yapalallHelderr teea• 
-....... belle•ehal menoluJ1m•11aı 
... ~.. hlWlrmiftir. A.,,.. H ....... . 

~Qlle)n ... ..ranac1- .... ı. 
~ telu kaah laldia..ıa tak.mir 
'- aai itla f raaaaıa ela ltaı:pa 
-._ lttrlldmeaal etmeai ileri . alrll• 

•dir. 
ı. Utuılar karumu lzbındaa olan 
-~~e . 1 .... fıatam latiUya talyanıa hakkı 
.._ ol•adıflaı MlnteJİL Ayın ıı:a•--!ll Lnal Ue Ro....ı. ,.,.ı .. 
il 1.Q. llaaaaa HabetYtaa llaklaada p 
.,. tarafı oldafuadaa ela llaberdar .. etu· t ıı. Fakat Hab•ı hlkimati, buı 
.. ettlerin faaliyetiadeD •H'ul tutula

aı, kanaatlndeyi:ıı.. lnriltera hlikii
.. etı, Sudanın yakıalrfı •• Tına L"' ile Mut Nil ndial hakkında 

ıleclll' ••.Uerd.. dolayı bir falua 
lllldafaa adecıelıt ....ı• •eafaatlerl 
~bilir. Bu da oaua hakla ela

lir, fakat bizim rolllmüz, .A.lpların 
:""' tarafındaki dostlarımıza itidal 
"il Yt:rmek olmalıdır. 

Madrid, 18 ( A. A. ) - Gazeteler, 
Akdeaiz meaelHI hakkında bilyiik bir 
alika ıöatermelst•J deYa• ediyorlar. 

A. B. C. saatHiacle Bay Peres 
kaballero, efklrıumuıaiyedea bpa11y•, 
lnıiltere, ltalya Te Fransa ara .. nda 
aamimt bir aalaıman a lOzumuna 
inanan dlplomaaiain rayHtleriai tet
Yik etmeainl istemektedir. 

Ahora ıazete8i. ltuırbk• lkono
mik vaı.iyet !il•, •t•r •ın.tlerha 
deniz kunetleriai rsıpde ı.akmıya 
çalıımanın aaç•• otac.,... .ayl•~ 
mektedir. 

El Debate, i.p•,.... J•pma)I& 
c•htmaaı lca~ ......... '"pmıaı 
rö.tuiyor. .. ....-, Llpaayanıa 
0Hlbalırllerial taıkPiJ• etmui 'H 

ikinci tlereean l9lar Jap..-. lbım
r•ltlifiDI bild1ri791'. 

Denla ,,. H9:wa Kwlan 
Oraa, 18 (A.A.) - Rir laıiib 

npuru Bukemel Ya,_,... çupmlft 
•Hara utrat•ıftır.. A.buıaa au do&
muıtur. Fakat imda• yetftilmittiır. 

>f. 
M'•ina. 18 ( A..A. ) - lS pbatta 

San Filippo'da da.- fasitm uUll 
tayyarHİ.Ddeld 9 kitini• cnedi, 0.rBa 
kru nzlJrl ile nakledilmittir• Huia 
bir •eraaimdea aonra Durbaa, Na• 
poliy• laarekel etmlıtlr. 

Sada ...... DePtfll .... 
Sarbrelt, 11 f A.A. ) - fraaaıs 

rtmrı• memurları, yerlerial Alman 
.... r1 .......... ebai .... dİA 

haberlerle dolu

dur. Çiiukil bu 
ihtilifın silahlı 

bir ka•gaya da
yaamua ihtimal· 

lerl bittabi her 

ıeçen gUn bir 

parça daha ço
ialıyor. Bu mll-

aueh etle Prat
da çıkaa bir 
pzete, bu ihti

llfa 111 reıimle 

t..wt ebllt: 
...,. .,ak, Ha-
... Wkl t.,.. 
O.•ık btetlil 
.... IMı maç 
ilah•= ...ı .._.., 
·Londra Anlaşması Ve 

Alman Cevabı 
fngilizler f~k;;r K·o~·~·Ş~aya Meyilli. 

SoyYet Rusya Kızgın ......... 
Loodre. 11 U..A.) - l.ailia. •• aha t>DytllJ'Qk taalanıak iltetiDln 1eal 

buab, lngiltere tle Ahaaaya araauula b·r lfaduidjr. 
bir görilpneyi temenni eder gibidir. Bu noktrnın ifade tarzı dGnya. 
Fakat matbuat fazla acelenin, Alnıan akibetinin Alman fatiıminin verecetl 

cevabının ortaya koyduğu ınfibhem fU veya bu karara bağlı olduğunu 
vaziyet için bir tehlike olaca~ı kana- göstermiye meyyal dır. 
atfmhdir. Alma.a. Faı·zminin tehdidi alt nda 

-" Çtlchra11ya ıe•dim ve se
\•il<fim, iki tane de ~- aablbi 
oldum. Fakat be, alh ay evvel 
zeycemln anlhle çıkan bir gene 
ona beni de, çocuklanm da unot
turc · u. Bir arahk bu mftnaıebetfn 
ihanet derecesine varmıt olma11 
ihl i rnalinden tllbhelenmiftim, ken• 
di kendime olannyacaktır, diyor
cium, fakat bagltn eminim, ne ya• 
payım ? Kendi kendime dtışllne
miyorum, karar veremiyorum. 

Akpmlan yine çocuklanmmn 
arılelnda aile aofrannda toptanı• 
ycruz, o, benim bifmedljiml ••• 
nıyor, ben de ayt. g6rilnmiye 
çahııyorum, fakat daha ziyade 
ıabır edemfyecefim, Mr fada 
yapmakta. korku)'Onım.,, 

* Bu okuyucumun mektubunu 
almadan az evvel, Fransadau ild 
tannımıı muharrir tarafıadan ayni 
mevzu tızviode, ayni zamanda 
yazılınıı iki tiyatro piyesi oku· 
mqtum. Bu iki muhaırlrden iki
si.in de vardıkLan netke yekdf. 
ğerlnden çok farklıdır • 

Birlnci•l - N• kadar Hrt, ne 
katlar llCJ olu•l.8. oLwn hakikatle 
k•p kaqaya ka'm••" •• Mlice
siae katlan ..... D tarafdandar. 
Artık çözif en aile bağını bOıbO

tün kesmekte, kadını da erkeği 
de istedikleri ılbl yaıamakta 
serbest bırakmaktadw. Sovyetlerln Şiddetti ... , .. yab bulunan Avrupa mil'et eri emniyetle-

Moakou, 18 ( A. A. ) - Pravda rlal temin çue:uiai bulaaauu bilocek
sıaı. tui Alman cevabıaı ac;ı ltlı P lerdir. Kıaacaa•,Almanya uı aıma toklif· 
d•tl• ttnkld ederek diyor ~: lerini Franaayı tec:rid edece.k bir alet 

lkindal - Ba tekilde aık 
faciaları için ölen eski ••vgiye ve 
çocuklara hllrmeten acı, fakat 
merhametklr bir ıükUtu ta .. iye 
etmekt.sdir. Bu muharrire aöre 

- Berlinin aotuı, Alman fq'ztnl· haHne rtirmiye çahtmaktaC:ır. 
______ __.o:;s;..,-,,_ __ cc==-,.....~---~ -----
a.raelond• Siyasi Kavga Belçika Kırell Alberln 

Banelon, 18 (A. A.) - Katalony• OIUmU. YıldönUmU 
aJ.yhdarı olaıı fifci hrkuınıa. IHleri BrOkael, 18 (A. A.) - Dlla bate ... 

gle. yuciun h• yanından akıa edea 
Bay Volaakoıuın bura1a ıelltl mlna• Belçikalılar, Laekeıı kl'..-.iacla kral 
Hbetile taraftar!arile aleytarları kavı.• Albcrin meza.rı 6nGnde a•çid ru,.ı 
etmitl.,., Olt iki kiti yakalanmııtrr. yapmlflarchr. ita mD11uebetfe Franaız 

Allt8l'"lllllCI• Mahp119tltrllt B tbekaat da ratlyo h bil' nut\lk 
aöılemiıtiı. 

leyanı Mellslkoda Takel Grevi 
Graaite. ( Amerika ) 18 - Re..S- Mekaiko .. 18 ( A. A.) - Pazarteal 

nrlerle ınGaelllh 20 .... ,... bir ga.a-cJealaeri denm ed• t•lc•l 
ıardiyuı öıldllr«Mkte:a aaaıa. uçaa.ı· grni kıuaea kmlmıfbr. Bia k cbr 
lardır. Bunlardaa 15 ıakala•m1ıtır. otomobil it• çıkmıfaa da dAha 8000 

taksi henh garaj1ardachr. 
Birçokları yaTAlıdır. !!' 

Kec .. d.vam edi.1orda: 
- Sizden yalnu huna hlr..t 

bekliyordum. Söz Yerdiniz;. Bizim 
gilli u ka.nuşaalar içia ılzia bttynk 
bir kıymeti vardır. Fakat zamane 

ald.MD erkek fllbbebok ki kentli 
kendiıini ızbrablann ea llnlaial 
çekıniye mahkfua etmit olacaktır: 
Bilmektedir, bilmiy• 16rinecek
tir, hatta kalbi ularken tebe..._ 
•t•I,. çalışacakbr, •• bu bir 
kahramanlıkbr, fakat bu kdn
mulıp mekabiA iıdlJd>aJi ... Di
yet ._. ainllt olacaktır. Ç»nlaA 

( Devamı 10 uncu yhcle ) 
:ı:ı ==== 

_: Ha,.t 

't Yazan : Server Bedi 
bona•11da bunun bazılarına ı&r 
eskiai kadar geçer akçe olmad: 
tını da aörmiyor değil:z. Neme
li:ıım? Biı ıiz:nle eski kıymetlere 
ı&e ve bu tekilde bir akid 

- Bu lıabrşlnaalıjımz da ıine 
takdire .,..._ ÇaçatQa tl.iil
siniz. Bazı kadınlar gibi nafile 
Mr mttnakqaıa p.-. f.,cla
mlıtını anhyonmıu. EuıM _.. 
kAnıza daha& ltAııull• ve ltlma• 
chm vardı. F &kat ue yazıktır ki 
bqün bir uki. dıaiil. ahlik 
m11·teıl ••vnaDaa.atir. 

sıkınhııdırt Y af, kuvvet, &üıe1lik 
meteleti dalaa ıonra ıelir. Zev· 
kiaiae aı'r• lıareket .tmiye biç 
çalıımadam. Benim tabiabmda 
olan, yani çok cilldi adamlar lçia 
hir kadana kartı beslene• duyi" 
klfidlr. Bunu ıtıalemei• lü:ıunı 
yoktur. Ben itimde bile fula 
aözclen hotlanmam. Zannederim 
kl evlendipmiı:c:len beri Dk defa 
olarak ıize bu kadu mu likırch 
161lOyorum. 

CiddcL.. Buna Selma dar f&fl• 

yordu. Hem •• ıUkbet! ihanet• 
tea bahaed• koca11 her ıeyl 
biliyoraa niçin kudurmuyor? Niçin 
bu kadar mavaıen• içinde, mun· 
tuam konutu yor 1 Selma onun 
bu kadar ıeliı, mazbut. rU.t v• 
dftzsGn llkırdı aöyleditinl lıiç 
dayma•n4tı. it hayatında elduiu 
aibl, 1abud aıkerce, kııa, kat'I 
amel1 koaqaa Tuun Bey, timdi. k•du. 

dık. ÔlçümUz haliıdL Bina.e -~~p-h 
d_ı_ı nauwy 

aramaz .... lhtiWı m··L-'-~em• 

ederken o öl~llye aadık kalmamız 
lbımmr ve pek tabiidir z t 
'hik k • aea ıı ç arıtı deg" ll. n__ _ı_ 

ueu .u.• ev· 
vele• açık aöyledim· ~- fj 

k 
. • ~" .. 

olaca taarruıua cezası IUimd&r. 
Balamı gayet ıakinim, Yıllarca 
ıaa. hllkmü v ... .-,. abtm bir 
Ajırceza bikimi kaclu ~. 
e.. bütln bayabmda ..... r.: 
karı• çakanlan tufek1' •itra).. 
y..ıa, bomba ile 6Wlraüt 
bir adamım. Sizin farkıaıa bir 
kadm olmaaııdar. Fakat oazan 
kanunda her iki clnı de mllsavidir. 
letima ,JQktur. Hem de bu lD•nu 
lil• •vveke iıabe, vumlt bulu
nuyorum. Dejil mi? Unuttunuz aw? 

Selma derhal cavıla •utlk 

Selma bltyftl ibtiraalar tevkile 
yapılan mçlarna. ahllkm fe\lkiade 
oldnpna zanneden pek çok ka· 
dı•lar ılbi, •• ıiyleyeceğini bil· 
meden •sini ylls..&ttl: 

- Fakat- cladL 
Toı1tll Ber bir elini aiır atar 

kaldırarak ooua aözllnll ke-ıe'ıllc 
- lliayonuem Jd, dedi, ak• 

dimlıd• esu ,.rttaa bafk,a prt, 
yani hiç bir 11 fakat,. yOidur. 
Hadiıe tesb.t edllmi.ftlr. taarruz 
vakidir. La.kira ~111 
görerek te mUID99 e.a,orwn. 

Selma ortada laif b.J .. , 
olmadıiı ._.... •izmm aranma• 
ibtizaliei lllıl••r•k ltOflhl : 

_ ffeaGa ben kendimi mlda· 
faa etmemit buJumıyonım, cl.,U 
mi 1 



r 

Dünga .Hadiseleri 

Bir ''Celiad,, ı 
,idam 

.. 

Ettiler l 
"~eJlid,, kanunun hükmllnll 

1 
•pangado infaz eder bir 

f bir hl.dl.,/ adanı olmaaına 
t ____ _... ratnıen ller mem• 
Jekette soğuk görUIUr, ihtiraz 
uyaoclırw, bunu kendiıi de bildiği 
içJn ismini saklar, meılekini ıak· 
lar, ıfz.11 yaşar. Bununla beraber 
nihayet inaandır, onun dil kendi· 
sine iÖre doıtları olacakbr, düt• 
manları olacaktu. Mahabbet uyan· 
dır111aaı da mtimkUodür, kin 
uyandırması da. " 

Bu aatırları yazan bir Iıpa111ol 
gazetesidir. Kendisin• bu dtitUn• 
ceyi ilham eden b&4ise lae. Ba:· 
aelon Celladının öldUrülmttş o!rua• 
sıdır. Gıııetenin anlathğına göre ı 

Bu cellid bir kıhveyo 
gJrmi~, kendi halinde bir 
adam gibi bir masada otu• 
rarak kahve içiyormuş, derken 
kHpı a~ılmıf, içeriye beı kljlden 
mürekkob bir gurub girmiı ve 
bir rovelvel patlamıı bfr oella· 
dm da yere düştüğü. görlllmUı. 

Adamı ~Aıi!l ildUrdBiU belll 
değildir, r~lmı ıon zamanlarda 
Aranda adını taııyan bir anarşiste 
hakkındaki hliknaU lnf az ettl~l 

gündenberl tehdide maruz kal• 
dığı biUnmekte ve zabıta tahki· 
katını bu aoktaya tevcih 
etmektedir. 

* Birkaç gün eYvel ParJıte 
kıral taraftarlara ile komu• 

1 Yaşa•ın niıtler arasında 
ka,uk bir dö.Ut 

, __ k_ır_a_ı_ı _ _. oldu, polis mllda· 
bale etti, ve 
kapnmb gitti. 

bAdiH çıkmadan 

Franıız gazetelerinin anlattık· 
larına göre dövüş Hnaaında 
tam bir cumuriyotcl olan bir 
gazeteci oradan ıeçlyormuı, 
gilrültU, kalabalık, dövüı araıın• 
da kıral:l elcilerden biri aanılmıf, 
tutularak karakola gUtürUlmUft 
orada polisler bu zatıı 

- Yaıaıın cümhurlyet l diyı 
bağırmıya icbar etmlıler, fakat 
adam kızmtf, kızlıaca da lnadınaı 

- Y aıaaın Kıral l diye bağır· 
mı ıtır. 

Temin etutıne g«Sre bu te• 
menni afsıachn Hk defa olıırall 
çıkmaktadtr. 

······························································ " 
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ABONE PIATLARI 

e a t 
Seat Af A1 Ay 
Kr. Kı. le.. G 

tORKIVE ·-.-.,_....-150_,_400_ uo 
YUNANiSTAN 2340 U20 7lO ..,_ 
ECNEBi .... 21.oo ...... 1-•oo-.:eoo:J::300:':..ı~ 

Abone bedeli petlind"ır Ad 
d ~· . k 2 . ree etıııtirme ~r<ıttur. 

Geln ctJr•lı gorl "•"il'"•2-
Hlnlerdan mes'•.dlyet ahnmea. 
Cevap içio mektuplara JO kuru~luk 

pul ilıivesi lazımdır. 

r ~ 

Poata kutusu ı 741 lıt.ıuıbul 
Telgraf : Soopo9ta 
Telefon : 20203 

] 

Ta.!9i!!I Misahabe 
~ ...... - __,,..------

Yılan H ikiye si 
~---~~----·~~----~ 

Sık Sık Kullandığımız Bu Tabirin 
Aslı Ned~r; Bilir Misiniz? 
,- .... -

" Okuyuculımmııdaıı biri, Konyada 
Bay .Adil, bize ıö.ııderdifi bir mek· 
tubda hemen hepimizin ııraaı geJinot 
k.allanmakda oldujıımuz birk.ç meı
huı tabirin nerede• do(ub iilimize 
~UımUı olduğunu ıormuıdu. Bay Adi· 
lın aılını anlamak iıtediği tabirlerden 
biri de "yılan hikayesi,, idi. Bu mueaha· 
bede o tabirin kaynağını gölterea.~iz.,, 

Bir m•ztırlık ~niiıul•n ı•c• g•· 
rı•ı atla ı•r•rk•n t•rklg• •ıçr•g•o•-
r•n6llH 61riıe mu 6lr rnoAl6k al61 •. 

Holn batından ıeçmedl. On yıl dr olarak • ıu içmesini teklif etti. 
e•vel duydutum korku hilA içim.. O 
de. Siz ıöylerken ben kendi ba· ' .. içmem, boiazımdan geçmez,, 

deyerek bu teklifi geri çe'rirdl, 
ıımdan geçeni dUıllnUb titriyor· 
d aözüne de•am etmeye kılkııtı: 

um. - Evet, gördüğüm yılan, pek 
Hep birden alAka göıterdiler, yamandı. Ben yılan diyorum ya 

onu söyletmeye alrlıtiler. aiz, ejderha deyin, lenduha deyin: 

K tiri ile /et a6laT• __ _ 

Bir Sokak 
Halkının 
Şikayeti 

Varde camiinden VenfkapıJ• 
giden ve Atatürk ( Gaıl Mu•W: 
Kamil ) caddeaine açılan birt0 

yol vardır; bunlardan birisi d; 
boıtan sokaiıdır. Bu sok• 
yazın tozdan, kışın çamurdan, 111" 
san geçmiyecek bir haldedir· 
Yağmurlu zamanlarda burada b•' 
glin birkaç kişinin çamurlar lçiD• 
batıb kaldığına şahld olunmaktr 
dır. Halbuki bu ıemt lstanbulıJO 

\ en kalabalık yerlerinden biridir• 
Biltnn bu ıokakda oturanlar b•P 
fehlrliler gibi ( yol parası ) 'l•r

\ dikleri halde bu aokagın bukad•' 
ihmal edilmHinin 1ebebfni anlıYr 
mıyoruz. Bu aokakdan geçnıek 
mecburiyetinde olanlardan 80 kİ" 
şinin imzasile bir latida hazırlanıb 
belediyeye verJlmif, fakat hiç bit 
cevab ahaamamıştır. 

Geceleri karanlık olan yaol 
elektrik lamb&1ı da bulunmly•o 
bu ıokakda bele kadar çamurlar• 
aaplanıli kalmak lıden değiJdll' 
ve gUndellk vak'alar haline gel
mftdlr. Biz, burada oturanlar 
lıtanbul Belediyesinden, munta• 
ı~m bir parke kaldırım detfl 
yarım metre eninde bir Adi Ar 
na•ud kaldırımı yapdırmasını "I• 
hıç olmana blr elektrik lambıll 
koydurm&1ını iıtiyoruz.. Bu iti 
lhımielen yerin gözU önüne ko"' 
yarak bu çok haklı iıteğimiıİD 
yerine getlrilmeıine yardım etme
nizi ytbden fazla şehirli namın• 
rica ediyorum. 

Oalvenlte dit tababeti fallU1tealndell 
M. Baykal 

T. - Haydi anlat. Bakalım ıen Cehennemden kurtulmuı kolıuı 
aeler görmUtıUn? bacakıız bir zebani deyin. ÇUnkU r--' ___ _,C_e_v_e.,6•t8-,----~~ Herifceğiz, uzun bir tereddUd· ne deraeniz yakııır. KAflrin bir L.._ ____________ ..-J Hal, hayli eakl bir giinde dört 

beı arkadaı tandır baıında top
lanmıılardı. Dereden tepeden ko· 
nuıuyorlardı. Söz ı6ı0 açar derler. 
Onlar da ıudan puıuya kadar 
ıoçtUer, kendilerini korkutan 
vakaları birbirine anlatmiya ko
rwdular. •~terinden biri, •Ö• gelimi, 
tekin olmlvan yerlerde karıılatılan 
lirkanc ıeylerl anlattu Bir meıar-
lık ISntnde gece yarııı atla geçer-
ken hrldye ııçırayıveren göze 
ıörttomeı bir mablak gibi! .• Onun 
ımlıdıpna glSre bu mablak, ilik· 
lırl titreten bir ıesle homurdanı· 
yordu, dlkenlipençeler taııdıtı 
sezUiyordu. LAkln ıörllnmlyordu. 
Dinllyenler ıordular: 

- Sen ne yaptın ? 
- Ne yapabilirim? okudum, 

üfledim fayda •ermedi. Sillha 
davranmak istedim, elim varma• 
dı.Eğerin arkasına yerleıen cin de 
beni yavaı yavaı 1armıya baıladı. 
Bayılmııım. At, beni obalde evime 
kadar getirmft. GözUmn açtım 
kendimi ahır kapısında buldum t ' 

Bir baıkası, Periler pınarın· 
dı.n besmelesiz ıu içerken alzıaa 
ıark şark indirilen sille)erl anlattı. 
Görllnmex ellerin yapıfhrdığı bu 
sert ıamarlardan iki öndişi kırıl· 
mıştı. Onları da, sözUntı iıbat için 
arkadaılarma göıtormeyi unut· 
madı. ÜçilncUın yine bunlara 
benzer blrıey ıöyledi. Sıra bUtBn 
bu hiklyeleri eararmıı bir yüz.le 
bulanık bir bakııla dinJiyen arka· 
daılarına gelmişti. O, f çin için tit• 
riyor gibi idi. Heyecan içinde idi, 
•ordular: 

-Senin batından hiç mi blrıey 
ııeçmedi? 

O, uyanır gibi silkindi, elini 
alnından geçirdi, inler gibi cevab 
verdi: 

-Benim baıımdan ııeçen kim· 

dın sonra anlatmıya koyulduı uza~ııı vardı, yere yıkılmıı kart 
- Benimki bir yılan hlklye• bir çınarı andırıyordu. Ya kıvn· 

ıi. Fakat yılan deyib geçmeyin. lııı?. Venedik kalyonlarındaki 
Ejderhalar o yılanın yanında halt· demir zincirler, palamarlar o kıT·: 
etmlf. O nasıl boydu, o naaıl rılı~ batında iplik yumağı ılbl 
beldi, o naaıl kuyruktu, o nasıl çe:imıiz kalır. 
gözdü? .• Ya dili, ya dili? •. Aman Dinleyenler aabırsızlanmaya 
Allahım, timdi bile yüreğim ağ· baş1amıılardı. Hep bir ağızdan 
zıma geliyor, dilim ağzımda dola· bairıyorlardu 
ııyor, Jçime baygınlıklar çökOyor. - Canım, ıu meretin boyunu, 
Yılan değil bir afetti, karıııında bosunu; bellol, kuyruğunu bırak 
akıllar erirdi. da aana ne yaptığını ıöyle. 

Dlnliyenlerden biri atıldıı O, fıtiffal bozmadan tuttur· 
- BllyUk bir yılanmıf. Anla• tutu traneyl ıUrOklllyordu. 

dık. Oau nerede g6rdUo, neaıl - Size «ıöylel» demek kolay 

karıılaıhn, nasıl kurtuldun anlat- tellr. Çtınkll oau görmedlnl• 
aana. G6rHydlıılz ömrttnaınn ıonuaa 

- Hele biraz durun, yllretfm kadar diliniz peltekleıfrdl, llitlnll 
yerine gelıin, içimin tftremeal bağlama teli Kf bl ı:angırdayıb 
geçıln. Muıibetl her hatırlayııım- dururdu. Ben yine yltit klıl lmt-
da aklım baıımdan gider. Ken- tim ki ıördüğDm ejderhayı ha-
dimi ıUç toplanm. Şimdi de fi• tırlayınca bayılmıyorum, ayılmıyo
ıırdım, ne ıöyloyecej'fml bilmez rum. Onun boyunu, boaunu anlatma• 
oldum. Az 11bredln de ıısyle bir ya H•aııyorum. yok olaıı hayYan, 
toplanayım. dille anladılır ıey delil ki. Kır· 

........ ~!.~.~ .. ~.~.~~ .. !~~~~.~~ .. !~~:.!..~~~ .. ~~~:.. lara ıığmaı, ormanlara ııA-ıtmaı -- -.................... 
- 8oa ..... 

UN PIATLAAI 

1- C:..#Mln ..., ,..-.ıı. 
61r ll'811aA iti .,,,,. 6lr 
(maf1111J .,.,,,,.. ~ . 

J- $e•J•11n ... 6/r ,.,.,,. 
.. ,. ,,.. """ ,.,,.,.,,,,,,, i' 

.. yfa N)'la aayfa •yfa 1Jijer Son 
ı 1 2 1 ' ·· s 1eder .. ,,. 

'°° ıto aoo 100 eo ao 
Krı. K,.. K,.. Kı,. K11- kıt . . 

J -.:sır ""'''""'• ....,, 
(IJ wı... __,.,. ,, _ ,... .. . .,,.. ,. .. ,., .,,_.,,,,,,. .,,,,. ,,,. .,.,,,,.,. .,,.,,,. 

' 

fi 

bir bell idi. ŞGyle uzandı mı, 
Kızılırmak suyunu kapkara ol· 
muı da kartında akıyor aanırdın. 
Hele glSzleri, hele gö.ı)eri?. 

Dloleyenlerin tahammllil ha· 
klkaten tUkenmiıti. Herifin evl
rlb çevirib yılanın uıunhıj'unu, 
kalınlığını ıöylemekte ısrar edlfl 
ve onu nerede gördUiDnU, gö
rUıUndea neler çıktıj'ını ı«Syleme· 
meal hepılnl ıiairlendirmJıtl. içle· 
rlnden biri bu tahammUlıUılftğo 
tercüman olarak haykırdı ı 

- Hay yılao, boynuna dola~ 
ııo. Sözü ne kadar uzattın. Ne 
deyecekıen bir ayak evvel ıöyle 
de dağılalım, yerli yerimize gi· 
delim. 

Herif, .bu aert ihtarı çocukça 

.Eıki Revııucıız müdcıeıumumiıi Bat 
Mustafa Urala~ 

Mektubunuz.un malümat kısmı 
ıazeteye dercedilmlıtir. Diğer 
kııımlarmın derci muvafık değil• 
dlr. Bu huıuıta lçiıler bakanlığına 
müracaatınız muvafıktır. 

····························································• 
bir ıöyleniı gibi telikki etti. 
Acıyan bir bakııla arkadaşını, 
ıUıdU, ıonra baıını aalladı : 

- Sen benim yerimde ol da 
anlat. Bu, mezarlıkta cin görmlye, 
Periler pınarında ıllle yemiye bd 
ıemez ki, Jllan hlklyeal bu, O 
blklyeyll maaal gibi anlatanuı 
alnını kanflarım. Blr kere göı:UnO 
kapa da ıöyle bir hayalle: ... n, 
upuzun, minarelerden: usun, der• 
lerden umun bir boy. Sonra kaba. 
çınarlardan kalın, en buyuk b• 
rut •arlUerlnden kabn, her ıeydea 
kalın bir bel. Sonra ••• 

Dinleyenlerden biri dayana• 
madı, yerinden, fırladu 

- Senin, dedi, dilin bu yılan• 
dan da uzun. Fakat bizim ıabrı• 

. mız okadar kalın df'ğil. Hel• 
hoıca kal. HikAyenln ıonunu 
ömrllmUz oluna batk• bir gUD 
dinleriz. 

ltte yılan hikayesi budur. Sade 
•e çok sade bir mevzuu içe sı"' 
kıntı, tiksinti verecek kadar uza• 
tanların, ıözlln a1lını uuudub t.
ferrUata lüzumundan çok f aı1• 
girenlerin gevezeliklerine "yılan 

hikiyeai,. derler. Bu tabir, ıoğuk• • 
luğuna rağmen uz.atılan bahisler 
için bilhassa kullanılır. Eğer, yı· 

lan hikayesi tabirini batıra geti· 
r~cek aari bir mevıu bulmak 
lazım iae silahları azaltma ma• 
cer&1ım ,1öıterebiliriıl ... 

M. T. Tan 



.. 

JD Şubat SON· 

1 
inanan inansın 

Hakikaten lnanmıttl 
Çok akılh adam Hasan B. ye 

anlJttı: 

- Benim karım akıllıdır am· 

ma kıskancdır. Ben de akıllıyım 
hem de ondan fazla akıllıyım. bu 
yüzden onun kıskar.clıklarınm 
lSnUne geçmen'ni bilirim. Bak bir 
vak'a ıöyliyeyim geçende hasta
landım; hasta iken sayıklamışım 

hem ne di) e bilirmisin? 

- Belmal Belmal 

- Çoouk tiyatrosunun bu sene açılabilmui için blidcede fuıl Diye; Belma bu yeni tanıştığım 
Yoktnu• Haaan B. ı. gene güzel bir kızan adı idi. 1) İ 

., Hasan B. - Bu senenı:ı karnava1ma son moda maıke ler! •. 

--= 

...., -.O.sene: ISUdceye fasıl ıJnmfyor diye yine itin l~ee faııla girecek.. ol ..'.uğum zaman karım: 

h 1 r- " -Sen, dedi, Belma ddiy~ ıa· lr Pek Azdı Para 'ı \ l ' '--------+- Beliyor Seni Herkes yıkladın Belmanın kim ol ugunu Fıkra M • • J • Knrnaval mevsimidir. 

1 uızın şı ~K=k~~u;;u.nen~r~~r~:!• ıöy~.kllma aeldi hemen söyle- ~:1;:i':cı:dı~aiti1:rbl1i; Köpekler 
8 

imler varaa, ölü, aaf «> Snrış n, kumral, !tara.: 
il Bir Kere Bekliyor aeni herkHI yiverdim: Hasan B. yin bir köpeği Yardı. 

Muiz söyledi: h bl k d n Cnz çalar caz caz c"z caz· Heraün onunla oynardı. Bir gUn 
Ş - Selma mı·, a r ar a •11 G .. • • t - Hasan 8., evvelki yaz has· ıevermiısin ubatı, urü!tlller çok mu nz? derse çalııırken köpek yine oyna· 

b~landım; doktora gittim, doktor Kararmıı onun bahtı, 1 köpeği! Bu ioten geçemem vaz, mak isledi. Haaan B. yin kaldırdı. 
ır d , l Kaçaoakmıf rahatı, Gclıcm hile ben dara.. k d 

d d eniz oanyoıu yapma ısın Bck'iyor seni HerkHI Karun lnanmıı glSrUndU; amma çantasında i topu attl, erse 
e i, en evvel bir mayo aldım; daldı. Köpek topu ağı.ile kapıp 

ıo.. hakı'katen lnanmıa mı idi onu an- Çiftler döne f f , 
l 

"ra aittim bir banvo yapbm b "' 1. r ır .r ur, getirdi. Hasan B. yine attı. Köpek 
Yi ld. ..k, d Yat da r8relim iraz lamak istedim. Ert~si gftnU IOK8" Dedikodu vır Yır Yır- d y 
de ? .. ..J um. Amma bir a silik ol u; Etrc:fımuıda beyaz, Giheller kıvır luTır ' ~ine gelir i. :ne attı, yine ge· 
b nkı«<\len çıktım giyindim. Bir de Bu yıl neden ittin nazi ta çıkdım eve telefon ettim; ae· Gici elim itto 1 rn .•. ' tirdi. Ah artık, bu hayvan ken· 

il tını ki mayo yokl Bekliyor meni ltırke.I ıimi incelterek: dis ni rahat bırakmı) ordu. 
of - Kaybolmuı, yahud da Hn d d' Belmal Bay De~inı •mm" Len c. ydım; Hasan B. hızla yerinden kalktı. 
• Ynlrken çalmıılar.. Topraklar örtülıOn yaf, - Eeu, e ım, Eakıden aııl111 ydın ev bir katlı olduğu için topu 

_ y k H B d Atarıın her yan, ıol, aat; d l ·7 Cebimde De v1- r ~aydım d kl 
&tele· o aHn .; ne o, ne • Bekletme artık bu çat ev •er mı Pek azdı paril para.. bahçe kapısın an taaa uza ara 
Yine d Bak anlatayım; Geçen yaz Bekliyor Hnl herkes Karım cevab yerdi: attı. Köpek hızla kcıtu. Artık 
aittin. haı~alandım yin~ doktora P. O. H. 8. _ Hayır evde yoklar. _ P. O. H. B. r~hattı.. Fakat aradan. benü:ı 
Yap • 1 Yıne bana denız banyoau T lefo•u kapadım, akpma peii telefon etti! bır dakıka geçmemiıtl kı, ıokak 
.ı-~c1ı• ıaıo, dedi, bu Hfer mayo - Ne ıördün? •il aordum• Karım Belma k d kapııından hobi ile leraber bir 

-.. lll ç l k · · d" M - M 1 d e•e ı• ne• • ' nın ar a atımın deaiaeı ~itti ıp a ıırerımb ı~e - •&er .. yo 11~ İ k • lmlı; - Beni arayan oldu mu? köpeği olduğuna hakikaten inan· aürU köpek girdi. ÇünkU topu 
ne lôre 111. Soyundum; lr " bir aene e•·ve i y n r en onu Ha oldu ark•daıının k&-- mııdı. onlar da getirmek iıtemiılerdil 
.. , 111 Yi111! çıkarmayı unutmvtum 1 - ıııııııe'ııııııııııHııaıııııııııııeeıııııac •ıııııııııııııııııııııı••••••••••••••••ıııııef 
. ·························································:··:·:·~·~·;.... __________________ -ıs:::~~--------------..:.:..:.:.:.;..~----------------"::: 

C.Ö<W• 
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Hamamları Da Bir Alemdi •• Deniz 
Zavailıcık ürpere ürpere mer- l 

diven basamağına otur.mUf. .Aya• 
ğını sokmadan .evvela ıtepe11inl 

kalbinin .üstünü .ulatacak; Yllcu
dunu suya alııdırıb sonra yavaı 
yavaı girecek ..• 

Yaramaz kız çengel bacağın• 
dan yakalar, '8fağı doğru çeldf
tirir, lkanburcağn etinden et ke-
ıiliyomıuş gibi feryadı baurkea 
avndle su aerpiıtirmeğ• baı1ar, 
annesi, teyzeSi, dadısı gülmedeu 
kmhrlar, afacan bu sefer tahtayı 
koparır, havuzdakiier locaya dolar, 
bir ~urcunadır lc:opardı. 

:Madam Blanı ~ücudunu P 
t•aaemek ~ ç.in he~n keadiol 
saya atat', ·malim .a yaıb- tıka· 
nıklıklar geçirirken iti yine •1aya 
botar, kurbata sibi V,le bir 
yllzer 6yle bir ylb:erdi 11d ••• 

~mlıcadald kölklln )'trlnd• 
evv.alc• pmdild .kafane yoktu. 
Bilmem kimin dokuz on odalı 
kltkl vardı, sabn alınca 
birkaç 'Sene 'O evde o'lurmuı1ar 
sonra bu aaray ıtibl 1blnayı yap
brmıılardı. 

Ati P8fa bir kat dalla çul 
tuttuktan ve karualatdıkdaa 
sonra sokak hamamlarına devama 
paydos •lnrlf, all•ye ma1ısuı 'hu· 
IUl1 liır deniz hamamı yaptırma

ya baılamıib. 
Paşa , laiımdan 'Ye çlSrçöpten 

hali, suyu mikrobıuz Ye temiz 
olarak Çiftehavuzlarla Fenerbahçe 
arasmda ( Saliıtra ) dalya· 
nına lkarıı olan sabili mu• 
vafık bulmuıtu. Yalı bir az çaµ
raşıkcnydı amma denizini• ber· 
raklığma, etrafmın asudeliğin• 

uyar yoktu. 
Deli Fuad Paınnmı bahçesi 

6nUnden timendifer yolu atla• 
mb ileri doğru gidil:rken, döne
meç yerden sapma; doj'ru tarlaya 
dal. Denizin kenarına ıel, ke~l 
yolundan kıyıya in. 

Bu hamam, hususi deniz ha· 
mamlnrının birine benzemezdi. 
Boğaziçindekiler, Adadakiler, pe
davra tabtalanndan kurulmutı 
hitA miDhuzur, hell bozuntusu 
ıeylerdir. 

İçlerinde d6rt klt1 .banyo ede· 
mez. Girecek olaalar balık lıtifine 
dö.1 erler.. Hepıi de zından gibi 
karanlıktır; .zira yaMardan g6rlU· 
muin oiye nstleri kapalıdır; 
pencereleri yoktur; önlerinde 
taraçnlan da bulunmaz. 

Halbuki Ata Paşanın hamamı 
ıankl bir köık, bir kameriy. 
idL 

Tahtaları düzglln, rendeli, 
biribirinf' geçme; çatısının etrafın
da oymalı saçaklar; üıtllnde açılır 
kapanır tente.. 

Önlinde üç tarafa nazır 
taraça. Tar.a~da tahta aedirler, 
kanapeler, masalar. Hamamın 
içinde bölmeli höcreler; oturacak, 
yulanacak, ıekerleme kestirilecek 
miaderJer. 

Kaç 'tane dolab, tel dolab, 
Dolablarda deniz levazımatı: 
LAstik serputler, deniz elbiseleri, 
peştemallar, sUece-kle; ylizme bil· 
miyenler için kabaklar, mantarlar. 

En baştaki dolabda hanımefen-
.liye, kızına, ablasına .mahaua 

banyo takımları. Yanındakinde 
misafirlere tahsis edilmit olanlar. 
Karşıkl dolabda kahvalh leferrO· 
ah: Tabak ,anak, çatal bıçak, 
lrtU peçete.. 

Kocaman,. ytiklnk kadar tel 
4otal:nn iist gözüıtde -çereda eavaı: 

elerde tereyağlar; kavanozlar-

Yektaüıın Rızapaıa arauından meyrett~ manzara 
ela reçe1ler; balyalarda peynirlerin, koyuverlb inci diılerlnl göster• 
zeytinlerin çeıidi; teneke kutularda meler ••• 

. biıkllilerin, gevreklerin, ıüetaların Fınaıkçıbk baıka naaıl olur 
ıtftr]Qaft... diyeceksiniz. 

Dolabın alt gi;zlerinde cinı Evet, lokAr etmlyoruı; böyle 
cim menim yemiıleri. Klıedekl t.oppahkları vardı. Herkealn kin· 
raflann nıtü boylu boyunca 1cavua, dan de belki aş'kındı fakat bu 
karpuz.. kabil ıklmaeler gibi lıav.ai mizac, 

Hamamıa lıkelulne liç aandal çi,ekten _çiçeğe konar, daldan 
bağlı. dala uçar değildi. 

Biri beyaz hoyalı, aarln, pınl 
pınl bir futa; Yektanın binmeıine, 
'kürek çekmesine ma'hsuı .• Öblırft 
geuİi, karınlı, ferah ferah on 
kiıilik; misafirler, şu bu gelirse 
onları gezdirmek için.. ÜçUncüaU 
de kayık; balığa çıkmak için. 
Ağları, çaparileri, oltaları hep 
tamam. 

YeniköylO bir Rum hamamda 
bekcllik eder, kayıklara bakar, 
kürek çeker, bazan da kUçfik 
hanımla ve matlmazelle beraber 
bahfıa çıkardı. Her aabab t•fnkla 
Adalara doğru açılıb barbunyr.Jar, 
mercanlar, pisiler tutar, köşkte· 
kilere taze taz. yedirtirdi. 

Temmuz ve ağustos aylarında 
Yektanın bat eğlenceıl bu deniz 
hamamı idi. Annesi, teyzesi de 
denize girerler, herkes gibi.. 21 
veya 3 J banyoyu bulunca bıra-

kırlardı. Halbuki o, madmazelle 
beraber iki ay muntaıamen ıtaıı· 
nır, kimi gtın Hileden enel, 
kimi gün akşamUstil girer, ördek 
gibi ıudan çıkmazdı. 

Okadar güzel kUrek çekerdi 
ki, her an, her lahza: 

- Ah ıu Adadaki, Modadaki 
kayık yarqlarına ben de iıtirak 

etaeml.. Frenk ınadmazeJleri, in· 
gillı mİlleri Kihl kendimi göster
Hml.. Diye çırpınıb dururdu. 

Haı'ramn haftaıı oldu mu 
k61kleki 1Undurmadan hamamın 
takım taklavatı arabalara yUkle· 
tilib kurulacağı yere taıınır, dUI· 
gerler gelib hepeini :yerli yer:ne 
kurar, Eylill girince parçalar ıö· 
kUlür, yine Çamhcaya nakledilirdi. . . . . . . . . . . 

Yek ta nazlı, ıımarı1c, töyl• 
bl>yle fakat ince, hassai bir kız
dı. Sevmiye çok istidadı vardı; 
mevilmcğe mtiftakh. 

Şöyle karııdan bakarsan, hal 
ye eharını tedkik ederaen: 

- Bırak Allnhını 1eversen, 
geçi.. Fmdıkçınm., aıiftenin biri! .. 
Dersin. 

0 Bfil"I tıklık, allı pUı; o so
l<akta keklik gibi sekme, her bir 
azası ayrı ayn kırılarak yürilme; 
ıo Frenk kızları gibi çe,,iklikler 
;pozlar; Franı zca konuşurken 
takındığı edalar, aUzülmeler; be· 
ğendiği tipte bir gene g6rUnce 
vual peçesinin altından ııülftmae
meler, yektan yere kahkahalar 

( Arkuı Yar~ 

lzmirde Spor 
Pürüzleri Kalktı 

hmir, 17 (Hususi) - 'Türkiye 
idman cemiyetleri ittifakı ikinci 
başkanı Bay Halidin tavassutu 
üzerine ID11irdeki spor plir.Uzlerl 
halledilmi tir. Önnm zd ki f
tadan itibaren sekiz kulüb Jik 
maçlarına devam edecektir. 

Yapılan anlaımadan sonra 
kulüblcr arasında yeni yeni reka· 
betler başlamıı bulunuyor. Altay 
ve altınordu takımları taze ve 
yeni kuvvetlerle takviye edile· 
cektir. Bu iki kullib Jik maçla-
rında mUeasir olmak için her 
tUrlil haztrlıkları tamamlamııbr. 

Türkiye uzun .atlama .rekord· 
meni Bay Tevfik lımir de Altın· 
ordu lku1übUne intisab etmlıtir. 
Altınordu futbol takımında sağ 
içeri hücumcu oynayacaktır. Atbn
ordu kulUbU ayrıca Adanadan da 
bir oyuncu getirtmiştir. 

Pari• - Prag, ltalya • Fransa 
Maçları 

Pariı, 18 (A.A.) - PR1'is ~lı
rl takımı lle Pc.ag ıebri. takımı 
arasmda yapılan fudbol maçında 
Paria aıf 4ra karıı birJe PraiJ 
yenmiıtir. 

~ 

Roma, 18 (A.A.) - Franıa ve 
italya Milli takımları diln çarpıf· 
mıılar, çok ııkı ve .. ukah bir 
maçtan sonra ha!ya, bire karıı 
iki golle maçı kazanmıştır. 

B. Mu•olini maçta hazır bulu• 
nuyordu. .. 

Amslerdam, 18 (A.A., - Ho
landa • Almanya ta'kım1arı arasın· 
da yapılan fudbol maçı eanasında, 
Faşiıt aleytarları nUmayiı yapmıı· 
lardır. 25 kiti tevkif edilmiıae de, 
sonradan sa'. ıverilmiı:erdlr. Maçı, 
(2-3) ile Almanlar 1cazanmıılardır. 

Şimdiye kadar iki millet dokuz 
maç yapmış, bqi berabere netice· 
lenmif, dördUnti Alma11lar kazan• 
mıılardir. 

* Oalo, 18 (A.A.) - Dünya kG--
rek çekme •nr•at ıampiyoa1uğu• 
nu Norveçli Mikiil Stakarut ka• 
zanmıbr. 

~t •• .. 

_Habeşistana Asker Sev-
kiyatı Devam Ed·yor 

Almanya Da, CenubdaAvusturya Hu· 
dudu Yakınlarında Üç Fırka Kuv\'e

tinde Asker T ahşid Etti 
( Baotaar:h 1 lncı yüzde ; 

lortffl.. ilk ta'bur Pazar akşamı 
hareket etmişti. 

l9ln içinde lta1_yan • Japon 
Rekabeti 

Parla 18 - talyan - Habeş 
kavgası hakkında yeniden mti· 
hiın ifşaat yapılmaktaCbr. Şöyle-
ki: 

İtalyanın Habeşe kar.91 haR
.keti, herfeyden evvel bir japon -
ltalyan rekabeti nc'ticeiidir. Jıı· 
.ponya Habeşi ıelveriıU bir pazar 
addetmektedir. Bundan iki aene 
evvel Tokyoya giden Habe, Hari
ciye Nazırı, Habefistanın mamul 
•IY• ihtiyacını Japonyadan teda
:rik edeceğine dair bir mukaYele 
imzalamıştı. Bu hususta birtakım 
japon firketlerine, Avrapalılara 
verilmlyon imtiyazlar yerildi. Banun 
üzerine de Habeı ıorduaunun esas· 
la arette 11lahına baş1andı. lf a'kat 
Japonlar, bu mıntaknda ltalyan· 
lara kartı askeri bir kuvvel haUn
de ç.ıkmıya pek niyetli olmadık· 
lanndan, ltaly,a, ergeç Habefiata· 
ını yola getireceği ümidindedir. 
Bu-:.un için iıe: 

Adedi (100) bini bulan, 300 
mitralyoz, muhteı:f çapta 150 top, 
bir miktar tayyare ve tanklardan 
mUrekkeb olan Hebeş ordusuna 
kar.şı bir hareketi askeriye ic
rBBmı göze almıı ıörllnmektedtr .. 

Habeı ordusu, inni kadar 
Belçika zabitindan mlire'kkeb 
bir tensik heyeti marifetile iılah 
olunmaktadır. 1933 senesinin Ni· 
11anında yine Belçıkalı olmak 
ft:r:ere ikinci bir heyeti askeriye 
daha Adis - Ababaya gelmiştir. 
Bu heyet de memleketin zabıta• 
ıını vücuda getirecektir. Bunun 
haricinde bir müddettenberi beı 
kiş;Iik bir IBVeç heyeti askeriyesi, 
gene Habeı zabitlerinin tallın n 
'terbiyel askeriyeleri ile me~gul 
olmaktadır. Habeı Jmperatorunun 
as kel'! btr müşaviri "Vardır la 1sveçli 
bir Generaldir. Adı Virjindlr. Ha· 
beı ordusurrun emr v• kumandaıı 
da bu adama -verilmiştir. 

Bu sayedey memleketin muh· 
telif noktaların da mühimmat de· 
polan vücuda getirilmiştir. Bu 

malzemey.i ve ıllahı veren JaPo0
" 

yadır. Japonya, bu sayede, b?t~ll 
Habeı pazannı e!ine geç.irınııtil'·1 Habeşistanın Taksimi Planı mı 

Paris, 18 - Habeilstan bak· 
kında geçen yaz ltalya il<: Iog~" 
tere arasında Londrada bır 
konferanı Rktedilmif, bir takılll 
kararlar verilmiştir. 

BugUnkU hadiselerin ozamankl 
brarlann bir tatbiki otduğd 
tahmin olunmaktadır. Mar.silyada 
'fildnrnıeı: Franaıı Hariciye Natıfl 
Bartunun bu kararları bUdifi 
veya aezdiğt o vakittenbeıi ma'" 
Jômdur. Bartunun bu kararların 

tatblkin• laiçblr zaman mU1aad• 
etmiyec•ği de ayrıca naevcud 
malumat cllmleaindendir. Şu hal• 
aöre ve bUtlln tekziblere rağmen 
ltal_yanın Habeılıtaaa kartı ilk 
fıraatta aeniı bir aa'kerl 

ıllarekest ,-apacağma muhakkak 
mazarile b&kılabiUr. lngUterenf• 
ltalyaJI Habe,e karıı teıvik 
•lmesl, ma'f'İ NiHk yakan TidUr 

rinde g5d olmasından ve Habe· 
şiıtanı, Sudan için daimi bir 
tehlike gibi ıörmestndendlr. 

Habe,ıstanı ikinci Bir Manç•rl 
Londr.a, 18 - ltalyan • Ha· 

beş ihtilafından dolayı Cenevrede 
rahatsızlık vardır. O derece ld 
Habq meseleainJ, ikinci bir Man• 
Çtlkao tellkkl edenler çOkt.r. 
ltalyanın bu davada emeli ıudurı 
Eritre mtiatomlekeslnJn •akin bir 
surette lnkiıafı ve kendi mUstem• 
leke ihtiyacını temin için Habe· 
ılıtanı himayesi altına almak. 

Çlhıktı Habeı topr&kları bereket· 
lidir ve mld.nleri lf1enmem~~tfr. 
BUtUn bu noktalardan Habet 
davaıı Man,ç.ukuo dayasına benze• 
mektodir. Eğer Uluılar Kurumu, 
Mançuri meHlulade olduğu aibi 
bir tahkik heyeU gönderir ve bu 
heyetin raporu ltalyanın aleyhine 
çıkarsa ıUalya <la j.ponya gibi 
Uluslar Kurumundan çekilir. 

* NapoH, t8 (A. A.) - R6yt-ır 
ajanıı muhabirinden ı 

2.000 İtalyan asken Sömali'ye 
gitmek .Uzere :vapura binmlflerdir. 

,_. SÜMER SiNEMASININ MUZAFFERiYETi 
Umumi talep &zerine •e benUz görmemiı o1aalarm i'&'meleıinl temine.o 

LA DAM O KAMELYA 
Mahletem fa'hetıerintn gördUğU fevkalade rağbete binaen SU mer 
slnemaaı MUdUrlyetl; bu milıteana :fil,..I birka, atı• daha 
g6ıtwmeğ• karar vermiıtir. 

Gidiniz gör.UailZ ve dosttartnıze tavsiye ediniz. 

Bahkeslr asllye hukuk hl· 
klmlltlnden: Suaurluğun Göbel oa· 
biyesine tibi Gurafa köyiiııdeıı •e 
abali9indea Kel Mehme4 .oğl&ı Şem. 
ıeUin n Oıman ve arkadaılan namt• 
na vekillerJ i'nfik Baıaran n Sami 
Koçak taraflanndfl1l latanbulda Ni9aıa
taşında Hum•li caddeıinde 21 No. lu 
hanede Hayriye Melek n Naciye v,e 
Faika haıumlar •leyhioe •çılan Brığoa 
pa9a 'Verueam• a'ii ıolduğu lddiasile 
hacnttirilmiı olaa. cayr1 menkulün ~•
r.id&t •e mın&tiine nki hacı.in fı'kki 
ve munraı.anın men'i duasında mü4· 
dei aleyhluin yerlerinde bulunmadık
ları ve elynm oturdukları yerlerin 

belli blmama11od&n iliin yolu ile 'teb· 
liı•' yapılmasına ve muhakemenin le 
17 lılan 984 Çaqamba günl aut tt a 

1-llllfill• Tepebaıı .Ş.lalt 

SıhirTUjafnıa Ti1atro1tt111da 
Bu aktam saat 80dt 

UNUTUL1'N 
ADAM 

6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hikmet ..... """" ~· .. ~ 

Tepel:.qı Gaıdanbarında .pek yakında 

BUrUk sUrprlz geceterl 
Şehir T:i7atroıu bale heyeti baır: 

l'1a .zenl'İft proırramlar hazırlamakla ır. __________ ............. ..-............ -..... .. 
t&lilciae kar&r -.erilmittir, o giin gel
madi&leri ıtakakde h.tıannda ı1ıyaP 
kW\ ........ ilaa olmım. 



'iTTIBAD 
~ 

ve TERAKKi 
8 inci kmtn Jııo. 203 

• !v,_sıl Doldu ?.. • 

Nasıl Y aıadı ~ .• 
.Vasu Ôldül 

lier llakkı mahtuzd:11. .. 
~9. 2 - 98!5 

lttihad V ;T~rrakkidenMaada Birtakım 
Fırkacıklar Türemeye Yüz Tutmuştu •. 
~•nılycttn (efrad mevcudu) yarlı
~ıncfa açılan bu gedik, b~rdenbire 

•llt paıanın bUe nazarı dikka· 
t' . 
~a.ı celbetmlı.. çOrllk kuvvet:ere 

Unad etmenin ne fahit bir hata 
~~dufunu bir kere daha acı acı 
llaederek: 

Kara Kemal beye: 
- GördUn mU, efendi.. kendin 

de aldandın.. beni de aldattın. 
Demişti. 
Meırutiyetln llAnından evvel 

he ıonra, tam on Uç senedenberi, 
lrçok aadamata rağmen ( Ittibad 

•• Terakki) blnesini koruyan ve 
)'fatan ( lttihad kuvveti ) ndeki 
"r•ınb; artık g~zle görUlecek 
derecede bariz bir hale a-elmiıU: 
b· - Acaba.. cemiyet yaşaya-

ilecek mi? 
t, Şimdi blltlln fikirleri, yalnız 
u ıual iıgal etmekte idi... Gün 

;• ıaatler g•çtikce, ( lttihad ve 
•rakki) nin varlığını tcbdid eden 
~ehlike çoğalıyor.. bu teıekülila 

tlnyeainl ezen bu yUk, ağ rhğı 
lrbyordu. Vaılyet, ne (31 ·Mart)k kanlı gUnlerlne.. ve ne de Bal-
ın harbine tekaddiim eden 

atlnlerdo zuhur eden muhtelif 
&'t'Ublann tebdidklr (blaf) lanna 
b~nıe111iyordu. Cemiyetin mevcu· 
dıyetini ezen ağırlık arthkca, iman 
•e mukavemeti zayıf olan unıur
lar birer birer dağılıyor .• tufeyli• 
1•rden ibaret olan bozuk usare 
giderek sadece ( öı ittihadcı) lar
daa mG.,.kbb Wr poaa bh
yordu. 

Her (ikbal ) in ( ldbar ) a 
tahavvlll ettiği ıaman g6rülen 
t•letiruhiye, her kıyıda, her 
le ötede, her mevkide, her ma• 
( i~da göze çarpıyordu. Artık 
( il~~adc.ılık ), . bu ismi kendisine 
lttih 1 hır tarık ) gibi mefkure 
lnh· •z eden mabdud bir zümreye 

1111 ediyordu. 

* •of ( lttihad •e Terakki ) nln hı .. 
bu~nan hu zaafı üzerine, lıtan
llya • birdenbire bir fırkacılık 
olurnıverınlıti. Her ne nam altında 
teıe~ olıun, biç bir fırkanın 
tek k lllllne tahammtll edemJy .. 
l'e l •dar kıakanc olan ( lttihad 
fl11ıcÜ'alcki) teıekkllllalln 6nlade 
blrta1q llluhtelif nam ve ua•aalarla 
•tlllelc 111 

( fırkacık ) lar ıulaur 
"ritl, latidadını göatermlftl. Ek· 
"-•ile ~dece birkaç idare heyeti 
ibaret f beı yaprak prOl'amdaa 
l&ıter: ·~ bu teıekklllvin bq
lnkı1ab •ı' tıbkı ( 10 • t••mm) 
lertııi ını takib edea •••rtl atln
de •=l .. heın gtllllaec•k •• hem 
b ••nacak t 1 •nziyord • • iflı vaziyetine u. 

le (Mlitareke) 
uvvetJendJk •• (ıulla) ı6zleri 

bir kayn ce, blUln hislerde 
lelJf zu •ınıa haıd ol•uıtu. Muiı-l 
' rnrelerl 

Ct ltrt orta n, muhtelif diltllD-
1>.ıyorku. ~a kdôktıbaeye hazırla-
l'ordu. F ekr ca, birıey bekll-
b a at b· ekledi .. · . ıç kimH ne , gını bil . ' 
•h an b . rnıyordu. Ortaya 

azı aıyaıet k ~ h' . 
- E a ınlorı: 

ile bera~endinıl.. Blitlln cihan 
bir de'V er, nıenıleketimlz de yeni 
binaen r~yde dahil oluyor. Buna 

ı are Ye • 
llıeUcrlnı · 1 sıyaıet lıtlka-

ı:ı. deiiftlrm.ıı_ Fll'ka-

cılakta yeni ı;ü' ve unsurlara 
mllracaat etmeliyiz. 

ne olacağı, hentlz bilinemiyordu. 
lmperatorluğun paytabtına girme· 
ye hazırlanan galib:er, acaba 
ne sretireceklerdi?.. Hakiki IHr 
(Sulh ve muhabbet) mi.. Yoku, 
dörtbuçuk Hnedenberl iliklere 
kadar iıliyen (Hır• ye nef· 
ret) mi? •.• 

: Arka11 nr) 

······························-···········-·-····-····-
TAKVİM 

Giın SALI Kuım 
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Arabi Rumt 

Diyorlardı. Fakat bu zatlar, 
• tıbkı (Bizanı) ın son günlerinde 
olduğu gibi - Osmanlı imperator· 
luğunun da on senelik f.rkacılık 
yüıllnden son saltanat devr11i ıe 
girdiğini hiasedemiyorlardı. Bir 
aaırdanberi (Hasta adam) namı 
altında yaıayan bu muazzam İm• 
peratorluk, artık tarih"n derin 
mezarına yak"aşıyordu. Bu mezara 
kayıvomek için küçük bir hare
ket kAfi gelecekti. (Yeni amil 
ve unsurlar) sn yapacağı (Ame.) 
ve (Aksülamel) ler, acaba bu ha· 
reketi durdurabi:ecek mi; yoksa 
tHri mi edecekti? •.• 

15 Zilkade USJ 1 ' Şubat 1955 
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Filhakika bütlln cihan ile be· 
raber, memleket }eni bir devre
ye giriyordu. Fakat bu devrenin 

Glinet 1 04 6 54 AkfJ• 12- 17 47 
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"'"-.Yarın akşam M E L E K Sineması 

l 

Senede yalnız bir Um çeviren aevimli yıldız 

NANCY CAROLL tarafından em1alıiz bir ıurette yaratılan 

AYNANIN SIHRi 
Fransızca sözlü bil) ilk filmi takdim edecektir. 

Evlilik hayatını • Atk yüzünden katil olan bir kocanın ıatırabını, kıskançlıklarını 
en hiui bir ,ekılde ıöıtereo nefiı bir ıaheıudir. 

Ayrıca : Paramounl dünya haberleri. · 

Türkiye Ziraat 
· Bankasından: 

Ankarada Bankamız fen aerviıinde çahştırılmak üzere J fen 
memuru ile bir daktilo ~ıınacaktır. 

1 - Fen memurunun menaucat, makine veya baıka bir fen 
tahıili yapmıı ve tecrObe a-örmtlt olması Ye l)'i Almancıt bilmesi 
ıartbr. 

2 - Daktilonun orta tahıill yapmıı olmaıı Ye iyi Almanca 
bllmHİ llzımdır. Iliveten F.-anıııca bllenler ve liıe mezunlar& tercih 
olunur. lıteklilerin 21 tubat 1935pe rı~mbe akıamana kadar Anka· 
rada Bankamız Memurin MildllrlUğline ve Istanbulda ıubemiıe mO· 
racaatları. ( 793 ) 

Taşköprü Belediyesinden 
1 - T aıköprlt kaa ba11nda yapılacak elektrik tHisabna toptan talip 

çıkmama•·. tlserine ekailtme ıartna111elerindo izah edllclJji te
kilde lnıaat •• tHiaat a .. jıda yazdı Oç kııma balnnerek ka· 

1 
palı ıarf uaullle ekailtmeğe konulmuıtur. 

· Blriacl k111m profil mucibince bark barfiyab Muhammen bedel 
1 ıanbral bina11 makine temelleri ıu köıe-

lerl, bllcllmle teferruat ••6050,, alb binalı 
. lldacl lo11m : Şeltir elektrik .. bekeıi te-

ıiaab ve bllclhale montajları "6200,, Uradır. 
Oçın.a loaım : Makiao akaaaı olup cebri 
ltorular dDrbin Alter•at6r tablular •• bun· 
'~rıD teferruab montajları "5650,, Uradır. 

1- tkalltme 28 Şubat 935 Per .. mbe ,Onl 1&at OD beıte Tqköp-
.dde Belediye EncDmealade yapılacakbr. 

a - T eldif mektuplan saat OD d8rd• kadar Belecll1• EaclmenlD• 
terllmit olacaktır. 

4 - MuYakkat teminat her kııım lfia mulaammeo bedelin % de 
7,60 buçutudur. 

1-Şartname •e proje &aeklerinl evnlce almayan talipler Iatanbul 
Taksimde Istlkl&l apartımanında Mllhendia Bay Hasan Halide 
müracaat ederek alacaklardır. Y alaız ekıiltm• ıartaameıi iste
yenler T ııköprll Beledlyealodea lıteyeceklordlr 

6 - lıtoldller teklihaameye mukayyet olduldan Ticaret Odaaı alcJI 
numara ve YHikalarıaı laıaatnt me1'ullyetlni deruhde edecek 
ehliyeti Nafıa Dairelerinden muıaddak Moh,ndiı •e Fen Me
murunun taahhUtnamealnl tfrketler namına dı. teklif •erenler 
derecei HIAhiyetlerlal 161terlr reıml vekiletnamolerlni bağla• 
•alaıı lkımclar. "753,. 

Fırtına Haberleri 
--------·---·· ....... --....-

Avrupanın Birçok 
Kazalar 

Yerlerinde 
Oldu 

( Baıtaraf· 1 ınc. YÜ:td• ) 

fındaa lrurtanlmııtır. 

* Malatya (Huauıt) - Vlllyete 
bağla bUtUn kaza ve nahiyelerde 
yollar karla kapanmıı bulunmak· 
tadır. OrtakGy nahiyeaiade kano 
yük.ekli~i iki metreyi bulmuıtur. 
Akçedag, Ptıtürg• v-. Adıyaman• 
da kıt bUtlln tiddetile devam 
etmektedir. 

Akçedağda Sllleyman adl b' 
köylU oğlu ile beraber odun 

1 k: 
kıerkben fırtınaya tutulmuı, oj-lu 

ay olmuı, kendisi de don k 
ölmUıtür. PUtUrğe yolund:r:a 
Mehmed adlı bir k6ylll donmuı
tur. Y ağıı tesirile Aziziye mahal
lealnde Eaki Akçcdaj mUatantlii 
Bay Mahmudun ahırı çökmUt 
hayYanlar enkaz altında kalmıı' 
bunlardan bir dana ölmOı diğe; 
hay•anlar kurtarıtmııtır. 

* 
Y ozgad (Hususi) - Bir za-

mandan beri iyi giden havalar bir
deDbiro bozmuş, tipi halinde kar 

yaj"mıya başlamııhr. Çorum ile 
yapılan nakliyat bu yüzden 
durmuıtur. 

Avrup:ada vaziyet 
Varşova, 18 (A.A.) - Pozman 

civarmda ruzgirdan harab olan 
bir evlıı enkazı altında Gç kişi 
ölmiiıtnr. Lehiatanda 48 aaattir. 
Kuvvetli bir kasırga hllkGm ıtl

rftyor. Haaarat mtıhimdir. Karla• 
rın erimesinden bir çok nehirler 

taımıı, birçok evler au altında 
kalmııtır. Sel:or birkaç köprüyll 
ıürüb göUirmUthir. 

lf. 
Amsterdam 18 (A.A.) - Şid

detli bir fırtına, birçok kazalara 
.ebeb olmu,tur. Ölen 5 kiılden 

_UçQ boğulmuftur. Ayrıça birçok 

yaralı vardır. GemUer, limanlarda 
kalmıılardır. iki çan kulesi IJıkıJ .. 
mııtar. 

... 
Berlin 18 (A.A.) - Otomobil 

aergiıl yanındaki 23 metrelik 
ıııkh kule fırtına yllzllndeo dev
rilmiş, ayrıca bir ev yıkılmış, blı 

itfaiye neferi ölmUttllr. Laypziı· 
de de çok haaarat Yardır. Birçoı
telgraf telleri devrllmlftir. 

* Berlin 18 (A.A.) - Dehıetli 
bir fırtına Berlinde birçok haaar· 
lsra sebebiyet vermiştir. Ağaçlar 
devrilmit ve batta köklerinden 
aökUlmUı ve birçok damlar uç
muştur. Fırtına diğer bir takım 

ıebirlerde de mühim haaarlar ika 
etmiıtir. 

Fırtına yüzünden Mulhaym 
mahalleıinde 36 aile, evleri yıkıJ.· 
diğı için yersiz kalmıılar, Breı)ay 
da da bir kadın ölmtııtnr. 

* Londra, 18 (A. A.) - Din 
lngllterede tiddctli bir fırhna ol
muı, rUı:gAr bazı yerlerde saatte 
120 kilometre ıur'atle esmittlr. 
Bu arada bardaktan botanırcasına 
yağmur da yağmııtır. Bazı ovala• 
rı ıu baımıı. deı,ıiz ve karada 
zazar husule gelmiıtir. 

Asri llkmekteb 
Fındık lı da bir müddettenberi ya• 

pılmakta olan uri ilkmekteb b:nuı 

için evvcln alına6 ana klfi gclme
miıtir. Çocuklara oyun kıamı o 'arak 
daha lılr mıktar ar.a iatlmllk edll
mui ı:aruri görllmaıtür. Araa •ak il• 

da iaUmllk edilerek, burada bir bah• 
çe •Ocu:!e getirilecektir. 

TercUmanlar Kursu 
Bir mfidd ettenberl devam eden 

terellmanlar kurau tedrisatına nihayet 
Yermit Ye din imtih•nlar yapılmııtır. 
imtihana ( 90 ) kadar tercl•an l'İr• 
mittir• Netice birkaç aüa aonra belli 
olacaktır. 

~=======--=..,_,=-=====--'"':!!"~· 

Tevkifhanede Bir Hidi~ 
( Baıtarafı 1 ne ylzd• ) 

etmişler. Üç, beş dakika iç.inde 
koğuşun içJ bir harb aahnHi ha
lini almıı F oriköylll lbrahim: 

- Ulan senin kanını içeyim de 
herkea kurtulaun. NAraıile Arna• 
vuJ Hacının iistüne atılmıı ve ıol 
memealnln llsttlne bir tit saphya
rak aiır ıurette yaralamıı, Hacı 

da can havlile fiti Ibrabi
mln kaıı • Oatnne yerleştlrmlı. 
Bu aarada Jandarmalarla di . , gar -
yanlar kopıa girnılıler. Fakat ilk 

hamlede döfUt• mani olamamıl'" 
lar. Hacının arkadatlarmdaD 
Kemalle Naki de bıçaklaril F 
rlköylll lbrahimin kıardeıl ye e-

l bil x.. d •tarı 
ıo •510 en yaralamıılardır. 
lbralılm vı Arnavud Hacı aldık· 
lan yaralara rağnıea gözleri dön· 
atın bir halde ayakta duruyorlardı. 
Baıgardiyan bay ŞUkrll, lbralıimin 
llattiae ablmıı •e elinde b i 

k 
L D iÇ& iDi 

alır en •endi elinden l yara an-
mıtbr. Bay Ştıkril baıından, katla 
nndan Ye yilzllnden de muhtelif 
yaralar almıtbr. 

Bu ıırada ite elkoyan jan
darma, derhal vaziyete hAkim 
olmuı ve yaralılar tedavi edilmek 
OJere hapishane hastanesine kal
dınlmıılardır. F eriköylll lbralılm
le Arnavud Hacı aau yaralıdır. 
ve bu ıonuncunun aıhhi vazl· 
yeti tehlikelidir. 

H&dlaenin tahkikatına müddei· 
umumi muavinlerinden Bay Hik· 
met elkoymuıtur. 

BASAN 
ÖKSüRUK PASTiLLERi 

ÖksUrük, Nezle, 
Brontit, Boğaz ve 
Göğüs Hastalıklarile 

Sesi Kısllanlara 

Şif al tesirleri çoktur. 
30 kuruıtur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

HASAN 
K.uvvet Şurubu 

Zaafı Umumi, 
Kansızhk ve Kemik 
Haıtalıklarına tifat teairJerJ 
çoktur. Çocuklar, l'ençler, 
genç kızlar ye ihtiyarlar her 
yaıta istimal edebilirler. 

HASAN ECZA DEPOSU 
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ESMER &fJL 
Muharriri: A. R. 'l'efrıka N 9. : :13 

Kesilen ·· ·d 1 umı •.• 
Sitihdar Osman, Esmer Gülün Elden GittiA'inl 
Laladan Duyunca Fena Oldu, Yanıb Yakıldı .. 

- Seni bir yere koyub orada 
oturtacağız:. 

- Ya, anam?. 
- Canım şimdi.. anayı, 111a• 

nayı bırak, Sen, kendi baıına 
konan devlet kuşuna bak. 

- Y ook. ağam.. anamdan 
vazgeçmem. 

- E, onun da bir çareıine 

bakarız. 
- Ben, bu aarayda mı otu· 

racağım. 

- Hele bakalım. 
~ 

Oıman, ıabını:ılakla Amber 
Atayı bekliyordu. Ancak 6il•y• 
doğru mabeyin odaıında bulut• 
tukları zaman, Osman bllyllk bir 
merakla sordu: 

- Aman ağam, ne oldu?. 
Amber Ağa, bu Esmer Gtıl 

ınesel•ainde aalın p11yını kendiae 
ayırmıya karar verdlil için m .. 
baretle hareket ediyordu. Buna 
binaen mahzun bir tavur aldı. 
Aralarında ıu konuıma baıladı: 

- Fena, beyim.. çok fena ..• 
- Aman.. ne diyor6un, lala• 

cıj'ım?. Niçin, fena?. 
- Kız, sultan efendhnlz.ln 

eline geçti. 
- Kız, sultan efendirnlıln 

eline mi ieçti?. 
- Yaaa .. 

- E, ııe olur?. 
- Ne mi olur?. Kızın ayagını 

şuradan ıuraya 1ektlrmez ki ..• 
Bu fettan kız, patamı baıtan 
çıkaracak .• Sarayın lçlnl birlbirine 
katacak; deye.. kızı aldı, daire• 

•İn• kapadı. 
- Ay, timdi, kız, ıultan lıaz• 

retlerinin dairHinde aal? .• 
- Ôyleya.. Adeta, mahbuı .• 
- Aman lalacıtım.. Ben bu· 

gün kızla buluşamıyacak mıyım? •• 
- SorJana, bakalım •. Bea bile 

ylizllatl görebilecek miyim? •• 
- Eyvaaaah ••• 
Oıman fenalaşmıf.. Ad•ta ba· 

yılacak gibi bir bal almııdı. Am· 
her •i• derin deria içini çekerek 
ell..-ini uğuıturmlya bqladı: 

- Eyvah, ki.. EyYab, beyi•··· 
- Baka, lala.. Ben berıeyl 

pzllme aldım. Buıtın bu Hrayıa 
damını, bacaıını ) ıkaruo. 

- Aman velinimetim.. Böyle 
h.tler aize yakııır ıaı hiç. Sarayın 
damını bacasını yıkmakla elinize 
ne ıeçer, sanki?.. Kanı kanla 
yuınaılar, kanı suyla yurlar .. Ya
pacağımız biri•Y varsa, töyle te• 
reyağmdan kıl çeker ıibi iıi iaan· 
lıkla halletmeliyiz. 

Oıman dayanamadı. Titirlyen 
eUerile Amber ağanın kuru ve 
siyah parmaklarını kavradı: 

- Acı, bana lalam.. Şu gene• 
liğime, ıu .yeğitliğime acı. Akıam 
dedim ya? .. Varımı, yokumu bu 
uğurda feda elmiye hazırım. 

- Ah, benim heyim.. Ah be· 
nim saadetlu v~llnimetim!.. Sana 
acımayıb da kimlere acıyacağım. 
Allahil taala tahidimclir ki, bu 
gece sabaha kadar gözlerimi 
yummadım. Hep seni dOıOndtım ••• 
Boşa koydum, dolmadı.. Do!u)"a 
kydum, almadı. Ortada, hanım 
sultanla ev'.enmeniz meselesi olma• 
saydı, o zaman iş kolaydı. Fakat, 
gerek sizden ve gerek benden 
c;er z rrece bir tübbe hasıl olur· 
u... Boytıumuza kemendin geçtitl 

rUndUr. Hadi ben, ne ite ne .. Fa
kat yazık değil mi size?.. lstan· 
bula yeni ıeldiniı. Fakat az ıa· 
manda sarayda herkeain muhab
betini celbettiniz. Akşam da, bir 
anda koskoca Sfllhdarlık payesini 
kazanıyordunuz. Sizi Hanım Sul· 
tanla evlendirmek için ıevketlf 
efendimlıe maruzatta bulunacağını 
Sultan hazretlerinin mUbarek aju
larından işittim ..• Şimdi, bu kadar 
ikbal karı•sında bulunurken bun
ları bir anda tepmek .. Yabanın bir 
kara kahbesi için b?ynuau ke
mende vermek naııl olur, .-ellaf. 
melim? .. 

(ArkHı nr) 

ihanete Uğrayan Erkek 
Ne Yapar? 

( liattarafı 5 iac1 yO:ıde ) 

aldatan kadın muhakkak kıH bir 
zaman içinde piıman olacak, 
eıki Hvgiılni ve çocuklarını ha-
tırlıyacak, onlan kalbinde ihya 
etmiye çahıacaktır ve kocas;nm 
hiç birşey bilmediğini aandıfıı için 
buna muvaffak da olacaktır. 

Okuyucuma bu iki hal ıeklln· 
den birini tavıiye etmekten kor· 
kuyorum. Fakat kadın kalbi da· 
ima merharnetkirdır, hemcinsinin 
hataları önünde de daima zaaf 
duyar, be~kl ahlak kaidelerine 
tamamen muvafık olmıyacak 
emma, o iki çocuğun hat rı için 
ben ikinci tekle tarafdar olduğu· 
mu saklıyamıyacağım. 

TEYZE 

Sun'i Altın 
Yapılıyor 

Saa Remo, 18 ( A. A. ) - Altan 
yapmak lddiaılle para delandırmall 

.uçuadan evvelce aorıuya çekilen ve 
mahkQm olan Lehli DBnikovald ehil 
hibre ile wazetecilerln öallnde 2SO 
wram topraktan 2S miliıram altın 
çıkarmaya muvaffak olmuıtur. 

Ehli bibre: "yapılan ameliyelere 
nazaran, Dilalkovıkinia tatbik ettlti 
ıiıtemia halen madenlerde kullaaılan 
cevher çıkarıcı alett~n daha ylkaek 
verim temin ettij'iai ,, ve aletleri• 
muayeaeainden ıonra da lııiçblr hile 
yapılmaaıaa imkin ol•adıtını ı8yle
mittir. 

Yiae bu ifadeye ılSr~, "l,, ıuala
rına arzedihniyen toprak hiçbir 
netice vermeditf halde bu ıuaa 
arzellllmit topraktan blyGcek bir 
parça altın alınmaktadır. Tecrültelere 
dev.ıtm olunacakt r. 

Suç Uydurmuı 
Kurtuluıta A~ıkyol aokatında 

iki numaralı evde oturan Salfiı iı· 
mimle bir Hyyar maballebici ev 
sahibi Mehmede hırsızlık lstinad 
etmek ıuçundan yakalanmııtır. 

Kömürden Zehirlenmiş 
Fenerde Y enikapı önlerinde 

demirli bulunan Kısmet vapuru· 
nun ateıçilerinden Rizeli Alımed, 
kamarasında öln olarak bulun· 
muştur. Yapılan muayene netice
aiade, sobadaki bt kimlrden 
zehlrltınerelıe 6ltı1Uill anlatılmıştır. 

Kuyruk Kavgası 
Salmatomrukta fırıncı Ahmed, 

beygir!erden hirinin kuyrupnu 
k•stiti için yanında çalııan Arab 
Şewket ile ka•ıaya tutuımuıtur. 
Ka•ı• b&ylimliı ve Arab Şevket 
bıçağını çekerek fırıncı Ahmedi 
bıcaiından atır eurette rarala• 
mıştır. 

( 'fop1anblar1 Dtıvotlor )1 
Kadın Haıtalıkları V • 
Doğum Hekimleri 

Tlrk kadın ha1talıkları ve dojum 
hekimleri birliti dCla akıam etibba 
odasında bir toplantı yapmıılardır. Bu 
toplantıda meılekl mevzular Ozeriade 
konuımalar yap:lmıthr. 

Üniversitede Konferans 
Üniveralte profeaörlerinden Bay 

Lipıchutz tarafından yarın saııt 17.ROda 
ÜniYerıite konferanı salonun-la uzvi
yetin maden metabolililnaıı hakkın Ja 
bir konferanı nrilecektir. 

• 
Önümüzdeki Perşembe günü ııaat 

1" da Halkavi konferans ıalonurıdA 

Profesör Dr. Akif Şakir tarafından 

çocuk: ııhhatı hakkında projeluıyoolu 

bir konferannerilecektir. 

·········--···········-··································-· 
r 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbıtci eczaneler tunlardır: 
lıtanbnl tarafı: Aksarayda ( Ziya 

Ndri, Şehzadebaşı'!da ( Üniver1ite ), 
Ediroekapıda ( Arıf ), Şehremininde 
( A. Hamdi ), Samatyada ( Teofılos), 
Küçükpazarda (Hüseyin Büınü ), Fe· 
Hrde ( Emilyadi ), Eyübde (Hikmet), 
Lllelide (Sıdkı), Cağaloğlundn (Ubeyd), 
Sirkecide ( Beıir Kemal }, Bakırkö
yünde ( latefan Terziyan ), Beyoğlu 
tarafı: Beyoğluoda (Kıırızuk), Pangal
tıda ( Güneş ), Taksimde ( Karakin 
Kürf-kciyan ), Galatada ( Hidayet ), 
Kurtuluşda ( Necdet Ekrem ), Kasım. 
paıada ( Merkez ), Halıcıoğlunda 
(Balk), Kadıköy tarafı: Modada (Fa
ik lı.keoder ), Pazaryolunda ( Nuıııık 
Behce ), Üsküdar tarafı: Çarşıboyııııd" 
( Ömer Kenan ), Biiyükadada (llnlk) 
ecza nelf~ri. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Keçi Kılı Satışı 
Takr~ben 2500 kg. keçi kılı satılacaktır. lıteklilerin 26 Şubat 

günll saat 15 le Beykozda Deri Fabrikasına mftracaatlan. 
':;" ... ., -~· .... ":: ..... '~ . . :..... . ··~ ~ - . 

Çuval Satışı 
Takr:ben 10.00tJ kadar muhtelif boyda kullanılmıı 
aatılacaktır. isteklilerin 24 Şubat Pazar gllnU saat 

>Be~ kozda Deri Fabrikasına müracaatları .. 

.,b 

~AA.44r 
'·v~~I 

-
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alya ugün Ne Kadar 
er ıkarabilir ? 

Seferber . Edile~ Kolordular Hangile~ 
rid 4 r Ve Merkezleri Nerelerdedir? 

) DUnkU telgraflarda okudunuz: 
O bin Faı'ıt delikanlııı, gönüllü 

0larak Afrika çöllerine gitmek 
la iyormuı. Orada Habeı ordu
•urıa karş\ silah atftcaklarmıf. 
Şübhe iz ki bu 70 bin gene, 
ltelyanın blitün kuvveti demek 
dtiiJdir. 

4 
Bugün ltalya yarım adasında 

2 ınil) on insan vardır kibu un 
Ylrı y rıya kadın olarak kabul 
edebiliriz, eder 21 milyon. Bu· 
llun da yarısını çocuk ve ihtiyar 
01•rak çıknrınak yuvarlak heub 
orı nıllyon eder. Şübhesiz ki bu 
011 tnilyonun bepıl asker deiildir 
~· bir harb vukuunda töyle 
it kararlama ile ltalyanın beı 

lrıilyonluk bir ordu kuvvetine 
"hlb olabileceiinl kabul etmek 
llıOaaknndür. 

A. ~akat ltalyanın hududu yalnız 
b frıka ç61leriade değ'lidir. ltalya, 
d Ugiln bududlan ea çok olan 

1 
~•l•Uerden biridir. Onlld ada· 

k•rd•n öUirD Türkiye ile laudud 
0ntıuıudur ve beı milyonluk 

llluhtemel ordunun bir kıımile 
Oıılki adaları temin etmek mec· 
burfyetindedir. Gerçi biz .... 
llıuhtemel bir Habeı • ~ 
ltal7a 1a·nıında bugtınkl 
ılhl bttarafız. Fakat 
biıim bttaraflıiımız ltal· 
Yaya adalan unuttura· 
llıaz. 

Avrupaya gellnceı ltal-
1• Afrika çöllerinde Ha· 
beılıtan lle kavgaya 
taatuıtu~u takdirde Av
l'upada Yugoıla•ya ile 
~!an hududuna dolrun 

İtalya dağ topçuu f aaliyeUe 

cusu, iki alay da muhtelit topcu. ya dağ topu, 90 babarya atır, 
Piyade alaylarından blrlal tank aahra, 93 batarya ağır top, 6 
alayıdır. · batarya muhtelit, 18 batarya ıahil 

Fen kıt'aları: 12 alay lıtihkim ve 24 batarya da tayyare 
Ye muhabere, lld alay köprllcll, topu. 
2 alay lağımcı, bir alay da Italyada hazeri ordunun aıker 
demfryolu. Ye zabit sayısı da ıöyledlr: Ana 

Ayrıca nalillye Ye otomobil Yatanda 478,318 efrad, 23,521 
kıt'alan, kimya harb aervlal Y• zabit. Müstemlekelerde 29,442 
ıerl hizmetlerine aid dlier ta-- efrad ve 1014 zabit. 

Haya orduauna l'e
lince, bugOn IWyanıa 
( 1507 ) harb tayyareıi 
vardır. 

Askeri muharririmize 

gtire, ltalyanın şimalde 
Avusturya hududuna tab
tld ettiği iki kolordu
dan biri ( 4 ) Uncu Ve
rona Ye diğeri on bi
rinci Udine kolorduları· 
dır. 

r muhafaza kuv•etl 
~~k 1 dl a mıcburlyetlndo· ınci ve 9 uncu fırka ar-
2;2 ~u hudud takriben İtalyan piyadHi aeferber lr:ıyafett. n yürüyü9te dır. Udine kolordusu da 

V erona kolordusu iki 
fırkabdır ki bunlar 11 

D ılornotre uzunluğundadır. ıekktıller vardır. t O, 13 ye 14 Uncll fırkalardan 
A\'u 1ier taraftan, bir Alman• ltalyanın topçu kunetl batar· mftrekkebdir. 14 Uncu fırkanın 
11 •turya lttlhadından ~ok çeki• ra itibarile t&yledlr: merkezi, Yuioılavya hududundaki 
a •n Italya, Afrikada bir ıa•aı 245 batarya ıahra, 27 batar- Gorizlya ka1aba11dır. 
:~~akankuanm Yu~~ b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lrdo 45() 1 ili 1 oı,n · kilometre munlutunda st•nbul Evkaf müdüriyeti n arı 
k Avusturya hududuna da çok 

11•~etli bir k ku .. aı eri vvet ayı• 
"ltak~-

"'· 
lla Şu halde ltalyanın Habeıiata• 
Çttl 26nderebileceği kuvYet taı a._ b· 

ır milyonu bulamaz. 
ltaly 1 

Otdn lcu •Yanın bugllnkll hazeri 
tin, ••etine •e ordu teıkille• 
hır ._l•llnce; bugtın ltalyada on 

llolord d Sicil u var ır. Sardunya ile 
Ya ad la 

daalard • noda da bu kolor-
"'•nd 

811 
hariç olan aakeri ku· .,.L. •ıılıkl.r •arclır. ltalya ko!· 

"'lları k 
fırkaı d 1111•n lki, kıamen de Qç 
ı_ ı ar. A 
llUllıanda f .. Yrıca Sicilya aıkerl 
Saduny : 

1
1• •mrinde iki fırka, 

hu ıu au • da bir fırka vardır ld 
re e ltal 

3<> fırk d Yanıa bazerl ordusu 
• an ibarettir 

t Bu ordu k : . 
•kaınıi d . UY•ebnın ıınıflara 

e f6yledir: 
(112) i 

l&kın (ı 2t Y•de alayı, iklıer b6-
hafif ı h •lınn alayı, (30) alay 
'-hra a ra lopçuau, (12) •iır 
tol>çq t(opçuıu, (10) alay atır 

ordu to ) dat pçuıu , (3) alay 
toPc topçuıu, (3) alay aabil 

uau, beı aley ta,)are ıo,.. 

Değeri Verilen Bedel 
Ura Lira 
125 75 

BüyUkçırıı' da Zenneciler a.okatında 36 N. lu peyke mahalline 
ilk arttırmada verilen para az görftldüjUnden ihalesi 23/2/935 aOnD 
aaat 15 de yapılmak üzere on fin daha uzatılmııtır. Daha çok 
vermek iıteyenler varla (9) lira (38) kuruı pey akçe!erile beraber 
Mahlulit Kalemine aelmeleri. (833) 

Değeri 
Ura K. 
710 00 

102 40 

860 00 

* Pey akçui 
Ura K. 
53 25 

7 

ÜıkQdar'da Selmanata mahallealnde 
2021metre terbiinde bulunan Serçe hatuD 
camii araaail• lıeriadekl taflan. 

68 T opkapıda Beyaad ata mahallende 
mekteb ıokatınfla 3 aayıh 74 metre 
terbiind• bulunaa ar1a 

1 

94 SO &yoğlunda Pangalbda Elmadajı cad
desinde S6, S8 ıayılı kayıt mucibince 
430 metre an•. 

Yukardaki emllke ilk arttırmada fıtekll çıkmadıiından lhalHl 
23/2/935 atınli ıaat 15 de yapılmak illere on ına dala~ uıatılmlfbr 
lateyenlerin pey akçelerile beraber Mabl6llt Kalemme aelmel•rl 

"834" 

-
Tftrk Gftmriik Komisyoncuları 
ıstenltul Blrllll ldere Heyeti B•tk•nhlınden: 
Umumi Heyetin Alellde toplantıya çıiJnlmaıı 
Kuııoi vuiyederimiı, delilli nisamoamemis, eıki •• J•Dİ ltUt9elerlmiı. 

•seriade konuıulmak ti11re komiıyonou, Maiyet memuru, Şirket mutemedi, 
Tioaretb.aıaı mtiıtahdemi birlik üyelerini S Mart 936 Pasar IÜDÜ 1Ut 16,~ da 
C1tjalojlo11da Halkni alonunda renel &oplanbya t1aiırıyonım. 

'BALOYA 
Dans etmek için gidersini 

Bu pek tabii ve pek doğrudur. I'nkat ... 
lkl danı yaptıktan sonra oturmak mecburi .. 
yetinde kalır ve arhk hiç kalkmak iateme&• 
ıiniz. Çünkü, ayaklarınız, elımi~ ıztırııp 
Yermektedir. N aıırlannız, ıir.i rahat bırak• 
madığından mütee11ir olur ve ıuvareniı 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütün bu ız• 
tıraplara mahal bırakmamak iolnlRADYO 
SALTZ banyosunu yapınız. Bu ıifabah~ 
tuıla yapacağınız ayak banyoları eayeıindc 
beklediğiniz teda•iyi bulacak, sancı ve eiı· 
kinlik zail olacaktır. Bilha11a na111rlarınııl 

o derece yumuıat.ır ki tırnak ucile hemıı:a 
k6kündeo ıökUp atabilirsiniz. 

1 EmlAk ve Eytam Bankası ilanları 1 
Emlak Ve 

Meclisinden: 
Eytam Bankası İdare 

Esas Nizamnamemizin 79 uncu maddcaioe göre hissedarlar 
Umumi Hey'eti alelade olarak 21 Mart 1935 Perşembe gUnU 
aaat on birde Ankara' dn Bankamız Merkezinde toplanacağından 
bi11edarlarımızın o gün ve saatde toplantıda bulunmalarını 
dileriz. 

Yine nlzamnamemiz hUkUmlerlne göre, . kendi namlarına 
veyahut baıkalarına vekaleten en az yirmi hl11e olan hi11edarla

r1mııın bu toplantıya iıtirAkleri ve veklleten bulunacak olanların 
kendilerinin de hlHedar bulunmaları gerektir. 

Buna hakkı olanlann toplantı gününden en az bet gUn önce 
biase aenetlerini Merkez. veya ıubelerimize makbuz kartıllğında 
vererek giriş kartı almalara ve başkalarına vekAlet vermek lıteyen 
hissedarlarımızın da birer suretlerini bankamızdan alacakları 
vekaletnameyi doldurarak yine beı glln önce Kiriş kartı ile 
birHkte merkezimize vermiı bulunmaları gerektir 

MUzakere Olunacak ı,ıer: 
1. idare Meclisi Raporu 
2. Murakipler Raporu 
3. - BilAnço ve Kir ve Zarar heaabının tasdiki ile temettlllln 

tevzi sureti hakkında karar iıtibazı ve idare Meclisinin ibraeı 
4. - Murakiplerln intihabı 
5. - Murakiplerin ücretlerinin tayini _, ____ _ 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

f ıtanbul AcentahAı 
Liman Han, T elefons 22921 

1'rabzon Yolu 
SAKARYA .. §:'b~t19 

SAL 1 
,.ana Hat 20 de Galata nhbmıadan 
kalkuak. Gldltt•ı Zonl'Uldak, laı
bo 'u, Sinop, Samaun, FatH, Ordu, 
Gireaua, Tirebolu, G~rele, Trabsoa, 
Rizeye utrayarak a•dıttı ayni ı .. 
ke'elerlı Sllrmeneye Üfrayacaktır. 

Mersin Sür'at 
Yolu 

INÖNO npuru 21 
Şubat 

Perşembe aaat 11 d• 

Sirkeci nhbmından kalkarak 
( l:ımir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Merala n Payua) azimet ve 
udette ayal iıkelelerJe Taıucu 
Çanakkale •• Geliboluya utraya~ 
cakhr. ._ _______ , 

... 
v~ı:u;e L ~ı 

VENÜS RiMELi 
Kirpikleri beıler, gözlere Hhhar 

bir ·· ıt·k ıuze 1 •• <ıazibı bahıeder. Aıla 
yayılmaz•• sözlere zarar nrmeı. Kibar 
n .tık familyaların yegane rağbet ettik
lerı Vanlı Rimelidir. Umumi deposu, 
B&b9ekapı, Hamidiyı Tilrbe1inde No.28 
<E•liya Zade) Nureddhı Eren ecza, al&t 
n ıtriya* depo111dur. 

.. 

Komojen Kanzuk 

SAÇ EKSiRI 
Saçların döknlmeline Ye kepek• 
lenmeılne mini olur. Komojea 
ıaçların köklerini kuvvetlendirir 
ve bealer. Komojen saçlann 
gıduıdır. Tabii renklerini boı• 
maz, lltif bir rabiyası vardır. 
Komojen Kanzuk Saç Ekılrl 
maruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
zalarında bulunur. 

DİŞ TABİBLERI 
ve 

DOKTORLARA 
Pariı'de H. VlLLETTE llboratu· 
varının yeni bir keefi olup jenjevlt_ 
plore ve ıtomatitJerde bUyi1k 
yararlığı cümleoe takdir edilen 

SANOGYL ve SPiROGYL 
bir saman piyuamııda kalmamat
ken bu defa yeni mal gelmiştir. 
Her ecz•••d• bulunur. 
U mıım aceo&alıtı - Z A M A N 
Ecza depoıu, lat. Meccani ııümu
neltr nrilir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceatelui ı KaraklST K3prDbqı 
Tel. 42362 _ Sirkeci Mlhlrdanade 

Haa Tel. 22740:_ __ .. ____ .. 
Trabzon Yolu 

ERZURUM Yapuru 2J 
Şubat PERŞEMBE ,Onll ıaat 
20 de Hopa'ya kadar. •'SU,, 
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f ~--ltRIYATI ÇARŞAMBA GUNU ZA 
Ankara'da Bir Depo Açıyor. 

~As"rt1w r u '"r~....,...._.~-~_,,,..,,...... ~.._......,,..""4cft ... ı:;c" ... ~ """"•·---~-~~~~_..;,-e'5% ~ 

HAZIMSIZLl
.XA • A z o N içiniz HAZIMSIZLIGI, MiDi! YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLAR' 
lJ bofaltm•k auretil• KABIZLIGI, AGIZDAKI TATSIZLIGI •• KOKUYU ısalt 

M iDE YANMALAR iN.. eder. Hiçbir uzn zarar vermez ve alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve lçMEDIPI 
X M EYVA Tuzu aoara mide n •Dcudunuzda hiaaettitlaiı atırlafı derhal bafifJetlr. HAmileleıl9 

.. KABIZLluA karşı -Jl' kuamalarına pek faidelldir. MAZON lıml •• markaaıaa çok dikkat edllm•u•1te 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza depoau. Bahçekapı, it Bankaaı arkaaıada No. !! 

DAİM ON 
ELEKTRiK CEB 

FENERLERi 
Y eai icad olarak 
garaoti 400 metri
lik m11afeyi aydın• 
latır. Fenerin boyu 
2a aaatimetridlr. 
Atzındaki büyük 
cam yunrlaiı kria
taldtodir. 

Sotıı ,.,,,,, : 

A11k•re Sofu Zade Me~••* E•iD 
l•Mlr • Bilaeyiıı Biiantl 
Meral11 • Hakak sade Rahmi 
S.maun • Turaun E,r•f 

~ HACI K _, IC.U M 1'ARADAN 

D~N~ ~·K ~R 
BüYa ~~ltRVl!T--DOlllA R 

~ NEZ~~~!!o~N ~~~!kAı!ra~•b 1 
uç dörd da••• IANOL INHALAN mendlllnbe 

damlatıp bittin sU• keklaı.ıniz. SAÔLIÔINI 
SEVEN bu nı=·ıım PRRVANTIP SANOL 
INHALA '" · dın bir ":fe cebinde hubmdaraabdır. 
Depoıu: 1 Jrttollk Kuıaoı.ı a11 H•o 2i Her eozaaıde ~. 

Soğuf a kartı birçok lüzumlu 
ve lüzumsuz tedbirler aldıfı 
halde bunların en ba•İt, fakat 

en mühimini unutmuıtu. 

Kendisini ütüHü ve yanında bir k ... 
-· ------ . 

GR p • 
1 N • 

1 
bulundurmamanın ceza•ını çekerek haat•land1. 

RIPIN : Btttno atrı, ıızı ve 

ıancıları derhal ke1er. 
R~PIN: Nezleye, bq ve dit 
ağrılarına, sotuk al11nlığına, 
romatizmaya kartı bilhaua 
mUesılrdir. 
RIPIN : Bütün ateıli haatalık· 
larda ehemmiyetle taHİye 

edilmek tedir. 

Bütün eczanelerde bulunur. Fiatl ~ 7 ,5 kuruftvr. 
G R İ P İ N : Radyolin dit macunu fabrikaaanın mOteba..., 

de dun~a,, dolatobilirainlz. 
Çok a.I Wr buluta malik bir mlble dahilinde menu bu ahlltl 
Selds llmbah, ve Jirml adet tull mevce ıöre ayu edllmlt d::ı 
18 m.treclen 3000 metreye kaclar alu bu alıiH, radyo " 
femahılP en ıon teklmtllltuu nehlnde ceaet~ 
Ylbek t...tte.le buaull bevr.ıt bir pentod Ye detft•n hauulyetdl 
mlftuek çal•ıaa aatlfecllaı llmbalan ya11tulle makinenin her -
mevode aym mlkemmel raadımam ••rm .. lnl temla eder. , . 

HAKiKi RADYO ~ 
dt!) 

______ 21_0_,_••_tl_k_ı_ı_ı _c_•_d_d_•_•_•,_•_• __ r_o_ı_ıu ___ __,/ 

Anatı ve Baz111tı Satı• 
Berkoı Deri Fabrlka11nda bir aene içinde birikecek arıatı •: 
kH1ntllar ıatılacakbr. lıteklllerin 2 Mart Cumarteıl 1611 

at 11 te Beykoıda Fabrikaya mllracaatlan. 
' "d" '"n • Tlibi' bl ı Ali Ekrem Nıtriyu mu ·~ .. :.....--

... Po•ta ..........-


