
r 

- . 
Habeş - ltalya _ işi . Karışık 

İngiliz Erkinıharbiye Reisi jKüstalılığın Da Bir perecesi Vardır! 

be Teftiş iç· in Sôdana Gidiyor/ Bulgar <!az~teleri Şimdi 
. De Ukalalıga. Başladılar 

._ ltalya ile Hue, araaınd•, mevcud a11laf8· 
•ln•zhtı 9lder111ek için Adla • Ababa'da ko· 

t:.':'•r rapdıror. iki taraf k11vvetlerl arasınlla 
tar.ı.t :---• MI' ................... ....... 

l:te,ıataaa 1111Memadlr•n aaker ve 98nlllU sevk 
etlftlyor, MUteh••••• aM•I• 9ldlyor. Bu kuvvet· 
lerin H•lt•f hududınıda toplanmaları, elbette ki ..... ....---" ..... , ........ --... 

... ı. •kat t11n ,,...,_. •'"'•" 11a-. .... n Ne· 
~ _ .......... ,,. ..... llt'ler ........... 1 

( ~ 11 .... pBs4e ) 

ÖZ TÜRKCll 
-= 

'- Bulrır Bııbı- -·----------~ ııyaauı•ıa ltltla 

~·•ıeneral Zlatef, so··yleyene Bakma, ylkl•lal o•u&• tlt~Jlevlnde; Bul· larına alo ltlr ıt-
'-u''••ıa komıu· s- J l B k 1 Hral duru it ıılardutu 
.... '

0
'•• r•çimia- oy e ene a . yerde, dımdaa dl-

~-~· açarak ,., sibl, 161. otm•ı. 
'• l' "- töylo de~d-i: -·------o-.-a,-bu-.a-.-1-bir ıayletee ol•alıdır. 

tll, b,~lci1eye Hnıua doltlulc batla· Bls, tl•dllllr, bu ''ılyloton,, İD 
Sı •Jııl,, · kim Hyahud •• oldutuau arattırma• 

~41';!~~ aclamlarıaıa, ıösleriai •• 1acat11. 
'-t;, ~b biçerek ı3yledikleri ıh Yalaıı, ıunu diyecetlı. kl: Blylk 
~•rı •lınına, komıu Baıbakaaıa bu doltlukları, zorlu wttcler doturur. 
•ltl~t.."t de deterlai nrmemlz ıerek Glçll olmayanın doıhı da 1oktur. 
• Ttrk olayblda anlatılır. Ea 1alua komıumuz Bulıariıtaaıa 
L.. ~ sa'~• •ıki bir atalar ılaflı biaim doıtl•tumusa batlaadıtını ılSy-
~ 1) Jl 11ene bakana, ı6yletH• le•eai, ıO.Umla inaadıj'ıadaad . r. 

lto •r. Çaçıldere doıtluk batıl• baflanılmaz. 
lllf•uauı Bulıariıt'anıa tlıt Ye iç 0.lara olıa o~aa acıa ır. - •« 

Tramvay Şirketi .. 
tiafıa Aleyhine Devlet Şôrasında 

Açtığı Davayı Kaybetti 

N-Jı• •••lı•I• •ı M•lırnrul E••tl 
Devlet Şüra11nda açhj'I ciava 
netieelenmlı •• tlrketia iddia• 
11, fQraca reddedllalftlr. DeYlet 
Ş6ra11 umn ltir eıbaltı mucib .. 

( h•••• 1 iaci Jtbil• ) 

Bay Makslmos 
Çekiliyor Mu ? 

Atına, 26 (Huıual) - ÔkeAoml 
Bakanı Bay Pt1mazotlu ile Yu
Daaiıtaadan 

alacakll olan• 
lar araaıncla, 

borcların ~den
mesi meHleıl 

Dıerind• Lon
drada yapıl· 

makta olan 
m U z a k ereler 
ke1ildl ve bir 
anl•ıma ya• 
pılamadı. 

Pariate hu· 
lunan Hariciye y urıarıiııtan dıı itlırİ 
Bakam Bay bakani Bay 
Maksi mo ı'l.n Makaimoı 
da bu hafta Atiaaya dönerek, 
ııhhi 1ebebler ileri ıfirmek ıuretile 
istifa edeceği kat'i bir tahmin 
olar.ık haber verl'.iyor. - A. V. 

Yeni f spanya ! 
lıpa.,yada Bir Saylav 
Mühim Sözler Söyledi 

Oviedo, 26 ( A. A. ) - Çif çl 
halk partisi rtiıi 8. Gil Roblu, 
mühim aiyaaal neticeler doğura· 
bilecek olan bir nutkunda clemiı· 
tir ki: • 

u - Kati dakikada timd;kı 
hükumet zayıf davranacak oluraa, 
benim f1rkam onu takib etaıiye· 
cektlr. Devletin temellerini balta· 
lamağa matuf olan bir propaıan· 
daya bat •tmeL.te devam edem.-
1lz.,, 

B. RoblH, ıenuada yeni bir 
lapanJuaın yakında teıekkOIUnD 
tebtir atmiftir. 

Kendi Y aphkla;:;nı Örtmek lcin 
Bize Nasihat Veriyorlar 

B ulıarhtan 
Baıbakaaı G .. 
aeral Zlatef, Bul
ıar ıazetelerl•la 
" tarihi ,, dedik· 
lerl ııyaul nut
kunu ı8yledl. Bu 
autkun bir yerla· 
d. Ttırklyeyl de 
•ı•liıl eden 
General Jlatef, 
Terkiye il• Bul· 
prlıtanıa biri
birlerine ebedi 
bir doıtl•k .ı .. 
olrUe baflumıı 
oldutunu bil· 
dlrdf. 

Batbakanın 
nutkunu taam 
eden BuliU a•· 
11telerl, bunu bl· 
_ylk bir ahem
illlptl• tanllt " 
tak• .. ,.1ar, 
f•kat bu arada 
Ttırk ıazetecil .. 
rl•• nalihat ver- •lpr erll11• 811• ••nl •lrmiı ••lc•rl•r• 11•mi• •ttlriligor 
mekten ele ıerl kalmıyorlar. yakıcı yazalar yazıyormuı. 

Bulıar ıaıetelerine 16re, Bulgar ı kd ı b ' t 
Tlrk ıazetelerl, Bulgaristan'· Tür- hamla kmu e •t anbn u 1 k .. 

. b r . rına ısaca ceva verme 
kıy• doıtluğunu ozucu •• hatta ( 0 11 . 1 1 d ) 

eYamı ıac y • • 

Selinikte Çıkan Arbede Nas~I Oldu ? 
Atina, 26

1 
( H~ı~ıl ) - SelAnlkten telırafla blldirildiilne göre, 

iki ıtın avYı ı• .r • kanlı mllıademeler olmuştur. Kral taraftarlan, 
ISlea kral Koıtantınln ruh lıtlrabatl için Beyaıkule salonunda Pazar 
...u .. u bir ihtifal tertib etm' ı · •- lf er, meraıım eınaaında "Yaıaaua kralbkl 
tlly• bağırmıılardır. Eu esnada aalonda bulunan • CGmhuriyeti: 

( Devam ı 11 inci yO:ıd6 ) 

- Belediye lıtanbulda nekadar tarihi binalar vana bepıinl 
tamir etUrecekmlt 1 

- De11n ld Jat.abal reaill• imar • •H'1•· 



[ allt:.ın 
Ceza 
Müe sese/erinin 
Islahı Ve Halk 

Memleketin oesa mücase1elerinl 
bir iıı enel ıslah etmek hlikO.· 
metin batlıoı dttıöncelerlndtndir. 
Çl1n bir mücrim, ıslah oluna, 
burada olıoıktır. Bugünkü ıek· 
li1e, ba mUeueHlerden beklenilen 
fııyda temin edilemez. Amma, 
bu itte ook 1avq gidiliyor. Ye
niden bu huıuıta bir karar v .. · 
rllrulı. Bu kararın halk aruında 
biru tereddüdle kartılandıaıoı 
kaydetmek ı.aruretl variır. Bakı· 
nız ne diyorlan 

Bay Hikmet Doğan ( Sultanahmed 
Çatladıkapı 21 ) - Batan dl1ty• ka• 
nuııları ıuçlulara, akıllanmak Te 
hallerini dQzeltmek için ceıa n 
hapis yerfrler. Hapiıhaaeler, ayni 
ıamanda bir mekteb ye 11lııhhanedlr 
n öyle olmak gerektir. Bizim Adllyi 
Bı:ıkanlıfının da hapiıbanelerln ııılahı 
için takdiri• karıılaaacak baıı taan. 
YUrlarını sruetelerde okuyoruz. Fakat 
hu itin heail• tunvur ltalinde kal
maaınd• korku7oruı. 

ÇenkG bu taaanura o kadar ıhtıldı 
•e bu, o kadar e1kidL Edirnede url 
bir hapiıhane açılaeakb. Blnn rapı· 
laeak, yapılıyor, 7apıldı diye birçok 

ıl,-alar çektik. Fakat lalli bu hapla
haneden haber yok. Soara bıpiıbaae
lerln ıslahı yalnız blaa yapmakla da 

bitmiyor. içlerine mllrebbililc, lııocalık 
yapacak 11amuılu ve mllnevver mlı
tabdimln temİD etmek te lh.ımdır. 
C.bil a-ardiyanlarıa mürobbilik nıl
fe.tul GıtleriH alabllıceldlrlni kimH 
iddia edemeL 

* 
Bıy Nuri Alpaslan ( Paııbılıç.e 

laoir köy) - Yurdun aırt eeza evle
rine çok ihti7ac1 Yardır. Adliye e •. 
kaalıfı bu itler lçia 7eal pullar da 
ba.tırmııtır. MahkO•ları abl ve te•· 
bel bir haldo .Jlprandııan bugü•k8 eezı 
ıeldllerimlz çolc feaadır. Onları itaya• 
ta, faydalı birer 11nıur laallncle iade 
etmek için keadileriae it n ekmek 
temia edecek bir laale a-etirmek 
llı.ı•dır. 

Haplaanelerl•lı haklJrt birer il· 

lahbıae olmalıdır. MalıkG•lı:rla te
maa eden rardfyanlar da teerUbeli, 
mOnevnr mltekaidlerdea n hoca· 
lardan HÇ1l•elidlr. Haplıinel., lmml 
ıardlyaalardaa, e1rar, afyoa ılbi ıe

hirlerden kurhılmalıdır. Ben Ba7 
Ştkril Saraeotlu••• mlhim olaa laa. 
b.tll ph1malarıad1n bulan bıkliyo
ram. Ve Ytediflmia t•ldlde lıapİH.· 
neler glJrecetimlz ailalerha de pek 
usak olmadıfını tıll•ia ediyorum. 

* 
Bay Fazıl ( Cihangir Cami ıokağı 

72 ) - Adliye fBakanınuzın, ceaa 
evlerjaln 11lahıaa btlyOk bir ehemmi· 
yet verditini ıörOyoruL lıtaabul 
bepiabaaeal a-ibi yurdun bOtDn ceza 
evleri de pek peri9andır. Bu biaalarda 
kanuDlar1111ııın btihdaf ettiti ıaye:er 
elde edilemez. Bu taaav•urlarm bir ea 
evvel lt halini alma11nı dileriz. 

arraf D"kkinını Soymuş 1 
oe# #4 ... J!ilhl T 

Altı Yiiz Lira, On iki Beşibiryerde 
Ve Beş Tane De Saat Çalmış 

Emln8nUnde sarraf Bay Zaharya dlln dlkklRlnl 
bir aralık yalnız bırakarak dııarı çıkmq. Beı, oa 
dakika sonra döntlnce bir 1abancının d&kkAndan 
tfibbeU bir halde çıkbtını gtsrmUı ve cameklnla
rana göz geıdlrlnce beılbiryerdelerin, albn ıaatlerln 
banknotların uçtuğunu g&mllı ve: 

tane alttn ıaat bulunmuıtur. Polis, Rahmiyi d6n 
MtıddoluaumillJ• göndermiıtlr. Sultaaahmed ıulh 
birlnel ceza blklml Hçluyu ıorauya çekti. 

- Aman yandı•I dlyer k bu yabancının 

Rahmi soğukkanlılıkla suçunu ıöyloco itiraf ettlı 
"- Bay hiklm.. oradan geçiyordum. DükkAnda 

klmae yoktu. Camekinlann içinde tomar halinde 
kAAtd paraları, altınları gördUm. Oattındo killd da 
1oktu. içeriye girdim. Paraları ceblerlme yerleıtl· 
rirken dOkkAn ıablbi geldi, beni yakaladı. 11 

yakasına yapıımıf. Bu rtırtlltft liıerlne komıular •• 
poliı yetiımiş, yabancı misafiri yakalamıılar. 
Bu, 330 doğumlu Adapaıarlı hımall oA"lu Rahmi 
adlı bir aabıkalıdır. lımlt hapisaneainden Iıtanbul 
hapiaanesine nakledilmlı ye müddetini doldurduAıı 
için de geçe de ıerbeat bıralolmııtır. Polis ıuçlu• 
aun ceblorinl aramıı, çeketinia yan ye pantalonun 
arka ceblerlnde tam alta ytıı liralık kAğıd para 
1olej'ialn ceblerinde on tane be1ibir1erde ve beı 

Polla Ralımfyi karakola göttlrdtıtn zaman tekrar 
aramıı ve iç donunun paçasında iki beılbiryerde 
daha bulmuıtur. Rahmi bu beıiblryerdeleri de 
uçkurluk keaanndan donunun iç.ine atmııtır. 
Paralar ve eltınlar ıablblne iade edHmiı ve kendlıl 
de tevkif oluaarak jandarmalarla tevkifhaeeye 
g~nderilmiıtir. 

Kontrol 
60 Bin Saat Muayeneden 

Geçirildi 
DDnkO gazetelerden biri, elek· 

trik, ıu ve bavagazı •aatlerinln 
muayeneden geçirilme.al için ha• 
zırlıklara baılandıtını yazıyordu. 
HalbukJ, Marmara mıntakası til· 
çiler ve ayar baımüfettiıllil bu 
aaatlerin muayoneıi itine, yeni 
ölç81er nlzamnamHi meriyete ıir· 
dlktenberi devam etmektedir. 
Şimdiye kadar kontrol edilen ve 
ayarlanaa ıaatleria mikdarı 60 
bini buJmuıtur. Buaların ara• 
aında firketlerin J••l ola· 
rak getfrttikl rl aaatlerle Abo
nelerden tamir edilmek Uı re 
çıluırılaular da vardir. Evlerdeki 
saatlerin kontrolu, bUyllk teıklli· 
ta ilatiyac g6sterdiil lçJn ay; rla
ma itine ıimdilik bu ıekllde devam 
edilecektir. 

24 Saatin 
Hadiaeleri 

Kadıköyllnde Fahri adh ltirlıi 
HftH) in adlı bir ıarsonun 9 l'.ra· 
ımı çaldıiından tutulnıuıtur. 

"- Abdullah adla biri Mer· 
caada oturan aaka Satılmııın ol· 

blse vesairealnf çalarak HVYfur· 
ken yakalanmıtlır. 

lf. Az.ılı aabıkahlardan Koca· 
muıtafapaıalı Salahaddin Haseki 

hastanesinin bahçesinde aııh olan 
çamaıırları çalarak kaçarken tu
tulmuıtur. 

lf Ya,ar adlı birisi Üniverai• 
te hahçesinden kömür çalarken 

Bir 
Ve 

Yaralanma 
Bir iddia 

Tanıdığı Kadının Doatu 
Tarafından Y aralanmıı 

ÜskUdarda Inadiye mahalle· 
sinde oturan Boykoı tahrir ko
mlıyo p u memurlarından Bay LGt· 
fi evvelki gece Oıküdarda so
kakta baıından yaralı olarak 
balunmuıtur. 

Bay Lt\tff verdiil ifadede ıon 
günlerde tanıdığı A) ıe adlı bir 
kadının dostu Muıtafa tarafından 
yaralaodı~ını ıöylemiftlr. Poliı 
tahkıkata baılamııtır. 

iki Sarhoş 
Simon ve Ne1lhi ad'ı iki adam 

Boyoğlunda kendilerini bilmiyecek 
derecede sarhoş bir halde ötekine 
her.kine aarkıntıhk eder:erken 
yakalanmıılardır. 

Yemekten Zehirlendi 
Aıma!ımeıcidde oturan Said 

adlı birisi kalayaız tencere içinde 
piıirilen ye"Dekten zehirlenerek 
tedavi allına ahnm:thr. . .............................. -........... -........... -... . 
cOrmftmeıhud ba'inde yakalan
mııt r. 

lf Şoför Aıizln idaresindeki 
3902 numara 'ı kamyon ile vat• 
aıan Mobmedln ldarotsindeki 183 
numaralı tramvay Tepebaıında 
çarpıtmış, her lkiıi de hasara 
uğramıştır. 

1f. Şoför Saminin idaresinde
ki 2127 numarala otomobil Ak
ıaraydan geçmekte iken 8 yafın• 
da SübeylA adlı bir kıza çarpa· 
rak yaralamıştır. 

Gümrüklerde 
Fransız Malları Tenzilatlı 

Tarifeden f ıtifade 
Ederniyecek 

Fransa ile aramızdaki muvak
kat ticaret anlaşmasının feahi fle, 
Fransız emUaıından mllhlm bir 
kısmı tenzilatlı tarifeden istifade 
edemiyecektlr. 

J 3 Şubattan evvel yola çıka· 
nlarak bu akıama kadar GDm· 
rüğe gelen Franııı emtlaaı bugün 
Glimrtlkten çıkar1lmadıA"ı takdir· 
de mef ıuh tenzilatlı tarife dan la
fa de edemiyecektlr. 

Yapılan tebliiata alSre, bu 
karar mevzubaha tarife podsl-
yo :ılarma giren diğer !kld mem
leketler eıyaıına da tatbik edi· 
lecektir,. 

Diğer taraftan, yeni lcontenjan 
kararnamesi Ye lıpanyaya verilen 
klering tahsiaatı dün gOmrUklere 
bildirilmiştir. 

Yine Denize 
Düştüler 

Kızıltoprakta oturan Talib 
adlı biri Kadıköy iskelesinde 
do:aşmakta iken ayaj'ı kayarak 
denize dnımllş ise de ıandalcdar 
tarafmdan kurtarılmqbr. 

lf. Dlin sabah Üsklidardan 
lcöprU)e gitmekte olan Şirketi 
Ha~·rlyenin 63 No. h vapuru 
kamarotlarından Mehmed ayaiı 
kayarak denize düimÜf, boğul· 
mak üzere ikon kurtarılmlfbr. 

Dostunu DövmUf 
Dökmec:lerde oturan Muıtafa 

adlı biri Cemile adlı dostunu 
kıskançlık yllıUnden feaa halde 
dövmüş ve yakalanmııtır. 

1 ,._on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

- Haberin var mı Galata 
kôprti&linüa ayakları tutmuyormuı 
Hasan B •.. 

H. B. - Olabilir, yaıı epey 
ilerledi •• 

H. B. - Şimdi ı ... nin ayak:a· 
rını k.rarım. 

Çocuk - Ne zararı var ben 
de Galata köprilıDne benzerim. 

- Romatizma arım ) ine azdı 
Hasan B., acaba haniİ doktora 
g'1ıeoı •. 

H. B. - Galata k6prtıı0ne ıor, 
onun da aynf derdi yar. ' · 

- Acaba Galata köpr'...ı.iııo 

bunlar au ayak yapacak.. 

Güniin Tarihi 

Yumurtacılar 
Şirket Kuracak ar 

lıtanbul yumurtacıları, kendi ara• 
lamada bir ihracat tirketl kurrrıal• 
karar vtrmitlerdir. Bu it için, yurrıurİ 
tacılar birliği, TClrkofia lstanbll 

ıubeslle tem&1lara baılamııtır. Diğef 
tarafta•, yumurtaların 1andıklanrrı••1 

fılnfn bir elden idareai ve yurrıurt• 
ltcllerl için bir birlik teıkil edilııı••1 
de dltilnUlmektedir. Tedkikatı yııpa• 
alakadarlar, bu ıuretlo itcilerin 111" 

IOm Ye muayyen olacaklarını, fcabıll' 
da mesul tutulabilecckJerinl ,öyl" 
mektedirler. 

Bay Kanana DUn Akşslll 
Ziyafet Verildi 

lıtanbul mOddeiumuml muaviol•rl 
dta akıam nat 19,5 da Tokatlıyd 
Hlonlanndıı, 1aylavlığa aeçllen nı•; 
deiumuml Bay Kenıına bir ayrı 

&lyafeti nrmitlerdir. Ziyafette ikİO.ı 
ticaret reiıi Bay Turhan n ndliff 
mafetttıi Bay Ferid dı bulunmuştotf 
Bar Kenen yırın Ankaraya gidecek~ 

Temyiz Azalllı 
Temyiz mahkemeai azalığına ta~ 

edilen eakl Adliye teftlt heyeti rel'I 
Bay Retld dOn Adliyedeki arkad~ 
larıaa veda etmiıtlr. Bugün Y.., 
•aaif Hiae gidecektir. 

Tıbb1yelller Bayramı 

Her sene 12 may ata :yapıhnak., 
olaD Tıbblyelller bayramı, bu yıl ıl 
martta yııpılacaktır. 14 mart çıırf~~ 
ba ayaı zamanda Tıb FakOlteııll 

kunaluıunuo yıldönUmOdOr. 

Almanyadakl Talebelerı1119' 
A1maa1ada talebelerimizi toftll 

memur edilen, KClltOr BakanlıA'• t• 
tlı laeyetl reiıl Bay AYDi d6n akı•• 
Almaaya'ya ıritmlttlr. 

Talebe BlrllAI Gecesi 
Mil'i TOrk Talebe Birliği 17 M•~ 

gecHlni, birlik gecui olarak l•1~~ 
etmlttlr. O rece bir mOaamere ve~ 
lecek, bGtUn Fakl\lteler ve yOk• 
talob• cemiyetleri dnet edilecektir• 

Liman Tarlfelerl 
Liman ve rıhtım umum mödOrllt 

tGnün yllklrme H botaltma tarifd~ 
yaran Deniz Tloaret müdUrlüğOO 
toplanacak bir konalııyon tarafJJlcıJ 
tedkik edilmete baılanacaktır. 

Yeni Umum MUdUr 
lahiaarlar urr.um müdiirlügOn• .~ 

)ia adilen mGdOr muninl Bay MidlJlll"' 
yeni vaı.ifu!ne dinden itibaren .,,, 
lamııtır, 

iki Kaçakçı 
Yakalandı 

Gtlmrük muhafaza memurları ~ 
yeni kaçakçılık hldlıHl meyd ıı' 
çıkarmıılardır. Pireden limaııa~-' 
gelen Tenre vapuru yolcuları• ",ıl 
Baran Veunın üzerinde ipekli, y• 
luımaılar buJunmuıtur. ti' 

Doyuran lcauıının Aaılhan klS1 tıl' 
dea Çavuı Ômerio evinde de .r .. •, •• 
ma 1apılını11 150 kilo kaçak t• ,
meydana çıkarılmıjbr. Her iki ;:. 
hakkında da takibat yııpılmakt• 

B. Digor ~I 

~~ 
Haaao B. - in•· otarın ek• 

ları t9pukl&1 JıkerPJ11 
ü gl~~r ~ 

barab olur. Köpr ? 0 eooı•lı 
topuklu iakarpinle çıp 
barab olmuı olacak l 



S ıbat 

e 
Vazı Çok Oltlalıı için 

8•ın Konamatlı 
......... 

Resimli Makale 

; 
• 
t 

il Kabahat Kimde 7 il 

Gürültü ile 

Mücadele Ederken .. 

Yurdda G~Ip·········· : 

Salgını Ne Halde? 

Erkek, lıiae çok dDıküadl. Baıuu, ınaauının üatDal 
dolduran lıAtıdlardaa hiç ayırmaz n bu fazla r•yretin 
neticeal olarak karıaıaı ihmal ederdi. Kadıa, ıüılaa ve 
etleaceaiae çok dltkGndl. Gilaün har autinl ıokakta 
geçirir, kocaaile lal! ~•ıgul olmazdı. Nihayet ara yerde 
tiddetll bir geçi•11zlık patlak verdi •e biriblrlerinl çıldı. 
rAllJa ınerek evlene• bu kadın •• erkek ayrıldılar. 

Şimdi ıorunuz: ~bahat klmd.• ? lklıi de ıuçludur. 

. .. 
Yoturtcuların, zerzavatcıların ıea

Jerlnl ıuıturmak kolay. Sabahleyin fU 

•• Ankara, 26 (A.A.) - Sıhhat 
dt lçt~maı Muavenet Bakanlığın-

11 bıldirilmittir. 
td' Gribin yurd dahilinde takib 
~D ıeyrine nazaran ıon hafta 

ınu ıudur: 
'1. Grip, Afyon, Antalya, Aydın, 
llt ktıir, Burdur, Buraa, Kaata• _.:u, Çankırı, Dlyarıbekir, lı
llaı~'· lıtanbul, lzmir, Konya, 
~tya, Manisa, Mardin, Seyhan, 
ı. , • Sıvas ve T ekirdağı villyet• 

tinde aalgm halindedir. 
~Buna mukabil Elizlz, Erzincan, 
l', '-'um, Gümüıhar.fl, lçel, Mut, 
iti •hı.on, ve Urft' Yil'y•tlerlnde 
di( vak'aları görUlmemiı olub 
ı.;er vlllyetlerd• sıak tük vak'a· 
~,:-llndedir. HHtalık Amaaya, 
~ n, Dlyarıberkir, lımir Ye 
L,tı"bulda haata aayı•ı•• nı .. 
_., • az olmak llzer• akciğer 
a, tulak ihlilltları yapmaktadır. 
ı..: • yerlerde dikkat• şayan bir 
dt '' verilmemiıtir. Şimdiye ka· 
filtr •alilere verılen talhnata tevc:11 Yanhz Aydın, Diyarabeklr, 
lltdtıuıı, ManlH, Samsun, Ada· 
'at ab baıtalığın haber verilmeıi 

t Url kıhnmıstır. 

Yeni Büdce 
~. Ankara 26 - Blldce tedkl· 
bu~• de•am edilmektedir. Yeni 
7 C:•nln geçen Hneki büduden 
.._••y~ 12 milyon lira kadar fazla 

cagı tahmin edilmektıdir. 

Şehir Planı lıi 
Halledildi 

lbi .. ıtanbulun planını yapacak 

1 
lllar laakkında jüri heyetf dDn 

to';ıarını Yermiıtlr. Heyetin dünkll 
\e .. .._ colır laararetU 0 a..., 
._ttc•d• mftıeha•••• Erglç'ln pllm 
ll(abul edHmiı•.ir. 
fl .. !rofeaör Ai•t'ın plinı iki.
~ kazaumııhr. Erırtıçe 10, 
,,~~ da beı bin lira ikramiye 
ltı rlec:ektlr. Ayrıca yeni plia 
~~ için 1 1 O bin lira harcana· 
l .. '· 
~u:..~ · F r~nıız Ticaret 

ı)'llıAsi Ve Bir T eblif 
lllltti,? Bakanlığından teblli ediJ. 

'1atb '•t •il) Utatta Türk· Frınau: tlca• 
~'1ıınd '!_~a11nın tarafımızdan fe .. 
'."tl'fer 11au ~akkmda mlinteılr ha• 
IG;; ... llıerıne keyfiyetin tavzihine 

ı. 16rllldO: 
~~ "''ı.k" ~dd,11 ur anlatmanın ikinci 
~ilk L~u~ibince iki taraf 1 S 
'>)en uır ıhbar mllddetile mu-
~l•rlıa 111•ddeler Uıerlnden bir
L.'1atı11, ~ bah9eyledikleri tarife 
j'il l'illi kaldırmak hakkını 
't'ta li ~lunmaktadırlar. Franıız• 
'" bt • c:lye Veklletiaden ahi· 
l ~ r t tbbliğ ifa edilmiıtir. 
aiQ378 C llide 106 A 8, 107 A 
...._-~ a' 378 D, 380 A, 381, 
t;' dtb~ 8, tarife numarala· 
~et~ mallara ald ,Omr8k 
4'~ 

111 
tenzillerlnln yukarda 

S il lc.ld ••ı.11 ahdi hakka lıtlna-'t h lrıldığını mutazammındır. 
a?şluğun Kanlı 

.._ş.~!i .Neticesi 

Cünkl ikiıl de kendı huyJarında ıfrata gittiler, blribirle
rlai lıarııhkb olarak lh•al ettiler. 

Aile Jaayataada. karı ve kocanın karııhkla alAlcaaı 
,arttır. 

= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Türk - Fransız Dostluğu Ve 
Hararetli Bir Di~ek ! ' 

Parlı, 26 (A.A.) - Parlı 
Oalversiteıinde yeni ibdaı edilen 
TGrk tedklk merkezlafn hazırla· 
dığa konferanslar dUn Sorbonda 
verllmiye baılanmııtır. 

Konferanıların açma celıeal, 
Parlı bUyOk elçimiz Bay Suadm, 
AtalUrk ile Türk inkılibını ve 
,...ldyede Ktllttlr Nlaa111acla •an
lan neticeleri anlatan bir autku 
ile yapalmııhr. 

Eşya Pigangoıun
da Kazananlar 

Ankara, 26 - Çocuk Ellrıe
me ye UIU1al Ôkooomi Kurum· 
lannaa ortaklaıa yapbkları pi· 
yango ke9ide1inde 97732 numa
raya bia lira, 27411 numaraya 
500 lira, 51565, 80266, 36760, 
38601, 112099, numaralua . 100 
lira, 72759, 10079, 61932, 141364, 
17764, 12265, 79418, 146680, 
85141, 12298 numaralara da 
elliıer lira çıkmıthr. Ketldeler 
devam etmektedir. 

B•lk•nl•r•r••• Hlm•r•I 
Etf•I Toplantı•• 

B•lırad, 25 {Huıuıi) - Umu
mi merkezi Cenevrede bulunan 
( Uluslararaıı çocukları koruma ) 
birlitinln himayesi altında, bu 
yıl, ilk defa olarak Balkan mem
leketleri Himayei Etfal cemi• 
yellerinin Atinada bir kongreli 
toplanacaktır. Konifeye, Türkiye 
Bulıaristan, Yunan, Rumen ve 
Arnavudluk Himayel Etfal cemi· 
yetlerinin murabhaalan İftirak 
edeceklerdir. 

Konifede, ••ilam, haıta, Ye 
lıçl çocuklara ictlmai yardım 
meıelelerlnin Dç ana battı &zerin
de mDzakereler olacaktır. 

Bay Suad nutkunu bitirirken 
Tftrklye ile Fransa arsında mev
cud olan ananevi dostluğu teba
rDz ettirmittir. 

Üniversite Rektörli bay Şarle· 
teri, Bay Suada cevab veren 
nutkunda, Ulusal ka1kınmamız ile 
ökonoml ve knltllr sahaıında yap
tıjamu: laamlelvi izah etmlf, ta
rihi TDrk • Fransız doıtlupnun 
ihyaıı lüzumundan hararetli bir 

Yeni Kurultay 
Cuma Günü Cümhur 

Reisliği Seçimi Yapılacak 
Ankara, 26 - 8eıincl Uluı 

Kurultayı cuma gtlnll toplanacak 
Ye ilk içtima en yaşlı aıa olan 
Abdülhak Hlmid tarafmdan a\n• 
lacaktır. Bu içtimada Bqkan, 
Divan, Ctımbur Reislitl Hçim· 
lerl yapılacak, lçtfmaın ikinci 
celıealnde Ctımhur Reisi Mec
liıte yemin edecek •e toplanbya 
nihayet Yerllecektir. 

Mecliı reis vekillerindea blıılne 
kadan saylavlardaa birlnlD nçil· 

meıl muhtemeldir. Yeni meb'u .. 
lardan mOıtakil Kastamonu ıay· 
laYımn mazbataıı hakkında bu 
itiraz Yardır. 

Tramvay Şirketi ile 
Müzakere 

Ankara, 26 - Tramvay, Elek· 
trik ve TOnel Şirketleri murah· 
baıları ile Nafaa Bakanbğı ara• 
ıanda yeni müzakereler baılamak 
Uzeredir. Bu milzakerelerdı ücret 
tarifeleri ile talebeye yapılacak 
tenzillt konuıulacakhr. 

ll1anla balıaeylemiıtfr. 
Bay Şarletul lstaabulda 

ve Parfste açalan enatitDlerla, 
Türk - Fransız milletleri araıındakl 
dostluğu kUlttır bağlarile peke .. 
tiren yeni bir devre açtığını 
ıaylemlf, geçen yıl Istınbula 
yaptığı aeyahatte glSrdllğU iyi 
kabala tlkranla bydetmlftlr.Bun 
dan Hnra dild Bay O.al tGrk diB 
hakkıada bir komrau •ermlftir. 

llarem 
Tadilatı 

Ankara 26 - Memurlann ba· 
remi narinde tedklkat yapan 
mDstetarlar komlıyonu tedkika
tına bltirmİf Ye raporunu Baıve
kllete vermlttir. 

Bu rapor llıerlne bir kanu 
l~yihası bazırlanmaıı mubteme~ 
dır. Raporda taıa~vur ed·ı 
d·ı ı en ta ı ita a6re mevcud 19 d 

d • •rece. 
17ye in lrilecek, terfi müddeti 
iki aeneden 3 ıeneye çıkanla
cakt1r. 

Sıhhat ŞW-aıının 
Müzakereleri 

Ankara 26 - Ytıkı k S 
Şôraaının bu def aki to el t ıhhdat 

d l ·ı P an ııın a 
rali yo OJ iv~ rbadyom elektroterapi 
m esaese erı akkında bl k 
il 'b .. k r anun 

yı ası muza ere d"I 
Bundan baıka m 1 e ı ecektir. 
itlerine ald baz ek,•ketin sıhhat 
olunacaktır. ı Ya alarda tetkik 

Navlun Mukaveleleri 
Ankara, 26 _ T 

ıına Rid navlun liccar etya· 
binde bir nlıbet1nZukavelelerlnin 
mine tabi old damga rt1-
blldirilmi9t: r. uğu alAkadarlara 

Hattan Önce, akfamlı:n bu Hattan 
ıonra batırmıyacakaınız deyince 
onlar batırmazlar. 

latanbul Belediyeainla gGrültO ile 
mOcadeleıinden 8rnek alaa Pariı 

Belediyeai de panayır yerlerindeki 
mızıka maldaelerlni aGrGltlden 11 y
mıf da geceleri muayyen bir aaattan 
ıonra onları da yaa1ıık etmeyi dOtGnü
yormufo 

Bunların bepial iyi. Fakat radyo
nun çıkardıtı gilrUltOye karıı ne 
yapılacak? Radyo makinelerinin ı·m· 
d iki aayıaı bile birçok kimıeler için 
fazla geliyor. lnHn akıam evine 
dönerken, rOrlltiiaftz y..?.erden geçe
bilmek için, yakınla,.da han~ ••lerin 
radyoıu oloujunu tahkika, o evlere 
aykırı aokaklardan gitmeye mecbur 
o!uyor. 

* Radyonun bu kadar yayı im aaı 
yetlımiyormuı gibi, timdi otomobi -
lerde birer rad) o mf kiaeai koymata 
baılemıılar. Pcıılıde itleyen kiraıık 
taksilerden yOz taneıi, &teki otonao
~ill~ra rekabet etm~k için arabaları• 
ıçerıalne birer radyo makinesi koy
durmuılar. Bu ylz tane takai yo"cu
lardan rağbet görOraa dF.ha bir çok 
otomobillere de radyo konulacakmıı. 

Onlar, dalaa Lir çoklarına d'yorlar 
amma, ben eminim ki pek 7akında 
o~omobil:erin hepsin in içerilerinde 
bırer radyo bulunacak. Birkaç bla 
lira •erilerek alınan bir otomobilin 
ıermayeaini Ye klrı•ı çıkartabilmek 

için, bir radyo makineaine verilecek 
birkaç yDz liranın lafı mı olur? Zaten 
radyo makinelerini yapmnlar da kir 
Ufakları. En zütllrt takıl ıoförlerinia 
de alabilmeleri için onlar da makia .. 
lariai •it.ide ucuzlataeaklar. 
. Pari• belediyHi f.taabul belediye-

11nden a11rOltG Ue mlcadele için 
örnek aidatı gibi, f•ta•baldald takıl 
otomobilleri de, tGblıellb, pariı tak-
ıilerindan örnek alacaklar. Zatea 
balkan otomobillere ratbeli aulmtı 
olacak ki, ilkemize pe• otomobil
leri• ıa~•• sittJkçe ualclıta•• gazete
ler yaa1orlar. 

Şu halde, takıl ıof«lrleri, otomo
b~le ratbeti artırmak içi•, uabalarıaa 
bırer radyo makineıl ko7durmayı 
faraat 1ayaealdar. 

lf 
Radyoyu hakiki blr muıiki aana· 

rak kendilerlai mualld mtrakhıı 
nyanlar belki bu haberden ınlae
ceklerdir. Kırk elli kuruı Yererek bir 
yere otomobille gidarkea Gıtelik 
bedava radyo dinlemek hoılarına 
ridecektlr. 

Ancak, radyo deailea o muıiki ka· 
rlkatGrGnD ınmeyenlerln laali nereye 
varacak? lnaaa keadlıi bir yere oto• 
mobille ,ıtmiye mecbur olunca, k••· 
di blnditi arabadaki radyoaun dit· 
meainl çevirerek onu kapatabilir. 
Fakat Badea, arkadan ~den otomo
billerdeki radyolar ? 

TaaavYur buyurunuz: Bazan bl
yDk caddelerde oldutu gibi, tramHy• 
lerla otomoblller biribirleriae karı
ıarak be pıi birden durdafu Hkit. 
Otomobillerin biriıi Viyaaayı açmıı, 
bir operet dinlemek iıtiyor. Sık ıık 
kendilerini itittiren parazitlere rat· 
men haydi neyae diyecekıinlı... fa. 
kat yanıbatındaki M11•r radyoıunn 
açmıt yalell dinliyor. Otelci Moıkon· 
yı açmıı, o bitmez tDkenmez konfe
ranalardan birini dinliyor. Daha l>tekl 
Parlıle blr ılrktaki ıoytannın ıoj'uk· 
luklarını dinletiyor ! 

Bunların hepai ayrı ayrı olHlar, 
belki tahammllil kabil otur. Fakat 
hepıi bir araya plince neler olacak'f 
Yalnız biri birlerine kar:ımıt otomo
b"llarin iç"ndekller defil, ıokaktan 
geçr-nlerin de hali nereye varacak ? 

Belki, öyle kalabalık yerlerde 
otomobillerin radyolarını kapatmaları 
mecburi tutulur, derainiz. Ya ••ce ya
rııından aonra bardan dl>aen aarhoı 
otomobiller ••İn• giderken, radyoyu 
açmamak için niıam dinliy,.cak mi ? -ır~~· otur 11111de Baruthane soka· 

'-t~ f-ı 111 inekci Hamid dnn 
.. .._ ~ tab,: ıarheı olmuı. bu r 
..._ la, at c:aılle oynarken sillh 
;:' ita-•t almıı ve çıkan kur· 

/STER iNAN /STER iNANMA/ 
" Bunlara da nizamı tanıtmak için 

z· bıta memurlarının bepainl ıabah' ı ra 
kı- dar ıokaklara ııral· mak kabil 
olur mu? .. ._ ....... 

'it. 'iar old i •aplanmıttır. Yara 
.._ •lanın u u için Hamit tedavi 

J iftar. 

~lcı kinci Cemre 
"- 1, takvim· 
~"tin iki ın tellkkislne &6-

"· C!_ ncl cemre dü k ~ QQJar, ıme • 
~ .,_. ilcin:. rıınma11na delllet 

Jılcf .. cL cemre ilkbalaan 
l'lll•ı demekclir. 

Muharrir Sadri Ertem, dlnkO yazı11aa föy!e batlıyor: 
"Bizde ozanlar, edlbler kendimi bildim bileli biri

blrlerlnin ıiz!erinl oyarlar, biribirlerinin dej'rrli 
olmalarına tahammül edemezler. Hatti bir firma 
albnda, bir ırup içi•de damıalanmıı ola11lar bile 
biribirlerlni öyle çekiıtirirler ki, iHanıa hayretten 
atza açık kalır. 

J 

Geçen neai!?erden biz~ .hüylk kitabı "I ._ d • .ar, o mez 
eaerler kr lmadı. Ancaa e ebıyat n dediko · d • uau, a :un 
çekittirme uıulO, ıvYme uyma kald • Edebiyat 
ı.raeaında 1azOnD açan her yeni adam el'ı k , ' ne a rm 
almadan, bir mıara b~.farmadan, bir hikiJeye kılık 
koymadan bir ıey 0 trendi: Batkalarına ıövmek. 
Baıkalarını alabi'ditine çekiftirmek., ,, 

Gdiba, Hbahleyin batıran yoturt• 
çulrrın ihı tuttu. Onlar 1aı k edildi, 
diye timdi otomobiller intikam ala· 
caklar. 

Vakıa, latanlulda, otomobillerin 
yaaak edild ;ı·. Adalar gibi rrler Yrr. 
lnaan otomobillerin raclyoıuad • 
kurtulmı k içia oralar• kaçabilir. Fa· 
kat Ac.aluı Güselleıtina• Cemi1etl 
de otomobiJlerd .. lraelr alarak, etek• 
leriia ........... ra.s,. uytlllnll' .. ., 
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\ Memlebt M.-uaaıı: 
Bigada Ekim 
Ve Megvacılık 
işleri 

Biga, {Huıuıi) Burada 
meyva yetiıtirmekle uğratan bağ
cılar, ağaçlara UftD tartallardan 
çok tiklyclcidir. Yıllardan beri 
bu brbllann yaprakları ve çiçek• 
leri kemirmesi ynznnden bağcılar 
meyva alamamaktadır. 

Ger~i kazanın bir ekim me• 
muru var. Elinden geleni yapıyor. 
Fakat her~y paraya dayandıiı 
için tavıiyelerine uyutamıyor. 

Meyva ataçları baiların için· 
dedir. Bunlara Üf•D tırtıllar• 
mahntmek o kader &ahm•tll 
değildir. Ancak yer y•r gezmek, 
lşcl tutub bltUn aiaçları lllcla
mak ve brtıllarm kökUnU kurut• 
mak murafa baihdır. 

Halkımı& para Yerib, ll6c 
alarak v• lfcl bularak ekim 
memuruna bahçeleri gezdi· 
rib ataçları ilAçlatmamaktadır. 
Buna, huıuat ~uha1tbe blldce
ıinden tabıiıat konması, bu mn
btm lıin villyet umumi mecllalnce 
nazandlkkat• alınmua icab et• 
mektedir. 

Birkaç yıl IMace bu iş iç.in 
biraz para verllmiı ve llrW!arla 
bir laayh mücadele yapılmışb. 
Fakat vernen para aı geldiği •• 
mncadele lıi mahdud bir sahada 
mevzii kaldalı için bakkile ı-and
man aluıamamaıtır. 

MeyYa ataçlanna tebıll•t olan 
bdılların tllrlnlerl Yardır. Aiaçla· 
rJD 16vdeleriadeki kabuklann 
altlan milyarlarca tırbl yumurtaıile 
doludur. 

Bir taraf temWense blle umg. 
mlyetl• bu ağac Ulclanmadıkça 
baıtalık ortadan kalkmamak· 
tadır. 

Memleket laalkı hatc1 'fe balı• 
çecl alduğu halde hariçten meJ'Ta 
almakta, aatmak 1Gyle dursun 
'kendi 1iyeceklerl meyvayı bllı 
çıkaramamaktadır. 

Her yıl on bin kadar mey•• 
fidanı dikilmekle ve lıalk mey• 
vacılıia ehemmiyet nrmektedtr, 
Ukln yetiıtirllen Meyva a}açlan 
b&yle brbl yuvası oldukca çeki· 
len emekler boşa &itmektedir. 

Ekim lıleri memuru Bay Bekir, 
•a:ıifeain• ı&fık, ı•c• bile çalıımı• 
ya g6nülll1 bir genctlr. Ancak 
elde para olmayınca onuıı da el· 
lerl böğründe kalmaktadır. 

Yeni gelen göçmenlere her 
köyde bir parça buğday ekilmif 
'Ye bu suretle onlara yardım "'diJ.. 
mlıtlr. 

Aiaç ha1talığı olan yerlerden 
fidan alınmaması için bti1dmıetin 
emirleri •ardır. Sebriml%e tarın 
yerlerden moyva ve dut Hdanlan 
gelmektedir. Bunları da inceden 
inceye arqdıtmak, haatalıldı yer
lerden gelenler 'Varsa tabre ıokUl· 
maeını ya~ak etmek de aaruri 
görülmektedir. 

Hulha memleket meyvıcıh-
imı kurtarmak i,io alAkadarlarm 
uyantk bulunmaları lb:ımdır. 

H. ,Ş. A7dBa 

Şarkıştada Sifo 
Şarkı§la ( Huıuai ) - Ziraat 

Bakanlığı Şarkışlada bir aHo 
yaptırmıya karar vermlt ve ted
kikata başlanmıştır. 

su Şehrinde .ekleb tnşaatı 
Suşehri, (Hususi) - Borada 

inşaatı yarım kal:nış olan mer
kez mektebinin ta mamlan· 
muı için viiayet daimi encllme· 
n;uce karar ittihaz odilmiıtir. 
Yakında inıaata baılanacaktır. 

SON POSTA 

.. 
L KEfl' HA L RI 

uşun Yazı Kadar Kışı Da 
Güzel Oluyor 

Mut (Huıuıl) -
Yazın güzel çay· 
ları, zUmrlld ova· 
ları ve emsalıi:z 

yaylalarile ıon· 
derece hoıa gl· 
den Muıun, kıt 
•aziyeti de gO-
ıoldlr. ikinci 
T oırin ayında 
ıehrin :rnksek 
dağlarına kar 
dtiıer. Hilil ,.k. 
linde bir .Ualle
nftı etekledne 
yayılan Mutun 
ciYarındaki t•peler de bu ayın 
sonlarına doğru beyazlatır. 

Bu ıuretle yere dnıen kar, 
beı alta ay kadar kalır. Yollar 
l<apanır ve bu yllzden de ıehirde 
bayat pahalhA"ı hatlar. Şark vlll• 
yetlmbde ıoppn tlddetll olması 
dolayisi!e çok sevilen çay ve ıe~ 

kerln ki?oıuda 600 •• l 00 kuru· 
ıa f ır!ar. Dit er yiyecek Ye giye• 
cekler do bu nlsbctte yUkıelir. 

Kııın bu f ecl halini bllen 
Muşlular; sonbaharda Kıtlık yi· 
ycceklerini temhı ederler. Bu H· 

ne kııın pek hafif geçmekte oJ
duğu ıöylenmeıine raimen ııhlr· 
de bir metrodan fazla kar var• 
dır. 

Vllll1etio kar tipiailı meıhur 
" RahYa " lsminde b1r bojam 
vardır. Bu 1ıeçid; Bitlia Ue Mat 
".JOlu uaaadadı.r. 

İki at k dar devam d 
bu uıun bofamı çok acıklı ha· 
hralan varcbr. Birçok ktmaeler 
buraya (Kanlı ıeçld) lımini dı 
takmıılardır. 

Bu mevılmde her ıene btr~ok 
yurddaıların hayabna malolan 
bu botana milnaaib bir J•rfne 

blr karakol yaphn1ma11 lmdad 
ve 11hbt beyet!er bulundunılmuı, 

bUbana terbiyeti köpekler a•\l· 
rllmesi ve hatta kaybolan yolcu· 

Elii.zizde Şiir j 

G~~:.~~ .. ~ap~~!d .. , 
Bir Hğl tarafından bir şiir geceıl 
tertlb edilmiıtir. Yapılan toplan• 
taya şehrin bftttıo mlnenır aile
leri iştirak .,tmlflerdir. 

Halkevl or'keatratının da itti• 
r k ettiği bu mftaaıaeredı lbtUUn 
tanınmıt TOrk ıairlerinln -eıerleri 
ıolcunmuı, en mUntahab parçalar 
çalmmııhr. 

Eskişehirde 
Kadın Üye En Çok Nelere 

Çahıacak 
Eı1'lıeb1r, (Hµsuıt) - Vlllyet 

umumi mecllli Üyelijinı ae~len 
Bayan Zekiye Süruri mediıte 
bilbuaa yollann yapbnlmaıını 
dileyeceğini, Eıkiıehlr • Çifteler 
yolunun yapılmaaıa çabıacağını, 
haıtane ve mekteb itleri ile met
gul olacatını ı6y1emlttfr. 

Alanyada Bir MahkOmlyet Karan 
Alanya ( Huıuıt ) - Hır1111ı11 

yapmalı.tan ıu9lu Kara fvjuıtaff, 
Kabrcının 'tilHU, Daadill MevUid, 
Ali Savran yıdifer Hne lıapH 
uıahkum edlhsıitler,,dlr. Arkad-tları 
Halil otlu Y ~ f 8 UA• 2 ay 
hapı• mahküm olmuetur. ,,. , 

Muıta kıt nına ~ıkan blı gmh 
lara yollannı göatermek için kuY• 
vetll bir aeae malik btıylk bir 
bir "çan,, aatırılmaıı çok yerinde 
bir it olur. 

Geçen senelerde bu kanlı 
geçidde mucize kabilinden dört 
atlı yo:cudan birisi bin mUtkt!· 
)Atla kurtarılmııtır. 

Mu§tan Bitliae giden bu kafile 
tam boğazın ortaaında fırtınaya 
tutulmuş. Beı on dakika içinde 
tamamen karlara gl>mUJmüşler. 
Fırtınadan aonra akıbeti anlamak 
tlzer• yola çıkan köylüler; ar.cak 
yolculardan birisinin havaya kal· 
dırdığj değneifn kardan bir karıı 
yukarıda kalan kısmından yolcu• 
ların g~mllldUğU yeri anlamıtlar 
'fe kan kazarak felAketı:edelerl 
kurtarmıılardır. Fakat ne 7azık ki 
hayva.Uarla ftç yolcu ölmDt. iç
lerinden ancak blrial, o da yan 
aınm halinde kurtarılmıtbr. 

(fte Bitliı Ue Muı yolu ara• 
11nda1d {Rahva) boğaıının b~yle 
mühim bir huıuaiyeti vardır. 

Y aun da bu 'kısım; aerln rllz· 
sılrlarile Ye binbir çeşid kır çl• 
çekıerUe çok hop gider. 

Bu ( Rab va ) dan ıonra Bltllse 
(10) kilometro meaafede bulunan 
" Deltklitaı ,, i•mll• maruf bir 
mahal!ln de kıı zamanlarında 
( RahYaya ) yakınlaıtıtı söylen· 

mektedlr. Halkın 
bava vaziyeti hak 
kında yllkıek bir 
tecrnbe1i vardır: 
Eter bu~\ltlar' (Va• 
n ) a doğru gider 
H O gtın hava k6 
Hl olurmUf, ıayed 
( MUf a } dotru 

geçerH gllzelletir· 
ml1- Bu 1ebeb· 

den Bltllıln içinde 
kar ve fırhnanın 
oldojıl günlerde 
( Rahva ) geçidi 
nln iyillğlne kani 

bulunanlar hemen yola çıkarlar-
mıı. TecrUbe ile doğruluğu anla· 
ıılan bu Yaziyet kartııında bugftn 
bile ıöyle kafiyeli bir ılSz de 
aöylenm ektedir. 

Bulutlar Vana, kalk rlt dlvana 
Bulutlar Mut•• kalk ait it• 

lf 
Kııı uzun ınren Muı'ta, kıı 

sporları çok 1Uzel yapılabilir. 
( Altınova ) kulUbllnUn genelerin· 
den birçoğu bu De'fi ıporlara 
pek heveskiirdırlar. Fakat bu 
tabada icab eden malzemenin 
yokluAu dolayıaile bu hevei; bu· 
gUn tatbik aahaaına getirilem .. 
miştir. Eıki ıporculardan maarif 
mnfettiıi Nureddin Slyret ve 
emniyet memuru lımall Klmll 
ıenclerio bu sahada yetfımelerl 
lçln tcab eden faaliyet• s•çmif
lerdlr. 

Şimdi bu genclerle maarlfçt. 
lerden •• HaJkoYl ullanndan 
blrçoll sporcular, fÜrln etelCle
rlne kadar inmekte olan tavıaa, 
tilki H kurt avcılıklarına bql ... 
mıılardır. Yakınlarda da kızaklı 
olarak Muradsuyuna gidilerek 
büyük bir balık •• ördek avı 
yapılacağı ı6ylenmektedir. 

Kaynqan Mut vencliğinln bu 
aahadaki faaliyetlerini tetYik için 
Halkevl de, lcab edea yardımlan 
yapmaktadır. 

Kırşehirde Bayındırlık Ve Ökonomi 
Çalışmaları Hızlandı 

Kırtehrin umumt görtintioü 

Kırşehil' (Huauıl) - Vail Mld· 
hat Saylam §•hri aOzelleıtJrme 
etrafındaki çah1111alarına aevam 
etıtıektedir. K11 gllnlerl aeçtr 
geçmez yeal dökklDl•l'lD yapıl· 
maaıoa bqlanacakbr. Fırka aalo
nunda toplanarak MOhendia Maı· 
bar Demlrkuıun yaptaiJ ça,rıı 
p11nını g6zdon g•viren eıaaflar 
plim pek bepnlıftlerdir. 

Dlt•r ~aftan Kvıehlto @Jd 
ba11 mtlbim kararlar da urllmlttlı. 

Bu meyanda ou Atık Paıa gllnD 
rapılmaıı, Kırtehlr tarlblnln yar.ıl· 
maıı kararlatbrılmııtır. Bu tarih 
teıkll edilecek mUtehaısıı komia-
7onda beğenlldlil takdirde yaza• 
na beı yUs lira mUklfat 'feri· 
ltcıktir. 

Bundan baıka Kırıehlr mallıul• 
lerinln muhtelif ıehJrlerlmlzde 
tanıtılmaıı bu•un lçln de Ticaret 
Oda11 tarafından bir kooperatif v 
ılrkıU toıldll kırarlaetırdmııtır. 

Şubat 

Tenkid t 
Lüzumsuz 
Sözler 

•• 
Uzer ine 

Narallalt Atol 
DJU .. Yeni çıkan «Yücel» mec 

ımda • daha tamamile okum•: 
niçin çıktığını bilmiyorum .. dt 
Midhat Cemal'in, geçenle~ 
li!en Bay ( Hacı ) Adil Arda 1~ 
yanlmıı bir kıtasını okud':,. 
ŞUyle baıl:yor: « Zair ona ıtf 
ağlama, büıranına ağla, • Zira , 
gıırub etti o dAht, ne gömlll~U.İİ 

Midhat Cemal e karıi hıç ttf 
peıin hllkmUm yoktur; b• ;ki 
• ıimdiye kadar ancak bir 

4 
kere konuımuş olduğumuz ha~~ 
keadJsJni severim. Bay Adil ~ 
hakkında pek fazla bir bildiır~ 
yoktur: Yalnız ıunu slSyJoyi~"' 
hiç flphealz bir «dabb der:. 
Bir mlltef ekklrdi, bir alimdi. ~ 
ada1DJ medhetmek için neden 
kadar ileri gitmeli? Ona e<d~ 
demek, lnaanı lıyan ettirip 
değerini de iokira götUrUr. ,J 

Bunu yalnız Midhat Cemal 
yapıyor? Hayır, pek çok kiın•e~ 
yapıyor. Bilha11a ölOler, 1 isi. 
6lmnıler için. Sevdiklerim . 
beğendlklerimiil öğerken pi~ 
bu kadar mUbalnga ediyor~~ 
Bunu bize 1adece sevgiıP 1 

yapbrdığını söyliyemeyiz; se'f/ 
den baıka unaurlar da karışı;; 

Bir kere yeni ölmüılerio ,J 
huından bahaetmeklc ona k 
yqarken glSıterdfğlmiı haksı~& 
ekseriya mevhum bakaı:ı.lığı, 0 ıı
meğe çalıııyoruı. Şu veya ''4 
pir, romancı, gazeted, mualh 
J&tarken pek aı tanılıyor, b•~ 
blı tanınmıyor; 81Ur ISlmeı !u,. 
geçiyor, ((buyuk bir kayıp» Jt 
andıyor, en bDyUk aıfatlar •l>>' bit 
D170r. Bir iki yıl önce 6Jen 1 l'•ıetecl lçln neJer yazılmaııı~~ 

Ölenleri faıla 6ğmokte .,., ... , 
da yqı1anları yermek lıteAi ~ 

Bence asıl sebeb bunlar 
da baıkadır. Klmıeyl gUceP~ 
mek, köttUUğtınn yazı ile yoı_.I 
Yormak latemiyoruz. Beğen~ 
ğlmisl ,anlatmak için « d•~ 
adamdır» diyoruz. Değerli ~ 
bllytık bir ıözdtır; ona her ~ ~ 
ulu orta kullandığımız için A 
ldmaeyl gerçekten beğendiği 2 
nvdltimizl ıöylemek için ~~ 
bllyOk ıair, dahi>> gibi b 
alSzlore baş vuruyoruz. 'b~ 

86ylece kıymetler blrı ·1' 
kanııyor, bir kqmekeştlr gtd' 

Sivasta ,
1 Atatürk Heykel_ 

SlvH (Huıust) - CUıııbıJ ~ 
meydanının Atatnrknn Jı•?~ 
ile ınslenmeıi kararlaştıtl ~ 

,re~ bu ftle meşgul olmak oı 
0
, 

encllmen aeçilmiıtir. E•' 1~' 
bu it için bir mUaabaka aç•;

11
r11' 

Heykeltraı Ratib Aşir _, 
gelmiı, tedkikat yapmıt ~~J; 
ıabakaya hazırlanmıya 

mıthr. rnd' 
Sıvas Fırınlarında H• 

M k. . it 
a mesı .l'"' B teo•ı ,.1 

Sıvaa, (Hususi) - e yı1i ~ 
nnlarda hamurun el ile J-lef f , 
maamı yasak etm.lşdir. altı' ~, 
bir hamur makınesl ııf~ 

dd t konr:Jl JI 
Bunun için bir ~o e kan:ıg 

Sivas Beledıy? ~ş f.rı•t;.'~ 
Sıvaa (Hususı) B tediye ~' 

uylavhğına seçilen .e 13ele~O' 
. t 1 k yerıne r kanı Hıkme şı B kaJll 

Batkanlığına Fır~a . aş 
pyln Veli aeçilmışt&r. 



SON POSTA 

Sigaaet Alemi HARİCİ . ) TELGRAFLAR I Gönül işleri J 
lngiliz Kabinesin-
de Değişiklik Mi Yine Siliıhların 
Ota k ? Konlrolu 

ca M l . 
~lüo ıiyaq} mtaelelerde si>ıüae ese esı 
~ Dli1" verilen, Jlfı din' enea Ceaevre, 26 (A. A.) - Silah Ye 

~rllc devletlerden biri de ln.L.tere- milhimmat imal H tiunü laakkındakl 
~~0• ıa111anda u'ualararua birçok müzakcre1er esnasında, B. Hudsr Vi!-
~ıt' •lirGncemede kahnaaı, lifına 1001 mOhim beyanatta bulunarak 
ı6f ~ çok kulak aaılaıı bu devletia AmttJlra• pllnını mldafaa, ırkı fakat 
~••ada tereddüdlG hareket et- izac etmiyecek bir kontrolun tatbi-
.. 1 den ileri geliyor. Bunun Hbebl kini taniye we ailihluı bıJ"akma daimi 
111...~rifiz iç aiyaH itlerinin iyi kom.layonuaua, umumi tahclid aadlq-
~idir. e. iyi ritmeyİf• miaal maaıaıa tatbiki zamam l'eliace '"' 
~-:- · Daily Ekıpreı l'Heteıinfn andlqmayı •u Takit tqmU. bda 
~ b:~ alikaaı olmıyaa otaa olacatını ifade etmittir. 
... ıf meıele bakkıada bir anket l.Ki İli he7eti, aiJ&ldan hırakma 
~ elı.yucularıaıa fikirlerial sor•ua meseleıiaia •e,.ti umumiyHI hak-
t.a..""-_ile.ltilir. laıilizce iraaete, .... kında umu•I lııV •Wıra....Ie akdedll· 
~ lng:Jia Bapel.iliaia kim ol.. medilıce, yerJade bir ll011trol t.iıi•• 
....., ıormakla aualleriae bqhya., imkb ola•11•eatı yol-daJd •oktai-
~'-ura ı.ıaı. edllib edilmemeaiai, nazannda •usirdJr. 

•L"'" llalwı •••••alarıa aflk kalıt> İngı·liz f~•izlerinin 
~aluıaa kadar ıorıu ıahaaıaı Y-
... - Jw. Buadaa da ... aalatalıyor Nu .. mayı·şı· e,. -_rllia efkln•m••lyelli, iç i.._.. 
._ ~e .. ıind- dolayı ralıaahızdır Loaclra, 26 (A. A.) - İpizler dla 
..... raı..t.autrn ıebeW.rlai •atcla akıam .... bmuaıı anlade nlma-
~ arıyor. Btl .. 11a lfaialik ....._ ylı J•pllllflar, po)b keadiluiai clatıt• 
·~ •• .. kılıyor. HOktmetfa bu it• mıı, fakat bu ıefer da Avaaturya 
"' ..:- rardım para1r1aı az buhıyor Bqltakaaıaan etwdup ehi &.üacle 
- ..... &yet lnrıüakl mHlf blok htllı6- batırıb ~atırarak Loaclsa1a pllfial 
,..._. 111 8İyantini &ejeamiyor. Maltm protHto etmitlerdlr. 

~ h lzen balfllıake faKills Batye- Fasda HAdlael• Old• 
t6 "- Mak Donald'dir. lkıad Reiı Oraa, !6 ( A. A. ) - Araı.n.da 
il, 

8 
llı'Alaaf azakir parti Dderi de blptok da ,.,W- hhnraa ipial•, 

111-.ı:d•ln'dlr. Ba iki adamaa anlat· Moeta..-• belediye dainmaia 
'eti . ır iri l>upnkl millr blok ıiya- ialade a1 ... yie 7•P•ıtlanhr. 
.,._hıQ cleYamını intac ediyor, fakat Dualar, clalreyi muWua edea 
~ •faıaktr partinin mOfrit kıımı, aililaiı kıta atın üzeri•• tatlar ve life-
~ •ruıda Çarçil olmak here bu Jer atarak teonlz ve dflkk&a .... 
L:a. .. ~te a)e7htardır. Daha sıkı ..mr klalannı yapa etmiflerdir. 
-,,;•Jaıat a'ldOlmeaini lıtiyorlar. Bu Ger Yaklt dkila iade olun• 
'dera • bo •nlaıamamazlıldan iatifade muıtur. Sokaklarda dnriyeler dolaı· 
.._ de aınele partial oluyor. Son maktadır. Y at.aaa oltl.ıdan zaanecli-
' l lada ÇOrçil ve taraftarları iti len mlıev•lklerle bam almayif çiler 
ı ........ •du ileri 2lttlrmltlerae de kıanü teyldf edilraifür. 
""'Qbabı • 
"- arda, muhafazaklr partinin Am • k 
llllı ledJeriae kar11 namzedler ,ıka,r.. erı anın 

'· ........ ... llll taraf ta ....._ A. -'k Ga --..amıı, bundaa t.tifacfe ... 7fn• ~ eri yrederl 
--.ıecilar ol.111uıtur. 

Sahiller Hep Tahkim \it Bu •• buna benıer ahval kabinede 
~ detiılldik 1apılmumı zaruri kılı- Ediliyor 
~•ht KitmHİ umumiyetle bek• Vaıiartoa, 26 (A.A.) - Mebaıaa 
!"-e M. Makdonald'ıa yerine kim mecliai deniz e11claeal, ltaı.riye 
" il, •le? ftte ora11 bilinmiyor. Sonra nezantiahl, lulbaltrllvi " WU..aaa 
\,._ ~ Din ,. iıimli CSkonomlk mi&- Paaam lıaaall aıatab.Ue prb 
l""4 <!!r programla ortaya çıkan aalülMriei takYiyecle dewaa ebaelial 
~ e'uıa da bu tadilltta kabineye tanilt eyle•iftlr. 18,•,IOO tlolu 
~ı.._,, .. '-._ia olunabilir. Hatta bu ta .. mia olua- muraf kar11bpdaa 
I> ertı,, tfe arada bir takıa miza- lS,I00,000 u, HaYAJ adalanatl-, Peul 
~t 11.'-s>ıldıtı ıayleamiyor detiL Hubour deaisalb pml.i " tanare 

Lo lsleriae, 10,00I,• • ela bir laanz 
·~·.. ,.._ id Corc'u Mall7e Bakaaa lnpıma talaaia edilecektir.. 
~~ .. ~llıberlaya, Tiearat Bakam 
t,ı~ .. ::c1" •e Makdoaald ll• araaı hiç Slr Con Slmo•un .. ~ .... ti 

•q lr O l.olldra, 16 (A.A.) Huieiye Bakaaı 
ıııı..... d • nua için bul•aaeak koa- lir Coa Si.__ BerH... IOara 
~'it • •u noktadan um11111f bir Moakova11 lliyant et.._. •Hakkak 

"Y•lldırıyor. - Sürey7a a-iW6. 

~---~ÇUkRoman 

Ca11 Kurtaran 
~ Yazan:llolltanca 
..._.~.~~~--------~;.;.;;~--:ilk u ve dU11kl kısım· ı ilatl1at paatoloaa•a ayajıma ... 

llııh"ri 1
" hula••- 1i1111fıtim. 

' ~ r, Yaz ••cağında bir lokan• Hemen aa11dala atladım. 
"-"·-· ~~ Y•rkeıı Hki arkadatla· 
~ ~ ~ Arkadatım demir bırakb. 
~n.u ;:-=~~7,· ~~~ ilk kurtardığım baaım lleadlne 
~ltiıai ki 1&ıa da kabuk baflamııdır. selmiıtJ: 
~raıı arkadqına Stil•yman - Sid lrulllb. pkarayım, de-•="""- aıılatoıiya bqlıyor. Sil• tlim. Orada ralıat edeniniz. 
t~ '~"-Jı.ıu._iY• mektebini a.&tirdik- Mıaır pllaknl8 ıtbl ıarı lüle 
.~ ~~bıt arkadaflarından birile 
~'1ıQ ır ko~r&. geüntiıinde Dir lllle aaçları lılll ıalakb. Oı.erin-
~ıedeJe ~vnldiğini ıörüyor -.. deki beyaz f pek maılaha l.enzer 
~ Ciiı91. 11

• ~arıyor. Bulllar, biri bel elblae vllcuduna yapiftığı için 
~ -tt•l'a bay iki kadındır, ikiaini de hareket ettlkce her tarafı bahir 
.. ~ ll-.ı. llll bir halde alıyor. derisi gibi parlak ve yuvarlak 
'~eli .,:• onu da içeri atbk. ılSrllnOyordu. 
>-...._ "1.ıad a&aeı •• art ruz· - Korktunuz mu? Dedim. 
~le. ille a 1c kelldiıa1z1 kurutu- iri mavi iÖ:deri deniz gibi 
tıı., 1 laaıa urtardıfun hanımı dal•alandı. GötıU hlll kabarıb 
,.._.ll ortaıındald iki ki Tk f\ 

lll.. -· Y•re y tı fi 1 iniyordu. hl....._ ..a_L_ a rnıııtım. 
~~ 'lllq lak içini çekti : •el._ le •le açıklarına - Çok korktuk, dedi. Fakat 
~eler urualndum. bu onulmaz eyiliğinizi na11l öde-

tındaki dolaptan yeceiim. Baa hayatımı verdiniz. 

Hitlerciler A vusturyada 
Kaleyi içten Alac~klarmış 

Okuyucularıma 
Cevablarım .. 

Orduda Bay (Hikmet): 
Beı kız arasında mUtereddid 

kalan bir adam, hakikatte hiç 
birini de benimıcmemiı, hepılle de 
•ilenmeye karar vermif, demek· 
tir. Eğer bu gencin güler yllzO· 
ne aldanıyorlana bu kızlara acı· 
nm. Fakat kadında (lntufkion) 
denilen aebebıiı. biıle hakikatı 
bulma kabiliyetinin erkekten faz
la olduğıınu unutmamalıf 

A vusturyada Nasyonal Sosyalist T eşki
latı Mensu blarıManevra Mı Çeviriyorlar? 

Viyano, 26 (A.A.) _ Yukan ATUI• 

turya ~aıyonal Soıyaliıt tlfldatlan• 
aıa iafıuh etmek için Yenait eWaık· 
lan kararın aasyonal ...,a11at Ureketl 
i~ia bir darbe tetkil etmekte eldll• 
tuna kabul eden bir Viyaaa ıazeteal 
bu kararın vatani cebbe teıkilltına 
Hitlereileri ldhal ederek bu tetkillt• 
ları inhilale ufratmayı iıtilıdaf edib 
etmemekte oldutun11 sormaktadll'. 

Bu mlaaıebetle beyanatta buluna• 
Miralay Adam, fafillk edici maddeler 
yeriae bozpncu propa..-d•JI ikam• 
etmek daha me•nababiı oldufunu 
aaylemiftir. Miralaya ... P."Ol'a•da 
bir detifildik yolıtw. betiflkllk uıul· 
dedir. 

Amerlklld• içki Y••• ... •• 
izleri 

Utlerola ( A•erib) - ~ 
IDUD •laakaplarcfq - ~ 
... eyaJati ılahiliıule isld r ........ 
lral.t .. ım .. ına karw ve,.a.fttir. 
Dllltpnın h BUyM ........ 

S.. Naaer (FraaN) 9' - Yeni 
yapıJaa Ye dlapaıa - .. ,.. P• 
ili olu Non.aadi Yapan !I ........ 
.Amerilıaya ilk Mferiai yapacaktır. 

A YUıturyaıwı idikliliııl temin İ9İD Paıi ı 
T• Londıaya Pl•n Bqbabıı 

Bay ŞaınJr 

Avrupada Fırbna j Lehistanda 
Birçok Zararlar Oldu Erkinıharbiye Reisi Baltık 
Pai" 25 - Fırbaa meaalebtia M 1-L-.a.J • • Dol 

muhtelif taraftanada laöUm drmelı:· emn::aeı el'Jlll 8flYGr 
tedir. Pııvatu'da evler Yı.kıiau& 1ıııa.. Varıova, 26 ( A.A. ) - Geael Er-
mıntakabrda t•'.-raf ve teJefen hat- .. nrlıarltiye Reiai B. Gonsiorovıki, 
ları hoz.ulmuttur. ref•katlncfe ilç yük11k rtltbeli ublt 

Atlantik sahillerinde birkaç aenıi o:duğu halde Riga, Talia H Helıin· 
Hyirlarine hakim olamamaktadırlar. kıye hareket otmittir. 

BrHetten gelen haberler fırtınanın Erkaaıharbiye Relıi iıtaayo11da 
tiddetini arttırdığını bildiriyor. IAtoaya ve Estonya orta elçllerile, 

..,. Fiaudııa -..e.Mitwi. Dit itleri 
Ma•W 95 - U...a.katla ..... ._. bakanlıfı ıark ıubeal mGdlrl Ye~ 

de hlklm llr .. fırtıaa çok sararma teaya ... Eateaya •hlte•ili .. rlerl 
Hbeb olmaktadır. tarahndaa utuftaaDUfbr. 

* AlnUlnya - Lehlatan 
Roıfor, 2' - Fırhnanın tahribah Beri;~ 26 ( A. A.) _ Buır .. AJ. 

ltlr Afet halini al•aııtır. .a .. kalM man - Leh enıtitOılaOa eplaa me-
d•rmuıtur. ruimi yapılmııbr. Meraıimde Bakaalar 

.. Lehi.tan blyGk elçilil'i erklnı, Leh 
Berlin, 2' ( A.A. ) - Vutemb•r• kolonisi Ye davetliler hazır bulua-

lle Buyeraaın bir k111111ada çok tid· ••şlanhr. 
detli bir firtıaa m0h1m hHarlara ltafradll Fen ltl•rl 
aebebiyet nrmlttfr. Afaçlar k5k8n- I 
den çıkaıftır, bir~olr ter..,af n tele- Mifaao, 26 (A.A.) - htiraların ted-
foa telleri lunl•ıtbr- kiklerita mefpl olan merkez koaıl1-

8lr Y•par Teltlllrede ,_ua- telmflr komiteıi dlia •lllu .. ı 
Lea .. ra, !6 fA.A.) - Öropa ad·'l· heyet iıali..ı. toplaamıthr. Baıkaa 

ı T .. •uz 193' tarihiadeab••ı' kom· .. • 4aki Alm• vapur• imdad iıte•İft.İr. ... 
B11 semi, .. ,har Ôropa el.etil 2000 tey~ 9!7 ihtira projui selditiai aöy-
kl.., toa!uk bir vapurd11r. le911tu. 

Size... 
Slzllnl keatim. 
- BUDtlaa bab.Mtmiyelim Ha• 

mmf endi. Denizciler için böyle 
hldiseler yemek, içmek sfbl 
tabii.lir. 

Benim allkHrz&ğrm onu lıay-
nte dnf8nnllt g6rDnilyordu. 

- Eliaisl verio de sandala 
indireyim ! Dedim. 

Uf acık, petpembe. Hrçe ıöis&l 
kadar yumutak bir el ayucumda 

kayboldu. 
lalak elblseeHe lttlmeain diye 

benim ince ıu ıeçmeı muıam· 

baJI omv:ı.larına atbm. 
Öteki u )'aşlı hanımı da 

undala indirdik. 
Hw harekette korkudaa taze 

bir çıilık koparıyorlardı. 
Uıatmıyab111. Kullibde onlarla 

epey mefiUl oldum. ~vl~riae t~· 
lefon ed;b elbise getırttıler. B1r 
1aat 5001a hiç bir mesele kalma· 
mııtı. Gene hanımefendi lıtaaa 

yine uzun usun teıekkn.rler et~i. 
Muhakkak Jann keadi11nl ıehb 
ıörmemde iırar ettL Adrelferinl 

vercll. 

Ayrılırken hlli söylüyordu! 
Muhakkak·, yarın tam beıte 

ılıi çaya bekliyorum K t 
w • o raya 

döndUılm r.aman arkadaıım ade
ta kızmııtı: 

Takuclı: 

- H&D1mef endiyi kurutmakla 
-tr11tbn ~alibal 

- Çok nazik insanlar d dim 
Dlnya kadar t.,ekktr etti~ • 

- Allah v-erı!n Ad 'e:: • . · anın uvy-
nzemnlerı ~dur Şimdi ? 

K .. · nereye 
- v orfeze doğru açaJahmf 
~usun • ı. ..,.vgır u 11'eraen ehemmiyet 

ver11Htdiğim halde akhm o kadı.
da ~kıhb kahnışdı. KörfHde ta 
Dwmceye kadar gittilr. Geaif ffl. 
talarla tekrar ~da önüne geldik. 
O dalgab mavı aözlert· l ._ 

k • k • ve •. oı• •• 
ipe it umatın •aralıb d • mey ana 
çıkardıgı lnfer ıibi diri •• gergin 
vftcud ı:özlerimin &nlinden git· 
miyordu. 

* Er_tesi gftn öğleden sonra sanki 
mü~ım bir, İfİm YarDUf 1ibi adeta 
yenmde nuraıniyor, oturamiyor
duın. ArkaclafUD l.tanlMıla ai._ 
mlıdi. Yoksa halimaeld bey ecan
dan muhakkak iti anlıyacakdı. 

1f 

Adapazarında " M. N ,, 
Arblr ıizin f çln rahat etmeyi 

dtiflame zamanı M•çmlf olmak 11· 
zrm. Yap (45)1 atan bir erkek, 
lalade f.tikballerl temin edile-
cek d6rt bet tane çocuk bulu-
1191'N, etJence dinl•me, avunma 
•• llfk p8fiade kof1Da hah.mı 
bpat.uf olmahdar. Yıllardanberi 
... ı ,....dnmaa bmdaıı 110nra da 
6yle )'afayacakaıau. Eıueıı alır
-. .a..nız da lbımdar. Hayatı 
~~irinuiz, cla.ba ı,..._ bile 

p olurımuz. 

* Istanbulda (J. K. 4 M. D) imıah 
mıktub ıahibineı 

1 - Biz de .. Drahoma,, uaulD 
lıenllz yerleımemfttlr, el'aa, ea· 
kidea olduğu ıibl, iki taraf ara· 
11nda mftaavat olub olmadıfbaa 
bakmakla iktifa edilir. 

2 - Blnaeaaleyh llze bir 
kızın 15 bin liralık clhu teklif 
edebilecejfae inanmam, muhak· 
kale afdabyorfar, derim. Alelhua 
yaıınız (24)dOr, kendi 93yledlji
nize göre lffnlz de fenadır. 

3 - Meseleyi bir defa clddl-
leştirlniz, hakikati o zaman 
aolan11mll 

4 - ..... .,...,melrte ol
cl.jaam ima .. li11ee, madem ld 
anaızda vaad yoktur, mUaue
hetilliz de doatluktn ibarettir, 
•rrıhnıı. Bu wazl1ette ••leaine
nız, ıef alete dilferHDİI, biribiri· 
Dizden •oiuraunuz, aefret et ... 
Y• baılaraınız. Şah... ala ele bta 
kııa o "ba1alt" drahomayı ka
çırtmıı olmakla lttilıam ederslalz. 

TEYZE 
Glrld Zelzel..aal• Z•r•rl•rı 

Atiaa, 26 { A. A. ) - D1a GrW 
acluıaı uraan hareketius HtiMude 
10 kiti alınlı, 60 kiti de yaralaamıtbr. 

KandJye mO .. lliaia bir loımı yıkıJ.
mıf ve kıymetn birçok eaerler barab 
olm•ftur. 

Bir vakit rf dib ıftmemelr iPll 
düşihıdOm. BU.em neden bu k .. 
dnt beni• iznimde korkula bir 
te.ir bfrakmıtdı. Onu dtftDn
dükce elim ayağım titfrfyorda. 00-
th ki denizden korkmayan, yılmaz 

geıtc ltabriyeh Adeta Okyanaata kö 
pek hahtına bacağım kaphrmıı ka
zazede gibi ttylerim lrperlyordu. 
lmta nj'men •at d6rde reldifi 
zaman adeta •nifelfal unutan 
bir gedikli memur gibi tellıım 
artıyordu. 

S..ıazdan ıelea •apara at· 
&adım. 

Blyllıadeya çıktığım zaman 
ilk M98illlİDİn randeYuswaa sidea 
ıenc bir mektebli tibi kalbim 
çarpıyordu. 

Kendi kendime: 

- Budala olma.. Heybelinin 
hötün rum gllzellerinf parmağında 
çeviren bahriyeli ıimdi denizden 
kurtarclığı kadına mı tutulacak r 
Ayıb acna ! 

Diyordum. 
P kxıkD. Diye tarif •.• aşanın v 

etmiflercli. 
C ArkMI ftl) 
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Yumurta 
Ve 
Ehemmiyeti 

Yumurtanın en ehemmiyetli 
k.11mı ıar.sıdır. Bu, adeta koyuca 
bir mahlul gibidir. Bütiln yumur· 
tanın üçte birini aan teşkil eder. 
Sarının yarısının yabiı maddeden 
ibaret olması da ayrıca dikkato 
fay andır. Yumurta sansının 

kuru maddesinde yllıde 16 ıibih· 
zillAI. yUzde 23 yağ, yllzde 11 
!estin, ylizde 11 /2 kolebtrin ve yllı· 
de 2 de kül vardır. Sarıda bulunan 
ıibih~ülAI mütecanis değil, muh· 
telif tib:hzUIAl mlirekkebabnın 
b"rleşmeıindea hasıl olmu!tur: 
Bu meyanda Ovortollin deoılenı 
en karakteriıtik olanıdır. Bu ıo-
1\uncun fazla miktarda foıforu 
lhti•a ettiği sörtUöyor. Diğer ta· 
raftan bunun tam bir ıibiballll 
olmayıb 1ib;hzUlil ile letitkıi ara· 
unda bir madde olduğu da un· 
nedilmektedir. Ayrıca ovortelltn 
den yüzde 10 • 15 kadar leıtln 
çıkarılmaktadır. Sarıda bulunan 
t ibihılllal mUrekkebahnın hakiki 
kimye•i terklblerl buglln dahi 
kat'ı olarak teabit edllmemittlr. 
Yalnız bllinon bir nokta TUN o 
da, aarıda ıtbihıttlAl tablatlade 
yalnız 'ltellinin bulunmayıb bu· 
nun yanında yine buna bınzer 
birçok cisimlorio, aynı aamanda 
ıibihzUIAl tablatinde olmıyan me• 
vııddı ar.otlyeoln de bulunmasıdır. 

Yumurta aarısında Vitellln ile 
lesitin de vardır. Bu ıonuncu 
malam olduiu veçhile foıf atltler· 
den olub yatlar aıoıfına dahildir. 
Yalnız bunu• alellde yağdan 
farkı hamızı fosforu ve axot mli· 

rekkebatını ihtiva etmesidir. Yu· 
murta sar111od. le11itinden baıka 
diğer Adi yatlar, ezcümle iıte• 

arin •• serbeıt hamızı tahmiye de 
bulunur. 

Eterde inbilll eden bu me•a· 
dın mecmuu taze yumurta aar11ı· 

nın Uçte birini ve yumurta aarıaı 
yabiı maddenin 2·3 nO teı· 
kil etmektedir. Yumurta sarı• 

sında bulunan hakiki mevaddı 
tahmiye nisbeten aulu Ye daha 
koyu olmak tızere lklyo b610n
düklerl gibi diğer hayvan yağla· 
rmdan da ayrılırlar. Bunlaran 
terkiblert biraz daha baıka •• 
( Di • Monosıliaerit ) hamızah ıab
miye ile zcrreli karbonu ihtiva 
ederler. Bundan başka gliaerin 
yanında palmitin ve fstearln ha· 
mızları da rnevcuddur. Yumurta 
aarııında en mühim nokta Jestin 
ve mürekkebatıdır. Bunu yalnız 
telakki etmek doğru değildir. 
ÇfinkU yumurta aarmnda bir 
le1itin yoktur. Burada biriblrlerile 
birleımiı birçok lealtinler ve ben· 
zerleri vardır. Mamafih tlmdiye 
kadar yapılan taharriyat bu naah· 
lütu tam v.e mükemmel olarak 

ayıramamııtır. 

Leaitin bamızı foıforu •• ko
leahini ihtiva ettiğinden uzun 
zamandan beri nazarıdikkati cel
betmiıtir. Sinirlerde ve dimatda, 
climlei asablyel rnerke1lyede ve 
bütUn berhayat olan hliceyrelerde 
Je&itine tesadüf edilmui, bunun 
hayati ehemmiyetinin ne kadar 
büyük olduğunu göstermektedir. 
Hundan baıka 11 inıanm gıdaıın
da mutlaka lesitin bulunmalı mı, 
bulunmamalı mı? ,, meselesi kat'ı 
olarak tecriibe edilmemiştir. 

~ 

Yumurtanın aarııı, herkeaia 
bildi2i ~ibi çok açık ıarıdın •• 

5(;N 1-'0STA 

İş E"' lıarinde İşsizler 
- ---

iş Evlerinde S bahtan Akşama Kadar 
Bekliyen işsiz Aşçılar, Mürebbiyeler 

Hizmetçiler Var 
Şimdi Hizmetçi Arıyanlar Şunları İstiyorlar: 

- Yüzü, İıi, Servisi Güzel Ve Kendisi Prezantabl insan. 
Dar bir merdiven çıktıktan 

ıonra karanlık bir oda kapısını 
vurdum. içeriden aealer, gl1rUltUler 
geli} ordu. Biri: 

- Or:ıte, buyurunuz!. diyt 
1tslendi. 

Odadan içeriye adımımı ata~ 
atmaz, du\'ar diblerine yt!_rletti· 
rilmiı 11ralar Qzeriade oturan bir 

sürn kadın toplanarak doğruldular. 
Hapsi de ytıznme ıararta, amidle 

Bir ie ldarehan11i kapısından ıiren mürebbiyeler, ~ it idarehaneainin içi 
bakıyorlar. Sesler keıildi, klmae dtım?. GOn eturdu ki, 
kıpırdamıyor, bekliyor. Ne bek· aıçı, çamaıırcı, mU-
liyorlar?. Ne Umid ediyorlar?. rebblye, hizmetçi lıtl• 
Buna ıu karıılak verilebir; lf.. lyenlerle baıa çıkamaz, 

Iı evinin aahlbl Madam Edit, adam bulamazdım. 

bana yel ıöıterdi, içerlki odaya O zamanlar 25 Ilraya 
girdik. bir hlımetçi bulmak 

lı idarehanelerine giren her gUçtU. it çoktu, ftçi 
yabancı, burada bekllyenler için azdı, naııl didinib 
yeni bir peygamber gibi mukad· çırpındığımııı, kendi 
tleıtlr. Hizmetçiler, mUrebbiyeler, kendimizi yediğimizi 
aşçılar, dadılar sabahın saat se· bir bir. biliriz. Halbuki 
klılnden akıam geç vakitler• ka· 4lmtli öyle mi?. it aı, 
dar bu tahta ıtralar llıtUnde kAh ifçl çok [Allah için ] 
örğU örerek, kih eaniyetek ve Aylaklar dUıtU, biz· 

daima da çene çalarak derdleıirler. motçi tutmak iıtiyen· 
Derdin baıı bay ve bayanlardır. lerin en kabadayıaı 
Hepsinin nazarında blltlln ıuç bay nihayet 12 lira verebl ~ .. 
ve bayanlardadır. Haksızlık, ti· liyor. 7 Hklı lira ay• r .. 

tizlik, cimrilik, huyıuzluk hep hk verenler hizmetçi} • t r ,. 1 

o :larda .. Kendiler yüzde dokıan beğenmez oldular. .. ; 11 r 

dokuz plrUpaktirler. Bayan Edit eYI • " " 
Madam Edit oturduğum kana· yanmıı, ocaA'ı yıkılmış ,, : : • .. 

peye lllıerek ellerile diılerlnl bir dertli gibi aöz:leri .~ r ' 

dövUyordu: dola dola batını aal· 
- Artık bize iş kalmadı ba· byordu. 

yım. Her aone heaabları karıttı· -IıılıUk ıtın ıeç 1 

rınca, kendi cebimden, blrikmiı tikce arhyor Bayım .. 
d ı Eıkl aJleler kalmadı. paralarım an z yan ettiğimi anlı· Bundan bet altı aene 

)·orum. Ben tamam 22 Hneden hl 
evvel atcııını ayrı, z 

beri bu iti yaparım. Neler gör· metciıini ayrı, mUreb-...................................... __ , 
•••·· .. ···-··- k d blyeelal ayrı ku!lanan 

.. 

r-
. hiımetel IAıım olur, blıden 

iıterler. Bir. de kalkar, 
göndeririz:. Hizmetci gider, 
tam içeri glreceji zaman 
apartıman kapıcıaı yakalar: 

- Sen buraya alrme, 
kötü lnaanlardır. Ben aana 
baıka bir yer bulayım, 
der. Bizim bir iki liralık 
kanncımııa mani olurlar. 
Böyle birçok kapıcılar Yar 

,.0 k koyu albn aarısma a ar b h i 
• lar timdi lr izmetc 
tahavvUl eder. Bu renk eıkidea ile iktifa ediyorlar, Bu İo pe~inde kotan itoilerden ikiıi 
zannedildiji ıibl yalnn: bir mad· ylizden de hizmetcllc~· araaında ki, hUkfımetten ııiz:li it yaparlar. 
deden ibaret değildir, lUtein ve bir memnuniyetıiılilc, b raklb kaç· Madam Edit birtey bahrlamıı 
leaaeantin denilen iki madde malar çoO!.aldı. Eh, Ali h için ı!z g;bi; 

d H ık. 1 d ğd · hlJil & - Ha, dedi. Bakın birşey var ır. er ıı • ya a ın de -lt,_, leyi:ıı Bir h'.zmctci evi mi 
b d Uı · 9V, daha aöyliyeyiın; ltalyanların 12 

eden ne att meva ı m evvıoe- temiıluln, Beyefcndtyet Hamın· d b k 
dir. LUtein nebatların hUtUn yetil kü Uk he a alarmdan çıkıb gelen irço 

efen diye, l<UçUk beye, ~ • rum kızları da h~p Iıtanbula Util· 
kııımlarında klorofil ile beraber nıma mı bakım, yeme~i mi pitinin, tUyorlar. Galatada dellal'ar var, 
bulunur~ ikincisi ele çok mUute- çamaşır mı yıkaaın, Util mU, ko!a.mı onlar bu kızları ahb ahb öteye 
ılrdir. Ve mıaır taneainin rengin· yapım? .• Ha:ıglsinl? .. [Manhğa dık· beriye hizmetci vermeğe batladı· 
dedir. Diğer taraftan yumurta kat ediyoraunuz yal] Bizim kızlftrı lar. 

k it · l - Peki Madam işlerin azalma· aarııına ırmızı a ın rengm \/eren tam bir yere yerleştirir;m, haydi 
Garotin iıimll bir maddedir ve k ıına bnşlca sebrbler yok mu'?. 

bakalım ikinci gtin sonra çı 8 - Başka sebeb"l.. Dedim ya, 
bu madde en çok havuçta bulu· ııelirler. lslanbulda eski ailt ler kalmadı. 
nur. Yumurtanın ıar111nda Garo· Madam Edit parmaklarım çıtla- K imid Ankaraya, kimi•l taşraya 
tinin bulunma11 •ltamln A nan ilk görtU. Zengin aileler az~ldı. Eaki· tarak nefea eldı: l' 

aafhaaı olmaıı ve vlcudda vit•· _ Ben usmt ruhaatiy• ile den orta halliler hlzınelcis:z ede· 
min A ya tahavv'11 etmHi itibarile k nıez!erdi. Şimdi, bl\tUn işlerini 
çok mühimdir. Bunları baıka bir bu it evini ltletirim. Halhu i son ke"!' ileri görUyorlar. Çocuklarına 
yazıda anlatacağız. gDnlerde bizim başımıza aparhman ~endileri bakıyor, yemeklerini, 

Bereket tank ,Utııtı 'kapıcıları da bela olcblar. Bir eve lUüierlni kendileri yapıyor, ç•••· 

Şub..ıt 27~ 

Kari Mel::tubları 

Bir Tramvay Artı 
ba•ındaBir Vak'tı 

Ayan yirmi beıinde, ıaat ~ 
buçuğa doğru Harbiyeye ~it 
mek Uzer• Tilrbey gelen 
Fatih· Harbiye ikinci mevki arr 

. dıll 
baıında yolculan milteessır e b 
bir hidlH olmuştur. Bu ara r 
da, biri de karnında olmak Uz~: 
dört çocuklu fakir bir ka 
vardı. Bet yatında kadar tab:: 
edilen eu kUçtık yavrusun 
bilet i11tenilince para verenıedit 
inmek lıtedi. Bu ıırada yoiculat' 
dan biri verm~ye kalktı. J<acb' 
bitkindi. Dllıtlt, bayddı. Ve el•" 
eczanelerden birine kaldırıl~ 
Halbuki çocuk kliçUktO ve bil 
alınacak çağda değildi. T rarrı••1 
ılrketinden, bu gibi vazlyetlırclt 
biçare insanlara rahm ile 111111" 
mele etmeıi için memurları8' 
tekrar emir vermesini beklerlı. ...,-

............. -. •. n·=- ı; ·~·-- .. _.....~...-. 

ıırlanm kendileri yıkıyorlar. 
Dıpnld odadan kadınlar9' 

JUrUltUlü aeıleri geliyordu. ~~~ 
açılda, içeriye burutuk yusı
kadife f&pkah ihtiyar bir kac: 
girdi. Mükemmel bir aıcı İDi t 
Çok iyi yemekler piılrlrmiı, fa~ 
şeçenlerde bir yere rlrmiı. ç.
maıır, lltU, bulatık, yemek, taht~ 
çocuklar falan derken dayanaJll• 
mış, kaçmıı .•. 

Madam Edit diyordu ki : 
- Şimdi hizmetciyi mak11 

1anıyorlar. iyi aUpllrmelr, ye~• 
0 

piıirmek, çamaşır yıkamak '" '·~ 
hep bir hizmetciden 

11
t 

H d. 1 111 yor. ay ı ne se, • 
metçi iyi muamele görse se~ 
1eve bunlara katlanar. HalbUltf 
üıte de kötU muamele eder ' 
aylağını vermezler, aabun alını'~· 
tol almaı, sUbUrııe almaı a,. 
Cimrilik ederler. Sonra nedell lı 
timdi hizmetçinin yUzUne de çobl 
bakıyorlar. GUıel, prezent• 
olsun, iyi aen-111 yapsan fil~ 
ıankl hizmetçi almıyorlar .ı• 
evleniyorlar. [Bu mUtaleaya b 
diyecek yok ] .,. 

Aralık kapı açık katrrıılıı' 
duvarlara dayamb eınlyen, ör) 
ören hizmetçiler toparlanmıolar dl' 
Hepıl de ıeash, aakln ıUkfıt • • 
yordu. Madam Edit ıeaini kııar• 
f11ıldadu _, 

- Yalan ıöyleyoraam baYbt 
gözlerim çıksın. içlerinden -' 
zıları böyle aababtan akş~I" 
liadar bir dilim ekmekle be , 
şlyorlar. Bazı haf ta Uç dört ~ 
kimsenin uğradığı olmıyor. G•d,ı 
varaa çok nazlamyor, bu k~ 
klıiden birini bej'enmiyor. S "f 
giden hizmetçinin, aşçının, l' 
rebbiyenin arkasından bir,.,_. 
benim ne hale gelditlmi •0 ~ 

- Ay çalacak, ay kıra'~ 
ay ıunu yapacak, ay bunu 11

1
'J' 

cakl.. diye aecelerl göıüme ıJ 
girmiyor •• 

ıt- ol 
Kartı odada, alyah ör~ dl 

uğratan kadınlardan biri bıt 
bire dotruldu: b•1'r 

- Ah, bıktım ben bu 1, 
tan.. SllrUne ıOrUne ne • -
ğımı ıaıırdım. Bıktım.. ,J•~ 

Sonra yanıma gekrek •. ~ 
- Ben 12 aenedenbd'', .., 

metçlylm. Şimdiye k• .;111~ 
yere girib çıktım. d 
birçok eyi lnaanlar yar 1

• ~ 
eyi inaanlar ya•aı )'8"'~tıtO~ı 
yor .. Geçenlerde bir ap• ,,111--, 
ııirmlştim. Tencerelerin ::,, ı.-' 
çıkarmak için tel ve ıa p: P. 
olduğunu söyledim. Ba~ g•l l~ 

- Ayol daha dUf 1ııP.J~ 
ne çabuk da masra 11 r:" 
açmağa ba,ladın. Sular •:ıd•''",ı 
tükendi. O karaları ~~di. ~o;1ı 
çıkaramıyor muıun~tO u. bıÇ rP' 
çamaşırı, tahtayı, . bayaıı• 
h b a Yukledıler. ep an . 
dım, bırakıb goldım. ; 

* · ıer~ · etç ı · 
Kim hakh?. H!zmd pı·r 

·1 Gelın e 
it verenler mı Jf. 
taşını ayıklayın 



' ı 

t.~Y·yerlc ıazetelerl balnm 
\,~ il evlendiiini ell ... ly.tle 
le~d' "•riyorlar. Amerikalı ••1-
••k' 'tlırımııın basit hlr blrleım• 
~~1 lıer4nde aarar etmelerhıia 

8t, 1ok dciildlrl 
, .. lltöchlet enel M•u Voeet 
~-~ bir ıı:at Uc; ro•elffr 111_. 
~ - e&rhncı&.n •unalmut olarak 
"it .:. OIG ltımlunmllflU. SU$lu ola· 
" L.I: ee.i . lıliaiı \Cıoo~t ~ttultlu. 
~ ~ K....ıın bqkıaahjı al· 
-~ LUııuaan bir mMıı.e-.1e 
~..;.:kat ortada oalılt o~ 

'Ye delH yektu, )iri 

1-ierkesin 

N 
vr.U>.,~ff ....... ~a~aGO..,..,. ~ 

~~~===~~!;'1.-· Ough 
~izi lngl ' lııcede 

Asker Olan 
Rahllle •• 

Katalina Antoelo 
(Sen Sa& .. tıyan 

1592) 
GlnUllU olarak 
bı, ortlGnu• için• 
de l•panyad an 
C••u"ht A•e

rl~aya wıt
rnıı, •afe

rin kaıa
nıl•a•ı· 

•a ıebcb olm ıııt r. 

lapa.Ya Kır. h ou 
1 rahibeye Htht ettlfl 

ııa.,aa a t •• ı. 
899 Ritm ay lı k 
baflan ı tır. 

Hlıiıı tUrlO te· 
llffuı edilir. 8ır 
yabancının bu ••· 
lı'• tellffuı t•k· 
Hal yekdljerln· 
ti•" ayırab . lmeı l 
ınllmkll _. ğ ld.r. 

Menaleur 
Beaucaır~ 

Fran•anın 

tanın•ı' 
lıılr it 

adamul1r, 
Fakat aaı l 
tlhretf, 
flıııdr1• 
kadır ırıuh· 
t• lf '•ail•ler 
.•.•· 1112 kiflyl 

<"?J olllmden kur-

~·~ tarıaı9 olma•ındadır. 
--- Jlu ut Uard Ylllyetinl ıu 

b .. tığı zaman 8 rUn 8 ece 
hiç uyu .. am f, h•n ~oiu~an· 

lanlara lı" rtarnıakla 
vaı. it l'•çirıı l9t.r. 

Sı ·fa 7 

Elli P-~n Lira Deve Oldu 

heyetlala kararlle beraet ~~. 
itte hakim Kreelln aldıj'l ~ •• 

l dalyeye yollamayı dl1U11clıp ka· 

dllldw. lklıiala tle reaimlerinl yu· 
karHle 16rUyonuauzl 

Bir •eac Amerilcah moteıilclet 
•waWt .. clır. Fakat her •edeHe bl•-
tlfıtt •oteıiklettH •ılr •ık düt••kte, 
keluH kafuı•ı, ayat••• lnrmaktatlır. 
lu ,..c, deıtlarıH utradıtı kazalaraa 
........... reçebilecetini ıor•uı: 

- Kelay, de•itler, ••toılklete 
iti••• L 

Fakat lua tnılye onua heıuaa 
rf t•emif, dltlne liltlae, dnrllmeaia 
iki ıeydeıa ileri relclijiai bulmuf. Bu 
iki ı•yclea birinciıl •lr'at azalınca 

•unaeaeaia kalmamaııdır, lki•clıi de 
dlae••çlerdH reıerkea •idoau itlere 

ed•••m• HtioHİ bir tarafa yıluJ. 
••lltır. GHc Amerikalı ltu iki 
aektayı ketfetliace cflrt tekerlekli 
Wr ••teıiklet yaphrtmııtır. Dört 
tekerlelfa iki tanHI kllçlktOr. 
AaMk •uvH••• lto111ldu •u 1•rı 
...-wır. 

Ro11i yeal 1•· 
palaa blylk ltlr 
"nıreye •ı.e· • • .... -...o..: 
Hk ye•i ltir r .. 
ker tHl•I lfl• 
•sun ltir ••1a· 
laate çıkmıılarclı. 
fakat deaia or• 
tHıada ta11•· 
ren la ••tiril 
i•tiaa•ını kay• 
betti. Dlt•Hl 
ılatimall •ardı. Tayyareci XodOI 
TayyarHller telıiale ı 

_ lmaacl, tehllke.leyiz, iıaretial 

çektiler. 
au iıti•dadnameye FraQla Hna 

Bakaaıaın la•••• nrciltl ce••b 
ıuclur: 

- itadacl yel• çıktı, ıiı; kendiniıl 
loartuı•••· Ta11arenln kayboluıunun 
inç elaammi7atl yoktur. 

Fakat tırrare Hlimea Porto 
Praia'r• la••1• •unffak ol ... tur. 

Şu foto 
rafta gördlj'll· 
alı kaclta, Ma· 
dam Pape adanı 
tatJr. Har bin 
IOD Jıhac:la 1 .. 

laJrll gaz yuttu• 
tu için, 20 fil 
hastalık 9fktik· 
ten ıonra ı•ç•ii· 
lertle . a&.o bir 
F ran111 neferiaia 
zent1idir. Bu 
kadın Parhte 
(50.000) lira ha•a 
para11 , b 1 ıd m 
tabirlmiıle P•t· 
tamalbk verenk 
bir ıuino kiralnı .. ı4 , fakat buh 
dolayiıll• . ltl•re k ... 41 re~:. 
blaanm kıraamı Yermekten lciıE 
kalmıı, ve 3 Y•11ndaki çocutu 

Bir Şehre 20 

Fur1va •••la- r 
de bir F raa11z ~ 
ıenılal Oldata • 
18••n Anıou
lem telaritae ••· 
ely•tn••• Ue 20 
•llyoe 'hrk l(. 
ra11 barak._.1,br. 
Buna 11nıkabll 
Aaıoulea t•hrl 
beledlyeılne ylk· 
lediii •tıalf ıu
dur ı 

Hediye 

1 - Bajcılı· 
iın ve konya1'· 
çıbfın ıalabı için 
bir enıtlttl tet!a edilecek.. ı 

2 - Toprajına uclık kalmıt. 
çok çocuklu •ilelere bak.lacak. 

He aoftia atallmfbr. Gulooaun 
•btW pmcli 'NI• Wr .,........,. 
kkara •w..P, oac&an da ba,tı. 
bir ,..t ... &ak alaeakbr. 

Milgon 
Edildi 

.... 

Frank 

Reaimde a-ördDj1lnlz ıato, bu 
.-nrlaln aym teberruJarından 
bhidll' • 
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1 ÖNÜ BiR OLUNCA .. 
ur O 

Osmancığın aa,;ı, bıyığı 6yJe tatlı 
bir renktedir idi adı llıtUnde 
Samur gibidir. 

Köprüye gelmlıJer; Haydar-
pnia vnpuruna binib karılya 
geçecekler; köıke gidecekler. 1 
Vapurun kalkmasına daha vakit 
olduğundan ıeker.ci lsmall Ağanın 
dükkAnının önUnde, aelenl ıeçeni 
•eyrediyorlar. 

Tam o esnada bilmem n• 
paıanın oğlu merdi.enden iniyor. 
Tahtaların ç6kiik yerlerine, çıkık 
çlvilerine paçalarını kaphrmamak 
için üç dört basamatı btrdea 
atlıy~r. O bdar atik lıd cıııla 
vapur tarif Hl k8r Y abudly• 
sllrlinmUyor bile; yaıundan hava• 
lama aııyor. 

O 11niye, Ziıa• da aym 
ııakarat.: 

- Şu tezlitf, çevlkllif, IU 
g8ğmtı i'er• l'ere gllYende yftrO. 
yilfU aeyrettiniı. ftte tıbkı bizim 
Samur Osmae... Tam benzernl• 
yorsa da biraz andırıyor. Zira bu 
zavalhda eeelik, paytaklık var. 
Osmanın biçimi. endamı levendltr 
gibidir. 

Bu Samur Osman da kim? .• 
Hani ya kırk alkı gUnahklr 1.lr 
~ tövbeklrdı... Kadın hail 
a1aHanıb uılaamamıı mı? Koca· 
•ına kaıkariko mu oynuyor? diye• 
ceksiniz. 

Samur Osman, Gircll Şahin 
Beyin biraderzadeslydi. 

Şahin Bey memleketinden 
çocukluğunda çıkmıı, lıtanbula 

gelmlf. 
Fakat buaun aoyu •opu yok 

değil a.. bunlar Batum taraflılar ; 
orada ağabeğisi, kızkardeşleri. 
basılı akrabaJan var. Osman da 
ağabeğiıinin oğlu. 

Sekiz on aeae evvel, elleri11· 
d:.kini aahb •avıp takı• taklavat 
latanbula gelmlıler, ıalıin Bey : 
( Siz burada yapamauınur: 1 ) 
..,Jb, Ati Paıanın delAletlle 
bep•lnl Y alo.a civarındaki Pazar 
köyüne yerleıtlrmif, bannaealı 
.,_, çift çwbuk filin da tedarik 
ettirmifti. Araııra para mara da 
ı&nderirdi. 

O zamanlar Oımaa daha 
aekiz on yaılannda bir ıocuk. 

Şahin Bey, Beyruttaa ıeldik
ten sonra bir atı• kaı911ıada bl 
l,ibl bir delikanlı g&rllnee, onua 
ela Osman olduğunu alayınca 
ıaıırakalmıttı. 

Osman hakikaten çok yakıııklı, 
fevkalAde dilber bir erkek olmuştu. 

Tam Gürel gözeli: Kapı ıibl 
boy ; gayet enli bir götnı ; ipin· 
cecik bel ; 1&çlar koyu kestane 
ve kıvırcık ; kaılar kalem ıibl ; 
gözler ıısvell ; bıyıklar açık kum· 
ral ve sUnblll. 

Ya cildinin temizlitl, yanak· 
larınm alhiı, .boynunu beyazlığı ... 
hele atikliği çıYikHj'I, gllcll ku.
veti ... 

Delikanlıyı görHr görmez Ziıan 
Hanımın akla yerinden aifmiı, 

- Aman ••al )'aradana kur
ban olayım, ne de •alan almuısun. 
Samur gibi bıyıcıldarı• da çıkmıı. 
Gel bakayım öp elimi!.. Deyiver
miş, işte Samur llkabı da 0 an· 
danberi kalmıştı. 

Kurnaz kadiD, ne olur ae ol
maz kocasını kuşkulandırmamak 
için onun yanında bu Samur kel· 
mesini ğza almıyor fak at o yok· 
ken. gencin suyuna tirit, dilin· 
den dLşürmUyordu. 

Osman, iki üç ayda bir lstan• 
'a gelir, beş on gün amcasımn 

Samanlık Seyran Olur ı 

an Da Bir Şahsiyetti .. 

Saa:nır Osman 
evinde kalırdı. Bir defasında, 
bayrama teaadtif ettiği için kona
j'a da 1elmi9, ••llmlıkta pata· 
f eıadlnin hlklpaylne yOı ıtırtib 
altmittl. 

Oımaaı ıCSrllnce Ati Paıa da 
ıaıırmıı, aırbaı yumrukhya yum· 
ruklıya iltifatı diriğ etmemişti ı 

- Ulan köftehor, birkaç ... 
ne evvel bacak kadar oğlandın ; 
1alyaaı. allmltnnn çeklb duruyor· 
dun.. Tam yeğit bir erkek olmuı· 
•un.. nasal köyde el ense fılln 
var mı ? Kara Ahmedle seni bir 
tutuşturalım mı ? Herif Avrupada 
cihan pehliYanlığını aldı, yUzlimll· 
zU gllldUrdil. Yeni verirsen yllro· 
ğlne iadirirain be !.. 

Şaliın Beyin kulatJna fıılama• 
it fla unubnamııtı: 

Mani a Fırka Kongresi 
Manisa, 26 ( A.A.) - C.H.F 

vilayet kongreal çatıımaıını bitir· 
di. yeni idare heyeti n. umumi 
konır•Y• gidecek murahhaa~annı 
Hçerek datıldı. 

Trabzon Fındığı 
Trabzon, 26 ( A.A. ) - Dan 

Ye bugtln boraada 74.200 kilo 
kabuklu tombul fındık 22.6 dan. 
20080 kilo iç fındık 47 kuruıtan 
Ntıl•ııbr. Mevcud •tok çok aı; 
kalmııtır. 

DRAM 
"- l

~l!~~mı OPERET 

T........ IU F U9d l"~' Kııınıı 
",..,._..... ıllllllll Tty~eund• 

MO:.!.!?IŞ DUi DOLU 
5 perde 

Yrıun: Son Hatta 
N. Gogol 

Buyuk va kUçUkler 

ASRf SiNEMA mn 
Yarın atkıamdan itibaren 

takdim edeceği 

FEVKALADE PROGRAMINA 
baıırlanım:r.. Bu program yarın 

- Cennetmek4n (yaal Sultan 
Aziz) sağ olaaydı yeğenin pmdi 
ya mabeyinci, ya da HlinkAr 
yaveriydi. Malum a o zaman böyle 
kalıblı kıyafetli geneler, yakıtıkh 
delikanlılar, fıterae elifi direk 
sansınlar, dlldllğti çalarlardı ... 
Uyanık bir çocuğa benziyor; ıuna 
tenblhl geç. Biraz ebcedi aöksiln, 
bir Hllnklr ÇBVUfU yaphrıverelim! 

Yekta ile matmazeli, Zişan 
hanımdan bu Samur Osman bah
sini boyuna dinlerler, 

- Görıenlz haklı mıyım hak-
11z mıyım anlayaeakunız... Bir 
gelişinde pencereden olıun bir 
bakın; göze ya.ak yok ya, arab mı 
beyaz mı, in.an mı maymun mu 
anlayın! Yollu ısrarlanm iılttJkce 
blriblrlerlne Franıızcaı 

- Bu kadın da of lana tutul

muı aaliba ... Cahil, kaba, odun 
ılbl bir adam olacağı 9llbheıb ... 
Amaa yarabbi ne hiı, ne zevk, 
ae manbk!.. Böyle bir erkeğe 
tahammül edilir mi?.. Santlman 
nedir bilmesin, ıiTHiıe olmıyan, 
entellektilellikten ••lamıyan bir 
adamla bayYanın farkı var mi? 

(Arkaat 'nr) 

OskUdar icrasında 3 GUn 
Mu•m•I• Yapılmıyacak 
latanbul C. Mllddelumumi· 

llQlnden ı Veai teıldl olunaa Üıkil· 
dar icra Muhaıibi Mu'ullüğüıace devir 
muamelulle ittigal edllecefinden 
Martın 2, 3, 4 Oncü Cumartesi, Pazar, 
PazartHi wtnleri ÜakBdar icra dair•· 
ıine mftracaat kabul edilmiyecetl 
llln olunur. 

Son Posta 

latanbul BOR SASI 
26. 2· 1935 

ÇEKLER 
J; 1'· L. için 1, T; L. için 

N .. • r•rk 0,7lli0 Vtyaaa 412UJ 
Parlı ıı.04 Madrll &,8078 
lllllııo 1,8714 Berlla 1,9796 
llıtlluel .. ,~ v •f'fO•• •,~ı7 
AUaa 14,IOJO Pqte 4,4S 
c .. ene S!,4!36 IClla.. 7910050 
Sof1a '7,272' Bıılj'rat ~,1130 
Amatercla• l,17S4 LHdra I&. 611.00 
rraı Jl,H25 Moıko•a ,, l~O 

ESHAM ve T AHVlı.A T 
I.ıira ıır~ 

it luk.(Namaf10,:: BomHtl t:.1. 
,. (Hlralle) 10, IS 1133 lıtlkra11 97,
• (Mlle11 ı) 111,- lıtıkraaı İ>anllr 9',25 

Oama<:lı ban~. 13150 D01unu Mu. 00,
lellallc • 5,- Bai~•t tertip 1 47180 
fırkeU Ha7ılye 16,- ,, • U '7080 
füllt 0,17 RcJI 2,27 
Anulolu ff 60V. 2,, IO TramvaJ 00,-

• " GO P. U,90 Rıhbıa 10,-
A••d•'•" 1JOV.4~6~ OakUdar a11 ıW.,-
'arlr D. Y. oo.- Terko• C0,00 
lı•, TnmnJ J0,2) MııırKr.Fo.1886 IO~.-
OakUılar H 11,- • ,. • 19~ 94.0l 
T e rkoa 19, • • • llUJ ll<,50 
Ha••a••I 17,- EaektrUı -,-
Telefea 14,10 

MESKUKAT [*) 
i!H'8 K\lruı 

flrll •lhu (Hamit) 408 
ı.,. • 1050 (R•ı•t) 5100 
llr, • lü (Valalt) 466i> 
~.. • IOS5 laee •eti birlik a 'tın 

Me•hllre 4S.OO (CG•hurlyet) •ao:> 
Danknet (Oa. a. ı »to (ia•lt) ar•ah ~sot 
~ala lteılblrlhı altııı ( •t•l) • 52011 

'Ctlala\lrı7eİJ 48t0 t ahit) • ~30J 
(A•I•) 4650 t•ı Boraa harld 

~-... ilin edilecektir. 4 , '---------------

Yarm matinelerden itibaren T Ü R K Sinemasında 
Emıalılz bir F ranııı komedili : 

OROSONE BEREKET 
MILTON

1

un ıimdiye kadar yaptığı filmlerin en mükemmeli 2 Hat 
mlltemadiyen anlmeğe bazırlanmız. 

Yarınki ıuvare için ılmdiden yerler aatılmaktadır. Tet 40690 

Şubat 'rt 

Tramvay Şirketi .. 
Aleyhine Devlet Şurasında Nafıa 

Açtığı Davayı Kaybetti -------·--
( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

den ve delil aerdindea ıonra 
karara ıöyle girmektedir ı 

Fesholunen mukavelede lmti· 
yaz nhibl olan ılrkete tarife 
veaair noktalarda verilen menafi 
lıe hllkfımetin halk hesabına 
taahhüde bağlatbğı meoafie te
kabül etmek lizımgelir. Bu me· 
nafiia de yeni hatların inşasından 
ibaret olduğu malümdur. Hal· 
buki iıbu umumi menfaatlerin 
makul bir inıa müddeti içinde 
tahakkuk etmemiı olduğu mey· 
dandadır. Bu Yaziyete rağmen 
diğer tarafın kendine teallnk 
eden menafii almakta devam 
etmesi elbette ki hakkaniyet kai· 
delerine milnafidir. 

DaYacı tirketin, tarife tezyl· 
dinin yeni mukavelelerle derplf 
edilen hatların lnşaıına mukabil 
bir iyaz teıkil etmediil lddiaaı, 
bu tezyidla ancak bu yeni muka• 
Yeleleri• kabul edilmeli ve bu 
Yakıanın başka hiçbir Hbeble 
meıru g8sterilmHlnln •timkUn b~· 
lunmamaıı itibarile pek açık ola· 
rak varld dejildir. Kezalik •er
maye•İnin tezyidi ve eaki sermaye 
ile yeni sermayenin para cinsi 
noktasından bir Yahdet hani 
etmek Uzer• l1Vlçre frangına 
tahvill huıuau da g~aterilen ve 
tatbikatta aldığı ıekll biJbuaa 
tenkidi davet eden misaadelerin 
de yeni hatlann yapılmasına 

mukte:r.i nakdi lmkAnı temin et· 
mekten • ibaret ol111a11na ve bu 
hatların da aradan ıeklz Hn• 
kadar bir zamu geçmlf olduğu 
halde yapılmallllf buluamaa111a 

~re artık ademi c r yanı tabitdlr. 
Belediyenin mukaveled• derplı 

olunan is\imlllderl yapmamasın

dan dolayı Bayındırlık Bakaıt
lıtına mes'uliyet atfetmeye de 
lmkin yoktur. Zira: Cnmhurlyet 
meyzuabna g8re TOrkiye beledi
yeleri mllatakll birer hllkml ıab
ıiyettir. Bunlar !zerindeki idari 
vlliyet, ancak kanunların tahd• 
ettitl aevzilere mllnhasırdır. 
Kanun lae Bayındırlık Bakanlığı· 
llln iıtimlilder lauıuaunda beledi· 
yeler llnrinde bu yolda bir veli· 
yetine mftsaid bulunmamaktadır. 

Umumi hizmeUer teslı Ye 
teıkilita raptetmek aslen hllldi· 
mete alddir. Beledi yel erin bu 
kabll hukuka doğrudan doğraya 
•ahib edilmeıi ancak yeni Bele
diye Kanunu ile mahdud bir 
dairede tecviz olunmuıtur. 1926 
mukavelelerinin akdi tarihinde 
iae belediyelerin böyle bir ıeli· 
hlyetl gayri meYCud olub o za· 
manda ancak menafii belediyelere 
aid olmak tlzere kanunen muay• 
yen ıartlar albnda vlllyetlerin 
belediyelere imtiyaz Yermesi 
hllkmft meY:r.u bulunmakta idi. 
Şu halde, kırk Hnedon fazla bir 
imtiya:r;ı tazammun eden lıbu 
mukHelelerl Bayındırlık Bakın· 
hğının belediyeye niyabeten 
ve Yeklleten aktettiğinl ve 
bu noktadan bunlardaki veci· 
belerin lf a olunmamaıından do
layı belediyenin mesul tutulması 
l~zımgeldiğlnl idarel umumiyenln 
vlllyat kanununun 78 inci madde· 
alnin 3 BncD fıkrBBına 'H borclar 
kanunuaun 32 ve 415 inci mad
delerine iatinaden iddia etmek 
mUmktın olamaz. 

Bundan baıka, "mevcud mu• 
kavelo ve şartname ve itllifna· 
meler hUkftmlerile bunları illYat 
•• tadilltı iıbu mukavelename 

ile tearuz ctmedikce mer'i kala• 
cağı,. 21 temmuz 1926 mukave
lenamesinlo sonuncu maddeıil• 
muayyen olduğu ve 21 lkin~l 
kanun 1911 tarihli mukavelenıD 
10 uncu muddesi ise şirketin ic• 
rasına mecbur bulunduğu tealr 
hUdat, Şehremanetinin iıtimlik• 
aid bilcümle muamelib ItızuıDU 
zamanında iıtimllk kanununa 
tevfikan yapmasile meırut olub 
aksi takdirde hllkümetin ılrketl 
lıbu imtiyazdan mlltevellit hukll"' 
kundan iskat edemlyeceği yolund• 
bir bUkmU mutazammın bulundll" 
ğu beyaniJe fesih muamele1inİ• 
bu noktadan da doğru olmıyacr 

ğı iddiasına gelince: Bu iddian .. 
dahi zikrolunan maddenin yalııJJt 
tealHik ettiği mukavelede muar 
yen ve mecburi hatların ini' 
mllddetlerine temaa etmuln• •• 
21 Temmuz 1926 mukaveleal lı• 
mecburi hatlann gerek envaı v• 
ıerek mttddetl inpları husuaund• 
baıka hnknmleri muhtevi bulun'" 
maıına g6re varld ıısrllmemlttlr· 

Blltlln bu Hbeblor kartııında 
ihtiva ettlğl vecibelerin yerin• 
getirilmemesl itibarile htıktımd~ 
dnımUı olan ~1 ve 24 TemmU:ı 
1926 tarihli mukaYeleleria Bayı ... 
dırlık Bakanlıtınca feshinde "u' 
bu mukavelelerin davacıya tahP1 
ettiği asli ve fer't vecibelerin ta• 
.:namen ve nokaanıız olarak ya· 
pılmaıı karıılığı olan tarife fark-
larının bu vecaibden ifa edileni~ 
tekabül eden mıktarı çıkan)aıP 
ıartile davacıdan ıerl fsten111r 
•inde ne ıallhiyet, ne ıekll "' 
ne do eaaa aoktalanndan biril• 
kanun ve nizama muhalefet g3-
rülmediğinden ikame edllmlı olaO 
davanın reddi Uı 400 kuruı ill~ 
harcının davacıdan alınması 2 
Şubat 1935 ıtmttnde aöıblrHğil• 
kedirildi. .. ; --··---···-...................................... .-• 
Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece nöbetoi ıounıltr ıınııard"' 
1.tanbul tarafıı Aksarayda ( Zi1' 

N uri)1 Şehudebaıında (lımall ~~ 
Edirnekapıda ( Arif ), Şebreminlnd; 
( A. Hamdi ), Samatyada ( Erofilo• ~ 
Küçiikpuarda ( HüHyin Hüıntl _:ı. 
Eyllbde ( Hikmet ), Fenerde ( :ECP"' 
yadi ), Oafaloğlunda ( tlbıyd ), 1'; 
lelide ( Sıdkı ), Bahçekapıda (A. ~ 
Bakırköylinde { Merkez ), Bey~ 
tarafıı Tabimde ( Delluuda ). ~ 
şıhirdı ( S. Barunakyan ), Taks o6' 
( Ertufrul ), Şiılide Şafak ıokait .. ~ 
( Nargllıciyaıı ), Galatada (Ka~;:!r 
Kaıımpaşada { Merkez >, Halıoıog _, 
da ( Halk ), Kadıköy tarafır Mod , 
{ Faik İskender ), Pazaryolunda .~ J 
mık Behcet ), Büytlkadada ( JJav 
Eczaneleri. 

---- -. --.----.--.-. --~ 

6UTUN ULKf.,r~ 
HERG.u 
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İTTİBAD ve TERAKKi Yeni Soyadları 

• fnoi dııa. No. a11 
Her llr.kkı mehfuzdıu. 

27 · ., 9S~ 

.. ._· .. ,ı Doidtı ? .• 
N•ıl Yaıadı ? .• 

Na•ıl Ôltla? 

Nihayet ! 'yT;İih Cemal (Paşa) ya Da 

Okıı.rlarımız Ayni İsmi 
yorlar. Bun?J Dikkat 

~ıl<, ~ıl< Alı
Etmelidirler 

Yar Olmuş Bulunuyordu •• 
~ da, çılgın bir hale gelir. Bey· itimad ve muhabbet bealemeyi l lundurmakdan çeklomedL 
'ine b. b 1 ~ ır ta anca ııkmalcla bizi tiar edinmiş olan Fethi Boy bu· Cemal Paıa ipek meıeleal•' 
•ndiıinden kurtarır,, demiıtir.[I] lundu. O zaman Talit Paıa, ipek merkezi umumtden bazı arkadaı· 

p F •kat ne yapabm ki, Cemal meselesi htıliUiunda kendilerilo ların huzurunda izah etti. Bu lıde 
~tanın talil, her nereye gitmiş ittifak ede:bilec:.l~ini ve fakat, reji kendiıl için bir menfaati ıahıiye 
8'1' orada muYaffakıyetler tahas· işinde hUkfimele zahir olmak il· · tatavYur edilmemHfnl, merdane 
l Unu temin ediyor, 'Ye bu mu- zımgelecegv ini Arab meb'uılara k d Onl d q ar a aşlanna söyledi. ar a, 
ita 1Yel rakibin kıymeti, gerek ıöyletti. Ve hatta onlara, " reji kanaat hasıl ettiklerini alenen ıöy· 
fiı~lll ve gerek muhalifler maha· meselesi bilhassa TalAt Paıayı dü· lediler. Hatta, Mithat ŞllkrD Bey 
•.a~de daima artıyordu. Ve bu şUrmek ve yerine Cemal Paıayı d 
.. .._ll:ı bl ( S "blı, zaten Hnin bu babda mliatefl ~ • r Uleyman Askeri) kabine reyasetine getirmek için 

•ktan kurtulmuıtu. alet olarak lrullanılan bir mHele· olduiundan bir dakika bile 
iti Bu adamı, canevinden vurmak dir. Cemal Paıal kabine riya1etlne tereddüd etmiı olak, emin ol 
~ ne yapmalıydı? Nihayet bu gellrae, Surye eşrafının halleri kard.,im Cemal, HniD elhıl mk· 

l.tanbulda 
Balatta Halk ecıaneı; sahibi 

Hllıameddin, biraderi Samaun 
Uman Relıi bay Şerafeddin ve 
Yaldelerf bayan Fatma Gökengin 
ıoyadlarmı almıılardır. 

Adapazarında 
Adapazarı, (.Huıuıi) _ lbra

rahlm B. M. Bayan Febime Tar· 
kan, Hoca zade M. bay Cevdet 
TuranJ Hoca xade M. bay Şlikrl\ 
Tungllç, Kara Osman M. bay 
Osman Taıken, lstlklll M. bay 
Şevki Tangaç, Sakarya M. bay 
Ahmed Teldn, Sakarya M. bayan 

._. .......... ---·····--·--·-................ ._... 

Balkan Haberleri 

Yugoslav .. Bulgar 
Müzakereleri ltk • tali, TaJ•t paşaya yir ola· nice olur?. Oraamı da ıfz dOtU· mıyacalr, oa eYYel benim . ., demlftl. 

ha .. _ •urette tecelli ettL Cemal nUnUz. ,, tarzında telkinatta bu- ( Arkaaı nr) Hududda Dört Kapı L;- bUy6k bir ihtiyataıı.lıkta ---=======~-===== --· 
- unnıuıtu... Resmi ıimerdifer· f Spor 1 IC Toplantılar, Davetler ) Açıldı 
1q" ldareıinl mtııteflt etmek eme• .__ --------- - Sofya, 25 - Mlıteyeffa Yu· 
t e, Suryeden ipek mnbayaasıoa 1940 Ollmplyadı Sporcuları GUzel Bir Spor goılavya imala Alekıandr'ıo, 
~•t .. lU etmişti. O meyanda Suw Tokyo, 26 (A.A.) - Tokyo Fllmlne Davet geç.en sone Sofyayı ziyareti sıra· 
••Y•d hi il f 1940 ı d T. l C. l ••tanbal llıntakd• s.,ır.... ımda Yugoslavlarla Bulgarlar ara• ti • yapmıya teıebbilı ettiği şe r mec li aooea 0 0 ya• 1ıa.-dan ı TUrkı1• 1dınaa c..ı,.tı ... ı lttı-
Q r '- l k l ı 12 l ll •- ıında kararleıtırılan bazı u:r.la•ma 
1 

Ço• medeniyet ve umrao eıer- pı aca u uı ararası ne o •· fakı t•rafıadan Al11ıa.yadan 1etlrll•n •por "' 
•ri f,.in b• .. d piyadın Tokyoda yapıldığı tak- fllal 1 Mart 19~ Cum• weau ubabı Hat eaasatının teferruatını tesbit 1'8 bir 
ti ~ ır sermaye vucu e ge- ıt da 8 •Tetlunda Elha•r• •1••ma1ıuda karara bağlamak maksadile Sof· 

)rıneyi dUıUnmlltt". ipek mUba- dirdo ecnebi atletlerfnin eeyahat eperculara bedna ıı>ıtertlec•ktfr. 
u fJ k ı k b' yada toplanan Yugoslav ve Bulgar 

.. eaııaı, az çok reıml bir ıekilde masra arı arııJığı o ara ır Sporcular kulllblerl 1ııı,.ı1.t nralıaları 
"tre milyon yen krediyi daha timdi· ••1• kullttlerl tuafındaa Yerilecek muaad- komisyonu milzakerabnı bitirmek 
•• L Yaa ettirdi. Ve ılmendiferler dak bir llıte ı· .. ıaemaya rlrebllecılılerdlr. Qıeredlr. Ayın yirmi ikiainde 
....-ealnln ff lcı den kabul elmittir. Bu film bed- terlıılJ••I t•ldll--'-f, ] lk d ı_ mu Ya a ye tile, ve fa• -.. yapı aa 1 görüıme en aonra 
•at kı Boks Marı atletlıdm, ylbıu, karelr, futbel, ... ,, •-- L- •-- ilk dd 1 
!ti- • .,. reamiyel mUıbite tan- T Fransız bok1, ka7ak •poru, •aklrlm, dafalık hare- &arar• INlj'aaaao . ma e ... 
~ine medar olacak bir tedbire Pariı, 26 (A.A.) - lı:etlerlttl bUt111 fncflllklerlle•a.t-•lrt•cHr. bugüa. reaml l:tlr teblla ile il&a 
'Cte-n.ı il bal boksör Güstav Humery, lagiltere Bu fıli•cıl• Lo•e, P.ıt.., Ladou•••e, edilmektedir. Bu tebliie göre: 
I"· -.a e; fa , hllvlye-ti ma· ... ,_ hf ld 11 dl K"- ı R d b um 14mpiyonu Jak Kidberg'i, (10) ....... • ' ar ' -• •• • ••acber, 1 - lhari rud - Dragoman 
L ve maruf bir zata, sened KGppea (lbl meıhur t•mplyoalar rörtll· 
•111ıa ett' k b' ld (2) raundda, sayı heaabile yenmlıtir. ••ktacfr. ıimendlfer hattının timalinde 
&o ırere ır para 8 

'· -= ...... -==ı-·-=--===---=--------- Vldin, Kula, Zayçer yolu llzerlnde 
t paranın ( Rumelihlsarı ) nan # .. iki; 
•nıiratıada istimal olunduğu da 1 ' llıal6-dur. (3) s 1 2 - Yine ayni hattın cenubun· 

O A T E da Tıran-1.terlzlmlrodo·Kli •·a-
sırada Cemal Pqa, kendi· Vranya yolu lzerindelri ı.tresiml-

~if~den Suryeyl terketmfıtı. Iha- ... rodbl meYkil ile, K6•teadiJ, Ga-
"'ı.tı ••taniyeleri mllıbet canilerin Tenvı· rat h fOdu, Eir(palloka yolu tizerinde 
~abuı, bu u.f.ak fıra.attan acaba ve mu arrik kuvvet de ~mrük muayenem, yolcu p 
"9lltad d b çidl için iki ki, cem'an dört kapı 
" e • e ılır mlyız; dediler. T csisatını . açılacaktır. ÇttnkO hududun diter 
1t:ıı ıiblrklr "ipek., kellmeainl veresıye yapar kısımları tel örglllerlle örtnlndnr. 

'- lndılar... lıte Tallt Paıa o ' Bulgar Tahrlkill Berdevam 
lt~"'•ll, hu bUktllmez rakib olarak f M E Sofya, 26 - Oımanlı ldare-

d ıtanbu: illi mlik Müdilrlüg"' ünden: h '- k · p
1

, a kalmıt olan Cemal ~ resinde, U"ümete arşı ıtaatai:dik 
Ptk ~il aleyhine, kendisi için - Muhammen Kıymeti göstererek halkı kıyama teıvik 

.. '1 f Lira ve ihtilal çıkarmak teşebbtlılorin-
olduh.a azıez re ikler bulmuı HEYBEUADA: Kara Vaail ıokak uki 1 yeni deiı ötllrD, bir Bulgar papazının 
ı,tla 1 u aördtı. Ve hemen on· 4 sayılı evin 24/64 payı. 135 ihbarı •e Bu1gar halkının iebadeti 
"C, ttlfalr: aktederek ''ipek,, v• FENER : Tevk"i Cafer Ulah kl:lscıi ıo- ile mahkeme tarafından idama 
htdll:ııal Paıa,. kelimelerini ayni kak eaki 24 yeni 9 aayılı evin mahkum edilen Vaıil Levakl 
ı.c,~ tekellum etmek lizınıgeoe 1/4 payı 225 uimli Bulgar ~omiteciı:nın (52) D• 

~.. 
1
nl, çıgv ırtkanlarına, kendine FENER D b k y ci öllim senesı, geçen hafta Sof-.. o : a a unus Miımaracı çeı· 

) .... da•n tekilde lbus etti ... Bı"r yada muı.ikaların matem havai ..... mesi sokak eski yeni 1 ıayıb d ı b ı arı 
il'- n da "B· bl · l k b t arasın a, ta e e erin de ittirak il 

ll{•calcJ ız, zım e re a e e evin 2/3 payı 200 yaıat.lmış ve Levıki heyke:i önün~ 
V, 1 •rın, koynuna karı koymak.. BOY ACIKÖY: Üçüncli sokak eıkl 29 ve yeni do kan kcbartıcı nutuklar ıö l • 
hL,.

011
' 8 basbrmak.. Hakkında 31 33 1·•5 · · S f d Y en 141-. b • sayılı 5/12 payı. ~ mııtır. o ya an sonra, bir haf· 

~...... •vadiı!er necrederek ga- KÜÇÜKP z d b · h ~~ tr d "' A AR: Hoca Hayreddl:ı Kazancılar ıo- ta an en, mu te'.lf Bulgar kasa-
'lti he ~tlrmek ~ibi auretlerle kak eski 48 yeni 46-48 aayıh ha.aranda ru_mı teşekküller tara· 

~litt1 8Y1~yeUeri usulUnli, pekili ev ve dükkinm 213 payı. 576 fından ~evskı namına mfisamer~ 
")• ~ 1 1 •özlerle, Cemal Pa- ÇARŞIIKEBIR: F esciler ıokak eakl yeni 4S.40 ler _verılmekte, toplantılar, nll· 

h•L fey• yelteniyordu. 139 mayıı .cr yapılarak ko ·ı- • • •...:t aayı .ı dilkkinın 1/8 payı. O 1 ld . • mı.ecının L.ad., ilci; Meclial Meb'u••n . sm.ınhı k aresı taraf .ndan suretı• ~· T - YEDIKULE : Çıraj'ı Hasan Samancı odalan d k d 
~ .. , 

11 
altt Paıanın dahili Te 1 akmı a ın a nutuklar ıöylene-

• " •f d ıokaiı eski 30 32 ve yeni 48-50 re manıunıeler lnşad d"l k-
'hl1111a •n imci politika., 11ndan sayılı evin 1/3 payı. 108 d" B"lb e ı me 

"lt.ı ••nun olanlar, "ReJ·i me- d k te ır. 1 8818 Kıracaali kasaba11 
, ~, Yukarıda yazılı mallar 5/3/935 aah ıünü •aat on örtte açı ile Lofta ve Servi kazalarında bu 
tılctı~ terdeai altında ortaya arttırma Ye peşin para ile liatılacaktar. lıtekliJerin % de yedi bu· makudla çok heyecanlı ve kala· 

;•lttıı, C e bu ablanların batında çuk pey akçelerlle komisyona i•lmeleri. (F) (Sn) brılık nUmayitler yapılmııtır. 
'S>"-Jc ~~al Peıayı dahiliye nazırı ===~=-=-=-"'===-=-a::::======== 

""1 J>• Çın çok çalıımıf •. ve Co· E K 
"-·~nihayetsiz bir ~,..-_. BÜTÜN ŞEHİR Bu akşam M ~ L. Sinemasmın .. .__ ... 
~ nıaın;:._ ve millet. kartı mubab- Viyana musiki motifleri aıerlne yapılmıf olan fılmlerın en mUkenııneli 

~. '1ıcey1 k n Talat Pa§ıının böyle v 1• y A N A ••• A ş K B E L D E s 1• 'tıi'-ll!Q orı.d•pılarak, bir tek Cemal 
.. 1ln'1Q an kalkmaaı için koca bir 
~, 'ltaı •e hahvolmaıını teruenni etme- ıerefuae •erilecek VIY ANA GALASINA koıacaktır · 
""'-'-l\llihır.eY&lo 11imaz. Buna binaen 
~ t lıapıl~ 0 

ean
1
ada büyük bir buh-

• dU~ uııcc ~I d o an Cemal Paşanın 
l•] "' •ın en "b '1 h ou Ult 1 aret oba gerek. 
"-'hiy9 , ... '. 

0 

1eınada bahriye erkii· 
l (~] ..ı11 o an (R f 
111, C:ernnı p !iU Bey) dir. 
'-. C~ahrıy "~8• ( HumelihiRnn ) nı 
~•Utu de . n:üze11) haline getırınek 

a ıdı. 

Ognıyanl11r ı 

MAGDA 
SCHNEIOER 

ViYANA 

WOLFF 
ALBACH • RETTY 

ve 

LEO SLEZACK 
Vlyanah tenor 

FiLARMONiK ORKESTRASILE OPERA KORO 
Muııiki : JOHANN STRAUSS 

GEORG 
ALEKSANDER 

HEYETi 

bdihamdan aakınmak için yerlerinizi önceden temin ediniz Telefon numarası : 40888 
Programda: Paramount dUnya haberleri 

Nadire Tunca, Semerciler M. bay 
Hilmi Tezel, Pabuccular M. bay 
Mehmed Tuncel, Tuzla M. bayan 
Ayıe Tam, Pabuççular M. bay 
Murad Tınaz. Pabuççular M. bay 
lbrahim Tuna, Kara Osman M. 
bay lbrahim Tqkend, Tıcılar M. 
bay Eşref T anakol, latiklll M. 
bay Şaban Tan, Gedik oğlu M. 
bay terzi Şevki Tonker, Yağcılar 
M. bay Ahmed Tomek oğlu, 
Semerciler M. bay Raıeddln Uı· 
kan, Orta M. bay Muddeı Ün• 
düz, Zabıtai belediye komiseri 
Ali Erten, Gedik oğlu M. bay 
Ali Üaal, Kara Osman M. bay 
Şevki 'Qlkli, Ibrahlm B, M. bay 
fımail ÜrUm, Ozanlar M. bay 
Salim Üngür, Semerciler M. bay 
Ahmed Sefer Yığın, Akıncılu 
M. bay Halil Yazıcı otlu, Semer
ciler M. hay_Emin Yalçın, Gedik 
oğlu M. bay Fehmi Yalbk, Semer
ciler M. bay Hilmi Y acel, lıtlklil 
M. bay Mehmed Y emlıcl oğlu 
Y enicaml M. bay Halid Y akıntu! 
nah, Y enicaml M. bay Zahid 
Akar, Y enicamt M. bay Hüseyin 
Amasya, Hoca zade bay NUUfer 
Akaöz, Semercller M. bay Yakub 
Barutcı, Tıcılar M. bay Said Çelik
kan, Orta M. bay etheoı Çokşa
kar, Yenicami M. bay Hüımen 
Çelikbilek, Akıncılar M. bay lı· 
mail Kırımtay, Yağcılar M. bay 
Raif Küpen, Kurtuluı M. bay SU· 
Jeymao Sırrı Kocaoğlu, Yağcılar 
M. bay Hamdi KabHakal, Meh
med ef. M. bay Hakkı Kavaaoğlu, 
Semerciler M. bay Hüseyin Kılıc• 
aslan, Akıncılar M. bay llyaı KQc'. 
nuk, Kurluluı M. bay Hasan Ka• 
nat. Y enicami M. hay Omer Kı• 
zıltao, Gedikoğ'Ju M. bay Ethem 
lpllkcf, Semerciler M. bay Ahmed 
Haattırk, Karaoıman M. bay Ah
med Demlrcioiulları, Yahyalar M. 
bay Ahmed Duran, lnönll M. bay 
Musa Durgua, Yağcılar M. bay 
Ahmed D:ıbaz soyadlarını alınır 
lardır. ... ,. .............. . . ·-... ·- . ··-~ ·- .. ~ 

Eğer Hasan Trihofil 
.saç suyu ile saçları

nızı tarar.sanız 

Eğer Hasan sabunile 
yalnız ~açlarınızı yı
kar sanız 

Eğer haftada iki defa 
Hasan şampuanile 
beslerseniz 

KA T'IYYEN SAÇLARINIZI 
DÖKMEKTEN ve KEPEKTEN 
KURTARIRSINIZ.. 

Çocuklara fi• hastalıktan 
g•ni kalkanlara mahsus 

çok neft• 

BASAN 
BR~KFAST BiSKOiLERi 

kutusu 30 ııafi bir kiloluk 250 
kuruıtur. 

Hasan deposu : 

Aukarn, İotanbul, Beyothı 
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ESMER GÜL 
.Muluurirı: A. R. 'fefrıka Ko.: 41 

Atılan Üç Taş .• 
8ili1, Ayaklarını Sürüye Sürüye Geldi: - Huf •• 

Diye Srılenjb f çeri Girdi.. 

Bi1'l de ıeaaice odaya dalmıf. 
Duvardaki höcrelerde buluna• 
mumları elindeki mumla yakmııtı. 
Esmeı- Gül, derhal etrafına bak· 
mıştı. Duvarlarda aaılı duran, 
oklar, kemanlar kılıçlar, palalar, 
mızraklar, topuzlar bir anda 
nazarıdikkatine çarpmııtı. Şimdi, 
korku denilen meı'um hi11in garib 
ve aalatılmaz veneseleri, damla 
damla kalbine akmaya batlaJDıtb· 

Amber Ağa, sırtındaki knrkll 
çıkarnııı, şöylece aedirln \berine 
atmııtı: 

- Hadi.. Sen de ıoyun .• 
Dökün.. Rahat et.. Artık burada 

kalacaksın. 
Diye homurdanmıib· Eımer 

GUI, dişleri birbirine çarparak 
bir sual sormaya davranmııh; 

- Burada mı kalacağım? •• 
Ne zamana kadar?.. Artık bir 
daha buradan çıkanııyacak mı. 

Fakat.. Dımağında canlanan 
bu sözler, bir tUrln afııandan 
çıkmamıştı. Hatta bu aual, ken• 
diıl de farkında olmadan ıeldinl 
değiştirmiş. 

- Osman .. Nerede? 
Diye mırıldanmıf h. 
Amber Ağa, her zamanki gibi 

kayidsiz ve neı'eli bir kahkaha 
bastı: 

- Ayol !.. Kande ise, Oımın 
için can vereceksin. Hele 1&bırb 
ol bakalım. 

Dedikten aonra, ellerlal lairl· 

birine çarptı: 
- Bilal ! .. Hadi bakalım .. Bi11 

içki getir .. 
Diye bağardı. 

* BllAI, ayaklarmı ıUrllye ıtlrly• 
kapıya geldi. 

- Huuuf. 
Diye seslendikten ıonra; 
- Duvarın dışcrııuadan halt· 

çeye Uç tat atıldı. 
Dedi.. Amber ata hemea 

yerinden sıçradı; 

- MUjde, Eımer Gttl, lıt• 
Osman Bf!} in geldi. 

Dedikten •onra Hdlrin Uıltın• 
deki kürkünü giydi, Kapının clı· 
şmda bekliyen Bilala: 

- Mumu yak. GeHyorum. 

Diye seslendi. 
Esmer GtılUn btttUn YUcudO, 

buz kesiJmiıti. Y alnıı, avuçlarının 
lçl cayır cayır yanıyor.. Diıleri 
tiddetle biribirine çarpıyordu. 

Amber ağanın dııarı çıktıiı· 
nm farkında bile olamamıftı. 

GüçlUkle ayağa kalkmıf, oeağıo 
yamna kadar aiderek duvara 
dayanmıjb. Bir aralık: 

- Ne oll}yorum?. 
Diye kendi kendine ıormuı .• 

Fakat bu suale cevab bulama· 
mııtı. 

Erkek .. Hayatında, ilk ilSrdU
ğU şey değildi. 

Şu halde Osmana ait hiı!er 
niçin böyle iliklerine kadar işle~ 
mit.. Niçin, iradesine ve ıinir:tr 
rine hAkim olamayacak ı,ir dere· 
ceye getirmişti. 

Ayak sesleri yaklaşıyor.. Eu 
ıeıler Eımer GUliln dimağındaki 
en hassas hücrelere çarparak bU· 
tlln vficudilnü sarsıyordu. Nihayet 
kapı açılmıf·· Mumun titrek ııı· 
ğmda, Anber ağanın vUcudU alıt· 
kan o!duğu mihaniki bir hareketle 

bükülerek: 
- Buyurun beyim. 
Dediii işitHmlıti. 
Osman, levend endamı, tatlı 

bir eda ile aaUanarık, içeri gir· 
mitti. 

* Saadetin bütün ıevklerlni tada 
tada aabahlıyan Eımer GUI, artık 
Osmana çıiıınca bir aık ile sev· 
mişti. Üimana ıelince; vakıa bu 
toy Anadolu genci, (kadın) keli· 
meıi etrafında henüz pek mUbhem 
bir fikir peyda etmit olmakla 
beraber, o da Eımer GtılUn ateıll 
aşk tezahüratı karıısında bftyll· 
lenmiıti. Hattl.. Ej'er o gUn sa• 
rayda mUbim bir yazifeai olma· 
1aydı, mllmkUn değil Esmer Gtıltl 
bırakıb da gidemeyecekti. 

Bu iki ateıll mahluk, bUtun 
acemi aııldar gibi 11abahlara ka· 

dar uyumanuılar .• birlblrlerine kartı 
&onsuz aşk valdlerlndo bulunmuı· 
lardı. Esmer GUI, bUyUk bir aaf· 
fetlo bütün mazi ve hayahnı an· 
lat111ıı.. Tili ve kaderin hakıız· 
lığından acı acı ıikiyet ederek 
ağlimıtb. Onun göz yaılerına 

Osman da ittirak etmiı.. istikbal· 
de 11kln, tatlı, qk ile malAmal 
bir hayat geçireceğini temin ed .. 
rek birçok teselliler vermiıtl. 

Bu teaelliler, Esmer Gülün 
kalbinde büyük bir ftmld gibi 
yerleımftti. Neteklm, ortalık ıtı· 
maya baıladığı zaman, Oıman ile 
Anber •i• çeldlib gltllkten sonra, 
Eımer GOi yatağa iİrmlf.. Coı· 
kun aeviımelerlı hırpalanan Yllcu· 
dünit dinlendirmek için gözlerim 
kaparkea, bu teaelll ye Umidlerln 
tatlı hayallerlle uyuyuvermiıtl. 

it 
Dell VeH, Hakikaten 
( Dell ) MI Oluyordu? 
E11aer GD.itin mahalleal, dedi· 

kodu içinde çalkanıyordu. BfttUa 
o civarlarda, bitmez tlike11mez 
rivayetler, halkın çeneal•l yoru• 
yordu.. Bütün bu dedikodu .ve 
riYayetler onun, mahud m~yhane 
kavgasında yakalanarak Tomruk 
zindaeıaa atılmaıile batlıyor .• 
Sonra, efıaae\·t bir hal alıyordu. 
işitilen ai>zlere nazaran, Tomruk 
ıindanının bir kötninde bir 
( eYliya ) mezarı varmı,. Bu 
mezara kimse ehemmiyet vermez; 
herkea çiğner ıeçermi~. Fakat 
Esmer GUl, orada böyle mukad· 
d~ı bir zatin mcdfun olduğunu 
görür görmez, hem•n kabrin 
üstünil ıilmiı atipUrmUı.. Her 
tarafı temizlemİf .. Ve boynundaki 
altınları zindancıya vererek bir 
kandil aldırmış.. O ıatişerifin 
başucuna aımış .. O gece bu zat, 
Eımer GUlün rüyasına girmiş: 

- Bana karşı ıösterdiğin 
hürmetten memnun oldum. Ben 
de aana bunun mtıklfatını vere· 
celim. Yarın, batına Uç taa ıu 
dök te, ayakucuma iel.. TövbekAr 
ol.. Sana, dünyanın en } Ukıek 
saadetini Ihsan edeyim. 

Demiı.. Esmer Gül, derhal 
kolundaki bilezikleri çıkarıb zin· 
dancıya vermiş.. Su getirtmiş .. 
Pik bir guıül abdeıti almış.. O 
za\iıerifiu dediği iibi başına ay· 
raca üç tas ta su dökmüş .. Ksbrln 
a!akucuna . ııelmif.. Yana yakıla 
tovbe etmış.. Meierse 0 gece 
evliya, padiıahın da rllyaaına 

girmit ' 
f ArkHı var) 
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Acemi 
Kagakcı I 

ö 

- Hay Allah belaaını versin!. 
Bana frensiz kayak aatmıtlarl .. ................ ö'ç··-·F~~i; .............. . 
iki Kişinin Yüzleri Yandı, 
Bir Gencin De Parmakları 

Koptu 
Eevvelkl gUn Y edikulede Gaz· 

hane fabrikasında çok acıklı bir 
kaza olmuf, iki kişi, yüzlerinden 
yanmıılardır. Kaza şöyle olmuıtur: 

Y edikul• Gazhane f abrlkaaı 
amiri bay Abdullah evvelki gün 
l<ömür yakmıya mahsuı ocağı 
faaliyete geçirmek iıteml,tir. Fab-
rika ustalarından Jorjda havagaıı 
musluğunu açarak yakmak iıter• 
ken parlıyan iazlardan bay 
Abdullahın gözleri ve yUzU, uıta 
jorjun da yl\zU yanmııtır. Her 
iklıl de tedavi altına alınmıt• 

lardır. 
Bundan baıka •öyle bir 

f acla daha olmuttur: 
Mazhar adlı bir gene, evvelsi 

gün Sirkeci istasyonunda vagonlar 
arasından geçerken sol eli tam· 
ponlar araıma ııkıımıı ve dört 
parmaiı tamamen kopmuıtur. 
Bay Mazhar GUlhane lıastaneelne 
kaldırılmıı ve Mtıddetumu1lik ta 
tahkikata baı\amıttır. Adliye 
doktoru Bay Enver don Mazharı 
hattanede muayene etmlıtlr. 

Kok Fiatları 
Kok fiatlarınıa, konulan narha 

raimen yiDe bahalı aatıldıjı 
yolunda bazı ıikiyetler yapılmak· 
tadır. Kok mneıseaelerlnden baıı· 
lannıD, nakliye Ucretlerinl arbra• 
rak mU~terlden yine eakl fiatı 
iıtedlkleri nazarı dikkati çelmittlr. 
Bu hususta tahkikat yapılmakta· 
dır. 

........... 3la • 1 • ·~ • • • • 1 • 1 1 • '" . .. • ... ·--· 

Yıaı ile rı1atı 

······························································ .. 

Son Posta 
YeYınl. •lraat, H .. adlı ve Halk f&Htt•I 

Beki. Zabtiye, Çatalçeome eokajı, aa 
l&TANBUL 

GaıetemiıJe çıkan yazı 
ve reaimltrio bUtüo hakları 
mahfuı ve gaıetemiıe ai'*i~ 

ABONE PIATLAAI 
1 • 3 1 

St1a Ay Ay Ay 
Kr. "'· Kr. ICr 

TORK.IYE la'--750-1-400- 150 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 

. .~~~~~~~~~~~~~-

T 0 R K l YE iMAR BANKASININ 
31 Kinunuevvel 1934 Bilançosu 

AKTiF --
Lira !f.._ 

11--...;;;;....---~1--

Hl11edarlardan tahıll edilmek Clıere olan matlGp 
Pua mevcudu ı Lira K. 

Kaıada 
Bankalarda 

128,726.28 
42,2 0.79 

171,007.07 

1 680 

01 

Hazine bonoları ı 
ı : Senedat cll:ıdanı: 

171 007 
16 815 

: 

V adt1ine 3 ay kalan 
,, 3 aydan fada 

Muhabirlerde ndeaine 3 ay kalan 
" " 3 aydan f aıla 

Eıham ve talaYllAt ı 
Boraada kot• 

,, ,, olmayan 

Muhabir bankalarda: 
:Bonada kote 

Avanılar: 

Eıham ve tahvilli mukabili 
( A ) Bonada kote 
( B ) ,, ,. olmayan 
:Emtia ve nııaik tiserine 
Sair mtitennvi tazminat 
Senedat üzerine 

1 Bor9iu hemabı carller: 
Aoık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

Muhtelif borçluları 
Men' u ler: 

Ksııalar 
Mefruıat ve ıaire 

Ga7rı mHkull6r (imar haıu) 
T eılı murafları' 
Kefaletten borçlular ı 

1 Nuım b .. aplar 
1 

79,329.65 
2,876 

~l,704.65 

«58,636.31 
495 

150,835.96 

1,241 
10,000 

11,241 
61,1131.SO 

7~,872.50 

14,196.26 
2.006.18 

10,792.8Q 
82,727.01 
30,J?ll.88 

89,\:184.19 

432,949,54 
412,826.87 

846, 776.41 

2,057 
11,429.0IS 

13,486.06 

160 836 96 

7! 872 60 

89 934 12 

845 776 41 
85 689 41 

ıs 486 06 
46 099 '19 
16 920 69 

it 519 658 11 

ıı 
YtkOa 

817 729 '~ 
13 346 516 1-!. 

~ 

PASSIF 

Lira ~ 

Sermaye 

lbti1atlar ı 
Fevkalike 
Kanuı:U ve nluml 

Vadeli tndiat 

1 

Cari he1aplar 
Ta1arruf tevdiatı ı 

Vadeıis 
Vadeli (bir ıeneye kadar) 

Salr muhtelif alacaklılar 
it" tahılutı 
Talep oluamamıt temettultr 
Kefaletten alacaklılar 
Nazım heaaplar ı 
Kir 

9,674.12 
10,8~1.il 

201396.S• 

'8,893.82 
94,781.10 

!~~·!2i92 

t 000 000 

20 896 J4 

41 188 9' 
129 '87 78 

135 624 
91 
1• 89 270 f'f 7 887 

396 6' 
il 619 6SS 'ff 

' 31'1 7i9 16 104 916 

---------ıı---ı-1 
Y ekan 3 3~6 516 

Murakıp 

N.AKMAN 
Murakıp 

AHM'D 
Müdür vekill 
C. DiKMEN 

Uroıoı • Operatlr 
Dr. R E Ş i D S A M 

idrar yollan hutalıkları mUteha11ııı Beyoilu lıtlklll caddesi 
( ~Iulen Ruj karı11i) Vahap B. Ap. No. 61 ~ 

latan bul asliye mahkemeleri 1 Kayıb: - 1928 atneaiade İl~,ı.'' 
birinci yenileme bUroau: 4 Bl- muallim mektebinden aldı#aaı !ı;' 
ıinoi Klnun ı 9H tarihinde ikam• olu- detnamımt kaybettJm, Y ıniıinİ 
nup İstanbul asliye ikinci tioaret mah· flmdan hUkmtl ~voktur. . ~ Gttmtlthaoıköyündı muallılO .,r .. ...-
kemHinde derdeati rüyet n Koıti Lala pPJ!"". 

ve ıeriki ile Yorgi Madam Matildi n Kayıbı- 93-' derı 11nııiııd• ,..,,fi 
Mustafa araııında mütekenin dan ta~ liaeıinden aldıtım 4ahad•to )lilr 
doıyaısının yenileamHl ioin verilen kaybettim. Y eniıini alaoağıoıd~dıoJ 

ECNEBt 2100 1400 800 300 .. ... iııılıııiı .............. beyanname ve ıönderilen daYetiyenln mü yoktur. 37 Ret•d 

Abone bedeli etJiadir. Ad rM 

dej"tiı••• •• llw6tt11t· 

a.ı.,. ..-.t .. ,., .,.,.,,,,. ... 
lllftlarda• 111eS'ullret ell11111aa. f 
·Cevap içlıı mektuplar~ ıo kar~ 

pul ilAvesi IAıımdır. 

Po91a ll•hlHı Hl Wanbul 
Teı.,.ı ı Sonpoıta 
T_.....aao:ıoa 

Mustafa ikametg1hının meohul oldutu 
beyanile mlibaıiri tarafından bil& teblil 
iade edilmiş ve bir ay müddeti• illntn 
tebli&at ifasına ve 8-4· 931S tariD.int 
milaadif pazarteai günü ıaat 14 de ye• 
niltme muımel11ine baılanılmaaıaa 

karar verilmit olduğundan mezkur 
günde yeni postahane binaıında klin 
birinoi yenileme bürosuna ıelmediği 
takdirde 2367 numaralı kanun ahkl· 
mına tevfikan yenllemeııiıa ııya1nncla 
yapılacağı il&n olunur. (8~7} 

Gan 
28 

Arabi 
2S Zilkade USS 



..,, 27 Şubat 

Habeş - ltalya işi Karışık ö~ Türlcç~ 
. - ... . . . . . .. . .. ... Bılmecemız 
lngirz Erkanıharbiye Reisi De 

Teftiş f çin Sudana Gidiyor 
( Baştarafı 1 inci yüzde ) 

,. ltoaıa, 26 ( A.A. ) - Hav11 
~•nıı muhabirinden: ltalya ile 

1 
~heılstan nraııında daha hiçbir 

~ıllf akdedilmemitt r. ltalyan lıo
lt Gnıetınin, ltaiyan ve Habeı kara• 
li~~larıarunıda 6 ikilomelre derin· 
t ~~de bıtaraf l:ir mıntaka teaislnl 
t' lıf ettiği malümdur. Habeşis· 
Jc•n, bu teklifi prensip itibarile 
h •but etmiş ve buna muk2bil, 
b ltaraf mıntakada su kuyuları 
le llilı111aı:.ndao cfotayı, bedevt 
lı •hilelerin, bu 1111ntakadau aer
lttatce geçmelerini ıart koymuıtu. 

•lya, bu farlı kabul etmişti. 
~ AyrJ zamanda Habeş hUkii· 
~ bitarnf mınlakayı tahdld 
, ek olan heyete, bir Belçikalı 
~ 

1
hlr lııveçU zabitin iştirak et• 

.; erini istiyordu. ltalya, bu tek· 
reddetmişti. 

L Ecnebi memleketlerden gelen 
h 'ta haberlere glSre, Habeşistanın 
) u lota ıarttan ••J:geçeceği riva,.•t tdilmektedir. Maamafih, Ro· 
-:da bu lıuauata hiç bir malü· 

t )'Oktur. 

t Adiı • Ababa'da bu mesele 

l lertnde cereyan eden mllzakere· 
•rd-. bir hıaı netice alındılı meç· 

dar. 

I I Yine ecnebt memleketlerden a:r •ıı haberlerden aalapldığına 
1.1.,9 • ltaJya hl1dimetl, meselenin 
.ıa;:-" iaaYalul hakkında Habe
ta larafuıdaıı gönderilau aao-

}'a CeYab vermemiftir. 
...., Habe9idan1a notat1, Roma'ya 

Babeı hı dudlarına gönderilen İtalyan 
ba,kuıııaudanı General Grazyani 
[53 yajındndır vo en gene İtalyan 

kolordu kumandanlarındandır] 

23 ıubat tarihinde gelmiıtir. Şim• 
di buna cevab yazılmaktadır. 

Habeıiıtanm teklifleri, evveli 
doğrudan doğruya miizakereyf, 
ltllAfı ve nihayet hakeme havaleyi 
lhtiYa etmektedir. ltalyan ceYabı, 
dalıa yazılmaDllfbr. 

Adis·Ababa'da doğrudan doj
ruya milıakereye ba1lanm.,t1r. 

"" Londra 26 (A. A.) - Harbiye 
aezaretindea bildiritditine ıröre, 
lmperatorluk Erklnıharbiye refll 
Sir Arçlbold mongo•erl Mauiag
Jud, bu Cuma gllall .Muır, FillaüıJ 
ve Sudanda teftit ••yahatiae çı
kacaktır. 

Selinikte Çıkan Arbede Nasıl Oldu? 
c--.....1htcl,. .... , l 

nıuhafızı,, admclakt cemiyetin 
llıenıub!an da kralcılara kartılık 

-ı11a1k üzere "Y:aıasın cumhuriyet!., 
~ befırmıılardır. Bunun üzerine 
le taraf menıubları 1andalyelerl 
'Pab biribirlerine girişmiıler, 
~eede blrcok kimuler 1aralan· 

l'irae B . fJ . }'j.. ır ıç a llzii.nden 
l,. Cinayet 

'-b!'b1han (H....it - Enelld 
'-'tat. telıri•izde bir elnayet ol· 
~bir laiç 
~ .. il bir 
~ ant 
") bıça~ 
'""Ildır
~· Cina• 

llrı. ol
a Paza

'9tlrüea 
~ ... ko-
!rta"" .. ..... 
~"n ..... da 'Ali u. >l.a Ha ... 
aLa • •raııııda 
L'11'ttl bi O •7huun faal komi· 
~lha r •ja ıeri Bay Salim Altay 
i."'"- 'al baflamııtır. Bir arahk 
, llblr• i;:~•11 kaıab AU, bir· 
'-...1ı...1_-.ab bJçaj'qu ç.ekmlf 
~~ ••ğ 1'aburıuına 
C'•larla ır. Kaaab Hlltıyln aldıjı 
~ ~I f:rtaaı dCflb 8lmn., 
'la l>ir ar Ç11Qfbr. Zabtta111ız, 
lıL.. • .\ıi1i ı::t~rmadan aoara ka
~· ? .., lıa•am mahaU .. 
~ti--.a Adlin emde , .. ......... - * -

...p. Zabıta, bu •laad .. ..ua 
8dne bin bir atlçıtik çekerek ~-
çebilmlttlr. Fakat ı:abıta Ye jan• 
darma efradı, kralcıtara yardım 
ettikleri iddiasilo Venlzeloı fırkası 
ile diğer muhalif fırkaların lider
leri hükumet neıdiade fiddetli 
proteatolarcla balauauflardar. 

lsviçre 
Ve 
Komünistlik 

A. v. 

Berlfa, 26 (A. A.) - Alman ••t
katı, teelilaabaıa sotaltıbaaa laak
kıadaki hviçre reyi&ıaı aetieeıl bak· 
loada tefltratta buluamaktadır. 

BlrHn Çaytunı, laviçre lrilk6me
tinin muvaffakiyetı.den .,.. lniıre 
uluıuaun aklıHlimiadea dolayı HYla
•ekte H Markıiımla mllaim bir 
laezimete utradıtını ıHyleınektedir. 

Cerınaaya ı•zeteıi de fn•jçre 
lalkOmetlnl tebrik ederek laviçrenla 
ıillh taıımak ezim ve kabiU1etini 
ıöıltermit oWutuau bildirmektedir. 

Milletler 
Harbederkeb 

Onlar Para Topluyorlarmıı 
V.qiaftoa, 16 (A.A.) - Blylk hir 

b•pa•1aaıa reiai o'aa S.7 Ôjea, 
l.arlt Haa11atla S,699000 dolu piri• 
aldıfıaı Ayan meollaindeld .tllh tlea. 
tetl talaldkat koalı1oa• lauuruıula 
ift• et•ittlr• 

Avueturr• N•zırl•rının 
Londr• MUzakerelerl 

Loadra, 16 ( A.A. ) - AY111tur1a 
eualauri1etiala h• huıuıta latlkllli 
ta111amlle tetld o!H•aftm. C.,ı!tere 
il• Anıtur1• uaaı.-ıa •Uk&Jeaı .. 
l•r Pariı mlkllemeleriaia •nauubaJ.. 
Hltiti •1•• meHlelere tomaa etmif 
ye hemea ayaı netleelere .le •lnov 
·olmuıtur. A•uıturya aazırlanaıa, Si. 
Coa Si•.. H Harici,. Neaareti D .. 
1eJ Ml.tetan Sw Rolt•rt le wlrub11ıo 
Jn uu• •lkit .. eleri epuıada 
da\111 lflerlae aieal •ldaUle a4-
J.ı•aaı mllaim im •eftl ..,._ftw. 

' 

DUnkU Bilmece 
1 2145678 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıeleri aıağlda ya• 

:ııla manalara gelen öz TOrkçe 
kellınelerle doldurunuz. Bu ıa· 
yede hem Yaldt geçirmff, laem 
de öı: Türkçe kelimeleri öğren• 
mlı oluraunuzf 

1 2 3 4 5 6 7 8 

~~:-... 

a 
41-+-·•· 

5 
6 
7 

8..__:.....ir.....:~~--=-~---
Boldan aaıaı 
1 - Sual etmek 
1 _ Şeref • batına bir U ıetirl-

llnce muazzam 
1 - Sonuna bir Y ıetlriHac• HJ 

• hatırlamak 
4 - Kamer • ekmek plşirilea 7er 
ıs - Hep 
6 - Hemtire 
7 - Soğuk rGzılr • dahi 
8 - Uyr nmak mHdarıadıa ••rl· 

laazır - bolun zıddı 
Yukardan A••I•: 
1 - Zabit 
B - MuYafık 

Kü•tahlığın Da Bir Derecesi Vardır} 

Bulgar Gazeteleri Şimdi 
De Ukalilığa Başladılar 

( 8&ftarah 1 inal yüzde > 
latf 1oru• Ye diyoruz ki: 

u - 1 1 Şubatta çıkan Kam
bana adındaki Bulgar a-azetulal 
okudunuz mu?., 

Her laalde okumuılardır. Fakat 
acaba utanmıılar mıdır? Orasını 
bilmiyoruz. 

Şimdi okuyucularımız bize 809 
rablllrler: 

.. - Kambana tazeteal, Bul
gar mHlekdaılarmızı utandıracak 
yazılar mı yazmıı? ,, 

Belki evet ve belki hayır. An
cak ıu var ki, bize TUrk • Bu1gar 
doııtluğunun boıgunculuğuau fa· 
nad eden ve bir dalla böyle t•Y· 
ler yapmamaldığımız huıuıunda 
naıılhatler veren Bulgar gazeteleri 
o nasihati lSnce kendi arkadaıla
rına vermelidirler, 

ÇUnkU 1 J Şahat tarihli Kam ha· 
na gaıeteııinde, Bulgar hUkiime• 
tinin yüksek bir memuru, içtimai 
y•nileıme ve propaiand müdilrlö· ................. _ ....................... ·--········--· .. 

5 - iri taı 
4 - PaıartHi ~alerl Son Po.tada 

bulunnn 

5 - Cobltemiı 

6 - Güvercine baaıeytn kut 
7 - Dört tarafı ıu ile çnrill kara 

parçuı 

8 - içinde laamur yutrulaa kap • 
temi .. 

-,-<!!/ 

1 
tG ıeflırinden Bay Bljbaof ıunlua 
1uıyor: 

"Rodob Balkanlarının tabii 
meylllerlle nehirlerin akıılan B..ı.. 
pr ruh Ye hl11iyatının nedea 
GtlrU daima cenub Ye cenubu 
prkiye doğru mlltevecclh oldup 
nu çok [güzel ifade eder. Buau 
Tilrkler, haritayı önlerine alarak 
dikkatlice bakar]araa anlıyacak• 
lardır. Türkiyenln hududları, k•o• 
dl tabii bitlwl ile, Boğazlann Aıya 
kıyılarında nihayetlenir. ,, 

'rtırk • Bulgar doıtluğunua 
ebediliğinden bahseden Bulgar gt4 
zetecileri, naallıat vermek ukal .. 
lığını önce kendi arkadaşlarıaa 
karşı yapııinlar. 

Ktiıtahlığın da bir derecem 
vardır. • 

icrayı Dolandırmak lstiyenl• 
rin Muhakemesi 

icra kaıasından ( 2090 ) lbi 
dolandırdıkları lddlaalle biri~ 
mlistantikliğo gönderilen aabı 
ikinci icra kltibl Kadri, Her 
Manavyan Vlçen, Serldı, Ağ 
Barsamyan ve letavrl hakkınd. 
dUn tevkif kararı verilmlıtfr. 

Avukat bay Salahaddhıle R .... 
ıayri meYkuf olarak mubakea4 
edileceklerdir. 

~A.~4r 
"'" ·v~~I 



DAiMON 
,.~·~··ANKARA MEMURLAR 

ELEKTRiK CEB 
FENERLERi 

Y enl fcad olarak garanti 
400 metrelik mesafeyi 
aydınla tar. Fenerin boyu 
23 santimetredir. Ağzın
daki bUyUk cam yuvar
lağı kr:ıtaldendir. 

Satış yer/,.ri : 

Ankara · S ofu Zade ~f ehmtt 1 •,miıı 

lzmlr 
Mersin 

• llüaeyiu if tlsnij 

• Ha.kale znclc Hlllımi 

Samsun • '.J'urınu E~ref 

, b'S! 

-

Kumbara sahiblerine : 
lı Bankasının 10.000 lira mükaf ath 
935 kumbara keıidelerinin birincisi 
1 Niıan 935 de ANKARA da noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya 
iıtirak edebilmek ıçın kumbara 
ıahiblerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat ıonuna kadar bankaya en aıağı 
25 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

- •. ~- ., . ~ 

Tür • 
ıye Ziraat 

Ban asından :, 
Türkiye Ziraat Bankaaınoa lııursa'da ekıiltme ile bir ıube bi

na1ı yaphrılacakbr. 

Ekeiltmc kapalı 11rf uıu!Ue yapılacaktır. Ekıilt111e ıartnameal 
Ankara'Cla Banka l.eYaıım MltllrlliUnden Ye l.tanbul'da Ziraat 
Banka1t Şa.be1iod.n ahnaWHr. 

Teldif mektupları ve teminat, ekıiltme ıartname1indeki izahat 
dalretindo 28/Şuhat/gM ak1a11Hna kadar Ankara'da Ziraat Banka· 
ıı Umum MlidUrl6ğ1'n• verllmif olmalıdır. 

TıldifJerden herlaanıf birini tercih etmekte Bankada tamamen 

ıerb11ttir. "754,, 

REÇETELER 
MÜSTAHZARLAR 

.PARFÜMÖRİ L f 

Karakoy Eczane 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

fstenbul K•r•köy c•ddesl No. 5 T elefoD : 14252 

lıtanuul Orman Baş Müdi;rlüğünden : 
Haliç ve Yenikapı iıkelelerinde tutularak mtbayedeye çıkarılan 

1000 adet kızılc:k çubuğu J 12 kilo ıhlamur çiçeği ve 14 kental 

M~şe odununa ait müzayede 2712/935 tarihine kadar temdit edil

miştir. A:ıc. ların yevmi mczkCırde 11at iki buçukta Orman mlldüri· 

l et kalemine ıolmeleri ilin eh.nur. (1026) 

1 
Çillerinizi 

Sihramiz güzellik 
balmumu ile 

giderinı~ 
''Gir A~Pptine,, ttlLİr eJilen 

bu bahnumu· kaba ve çırkııı 
cild in derıını~na rıiif ıız ederek 
o der~o• yıımu~atır l.::i nlıRlıl e
yio yüziiniizii yıkaıi ığıııızda 
leke1i ve ıert harici ltılıHknı!lnı 
pttrçıt parça diitiioür. Yeui ve 
taze cildiniz.in l.ı~yaz ve bir be· 
itenin oıldi gıbi yumııtllıl ıi','Pll 
ıörerek memnun ve 1-ıa~ rau kıı.
lır11uıı. Çiller, çirkin ıiyah ben
ler ve cildiıı kırıoı:ı:ılıl:l11rı hı.· 

mamen zail olur. 40 yatlıırı•da 
bir kadıu kolayrfl 30 yaılu-
rınıln gö· hıelıılır. Y.-ni ''*' 
ıi tırami z lıir rr ii ıellik bı:lrn11rnu 

"' olan "Cir A .. eptinP,. ~Mbtı nı ın 
hiçbir vakit temidiyl• tn tı ıı ti 
cildin aiyı>.h meuınatıııı Leınız

ler ve bu ıuretle ıiyııh ben· 
lerden ve miiııbeait ınesamat
tan kurtularak temiz ve tııze 

bir cilt meydana çıkur. Aktam
ları yatmar;dan evvel "Cır 
AHptint,. kullanını:ı: ve ıir; de 
kadınlacın buna (8ihrAmİ• bal
mumu) demeleriue hak vert
aekaiaiz. Hemen bugünden İı· 
tiuıale ha11layıaır; . 

······························································ Son Poata Matbaası 
5aluulı Ali i:ue• 
Heırirat Mlcllrl& Talalr 

00 Şirketi 
İSTANBUL'da 

KOK SATIŞINA 
BAŞLADI 

Soba ve Kalorifer için üç boyda kırdm•t 
tozsuz en iyi Alman koku 

Kurşun mOhUrlU çuvallar içinde evlere teslim 

TONU 1/ 2 Lira 

Müracaat yeri: 
. . 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 
. f stanbul irtibat bUroıu : Sirkeci Liman Hanı k&rfıımda 

MUhUrdar zade ham No. 32, Telefon: 23074 

DEPOSU • Kuruçeım• Altın9apa 2 numaralı 
• Kooperatif Mahrukat Dıpoıu. 

...---.. Telefon : 40456 ~--...... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----"" 

MEMUR ARANIYOR 
Elektrik cıbazlarına mUıterllerin evine giderek ıatacak memur 

lara ihtiyaç vardır. 
Bu lıi isteyenlerin abllla temiz, ticarette ebllyetll olmaaı •• 

hakkında ıehadet edenlerin iyi kimselerden bulunma11 llzımdıt· 

Bu meziyette olmıyanlarin mUracaabna ltızum yoktur. 
Bu memurlar komiıyonla iıtlhdam edilecek ve ehil olurlar,. 

kend~erioe iyi bir ıelir temin edeblleceklerdlr. 
lcabeden bUtUn izabab yazı ile vererek üzerinde 11Propogand• 

dairesi,, yazılı bir mektupla 1061 numarah poıta kutuıull1 

gönderilmesi. 

,---------------~ 
ADEMi iKTiDARA 

HORMOBiN 
TABLETLERİ 

Erkeklerde tenasUll zafiyeti 
ve bel gev,ekllGlnl 

tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

fiyatı 150 kuru~tur. 
Doktorlara; talep Yukuunda taflilit 

1
. ve nihau1t• iÖnderilir. 

Adres : 
· Galata Poata kutuıu 1255 '---------·· 

~---------------,. 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Aeeattleri ı Karaköy Köprübatı 
Tel. 423'2 - Sirkeci MöhGrdar:r:ace 

.. __ _.Han Tel. 22740
491 

__ .. 

ALGOPAN 
Bu 1akallı rHlm ~ 
bir allmetl farl· 
kadır. Bunu taıı· · ,-
yan d6rt klSı• madeni kutula~. 
teılrli airı ve ııxı ilacı v• 
Lütfen iımlne dikkat _/ 

NA°SıRiLAcl 
~ 

I 

/ 

•'' o•' 
En eakl naaır:arı bile pek kı•• ılı'~ 

m anda tamamen ve kakand•11 ~•"':JI 
Umumi depoıu: İngill& r Cl 

• 1 oıJ ' ecıaneal, her ecuned1~.~~d~;.- ./ 
ve mOe1air bir naaar ~ ~ 

Mersin Yolu 
fNEBOLU vapur'u 28 Şubat 

PERŞEMBE saat 11 de Payas'a 

11-k-ad_a_r. _____ ·_·ı.o_ı_s_ ..... ~ Dr. ihsan Sam1

11
,f 

Ayvahk yolu 1 ÖKS'ORCK ŞIJlboi..,'~ 
BANDIRMA vapuru 27 Şu· Öksürük ve nefeı dalhl•• jçio J,ı 

ve kııamık okailrök ırt d• 'fi• 
bat ÇARŞAMBA aaat 19 da tesirli iliotır. Her eca~ıı:ur. 
AyYahia kadar. "1016,, ~::~~~~:_d::•:,:P,:o_ı_a_nn_d_a_b"'.'"u_u-:- ,J•• 

-------------- l tdb ,. 
Zayi Mekbuzı t.t;;~l) o"~ Trabzon Yolu 

CUMHURiYET vapuru 28 
Şubat PERŞEMBE saat 20 de 
Hopa'ya kadar. 11 1014,. 

ümrüğünden aldığ•?1 ( kboıtJ f_'";'.I 
g l ı14 S-934 tarıhll m• ,,pr 
ra ı ve - 1 ğuııdaO 
eUim. y eaiıini • aoa 
hükümıüadür. _ :.ı 0pıılo' Yani Pap~ 


