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__ talya Boyuna Asker Gönderivor 
. Bulgar Si/alı/anmasının T~sirl•ri 

lngiliz Hükô~eti Vaziyeti 
Dikkatle T ':lkib Ediyor 

24,000 Tonluk Vükanya ... 
Binlerce· Askerle ·HabeYeniden 

şistana Yunanlıların lfşa"tından Bulgarlar 
Çok Sinirlendiler 
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..qn Etnos ıazetesiniD Lonclra D. / V. 1 ~•birinden ıelen buaaıı l.ir İ nlıtlVUZU 
J!trafta, Bulgaristan ordusunun 
\'~biz ve takviye edildfiin• dair 5000 Ke/imt1 
Qnaofıtan tarafmdan yapılan 

~barın, lngfltere ıiyasl mebafl· 
"ilde çok derin tesir hasıl ettiif 
~~İrilmektedir. Bu Hbeble, 

ldtere vaziyeti dikkatle takJb 
•t11ıektedir. 

Taymiı aazetesine ıöre Bul· 
f:tiıtan siyasi mehafili, bu ha· 
a:~ler~en son derece anlrlenmiı. 
ta i•rıatanın yeni yollar yap-
rınaıının ve hududlara inen 

t0Uarı tamir ettirme.ainin bir 
d!b hazırlaj'ı mahiyetinde telAkkl 

eU ılnıemcıi IAzım geldiği ileri 
1 rUJmuıuır. 

Diğer taraftan Yunan ordu
bunu? ikinci askeri milfettiıliii, 
~rbıye bakanlığına bir rapor 

•ererek, ikinci ve tlçUncü koJ. 

;:, ittir~ Make'!:,r~ 
Wr ..... 

)'apılmaıı meclturiyethHlen bah-
aetmlıtlr. Bu manevralara tay· 
Jare filolarının da iştiraki teklif 
~yor. Harbiye bakanı General 
...., Ondillı bu huıuıta umumi 

Kılavuzun M~yı• içinde 
Dağıhlmaaı Çok 

Muhtemeldir 
Tlrk Dili Tetiktir Cemiyeti, Dol· 

malıltalaçe HHJ1Dda keadlei•• ayrılan 
dairede toplanarak ictimalarıaa 
de••• et•ekte •• Dil Kıla•uzuau 
baaarlamıya çalıımaldadır. KılaYusua 
bir an evvel bitmul lçla ,.ıade on 
1aatte• fH!a çalıııldıjı da olu1or. 
Enelce (1500) kelimelik bir kılavua 
çılcarılmHı dütDallmlttL Fakat 
heyet kıaa l»ir uma• içi•de dili~ize 
siren C SOOO) Arab •• Acem kelıme· 
aialn karıılıfıaı "ulmuttur. Aaılları 
Tlrkce olmadıtı anlatılan kelimeler 
bu kıla.uza konmamııtır. M11ell hak 
keli muinin aalının Türkce " ak ,. ; 
bClklm kelimeı~nia Hlının Tlrkee ............................ 
.... 7'aleree, •ıaıeree kelime oldufa 
~ibi bırakıl•ııtır. 

( Dnamı 8 IDci yüzde ) 

.............................................................. 
aıkeri müfettft General Otoaeoa 
ile ıörDımeler yapıyor. - A. V. 

Venizelosa Suikasd Davası 

Sıyasal Havayı 
Yine Bulandırdı 

~kiiınet, Bu işi, &°hemehal V • Bir An 
~ ~\'e) Neticelendirmek Azmindedir 
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Can 

Yeni Romanımız 
Yann 

Bathyor 
" S- Poıta ,, ••"•'" 
ok.,•cal•rı•• ı•rın, 6a ,.,,,. ... ..,., .,, ... 
•-"•' t.lc,lın etlee.lc 
., C.• Kart•r•n ,, gnl 
,.0...,.ımızuı atlıtlır. T .. 
•I• 61r .. ı••• •kıcı o• 
el•I A•••c••'a la•••c•• 
... .,, .. ı.,ıcı ,,,. lf•"• 
il• ••zıl,,.ııhr. " C•• 
K,,,.,_,.,.,, lıalclkl "•••· ,,,. ... .,,..... ..,.,,.,,.,. 

1 
l 

Doğru Yola Çıktı 

Roma, 23 (A.A.)
Röyter ajan• mu
hab · ri11den: 

Dün akıam, Na· 
poliden 2000, Ca· 
nevedan 1300 ita~ 
yan aakul, ltalya
aıa f8rld Afrfka
daki mOatemJekele
rlne a6nderilmek 
llzere, vapUl'a bla· 
dlrilmiıtir. 

Meslnada 2000 
kiti bugUn, 3000 
kiti de Pazar ıflnO 
vapura binmeye ha· 
zırd.r. 
(De .. mı 8 iael ,esde) 

öz TÜRKCE 
Geaeral Maa. ,,,----..;;,;,;;~=====:--...... 

lu•ua Oai••rllte- "" de• İa•e ... ... 

G 1 d wa kup .... . 
... aplu 1razlar- az ar an didea aaak bulun-
dan koru••• içta. K k J • mak iater. 
ıeceade •erditi orunma çın... Sanı, nerede, 
koaferaaaı, kulak. 

:-ı:::--:-~---------....1 naaal, •• ylzdea luımızı dlrt açarak dlale11aekUthak kopacak ? BPau kl•.. bilmiyor. 
ıerektl. Bilinen ı•J, ba,le bir H•aıta, ber-

Çlakl, •tulu razlar, ltu ... İp• kHin kendi ltaf1RID derdiae düıe· 
birtakımlarında, ••ld (cin) ( G la _. __ k ı lk 
maea.l. Jarı fibi belU b•J"ır1"11 Yebfr oilar•> ffi'Wir. H r..u orua .. Çin, 1 ya• 

d "' pılacak it. aıtıaaklara ••flnıb aalclm .. 
kOntu uyan ırmakla kalıyor. ııa arkuı alınmaaaaı bekle••ktir. 

An1 cak,. d~tUnGIGrae; bunu ltlr Geaeral Mazlu•ua de41fi slW 
maa• yerıae •0Jnıalc det ı d 1 rl dl bL.1-- .a. ~ b d 
... çarçabuk alJrlllr. ru o •• ı· OY • a mer ••• ara -.na-, o u-

• rum katluuula birer ••tı•ak yeri 
Generalıa anlattıtı t• J vapmak dotru olur. sa. ilim •eti~ 1 d b' y er, yarının , • 

ıa•aı ann a ırer birer F• t · L me..:aitl aib; alslal •••ki• de ... laca ktır. r •ı 111•• 11 • ., 

1co,,.rılm•ı çolı ,,..,..1ııı 
o• eo1t•r•c• 61r m•c .. ,..,.,. 

vat hemen plmeL Aa•k l.asGad .. 

l 
Mlkrobua, bo1abaaın, atulu l'H•n tetik buha•malr, yarıa, lrars .. ahfa 

f.r tlıc:a rolü oynıyaealdarı bu tep•· dltm•ktea iaaaaı kartatı.. - •• 

Y•rından llQt•r•n 
Son Po•t•d• 

Okuyacaka1111z 1 

~ ... ,Ze, ............................................... - ........ .-
,,.,.:: ••llcaıd ••P••l•rı m•la•lı•"'• •'•colc ,..,., H .. ı, 1ı.,..,.11. m••· 6 Bı~ak Yarası 
iL ~tbıa 

11 

2-;_lr.ı l'ollı ••dür• Polllaroıao11•I•• o• el ınelaklm• Keret•••ı Y 
:"'""tbalca~ ( Huıuıl) - Eıki keme,_ ıeldiler. Muhakeme, 'l'9 an 
~~Pıl-.a a . 8-1 VeDizelosa karı• Atiaadaa iki aaat uzakta bulunu .1 QŞlY 
~~·- ~k••dln mubakemHİn• jaadarma mektebi bloaııada ya• Hı·r c esed ~. edıldL Hllk"· b ( Devamı 8 laol yüzde ) 
~= .. ia nıuUaka"°:.~:· ne~ic:y: _ ......... - .......... - .. --·-····-·- Dtla .. bala Topkapı harlcl•de 
~ 1111 tat .au..: O .a 1 ki kale içinde bil' erkek ceaedi bu-
t&L_ tııile b b e-..•inden IJu da•a Ç 1116 Y 1 ar lunmut •• Merkeufeadi jaad.,. 
=~•-- •r •nal l.ir hldiae _ L-• k '1:İahM•• ba-~ ~· lçia çok _,la tedblrl•r Mad ~laosıolacla nrilecek olaa ma kar..- u •-dar 

utm t dbtrl altebW, yetim •• dal a1Wuıaıa btr ,.ertbaiftir. atlh jaa ma 
Jlri Le• •ret.. caıant ..._. •ı lıMi ..,ı.amcW.r. a.apclanı derlaal ftdJetl mlcl-

Jeti •ıalara U ..... .._ ___ ...,.. ________ _.
1 

{&)Hamı &iaoi l&Jfadadar) 
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( H~fkın 
lk Tahsil 

Al/ese/esi 
Ve Halk 

Ses.i) 

O ıu müzdeki derı yılından ftiba· 
ren ilk toh il mecburiyetine aid 
knyıdlerin tamamen tatbik edile• 
<: ğı resmi bir karar olmak üzere 
bildiı ili yor. Bu kararın derin bir 

memuuaiyet uyandırdığı şübhe· 
sizdir. Bu miinaeebeUe ve b zı 
kayıdlarla bakınıı halkımıı. ne 
diyorı 

Bay Nuri ( Kapalıçarşı Karamanlı 
ııokAğı 81)- General lımet fnlSnü son 
ıöylev:n ~e. muhtac ol.duğumuı vasıta
lar n en bat nda parndan. herıeyden 
evvel en başta bilgi llzımdır. Dedi. 
Esaıen cumhuriyet biligi r jiml olduğu. 
na göre General lımet lnönUnün sözı.i· 
nün Lüyilk.flQ'Une lJ çil lulunamaz.. Ga
zetelerde bu ıöylevin yanında gelece~ 
tcdril & ne.sinden itibaren llk tahııl 
mecbur.yeti kanununun gc~egi gibi 
tatbik edileceği ve ilk tahı l çağı~
daki çocukların matazalarda, fabn
kaJar ... a n mekteb dıtında herhangi 
bir itde ça1ıtmakrının yasak edileceıi 
haberini de okuduk. 

Kenun b1zde ilk tahıili mecburi 
lrılm·ttır. Fakat doğruyu ı6ylemek 
lbııngeline mekteb dııında kalan 
Uk tahıil çocuklarının aayııı her halde 
okuy,ın1ardan fazladır, KOltQr Baknn• 
lıtı kanunu htrfi harfine tatbik ede
bilmek için pol'sin yardımına dsya
n cakmıf. Tetebbtlı "• arıuyu alk t
lamamak mtlmklln C!etildlr. F kat 
ınlleyyede vaı talannın bu ııuuyu 
yerine getirecef·ne pek inananlard1ln 
dıtilim. Po!.iı lıta bulda tramvaylara 
aaılan çocuklarla bile bata çıkamadı. 
Eter ıokakl n doldur n tahaifıiz 
talebenin mektebe ıevkinde bu kuY• 
vatten hakkile i tifade edebileceği
mh.l dütünOyoraak aldan yoruz. Daha 
bıııka m\lenedeler dnıtınmek 
lhımd1'. 

"" Ray HUlUıi (Snltanbamamı 131) -
~&de her sene okuma heYeai arhyor. 
t.Ubdad devrinde mektetıe talebe 
bıalunamazdl. timdi talebeye nıekteb 
yetittiremiyonax. Bu cümburiyet rej:
alnin lehinde kaydedilecek ıerefli .e 
kunretll bir t•1dfr. Hnkümet gelecek 
11ae ilk taball ecburiyetini ta 
maaulle tatbik fç"n kUJtnr Qdceaine 
ehemmiyet verecekmlf. Yani iik tah
sil çatındakl çocuktan alacak kadar 
mekteb yapılac•k ve her s-ocuk mut
laka ilk tahıllial 1apacaktır. Bunu 
1•parken iktıaadi vaziyeti de d&ııGn
mek lb mdır. ÇQnktl bu,.an H atır 
itlerde 10-12 ı at ç•htarak gtlnde 
aldıtı 80 kuruıfa ADH Dl f•çindiren 
ilk tahıll çajuada çocuklar .ardır. Bu 
wibl ~ocutdaTın çokhıtunu •örmek 
için •ehirlerln f uliyet aahalarına ,gaa 
rndirivemek 'klfidir. lıt• poliı gelecek 
•ene bunları da mektebe yollıyacaktJr. 
Denecek kt bu çocuklar meh:tel;e fll
derH analan ve kendilerl aç katli'. 
Bu itiraz doğru detildlr. ÇOnktı biz. 
deki akalliyet'erin bu Ç"ti<l ilk t L.U 
çocukları hem mektebe gid"yorlar 
hem de rlınde (80) kurut kazan c.ak 
ufak aat1C1\ık1ar yapıyorlar, fakir Tilrk 
yanulan da on•ar gibi yapabtlil'ler. 

Yangın Sigorta OcreUeri 
Ve [ ir ~(Jracaıt 

BuglinkU yaoaın aigorta tarife
lerinin ihtikar dereceainde bahalı 
o dutu ~olanda <>konoml bakan
hj'ına mfiracaat yap1lmıfhr. Btı· 
kanlık ta meae1enln tedkikini bil· 
Hin Ticaret Odalarına yazmıtbr. 

~ehrlmiz Ticaret Odaaı da 
ücretleri tedkik ederek neticeyi 
bakanlıia bildirecektir. 

A 
-

1 k Yolunda Bir Cesed ! 
Yüzünü, Gözünü, Vahşi Hayvanlar Ke
mirmiş, Cesed iskelet Haline Gelmiş 

Müddeiumumtlik, poliı ve Sarıyer jandarma ku
mandanlığı iki gllndenbed Maslak yolunda bulunan 
bir cesedin üzerindeki esrar dOtllmlerini ç5zmeğe 
çahımaktadır. lki gün evv~l Maslak yo1unda Der• 
bend denilen yerde •• tarla içinde bir ceted bu
lunmuştur. Cesedin bir erkeğe aid olduğu anlqıl• 
mış, fakat yliıUnUn etleri, d rileri vahşi hayvanlar 
tarafından tamamen ılcemirlldiği ye bir iakelet haline 
getirildiği için hllvi~ eti tesbit edilememiştir. Tah· 
kikata Müdd iumumi uavinlerlnden Bay Nureddin 

numara kl~dı buJunmaftur. Bay Nureddin bu 
aOfua klğıdınm parçalarını bir kAğıda )'Bpııbrmlf, 
ve btn zorlukla marangoz ve Kuaroı nlimelerlnl 
okuyabllmiıtir. Numara kljıdından da 9/Eylnl/934 
aeneainde Fener Maliye tahakkuk ıubeılne mUra• 
caat ederek bir unvan tezkeresi alındığı anla11lmak· 
tadır. Muhbra deftuinde Arab harflerile bir,ok 
notlar Yardır. Bu notlarda Ennr adlı biriıinden 
dükkan kirası 11lınacağı •• ihtiyat Zabit mektebin
deki bir akrabaaından b hseden aabrlar da vardll'. 

PoJiı dlln akıam esrar perdesini yırtmıı ve baıı 
kimselerin iaimlerinl tesbit etmi,tir. Tabldkatı 
gll~eştirmcmek için bu iaimlerl yar.mıyoroz. Y ann 
nezaret altın alınanların lıimlerini verece~iı. 

lkoymuş ve y rinde tedkikat yapmıştır: 

Cesedin yanında paramparça o~muı bir nUfus 
ksğıcil'e bir muhbra defteri, bir fotoğraf Ye bir de 

Üç Kişi Denize 
Diiştü 

Bir Gene İakele ile Vapur 
Arasında Eziiiyordu 
Son yirmi dert saat içinde 

ıehr:mizde liç kiıl denize dfir
müştnt. 1uniarr!ır: 

1 - ~epebaı nda lntcrnasyo
ıaa1 9telinde oturan bayan 
Si,kon adlı ıihllyar bir lcadm 
ahb brarım uğurlamak için Ga· 
lata rıhtımında dolaşmakta iken 
ayağı kayarak denize düşmüş 

ve boğulmak •üzere iken ündai· 
cılar tarafmdaıı kurtarılmış ır. 

2 - Hasköyde oturan ıaan· 
dalcı 1 ak, evvelki glb •~pur 
hkeleai yanında sandalda bay· 
gınlık g çirmckte iken duıize 
düşmüş be de arkadaşları tara• 
fmdan kurtarılmıştır. 

3 - Lütfi adlı bir gene, 
Çengetköyünde varura binmek 
f terken ayni• kay.arak den:ze 
dllfmüı ve vapur ıle iskele ara• 
amda ezilmek fi.tere iken .karta· 
nlmıthr. 

24 Saatin 
Hadiseierl 

Sabıkaia Fuad Fetihte Demir 
apartın.anında 1kapıcı Rızanın 

odaaıııa girerek elb:ae vesaire 
çalarken cürmUmqhud halinde 
yakalanmtştll'. 

* Aamalımeıcidde Hayımın 
Te Fenerde limyo•un -evlerinden 
yangıR '1kmıı ise de sirayete 
meydan Tvilmeden ıaönaürtll· 
mllıtür. 

* Samim •e Raıid adlı iki 
kafadar Kuzguncukta Kemalin 

gaziooıunda kumar oynarlarken 
clirmümeıhud hal;ııde yakalaa· 
mıılardır. 

r 
lbret 
Olsun! 

Bir Adam Eroin Belasına 
Kurban G: tti 

Evveli i giin Deyazıdda eokalcta 
Ati oğlu Zeki adlı lbinlt baygın lıir 
lh ide bnlanmu ve ı hhi imdad oto
nıobılıle Oerrahpnşa h atııneaine kal
cim1mıs1ır. Tahkikat neticeıindo Ze'ki
mn Çukmnk~ı1arda. bir yerden eroiu 
alacak .içt.i.ğj anlaşılmı~lır. Zeki bütün 
:tedavilere rağmen haııt.anedtı öJmüş 

'Ve Müddeiam ımil\k tahkıkata el koy
duğ..ı ıçin cesedi Morga kuldırılmu;tır. 

L J 
h Çöl Aşkı ,, Adında Bir ~.itab 

Toplatt rıldı 
Müdde:umumi.ik M tbuat bil· 

rosu Erol Tekin müı ear adile 
basılan (Çöl Aıkı ) adlı kitabı 
müstehcen bulmuş ve yaucııi!e 
bas n baklanda da\ a açmıştır. 
Asliye l iRllci Ceza mahkemesi 
kitabın müsadcre,sine k ı ar ver· 
d.,ği ıçin kit b toplat mlmışhr. 
Y:akmda muhakemes ne baıla· 
nrıcakt r. 

rramvay:ara Asılan Çocuklar 
Va r:uallimıer 

Maarif idaresi mektebfere bir 
tamim gönder6rek tram\ay ara· 
bal rma takı an ve ası an me k
teb ta :ebeıerinin polis vasıtasile 
esasen takib ediımekle beraber, 
muallimlerin de a1aksdar olma· 
larım biJdirmiştir. E ı Ç<>k. tram· 
vay hatlar! üzerinde bulunan 
mektehler talebesinin, arabalara 
t .ı kılarak kendılerini tehlikeli ve 
bir talebeye yakışmıyzcak vazi
yete aoktukları .anlaşılmaktadır. 

Sırkıntt:1k Etmiş 
Üsktidarda oturan Hilsey:n 

adlı bir.si ken<ıini bitmiyuek 
derecede ıarbot bir halde 11okak· 
larda ötek:ne berikine sarkıntılık 
ederken yalca:anmıştır. 

Mevkuflar 
Bir Kısmı Ü&küdar Tev
kifhane11ine Nakledilecek 

Son zamanlarda ymdun muh· 
telif Hapishanelerinden lıtanbut 
hapishanesine tedavi ve adli tıb 
iılerl müdllrlllğiinde mütahede 
altma al nmak için birçok mab
küm gelmiştir. Bu ylizden I.tan• 
bul hapishanesi do!muıtur. 
Müddeiumumilik adliye bakanlı
ğına mUracaat ~derek latanbul 
hap1sh .nesinden diğer bapiaba
lere ban mah'kümlarm kaldırıl

masını etmiştir. Öğrendiğimize 
göre bakanlık bazı mahkumların 

d.ğcr hapi,haneier. nakl:ne mll- . 
•aade btemittir. Son kavııa bi
diseleri mUnasebeUle latanbUI 

tevkifhanesinden de OıkGdar 
tevkifh'aneslne (13) kadar mev-

kufun nakli dOşllnUlmllıtür. 
Nakledilecekler araeında geçen 

gtiıı1dl kan1ı kavgada ismi 2e,en 
balıriyeli Ihsan, Arnavud hacı 
ve arkadaşhırı da vardır. 

Dört Kişi 
Çatışmışlar 

Kumkapıda oturan yazmacı 

Kegam ile Vefada oturan Receb, 
Osman, Mukbil Ye HUınU ara• 
larında kavga çıkmı~tar. KegAm 
auatala çakı.nı çekerek lhUcum 
ede.:r.ken ötekiler tarafından tqla 
başrnian yaratanm:ılır. 

Zavalh Çocuı< Ordu 
Kardeıi tarafından tabaıtea 

lcu11un·ıo yaralanarak Haseki lıa.
tantabe kaldrr.ılan Cemil Fa!k 
ismindeki (4) J&fllldaki 7anu 
hastanede &:mlflür. K11.'J'IU:a kafa 
lamnm lçinde kalmqtar. Adliye 
doktoru Ba1 F.ııwer cuedi dla 
mor;ra aalddtinniftir. 

Giiniin Tarihi 

Kok Kömürleri Ve 
• • 

Muamele Vergısı 
Fiatlar Umulduğu Kadar 

Ucuzlamadı 
1 Yeril kok kömllrlerinln Ökono• 

Bakanlıtınca teabit edilen fiatla ••
hlmaaına devam ediliyor. Alik .. darl•'• 
muamele vergiıinin bu fiatlnra ekl,. 
nib eklenmiyeceğ"inl Belediyeden • 0,. 

muılardır. 
Belediye, flatlara yllzde 10 oı~•• 

mele Yergiıinin l'ave edilece~ 
keadilerine bUdirmiıtir. Ba v ı.·yed 
•lSre, toptan aatıılu ( 18, 15). P..., 
keade aatıılar da ( 85, 20) ten yapal' 
maktadır. N:ıkliye ücreti bund .. 
•ariçtir. 

Yeni Bir Enstitü 
Oniversite bfnaa1 er:kasmd Y',J 

İ:af• .edilecek olan Hayvanat ve fil" 
batat Eaatitilaö bugün ihale edilecılf' 
lir. Takdir edilen bedel 265 bin liradıft 
Orta Tedrisat Umumi M• 
dUrlUğU Va Bir Tahmill 
Saylavlığa seçilen orta t~dri ... 

Umum! MQdllrQ Bay Haun A~ 
yerine,lbakanlık umumi müfettit"erilf 
den Bay l evfik'in tayin edilecaf 
luınetle ıöylenmeldedir. 

Ankaraya Gidenler 
Ankarada toplanacak S .hbat şatı' 

11na fatanbuldan ittirak edecek o1-:; 
lat din akıam ıehrlmi%den h. re~ 
etmittir. 
205 Sandık Ders Levazılll1 

Geldl 
Dlln, Üniversitenin Avrup•f' 

11marladıtı den levazımı aletler:nd•' 
f.l05) wandıRı t•hrimiıe gelrn:f'ltt 
Bunlardan (6<>) aandıtı mikroato;:tıSI' 
Yakında bir k11ım levazımat dala' 
K'elecektlr. 
Hukuk Mezunu Bir GenG 

Tezini Okudu 
Hukuk fakiilteai 19SO aeneai dl' 

zunlarından bay Hamid Seyfcddlj 
medeni hukuka dair yaz.d·tı bir t• 
dnn öt~eden ıonrt, ıaat 15 dt, J~ 
heyeti huzurunda mildafaa et1P 

Te ma?aff.k olmathır. 
Bu Çocuğu Buraya 

Kim B1raktı ? d' 
Kaaımpaşada ÇatmarneS ' 

mahallesinde Mezarlık ıoknğıO~ 
terkedilmi§ 20 gnn!ük bir erk~ 
,ocuğu bulunmuıtur. Çocuğa Y 
mar; adı verilerek Darllliiceı•t' 
gönderilmiştir. 

Liman Amele•I Araa.ndj 
Liman tahmil ve tahliye e•~ I 

cemiyetinde idare heyeti a:ı;J 
nndan t 8 kişinin lstifalarıoı ~ 
dikl~rinl yazmı§tık. Bunlardan~ 
lnımı tekrar vazifelerine b ~ 
mıılardır. Ticaret Odası, ib~ 
IDH'Zaa olan meaeleyi te 
etmektedir. 

Difteri 
Aşısı 

ıdl" 
Buı m::atakalarda, dlatle• ~ 

na difteri ııı • tatbikiae batl•~iJI. 
br. Bir lnmm ymerde heab 1ıat ~" 
la pçilememiıtir. Bunun !· ..., 
afl &pil lhu•r•l•a mahemeJ1

111 
"" 

a&a Aakaradaa p•••it ol_. 

.5 on Posta 'nın Resimli Hikayesi : Razar Ola Hasan B • Digor K(J 

- So 1 gUnlcrde ıeyyahlar 

çoğaldı Hasan B. 1 

•.. Bak ! ıne koıkocaman bir 

vapurJa bir slny aoyyah golmif .• 
..• Ba sefer on1arı gezc.ireuk ! 

tercümanlar da mükemmel .• 
H. B - Yabız b.r ıcy beni 

<Uitün~ü~« .doatu. -
- O ıey nedir Hasan B. 1 
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H rı, n 
~ ---
~ııtlt Bozan 
Biz 
llefiliz I -1 
... l>thıkn "Son Posta,. da oku· 
lt '-' : En ağırbaılı 1andıiJmız 
~aareami huviyeti olan BJlgar 
'ldt teleri, 'I ürkiycyi ıulh bozan· 
....... itham ediyorlar. Hemen taıı 
il" iiae koyalam ki yalan ıöy· 
ı9tı.. 

...JGrkiyenin 111lb bozanlık yap
"1.ı.!_• lmkin yoktur. Çünkü bu· 
~"" Türkiye, çalııma we Uer· 
~ ProWramının baıana "yurdda 
!'llQ cihanda barıı! ,, prenaipini, 
~ltaeaıek üzere yazm.9tır. Tür· 
"ta l.ttN P•tinde koıaa mace· 
"- Lir devlet dej'ildir Ye ol· 
.J~caktw. Bunu ıeflerlmiı 
~ kere ıöyJediler. Fakat 
~ komıumuzun bazı dik 
~ la diplomatları bu hakikati 

ltarJO aalıyamıyorlar. 
s:'Jdyede hiç bir ferd, hiçbir S aleyhinde atab tutmaL 
S aıfUetlerle doıt ıeçinm•k 
~il, Törklüiün benliifne itle
~ • BilAkiı biz Bulgar komıu· 
!l),b l~bam ederek açıkça ıöy· 
'-•ı Utrız ki ıulh bozanbtan daniı· 
06;~1 yapan Bulgarfıtandır. 

'~ - Trakya komitealnln ele
!tl( F."'! laer vHileyf fıraat bUe'b 4iarsıeyi, Karklareliai ve hattl 
llt b ulu bile alacaklarım, 6Jçll· 
r, .. ._ lr küıtablılda ıöyleylb duru--.r. 
IJıt~ - Bu komiteni• l'azet~leri, 
•11c,11 blrtie, ~Trakyanın bir Bulgar 
t•ruı oldugunu, bugün değilae 
rfat !rakyamn mutlaka Bulga· 

]"• ilhak edilecej'ini yazıyorlar. 
~Yit' - BuJl'ariıtanda TOrk akal· 
htJ 1' tu dakikada bile tUrll ezl· 

•r altanaa inleylb duruyor. 
~trı4 - Bull'ar komitecileri, aı· 
til tlfkluta uydurulmak ıure· 

e 0'11Waadarılıyor. 
alta ta yalım mı? 

~ lt~'.9 ltattht bunlar, •u kablma
lbi' ~·~ suılı hozaahjıa canlı de

erıdır. B6yle olduğu halde, Bul· t" ıazetelırinln Türkiyeyi ıullı 
~d~hkJa itham etmeleri, çir· 

ır, tleiru değildir. 
~Y~ıı~nu da iliYe edelim ki, TUr· 
~11,1 rı dtinya barııını korumak ve 
lti .. ı,.:ılllak u&runda bUyük feda· 
)•tı_..:r Yaptığı, mflletler ce11ti· 
L"1l.&ı. ~le te11im va taatlllc 

0zanL1r • a raiınen bize, ıulh 
t2•t•ııla 181laa etmek ıuretile dil 
~ l bert rua, dilleri hakikatten ba19 
•ltrtli; tyf. ıöylemiye alıımıı DH• e . ' dıyeceA-iz. 
• -!,. &,.. .k t .. .,j 6\.arı a ur 
~ ,Bulgaristan 

'~ •ıya 2 "(• tı' 1. 3 (A.A.) - BuJl'ar 
'ı bir l'~ 1i ediyor: 
~u" l'tırkı rk ıueteai, Bulıarlıtıt• 
~,_lııtla{eye karıı mefruz bir 
~ d, ll<l '•~ meydana çıkarmak 
~ 6- Gt llcı defa olarak ıllnıl· 
~ auı1,•ri"e beı Türk reçlrmiı 
'-itt· a .. ı, r neferini temsil eden 

' •r karikatürü neıret
..... ~ld' 
~ttt, t ııe, vıkayiin kaıdt bir 
'-'. ~G L alar.fi mabiyetiodedi .. _,.., lll'll le •• 
~,. t•rıfı •rikatnr, ı•yrl mHul 
M.,._ ı tı ndan Balkan muha· 't 1 ••ıa:~•ıncla, yani buntian 
!'-\ t~\ttl H Dılltccaviz bir •ld· 
~::.ı- b•tredilmittir. Bu!ıa· 
~ ) tat td uınn bu karikatürll 
~ik'k kı hrı hile yoktur. Şllp
tll>f t'tllttı h •rb zamanına ald bu -..,._ •••ir .~rnnun. ~eıikaıı lmlt 
"-tt lld•ki i 1 •nler ıkı mamleket 

~•lu: .. Rılinaıebetlere biz· Ue . çok uzaktırlar. 
aı., rt nız Kazası 

.,_ 12 ~~ Rornorkörü ile 
~ °'"o• ayfa Boğuldu 
-...~·Z a ... L a, 24 (A A ) 
L~ -qıu, · d · · - Beyaz 
~-lada h:~nS eki tiddetli fırtına 
C!lat ~0lolc f ovyet romorkörll 
~( &!Gret~bri yakininde bat-

"-ut, o b· .•tandan 12 kiti 
n ırı kurtanlmıtbr. 

SON POSTA 

Resimli Makale il Vatan Fikri il 

iyi ••çl• lrArt lıklı ıllnll açıklata ve bir de çocuk an· .. Aile'erde kuvvetlenecek vr.tan fikri mentleketl ı•relc 
•iıl, aile kurum11aa kunet nrir. Yurd kuYvetli ailelerin, d d ıerek içerden ıelecek h&diaelere kartı ea 
aaraılmaa temelleri GatQade ylkaelir. Batbakan İamet •tar an, 
la&nOnln fU sözleri de kulat•m z a kCipe olıun: aatiam bir kale haline retirir . ., 

~~~~====~~=====--~= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Münakaşalı Bir Konferans 
~~~~~~~----~~~~~~~ 

Bir Gazeteci Kadın, lnkıliblarımızdan 
Hararetle Bahsetti 

Parls, 23 (A.A.) - Anadolu 
ajanaının huıusl muhabiri bil· 
diriyor: 

Ara uluıal doıtluk merkezinin 
Sorbonda tertib ettiği toplan• 
tıda ııazeteci bayan Vandenberg, 
modern Türkiye hakkında möna· 

1 

nu bıncahınc doldurmut Ye bir 1 
çok kimseler yer buJamamııhr. 

Konf eranı batlama dan, iatiklil 
marıı çalın11111 ve ayakta dinleıi

anlattı ve çok alkıtlandı. 
Herkeı ve konıolosumuz bay 

Fi:uz Kesim, hatibi tebrik ettiler. 

miıtir. 
Paris Üniversitesinde yenl 

kaıala bir konferans vermittir. 
DlaleylcUer, konferana .. ıoau-

Bundan sonra bayan Van· 
denherg, konferansına baılaya

rak, Türk inkılibnun esaalarını, 
kaaa•clanaı vakafane ltir aurette 

ihdas edilmiş olan TUrk etUd 
merkezinin hazırladığı konferanı· 
lor, Sorbonda Pazartesi bawlıya· 
cakhr. Konf eranata Paris bllyök 
elçim:z bay Suad da möz alacakbr. 

Fransa Felôket Atatürk A_skeri Rütbelerin 
Geçiriyor F h. V •. ~ Öz Türkceleri 

Paria, 24 (A. A.) - Dan gece et ıye C ıv}arma• . Askeri rütbelerin öz tBrkçe
ekaer Fran11z mıntakalara nze- rİSİ Şcref)endirdi)er !erinin ıöyJ~ teıbit edildiii haber 
rinde tiddetli bir fırtına hlkllm ' yerllmektedır: 
ıllrmU9tUr. Haaar mühimdi. Bir- Marmariı, 23 (A.A.) Reiıicum• BllyUk ErkinıharbJye Reisi • 
çok yerlerde nehirler tehlike bur At~türk Ege Yap~rile aaat Genel Kurmay, ErkAnıharb za. 
rlıterecek kadar taımıı telgraf 19 da bmaeuaıza ıeJdıler. Mar· biti • Kurmay ıDbay, zabit. 
ve telefon muhabereleri keailmlı nıarlı t.lmdlye ka~ar ıörUl~eyen ıubay, fırka • Tümen, Uva .. 
ve trenler kalmııtır. Ölen yok· bir HYıac ve ıenhk lçindedır. Tuay Baıkumandan • B b ğ 
ıa da aaır yaralılar vardır. Sahil- Fethiye, 22 ( A. A.) - (Bu KoJo;du kumandanı·Korkuaı8!t u ' 
lerde dealz kabarmııtır. Vapurlar aabah alınmııbr.) Dnn, 2I • 2 ·935. Fırka kumandanı • TUmku am, 
i111dad beklemektedir. akıam Hat 13 de Ege Yapuru Liva kumandanı • Tük mutan, 
C h V S h ile MerslndeD yola çıkan Relal- umutan, 

ey an e ey an cUmhurumuı AtatOrk bu akıam MOılr. Marepl, Ferik· General, 
&ükQnet Buldu ıaat 20,30 da limanımıza geldiler. ~~oı'du_ rı~:ndanı-KKor ı•neral, 

Adana :l4 (A. A.) - Seyhan Halk aevinc içindedir. AtatUrklin a ay y, aymakam • 
ve Ceyhan ırmaklarıaıa taımaıı, ıeceyi limanımızda geçirmeal Yarbay, blnbaıı • Blnbaıı,Ynzbaıı· 
bazı köylerimize yaydma11 ve umulmaktadır. YOıbatı~ Kı~emli yllzbaıı • Ônyllz-
ır:atar derecesi hakkında son du· Meclis Baıkanı Ankarada baı, bırincı MOliılın. Tegmen, 
yuklar ıelmiıtir. Bu duyuklara B 1 k 1 23 (A.A.) _ Ku- Mdl~zım- ~ıtegmen, Zabit- Sub 
cw6re Seyhan ıuları Ur k• e ald • 1 eı r' Ô Zabıt vekıll • AıUba B ay, 
• " uy rultuy Batkanı Geaeral KAıım ıalp Ba . yO, •tçavuı· 
elarak beı bin hektar geniı'.Itin· f C. H Farkaıı bir aDvare ıçavuı, muavıni. atçavuı Ç 
de tarlalara yayıimıı ı .. de k6y· .::ı~~: Kuruİtay Baıkaoı bundan "zutb: ÇaEvubt. ot1bNa11-0nbaıı K'uçoak 
IUlerlmlz elbir!i~iJe hendekler aça· Y ! h k t t · a ıt • r at efer E ' 

•- b '- J d k sonra Ankaraya are e e mıf, E ' • r, efarad· raa iriKen ıu arı enize a ılmı.. .x... l t rap 
d k k 

7 hararetli bir ıurette ua .. r annuı tr. • 
lar ır. Her 1 i trma normal 935 BUdcesl Ru•- Rum 
duruma lom:ıur. en 

Ankara, 23 - 935 bOdcHinln •• 
Kızıl Ordunun •aaraf ve urid•t yekunıan°•n Munasebetl 1 Yıl'Jo··nu··mu·· 100-195 milyon olarak munzenell er 

uı bir ıekHde ta•ıi• olunacağı aa· Bnkreı ~3 - Dıı itler Ba-
Moıkova 23 - Kııal orduaun !atılmaktadır. • kam Bay Tıt~leıko Mart içinde 

kurulmasının 17 inci yıldönOmtl lı Kanunu Proıeıi Moıkovaya gıdecek, Sovyetlerle 
btıytık taıahllratla kutlulanmııtar. Ankara, 23 - Devl~t Şuraıı Rumenler arasında birkaç anlat· 
Bu meraılm eanaaında Voroıilof umumi heyeti Paıar!Hı gllnll it ma iıınza. edecektir. Bundan sonra 
Yoldat orduya hitaben bir aöylev kanunu projeılal tetkik ve mOza• Bay Lit~ınof da Bllkreıi zi ·aret 
ılylemittir. kereye baılıyacaktır. edecektır. 3 ,_..;... __ ..;.. __________________________ ~-------

/STER iNAN /STER iNANMA! 
8ilecik belediyeal, Bllecikte Jurddatlaran Tlrk•edea 

•aıka bir dil konutmalarını JHak etmlt-

Buaun çok yerinde bir karar oldutuaa tabh• yok· 
tur. Hatırımızdadır ki bundan birkaç yıl aace fıtaabul· 
tla da " Vataadat TDrkce konutl " yaaıb lnhalar her 
J•re a1ılmı1, hatta bu yolda lıararetll t•tebblalere ele 
wiritilmittL Fakat araıı çok ııçmedıa t.u it tavıadı, 

lS'r •.il J N A6 

fitti. Şimdi lıtanbu}un birçok yerlerinde JU dd l 
• d il 1 k r &f arın TGrkcedea ıayrı 1 er e onuttuklarıaı d b . 

mekle kalmıyorua. Onların yabancı dillerle ':;u gör· 
tercih ettiklerin• ıahid olarak teeasftr dtıyuyoonutmVayı 

d 
• ru:ı. e-

rilen karar n• ka ar yerırtde ve isabetli 0 1ur 1 . . d k d • ıa o aun tatbık meHle1111 • JlHt• a:vranıldıjı takdird k 
rardaa fayda dotmıyacatına bia inanıyoroz. Se: :e :· 
okuyucu; Y 

ıs·rnR tNABlilAl 

Artık Ne KılıbıA 
Vardır, Ne D11 
Kazak! ..... 

Eakidea, kanlarındaa korkan er· 
kekler varken, bir adamın kılıbık 
olub olmadıtını anlamak için tQrlQ 
türUi u•uller olduğunu duymuttuk. 

Mesela, bir ba&taya iJic o!arak 
karıaından korkmıyan birinin papu
cund <'.l a bir parça kHerek muaka 
yapmasını aathkverirler. Huta dCitÜ· 
nOr, kıırıaındaa korkmayan. olH o!aa, 
ancak Şcyhiallm Efeadi olabilir, diye 
ıider, onun papuçundan bir parça 
keamek iater. Fakat Şeybialim: 

- Bırak bırak 1 Benim papucum 
da aenin itine yaramaz. Bea karımdan 
korkmam amma, batıranı sayarım l 

Deyince onun da kılıbık oldutu 
an'atılır. 

Karıaından korktu~unu itiraf etmek 
iatemlyenleri iyi anlamak lçia de en 
fÜzel uaul, eski samaa Sı•a• Valiai 
Pcıt•ra arzıhal Yerea adamın tuttutu 
uauldil. 

Bu adam Vali Paıaya bir araıbal 
••rir, Yiliyet içinde karıı:adaa her 
kim korkarsa arzıbal aablblae blr 
kurut vermHi için keadlaiae bir 
b~l rultu nrilmHini iater. Vali Pata 
ruler, adamıa bayi• blr t.uyrultu ile 
çok para toplayabilecejini aanmuaa 
~a, ~ti. tuhaf buldutund., adamın 
ıatedıtı bu buyrultuyu ••rir. 

Aradan bir müddet ••çtiktea 
aonra, bu buyurultuya aJmıı olan 
adam relir, Vali pataya pek çok 
tet•lrkür eder. 

- Efendim, der, uyenizde çok 
para kazandım. Hattl Efendime tak· 
dim etmek üzere bir de l'lacl cariye 
getirdim 1 

V0tli pataı 
- Amaa birader, ya•Af 181le, 

içerden duymasınlar 1 
Deyinee bu buyrultula adam: 
- Gardllnlb mi? der. Sia de 

baaa kark para borclu çıktıaıal .. 
Bmndırmaya yak.n bir köyDn 

baylarındaa b:ri luhbıkları anlamak 
için yeni bir uau! bulmut- Bu bay, 
gece köyün erkekleri kahYede top• 
landıklım vakit: 

- KöyQn korucuau hepinıizin 
evlerini dolr şacak. Bu natte bir 
çorba, bir piliç kııartma11, pilav ve 
he~va pitirilmeaioi her birimizin tara
fından ıamarlıyacak. Her kimin eYİn· 
den bu yemekler r•lmeue o adam 
kılıbık aayılacakf 

Demit. Yalnuı bir kiti mGıteana 
olarak köyll bayların hepsinin evle
rinden yemekler relmiı. EYlnden 
yemek gelmiyen bir zanlb da zaten 
içgllveyai imit-

Vakıa, bu da lyl bir U1al. Hangi 
erkeğin evinde ı6zl geçtltiai anlat
bkt.an haıka, geceleyin kay kahYeba· 
neıınde taze pitmit yemek yemek 
için g nyet uatahkh bir yoL Yalnıs 
gece yemetinde çorbanın llbumuau 
pek iyi anlayamadım. Bu kıbbıklılr 
imtihanı e1kiden l.tanbulda JaP.ılmıı 
olsaydı, çorba fasla ı&rlllrdL latan
bullular aahur Jemetinde blle çorba 
içaıeyi Hvmealerdl. 

• Zaten ltu kılıbıklık imtllaam samaa 
itibarile, pek reç kalmıthr. Bir kıy· 
metl nraa ancak kılıbıklıtıa tarlblae 
aiddir. Bu zamanda tehirlerde detfl, 
köylerde bile erkeklerin kadıalardan 
korkub korkmadıklarıaı a•lamıya 
ll:ıum yoktur. 

Kazaklık, kılıbıklık eakidea kadın
lar evlerde kapalı, sokaklarda çartafh 
iken aranabilirdi. O zamaalarda ka· 
danlar eYde kapah kalmakla beraber, 
hakıkatt• erkeklere hikim olduklarını 
anlatmak içia kocalarını korkutur• 
lardı. latan1:ul Şeybiılimı. Sinı Valiai 
p, ta dahil oldutu halde, bGtln 
erkekler karılarından az çok korkar· 
lardı. 

Halbuki bayanlar eYlerde kapalı 
kdmakt. n, sokaklarda çarıafh ıea· 
111ekten kurtulunca artık erkeklere 
milaui oldular. Erkeklerde de kadıa· 
lara kartı korku kalmadı. 

Şehirlerdeki tramtaylarda, kadın
ların yeri perde ile aynlirken onların 
yerine hiçbir erkek 6lura•udı, çln• 
kO her erkek kadıalard- ayrı ayrı 
korktutu •ibl, hepaladen birden de 
korkardı. 

Şimdi bakıaız, tra•vaylarda perde 
olmadıtı içia, erkekler iltediti yer• 
le:-e oturuyorlar •• kadıalardan korku 
ka'mad ıtı lçla, bir Bayan ayakta 
kalaa bile aldırmı1orlar. 

K6ylerde de erkeklerin kadıalardaa 
korkuları, k6y Bayanlarını• muhtar 
olmalarına kadar .OrmGıtl. Bayanlar 
köy muhtarı olunca erkeklerle arala
rında fark kalmadı ki, erkekler on
lardan korkıunlar f 

Artık kadın erkek mlaavl olunca. 
kimseni~ kimseden kork .. ak blrıeyl 
kalmadı. Bunun için bir erketfdn kılı
bık mı, yoku kazak mı ol utunu 
anlamaya da llsum yoktur. 

Kadıalara mll .. •.at vermek erkek
lerin fimdiye kadu l'aatereblldlklerl 
ea blylk kur•eabkllr. 
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Bigada 
Sucukculuk 

... 

Biga (Husuıi) - Bura kasab· 
lann• yaphğı ıucukfır çok BU9f• 

burd11r. Bunların soo ıamanlarda 
f(>hret almHı ve Ankaranın da 
bu aueuklara raibet iÖstermesi 
bu itin Jler1emesine ıebeb olmUf• 
tur. Bu ıucuklar, koyun etinden 
Ye yllzde yirmi niıbetinde körpe 
dana etile biraz ııiır böbr ği ve 
kara clterl karıştırmak ıuretile 
yapılmaktadır. Sucuklar yapılırken 
temizliğe son derece dikkat edll· 
mektedir. 

Sucukların nefuetlni bir kat 
daha arttırmak Ye alıcılann ftimad 
r fbetini kazandırmak için bele· 
diyece mtihim tedbirler ahnmıttır. 

Belediyenin Terdlil bir karar 
Ozerine bundan ıoara ıucuklann 
kasab dakkAnlannda yapılmayıb 
mutlaka me1babadıkl lıuıuıt y~· 
rinde yaptırılacak Ye oradaki 
memurun kontrolUnden ıeçecek, 
baytarm da muayeneılnden ıonra 
damgası vuruJacakbr. 

Belediye dairesi ıucukculara 
ve aair kaaablara mezbahada bir· 
de tuvalet od&11 aptırmış, mez• 
bahayı f ennt ve a1rt bir 
tekle koymuıtur. Bundan 
ıoora bOttln etle utraıan 
esnaf tuvalet odarında ıoyu11acak 
ve ~ini bltlrdlktnn ıonra ter te
miz geyinecek Ye banyo edecektir. 

SON POSTA 

E LE KET HAB RI 

Çanpazarının Diğer Nahiyelere 
•• 

Ornek Olmasına Çalışılmaktadır 
Çanpa%ar, (Hu- zel bir ıoaa ile 

auat) - Çaaak· bağlıdır. Nabiye 
kale vlliyetlniıı Çanakkaleye 73 
B l i a kazasına kilometre meıa· 
bağlı Paıarktiy, fededlr. Halkı ça· 
Balıkeair ıoıaaı hıkan Ye mnoev· 
Uı~eriı1do 400 ha· verdir. Nahiyede 

rk nk tam teıkUAtlı 
"~ 1 m. emmel beı ıınıflı bir 
bır nah ıye mor· ilkmektebl yardır. 
kezldlr. Nahiye Mektebin bir de 
mlldOrU bay Zih-- yatı kıımı mev• 
nl Dama cuttur. Burada 
ht 

1 
.1rın ~a· civar köylerde 3 

, ma arı e gün· ımıh ikmal eden 
a~n güne llecle• Çanpazarandan hir görUnUı çocuklar bulu-
yor. Nahiyede bir a-•ncler idman maarif yolunda çalıımakladır. nuyor. Mektebin baı mualHmi 
yurdu kurulınuıtur. Biltftn aahi· Nahiyenin birçok köylerinde Baı KAmil Ünver meslekte 25 
yenlo gencleri bnynk bir bath· aari ve ıon pllnlara uygun mek- senesini geçirmiı tecrübeli bir 
lıkfa, cemiyetlerini btıyUltUyorJar. teb binaları yapılmıştır. Nahiye- ı:attır. Halka Te talebeye kendi· 

idman yursfunda geneler, mu• nln her köyünde mesleğine aıık ıini çok 1evdirml1tir. 
ıikl Ue temıil ftlerile utraımakta ve çalışkan muallimler bulunmak• Nahiyenin civar vil&yetlere 
futbol, kotu ve atlama aibl tadır. Her hafta muallimlerle kadar namı yUkaelmlt bir de aarl 
sporun birkaç ıubesinde çalıı· Nahiye mlldllrll bir araya toplan• kaplıcaaı vardır. Kaplıcaya halk 
maktadırlar. makta ye fikir teatiıl yapmakta- çok rağbet etmektedir. Her ıenı 

Bu çalııma devam ettlii tak- dırlar. Zihni Damar nahiyenin b.lrçok yerlerden hastalar Ye 
di ..ı_ • u u d k' il d 'IA t il 1 i d"ğ zıyaretcller gelmekte, buradan 

.r""' un m ı e ı yı ar a vı ye er emeı Te ı er nahiyelere fifa almaktadırlar. Nahiyede her 
lçınde ve dııında yapılacak birçok numune olmaıı için çahımaktadır. ıene 4 Haz.iranda kurulan Ye 4 
muaabakalara iıtirak etmek mllm· Nabiye Biıa kazasına 37 kllo-- ınn devam eden Çanpanayın 
kl\n olacaktır. Nahiye m dtırft metre me1afodedir. Ve kaz.aya gO· rağbet bulur bir pa11ayırdır. 

Bir ihtiyar 
H. Ş. Aydllı Kadının 

Konya Ereğlisinde Duggu/a,.ı 

Y ozgaddaki Sinema Binası 

Gayet Kıymettar Bir An• Samıua {Huıuıt) - Bayan 
tika Bulundu~u Haber Zehra Sa•ıunun •• yqlı kadı-

• • mdır. 110 ya-
Verılıyor tındadır. y • 

Ereifl: Konyada ( Huauıi) - flQ8 raj'm n 
Müddeiumumtliğo yapılan ihbara 'ok dlnctlr. 
gön hOvlyeti mechul bir k8yltı Kimsesi yok• 
tarafmdan Romalılara ald oldutµ tur. Kendi 
aamlan bir alttn antika b\lluıı· itini kendi ya• 
ımaf{wr. ihbar edenlere aııarao par. icra da• · 
bu antika 780 gram a~arlıiında lrHlndeld bir 
ve llıerindo bir çobanla bir do- itini de bl11at 
muz sürl\etl reami ıörlllen bir keadiıl taldb 
tablo halindedir. Tablonun diğer etmektedir. 
tarafında da iki yllanla bir gene Tam 110 
'- d 8&8*1111lD ID Ülti• &ız reaml Yar ır. yıbn tarihini 

1aı kadını Bayan 

Nevşehirde Yol Ve 
Hastane ihtiyacı 
Ne•ıeh:r, (Husuıl) - NtYfe

hir 5 bin evli ve 20 bin nUfuılu 
bir kasabadır. Kaıahanın aıhbt 
teıkil1b 3 doktor, bir ecıa· 
hane ve bir d:ıpansıre inhl11r 
etmektedir. Aiır ve mühim ame
liyatlara ihtiyaç göıteren baatalar 
Nlitle baıtahanedne nakledll· 
mekte41irier. Nevıehirlller burada 
bir hutahane kurulma1ını temenal 
etmektedirler. 

K.aubamız yol bakımından da 
ıılalıa muhtaç bulunmaktadır. 

lacıbeyJI Kuyunun l~Hyar Heyeti 
MazllU, ( Husuıt) - Hacıb171l 

k6,lnda yapelan iııtibabta m11h· 
tarbia Ali otlu Muıtaf a, aıalık· 
lara da Htı .. yln otlu Muılaf a, 
Bayrakcı otlu Muıtaf a, Haaan 
oğlu Mehmed, Sileyman otlu AH 
ıeç.ilmlflerdir. Tahsildar otlu AH, 
Ömer oğlu Alımed, Hlbeyln otlu 
Salih, Halil otlu lbralalm de yedek 
aza olmuılardır. 

Mufla KubilAy için ihtifal 
Muş, ( Huıuıt ) - Halkevinde 

lrt'.ca ıohidi Muallim Fehmi Ku
bilAy için bir ihtifal yapılmııdır. 
Bu ihlifalde birçok kimselor hu· 
Junmuştur. Muallim Necmi tara· 
fmdan büyllk şehidin bAbraları 
)'id ve taziz edilmiıtir. 

f•bra yaıamq olaa 
bu kadın keadl d.olİll• Yerilen 
bllyDk hakları aevlcle karıılamıf, 
HÇİ• 7erlerinde keadi keadlııe 
tezaı.Grat yapmıf, blıttla kadınlara 
bu laaldardan millet ye memlekete 
faydalı olmak içla fıtlfade etme• 
lerl laakkıada ISğOdler vermlttir. 

Karamanda 
Belediye Mecliıi Sulama 

lıini Yoluna Koydu 
Karamın, (Huıuıl) - Kazamız 

belediye mecHıl araalala IUI .... 
maıı itile meıgul olmUf, lıararlar 
Yermlıtir. Bu knarlaia slre 10 
Şubattaa, 10 Marta kadar hudud 
haricinde llalan bMDa aradye 
ııra ile ıu Yerllec:ektlr. 11 Mart• 
tan 11 Niuaa kadar fOle 1olunua 
ılmaUnde kalan aradye tu -.eri
lecektlr. 12 Nftaada l Mayiae 
kadar 1011 yolunun ... ubaadakl 
araıl ıulanacaldır. 1 MayletaD 
atındöaUmOne kadar dal bollu• 
lara Ye bahçeleN ta ••rllecekUr. 
Kol ye ara ırmaklar elvarıadakl 
arazi Hlıiblıri tat'afıadaa ayakla• 
••cak, ancak f akf r olaalar tarla• 
larına iki dinim mııar ekeblleıelır, 
kira ile tut11laa tarlalara IDlllf 

ekllmeyecektir. 
Bu proıram aayHlade lN H•• 

geçen 1eaekiade11 dalla fu1a 
arıd ıulaoabilıcıktlr, 

Yoz&ad siaema aalouunma içi 
Y oııad (HuıuaJ) - Eurada BelediyeDm bir ılnema aalonu Yardır. 

Binadaki tesisat yalnız ıinema için detildir. T uLab ve ıahnesl ti· 
yatro oyaamıya mllıald ve geaiıtir. Fakat bu bina Adeta metruk blr 
vaziyette bulunmakta, ancak z.aman ıaman alaema Ye tiyatro olarak 
itlemektedir. Bunun aebebl burada devamlı ıurette ılnema iıletecek 
kime bulunmaması, talih olanlarla da Encümenin uyuıamamaııdır. 

• 

Ceyhan 
Y enileşigo~ 

Ceyhan, (Huıuıt) - Seyh~n 
nllyetinin çalışkan •• ungm 
kualardan birisi de Ceyhandır. 
Kazanın topraAı çok bereketlidir. 
Kasabada hararetli bir yenileıme 
faaliyeti g~rtılmekte, eıkl ve 
çirkin biaalar yıkılmakta, yerle
rloe 71nilerl Ye güzelleri lota 
olunmaktadır. Belediye hareket· 
nz bir haldedir. Bu yenlleım• 
hareketine belediye de katılaa, 
çamurlu yollar kaldırımlan1a, 
caddeler ıenifletllı• Ceyhan 
modern bir kasaba olaeakbr. 

Gonclerl kahYehaneler Ye 
gazinolardan kurtarmak için oku· 
ma odaları [aıaıak, gtncllk te .. 
ldlltı yamak llmaıu da •ardır. 

lımlttı Terfi Eden HAklmler 
kmlt, (Huıuıl) - Altr C.aa 

rehlljhd )'apaa kıym•tli htklml .. 
rimlzd•• Bay Nail Ttırelln ma• 
atı sekaen liraya aııdao Bay 
Sallnaddlnla maap da .W bet 
Ura1• çıkaralmııbr, 

Ermenakta 
Yaylak Hayatı 

Ermenak (Huıuıt) - Karama• 
na dnz bir ıose ile batlı olan 
Ermeoak ka1abaaı 16 bini kadın 
olm&k üzere 28900 oufuslu bir 
kaza merkezidir. Ka1aba 2248 
kilometrelik bir 1aha tb:erlne ku• 
rulmuıtur. Kazanın mer' aları çok 
zengiadlr. Bu mer'alarda birçok 
ıUrliler beslenmektedir. Bllhaaaa 
atiretler tarafından mer'alardan 
bliylk lıtlfadeler temin olunmak· 
tadır. Martta yaylak tabir •ttik· 
lerl mer' alara inen aılretler blltlln 
yaz mevılmlnl burada reçirmekte 
Blrhıciteırinde geldikleri yerlere 
avdet etmektedirler. Kauba on 
mahalleye ayrılmıı bulunmaktadır. 
Kaaabaya baj'h 16 kZSyden başka, 
Halimlye klSytıne bağlı 1~, Farlıke 
klSyline batlı 14 klSy daha vardır. 

Bu kısylerde pekmez ya cevizli 
ıucuk lmalltı ileri ıf tmlttlr. 

Tlrebolu Ganel Meclis üyelikleri 
Tirebolu, (Hususl) - VllAyet 

ıenel meclia üyeliklerine kaza• 
mısdan bay lb1an Dlncar, bay 
Halli Rlfat KZSkaal, bay Yuıuf 
laya, bay Halil Tecel Hçllmiıler· 
dlr, 

Şubat 24 .,.. 

-
Tütün Bahsı 

1934 Yılında 
Tütün lnhisarınıfl 
Ça/ışma•ı 

ıııı---=-----1 
, , ~ I • 

T t. TUTUN ırunsJllll 

SATI~ 
MiKTAR 1tt. HRSILRTI 

l ntnn lnhiaar idaresinin işi~~ 
meaine aid ( 1933 • 1934 ) yır 
beaab neticeleri alınmuıtır. ~ 
lıtatiatiklere göre ( 1933 .. 193-' 
)dında lnhiıar idaresi {11.284.QOO) 
kilo ttittın ıatmışhr. Bu sabş}at• 
karşı lnhiıar kasasına giren parr 
nın kıymeti 34.729.000 lirndJI'• 
Bu hasılat t 925 .. t 926 yılı il' 
tbna edilirse inhisar ldaresİD; 
ıon dokuz mali yıl içinde e? 
ettiii en aşağı 1atış hasılatıdıf• 
Eaaaen bu vaziyet, bu it için b: 
zarladığımız grafik tablosunda 

1 

açıkca gözükmektedir. 
TlltUn inhisar idaresinin ~ 

btlanndan en noksan baııld• 
aldıiJ aeçen 1933 .. 1934 ythP lf 
yapılan aatış miktan ise, bif31' 
dokuz yıhn en ynkaek olanıcb'' 
inhisar idaresi geçen mali yıl= 
1 l milyon kilodan fazla 1Ut 'f' 
ıatmJfbr. En yüksek ıabf de il' 
relerinde bile on buçuk milyon k 1 
yu aeçmlyen satış mıktarı~ 
bu yıl böyle artmış olJJ1 
natunde durulacak bir nokta~ 
Şu beaabca aşağı nevi tUtUnl~ .
aahp artmıı ve yük.ek fı•IJI' 
ttıttlnlerin ıUrUmU aza'mıştır. d' 
vaziyeti doğuran sebebin ·1'1" 
dOnyada hilii hükllm sllren ı ~ 
aadi buhranda aramak lizıaıge,., 

• c:lf" 
idarenin aahıını lktııadt gı / 
uydurarak mikderca artbr~lll' 
ve böylelikle hasılatın çok dİ 
meal ihtimalini önlemesi cld 
bir muvaffakıyettir. lı' 

1933 • 1934 mali yılında J 
lılerden inhisar ldarealne ~,I' 
kir olarak 21.548,000 lira ~ 
mıfbr. Bir yıl evvel 22,869·~ 
lira; iki yıl önce de 24,4709~ 
lira aafi kar elde edil mitti· ~ C'. 
1931 yılının Hfi kan ise 28,47 ',ı 
lira idi. Binaenaleyh 1930 ;" 
yllından itibaren azalmıya b 1~ 
yan ıafi kir mikdarı bil~-( 
geçmiılere bakarak hızıDI 
betmiıtlr. • ~ 

inhisar idaresinin rnaÜ., P 
mından dUzeliıi aebebini bit pıl" 
kadro ve masraflarda 1' i&I_ 
taıarruflarda aramalıdır. 6;1..,4" 
renin ma1arifi 1929 - 30 10rO~ 
dört buçuk milyonu af 01''' 
1931 • 32 yılında ise en 1 ı:r'~ 
noktaaına vararak 4. 733,()00 ,oıı ( 
bulmuıtur. Bu .~a.~lhte;. tll~ 
ha1ıl6bn azalıtı gozonll~ ditil01 6! 
larak manafların da ~~ 111 {jJO 
dU1UnülmUş ve anUt~~kı 3J96; .it' 
bunlarm tuturı ıırası . . dJrilJJ:J11 ~I'. 
ve 3,622.000 liraya 1."idaro ıfı ,ı' 
1933-34 rnalt yıhndar biıarıı ılı' 
raflara yekiinu?ud n bul•p19 '~ 
lıtatialik cedvehn c f ) c J( 

d d ınasra p 
Fakat bu yı ah 8 kJrpıhıllf " 
nunun blrnz da a Jf 
ğunu zannedi; oruz. -
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L .Sigaıet Alemi 

Sovget Rusya 
lngiltereden 
Memnun Değil 

RABİCi TELGRAFLAR Gönül l 

Bİi' nıOddetten beri Sovyet Rusya 
:!:!;llluiıi, f ngili.ı: hariciyesinin Al· 

• kar111ıoda l'aıterdlği yumu
~aa tikAyet etmekUdir. İnwil· 
t. • ile Franaanın Loadrathld 
tı.L~al rından aonra Almanyaya yap
~!" teblit n bu tebliğe aldıklın 
··- Gz .. riae ln,1füzlcr, Franaadaa 
:rtı olarak Almanya 11• aörtıınaeyi 

tıt..11b bulmıya baıladılar. Evveli 
'-aatar ltu g5rDım•y• taraftar 
~iJer. Fakat fn~ltue sibi, Al-et• albl i•llklll Hhôbl doyJetleria 

•eya bu mHele hakkında birbir· 
\..-· lconut••k buıuıunda mutlak 
~ .. k HlıUri olduklarını inklt ed .. 

di. Bu sebeble İq'lltereain 
• bir Nazır g8ndermek lıteme· 

...._ - flnUae Franu geç•••dl. N~ 
~ vo kimin gideceji belli 
~lllakla beraber bil' lnrilis 
~ın Berlia'• yollanmuı mu
~ HJılabilir. Fakat Avr11panın 

hanııaı bozmamak içia de 

t ı Hariciye Nn.ı:ırı Sir Con Si
•._ olması muh~mel olan bu 

1ıı1ı.. -tıta Moakova ile Roaaya da 
;;111aaı ıaulatemel glSrlllyor. nu 
.._ -..a Sovyet Ruıy&llın ılklyeUni 
~t ede• ıey, Almanyaaın Sovyat '1•1• kartı bHleditl doıtaae 
AL_'Paa d•yplardır. So.,et Ruara, 
~Yaaıa lıu d•y~ular11ua laıillir• 
11.~dan teıvik a-ördGjG ı.tdiaaıa-
~· Bu mbaHbetle lne.tiya -.,.o, ki. 
tML.'!raaa~ız Nazırlarının Loadra .ziya• 
..-.;,,.,~ en .. ıada, Batnıkil M. Makdo
~ •illblan•• laakkıaa mukabil 
Aı: llliaakıaa P..eıl •ecburiyethala 
1~Jaya ıart koıulmaaua husu
l llda tiddetJe ıırar ettltl artık bir 
~ 0 111aaktan çıkmııbr. ingills ıiyuet 
Ja.1c~lara, Al•Hyaya, he• stllhlanma 

•nı tanımıya, hem ~e AYrupanın 
:::tııda tateditl gibi hareket etmekte 
ltiL- 9t bırakmıya hazll'dırlar. Bu 
, • .._.. Ue •az.iyetia mH'ullyeti 1ngllis 
b'1•aal adamlarına aiddJr. Çlnldl 
il lllllar, barıı uA-ruada Hvaıır gllrl· 
• llr~en hakikatte barıı dDımanlannıo 
~tiyetleriai kuYvetlendlrme7e salı• 
_.,orJar." - Süreyya 

Avusturganın 
istiklali 
Görüşmeleri 

Parla 23 ( A.A. ) - B. L5h
rön 'tın Ellza sarayında verdiği 
ziyafetten ıonra Eranaız-Avuıtur
ya mUzakwabna, D., !B~ka~bğa 
bina11nda devam edilmııttr. 
ATuaturya Naı.ırlanna Lejiyon 
DonZSr aiıanmın bUylik ulibi v .. 
rilmittir. 

lçtimaın ıoaunda, B. Laval, 
ıazetecllere verdiği beyanatta. 
kendlaiain •• B, Fllndbı'ln, l>il
lauıa A vuahırya 'yı allklıdar •tlen 
aiyaat meMleler haklaacla ATU .. 
turya Nazırlarile ta• bir Bklr 
mutabakab mllfahede •tmlt ol
•alanndaa ltalatiyar oldWdaram 
aöylemiftir. 

Diier tarafta• ATUBturya Dıı 
Rakam Berl'•r-Valdaaea, IU be
yanatta lbu1anmuftun 

"- Avuıturyamn dıı ılyaae
U, daima barııa müteveccih ola· 
caktır. Fransa Ue Avuıturyayı 
f.ağhyan rabıtalan daha aıkı t>ir 

·... koymak lsteriL ,, 
Pariı, 23 ( A. A. ) - Gazete

ler, ATuıturya Nazırlanaı pek 
1amlmi kUfılamaktadar. Fakat 
ileri fırkaların yerıl:z abıaylfle
rlnden ötllrll kendilerine daha 
llyık bir istikbal yapılıa••H1aclan 
dolayı teeutıf etmektedirler •• 

Pöti ~arizyen suet..ı diyor 
ki 1 

"Hiç tllbhe yoktur Jd, Av~ 
turya, Parla mUIAkatlan 88)'•1111-

cle gayelerinin huıulllall tamla 
edecektir. Bu lıU9Uıta,. F raaaama 
yardımı teala edilmiftir. • 

Bir Alman Diplo
mat Neler Yapmış? 

Bir Daha Almanyaya 
lond Corc Döamektea Vazgı;ti 

" Berlia, 23 (A. A.) - ffayu Sözlerini ajan•ı muhabirindenr 
Almanyanın Viyana sefiri Von 

lrıkar Etmiı Papenln Berlindc bul'lnmaıı, Al-
man ıiyaıt mahafill tarafından 

1' Berlln, 23 (Havaı) - Berlinw ıayet ehemmiyetli hldlae olarak 
'-''~at gaıeteıi, gı"ende eaki tellldd edilmektedir. 
~ Başbakanı Bay Lord Cor- Viyanadaki ••faret atqeslnla, 
)~~llıanya hakkında aözlerini ıdyaıi polis tarafından Berlln• 
4--~tı. Eıkl Baıbakaa diyor· davet edlldiflne dair bu ay 

•
1 

• batında mulİrrane ıayialar do· 
Oaa d....., Almaayayı anlıyorum. lqmııbr. Vlyaaadald Mfaret ata-

AJ erın bir hUrmetlm var. ,, , .. ı, ıeçen hutr .. da Alman 
htaatı lban ıazetesl, lngiliz mat• baıvekllet muaYinUğl dairesinde 
1- llda, bu beyanata aid taılalb- feci •urette 61dllrWen Fon BoM· 
-tlllJ ıı.fr•dilmeaindea dolayı mem- Dİll arkadaıı olub; ayni zamanda 
~yJetalzliğinl izhar etmekte ve kendisi de l>irçok ~er tevkif 
't.._ . Corcun beyanatını inklr edllmlntl.Söylendijine s~re, yapılan 
d,il~~ birinci defa vaki olmuı davete icabet etmekten lmfna 

Ç .,, demektedir. ederek, ataplik vazifeünden b-
indeki Mlayonerler tifa etmiıtir. Almanyaya artık 

lo Tehlikede bir daha avdet etmemek niyeti .. 
ş,llai ndı-a, 23 (A.A.) - Çia'ln de olduğu a6ylenmektedir. 
)'- ~lllyetlerinde oturan mı.. Fon Papeain, maiyetindeki m .. 
~ Frenıan'ın haydudlar •urun lbu hareketi hakkında 
dlaiı111 ll~aa dağa kaldırıldığı bll- iz.abat vermek için çağnlmıı ol-
-..; '"t•dlr. aaaı müınklndllr. 

\' Pre11aea Yaralanmı' lran • lavlçre 
~ta •tı•dik, 23 (A.A.) - Yunan Bern, 23 (A.A.)- lranın yeni 
t.a ~lertadea Helen bir otomo- l•Vlçre sefiri, Reiıicumbur tarafın-
~ı.,~: ••Uceaindo 78ztınden dan kabul edilerek, itimatname-
~· ıinl tevdi etmiıtir. 

~ Hlkly• 24-~ ~~!lım ........ 
GECENiZ HAYROLSUN !

35 

"""z Yazan : Server Bedi 

~~~~----~~~;..;.~-------------' s,1
1 
.. r etrafa baktı ve ile- Eveti dedi, Selma Hanı· 

dt, )•rd "1anın bir ayağının dibin- mın intihar edeceiini biliyordum, 
"-'dll: • duran rovelurl alarak sllihm kurıunlarını önceden ben 

Ç'kardım. Kuru aıla dolu idi, 
...... lsafl.t ınl tt1 ..J! • ? KomiHI' rovalverin farjorBnl "-" ...... liayarı n e 

1 
remewnız. 

L.ı~~dı 111 am uyu kalbıme çıkararak baktı: 
~il k tetiği çektim, fakat - Eveti diye m1rıldandı. 

......, 1( urıun ç.ılunac:L. Toıun Bey tekrar ıöz alara'kı 
..... G~rtuıı çıkrnadı mı? _ Görüyorsunuz hi, tledl, 
~ () rtıyorsuııuzı hiç.bir Jı1diae yoktur. ifade alma• 
-,.... ~aa Toaua Be:r lcomlaere ya 111z.,_ a6rüyorsanız yarın 

•iır •clım attı: Selma Hanımla beraber aize 

• 

1 lngilterenin En üyük 
1 Menfaati Nerededir ? _,, _____ , .............. ~~~---

lngiliz Maliye Bakanı 
Cemiyetinin Korunmasını 
Londra, 23 (A. A.) - Maliye · 

Bakanı Bay NöriJ Çemberlaya, 
dfuı Bratford' da iirad ettiji b1r 
nutukta, lngiltereıaia en bliy&k 
menfaatinin bantın muhafaza1111da 
oldutunu ıaylediktea ıoara, pır 
lirı ili ve etmiıUr.: 

" Lonclra bl'kümeti ıaiyaaetfalw 
uu nok.taaı, elindeki it• •aata 
ıile UluaJar Kurumuna ku ...... 
dirmek Ye lnkipf ettb .. ktir• 
Çonkl Ulualar Kurama. ....... 
arası elbirJiiial temhı içla ..... 
tek Ya11tadar. 

Ulualar ~urumnu t.'ldd 
etmek kolaydır. Onu terketmek, 
zaaflarma çare bulmak demeli 
delildir. Billki• Uluılar Kuru~~ 
nua ıayif nOklallll'lllı pnlU911 
bt.a, çahf1Da eiıtemilll ıılah Ye 

· kabil oJdup takdWde, ıeçmltte 
olağandan fazla plecekt• ml
eMir bir Alet -oJmUllll t..U. 
e,Jleaaek :için ••"ır " ıeuaretl• 
çalıtmak lAzımdır. ,, 

Fransa Toprağında 
Alman Tayyaresi 

Strazburg, 23 (A.A.) - Dtın 
aabah, bir Almaa tayyareal Vrl· 
semburg civarında yere inmJttlr. 
Tayyareyi Kiluingen mektebmln 
bir talebeai idare etmekte idi 
Talebe, slıten aldandığını ıöy· 
lemi§tir. 

Fransız memurlar, tayyareyt 
zapt ~ • pilotu da, memnu mınta• 
.. ....... wçt~· ..... ,. 
Strasburg adliyesine vermiflerdlr. 

Havptman Suçlu 
Mu, Suçsuz Mu? 

Nevyorlc, 23 (A.A.) - Fle· 
mlngton'dald mahkeme kararı 
hakkında fikri sorulan Cumbur 
relıinln rdika•ı Bayan Roo1evelt, 
muhakemede hazır bulunmadan, 
herhangi bir mesele hakkmda 
nndalea JtirlUlilemez, oemlf Vt 

fU dı:Mıri illT• etmittlr: 
" _ Beni dUşUnaftren nokb, 

Havplmann"ın, hldiıe1erden lıtih· 
rac edilen beyylnelerle mahküm 

edllmlJ olmasıdır. 

Havptmaaın'a hiçbir teveccl
hüm yoktur. Fakat bir maaum 
tahtı muhakemeye abnmıt oleay
dı, ne olacağını dUffDmekten 
kendimi alamıyorum.,, 

KUbad• Yeni Tevklfler 
2., (A A ) - Hükü· Havana, ;, · • 

l bindeki propagandalarıll<' 
mıt a ey f 
dan dolayı 21 muallim ve pro e• 
a6r tevkif edilmiflir. 

MiJletler 
istiyor 

Bay Növil Çemberlayn 

Moskovada Siyasi 
Bir Kabul Resmi 
Moıkova, 23 (A.A.) - Fran· 

aanın Moakova aelirl B. Albaad 
dun a'kıam aef arette bU resmi· 
kabul tertib etmittir. Bu re•mi· 
kabule, Sovyet hükumeti üyeleri, 
B. Molotof, Litvinof, Vorochilof 
ve ecntbi] ıefaretler erkanı ile 

matbuat mUmesslllerl ve Fransız 
sinemaları murahhasları lf tlrak 
etmiflerdAr • 

Con Simon 
lngiiiz Hariciye Bakanı 

Moskovaya Gidecek 
Londra, 23 (A. A.) - Haber 

werıilcliibae R6re, Sovyet la&ldimeti, 
lngiliz Hariciye Bakanı Sir Con 
Siman 'un :zi}aretiai kabul etmekle 
bahtiyar olacatmı, loriliz kabin .. 
iline rem1en lblldirmiftir. 

Londra, 23 ( A. A. ) - Al
man hftldhnetl, Berline gelecek 
olan lnglliz nazırı ılle Fransız _ 
lnalliz tekl"f' erine ~d bntnn me
aeleleri •llnakaıa etmiye hazır 
olduj'una lna-iliz hükumetine bll
dlrmlıtir. 

Uluslar•rası Barı91 Nasıl 
Olurmu,? 

Paria, 23 ( A.A.) _ B·rı .. 
fik Amerika devletlerinin Parla 
.. firi, Vaılngton'un seneidev.r'lye
ai mUnaHbetile Amerika kulll
bünde verilen bir ziyafette, 
"Uluılararaaı h.arış., ancak do .. 
tane ticarl münasebetler saye
ılnde elde edilebilir demiıtir. 

Okuyucularıma 
Cevablarım •. 

·"Mersin,,de "E,, Jmzasile al· 
dığım bir mektubda aık mese
leleri hesabına halledilemlyecek 
bir muamma göremedim. 

Bu okuyucum diyor kl: 
- "Bir gene !kızı gördOm, 

ıevdtm, fakat aylarca konu~tu· 
jıım halde hiaalmi içimde sakla· 
dım, sezdirmedim, fakat ona. 
aileslle birlikte buradan ayrılarak 
baıka yere gidince bir mektub 
yazdım, içimdekini söyledim. Ve 
muvafılı. bir cevab aldım.,, 

Bugln bir gene kızın ken
disile aylarca konuıan bir 
erkelin bu mhasebete •ırf dost· 
luk biati ile devam edebileceAin• 
laandıtını farı•tmek için bir 
hayH safdil olmak lazımdır, 
maamaflh artık meHle bu nok· 
tayı 1reçmlftir, timdi yapılacak 
ıey de baaittir, okuyucum bu 
defa kızın alleaine bir mektub 
yazacak Ye tlmld ederim bu defa 
da munfık cwa'b alarak proje
ıfal tatbik sabasına koyacakdır. 

* 'l1aklimde Bl\y ( Nureddin )eı 
Size bir Franıaz mubarrlrlnla 

.. Voile du boaheur ,. baıhtı al· 
bnda yazdığı eseri ok•manw tav
ıiye ederim. Kııaca hulAaaaım 
ıöyl!f eyim: Bir çinli zengin Yardır. 
Göıreri klSrdOr, karııının, çocuk· 
larının, dostlarının araaında ken
diainl mH'ud sanarak yaıar. Fa· 
kat bu adam" bir doktor gelmlı, 
gözlerini açabileceğlaJ ıöylemiı 
ve gizlice ameliyat yapmııdır. 
Adam gözünde yine ıiyah bir 
perde kırk glln bekleme zamanı 
yatamaktadır, nihayet buıUn ge· 
lir ve adam aöz.Undan perdeyi 
kaldırmca görmiye baflar. G6r
dAjD ilk manzara fae en aziz 
doatu ile 6pU9en karısı, ikiaci 
manzara da kendisine dil çıkaran 
çocuğunun hayalidir. 

Ve adam hiç bir,.y a6yleme
den doktoru çağırtır: 

- O ıiyah perde, benim için 
bir ıaadet perdeaiydi, beni hed
baht ettin, der. 

OğJwn, gene mlıin yaıh mımn 
bilmiyorum, fakat bu meseleyi 
didildemelde kendi kendini bed
baht •dec•ğiai görüyorum, vazgeç! 

TBYlE 

Yugoslavyada Bir 
Suiistimal ! 

Harb Malzemesi Alış Ve
riıinde Hırı1zhk Olmuı 

Belgrad 23 (A.A.) - Mnhtm
mab harbiye teslimatında vahim 
bir feıad keşfedildiğine dıir mu
sirrane fayielar dolqmaktadır. 
Yapılan taharriyat, pek yakında 
birçok klm&elerin tevklftnt icab 
ettirecektlr. 

v Şi•di kendiılni .rahat 
'heye• 

.örU-

~==~==~==~==~~~~~-
Ana oğul odadan dııarı lWT•ru. . 

bıraloaız. P.k bllyilk bır 
can içinde olduğuau cla 
yonuaaz. 

Komiser etrafına bakındı ve 
ba iddiayı tekiib edecek birıey 
bulamayınca: 

_ BaıUıtilne Toıun Beyi dedi. 
Polill•r bir kelime ıöyleme· 

den odadan ,ıkmıflardı. 
rosun Bey hizmetcile •luna 

dondU: 
_ Siz de hemen gidib yal!· 

nız Yann da bohçanızı topla
yın.ız. Hesa hınız kesilmiftir. 

Bir hıırıket yapmak ve slSz 
söylemek isteyen Halimenin llı· 
tllne yürlldil ve bajudı: 

- Haydil 

çıktılar. 

Tosun Bey, Setma ile yalnız 
kalınca, onun lcarıısında durdu 
" ağır ağır şu sözleri ı5ytedi: 

- Merdlik adabında iUüme 
hu.ır olmakla ölUmön farkı yok· 
tur. Siz öUimn glhe aldığınızı 
mUkemmel bir surette iıbat et· 
tiniz. Şerefim ve ıerefiniz için 
hayatınıza nihayet vermekte bir 
an tereddnd etmediniz. Bence bu 
kadarı 'kafiydi ve ancak bu ka· 
dnrını aramtşt.m. Onun için 'Si· 
!A~tan kurşunları çıkardım. Eğer 
ıntıhar <etmeıel d:niz, ben ı'zl 
kendi elimle ve hakiki ıurette 
6ldürmeye mecbur kalacaktım. 
Metanetiniz aayeainde kendinizi 

bu faciadan, beni de azabından 
kurtardmu.. Şimdi aoa !kararıma 
gelelim:. Serbeıt.lniu Bea qlan 
ne olduğunu anlamayan bir adam 
değiHm. AJikadar oldujunuz 
gene ber kimie benden ayrı1dık· 
tan sonra onunla elenirsiniz. Ya
rın avukatıma salahiyet ver .. 
ceğim, bir talik davuı aç1111. 
Şimdi gidib y abnız .e 8ini~leriııiz 
dl llensin. Bu aeceden itıbarea 
kanm değilsiıriz. Ayni odada 
yatmayacağız. 

Selma ayağa ıkalkh " titrek 
bir seıle teşekkür etti. rtrk 

Oda kapılllDA doğ,. rlt -. 
Tosun Bey de arka .. ndan, tekrar: 

- Geffalz 1aa.,ro1auaı c'llyorda. 
&ON 



Dünya Hadiseleri 

Kanser 
'' Mikroblu,, Bir 
Hastalık Mıdır? 

Herkes bilir ki "Kanser,. mlk· 

Bir Fransız 1 robıuı bir haıtalak 
doktorunun eJ.,.ak tanınmak· 

tadır. Halltukl 
keşfi Fran11zların Bio• 

loji bilginlerinden' .D•kt& ReYelia 
bu hastalığı tevfanlara attlamıya 
muvaffak olduiu iddla9tndaclır. 
Bu tavıan!ardan bir tanesi Parlde 
Nekar hastanesinde ProfeaHr Swld 
Ue Leplay taraflartlw!an muarn• 
edilmittir. Bu iki bilginin IPQfreD• 

nelicesir.de verdlkl rl rapor ıudurı 
" H:ç bir ıUbheye 111.tıal 

yoktur. Tav~anın kara ciaerinde, 
gıf&} i muhatinin r;ararma olarak 
bUyllmUş bir kanaer tUmorU 
görlilmektedır.,. 

Franıız alimleri şimdi hadile· 
nln tedkiki ile mefiuldUrler ve 
bu Dcticenin mutlak ıurett• 
tahakkuku hali11de kanaerin teda
visi mümkün olacatı kanAatinde• 
diri er. .. 
Anlatıldıtına göre bir Ame

rikalı gezmek makaatiile 
Fran•ada Fraoaaya aelmiı, 

epeyee dola,mıı, 
otomoiil memleket;ae dan-
!JOktur dO§'tt zaman da 

hi11slyatını ıu cnmı. ile lıuli• 
etmiıtir. 

" Yemeği gUzol, içkiıl Klıel, 
yolları da iUıel, fak at otemoblli 
yok!,. 

Amerlka!ıaın bu tanda mOba· 
laga etmekte belki hakkı Yardır, 
çUnkU Amerikada filen itletilmekte 
o:an (24,000,000) otomobil vardır. 
Ve aıağı yukarı her aileye bir 
tane iHbet etmektedir. Buna 
mukabil Franaada 9ahoan otoıao
blllerln &ayııı (1,800,000) den 
ibarettir. Maamaffb bu ..
yıyı da az giirmiyellm, çlnkD 
bütUn Avrupa meml•ketl.trl 
arasında otomobili en fazla olaa 
yer Franaadır. 

Franııı ıaıetelerl bugllaler• 
de"kanun dalalllnde yapıl· 

.. K_a_n-un_d_a_lı_l-- mıı bir dolandı· 

rıcıhk,, •'UIHI 
/inde 11apıl· ile m•ıguldUrler. 
mıı bir do- Bu meselealn la· 
landırıcılık ıa bir hUIAaa1tnı 

yapalım: 
Natan adanı taııyaD bir Ro-

manyalı Parise g lmif, fllm dn ... 
lopmanı için bir Ue11se1e a,mıt, 
ıonra bu müe11eseye meıhur 
Pathe kumpanyasına hUIOI ede· 
rek kıymetinden (10) defa fal4i· 
5ına aatrn nldırmıt ve nihayet bu 
suretle eline reçen para Ue dı 
(Pate) nln eahammdan epeyceılnl 
aatın almıt Ye kendiılae Petlıe 

kumpanyaaı için de bu mUdOrllk 
temin etmlıl 

Natan'ın bu ilk muvaffakıy•t· 
ten sonra rahat durduju aaaıl· 
mamalı. Bllalda bir defa Patbe'de 
mUıterek mildir olunca, komıl· 
yon almak ıuretlle birçok ıinema 
aalonlarını Petboye satın aldır•ıı 
zengin olmuıtur. 

Fran11~ ııaıetecilerl bUtl1n bu 
dolandmcılıklarıa hep kanun 
yollarından geçilmek ıuretUe ya· 
pıldığını aöylUyorlar. Maamafth 
Natban cenabları ılvri :r.ekl1&na 
rağmen yine bir yaı talıtay• 
unutmut olacak ki, buıUn adliye 
ile karıı karııyadır. 

Biz de, bAdiseye ıunu lliY• 
edelim: 

Iatanbulda baıı kimaeler Nat· 
han'ı tanımıyorlardı ve 7, 8 yıl ev· 
vel bu zatın ilk muvaffakıyetleri 
•ra1tnda kendlılnl bir iı adamı, 
bir zeki nümuneai olarak ıöıte-
riyorlardı. 
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Bapıaltı Zlıaretçilerl -
Kari Mektabları - - -

" - Benim Nişanlı Y apazakmiş Eroin, Atkaracalar 

Satazakmiş!.. Olay Epsc Mata! .. ,, Nahiyesi 
'"-Dimitriyi Görecek Anastasya! AnHtasyaaa!. Dimitrinin Ve Dilekleri . 

Y k M ? O . G .. . o· . . ' Çerkeı Atkaracalar oably••· 
Anastasya o u .• "- rıste, Ben orezeyım ımıtrı ..• ,, tirin bir nahiye olYb iki bind•~ 

fazla ntifuıu Yardır. Uluçay nabl 
yenin altından geçer. Arazi itib•'" 
rile aenft Ye butno halk çiftçidir. 
Mer' aları bol, koyun ve keçi sıf'' 
gibi hayvanları faıladır. Zongul· 
dak hattıaa yarım 111t mesaf•· 
dedir. Kaaabada yirmi bet 11en•>'1 

yakın belediye teıkllAtı vardır· 
Ôlen nahiye mlld\lr\l Bay SUreYY' 
zamananda bUtla köylerine ıoselfl' 
ve telefonlar yapbrılmıı ve kasab• 
terakkiye y&z tutmuıtur. Fakat 

Kameriyede derdleşenler n Kapıaltında eli çıkınlı ma bekliyenler 
lhti} er kadın ıoiuktan donan 1ıOluk llclv.,t ma.ntelu gene bir dan, gUaahıızlığından bahaeder&.r. 

parmaldarını avuclarma batırarak kadın içini çekerek yere bakıyor. Fakat bunlar daha ziyade kaa 
hü u· 'ü• Aruıra baıını kaldırarak dert çıkarmadan ıuç itleyen mahkôm· 

z ıct A. 1 k bL. d.u yaamalı, ifindeld acıyı dökmek laran a11aları, eıleri, kardetlerldfr. 
- na ı mı, ra oım •fma• f b k · 

. A 
1 

için etra ına a ıfıyor. Kartı kö· Kamerıyealn kurumut tahtaları 
n:ma vermeaın. na o Yraan h l l d · · lM kh 

•• v • • ıede oturan l t yarca, batı beyaz Uzer n e aturaa, ırı ııöz u, raıtı 
yureciım• bır taı ha~dır da otur. yemenili bir kadın ikl kat 1ıeldl, kaıh, bodur leadıalardan blrt 
Bunca yıl o yavrucuıumu ne tUr· ne kadının yanıaa oturdu: anlatıyor: 
iti emeklerle yetiıtirlb, bu yafa ı• _ Senin kimin var Jçerde - Allah beterinden bekletin 
gelirdiiimi blr bana ıor. Sonra a kızım!.. hemıire, ya kanlı katli olub da 
ıeytan b5yle elimden alınca içim _ Niıanlım!.. yataydı. Rabbime t\lkUrler olıun 
naaıl kan ağ!amaz a kııımt.. - Vala vah, ayol, böyle ola· kj, on ay ıonra çıkacak. v ~em 

Hapishanenin btlyük kapısı caj'ını bilseydiniz, hemen bir suçsuzdu da ayol. Ben erkeglmı bil· 
.. ·· d t d' ki d bi · · 1 . 1 dl ı Ol b. dl mez miyim ... Bunca yıl bir yaadılcta onun e, aş ıre er en rının ey enıver r n z. ur ıter . tt k · ı'ş t BI ı 

· · N kit k" . d ya ı , ıuçu ne ım ,. z m ma• 
dihine çöken ihtiyar kadın, dız· - e •a 1 ap:aane en çı• halleden bacl Klmillerin evine 
]eri UıtUndekl bohçayı açtı, kazak, 0 zaman evl~nezeyiz!.. girmiı, öte beri almıimıı !.. Tuuu 
lçtndekilerl bir bir çıkarmağa ihtiyar kadıll, irı tabaka~ın· tu tu !.. Mevlim iftiradan eslrge-
baıladı· dan ılıaraaını tararken lğıldl, 1 t 1 . ·ı b k h . 

. · kııık bf.r aeıle ıordu: s n .. tın aı ı •t a emfıre .• 
Bır kilo beyaz ekmek.. iri N d ? Bı'rlsl· Hacı KAmlllerin bir evlidlığı Yar, 

b . '- BI k•ll~h t k b - e en yatıyor • 
ır ıucu9'. r u a a ı a asıı nl mi aldUrdn?.. bizimkine içirmlı, içirmif zil zurna 
doldarulmuı leblebi.. iki yazma _ yok vire, afdOrmemlttlr etmlf. Sonra eve götllrmUf. Gel 
mendil, bir ytınlU çorab, iki eekf, kimseyi:. N ıin diyeyim, y lan ıu halıları kaldıralım da ortalıiı 
yamalı fanile .• Pötikaroh bir göm· demlılerdi.. Ah denboro nato temizllyelim d~mlı. baılamıtlar 

Dolu 11mbille ııra bekliyen bir ana 
lek, bir de•et Je kuru aane 
otları .• 

_ Geçen yıl elinden bir kaıa 
çıktı. Hay çıkmaz olaydı da 
dertli baıı yanmayaydı. Seklı 
ay yatıb çile dolduran o değil, 
ben oluyorum a evlldım. Ara• 
}anlar iibl otlum, eti iki paralık 
karı için böyle çekiyor tıte, b .. 
men rabbim bir daha ıöıter• 

mHinl .• 

Hapiılıaaenin kapııı rittikçe 
kalabalıldaııyor. Bu gün sala, 
ziyaret &lnö.. ileride kamerlye
nin içi Yavaı yavaı kadınbrla 
doluyor. Ellerindeki bohçalar, 
paketlw, çantalarla derin bir 
tevekkUI içinde bekleşiyorlar. 

Kameriyenin Hi köıeainde 

leıo Yrel.. Naaln derler, eftira 
etmlıler .. 

- Kim etmi4? .. 
- lıtano, Di111ltri, PapYl&1 •• 

Epia .• 
- Ne diye iftira etmftler 

ayol, ~atlıyaeağım. Anlataanı .• 
- Dur vre, tlpota.. Benim 

nitanlı, yapaıakmıı heroin, aata• 
zak~ıt olay epaemata .. Epiı tey· 
taDİI ! .. 

Birdenbire ltapi1&ne kapıaı 
6nUnd•n gardiyanlardan birinin 
HM duyuldu: 

- lbralaimi ıörecek Fatma .•• 
Fatmaaa, yok •u 1. lbrahimln 
Fatma 1 •• 

ihtiyar kaclıa birdenbire ye· 
rladH fırladı, ılgara11 düttn, 
bolaçaıını kaptıil gibi, iki ya11a 
aallana sallaaa kootu: 

- Ayol Fatma benim. Biraz 
bekleaea• ayol.. Ay diderlme 
laecek. Orlalıtı teliıa vermeaene 
otlum, ıeldim itte 1 •• 

* Şefkat kadında daha çoktur, 
derler. Bu11a lnanınıı ve inanmak 
lıteraenlı ıalı IQglerl hapiaaae 
kapııı altıada bekleylnlr. Giren 
ihtiyar, ıenc kadınların hepıi~de 
tellı, heyecan, f•tkıolık Ye aeYıne 
vardır. Çıkanların ayakları 11&nki 
ıeri aerl gider, ıöılerl buju bu· 
tu bwğulanır. Hattl içlerinde ıu 
kapı' eıijinde yatmıya razı ana· 
cıklar, ayazda beklemede tered
dUd etmiyecek kadınlar vardır. 

Kapı önündeki eılje oturan 
kadıalardan biri, ihtiyar, buruıuk 
yUzünU elindeki koçuk çıkına dik· 
miı, kı11k, titrek bir seti• anla• 
tıyor: 

- Evlidcığımı bu yıl ••er•· 
ceidim emme, nideyim, karabahtı 
azdı. Hitt otlum, benim ıelme• 
dl mi?.. Ivde tencerem ateıte 
ialdı, beyciğim yanacat L 

Nedenae, ziyaretçi kadınların 
bepıi, mahkumlarının ıuçsuzluğun· 

- Dimitrlyi göreoek Aaaıtayaaaa l.. 
ite.. Sonra o uyuı uıak bir ker 
aara uyukalmıı Eh, arkadaıblt 
•• göne duruyor, benimki de bal'" 
ladığı ifi bırakma11ut. Halıları der· 
lemiı toplamıı, allkmek için bah· 
çeye çıkarmıı. O ıırada gözll k6ı 
olaaı uıak uyanmıı, " hıraız vaı 
yetiıinl. ,, diye basmıı anıı .• 
benimki fatırmıı, etraftan yetitlb 
tutmuılar.. meğeraem o vllcudll 
kalkası Ufağın bizimkine dUıman• 
lığı Yarmııta, ondan ötllrtı .. 

Gardiyan yeniden aeslendi: 
- Dimitrlyl ııörecek Ana ... 

taaya .. Anaıtasya yok mu?. Dlmll
rinin Anaabıya!.. 

Biraz evvelki gc-nç kız yerin
den 11ıçradı: 

- Oriste!.. Ben ııörezeyim 
Dimitril. 

Kadınlardan biri homurdandı: 
- Ayazda iki taaltir bekli~ 

Bay Sttreyyanın ölUmOnden sonr• 
belelediye ~e bayındırlık ivlıri 
Hki•i gibi yürümez o!muştut• 

Bütnn çeımelerln yolları bo:ıut
muıtur.Maarif ce memleketimiz ço~ 
ileri gitmiftlr. Bir de yeni bit 
mekteb kuruluyor. BaşmuaHilll 
Faik çahflıan •e yorulmas bir Jr 
telde vaziieılne bakan bir muam111• 
dir. Çocuklarla yakından alAkadat 
olub fakir çoauklara kendi par•~ 
ılle yiyecek, kullanaoak eıy'1af 
Yermek gibi yardımda bulu~ 
maktadır. Nahiyenin btr postane)'• 
Ye birde halkın ııhbatll• alakada' 
olacıak bir 11hbiye memur~, 
tiddetli iht11acı •ardır. Buton hafi 
bunu bUytıkblr iıtekle dilemek" 
tedlr. 

Atkaracalar laalkından Ankarad• 
OzUlrk pazarında 1. S. ,,..., ·········-... ·········..-··----.. · .. ·-··-···· yorum ayol, insaf edib gel heor' 

ıire dl yen yok. Hem beni dl 
erkeiim cellllıdır. •> Nerede kal
dın? » diye çatar ayol. 

Bohçasındaki nane otlarıll1• 
önelemeden derleylb toplay•11 

ihtiyar kadın geri dönmUıtlh 
GlSılerl ıılak ıılaktı. Dnnub e•• 
gideceğine geldi, kamerlyenl• 
içindeki ıedire oturduı 

1
• 

- Oh, yUreclğlm aıkıla ııkı,. 
limona döndü. Allah ldmıeye ·~ 
göstermHİll .• yanucuj'a hiknıev 
htıda bir genlılik gelmlı, hiç orlf 
larda detfl.. 11 Sıluhyor muıuP 
evlAdım ?,, (:!edim de, yOılme b~ 
madı bile, hep ' gUJUyor: 

- "Geçer anne, bu da geçerlıı 
deyib keaiyor. 

ihtiyar kadın, ıeHiıce yUıUo' 
bakaa bir tazeye döadU: 

- Ceait ol L.ızım, eYIAdı~ 
geoit ol Neden 8ıftlliyorıuo I' 
Tanrı yumıı, kul bozar mı 1 SıO 
kimin Tar içeride? 

- Ağabeyim!. 
- Vah vah .. ae 11uçu var? ,t' 
Gene kadın ıuıtu, cevab J.

medi, ihtiyar ısrar edince yerlll 
kalktı: -' 

- Bilmiyorum hanımnine, b• 
söylemedi. ~ 

ihtiyar kadın ılairlen•, 
Yavaf yavaı uzaklaşan f 
kadııaa baktı: 

117
., 

- Ayol burada da 1'~ 
kurum olur mu?. Hep dert il 
değil miyiz?. Söyl,miyece'doı-t 
var?. kibar zadeHğlne mi 
auyor? ti 

Tahta aedir llHrinde y•t, 
beze çıkın çıkıa paketler I'..~ 
klğıdları, külahlar koyan ,'6f 
bir kadın rumca bir ıeyler dl 
lüyor, karııımdaki kız çocut'I ~ 
ikide birde: 1 ~'~ - Ne mama, ne maoı• 
duruyordu. dePbıı' 

Kltıdlardan biri bir . ıocl" 
devrildi, yırbldı, açıldı •t ıç pat'! 
kanları sızan koca b ~endı,l~" 
karaciğer çıktı. Kadıo, gül•,... 
bakan kadınlardan birin• -"" 
anlattı: ki f•t• 

_ Bizim Petra .• 110·• 
• iılrlb > 

bu.nu.. verezeyı~ P -
Poli agapucigerı•· d. an kıtP1dl 

Kır ıaçlı gar ay , 
ıe•leniyordu: . k vaıfit_!' 

- Ethemi görece . el. - " 
Vaıfiye!. Etbemim Vaıfıy 
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Şapka Moda 
Olacak? 

Birleşme 

· · · ·························-··············-
Ameliyat Masasında Bir lngiliz 
Doktorunun Geçirdiği Korku 

lıb T ~·~i·İı·i~d~· -·İİk Defa 
Kaydedilen Vak'a 

~ Blrmingbam 9ehrinln belediye 

1~tıneıinde John Pecberinı adını 
-,ayan bir baata · baraaklarmdan 
~llılelfyat yapılırken 6laaöı, Ye 

qJbı durduktan bfr haylı zamaa 
"-ra dirilmlttlr. 
~ ~efl7ah yapan doktor Mlll• İn•i· 
... tiQ Brttbt MecWıal'iade JUtlıtı 

.._alede hacliHyi ıa,ie aalab1ora 
lo uaeu daWka: .AmeHyat bit1t1e• 
~ fakat laa•tanın kalbi ta••••• 
,=:~· Suaı teHffl• uauUlae •lraat 

t..!.~ laol daldkaı Nabııda l\f'•ket 
t "'~ etimi Dtaphra••ıa aJtındaa 
~ 'tlt•rek kaH»e dok11Ddum. Yu•u .. k 
~ ...,_etaia bir td~ll balla4eydt, 

•1aj 1•pmıya betladı•. 
lo ~ lnea dakika: in•elA adreaaliae 
~'• etrycıbaiae, daha •onra •Qra•ia 
~::••ı 7•ptırttım, kendim kaJb lı• 
-İlli ••uja den• edlporum, Mua• 
La, • dotrudan dotruya kalb l1triH 

adrenaline firinruı 1apta. 
ıııa11 i6 i•el dakllia: Kalb beı daldlla 
••le liak 9'1rette durdukta• •onra haıo 
~ •te weldJ. Elimin altıada ....... 
a-. t adalesinin buruımuıaı biaaetti•. 

t1ru9111a yayq yaYaf nrma baliae 
l•ld· 
lt..ı .ı, eneJA çok nyıfti, ıonra dald· 
it • (120) J• çıktı, munlnlerlm 161-

rilae lnaaamıyorlardı. 
~r Mm. kalbi harekete ıetlr
l - ....... tlaldka ....... 
lfartt yarım kalaa •••llyab lııltlr-

lllait, IODH ha.tayı kotuıuaa l'IDdtr
~'ttır. Bqiln 1an'ati bahçıvanlık olan 
,,. ... P.cb..-inı tama•ta 11blııitted if 
::_ DeJfi EluprH ruetuine ıwnu 
-"71t•~r: 
'-.,: bir dlayada k!9lk bir dolat· 

Öbiir cliDyaya cidib selen adam 
-· ,...... baaa eıı.u. korluaJaeall 
birıey oJmadıtıaı •"•terdi. Doktor 
11 Mllll11 e kartı nimet küfraaıada 
bulunmak iıtemem •••• , beni rit
tltim yerde bırakmaaınıa hakkımda 
dalla iyi olub olmadıfıaı dltl· 
nlyoru•. 

Mite.eff a "Ediıon,, a Göre: 

l>ünY;nın E;-Büyük 
Pttiicidi Bir Gazeteci •. 

tck~t .. ;1c - -·--·-- ··-·04 
. . . ... -

~ ~ lıa1c' ıaıeteleri mlltenffa ıırada (Etliıon)a rast l'elir, fır-
~ lcit.bd lcı11da netredilen yeni ıattan iatifade ederek yaaa11r, 
~ lcitab111 İ: bahaecliyorlar, ve konuımak lı'er, fakat "E411ıon,. 
~- heııo tlyQk mucld hakkın· Hllm harichde tele kelime ıöy· 
l~ aa:ıa •eydana çıkmamış lemekıizin &'eçib fider. 

• lllat •erdiiini yazı· O dakikada gazeteci bir izzeti• 

'-t.~-nlca oaz t 1 . . b k. nefs hastalığına tutulmuıtur, bira• ~ al • • • erının u t· ? G 
•ralc •Ot 1 . da kızmııtır, ne yapıın azıt .. ... L.lc un arıaa aerır· d b k ~"L .. tala b • .,. ıine dlSnllnce .. Onyanın ea ayn • qleri'- ra •kalırsa bllyilk 

.,.. aq en ,. '- muht•rı"i ( Ediıon ) ile müllkat ,, t 'et~ilerd· yO& .. •dlii Jnaanlar ~ 
"ica ela . ı, fakat en az konuı· aerlavhaaı altında iki sütun yazı 

Lt_. 8-. Y•ne onlarda. ynıar, Uç glin sonra da ••Ediıon,, 
-ııraa.ct. llle~eci)erdın biriıi sinin imzHile fU telırafı alır: 

la ah ı•ıiatial yapbfl - ., DDny.ının en bOyılk •ula-

lnıilterede 
ıapka fabri· 
kaları bu yıl 
haıır fapka 
ılymenln etki 
zam a ala rda 
olcluiu ı l b i 
tekrar meda 
haline ıelece· 
ji ka•aatia
d e d irhr ve 
timdiden çok 
blyHk mlkda ... 
da ıtok ha· 
11rlamya bat
lamıılardır • 

-ıo Yıl Suçauz Olarak 
Hapla Yatan Adam! 

Bedbahtlıkta Bir 
Rekor Kırıldı 

Franıaaıaı Akde.U AhllJnd. 
Ge•llı klyllndea Joıepll V endHaı 
adıada l>ir ı•nc ı 909 Ylleada 
Amerilraya &'Gç•lf ye .. Flladel· 
ftya,, ı•hrlnde it bularak yerlet
mlıtl. O zamaa 16 yqındaydı ve 
latikbalden ıolr lmldJer beldi7or
du. Fakat itini ıı&ctlal yoluna 
koydupnun daha ilk gtlalenade 
hiç tanımadıiı bir gına kı•ı• 
katili olarak ıan altına ahnmıı 
ye mtıdhlı bir adlt hataya kurban 
afderek mllebbed hapae mahki~ 
olmuıtu. Halbuki hakiki katil 
aradaa 25 711 pP.ktea yaat, 
kaauaea cezaıı mlruruzamana 
uifadıktaa ıoara, geçe• ,Ca 
cUraılinll itiraf etmlı ve bwaun 
lıerlae kabahatıiz mahküm da 
ıerbeat bıralulmııtır. 

Joaepla V ındliaı ı1mcli 51 
1aııada fakat tamama• çlSkmllı 
bir ihtiyar halinde vatanına d6n· 
mlı bulunmaktadır. 

/ngilterenin 
En iyi B!nici 
Kadını Öldü •• 

Yolunda Bir Adım Daha 

Gene Kızlardan Ünifor
malı Polis Seçildi 

Amerikanın 

Loı Anıelı ıehrl 
poliı mUdUriyetl 
laiformab pollı 
m11lejinl ı•nc 
kıılara da açmı· 
ya karar ••rmft 
•• ilk tecrübe 
olarak dart tane 
ı•c kızı llabul 
etmlıtlr. 

A•erika g. • 
zetelerlnln aa
lattddanoa göre 
bu teor&be çok 
iyi netice .. ,. ~~ 
mittir. Şehria •• ~~ ..... 
ıtızel kızlan ara· 
ıından ıeçllen bu d6rt kadın poll1e ltaatılıllk eden hiç klm11 çıkma· 
maktadır. Reamlmlzde poliı mtıdlirl llı bu kıalan ıörtıyorauauz. 

Lord Montagü'ge 
4 

Ne Oldu? 

·Hauptman 
Asılmıyacak 
Eğer Köpeğinin 
Hissi Doğru 

IaglUz gazeteleri meıhur 
Dik Of Mancbuterln gene otla 
Lord Moatal'U'nlbı Franaaya g_. 
çerek Franıanıa Afrlkada kullan
makta oldujıa ecaebllerden ml
teıekkll ( Lejfon Etranger ) • gö
nUllü olarak kaydedildiğini yazı· 
yorlar. 

V ullea tafılllta naz.aran ıenc 
lord mlracaatJnl ilk defa olarak 
6 ay evYef yapmıt. aıkerlik ıu
beılndı: 

- Bir Iıtida Uı geliniz, ceYa
bını almıı, fakat pulcu dOkklmna 
ıidecek yerde doğru vapura bi
nerek Ingilterenln yolunu tutmu.-
tur. Ikiacl mllracaatl iae bu hafta 
olmuıtur. Lord bul defa lstldaailı 
l'•lmiı, aıkerllk ıubeainden mer· 
keze 16nderllmif, orada da Afri· 
kaya yollanmııtır. 

lnıfilı aıazeteleri Inıiliz ıoıye-
teılnde büyük yer iıgaJ etmekte 
olaa bu l'•ncin bu ıarlb kararına 
neyin 1alk oldujımu yazmıyorlar, 
fakat 1atırlarının araamdan aııan 
mana ıudur: 

Gınc Lord haıanhk yap-
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var. Mekkelllere bakaanıza, erkek• çeneleri açarlardı : O zamanlar, GllrcU Şahin de 
Gürcü Şahinmiş.. Telgrafhanede 
katib amma yakıııkh mı yakışıklı, 
bıçkın mı bıçkın, efe mi efe.,. 
Bir dı da Efe Şahin. 

O vakitler, tam okka 400 
dirhem çapkınlarda, Galatanın, 
Beyoğlunun ıemtine uğrama yok; 
Istanbul yakasında çarh çevirme 
nr. Bu tarafın aefahethaneleriıı· 
de cUmbüı •diyorlar. 

Kaç tane koltuk l.atersin ? ... 
Macuncudaki meıhur ev, Şekerci 
ıokağındaki Kaymaktabağa, Ka
ragUmrlikteld Hilrmllz, Fatihteki 
Mumcu, Sena yokuıundaki Alt.. 
parmak lf akat. •• 

Onikller denilen haf91'•h 11-
yllflihfin gtıruhu buralann gedi· 
ğlnl satın almıflarsa da baıka 
gedikliler de yok dejilı Gnrcl 
Şahin gibiler de çok. Bunlara 
sığınarak gttnUnü gün edıa bey· 
den efendid n klıuelor de sayısız. 

AtA b y arada bir, ılinnet 
dUğOnU, kınai•cesi behane ede· 
rek hanımını atlatır, Şahinle be· 
raber buralardan birini boylar, 
ertesi sabah ağzı earl, ı5zft fBfl 

eye danermlf. 
lıte hukuk Ye aamimlyet o 

zamandan kalma. 

Ati pafa, gtlnden gllDe ytirll
yUb vezirliğe erdiği, aadarizam• 
lığa bıyık burar bir hale geldiği 
halde eski do tluğu unutmamlf; 
eski senli benliliği de yabana 
atmamıı. Mütemadiyen Şahini 
korumuf, kayırmıt- Sıraıile Salise 
Saniye ınnıfısaniıl, Saniye aınıfı 
mUt mayizi, UIAaanlıi rDtbel rini 
aldırmış; göğıUnU nlşanlarJa d~ 
natmıf. En son Uituf o1arak, Üla 
evvelliği payesile Beyrut vilayeti 
telgraf miidürlüğUne kondurmuş. 

Gelelim Ztıan hanımın nenin 
nHI olduğuna ... 

Haydi nemel4zım, alemin geç
mlılni, içyilzUnU karıtbrmak ta ne 
mana? Hayırhıı ıusmaktırl demek 
te var amma kimselerden hoılan
mıyan, herkesten dörtnalla kaçan 
Yektanımın bu hatunun fe•kali· 
de sevmesi1 gl5rDr görmez yanı .. 
na koımnaı, biç ayrılmayıb saat• 
lerce ıohbet etmesi onu etraflı 
bir ta'rife IUzum gösteriyor. 

Zişan hanım, gUnahı UıtUnde 

kalım ve fatey nlerin boynuna, 
pek knrm n çorman geçmlıli bir 
kadındı. G6rlllen köye kılavuı 
istemez f hvasmca bu pek te 
kondurma ve uydurma bir rivayet 
değildi. 

Göze bakınca bağıraaktakinl 
anhynn, iğne deliğinden Hindi • 
tanı seyreden kimesneler, ıöyle 
bir nezzareye aldılar mı oaun ne 
mal olduğunu derhal çakarlardı. 

- Sözllm ona onlardanl na• 
karatı hazırdı. 

Hatta bazıları: 
- Buna o Alemlerde muhak· 

kak lakab bile takmıılardır. Mah-
mur Ztıan mıdır, Benli Ziıan 
mıdır, nedir? derlerdi. 

Saçlarındaki sarı boyadan mı? 
Sarı boya koymak kabahat mi? 

Onu Sürre emini karılan, kaıas· 
ker kızları, Şehhılam aellnlerl 
bile koyuyor... Ha sarı, aa kara. 
Şevkl tli bHo saçını, sakalını ıiya· 
ha boyamıyor mu? 

Gözlerindeki kuyruklu ıUrme· 

den mi? ... 
Sürmeyi çekmeyen var mı ki? 

Kuyruksuz sürme kimde görlilmüı? 

leri bile sürmeli... - Farkına varmıyor muıunuz 
Yüzündeki düzgünden mi? ayol, bir erk k görOnce tazenin 
Ne mOnasebetl.. Boy boy ağı.a kulakların varıyor. Kaç glSçU 

damadlnrı 'Ye gelinleri olan, to· değil, dOnyaıını unutuyor... Hay· 
runlar sahibi hatunlar dtizglln di dara geldin, kaçacak yer bu· 
aUrliyor .•. Hem, dtızgUn olduğu da lamadan? Bari eteğini başına çek, 
ne malum?. Belki pomata tistilne hiç değilse kolunu başına ılper 
podra geçiyor. et .... Hepimiz bir erkekle karıı· 

Dudağının OstOndekl, yanak· laJ1nca umacı görmilte dönüyoruz; 
lanndaki, çenesindeki püskürme fellek fellek kaçıyoruz da onun 
benlerden mi? umuruna gelmiyor, tabak ıeftalisl 

Vallahi o da değil.. Bunlann gibi yerlııe yayılıyor. Zerre kadar 
kunrma, bozarma yok.. Kadını 

Allah yapıaı olmadığı, rBBbkla nlmahrem karşısına çıkmıya oka· 
yalancıktan konduruldu~u nema• dar teşne ki Abdideki, Hasandnki 
lfım? •.• Herkes tUbheJenecek diye kantecu karılardan farksız.... Hiç 
benlerini mi oydursun, o plhiizsüz sıkılmadan, kekelemeden o ne 
tenine ameliyatlar mı yaptırsın, aörütUt 0 , o ne Jif anlatış 0 ? 
çopurlara mı dönıün? Tıbla ManakyaBdaki Hekimyan, 

Ne herkesinkinden büyUk ve ,o· • uınemcıyan ••• 

{ Baştnarfı 1 inci yüzde ) 
pıldı. Asayiıin muhafazası açın, 
polis ve jandarmadan ayn olarak 
bir bölUk de piyade askeri sevk 
edildi. Fakat bUtUn bu tedbirlere 
rağmen muhakemenin arifesinde, 
yani Çar.wamba gecesi, mechul 
ıahıılar tarafından Atinanm en 
büyük ıilih mağazalarından biri 
açıldı, birçok revolver ve mühim 
mikdarda fişek eıınldı. 

Venizeloı tarafdarları, bu hır· 
aızlığm, jüri heyeti azalarını kor· 
kutmak maksadlle, suçlulardan es· 
ki polla müdürü Pollhronopulosun 
adamlan tarafından yapıldığını 
alSylüyorlar. Bu hldis nin mechul 
suçluları henüz meydana çıka· 

rılamadı. 
Suikaad •uçlularına gelince; 

bunlann muhakemeıinin üç dört pek baıka olan guguruğu ve 
bombesi, na göğsft fazla dekolte, 
kollan aıın kııa olan elbiseleri, 
11e yıkanır ~hl bulandılı levanta· 
lan.. Bualanu biri de ona bu 
( ılSzDm onalardan ) damgaaım 
baabrmıyordu. 

) 
ay kadar siireceği muhakkak aa· 

....ı.------.....;,ııı...;..;.;;..;;..;...---"- yılıyor. Fakat muhakeme devam 

33, 3' yapnda bir kadm • 
kendini adamaendeye ve pasaklı· 
lı~a vermezse - tau~ demektir ..• 
Slrmek •ftıil1Ulrmek, takmak 
takqbrmak hakkıdır. 

lipnın nq'elillğiııl Ye ıakrak· 
hğını, blribiri ardınca aavurduğu 

Halkevladen; Ynrıaki Pazartesi 
2'0Dt1 ıaat (20,30) da GQlhane parkı 
içladeki Alaykti9klade Temıil tube• 
miı taraf ındıuı (Hı.annelin ojlu) piyeıi 
temıil edilecektir. 

Gelmek bteyenler davetiyelertnl 
lae.rrb ( 17) dta ıonra AlayklSfkG 
çnirgenllğind•n a1abillrier. 

~ 1 1 ~ • 1 ....... ·----

Yeaı Repıratı 
kahkahayı ve kihkihlyl, bir oyun BOyUk Gazete - Büyük Gazc-

edecek mi. yoksa fevkallde hl· 
diseler karşısında yarıda mı kala• 
cak? lfte buglln Yunanistan umu· 
mi efkln bu iki sualin ce•abını 
araşdırmakla meıguldtır Ye bu 
cevabı venniye kimse cesaret 
edemiyor. 

Siyaat fırkalara menıub gaze-

Dil Kılavuzu 
5000 Kelime 

havası ,alınır çalınmaz gerdan tenin 18 inoi sayısı renkli bir kapak ( Battarafı 1 iuci yUzde ) 

kı ğ t •t t ... b l fcinde ı:engm yazılarla çıkmııtır. Ba Kılavu.. (5.000) kelime olarak rma a, omuz 1 re mege 81 a• ni hada d ğ n kar •poruna dair çok .. 
yıpnı, hemen çifte telliye kalka- merakh bir yazı ve ruimler Yardır. bazırlanmııtır. Hey t birk ç gUne 
cakmıı gibi bir hal alışını ileri Büyük Gaseteyi o!uyuoulanmıza ta.T- kadar Ankaraya gidecek ve 
ıllrerek, iddialarında hak kazan- eiye ederiz. kılaVU%u bir daha glb.den geçlr-
mıya çalıpıılar çoktu. Yeni Adam - Bu K<lltDr, ede- dikten sonra baabracaktır. Mayıs 

a rl d rl 1 A btyat ve ııanat mecmua ınm 60 ıncı 
r, doiz'u &8yleyln. Bunlannk sayııı canlı makale v yazılarla çık- fçlnd kılavuzun dağıtılmış olması 

mıotır. Bu ıa....,da Ba1 fsmail Hakkının mümkündür. latılahl r bu kılavuza içi fazla fe atlık de§'il mi? 1 • 

Neı'elillk, ıakraldık kuagr mu- iki yazıale Helders'den tercilme 1936 konmamıftır. Onlar için aynca 
laarbl, genelik anketi. ıiyut acunda heyetler faaliyet halindedirler. 

dur?. Hamden lillah aağ ıalim- ı , __ h'kA ı ı k k o anuu, ı aye er, roma ar, ui •· Onlar da araıtırmalerını kısa bir 
keıı, kınlmıı dlSkillmDı yokke•, tOrler vardır. 
dokuz tskıllzle bir maaaraya kapan• .. • ... ·-·--- .. --·=- ·- zamanda bitireceklerdir. 
mak caiz mldlr?. Kadınlar mabe- Karadeniz Orman Kıla'YUZ çıktıktan sonra tim· 
yinlnde çalınıb ıöylenlyor, gUlUb diye kadar karmakarııık ve 
eğleniyor; kalkıb bir çifte telli ı,ıetme T. A. Şirketinden: ihtiyari bir tarzda kullamlan k .. 
oynamanın ne mahzuru var? Şirket, tahtı ilUzamında bulunan llmelerln birçoğu dllzelec k •• 

Bunlar habbeyi kubbe yap- eafranbolu civarındaki Turna ormanınm her kelimenin hakiki karıılığı 
S!etilmHinl d6rt sene mOddetle mO-

makbr. ltıahhlde verecektir. MDxayede açık anlqılacakbr. Kılavuıda her 
Zlpn hanımı yere batırmayı arttırma olarak 7 Mart 935 de Galata kelimeye yalnıs bir karplık göa-

lt g8ç edinenler, pundunu yaka· Ömer Abid ilan 414 de tirlretln mer- terllmiş Ye bu kelime, bir miaalle 
ladıklarına zahib olanlar, ainsl kcıinda ldue Meclisi hu::urunda yapı· hem Tllrkce, hem Franıızca izah 

lacakbr. Buna ald ıartname. 11 ıubat• 
ıinıl bir tebusUmden sonra, tan itlbarea berglin tirket merkezin~ edilmiştir. 
( artık buna da aöz 7ok ya ) diyib den alına bilir. ilk teminat 'ki bln Ura 6 B k V 

...... lılfıdltlll 
SıhfıtTÜjaf roıa 

Tepebatı Ş.blr 

TI7atroaunda 

Bu nkoam ıaat 20de 

nakid veya banka mektubudur. (7880) lÇQ ~ QTQ$l 

Ziiiiiıii·•s~·iı~tı.~4 • ... ·-·~ Taşıyan BirCesed 
1 SitJEMADA ( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

l~~ıııuı 
1 lllf f ... ııu 
uınunı 

U'UTULAN 
ADA 

6 Tablo 
Yana: 

Nazım Hikmet 
Pell yakıoda: 

MÜF TTIŞ . -~ 
ski Fransız tiyatrosunda 

Bu akta uat 20 da 

DELi DOLU 
Operet 

Yazan: Ekrem ·Re,ıd 
Besteliyen ı C•mal R•ıltl 

Son Hafta 

iki büy<lk film·n muveffaki7etleri 

MIRIAM HOPKfNS ve 
GEORGE BANCROFT 

ZI 
Frana zca aöz:U filminde va 

KOHEN va KELL Y 
AMARiKA'da 

bir 1aatllk aeıe Ye Jrahkaha filmi 
ıunrelcrde her iki filim birden 

·--~~-======-~=======~============= 

Bu hafta SAR A Y Sinemasında ~--.~ 
DOUGLAS F AIRBANKS ve aehhar MERLE OBERON 

Ue bir çok dilber le dınlar tarafıadan temıll edilen 

D O N J U A N 
eazip ve zeagin fU.. kemali muvaffakiyetle dnem ediyor. lliveten ı 

SON NiNNi renkli bir SILL Y SENFONi ve FOX JURNAL< 

Buglln 

PETERSBURG 
GECELERi 

Paul H6rblger Eliaa bliard 
2 fllm birden 

o 
R 
K 

Bugün 

DEDE 
Albert Prejean 

Danielle Dauiıux 

deiumumiliğe ve Emniyet müdUr
lllğüne bildirmiıtir. Tahkikata 
milddeiumumi muavinlerinden bay 
Kamil el .koymuş \'e dnn 11Bat 
17,5 da Tabibi adli bay Enverlo 
beraber hadiıo mahallJne giderek 
c0&edi ve vaziyetini tedkik etmiı 
ve Morga nakline lüzum göster
miıtir. Dun ıaat 16 ya kadar 
cesedin heviyeti teablt edileme· 
miıti. Sonradan bunun bay Ah· 
med namında biri olduğu anla· 
tılmııtır. Cesedin llzeriude 6 bıçak 
yaraaı •ardır. Bay Kamil dün 
&'eç vakte kadar Şelıremial nahi
ye merkeunde tahkikatla meıgul 
olmuıtur. Vak'a polis mmtakaaın· 
da olduiu halde hAdiaenin ehem· 
miyetino binaen Fatih jandarma 

2 fllm birden 
Sürmen~gU~hıde~~ •~a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

kumandaaı bay Ôzdemir de polis· 
le beraber çalıımıya baıhımıttır. 
Ôirendiğimize göre bay Ahmed 
Buraadnn MıBıra gitmek Ozere 
paaapot almış ve lstanbula da 
gezmek için uğramııtır. Cinayet, 
lıte onua Istanbulda bulunduğu 
bu sırada iılenmifaa de saiki 
henilı mechuldUr. 

teler, vaziyeti kendi lılerine gele~ 
şekillerde izah ediyorlar. Bitara 
ve huausile sosyal demokrat fikir 
lere tercüman olan Anekaartıto• 
gazetesi, gerek Veniıelosculara •• 
gerek hükümet taraftan gaıetelt' 
re hllcum ederek, umumi efkA~~:ı 
galeyanın yatışmaıı ve aS8YJf" 
bozan kargaıahkların ortadall 
kalkması için muhakemenin b~~ 
ıeye rağmen neticelendirilmesıll 
lıtemektedir. 

Fakat tam bir bitaraftıJıl• 
ıöz söylemek lazımgelirse, diye" 
biliriz ki buglin Yunanlstıınm daJıill 
vaziyeti o kadar sarih deifldit· 
BilAkla gayet mllbhem ve oldukçl 
naziktir. F evkalAde badiseteriO 
zühuruna dair ihtimaller ek,i) 
değildir ve bu ihtimaller ı" 
geçtikçe kuyvetlınmektedir. BuO' 
delil olmak tbere ili•• edelim lılı 
iç itleri Bakam Bay Hlorofı 
Atinaya huıust surette çağrı1•0 

SelAnik Umumt Emniyet Mtıdor0 
Miralay Glaerli ve Atiaa Umu...ı 
Emniyet Mlldllrü General Zel' 
ne, asayfıin muhafazalı me.ıısd 
Uıerinde uzun mftddet g6rtiftlL 

A. V 

ita/ya Boyuna 
Asker Gönderigo 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

Vulcanlo vapuru dlln ak,aı!'' 
400 mutahaıaıs amele ile ltl~ 
kAm Ye sıhhiyeye menıub 1 t 
asker yUkleyib Napollden hare1'; 
11tmiıtir. Bu vapur, ayni zamaP ' 
Meıinadan da ı 000 asker ypll' 
yecektlr. S fere çıkan kıtaat 1"' 
mandanı Ye Italyanın en ~~ 
Genaralı olan General Graıl 
de Vulcanio Yapuruna binecekti'' 

Amerikan Zensllerl Habetl•._ 
Yardım Edecekler r 

NeyYork, 23 (A.A.) - ti~~ 
len ıehrindeld zenci layy~ 
Miralay Hubert Jullen'ln ltaır 
ilo muharebe YUkuu halinde ~ 
beıistan htıkumetine anı his 

1 
etmek nlyeUle din alqam rJ~ 
yorktan hareket ettiği bildi'. 
Uyor. 

5 zenci tayyaresi daha, tı-' 
dlslnl takibe hazırdır. 

ltalyan .. Habeı ihtilAfı, ~ 
betleri kan kardefi telikki •d 1 
Harlem'deki zenci halk aratJ' 
pek şiddetli bir tesr yapmıf~ 
Habeşlatanın yeni sevki"-. 

Mesioa, 23 (A. A.) - ŞJ 1 
Afrikaya gitmek üzere bur' tt' 
toplanmıı olan aıkeri kil':lf 
Habewistana bar keti mnna• 
tile büyllk tezahürat olmutl11r· 

6UTUN ULKf.1~~ 
HERGru 
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-
ITTIBAD ve TERAKKİ 

llasıl Doida ? •• 
8 inci kısım No. 208 Nasıl Yaşadı? .• 

Her hekkı mahfuzdur. Nasıl Ôlclii? 
~~~~~~~:> 24 - 2 - 93:; 
"111 Ziya fekir4=~~~~===================:1 

Münf erid Sulh Müteşebbisleri Bir 
Türlü Filiyata Geçememişlerdi •. 

liararetll bir müzakereden sonra, 
'1ahtr Said Bey: 

- Bu işteki muvaffaklyetimlzl 
daha kolaylıkla temin etmek için 
derhal vali Rohmi Beye müracaat 
•delim. Arkadaşlard n iki zat 
tônderelim. Kend:lerinl buraya 
4,tvet eyleyelim. Eminim ki bu 
tice.rnızı reddetmezler. 
Sa Dedi .• Bu fikre, meb'us hımail 
F dlrı bay de derhal lttirak etti. 
•k t HUıeyin LOtfi Bey : 

- Rahmi Bey, e~velco lttihad 
~ l' trakki Cemiyetinin rllesa&ından 
\ 1. Bugün de lttlhad - Ter ak ki 
&k6rnetinin burada bulunan bir 

;•liaidir. Biz iae, artık lttihad • 
B •raldd Cemiyetini tanımıyoruz.. 
bu cemiyetin ılyaseti aleyhinde 
B llrolceto hazırlanıyoruz. Rahmi 
~y, •atanperverllği muktezaaın
b· n olarak fikrimizi taavib ebe 
ıle bizimle teırikime&af edemez. 
~•ier ki, valilikten latif a otmlı 
0 

•ua. Bana kalırsa, bu zati 
ltıUıktıl bir vaziyete ıokmamak 
iç.in kendisine müracaatta bulun
ltııyafım. 

Dodl. Bu ıöılor de derhal 
~·••ib edildi.. Arbk glSrDıüiecok 

&fka bir ıey kalmadıtı için 
derhal harekete geçmeye karar 
'°•rildi. Fakat, iıte, mühim bir 
•kalUk zuhur etmftti. O gUn, 
~Ydına gönderilen Bolşevik Tall
lln Bey [ 1] Aydındaki alza•iye 
kolordusu ErkAnıbarbiye Reial 
Htıseyin HUsnn vo Kumandan 
Miralay Nureddin Beylerle te sa 
lelnıif.. BilApervii Izmlrdeki gizli 
ltıekknlden bahsederek kendile
:!°10 do bu zümreye iltilıaklarıaı ,:a eylemiıti. Nureddin Bey, fu 

te\le cevab vermişti : 
flilt.._ ~iz, askeriz. Böyle itl re 
Aıı il 1flirakimiz doğru o!amaz. 
•ttt~k, hmi rde bir isyan ı:uhur 
bu ~ takdirde lıtanbul tarafından 
lıe 18~~nın tenkili için emir verilir 
811' ır nefer dahi göndermeyiz. 
~ ernin olabi!lrsiniz. 

itte eıniıti. Fakat; bu şayanı· 
taın~~Uniyet cevabdnn fcvkalide 
~'l' 0 asıis olan Bolşevik Tahsin 
U, 'ı 'Yni günde bUyOk bir neı'e 

ını· 
-.lltıd ıre avdet ederken, Ku-
d,th •

1 
n Nureddin Bey vaziyeti 

' L l b' Q\ll, b' ır tifreli telgrafla ldan--
O ıldirmiıti. 

ber, fillyata ~ememfşlerdi. 
[Bu meaeleye hitam Hrlrkeo 

iatitrad olorak ıunu da arzede
lim ki, bu hadisenin nzerinden 
beş on gUn geçer geçmez Yal~ 
Rahmi bey dedilmiş.. Aydında.
ki kolordu kumandanı miralay 
Nureddin bey, va:ı \'e kumandan 
sıfatile lzmire getirilmişti. .. 

Bu ııralarda, Kafkaa Ye Sur• 
ye cebheierinin aldıgı vaziyet de, 
çok dikkate ıeza idi... (3 teırin· 
evvel) de bat kumandanlık Erkl• 
nıharbiye rly seti) nden 9 uucu 
ordu kumandanlığına gelen bir 
emirde, (Alasıöz dağı) adan 
(Ahilik) hizalarma kadar ( Kars 
mıatakasımn tahliyHlle (Ermeni 
cumuriyeti) ne teslimi 16zumu 
bildirllmif.. ftgnl edilen dijer 

araz"nin de ayni aurette tabliye 
ettirileceği biasedllmiıti ... 

Bu emir, aenelerdenberl o) 
havalide tarihi vnzifesinl kahra· 
manca ifa eden (ordu) ile Oı· 
manlı hükumetine bel batlıyan 
yerli halka çok sıiran gelmiıtI ... 
(2 t) eyll\l de (Bakll) yU iıgal 
eden (iılam orduıu) nun elıem
aıiyetli fırkalarının Istanbula cel· 
bl ve bu suretle lnhllill de Kaf
kas lalam ahal:ıi zerinde 
menfi bir tesir husule getir mlıtl. 
(K fkas hlAm orduıu), teıekktU 
•tliil ııllndenberi o ltavallde .ı
yaHten mtlhim bir me\kl ihraz 

Amerik Ve Altın 
Meselesi 

Panama 1Ie Bir ihtilaf 
Çıkacağa Benziyor 
Vaıington, 23 (A.A.) - HUku· 

mc! borclarmdakl altın kaydmın 
meriyeti hakkında yüksek mah· 
keme tarafından Yerilen karardan 
sonra, Panama hükumetinin 1004 
tarihli muahede ile, birleıik Ame
rika hilkfımetlerine icar mukabili 
bıraktığı kanal mıntakasının ıene
lik icarınm altınla tediyesini iıti· 
yeceği zannedilmektecir. 

Panama hükumeti, geçen aene 
yaptığı gibi, bu icarın 250.000 
klğıd dolarlık bir çekle tediye 
edilmesini reddedecektir. 

eylemiıti. Kumandan Nuri Paıa, 
ciddi ve dUrU2t ahllkı, hllınU 
idaresi aayeıinde, Trabulus sıarb
de arablar Uzerlnde kazandığı 
muveffaki} eti; burada da ıü~'a.t 
ve ınhu:etıe iktiıab edivermııtı. 
Huna binaendir ki bu ordunun 
buradaki vazifesine hitam ver
mesi, Kafkas ia!im halkı Uzerin· 
de ihraz edilen siyası muvaffa· 
kiyeti ıektedar eylemİftİ. 

Surye cebhesiue gelince: 
• Evvelce de birkaç utırla a~zet· 
tiğimiz Uzere - artık Arabııtan 
aiyaaetinden, Oımanh hllkiimetl• 
nin büıbUtUo el çekmesin• ae~•
blyet vermişti. Şam ~uku~ ettıği 
zaman, odetA aahibslz bır halde 
idi. Son aylarda, buıusi makı~d
ları temin etmek lçln mUlkıye 
memurları araa.nda mfihim mik· 
darda lebeddUiat icra edilmesi .. 
Iaıe meHloier;ndeo dolayı Maliye 
nazırı Cavid Beyin ısrarllo tebdll 
olunan valilerden Şam valial ~efet 
Beyin Sivas vaIUiğine naldedılerek 
ıukuttan bir iki gDn evv•l bir 
ıifreli telgrafla yeni vaxlfeain~ 
hareket ettirllmeai •• Böyle buhranlı 
gllnlerde Şam gibi tehlikeli bir 
merkezde valilik gibi milblm bir 
makamının - aynı umanda batka 
Yazifeleri olan - vekil ldaredne 
tevdi edi;mesi.. Panik eaaaaıoda, 
baıta filen caayiıle alakadar bir 
vali ile inzibat memurlarandan 
eaer gürlllcmemcıl, idare ve lnzi
batı ihlal etmiş; tlmale doğru 
baılıyan bir akın, mlidaf aa ordu
aunun harele tını ıektedar eyle
mitti .•• 

( Arkaaı nr) 

lzmirde Kanlı 
Bir Cinayet 

lzmir ( Huaud ) Evnlkl 
akıam burada Osmanzade yoku· 
ıunda feci bir cinayet olmuf, 
Sabri i•minde çıl21n bir gene, 
Ahmed ve Hayri lımindekf iki 
kiıiyi tabanca l!e öldürml\ıtUr. 

Sayfa 9 

iTiMADI MİLLi 
TUrk Sigorta Anonim Şirketinden : 

ncuet Kanunu ile Şirket uea mukavelename.-nin olbabdaki hükGmlerine 
tevfikan itimadı Milli TGrk Siıorta• Anonim Şirketi hiıaedıırları 1985 ıenul 
martının (28) inci perıembe arünil 1aat 16 da Gnlatada Voyvoda caddeeinde 
ltim•dl MıJlr hanında Şirket merkezinde toplanacak adi heyeti umumiye 
lçtimaıoa dnvet olunurlar. 

Hi11edarların heyeti uınumiyeye dahil olabilmek için Ticaret Kanununun 
o yoldaki maddelerine gare toplantı tarihinden bir hafta önce hl11elerini 
Şirket merkezine tevdi ile duhuliye kltıdı almaları riea n letanbul ban
kıılarınn tevdi edilecek: blue Hnetleri makbuılarının tevdiat mahiyetinde 
olarak kabul edUeceği ilin olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1 - idare Mecllei •• murakıb raporlarının okunmaaı, 
i - 1934 Hıneai bll&nço ve kAr Ye aarar hu plarının kabul ve tas 'iki 

ve bu Hneki llluameleden dolayı idare mecliıi azalarının lbraa • 
8 - S_ene lçln~e aeçllmit olan azaların ıeçim:nin taa 'fkl ve müddetleri 

bıten •ılu ıızaların tebdil veya yeniden ntihabı, 
4 - 1933 •eneai kir ile bu aeneki k~rın ne tarzda kullanılacağmın kn

rarlaıt ırılmuı 

S - Ticaret Kanu~unun 823üncil maddHlne tevfikan Şirketle ticari mu&• 
melcde bulunmak Clztro azalara m ıuniyet verilmeıi. 

Posta 

fstanbul BORSASI 
23. 2· 1935 

ÇEKLER 
1- T. L. için 

Nn • 7erk 0,7976 
Parlı 1~104 
111 l'IO V,3815 
Brlk11l J,40l0 
Atlaa M,4775 
Cenure 2.4528 
S.f7• 6S,61SS 
A•ıterda• 1,17~ 
Praı JS,IJ4&0 

1. T. L. için 
Viyana 4,2')34 
Madrlt f,ıi084 
Berllo 1198 
V Uf OH 4,21)3S 
P.,te 4,4:.lOO 
Bllu9f 78,~5 

Belırrat 85,0112 
Londr• Kr. 611,25 
Moıkowa ,, J~O 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira. Lira 

lı BHk.(N•m•) ıo,- Bomonll --ıı,95 
,, tHlmlle) ıo,ıs IC3J letlkuıı ,17,
• (MlleH •) US,- 1ıtl'uuı Dahllt 94,25 

Oınaanlı bank, 23,50 DU7ıın11 Mu, 00,- , 
lellallc • 5,- l3•jwal tertip 1 47,60 
flrketl H•7•l7e 16,- ., • il 47,CO 
Hdlı 0,17 ReJI 2,275 
Aae4eJutt60V. 76.JO Tramn1 00,-

• " 00 P. 25,90 R•hh• JO,-
Anade'u M ıoov. 45,6~ Oaklldaı H ıo-1.,
lark D. Y, 00,- 1'euo• C0,00 
la•. TramYıJ 50,23 MıaırKr.Fo.1886 110,-
0ıkUtlar 1.1 11,- \ • • • l!IJJ U3,0J 
T•rkOI 19, • • • UHJ ll\Sil 
Hauıaal 27,- E.cktıl.s -,-
leleloa 14,10 

MESKUKAT (9] 
Kurut Kurui 

Tl•k •lhaa e.s (Hamlt) 41f j4) 

ı ••. • 1050 (Reıat) 51~0 ,,., 
• 848 (Vahit) 4'6J 

~ıaa • 1080 ince bcıtlblrllk a:tuı 
lıleddlJ'• 45,00 (Cüınhuıl7et) 4al)J 
»•:ıkı..ot (0 .. B., :l40 

(Haıa t) araalı :.soı1 ... ı n beılblrl•" ei rn (R t't) • S20J 

\ Cllwhwnı "'J 465J tVa it) • 530J 

(.iu .• ııJ 4t.50 ,., BerH harici 

Pari• Borsasında 
Pariı, 23 (A.A.) - Paria 

Bonasının 22 ıubat vaziyeti : 
Eaham boraaaı, bir glln evvel 

nakid piyasaıını hafifletmek için 
f rnnıız Bankası tarafından ittihaz 
edilmiı olan yeni mUhim tedbi,.. 
Jere rağ"men ve intizar hil&rma 
o!arak, eyi temayüller göıter· 
mektedir. 

P,yaaanın umumi gldiıi pek 
intizamı:zdır. Iı hacmi azalmııt.r. 
Ve gtekı::zdir. Rantlar tutun· 
makta ve bir gUn e\'velki fiatları 
nıuhaf aza etmektedir. 

İDARE MECLiSİ 

Pudrada yeni mod 
Mevsim·n Zef ri 

Şık ve kibar hanımlar tara
fından kullanılan yeDi pudra; 
bütün gün hatta yağmurlu ve 
rUzgiirlı havada bile hiçbir pnr
laklık ir.i bırakmabızıa tama
men mat bir ten veren pudradır. 

Pudradaki bu son tekemmül, 
"uema köpüğü,, tabir edilen 
yeni bir cevhere medyundur. 
Blonoualeyh, Toknlon, krema 
köpiiğü u ulünün imtiyazını al
mıştır. Bunun içindir ki 1Jimdi; 
Tokalon pudrası, bugl1ne ka
dar istifade edilmiyen bir çok 
muhassenatı takdim edıyor. 
Yeni Tokalon pudra ı, nefiı ve 
muhteşem bir ten vermekle be
raber bütün gün daima ter ve 
tcıze bulunduran bir ten temin 
etmektedir. En şedit ve açık 
havalarda yapılan ıporlıırdan 
ve uzun dans ıuvarel rindt!n 
mütevellit terlemeler, tenin 
p nbeliğini ve tazeliğiDi ka1.'iy· 
yen bozmaz. Zira Tokalon pud· 
rası, krema küpliğti.otin eırrına 

mal le yPgane pudr<ldır. 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve 
Bahrieiyalı arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetio, Anvers ve 
Roterdam'dıın limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
Allmnla vapuru 26 ~ubata dogru 
Alaya ,, 1 marta ,, 
Ammon ,, 9 ,, ,, 
Burgaz, Varna, Köateııce, Kalas ve 

11.mul içın limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

'-tıtıa.. ••nada lıtanbul, eaaaeo 
1-tıç t bir halde idi. 

iannedild:ğlne göre, Birleıik 
Amerika hilkiimetleri, Panamanın 
metaliblni muhik bulmakta •• 
diğer ecnebl bordara mlleaair 
olabilecek vaziyet hAdis olmaması 
için çare aramaktadır. 

Cinayete ıebeb bir niıan me
aeleaidir. Kolacı Ahmed bundan 
bir mliddet evvel Sabrinin kız 
kardeıile niıan'.anmıf, fnkat anla
ıılamıyan bir aebebten dolayı 
geçenlerde bu n:ıanı bozmuştur. 
Bundan muğber olan Sabri ev· 
velki akşanıüstU Ü.ı;manzade yo· 
kuıunda Ahmed'e raıtielm:f, 
birdenbire ı lahrnı çekerek ateş 
açmıştır.. Neye uiradığını anla· 
mıyanAhmed şaşkınhkla kaçmıya, 
katil de çı:gm bir holde keodiiinl r"'~~...,.,..---~_,,,,~~-=---tııııı. 
kovalamıya baş'. amııtır. Bu ııra· T A K V İM 

Allmnla vapuru 26-28 wubata doğm 

ltaa.ı. ~ir kimse, ve hiç bir ma
dı.~ U mesele üzerinde fada 
1-t,rıby~ ce1ar~t gösteremedi. 
la"hb~ vukubulan itarda, [ Bu 
•tdı. k •le, vali Rahmi beyle 
"- ftt• llltıandanı Cevad Paşanın 
tİtlcıçlrakı vardır. ] denildiği için, 

u'tlan:Un sonra usulcacık ordu 
"lboıu anı Cevad Paıa Istnnbula 
)•U ~duğu; gibi biraz sonra da 

~iillıler~l bey, ayni ıeldlde ve 
~ •dl~ tnUtareke zemini ta• 
~~•t •di~e~ üzere lıtanbula 
t t, bu . nıııti. Hıdbuki bu f ki 
"d gııli t b ( •r h b •ıe bnsden zerre 
'tid •ul~ erdar değildi... Mün• 
~11dı hl ~üteıebbisleri, hakla· 

~elf V~k~a u~anuni takib 
ı" llj~nıernekle bcra• 
ül'ıık u z t İznı . . 
~hı fcdalca;lılcl ırı~ ı9gall ııruında 

lıtıa11 ar gosttırd.kten sonra 
ca \'<.'fut eden ilk oehiddir. 

da köıebaıından . çıkan H~y.ri 
······························································ i . d bı'r makiı ııt, Sa brır.ın 

~ smın • · 

Nöbetci 
Eczaneler 
lıtanbul tuafı: Şehıadebaııada 

(Üoiveraite), Cerrahpııiade. (Şeref Ce
lil), 1'opkepıda (Nazım), Fatihte (A. 
Kemal), Cibalide (N eoati Ahmed), 
Samıı.tyada (Erofiloe), Gedikpaıada 
(Aeadoryan), Dc!terdarda (Arif), 
Çemberlit&ita ( Sırrı Raıım ), Eyiib
de (Hikmet), Dnlıçekapıda ( Salih 
Necati ), Balrırköyiiode ( Merkez ). 
Beyoğlu tarafı: Yükıelckaldınmda 
(Vinokupulo), Galntnıara~dn (G~lata
anray) :Fındıklıda (HılAI), Şııllde 
(Siıli): l{a11mpaşada (Y enituran), Haı
k~yde (Yenitürkiye}. Kadıköy tarafız 
Muvakkıthane caddeıinde (Leon Çu· 
bukluyan), Kuşdilinae (Hulu!i Oıman) 
Büyük.adada (Hiilk) ecınuelori. 

ı atlığı kurıunlardan birilc g&ıUn· 
den yaralanarnk <iUşmfit ye der· 
bal ôlmüıtür. K~çarken vlicudu· 
nun birkaç yerinden yaralauan 
Ahmed de cansız olarak yere 
yuvarlanmııtır. Katil . y~kAlanmıf, 
cinayetini itiraf etmııtır. - lf-

Eskişehir Halkevinde 
Eıkiıehir, 23 (A.A.) - Hal· 

kevleri bayramı bUyUk teıahll· 
ratla kutlandı. Mllaamereler ve· 
r:ldi ve toplantılar yapıldı. Akın 
piyesi temsil edildi. __ 

--: or. lbrahlm Zati 
Cağalo§'lu : Mahmudiye caddHi 

Çatalçetm• aokatı No S 
Harıiln öğleden aonra haılaları:u 
kabul eder. 

Giln PAZAR 
Kaaım 

28 24 ŞUBAT 93S 109 

'I Rumi 20 Zllk•de 13S3 11 Şubat 
Arabi . 

1935 
\'akit IEun' iV attı 

.... ~:;;-=ı:z~ 

GliHt 112 51 6 44 
Ötlc 6 S4 
lktndl 8 S6 

\" • it jEııanl V aaat 

Ak1 - a1 U - 17 5S 
Yataı 1 Si 111 23 
luııu il 12 ~ 05, 

Her akşam 

NOVOT i'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

Ammon ,, 9-11 marta ,, 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Andros vapuru 25-27 şubata do~ru 
Thessalia ,, 4-5 marta doğru 
Alaya ,, 8·9 ,, ,, 
Aqulla ,, 12-13 ,, •' 

Fazla taf,ıilnt için Galata'da Ü\'&· 
kimyan hanında J, ter Silbermann 
ve Şi.ırekfısı vapur ncentalığma ınii
raca.nt.'l'defon: 44G4 7 .e (7546) 

DOYÇE CRIENT BAN:< 
Dresdner Bank Şubesl 

.l\lerkezi: İjerlın 

Türkiyecleki şube/el'i: 

~ta - lstanbuJ • fzmfr 
o··mrüğ 1 Deposu: 1st. l'titun u 

of( Her türlü banka i,i Jfo 
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SMER GÜL 
.Mulıttrrırı: A. R. Tefrika 'Xo.: 38 

Şair Sözleri .. 
Şair 1badinin Sarfettiği Sözler Kahvedekileri Biribi

rine Karııtırmıı Herkeıe Heyecan Vermiıti •• 

Bunca bina, acaba ne zaman ya• 
pıldı diye g8zleriml etrafa ıezdl• 
rirken taaccUbüm, bUsbUtiln arth. 
Er, avrat birib:rine karıımıf.. o, 
1enk renk feraceli kadınların ya• 
kaaı, yerlerde ıürUnUr. Zar glbl 
yaımaklarııı altından, nece yoı· 

maların paskalya yumurtası ıibl 
boyama yanakları iÖrUnUr. 

Huri ıibl salınab gezerler .• 
Saida solda atne d&ven ı:endoıt• 
lara, ahiilar gibi gözler aU:serler ... 
N• edeb kalmıı.. Ne bayl.. O 
zaman, ıöylece bqım tı6iıfime 
indirdim. Hey gldl dtınya, bey •• 
Iıte bunlar, ihır vakit allmetlerl· 
dir. Hemen deccal çıkmadan, ıu 
fant dünyadan ıcöçftb fit11k, de
dim... Şimdi şu bizim lıık baba ••• 

Aıık Ibıdtnln kulaflna aelen 
bu ıözler, onun hislerini klfl 
derecede harekete • ıetirmlıtl .•• 
Hemen elini uzalmıı, ıazını almlf·• 
Kııa bir akorddan sonra, Hi elini 
şakaaına dayayarak z 

- HUUUü, doıtl .• 
Diye bir nAra bumııh. Konu· 

ıanlar, bir anda ıuımuılardı. 
Bu derin sükQt içinde koca 

saz ıairlnln ihtiyarlıktan hafife• 
pUrUzlenen aesl, inleyen naam .. 
lerle yllkselmlı: 

Dinleyin ağalar htklyelim var 
Yandı g8nül ıu zamanın elladea. 
Bağrımı yakan nictı tlklyetlm •ar, 
Şaotım kaldım fU deYranın efüaden 
Diye baılıyan destan, dinle-

yenlerin kalbini Urpertmişti. 

Aşık lbadf, manzum ı6zlerle 
zamanın hal ve ah"Yalinl hirer 
birer teırlbe baılamııtı. Söylediii 
sözlerde, o gllnlerin aiyaaetlnl 
bUyllk bir "Yukuf ile tahlil ederek 
de.-let e1rarının perdeaini cDr'•t 
ve maharetle açan bir kudret 
vardı. Göılerlni yumub haıını 
omuzunun UıtUne kaydırarak kıt'a 
kıt'a söylediği bu dHtan, orada 
bulunanlarln kalblerindeki sılzll 
yaraları deımiı •• kanatmıtlL 

Aıık lbadt, diyordu ki: 

- Hey gidi, gllnler.. hey ... 
Ne idik; ne olduk? .• 

Daha yakın zamanlara kadar 
fU yer yUzUnde koca bir a1lanken, 
bugDn Ur.kek bir kedi olduk. 

Bir zamanlar, milletin blltlin 
zevk ve sUruru, harb ile kaim olur
du. BugUn, o tanlı gazalar bizden 
irak.. Hatta, ıözlerlni ılSylemek 
bile yaaak oldu. 

Slllh yapan, top döken ( dUk· 
klnçe) [1] lerimiz nerede? .. Şimdi 
bunların yerine ıarabhaneler ya· 
pıldı.. Çerilerimizin talim mey· 
danlarına, zevk ve Hfa Alemleri 
kuruldu. 

Rusyalular, lranlılar; rözlerinl 
dört açmışlar; bizi gözetliyorlar. 
Sınırlarımız içine doğru, adım adım 
ilerliyorlar. Halbuki Vezir lbrahlm 
Paıa ile etrafına tophrnanlar, bu 
hali görmiyorlar. Hatta görmek 
şu tarafa d~ra~":· sınırlardan iC
len haberlerı, ışıtm&k bile lıte· 
mlyorlar. 

Bir zamanlar, buraya gelen 
elç.lerin sözleri, yalınkılıclarımızın 
altında keıilırdi. Bugünkli elçiler, 
bizim vezir).,rimi:ıin sözierini kendi 

[lj Eski 'l'ıiık toplarının üstündeki 
kitabeler tetkik cJilırse ( Ahml!d uıta
uın tezgahında dökülmüştür. ), ( Meh
med uataaııı dükkıi!·ç~sinde imal olun· 
·.ı.ıuştur) gibi yazılara tesadif olunur. 

yilkHk aeılerile lceaf yorlar. 
Leh cumhrunun kıralı ( Nal 

kıran ), ortaya bir yalan attı. 
Baliğ olmamıı bir çocutun bile 
lnan111lyacafı bu yalaaa, bizim 
vezirler bile çarçabuk kandı. 

Nice ca11lar telef ediJ.,rek, 
bunca kanlar d6kiilerek kazanılan 
topraklar, ( aman, camı safa d&
külmeıia ) deyft, kAfirlere terk 
olunub, •tı~ar lftkut Ue sıvandı. 

Hani aıkere nizam verllib, 
dUıaıanda11 le alınacakdı?.. Ha· 
niya Lunun lçia ıulh olunmuıdu. 
Halbuki askere nizam verilmek 
te2ce unutuldu. Bunu• yeriae, 
nevlcad iyin ve oyunlar kaim 
oldu. 

Halkın tabiat Y• ahllkı 
değiıti. At ıırtındaa inmeyenler, 
kuş tllyUnden sedirlere yerleıU. 
Seyranaihlardaki ( Meded.. hey, 
hey ••• ) Hdalarıadan ezan aeılerl 
ittllmeı oldu. Selltln camilerin 
etrafı bile fiıku fUcur erbabının 
hanelerlle doldu. 

Vezir, Ş•ddadi bir bina lnıa 
ettirdi. Pençere camlarını Ven .. 
dik klfirinden ıolirttl. BahçHln 
görealer, cen•et burada kurulmuı 
zannederler. içeri girenler, mest 
olub kendinden i•çerler. 

Bu bahçeye alba ekerler, 
lile ~ biçerler. Bir lllealn pabaaı, 
bin altındır. ) derler. Mehtabda 
kaplumbağa sırtına mumlar dildb 
meydana •alıverirler. Amma, 
diğer canibde de mum ıöndil· 
rDrler. 

Hele helya ıobbetlerl.. Duaları 
va&fedemem, ağzım ıula111r. V aı• 
f etsem de, dlaleyenlerfn &ihnf at da· 
lanır. Taırada fakir fıkara ot yer 
geçinirler·. lıtanbulda yezir konak· 
lcrında yağlıca taamlar edlb bal 
ıerbetlerl lçlb enH ılıirlrler. 

·Hey Tanrım, hıyyy •• Fıkaraya 
merhamet kaynağın kurudu m11 ? •• 
Mtıbarek kellmında; pirenin bak· 
kını, de.-ede bırakmam; der1in?. 
Bu buyurtun unutuldu mu?. 

Sen bizi ıaflet uykusundaa 
uyar. Sea biıi .• 

Şair, ıö.ıUnl ikmal edemedi. 
Sert bir 111 yllkıeldi: 

- Hey .• ltıkf.. Artık yeter ... 
Nedir bu ıöılerin?.. Sen Aıık 
mıım.. yokıa lleml fe1ada ver· 
meye mi memuraun ?.. Eline bir 
saz almıı ıezersin.. bir ekmek 
akçe1ile, bir dirhem afyon parau 
düzmek iıtersln ?. Nasıl olub da • 
ıu haline bakmaZ1ın da, utanıb 
arlanmadan vezir vtberaya dil 
uzatır1ın.. Allah tan korkun, 
peygamberden hayan yok mudur, 
aenin .. 

A~ık lhadl blrdenbir.e ıe· 
ıini kesmi9ti. Bütün hatlar, 
bu ıeıin 1ıeldiği tarafa çev· 
rilmiıtl. Bu ıözleri ıöyllyın ise, 
çekmece baıında oturaıı (Kahve· 
ci Ali) idi. 

Aşık lbadi, derhal yerinden 
kalkmış, Hzınu kaytanını omzu• 
na takmıı: 

- Biz.. hak söyleriz, ağa .. 
ama, biz batıl zanneder ve bizi 
t~kdir eylersiniz, p~kAll.. biz.ler 
ausub gideriz. Amma ıizler de 
böylece miskin miskin kahvelerde 
pinekleyl\b bir takım slifehanın 
rebhü mihnetin çekersiniz ... Zaten 
meşhur kelAmdır. Doğru ıöyli
ycni dokuz köyden kovarlar .•• 
Eyvalfah •.• 

( Arka11 nr ) 

- ikinizden hanifniz 
çli olduğunu ıöyliyen?. 

En·elce Beyoj'lunda Takıimde Valide 
çefmHinde Madun Amalyaaın lS 
No. lı evinde oturrnakb iken halen 
oturdufu yer bilinemeyen Madam 

Kleopatra Minaka 

latanbul 2 inci icra Memur· 
lutundanı 

Eaine Muatafanın aleyhiniu latan• 
bul Aıllye MahkemHi 4 lncO Hukuk 
dalrHinden lıtihHI n infaz lçla 
dairemize tevdi •yledlf l 18/611934 
tarih n 1984/632 No. h hacıı ihtiyati 
kararnaaıHiae t••fikaa alacaklı Eml· 
neye ald olup Beyoj'lunda lıtiklll 
caddt•iado Mllatye apartuaaaınuı tlat 
katında bulunan •• mezkQr kuarda 
clnılerl yazılı ve ihtiyaten hanedllen 
tmnlin haczı icraiyt inkılabı hakkın• 
da ve müstenidi haciz ollllak Ozere 
Jİ•e mtzkQr mahkemenin 19/7/1933 
tarila ve 32/562 No. lı hilkmll illan 
dalrHlade alacaklı nkill nukat 
Hikmet SGleyman tarafın-;lan vaki 
takib talebinde bermucibl hGkiim 
mahcuz etyaların aynen teelimi il• 
beraber yia• hOküm mucibine• 31 
Mart 1930 daa dan tarihi olaa 19-6. 
1932 tarihine kadar mClterakim SOO 
lira kira kartıhğından lcraen ikrar 
olunan 340 liranın tenzilinden •onra 
mtlttbakl 160 Ura ile dan tarihi olan 
19·6·193! den takib tarihi olan 19·2· 
1935 tarihine kadar ftlemlt kira kartı· 
lıtı olaa illm mucibiace ayda 20 
liradan 640 lira ki ceman 800 liranın 
takib tarihiaden mezkur eualaraa 
teallmlH kadar itleyecek aylıklar ile 
blrlikte maa maearlfi mulaakeme ve 
falı Yo Ucretl vık&J t n icra mıısraf· 
)arı ile ve haciz yolu ile tabıfli yaıılı 
ilim• mClıtenidea ietenilmit olmuına 
Ye bu •uret ile tarafınıza tebliti 
nıuktHi icra emri yeriniıln bllineme• 
mHine biaaen Hki karar dalreıinde 
teblitaha 80 ıGn müddetle illnen 
tebliıtlne karar veribnit olmaaına 
blaHa tarihi illndaa itibaren meıkQr 
müddet zarfında ve 84·4532 doıya 
Hyı•ı ile icranın durmaeı içln tetkik 
mereilndea nya ald o!dufu mahke
meden iadei muhakeme yolu ile veya 
Temyiz Mabkeme1ind6n bir karar 
ıetirmeditiniz nya aynen tHllmlne 
karar Yerilen etyayı birriıa tHllm 
etmeditinlz n taleb olunan mahk6-
muabih yukarıda yazılı kira bıdılle· 
rini ödemeditinlz takdirde mOddetl 
meıkGreain bitmHİ anında iıtek 
mucibince n cebri icra •uretlle icab 
eden muameleye batlanacatı malQ· 
muauı olmak ve icra emrinin tarafı· 
nıza teblitl makamına kaim bulun
mak üzere keyfiyet ilin teblit. olu-
nur. (8438) 

RUJ VENÜS 
Dudaklarda 24 ıaat sabit kalır. 

Çok caıibelidlr; etrafa yayılmaz, ııhhi 
terkib •• son moda renklerine rağ· 
men fiati da ucuzdur. Umumi depoıuı 
Bahçekapı, Hamidiyo Tilrbeainde 

. No. 28 (Evliyazade) Nurddin Eren 
ecza, alit ve ıtriyat deposudur. 

O XYM ENT,-·H·O L· 
Ö. KSORQ_~ • BQ~~-~ -

REÇETELER 
MÜSTAHZARLAR 

PARFÜMÖRI 
, 

Karaköy Eczanesi 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

latenbul Kereköy c•ddesl No. 5 Telefon z 14282 

• 
Sıhhat Ve içtimai 
Muavenet Vekiletinden: 

lıtanbulda ıon zamanlarda Difteri hastalığının çogalmıya yUı 
tuttuiu anlaııldığından hem haatabğın önUnll almak ve hem de 
çocuklarımızı ileride bu hastalıktan korumak için kOçOk 1aıtald 
çocuklara aıı tatbikine karar verilmiı ve aıı lstaayonları açbnlmır 
hr. Iataayonların bulundukları yerler ve müracaat saatleri atatıda 
KÖıterilmiftir. 6 Y•tından 12 yaıına kadar olan mekteb taleb11lne 
mekteblerde aıı tatbik edilmektedir. 2 • 6 yaı arasında bulunaD 
daha küçük yaıtaki çocuklara da açılan bu aıı yerlerinde aıı ya· 
pılacaktır. Arzu eden aileler lıtasyonlara mUracaat ederek bu yat 
ara1ındaki çocuklarını aıılatabilirler. Aıı parasız olarak tatbik olu
nur. Atının biç bir zaran ve tehlikeıl yoktur. Çocuklan uıun ıa
man ye bUyilk oluncaya kadar Difteri a-f bl fena haatabktan korur. 
Bunun içia ailelerin iıtaayonlara müracaat ederek çocuklarını aıılat· 
malan tavılye edilir. 

2 - 6 Yaı arasındaki çocuklar için Difteri 
istasyonları Müracaat Saatleri 

2 den 4,5 a kadardır. 
Kıdık3y Belediye Diıpanıerl " Mühürdar cadde1i No. 16,, 
Eyüb ,, ., " Eyüb camii kebir mahalleıl,. 
OıkUdar Sllt Ye mekteb çocukları Diıpanseri " iskele meydanı ,. 
Beşiktaı ,. ,. ., ,, " Akaretlerde ,, 
Edirnekapı Sıhhat merkezi 11 Atik Ali paıada Tramvay cadde1lnde,, 
Beyotlu Belediye Baı Hikimllğl " TUnel batında ,, 
Beyazıt Belediye mevki Hakimliği " Beyazıt nahiye mUdUrlUttlnde,, 
Beyoğlu BeJedfyı Hastanesi 0 Taksim sıraaerviler,, 
Haseki Hastanesi 11 Aksaray,, (977) 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 -
SATILIK EV 

Eıaa No. 
Meksube 

7 

Mevkii ve Ne•'i depozito 

Samatyada Koca Muıtafapa9a mahallesinde 
demirci Oıkiyan sokaiında eski 45 
yeni 49 numaralı 47 metre murabbaı bina 

320 

ve 20,50 metre murabbaı bahçeyi havi eY. 
Yukarıda izahatı yazılı ev peıin para ile satılmak tlıere açık 

arttırmıya konulmuıtur. Tafıillt için hergDn arttırmıya ilrmelı 
için de 6 mart 1935 çarıamba ıUnll saat onda şubemlze mUraca•t 
olunmaaı. ( 36 ) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Deterl Ur• 

HOCAPAŞA: Dayahatun Hocahanı alt katta eıkl vı yeni 
10 sayılı mahzenin 8/48 payı. 12 

HOCAPAŞA: Dayahatun Hocahanı alt katta Hkl ve yeni 
J1 sayılı mahzenin 8/48 payı. 12 

YEDİKULE imrahor lıyaabey mahallesinin imrahor 
caddesinde eakl 118 yeni 13~ numa• 
ralı dUkkln. 6()() 

FENER: Karabaı vapur lıkeleai eski 39/.Jl ve 
yeni 39/5 l ıayılı iki ana 270 ti 

Yukarıda yazılı mallar 27 /2/935 Çarıam ha gilnU 1&at On dlSrt , 
idaremizde müte~ekkil aatıf komlıyonunda ayrı ayrı iablacajıod' 1 isteklil.,rin muhammen kıymetinin yUzde yedi buçuk nlabetind• P' 
akçeletile gelmeleri. .. F.,. " 713., __,/ 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

bi" 
Türkiye Ziraat Bankaamca liursa 'da eksiltme ile bir ıub• 

n111 yaptırılacaktır. rııe• 
Eksiltme kapah zarf usu!ile yapılacaktır. Ek6i:tıne ıartoiirıt•t 

Ankara'da Banka Levaıım MUdUrlüğündeıı ve lstanbul'da 

Bankaaı Şubesinden alınabilir. . ki iı11b•t 
Teklif mektupları ve teminat, eksiltme şartnamesı~de t Banlc,.. 

dairesinde 28/Şubat/935 akıamma kadar Ankara'da Zıraa 
aı Umum Müdürlüğüne verilmiı olmalıdır. d taı11•'°ell 

Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte Banka a ,,75411 

aerbesttir. 
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içiniz HAZIMSIZLlcll, MiDE YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARf 
1to991tmak 111retlle KABIZLIÖI, ACIZDAKi TATSIZLICI n KOKUYU izale 

eder. Hiçbir una zarar vermez n alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve iÇMEDEN 
ıonra mide •• T0cudunuzda hiaaettiflniz atulıJı derhal bafifJetir. HAmilelerin 

HAZIMSIZU~A 
•mE YAN nALARIN' 

kABIZLIQ k rşı V A T U z U kuımnlarına pek faidelidir. MAZON lıml ve markasına çok dikkat edilm Udlr. 

~ t>EPOSU Mason Ye Botton ecza depoaa. Bahçekapı, iş Bankuı arkasında No. 19 
~ ..................................................................................................... ~ ................................................ , ..... 

, 

NiZAM '-

ADEMi IKTiDARA 
Kar91 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Erkeklerde tenasUli zafiyeti 

Ye bel e•vtekllGlnl 
tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruftur. 
Doktorlara; talep Tukuunda tafaillt 

ve nOmuae ı-Bnderillr. 

Adres: 
Galata Poıta kutusu 1255 

~ ., 
Denizyolları 

İŞLETMESi 
Acenteleri ı Karak8y K8prGbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeol Mllhlrdarxad• 

----•Han Tel. 22740·--· 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ yapuru 24 

Şubat PAZAR ıt\nll uat 20 de 
Rlze'ye kadar. (952) 

Haçtan sonra ROMATiZMA 
SiYATiK 

ADALE AGRILARI 
Sebebi her ne olursa olıun 

BOTUN AORILARA KARŞI 

HARiCEN 
ıftrUlmek suretilo kullanıbr. 

liNiMANTOL KANZUK 
seri ve kat'ı teairll bir pomattır. 

LiNiMANTOL KANZUK 
Her eczanede bulunur. 

. Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündanı 
Kırıkkale Fabrikaları için Teavlyeci -Ye Tornacı alınacakdır. 

lıteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişonk Fabrikasına 
lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, İzmirdekiler Halkpınar 
SilAh Tamirhanesine müracaatları. 11526

0 PETROL 
SAÇLARI 

lskenderlye Yolu 
ANKARA •apuru 26 Şubat 

SALI aaat 11 de lskenderiye'ye 

--------------------·--··-..... 

'••ler • Kuvvetlendlrlr • 
dökUlmHlnl keser • Uzatır. 

PETROL NiZAM o 
l'ecrUbe edllmit en iyi J 

saç ilicıdır. 

kadar. "968,, 

~----------------TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo baatalıklanna tutul
mamak ioin ağızdan alına.n tifo hap
landır .Biç rahatsızlık nrmeı. Herba 

,.._.atabilir. Kutuııı M Kr. -.-r 

l,~~~l•~t_•_n_b_u_ı __ e_e_ıe_d_l_Y_•_•ı ___ ıı_ı_n_ıa_r_ı _____ I 
Ketif bedeli 27 4 lira 9 kuruş olan Çarşambada Derviş Ali 

maballuinde Defterdar lbrahfm Efendi medresesinin tamiri paza,. 
lılcla yaptırılacakbr. Kqif evrakı Ye ıartname Levazım MUdUrlUğUn• 
de glSrtılnr. M~vakkat teminat 21 liradır. PazarJığa ııfrmek için 
2490 numaralı arttırma Ye ekıiltme kanununda yazılı vealkalarla 
beraber 2512/935 pazartell i\}n\l ıaat 15 te Levazım MlldlirlüğUn• 
de bulunmalıdır. "858 11 

İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 

Emlak ve Eytam Bankasından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maaılan 
sahihlerinin -malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

P.!iitekait, Dul 

FATiH, EMINONO, BEYO~LU, OSKODAR, KADIKOY, BEŞiKTAŞ, MalmUdOrlUklerindaı 
A.keri ya mülki yetimleri : 2/3/935 CUMARTESi 
Aıkeri ve mUlki tekaUtleri: 3/3/935 PAZAR 

ve Yetimlerin Mart, Nisan ve Mayıs 935 Üç Aylık maaşlarmın tediye günleri: 

1 

l40NO EMiNÖNÜ MALMÜDÜRLÜGÜ BEYOGLU MALMÜDÜRLÜGÜ ÜSKÜDAR MALMÜDÜRLÜGÜ 
l.nci Gite 2 1 G. 

BEŞiKTAŞ 
MALMÜDÜRL0('.;0 

~31935 
6 •t 

tt 

l ., 
Q 

tı 

Q 
tı 

lı 
•• 

12 
•t 

ıa 
14 ,, 

,, 

:13~3 
tt 

6 
it 

't .. 
Q 

it 

ıo 
•ı 

l 1 
it 

l~ 

Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 

Perşembe 

Cumartesi 

Pazar 

Pa:ı.arteıi 

Salı 

~arıamba 
erfembe 

Pazarteal 
Salı 

Ça'lamba 

Perıembe 

Curnarteai 

Paıar 

Paznrtesi 

Malmüdürlütünde Emirler camiinde 
Aı. yetimler Mülkl1e 7etlmlerl 

ı - 400 1 - 200 
401 - 800 201 - 400 
801 1200 401 - 600 

1201 - 1600 

1601 - 1900 
Aı. tekaUtleri 

soo1 - 5300 

5301 - 6700 

5701 - 6100 

6101 - 6400 
6401 - 6750 

601 - 800 

801 - 1000 

1001 - 1300 
llUlkfye teluaUtlerl 

3001 - 3300 

3301 - 3600 

3601 - 3QOO 

FATiH MALMÜDÜRLÜGÜ 
1. in 1 Gite 2. inci Gite 

Aa. yetı..a.e . i lllllk:ye 1etimlerl 

1 - 3CO 6701 - 7054 
301 - 600 7767 - 7967 

601 - -900 7968 - 8135 
lılGlklye tekaOt 

001 - 1~46 8201 - 8350 . 

23-tl - 2600 8351 - 8579 

2601 - 3141 8960 - 9383 
A .. tekalltleri llal1e 

3501 - 3800 9801 - 9960 

GaJata .. ray 
Aı. yetimleri 

1 - 300 
301 - 600 
601 - 850 

MtUkl1e 1etlmlerl 

2001 - 2300 

2301 - 2600 
A-. tekatltlerf 

1001 - 1250 

1251 - 1500 

1501 - 1750 
Mlllld1e tekaDt 

3001 - 3275 
3276 - 3600 

Eyüp giJeıi 
Aa. yetimler 

1943 - 2200 
2201 - 2340 

Aı. teka11tler 

5075 - 5250 

5251 - 5462 

MDllıiJ• yetls 

7391 - 7766 

-

Kaaınıpaıa 

Aa. yetimleri 

4001 - 4250 
4251 - 4500 
4501 - 4750 
Mil kiye yethnlerl 

6001 - 6200 

6201 - 6400 
A .. tekıütlcrl 

5001 - 5250 

5251 - 5500 

5501 - 5760 
Mlllldye tekallt 

6201 - 6250 
6251 - 645() 

Samatya ~işeai 
Aı. 1etl lll •er 

1147 - 1400 
1401 - 1700 

1701 - 1942 
Mll.klJ• tekaiJt'ul 

4~85 - 4500 

4501 - 4700 

4701 - 5054 
MO.lklJ• yetJm 

7059 - 7300 

Aı. J•tlmlerl ne ışe 

200 
Mlllklye 1etımlerl 

1 - 2~ 5001 - 5200 
2451 

- 2000 5201 - 5400 
2001 

- 3350 540 ı - 5600 

3351 - 3800 5601 - 5800 
A&. tekalltJerl 

ı - 300 

301 - 600 

601 - 900 

901 - 1200 

1201 - 14()() 

llllldye tekatltlerl 

4001 - 5200 

4201 - 4400 

4401 - 4600 

KADIKÖY MALM0DÜRL0G0 

Ae. yetimler 

3000 - 3300 
33()1 - 3600 

3601 - 3800 

380t - 4000 

4001 - ill 
Ae. tekaltlw 

5001 - 5300 

5301 - 5600 

llUlldye 7etlmlerl 

1 - 250 
251 - 400 

401 - 600 

601 - ita 
lımlye •• avaA• 
Mülkiye tekaUt eri 
1501 1700 

1701 - 1900 

1901 - 2100 
l 'l •t MDlklye tekaUtlerl 

IJ S ! ••anı 

li 't a 1 3801 - 4100 1 - 246 8579 - 8956 5601 - 5900 
•ı ~rıaınba 4IOI - 4283 ' 5901 - 6200 

2101 - ila 

A .. J'•tlmlerl 

1 - 400 
401 - 800 
801 - 1151 

MUlklye 7etlmlerl 

3501 - 3973 
Aı. tekaUtJerl 

1601 - 1950 

1951 - 2300 

2301 - 2580 
MUlklye tekaUtle.ı 

5001 - 5~50 

5251 - 5500 
lıml7e ••an .. 

1 - Cl'feınbe 5463 - 5908 6201 - ilA 
2 _ ~t ~aaı!an sahiplerinin muayyen günlerde giıelere mDracaatla maaılarını almalan IAzımdır. Akıi takdirde istihkaktan umum tediyatın bitamJnda verilecektir 

edıvata Saat 9 dan 16 ya kadar devam olunacaktır. 
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1935 ~~ .va 
hepı inden ~ah-c;a güzel, daJla rah_a~ 

· · ·Ve cfaha 

'• 

MAVIR. IA$KA BICAK 
İSTEf1Etl ! 

\ bana 
· poııa 

PLAY 

..,,. . - . 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Y •nl icad olarak 
ıaranti 400 metre· 
ilk meaaf eyi aydnı· 
lahr. Fenerin boyu 
2 S aantimetredir. 
Aizındald bnylik 
cam yuvarlaiı kr:ı

talden<lir. 

l • • ~KARA : Sofu zade Mehmet Em"n . IZMIR : HUıeyi:ı H . s.ı ü 
SatlŞ yer eri • MERSlN : Hakak zado Rahmi SAMSUN : Tursun Eı . ef '---..;...;... __ .... ___________________ ~~~~~~~ 

K A Ş E 

hemen bir ,P,,Q;J b~yiinrz 
. gidip görünüz 

.~~--~,_ 

Yalmz ltlr llaf 
Dakikada 
Sabit ola 
Hakikat 

• 
NE0KALMINA GRiPiN 
Grip • Nevralji • Bat ve Diş ağrıları • ArtrH:iz~·n • Romatizma 

İstanbul 4 üncj lcra lV1emurluğundan: 
lJ. Numaraa.: 4 934/3054 
Üsküdar, Kısıklı mahallesinin Raaimpaşa ıokaiında E. ve Y. 

1 • 1 No. lu hanede ınukinı ikıo elyevm ikametgahı meçhul olan 
Bay Mehmed Ali,} e: 

Emiyet Sandığından 817/931 t.arihin:i• b:r sene mijddetle borç 
aldığınız 2300 ];raya mukabil .hirhıci derecede ipotek göıterdiiiniı. 
Üıküdarda Kuukh mahallesındo Raaimpaıa sokağında eıkl ve 
yeni 1· 1 No. hı mo•bahçe ve mtltbımilit ahıap k~ıke dairemizce 
27 / I 0/934 tarihinde mahallen haciz. ve tamamına ehli vukuf tara· 
fından 3055 lira kıymet takdir edilmlıtir. 

2004 No. lu lora )anununun 103 Uncu maddHi mucibince bu 
bapta bir itlrazmız varsa ~ ıtın zarfında daireye müracaatla 
dermeyan ıyl•mıniz iktiza ed.r. ( 975 ) 

i\.~;t>.: . 
.. ~ -~ .. 

l'Doktor Aranıyor 
lıtanl:ul'a , .• h t lıoyuııa yakın 

bir mad~n iç' n daimi bir doktora 
ihtiyaç T ... rdır. İıteklilerin tartla
rını bildirmek ve ı'rketin ırrtlarını 
,.nlanınk Oacre (Poıta kut~su: 
lttanbul 15'{2}yf' mektub yu.ma orı. 

'9ıi.iıillıa:::aımlm:İlıı:sll!lm ___ .... 
Zayi Köpek 

23-1-g35 <le Homorıti cıvarm<la bir 
av köprği kayboldu cinııl ( Lavrak 
Sett~r ) yani beyaı: tliylıi kıılBkları 
~iyah Vfı iımi Mux dır. Kim ~ıılu~aa 
ve hRber ,etirirao kendiıirı• 10 lıra 
vcril9c1tktir. 

Galata Abit lıao No. 10 
ll .. hıı~t H ııfı ve Ş. 

En ,ıddetfl b•• •Aralarını 
derhal keser 

Grifln bütun ağrı, tl:ıı Ye sancıları dindirir. .~ez .... ye 
bel, ıinlr, adele ağrılarına, Romatizmaya, Uşütmeden 
ıatırablara kartı bilhaasl mnesslrdir. 

(il 

k'oıyaııerlerl 
Radyolin dit macunu fabr;ka1ının mUteha~ııs 1 

tarafından imal edilmektedır. tur• 
Har eczanede bulunur. Flatı 7 112 kurut 

1
_ .. ir 

dilril 1 
--Ne9riyat mU _·. _,..., 

Sahibi : Ali Ekrem &on Po•ta ... ...-


