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Serbest Yurtdaşları~ Sa-1 ~;~.~~,~~~~=-l t~ 
nıinıi Mütalialarından j 1-..: · 

istifade Edilecek 
~eşinci Ulus Kurultayında Müstakil 
~Y•likler için 16 Boı Yer Bırakılıyor 
. ö -
f;falk ~er AtatnrkUn Cumhuriyet ı ve fırka hUkii,.etl çalıımalarınıa 
İt ırka11 teşkilAtına ve ikinci uluı 6nllndı yapılan tınkid• 
ç'Şeblere beyannamesi: lerlı karıılaıtarılmasına fırıat 

J'•pıl u atın ıekizinci Cuma gUnU vcrmiı ve yurtdaıların ılyasal 
it . acak ıaylav !~çimi itleri olgunlugw unu arttırmııtır Her....ı•n 

erınde 1 f k A • • .. 

leiılik . ça •tan ır a umuma her v11ile ile dlitUndükleriaJ ve 
...._ .. davanı yeni mecliste de . f k 
111ustakt1 ti 1 . b 1 yaptıklarını fırka ıçinde ve ır a• 

l
ltnkan v•rm yke !r!n f uk unmasınat lılar araaında olduğu kadar eyi ve 
iıte "" e ıçın ! a namze . 

le sinde 16 boı yer bırakmıya temiz, ~Utün yurtdatların. da mu .. 
. •rar vermiştir. Aıaiıda yazılı rakabeaıne arıetmeyl vazıfe sayan 

\'diyetlerin her birind• birer fırkamızın bu kararını bildirirken 
'8ylavlık yer için fırkadE., nam· fırka teşkilAbmızdaıi ve fırkab 
tcd gösterilmiyecektir. ikinci mUntehiblerdın yukarıda 
6ı Cumhuriyetçi ve milliyetçi ol· yazılı \•asıft~.ki mUıtakil namzed• 

akla beraber fırkamız proira· lere rey vermelerini iıterim. 
:•ndan başka bir programla ve Birer saylavlık yeri boı bıraka• 
tkalı olmanın tabii kayıtları dı• h•cak olan yerler ıunlardırr 

llnda aerbeat çalışacak samimi Ankara, Afyon, Antalya, o .. 
turttatların ulus kUrıUıUnden ya· aiıli, Eıkiıehlr, Istanbul, lımlr, 

.. 

-w _, 
t~akları tenkitler ve söyliyeceklerl Konya, KOtahya, Si•aa, Tokad, 
t.9\:•laalarla millt çalıımanın kuv· MuA'la Niğde Y oııad Çan lem 
İitı ~necejl ~ıaaatincle bulu_,. te ' mon~. ' 

· Bu yolda geçirditimlz dört ( S•çlr11 ı1ı,.. •14 A•hrler lthcil 

AtatUrk'Un başkanhjlı alllnda toplanan fırka dlvan1nda bulunmak Uzere dUn sabah Ankaradan 
şehrimize getan Bakanlanmızdan Bay AU, Celll, ŞUkrU Saracoll':I• Zekli; Refik, Rana, Tevfik 

RUfdO Aras, Fuad, Abidin ve dller zevat 

~ tecrübe fırka esaslarımızın Hg/11mızdadır.) 

öz TÜRKCE 
[)·· k 

le,de lln. o r•ute- r------------ yabancal•rdan ,.,. 

1-1 )' 
1 bır Bom bay s· . D A""' h dım dlıenmeğ• kil'· 

illi ••
1

'
11 Yardı; in- ızım e ga an- kııan bir Oımanlı 

Yeni Romanımız 

• 
-~ ... nız 

• 

Dolandırıcılık Suçluları 
İcradan Fazla 

Tevkif 
Para Çekenler 
Edildiler 'it tere le d 

-. .. h •rtı hiri- ) v d aj"ahanı a, Hln-

t•r y'"çyt•Gnden 8rJmJZ 8f l diıtandaki ağahan 
er bl , 

argatal k rtakım gibi, elbirliti ~den 
•tıta 11111 

1 1•r. olduğunu, bu arada, Hin- ürk ulusunun ezici çokluğu l<art•· 
Hayrol un' ikinci Jcra kilibliğinden açıkta kalan-;; ikinci ceza mabkemeaine 

tayin edilen Bay Kadri, icra dosyalarında tahrifat yaptığı iddiasile 
Çarıamba gUnll tevkif edllmiıti. Müddeiumumilik idari ve cezai nok· 
talardan tahkikatın derinleştirilmesinEı IUzum görmUıtUr. Bir taraftan ·•·ıa.... •rkınlitlni (iıtiklll) aiiden ıında, azlıkta kaldıfını anlaya .. ak 

blrı,1e,~ ~•tkanı, Gandintn fırkuilc çekllmekton baıka yol lıulamamııtı. 
lttahan ' 112iliz :>uyurutun:ld olan Kendi 8z benlikleri .lururken, baı-
dıktarııu ~~•lGrnanlarının azlıkta kal- kalanna avuç açan, b'tkalşrının bu-

8" ıldiriyordu. yuruj'ile, kendl kardeılerini ortadan 
Oını.11i1•~, b~na on beı yıl ör.ceki, kaldırmata savatanları• sonu budur. 
llldırdı. lrluyeıinln iç görünUılinll Aj'ahanın yaptıtına ıaımayahm. 
1' 1335 • 133 Yakın bir geçmiıt• bfafm de bir değil, 
Grkıy.•in· 6 ııralarında, Oımanlı blrçok atahanlarımız •ardı. 

l•rdı. B ın baıında ela bir Atahan 
•ıiliıl•reub·~darn, fngili:ı seve likte; Hele neyse ki, kocamıt ağaçların 
l~ihıde h 1 e parmak ııırtmıtt Onun aötdeıine sarılarak bl1lyin bu yapı-
l•"'l'iei idı.•r h12illz, bir can kurtaran tık otları•, ııenc Türki7ed~ fili:ılenlb 

Clrlc~hıı le dalbudak aalamıyacaklarına inanı-
...., •ndi varhj'ına lnanmayıb, mtz: var. - «• 

Yunan Donanması 
l<u""etlendirilmesi Meseleıi Hala 

Münakaıa Mevzuudur • 
-------

Yazan: 
Server Bed; 

s,..,. Po.ftı oiuı•· 

c11l11rı birkaç gü11 
••nr• "• •nf•• bü
•ilc Alki••wl .. "• 
HD.. olcuga~111ı.lor• 

'•r. 

······························································ 

rKARAGÔZ 1 

.~ 14 fubat Perfembe gunu 

r,._,lt•r•11l11 D tl11i 6••ll.,.,,.IH11 D•e•• 
•tu..u~) 

....- Tq(klyenin en eski ııazeteai oları 
l(tlRAG6Z yepyeni · hf r ıekilde 
renkli tal;lôlarla çtkaoalr ve Türk 
ıSPeteciliiiode bir iu.lip .yepaoaktu 

1 
1 

Müddeiumumi muavinlerinden Bay Muhliı, tevkif edilen Kadriyi tekrar 
dinl!yerek su~ ortağı olduğu iddia edilenleri ararken diğer tarftan 
Adlıye mUfetti,Ierinden Bay Ferid de idari cihetten tahkikata el koy
muştur. Söylendiğine göre suiistimal genişti r. Ve timdiye kadar da 
alt•, vedl doi '~'!. lh:erindeld t edkikat ancak bitirilmiştir. 

( Devaını 11 iucı yüzde ) 

Bir Adam Kızının Kendin-
' .. 
jden Olmadığını Oğrendi 
1 Öğrenir Ôğreni.ez . De Üstüne 

Fenalık Gelerek Öldü 
lımir, 1 ( Hususi ) _ lzmirde 

ecnebiler araıında dedikodu uyan: 
dıran bir hidlse olmuttur. 

Karııyakada oturan Bay "0 
adında Yunan tabaımdan bi; 
ıatin "E,, leminde on dokuz yaı· 
larında srüıel bir kızı vardır. Bu 
kıza Almanyada vefat eden "Kün 
iımindı bir zattan bir mektub

1 

ıelmiıttr. Mektub geldlii 1ıUn 
derhal açılm•ı ve bütün ailenin 
önünde okunmuttur. Bay KUn 
mektubunda kıza, şimdiye ka
dar kendisine meçhul kalan bir 
sırrı ifta ettiğini, "E,, nin hakiki 
babaaı olduğunu ve servetini ta• 
mamen kendiılne bıraktığını bil
dirmekte idi. 

Oglinc kadar 11 E ,, yi kendi 
öz kııı aanan Bay "0,. teeaıUrlln
Clen ölmUıtür. Bayan "E,, hakiki 
babasından kalan mirası almak 
lzere Al•anyaya aitmiftlr. - • 

·············································-··············· , 
Soııget Rusya 
Japonya 

Moıkov ,2(A.A.)- Ta• ajana• ~ildi . 
riyor; Pravda aazete1i, Japon Dıtııler• 
Bakanı Bay Hirotanan beyanatınK 
aid o!arak Bay Mo!otof tarafından 
Sov7etler konıreainde bir ademit•· 
cavGz mlaakı akdi hakkındaki Sov
yetler Birlili tek lifin in Japonya 
tarafından reddedildiğini bildiren nu
tuktan bahıede.rek dıyor ki: 

" Herkea"n bilditi aibi .Sovye~~·r 
Birllti harbi diifÜnmeditıne .~o~e 
bundan Japon Militariıt mahafılının 
ltalihazırda tecaYÜZ lüzumu meHle· 
ıi•İ tedkik etmekte oldutu mana
ıım çıkarmak lizımııelir . . Sovyetler 
Birlitinin Sovyet - Mançurı hududu 
ara1ındaki tahkimatı ancak Japon• 
yanın Sovyet uzak dofuıuna kartı 
her an mltemadiyen ve açık 1Urett• 

ltazarlaklar yapmuıadaa •ltevelliddir." 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] 

Trakya 
Yolundaki Hadise 
Şayiası 

'l'rakyada, AYrupı ıkıpresl yo• 
lunda bozulan hafün tamiri ioin 
gelen bir Yunan treninin muha
fızlarımız tarafından teoavüse 
ugradığı iddiaıı bel"rdi. Bizzat 
Yunan sefiri de hadiseyi izah 
ve bu iddianın yersizliğini tasdik 
etti Şayianı~ halkımız uaaında 
bıraktıiı intibaa gelince; onu 
dı& dün ıöyle teıbit ettik: 

Day Enver ( Üııküdar Bağlarbqı 
12) - Keraataçta bir Yunan marıan
dizi'• bir · direzineye .ıı1a atet edil· 
mit, iki kiti de 1aralan1aıf. Bu Jara• 
lanma bldlHıiai Ankaradan l'elen 
baber'er tekaib etti. Yalaıı: buradaki 
1nlllel:e1ten ıeçecek trenlerin vakti•· 
de hu .ud memurlarımıza 1 bildirllmHİ 
lbımmıı. Böyle ufak, tefek hudud 
hidııeLri dnny:ıma her yerinde olur. 
Bupn Yuaaniıtan da bialm doıtumuı:, 
mllttefiki111ia ve komıumuzdur. Biz 
Yunaaidaaın hududlarındaki uyanık• 

lığını itlttijfoıia ve tezabOrabnı rlSr· 
dOtllmüa aa•an aa1ıl ıeYiniruk, on• 
ların da bizim budud memurlannmnn 
vaı.ifelerine kartı olan candan batlı
lıklarını ır6rerek mem11un olmaları 
İcab eder H zannederim ki 8yle de 
olınuotur. .. 

Bay Nuri Gündlb (Beyoğlu Oad· 
deikebir 82) - Gazetelerde 1'ÖrdG111: 
Karaataçta ufak bir badi1e olmuf. 
Buradaki mil.elle.ten ı•çecek trealer 
Ye dereziuelerni dalla eYnl budud ka· 
rakollanmm haberdar etme!eri icab 
edermif. Bir yük trenile bir direzlae 
b<Syle bir mecburiyeti uautarak ora
dan ••çmit'•r. Daima m6teyakldz 
buluaan memurlanmız bunları durdur
mak lçia bnaya birkaç el ateı et
miılerdir. Belki bi&imkileria bayi• 
atet açmaları bir aokaaadır. Fakat 
doıt milletin timeadifercilerinin de 
bir taamlle riayet etmemeleri ayni 
baclmdi bir kuıurdur. Şu halde biri· 
birimize kuıur bulacak ve kabahat 
yGkletecek nziyette detilia. O halde 
bu itin dedikodu mnıwu yepılmıya 
hiç bir deteri JOktur. Ve Haıen de 
kapanmıfhr. Belki biaim araması .. ker 
ren~ göıtermekte menf aatlı olanlar 
Yardır, fakat OJJların da lmitleri ıuya 
dDıeccktir. 

* Bay Faik (Fener Balat caddeııi 112) 
- Yunan hududumuzda ufak bir 
badiH olmuı. Bu hadiH bOyOk 
do.tlufun yanında hiçbir ıey detildfr. 
Yunanlılar oradan trenin f•Ç•Htinl 
daha eYYel memurlarımıza laaber 
Yermeyi unutmuılar. Biaim hudud 
memurlarımız da b6yle beklenilaalyen 
bir karaltınrn ıeldij'ini ırörünce dur
durmak iıtemitler. Bunun için de 
bnaya birkaç el ıillh boıalt•ıılar. 
Habbeyi kubbe yapan ve aramızı 
bozmak iateyen dütmanlar belki bu 
hadiaeyi de bOyfttlirler. Fakat böyle 
ıeyler alelAde zabıta vukuatındandır. 
Bence hiçbir kıymeti 7oktur. Billklı 
hudud muhafızl arımızıo uyanıklığını 
ıröltcrmHi itibarile de takdire ıayan
dır. 

Bir ~çakçıhk 
lıkenderiyeden limanımıza gelen 

Eı• npuru atefçilerinden Hasan, 
kirli çamaıırları arHında altı tane 
LUlu el çantaaı çıkar .rken yakalan
mııtır. 

SON POSTA 

L 

Bay Velinin 1000 Lirası 
---------------------------------------~ 

iki Dolandırıcı ile Beraber Göz 
•• 
Ününde Kayıplara Karıştı 

Geçenlerde Ereıiköyllnde çok tuhaf bir hadiıe 
olmuıtur. 

Bay Veli isminde bir enkazcıya kalantor kılıklı 
iki kiti mUracaat etmft Ye ErenköyOnde bir köşk· 
lerl bulunduğunu, bunu kendiıine yıkmak Ozere 
aatabllecekleriai aöylemiılerdir. Bay Veli, eneli 
klSıkn yakından görmek lıteaiı, "paıarlıia ıonra 
glrjtiriz." demlftfr. Bunun lberlne . llç kiti yola 
çıkmıılar Ye ErenklSy cıvarında az harab bir köşke 
Yarmıılardır. Kerli ferli zatlar, demir parmaklıklı 
kapıyı aralayarak klStkftn bahçeılne girmiıler ve 
enkazcıya yapının dahili kııımlan hakkında izahat 
Yermete baılamıılardır. Bay Veli, binayı yalnız 
dqından glSrmekle iktifa etmif, ml\şterilerln elinde
ki tapu 18nedinl de eylden eyiye tedkik etmemiftir. 

l şahid tedariki ile hemen oracıkta imza edilen 
mukavele mucibince enkazcı peşin olarak ( 1000) 
lira lSdemiı ve ertesi gUn işe baılamak vaadım 

almqtır.Kerll ferli mUıterUer gidedurıunlar, Bay Vell 
erteal ıabah adamlarını toplayıp köıke vardıj'ı 
uman asıl komedya o zaman baılamııbr. Enkazcı, 
ev aahlblerine k6şkU yıkmak llzere l~e baılıyacağım 
haber vermek için kapıyı çalmış, fakat hiç tanıma• 
dığı kimselerle karşılaşmııtır. Kl>şkiln aııl aahiblerl 
Bay Velinin iddialarına rağmen kö§kll hiç kimseye 
satmadıklannı ve satmıya da niyetleri olmadığını 
ılSyleyince mesele olduğu ıibi anlaıılmışhr. Dolan• 
dınldığını anlayan enkazcı, getirdiği adamlarile 
beraber tekrar geriye dönmüş ve hadise hakkında 
alAkadarlara malümat vermiıtir. 

Nihayet, geriye dönerek kahvede toplatan alıcı •• 
nbcılar, Bç qağı bet yukan, kötkü iki bin liraya 
utmak Ye almak huıuıunda uyUfmuılardır. iki 

Bay Velinin ellndeld mukavele için ıehadet 
eden iki kitinin de ynıh adreılerde bulunmadıklan 
anlaıılmııbr. Şimdi bu kerli ferli zatlar aranıyor. 

Ticaret Mektebinde [Gece Yarısı 
Birçok Derıler Franıızca Bir Kadına 

Olarak Okutulacak c d 1 ÔtrendJğlmue göre, Ytıkaek AJ al zrmlŞıar 
lktlsad ve Ticaret mektebinde 
6nüm0zdeki sene bazı değiıiklikler 
yapılacaktır. Bunlann en batında 
olarak, Liae kıımında birçok 
derslerin Fransızca olarak oku
tulmaıı kararlqtmlmıfbr. Bu ıu-
retle Ticaret talebeai mektebi 
bitirirken bir de liaaa elde etmiı 
olacakhr. 

Dijer taraftan hvlçreden , .. 
tlrtilecek birkaç profellSr de, 
aelecek tedriı yılında vaz.if elerlne 
bqbyacaldardır. 

Kamalı Bir Adam 
Zeyrek yokufunda ınbhell bir 

vaziyette dolaımakta iken yaka
lanan Fikret adlı birinin üzerinde 
bir kama bulunarak mDaadere 
~dilmiıtir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şof 6r ŞnkrUnUn ldarealndeld 
1840 numarala otomobil Şiıhane
de 11 yaflnda Mebmed adlı bir 
çocuia çarparak yaralamııtar. 

lf- Şoför Hakkının idaresin· 
deki 1070 aumaralı otomobil 
Bonaontide liiDtçU Yaıara çarpa
rak yaralamıştır. 

>f Salihaddin Ye Hasan adla 
ilil kafadar Şehzadebaıında Bay 
Kemalin evine girerek öteberi 
calarken tutulmutlardır. 

lf- Y orgl adlı birisi, kantar· 
cılarda kömtircll Hızırın kantarını 
kapıp kaçarken tutulmuştur. 

Adliye Bakanım Ziyaret 
Müddeiumumt Bay Kenan dün 

öğleden sonra Park otelinde Hak 
Bakam Bay Şükrü Saracoğlunu 

ziyaret etmiştir. 

Galata'da Doğruyolda Bay 
Alinin gazinosunda çalııan Bayan 
Emele, evvelisi gece yarııı yamn· 
da Salim lımindo bir tanıdığı ile 
••İne dönerken EminlSnfinde 
Kereatecilerde Ahmed ve lsmall 
iıminde iki arkadaı bu kadına 
laf atmıılar, iddiaya ıısre Salime: 

- Bu kadını biz.e ver, demir 
ler, ıillhlanm çekmiıler, tehdid 
etmiıler. Salim buna muyafakat 
etmeyince her lkial birden kadı

nın elindeki çantaya ablmıilar 
•e kaparak kaçmaya baılamıılar. 
Bunun nzerine Eme~le Salim 
bağırmıılar. Bekçiler gelmif, Ah· 
medi yakalamıtlar, lsmail kaç· 
mıı. Abmedi dün Sultaaabmed 
ikinci Sulh Hlkiml te•kif etti. 
Ahmed kendiıinin de laman tara• 
fmdan tchdid edildiğini ıöyle
mekte ve ıuçunu lımaile yOklet
mek istemekte idi. Poliı timdi 
lsmaili arıyor. 

lstanbul Limamnm Sahası 
. Genişletildi 

lıtanbul limanının dar oldup 
naz.arı dikkate alınarak, limanın 
Sarayburnundan Salıpazarma çe
kiJecek bir hat istikametlndan 
Halic tarafına iaabet eden kısım 
olarak teabit edilmesi tekarrür 
etmiıtir. Bu auretle limanın boyu 
beş yüz metre uzamaktadır. 

Ziraat Bakanmın Tedkiklerl 
Şehrimize gelen Ziraat Bakanı 

Bay Muhliı, dun öğleye doğru 
Ziraat bankasına gelerek buğday 
lılerini tedkik eden komisyonun 
relal Bay Atıf Bayındır ile g6r0r 
mUt Ye izahat almııtır. 

Bir Fırın Çüktü 
Bereket Versin insan 

Zayiatı Olmadı 
Eyübde Kı:ıılmescid caddesinde 

bay lsmaile aid bir fırın evvelki 
gün büyllk bir gtlrültQ ile ç15k· 
mUıtnr. Bu çl>kUınn sebebi, son 
zel!'elede fırını tutan duyarlardan 
bazılarının çatlamıı olmasıdır. 
Binanın bilhassa Bat kat kıımı 
ve çat111 tamamilo aşağıya lnmlı, 
orta kat bölmeleri de aAtrlığa 
dayanamıyarak göçmllftOr. Şura• 
11nı UAve edelim ki, bOyQk bir 
facıa doğurabllec•k olan bu ç6-
ktınUl, bir teaadtlf neticesi, çok 
bafıf atlabl~tu. Çllak& fuua, 
bozuk, ekmek çıkardığı için 
belediyece muvakkaten kapablmıt 
b'ulunuyordu. Göçme badiaeainin 
bu kapalı gllne raatlamHı, içinde 
biç kimsenin bulunmamaımı kea• 
diliğinden temin etmiştir. 

Bir Tecavüz 
Davası 

Ortaköy'de KUçilkfııtıkh'da 
oturan ve Kuruçeıme tlltUo depo-
ıunda ça:ııan 17 yaşında Seher, 
dün Müddeiumumiliğe mUracaat 
ederek aynı depoda çalııan (23) 
yaşlarında LAz Ahmed tarafından 
tecavüze uğradığını iddia etmlt 
.-e muayenesini istemiştir. Mua· 
yene mUsbet netice verdiği açın 
Ahmed hakkında takibata ba,
lanmııtır. 

Vesikasız Bir Dişçinin 
MahkOmiyeti 

Tiirkistanlı bay Ahmet Yesİ• 
kasız diıc lik yaptığı iddlasile 
dlln Sultanahmed ıulh birinci 
ceza mahkemesine verilmiıtlr. 
Hakim ıuçu ıabit gördUiil için 
Ahmedi on beı glln habae mah
kum etti. 

Güniin Tarihi 

Yine Bir Yanma 
Faciası Oldu 

ihtiyar Bir Kadın ile 
Köpeği Yandı 

Don öğle fü:eri LAielide bir f acl4 
olmuf, ihtiyar bir kadın ile bir k• 
pek diri diri yanmışt r. Facia ı5fl' 
geç mittir: 

Lalelide Taıhanda 8 numaraM 
odada 70 yaılarında Feride adlı ki_. 
Hıiz ihtiyar bir kadın oturmalda~ 
Feride klSpek meraklısı olduQundtll 
muhtelif cinsten 10 dan fazla kö~ 
bHlemektedir. Dlln sabah saat o4 
raddelerinde hanın içinde dolaımakd 
olan odabatı Mchmed, ihtiyar fei 
ridenio oturduQ'u 8 numaralu odanıl 
kapı aralıklarından duman çıkmaktl 
oldutunu görerek kapıyı çalmııtıA 

Kapının içinden kiliti olduğun" 
dumanıa ve kokunun gittikçe f a:ıllf 
lattıtım gören odabatı Mehınel 
derhal poli•e haber vermittir. Biraf 
ıonra oda kapraı kmlıb içeri gtrM 
lince adanın içi aleYler içinde 94 
ihtiyar Feride ile bir köpeğin de ya• 
narak ölmOş oldukları garnlmiltUlti 
Biraz ıonra yetioen itfaiye yangııtl 
t3ndOrmOıttlr. Yangının devrild 
mangaldan çıkbğı anlatılmaktadır. 

TUtUn MUfterllerl 
Aaya Memleketlerinden bazı fırmaıl 

lu tlitGn almak üzere alAkadarlarl 
mGracaatta bu1unmuılardır. Cavad .. 
yapılan bir mOracaatta da, oradİ 
TOrk tlltünil itlemelc Uzere bir fabrikAt 
kurulması teklif edilmektedir. 

Mogol Tarihine Ald 
MUhim Vesikalar 

Pari•, 2 - HQyük bilginlerden b-f 
Godar, Merkezi Aıyada 13 n 14 üncO 
asırlarda Moıo!ların lrandaki hayati 
larına dair çok kıymetli vuikald 
bulmuıtur. 

Eakl Seyrlaefalnden Al•
caC)ı Olanlar 

Eakl Seyriıefain idare1inin taafi! 
itleri dGn tamamlanmıtbr. Bu iti 
uj'raıan komiıyoo Seyriıef aioln a 
cak ve borclarını teabit ederek Mali,t 
bakanlıtına bildlrmittir. ldared .. 
alaeaklı olanlara ylzde 5 faizli bonf 
nrilecek ve l.tihkaklan 71di , ... 
:sarfında adeaecektir. 

Şehir Meclisi 
Dün Toplandı 

' lıtanbul Umumi Mecliıi, dUn 8tl• 
den 10nra eaat 14 de, Şubat devresi 
toplantılarına baılad. 

Geçen toplantının zaptı okunı 
kabul edildikten aonra, Daimi ene 
men tarafından tetkik edilib mccll 
an.edilen konHrvatuYar, Şehir tlya 
roau, Dariillceze ve Karaaj'aç büt~ 
leri 16rOşilldO. Bu blltçelerin Mecli"I 
mllukereıinden en·el bütçe encüm--. 
nlnde tedkiki muvafık bulundu. 

Bundan ıonra, BeyoAfo basındı 
Kadri, Yalova Anamdan bay Kemal 
iıtifaları okuadu ve kabul edild 
Yerlerin• yenileri ıeçilecektir. 

Belediyenin Periye banka1ına ol-t 
borcu itinde iyi bir anlatmaya ~ 
yaaıut ettiğinden dolayı, Adliye b"f 
kaıaı Bay Şükrü S!!'raça yazılım t., 
ıekkilr mektubunun kar4ılıj1 okundlfl 
Adliye Bakam diyor ki: 

''Mektubunuzu aldım. btanbul Şef 
hir Meclisinin bnkkımdnki yüksel 
duyıular.na teıekkllr ederim.,, 

Bundan sonra, muhtelif makamlrr! 
dan ge1en t~zkereler okunarak, ai 
oldukları encllmenlere hnale edild 
Mecliı peroembe gllnü tekrar topl .. 
nacaktır. 

j __ S_o_n_R_o_st_a_'_n_zn_R_e_s_im __ l_i _Hı_i_k_a_y_e_s_i _: :------------R_a_z_a ....... r...___O_l_a_R_as_a_n_B_. _D_ig_o_r __ IG_i _: _I . 

- Bllyükderedeki meyva ena
titJsll bir ambalaj seriİ•l açacak
mıı Hasan B. l 

... Meyva anıbalijlarının bepıl 

sergiye konulacakmıf.. 

Bu ıergiyi görmek her halde 

hoı bir feY olacakL 1 
Hasan B. - Hoı bir f ey 

af yi görmek değil do.atom ?. ···- ı 
... Sergiden sonra elde ed. ece~ 

istifadeyi görmek hoı olaca r 
Onun için bekliye!lm •e ç• 
dan evvel paçaları ııvamıyablll-



3 Şubat 

Hergün 

Yazı Çok O/dala için 
Bagiin Konamatlı 

... ··············· 
Sevg~TJ?.;,~g~;i;;~ 
f aponyaya 
Ağır Bir Cevabi 
kan~ıkova, 2 (A.A.\ - Baıba· 
J ay molotof, ıon nutkunda 
aponya b . 1 b 

rotanın arıc ye akanı Bay Hi· 
devletle Ja~o~ ... parllmentoıunda, 
betle l r hırlıgılo olan münase
tahu( hakkında y•ptıiJ beyanatı 

11 ederek demiıtir ki: 
}'a •1 - Bay Hirota, Sovyet Rus· 
~lk 1: ~•tluğu azami ıurett• teş· 
llles t 

1 
enUz haJJedilmemit olan 

iki ~~ 1~rl hal için gayretlerini 
lbU 11 1 artırarak iki memleket 

naaebetı . 1 •urett erın n muslihane bir 
oldut: lnkiıafını tHrl anuıunda 

A. nu ıayJeml.ştir. 
bey rıularımıza uygun olan bu 

'"atı la ı rıber B 1• m arız. Bununla be-
hi... ' ıy Hirota, hududlanmızı 

... ay• .. 
llııı •çın uzak doğuda aldığı .. 
haı lllOdafaa tedbirlerinden bil· 
ıniJ 11 bahıetmeyl lüzumlu addet· 
Japo V• aynı zamanda 1905 Ruı. 
•dllrn~ harbinden sonra imza 
•in~ 1 ~lan Portamut muahede
hluahd~ 1faret etmlıtlr. Şimdi bu 
•hed e .eyi tetkik ediyoruz. Mu· 

•• R_01rı ikinci maddeıi şudur: 
ltdt f uıya ve Japonya, her tUrlll 
için 

9 
Rhhum mevzuundan lçtinab 

\'ıy' I< uıya • kore hududunda Rus 
tebdid ore .araziıinln emniyetini 
•ak ~ edebılecek her hangi bir 
ed erıktedbir lttibaıından lstinklf 

ece ferdir. 
ile 20· 1·925 tarihinde Japonya 
hl .bktedllen Pekin anlaımaaı 
S Ucı ince, Portsmut muahedeıi 

Resimli Makale a Sporda Zeka a 
Yirminci aaırda apor, kuYYottan ~ ce ııekl 

itidir. Eyi lılemlyen, dllfünemlyen kof bir 
kafan il altandakl vücud rıe kadar kuvvetli 
o uraa olaun en &.Gçük bir aaraınhda yıkılmıya 
ııö~mly• mahkOmdur. Önce ııeklnıııı, bilııln .ııl 
çoııaltınıL O zaman bazuları:u tlt lrmek, vücu
dQ:ıUzQ kunetleaolrmak keadillğinden k • 
•• ,,.,.,. o 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Atatürkün Başkanlığında Yapılan 
Büyük Toplantıda Ve~il n Kararlar 

Azlıkiara Mensub Yurtdaşlardan Da Sa ~av Seçilmesi için 
Cümhuriyet Halk Fırkasınca Yardıma Karar Verildi 
lstanbul, 2 (A. A.) - Teb· 

ili; 2 Şubat 1935 CUmuriyet 
Halk Fırkası Umumi Riyaset 
Divanı, Umumi idare heyeti, fırka 
mec'ls grubu idare heyeti ve icra 
vekilleri 2 şubat 1935de Dolma· 
bahçede Önder AtatUrklln Bat· 
kanhğında toplanmıılardır. Yeni 
seçim eaasları, millete arzoluna• 
cak beyanname, müstakil saylav· 
ların yerleri ve adedlerl hakkında 

mühim müzakereler cereyan et
miştir. Müstakil saylavlar arasında 
azlıklara mensup yurddaılardan 
dahi saylav ıeçilmeıi için· C. H. 
fırkasınca yardım edilmeıine esaa 
itibarile karar verilmiştir. Atatürk 
mllzakerelerjno 3 Şubatta devam 
edecektir. 

* Saylav seçimi için hazırlıklara 

ıştır. Üniversite konfe· 
unda lizımielea tertibat 

"· T ehiı heyeti bugün 
toplanara hazırlıklar etrafında 
müzakerele e bulunacaktır. 

Rey sandığı büyük bir a:ayla 
belediyeden kaldırılacak ve ıe-
hirde gezdiriltrek Üniversite kon· 
feran salonuna götlirUlecektir. Rey 
atma işine saat 1 lde baılanacakhr. 

aı~~Yetler .BlrJiğlJe Japonya ara· 
tık 8 tlmdıye kadar mecburi ola· 
t,d. merlyetinl muhafaza etmek· 
ı, ır. Herk .. biliyor ki, So•y•t· Kabak Deve Kini 
lhh birliği bUUln uiuılararası ta· · Bandırma, 2 - Marmara ada- lzmlr 2 - Ôdemiıte Cemalin 

Yine Zelzele 

lh :dlerlnde olduiu gibi bu mu· larında don gece Uçtl tiddetll Y •hudilerİn dev~ıi aahibinin üstüne çıkarak 
ta~8 •nln bUtUn hllkilmlerlnl de olmak Uzere 12, Erdek ve Ban· eımıı, Cemalı kurtarmak iıteyen 

B men ifa etmektedir. d d d d Ba a Datladı sn.leym. anı da altına almııtır. Her 
dudJ u Kore ve cenub Sahalı'nl hu· ırma a a ıl detli iki zelzele Şl n r j lk k ı. ezı ağır yaralıdırlar, vllcut· 
hakkarıduım tahkim edilmemesi olmuıtur. Haaar yoktur. Tunuı, 2 ( A. A.) - Sarhoı lerı hurdahat olmuştur. Deve 
~eler~ alet iki Ye dokuzuncu mad- Ankara için Otobüs yerli askerler araıında çıkan ebem.. mUtahode altına alanmııtır. 
hakkın~n doğan taahhüdlorimiz Ankara, 2 _ Şehir meclisi miyetsiz bir gürültü, zabıta me- Fransız Tıb Talebesı·nfn 
llutuıcı. •da böyledir. Bay Hirota murlarınm mUdahaleai tızerine 
· rınd p Ankara için Sovyet Ruıyadan G i •1ndekı b • ortlmut muahede· kan bir netice vermiı, a1kerler- rev 
'1ançurı u taahhlldUn Sovyet. lOO otobllı getirtilmeaini karar- den ve memurlardan birer kiti Nansi, 2 - Fransada ecnebi· 
turnun;a ~ududuna da teımlli iti- laştırmııtır. Otobüslerin ilk par- ölmüş, birkaç memur yaralan· lere d~ktorluk yaptırılmaması, 
Olduğu •taret etmiştir. Malfım tiıinl iki aya kadar getirmek mııtır. Hidiıeden ıonra yerliler ya· ecnebflerm hastanelerde ve fakUl-
So~Yet. Uzere mezkur muahede Uzere Ruıyaya bir heyet gide· budi mağazalarını kırıp geçirmiş· teler~e memuriyete alınmamala· 
"11 tah1c· Mançuri hududunda teda· cektir. lerdir. Asayışı iad• ve birkaç ki• rı~ıl 11.t~yen ~ıh talebeıi bu iı· 

•• •• oz n ıs ası 

Sergide Göremiyece

ğiniz Bir Ambalaj 

•• Tilrko!iılıı açtığı amba!Aj ıergiı'nclen 
sonr.a, lalan bul 'ilAyetinin mey va 
enıtıtQı;ü de meyvaların nuı\ ihrac 
~~amek .ge~ek oldu~unu göstermek 
ıçın, yenı bır ambalaj sergisi kuru
yormuf. 

Son Postan ı n timdiden bildirditine 
ıö e, gelecek mart içinde açılac k 
bu ~ergide meynların yalnız ambalajı 
değıl, onların o:taçta iken seyredilmesi 
top 'anmaaı, ambarlara kadar göUlrill· 
meıi de gösterilecekm"ı· 

Bunların hepsi pek iyi n pek isti· 
fadeli feyler. Fakat benim söy'iye· 
ceğim ambdijı, tilbhes'ziir ki, o gQ. 
zel sergide göremiyeceksinİL Çünkü 
ilkin ambalaj ne Avrupa usulündedir, 
ne de Amerika usulünde. Halbuki 
Türkofisin sergisi ancalt Amerika usu 
lü ııü göıtermiı, meyva ambalijı aer
g si de Avrupa usulünü göslerecekmif. 
Sonra da benim sörliyecetim ambaliijıı 
içine giren meyva ne Avrupada var
dır, ne de Amerikada. Benim söyle· 
mek iatediğ.m ambalaj, taze hurmanın 
ihrac na mahsus ambalijdır. 

)f. 

. Avrupalılar Ye Amerikalılar rlbl, 
bız de burada taze burma nedir, 
bilmeyiz. Bizim yiyebildifimiz kuru 
hurma ile, hurmanın tazesi araıındaki 
f:ırk • tetHhde hata olmaz, derler. 
insanın dirisi ile ... ( Tetbihl yine söy
lemiyeceğim ). Hüiha taze hurma, 
kurusundan büıbütOn ayrı bir ıeydir. 

Zt- ten portakal da öyle detiJ mi? 
Portakalı ağacından keodiJeri kopa· 
rarak yiyebilmit olanlar bilirler ki 
portakal bizim burada manavlarda~ 
alarak yediğimiz portakaldan bOsbD· 
tün başka bir nefis lezzette meyvadır. 

Taze hurmaya Arablar • ıraliba 
ıslak manasında • rutab derler. Bunu 
bilen herkes, taze hurmanın dllnyada 
en nefis meyva olduğunu aGyJemekte 
müttefiktir. insan bundan okkalarla 
yer, bıkmaz, ondan sonra da mideye 
hiç zarar Yermez. 

Her güzelin bir kusuru olduğu 
gibi, bu güzel meyvanın da bir kusu• 
ru dayanıklı olmam ~ aıdır. Ataçtan 
koparıldığı vakit çabuk yemek 
gerektir. Durunca çabuk kurur. 
biıim burada yediğimiz kuru burma 
aibi olur. insan kurumuı hurmayı 
yediti .-akit, bu meyvanın neden 
dolayı o kadar t3hret bulduğunu pelc 
iyi anlıyamaL 

Ben de hurma memleketine gitti
A"im vakit taze burmaya daha yeme· 
den önce, savalh deYelerin gece 
g!ndih, maval dinliyerek hurma ağaç· 
larının diblerine su çektiklerini 
ırörünce, hurma gibi bir meyva içia 
o kadar zahmete niçin katlanıldığını 
anlıyamamııtım. 

Sonra taze hurma meydana çıkıb 
da yediğim vakit, burmanıo Ramazan
da iftar sofrasına girme1indeki hik
meti, böyle gtlzel bir meyvayı yetiı
tirdiğinden dolayı deveye mllbarek 
hayvan denilmesindeki hikmeti iyice 
anladım. t•dir. F~kattan biç bahsetmemek· Umumi Meclisler Seçimi ti tevkif edilmiştir. ~~m~;ı~~·dir.ta viye için grev ilin 

~Ylediğ' at Bay Hirota yukarıda Maarif IV1üdürlerinin * 
en bu l maddelere işaret eder- Ankara 2 - VilAyet umumi Bel crr ad 'd Arabistan da taz~ hurmayı yiyerek 

dıterı d rnuahedenin batka mad· meclisleri seçimi memleketin her Salahiyetleri o· a onun ıezutini duymuı olan ktmae:er-
Me, •

1 
~olduğunu unutmuıtur. tarafmda bu ayın dokuzuncu Ankara 2 _ Kliltnr Bakan· B • LJ """d • den bazıları, çoluklarından çocukla-

R e a Ü cumartesi ıUnU yapılacaktır. ı h J t li t ır na ıse rından uzak oldukları için boğazların-
Uıya \' J' ÇÜncil madde ile ığınca azır anan a m:> nameye dan geçmemit, bu taze hurmayı 

Çuriyi e 8Ponyanın bütün Man· Saçgadaki göre vilAyetlerde ilk tedrisattan B~~g~ad, 2 (A.A.) _ Belllba. bozulmadan, kurumadan baıka yer· 
lbuahe~!~~za!Danda boşaltmayı ve f J baıka orta tedrisahn da müra· bkomunıst talebeden bl lb lere göndermek için bir çare ara .. 
\'eYa J ••tn ırnz t 'h' d R R d J[ - kabe ve tedriı salahiyet ve mes'u· üniversitede ders ve 1• rt'h gulru mıılar. 

ap 811 arı ın e us ay U Uk k ·ı · l m ı an ara Avrupalılar, Amerikalılar olsaydı, 
tırıd b on kıtaat · il 1 liyeti maarif müdürlü lerine verı • maııı o maya çalıcımışlard a l ının ışga a • T ır camdan borulaJ' yaparlar, borufa:-ıa 
b8 rtıınırıu i~nan bütun Mançuri ak· Atina 2 (A.A.) - Yunan mat· mektedir. Çık~n k~~{ada hir poIİı m8'" içindeki havayı tabliye ederek, onla-
_Jrakrnayı aresfni münhaııran Çine buatı, Sofyada sakin olan Yunan Amerikada Bir Fen muru agır, ır aç memur da ha· rın içerisine taze burma korlar ve 
ı Cdi taahhUd I tü d ıı d' · b l f.f ıurette yaralanmıct p 1. istedikleri kadar uzak yerlere 17ön-
~ ncf hladd etmiş erdir. ccarın an .ya ısın meç u şa· Harikası silah kullanmamıştır. y;~. tal:bııe, derirlerdi. 
•~dJap0n}ll M e mucibinct', Rusya hıslar tarafından güpegündüz ve (A .k d ) 2 tarafrndan ' 'aralanan b' t 

1 
b Aral;fıtanda ne tiıe, ne de onua 

~ ... bulunan anç.uriye kendilerine sokaktan alınarak ortadan kal· Bulderdam, merı a a - lf .. 'U J ır a e e h.vuını tabliye edecek makine olma· 

11~kıadlarla ~c~ıryollarını askeri dırılmaaı hakkında hiçbir havadis Kolorado ıulrrma kikim olmak .muş. r. dıtından, akıllarına bal tulumları gel-

bu 
aı rn•1'••dt er.ı >•lnız ticari ve alınamadığından dolayı hayret için t930 ıenesinde iıışasma baş· Musolini Eakrirni mı,, bu tulumtardaki balın içine taze 
d et-,·,ı da' rla işletmeyi taah· etmektedir. lanmış olan ~22 metre yüksekli· Rcma, 2 (A. A.) - M'lf hurll"iaları batırmıılar, taze burma ora-

J 
... er d 1 t b'tl . d ı a za· da da havas ız kaldığından durmaktan 

apo ır. Yunan elçiliainin te~ebbUıle· gv indeki bliyiik se tamam anmış ır. 1 erı araıın a tertı'b 1 b 1 b• l i t ild'A" k illa nya
0111 

b • T k . 
6 

b k 0 unan oıu mamıt ve uy ece ı en '•' a· 
ıc.ten unutt u hükümleri ta• rlne ve Bulgar hükumetinin vaid· Seddin kapanması ile mey· es rım m sa a alanna b M dar uzak yerlere ıidebi)mif. 
l 

1 
1} en tatb'kuiu \"e Mançurlde lerlne rağmen llyadisin nere.de dana gele~ek olan suni ~öl~n ıolini de iştirak etmif :: ç:k Bu suretle Avrupalıların ve Ame· 

ç n hunlara 1h. •tmedijfol ıörmek olduğuna dair hiçbir haber alına· •uı'ati 3 mılvon hektar, derrnhği parlak bir muvaffakiyet ö t rikalıların bilmedikleri, batta bulamı· 
il Ad•rnl t ır 161 atmak kifidir mamııtır. de 91 metre olacaktır. miştir. g • er• yacakları bir ambalaj usula meydan~ 

ilce 8 ecavnz . • çıkmıf. 
lllUşah •y Hirota il m.ısakına ge- ----------------------....:== Amma, slz A.-rupalıların meyve 
fılc: lede ve tesb"t• hırlikde şunu r·------------------- , ıhraç için bu!dukları o gls~l pratik 

9 .ur: 
1 

etrnekmuva• /STER /NAN /STER /NANMA.f 'ambalaj usullerine bakarak, benim 
d 

ır ad . ılSyleditim usule: iptidai uıul 1 diye· 
1' ece k ~rnıtecavuz . rek dudak llkeceksiniz. 
ternina a dı, uzak d v mısakının lıalled t altına P.lı oguda barııın .dir okuyucumuzılan ıu . mektubu aldık: fransızca olaıtk yeni 9ikan bir kitabdan araııra gazete- Vakıa öyle, fakat benim aöyledi-
1.'... 

1 
ernfy•cekt• nmııı mes•leaı'nı' 1 h k 1 sine teı ciime ettiği ~·azılnrm altına bı'le 1·m·asını atmaL. tim ambalı: j uauHlnde, ambabjın hem 

Q .. ... •ı Bazı yazıcı ar, er ya:ıınıu altına imza koyaıa · ıaıı· .; .. & k -°! .e bir -·ııakır. Aynızamanda 1 1 d R 1 . dan çekinmiyor. " içindeki yenilir, hem de ambalajın en· -.. .. n ... 
1 

k talığıoa tutu muş ar ır. uu ar arasında öyl.·le rirıi görıı· dis:. (Tulumun derisini demiyorum. 
•eb ın devletler n a dini reddet· yoruz ki tercilme ettikleri yazılıua lı e, stıııki keııılileri Qkuyucumuzun §U ıözlcriııe lıiç birşey ilave ctm' Tulumun içindeki balı aöylGyorum.) 
b· etlere Pek . llraıındaki mfina· yazmışlar gibi altınll imzaları[\! ııtrnaktan ~:ekinmiyorlar. ve bu hastalı~ın burada olduğu gibi b~ka memleketi ıy;r Çok temenni ederim ki, size de 
le it surette t ~ıyade &'•yrimUsaid Hiı,: olamı~a o imzanın ii-ıtiine 0 rııiitncimi 11 kelımeııini de bulunduğu.na inımıy.oruz. Sen de ey okuyucu bu iemrzae Arabiatandan bir dostunuz, öyle ipti-
ltşılıkJ f • cıır ettig'" · • b k' J 1 dai, erı· n1ı·· bı'r bal ambalajı irin de, ine ı hrtıad 11ll ve unun koymak in1nfını göster.eler. Bttıılardao bır tıuıeııi var ı atma ınat1& ıgma: ,. -v 

ki l ctırıediifni ın tahkimine biz· fS TER. taze hurma göndersin t Şekerin paha· 
•ızdır. ,, Unutmak da İm· J N W TER J NA N / lılıtı zaman:nda ne kadar itinin 1 11

• 

rar. Eter gilmrOkte bal için de hurma 
için de iahlaar rHaal iatemeslerae L 
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Sünav )-----------------------------------------------• 
Köylerinde Erganide Treni akır Ocağına 
Son Posta Ç k · k A •• y J 

Sima• (Husuıi) -KayaköyU ) araca sansor apı ıyor 
Slmava 25 kilometre meaafede, 
Uç sınıflı bir il1:mektebi bu:unan 
150 hanelik bir köydür. Bu köyde 
SU}U"l fazla olması orada mıı rı=ı 
ve meyv2n n fada n·sbette yetiş .. 
mes"ne hizmet etmektedir. Nakil 
vasıtaları tem'n ed:leb:lse harice 
me} V& ihracı mümktlndllr. Kaya· 
köyünde su kuvveti pek büyüktür. 
Kuv\ etli bir dinamo konulduğu 

ı:aman Simav, Ged:z ye Emeai; 
köylerilc beraber tenvlratını idare 
edecek kuvvette elektrik istihıali 
mCjmkUn olacaktır. Hı:ılcn suyun 
sekizde biri dört değirmen dön· 
d ürmektcdir. Su banyo yapacak 
kadar ııcakhr. imtiyazı veriime
mİJ bulunan Simav madeni do 
bu cıvDrda bulunmaktadır. Bütün 
Simav, Gediz ve Emed bu made
nin açılmasını d6rt gözle bekle
Semektodlr. Bu llç kazanın 
lıtikbali bu mad•nde olduğu mu• 
hakkaktır. K~yaköyUn mekteb'.nde 
çocuklara çok ltiaa edi!mektedir. 

Adapazarında 
Ortamekteb 
Yapılıyor 

Adapazan (Husuıt) - Anka· 
raya giderken Adapazarma da 
uğrayan Kültür Bakanı Bay Abl· 
din Özmen burada lnıa11 tekar
rur eden ortamekteb işile meıgul 
olm~ ve bu sene blidcesine bu 
it için 50 bin Ura tahsiıat lıte
yecegı :n vadetmi~tlr. Mekteb 
Cümhuriy t alanına bakan arıa· 
)ardan biri Oıerine kuruıacaktır. 
Bay Abidin Özmen buradaki 
bando ile de alAkadar olmuf, 
bandonun halkevlne bağlanması 

ve bir muallimin nezardi altında 
büylltnlmeainlo faydalı ol '\cağını 
aöylemiıtir. 

Adapazarında Elektrik işi 
Adapaun (Husuıt) - Bele· 

diye ile Adapazarı Ticaret Ban· 
kasının ortaklaşa sahih olduk· 
ları elektrik Fabrikası ve tesisatı 
iki müessese aras.nda hAIA hal· 
led.lememiı bir mesele halindedir. 
Bu meıele halledilmedikçe elek· 
trik fiat!erinin ucuzlamaaı Ye ta• 
rifede tadilAt yapılll'ası mümkün 
olmadığından halk meselenin 
mahkemeye veya hakeme mU· 
racaat edilerek bir an evvel hallini 
istemektedir. 

lzn:irde Merinos üremiyor 
lımir, {Huıusl) - Memleketi .. 

mizde üretilmekte olan yünlerden 
kalın yünlil kumaılar yapıldığı, 
ince yünlüler yapılması için merl· 
noı yetiştirilmesi muvafık görlll· 
mOıtür. 

Yapılan denemeler neliceainde 
nıer~noı ' cinsinin lzmir mmtaka· 
aında üremesine imkan oJmadığı 

anla,ılmıştır. Buna, Balıkesir ve 
Çnnakkalede yapılan denemelerin 
ne::ceai lyidtr. Merinoılar kıvırcık 
ko}un~arla tesalüp ettirilerek bu 
uç valıl kt. ince kumaı yapılma· 
ıma yJ rayacak ylln elde edile
cektir. 

Karamanda kuraklık 
Karaman (Husu ~) - Kuraklık 

halkı rnüteess'r etm~'ktedir. 60 
le .omctre uıakhktaki G6lcau Ka
r am:.ma akı ıl.ığı takdirde •uauz. 
luk ve kl. raldıktan eser kahnıya. 
tlktır. Ha. kın bütiln c:ı :cği bu 
noktada top:anrnaktadır. 

Ergani maden 
{Hususi) - Ka .. 
rakı ş Erganiyi 
f cna baatırcı. 

Deve geçitli kn· 
palı. Artık Mar· 
din • o ;yaribekir 
yo'lle Erganlı e 
geliniyor. Soba· 
lar çcktnn tütil· 
lor. Burası ıar
kın diğer ) . rlerl 
gibi L _ek yak· 
maz. Yazın ağus- 4

-::-~"!f.t .. ıl 

tos, e} :oı ayla• 
rında köylClerin 
getirdiği yUzlcr• 
ce eıek ylikU 
odun pazarda sa· 
tılır. 

Beher yUkll 
blr kucak çalı 
çırpıdan ibaret olan bu meşe 

oc!unlan burada orman ldareal 
bulunmamas anc:' an kökünden sö
kUlerek de getirilir. Orman ida
relerinin burada teaiılle halka 
agaç aevgisl vermek çok yerinde 
olur. Civarda Orman yetişmedi· 
ğinde.ı değil, çok keıildlji için 
dagl.ar çırçıplaktır. 

Halk yaz kış kahvelerde eğ· 
!enirler. Bel!J batlı iki kahvesi 

var. ZUlfikarın kahvesi oldukça 
dUzglln. Yani asri ve güzel. Gra· 

mofonu ve plakları var. Halk 
oyun meraklısı. Fakat katıt 

pahalı olduğundan herkes burada 
iskambil oynayamaz.. Çtınktı kl· 

ıdemli Bir Po ta 
Müvezzii 

Ereğli: Konyada; {Huıuıt) -
Poıta Ye telıraf milvezııii Bay 

Ali Esen ka· 
aabamızın çok 
teYllen sima· 
f arı1'dan biri· 
sieir. Bay AH 
Ei~'ln en bU· 
yU~ ~ evli poı· 
tayı {9,,rntl aa· 
atine, dakikası 

Dicle su deposu inşaatı ve tren uanıörll 
j'ıtları ezberlemek )Azım. Kirden 
ne papa1lar, ne kızlar belli olur. 

Her kağıt a;yah erik peatUI 
gibi. Kahvelerde hazan tiyatro 
da oynanır. 

* Dcmiryolu lnfaatı baylı iler· 
ledi. Güzergah çok inıalı cldu
ğundan pek çok köprü ve tunel
ler var. Durak yeri Didenin ke
narındadır. 

Şehirden görülmüyor. istas-

yondan kalkan tren hemen tunele 
girib kayboluyor. Didenin altmıı 
metrelik iki gözlü taı köprüsünü 

geçerken ErgHnililere yUzUnU göı• 
teriyor. Gelecek sene buraya ilk 

tren gelecektir. 
lıtaayondan Bakır 
madenine bir kol 
var. Aıağı 7u· 
karı bir kilomet• 
re kadar bir yoL 
Buradan bakırın 
eridiği yere treni 
çıkarmak için bir 
de aaansör ya
pıldı. KömUr ye 
malzeme buraya 
çıkacak. Bakır bu 
radan yliklenlb 

gidecek. Belediye; 
trenin bu maden 
kolu Uıerlne Ata• 
türklln tunçtan 
bir heykeJinl dl· 
kiyor. İstasyona 
gitmek için de 
klSprll ye yol yap

tırmak tasavvurundadır. 

* Barkı tirketl, madenin Uzerin• 
deki toprak parçasını kaldırmak 
için getirttiği Baker makinesini 
bir Alman mtıhendiıinio bilgisiz· 
liğinden ifletemedl. Buna elektrik 
ıantrallarının kudreti klfi gel· 
mlyor. 

Şimdi hem makine hem santral 
bekliyor. 

Ökonomi Bakanlığı tesisatta 
tadllAta lllzum gördOğOnden ılm• 
dilik in~aalı durdurdu. 

ilkbahara büyük f aallyetle ıtri· 
llb 1936 lçindo Bakır trenin en 
klrh yükll olacakhr. 

Geredeliler Sahneye Kavuıtular 

Jakikaaına da· r 
MUveızi Ali Esen ğıtmak, gece 
gündüz. vazifesi baıında bulun· 
maktadır. Bay Ali Esen vilAyet 
dahilinde en kıdemli poıta mil· 
vezılidir. 

Bigada Göçmenlere 
Yardım 

Biga {Huıuıi) - Buraya yer• 
lettirilen göçmenlere yardım ol· 
mak Uıere irili uf aklı 208 çift 
ayakkabı satın alınm:ş n ken· 
diler;ne dağıtılmı~tır. 

Bundan başka lıcrl hane ·n 
nüfus baıına hem yemeklik ve 
hem de tohumluk olarak Ziraat 
Bankaaınca yUzer kilodan artık 
buğday daA'ıhlmııtır. 

Bu göçmenlerin ıağlık iılerlle 
meşgul olmak için de Trakya 
Umumi Müfettiıliği Saihk MUşa· 
virl doktor Bay Kemal ıehrimlıe 

gclmittir. 
Göçmenler, gerek lafikümetln 

ve ııerekae Hillliahmerin göater
diii alakadan dolayı göılerlnden 
sevine yaşları akıtmakta Ye ana 
yurda kuuıtukta11 ıonra gör
dükleri ıefkat ve lnaaniyete karıı 
şükran borclarını naaıl ödeye• 
ceklerinini bilememektedir. Bun· 
larm her birine bayram ,.kerl 
clahi verilmiıtir. ~ 

Gerede Geneler Birliği temıil kolu 
Guede, (Huıua1) - Geneler birliği temsil kolu belediye ılneması 

1alonunda parlak bir mUaamere Yermiıtir. Kozanotlu piyesi muvaffa
kiyetle temsa edilmiştir. Bu milnasebetle sahnenin açılma resmi de 
yapılmış, belediye ba,kana bir söylev ıöylemif, kaymakam da kurde
leyi keserek ıahneye afrmit ve gencleri tebrik etmiıtlr. Bundan •onra 
baımualllm Şadi bir manzume okumuı, müteakiben temıillere 
baı1anı1mııtır. 

lzmirde 
Amerikan Kolleji Hüku

met Tarafından Sahn 
Ahnıyor 

lzmlr, (Hususi ) - Kızılçullu· 
daki eski Amerikan kollejl binaaı 
btikftmctçe 150,000 liraya salın 
alınacaktır. Mekteb mUdürlüill· 
oUn barlcten celbettiii malume
den gUmrUk idaresine 80,000 
lira borcu olduiu anlaşılmııtır. 

Ticari bir mne11ese olan 
Amerikan kollejl, memleket dııa· 
nımdan getirdltl mAlıcmeyl hayır 
cemiyeti olarak kendiıine tescil 
ettirerek evyelce gUmrik reımi 
vermeden allmrtıklerimiıden g,
çirnılfli. Yapılan. tedkikte kollejio 
bir ti~aret mOtaJtıttl olduiu, 

Karamanda 
Mekteb Talebe:eri Zelze

leden Zarar Görenlere 
Yardım Ediyorlar 

Karaman, ( Huıuıi) - ilk Te 
orta okullardaki talebeler Mn
mara ada11 zelzelesinde zarar 
görenlere yardım için faaliyete 
geçmlıierdir. Aralarında iane 
toplamaktadırlar. 

Ortamekteb talebeleri cuma 
ıUnleri muallimleri ile birlikte 
k6ylere çıkarak tedkikat yapmak· 
ta ve hayat blliisi dersi almak· 
ta dırlar. 

ziyan ettlii için mektebin kapan· 
dığı anlaıılmııtır. Bu para, bina 
ıatıııaa mahsub edilecektir. 

Şubat 

Balkanlarda 

1 
Balkan 
Devletlerinin 
Maliyeleri , 
Romanya .. Yugoslavya V• 

Belçika Arasında 
Romanya ile Belçika arasınd• 

1934 Ağuıtoıunda akdedilnıh o~ 
muvakkat ticaret anlaşması, 

Haziran J 935 tarihine kadar uıa· 
tılmıştır. 

Diğer taraftan Yugoslavyaaıl 
Belçika He olan mU~akerelerl ptl 

ticesiade genel bir tedive nıukl' 
veleıi imzalanmıı ve mukavele 10 
ikinci kanunda mor'iyet mc\ t<iio• 
girmittir. 

Romanysda Mall Vaziyet 
Ve Yoni Tedbirler 

L'lndependance Roumaine gl' 
zetesi Romanyadaki meli vaı.iyel 
ve hlikümetin almak istediii yerJ 
tedbirler hakkında diyor ki: 

Hükümet ökonomik ve nıal 
vaziyete huıual bir ehemmiyet 
atfetmektedir. Uıım olan t•1t 
bir milyardan fazla olduğu göıl' 
ken bUdce açığını doldurmallt 
T•riilerden mümklln olduğu kadaf 
iyi bir surette tahsilat yepmal 
için kanunları ona göre tadil 
etmek, muhtelif maddeler üzeriaf 
lnhiur koymak •urctile )eni vıı# 
rldat menbalan bulmak ve um\14 
mlyet itibarile memleketin ökono' 
mik ve malt vazi) etini sağlalll 
eıaslar tlzerine kurmakbr. 

Romanya ile ltalya Arası nd• 
Mali Anlatma 

Romanya hUkümetl ltalya pet' 
rol umumi ajansından garantislf 
yllzdo yedi f ai:r:le iki yllz milyo• 
liret borc ahını ve bu -iatikraıı 
1926 yılında kıymeti U:r.erindoll 

piya1aya çıkarmııb. 1927 yılır 
danberi yapılan tediyat dola.>ısi1' 
bu borc aon zamanlarda ı 20 
milyon lirete dllımüş bulunuyordllt 

Italya ile Romanya arasmd• 
bu kalan mikdarın ne &uret11 
~deneceği hakkında son defa bit 
anlaıma yapılmııtır. Bu anlaşmıyl 
göre ı 935 yılında 28 milyon "' 
diğer yıllar 20 milyon liretiill 
taksitlerle bu borc yedi taksitlf 
ödenmiı olacakbr. 

Malatyada Konferanslar 
Malatya (Hususi) - Her haftl 

ıah aqamları Halk vinde bütU' 
memurların ve lilllkm lıtirakil' 
umumi toplantılar yapılmaktadı# 
Toplantılarda muhtelif mevzuJ,I 
tberinde konferanslar verilme~ 
bilhassa gn maskeleri ve zeh' 
gazlerden halkın korunması, tr~ 
bum hastalıkları bahisleri etr~ 
fında fay dalı bilgiler lSğretli'! 
mektedir. 

-- ··----·~ 

-6UTUN ULKE.YI 
HERCrU~ 



3 Şub.tl 

e lemi 

londra Görüşme
leri Etrafında 
D F{ansız Başbakanı Bay Flandenle 
b 'f. şleri Bakanı Bay Laval aylardan· 
.erı b.eklenildiğl üzere Londraya git· 

:ıl~l· lngiliz Bakımları ve fırka lider-

le~~ e görüştüler. Şu sıraluda mem• 
eKetleri d"" ki b 1 . . ne oneco er, u konuımalar 
pnfdlız lıü~ümetinin tetebbQsile ya• 

0 

1 /'11 içın v. rıi. bilen neticenin de 
d~n ~n Lildirilme "ni beklemek zaruri
.~~· i'~kat timdiye kadar gelen haler-
h , Ki tarafın o.dukra yumuf k bir 

av3 • • d T ko ıç.ın e konuştuklarını, f lı:at bu 
hl rı;Şmalardan müsbet bir netice çık
ıua b A'•nı, es:ısen çıkma.mm da mev• 
dr u tnhs olmadığını bildiriyorlar. Lon-

aSirplantıs n n mevzuu şu idi: 
d va ahları azaltma konutmalarına 
Ulu j tdebilmek için Almanyayı 
lllO 8 ar Kurumuna tekrar döndilrmck 

rkan müdür ve nasıl mllınkiindiir? 
lıte;.aı.ltere, bunun için Almanyanın 
•eril ığı . ~ukuk musavatının hemen 
dtrb nıcsını, fakat bununla baraber 
lar al masa başına oturularak ııilah
lllnırı azaltılması meaelesin;n konuıul
ta~ırıı istiyor. Bu suretle kısa 
in nncfa bir onloımn ynparak Al
ba'~Yayı o hadde kadnr ylikseltmelc ve 
./ece. anlafamamndıklar içinde de
l n~ e~ıb gidebilecek bir silAh yarı
•ü ~.onUnQ almak Fransa böyle bir 
Atra ı harekete t araftar dekildir. O, 
'\'o ıınnyanın Şark misakına girmesini 
te1n· ran&anın gmniyctl için birtakım 
bntnnat vermesini ıart koıuyor ve 
~Uft:ı n bunların Almanya uluslar ku
la.b·rna tekrar girdikten sonra yapı· 
ay 1

1 
eceğini ileri silrüyor. Bu fikir 

nurı ığrndan dolayıdır ki Londra ko
ınJ111llanndan ameli biroey beklemek 
dot°1lt6n değildi ve netice, bu görGfii 
cfk ruya çikardı. Nitekim Fnnsız 
tad inumumiyeıl de kendiıinl, bu nok
ag ~· h~yale kaptı!~., de~ildt. Zira 
a ıncıklnun tarıblı Tan gazetesi 
t~a~ıya kaydettiğim tırnak içindeki 
ol t1lerlt1 Yııziyetln bir çıkmazda 
# hlaaa bile mütkill bir ınfhada oldu
tnuQna1 iıaret ediyordu. (Tan)ıa o tnribll 

ta enıu aynen şudur; 
d ••h İngiliz efklrlumumiyesinee Lon• 
e~ ~1cumt1tinin nımaııun mOsaade 
A. •rnıyeceği birtakım kayıdlar vardır. 
l' Ynı znmandn Frnnsn efkArıumumi
f •sinin de t cavllz edilmesine muva-
•kat edemiyeceği birtakım hududJar 
~ncuddur. Fakat bu hududhrın, 
0tılrn rısı mUmklin olmıyan bir mesafe 
~ biribirinden ayrıldıklannı zannct

lnıyopuz. Eğer Bay FilAudenle Lbalin 
:el'nhatleri, bu hududlann biribirlne 
cr•buk ettlkl<>rf ol gösterirse, bnno 
lr. 8.•ası kayde değer bir munffakıyet 
lı;ı'İ:·anacaktır. f pbamlı bir anlaımanın 
t\ •sar uyandıracak zahiri tesirine 
ttı::i~lyet vermektenıe anla4ama
•lbe~o kaa ıamimt eurelte loant 

8 nıOraccahhr.,, 
hııdu~ı kısa bend, hayal ile hakikat 
·~,1 a.nnnı, bu ıeyahutin nkuundan 

Yı'"rnıı oluyordu. - Süreyya 

Se 
Edebi 

Tefrika 
65 

8 I 2 I 936 

b 0dad 
ir ıe a, epeyce UzilntO veren 1 

daveti :•i~llk bnşlamı~ı; Beyhan 
Parnıa.1/ı nıasasınıo gözllne attı; 
Ve klav ar1ını tuşlara dokundurdu 

Ye er çıtırdadı, çıtırdadı ••• 

Pertev N . : 
Çı\cınak 1 1 

Ja , lSğle tatilinde, - ıf n acele etmiyordu : 
Caz llıı~ın?Yhan, lokantaya çık-

M Hayır 1 

- u~Y.Y~d Nafiz Yuıufa sordu: 
- B·zızım, ya, sen ? 

babçıy ı:d~ her zamanki ke· 
l>e~ gıdeceğinı ı 

latnıak fi:u Nejad, s8ylemek, an· 
&abır61211 .. UYncında olan bir adam 

_ H.g de kıvranıyordu ı 
~a geur:U,~nıeye söyleriz, bura• 
P&cağını. ız. Ben de öyle ya-

Nafiz Yusuf 
tırarak bakı d• g6derfol kırp11· _ H Yor u: 

le ava bir 
çı rnak istenı· az Yalıt diye mi, 

Pertev Nı~orsun? 
lonur un cehtJ~d, elleri panta• 
baıarak d erınde, topuklarına 

- H Uruyordu • a • 
libnı ani ~ır... Size, nfklih tafıi

Beyhaa acağını ..• 
dar olrn nt, gayri ihtiyari alaka· 

uş u: 
- Gittiniznıi? 
Nafi~·~··· Cok parlak oldu. 
_ A usuf da nıerakda idi. 

nıan mi · r.m ..• Odacıyı ça• 

i 
Londrada 
Fransız - lngiliz 
Görüşmeleri 

Londra, 2 (A. A.) - DilD ıabahkl 
Fransa-İngiltere konuşmalarından pek 
lıüyilk bir kısmı Franıız büyük 
crkanıharbiyes:nin Almlinyanın askeri 
vaziyeti hakkındaki mutaleatfnı izah 
eden B. L valin nutkuna tahsis olun• 
muftur. Fransa crkiinıbarbiyesinin 
mutaleasına göre, Almanya hilkümetl 
muntazam surette veya kıımen talim 
edilmiı efrada maliktir ki, bunlar 
aded itibıırile Fransız ıskerlerlne faik 
değilseler bile, berhulde milsavldirlcr. 
Yalnı:ı, harb levazımı itibarile Alman
ya aıatı vaziyettedir. 

* Londra, 2 (A.A.) - Franaız-fngillz 
görUomelerl neticesinin Almanya 
aleyhine oldu~u zennmı yerdirmeme .. 
sine lngiltere tarafından bOyUk bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

.,,. 
Londra, 2 ( A.A) - LlberaIIar 

Ozeriade bilyük tesiri olan Ekonomist 
mecmuası, lngiltere bDkümetinin 
alllhııızlanma ve emniyet meselelerin
de bir anlaşma temini için istiklllin· 
den fedakarlık yapması lizımgeldi
ğini, Fransanın muabedelerle ka:ıan
mıt olduğu hnlclardıın hiç v• :ıgeçme• 
mck ısrarında olc!uğunu yaz·yor. 

Liberal Spektatör gazetesi, Avrupa 
taahhildatında daha ileri gitmesini 
hUkQmete ta.vaiye ediyor. 

Ekonomist mecmuası diyor ki: 
0 Eğer silfihknmnkta miisavata 

milstonid emniyet hareketinde daireyi 
t mamen dobt rak silah müsavabuın 
emniyete geçmek kabil olabilirse, 
Avrupa meselesi hıılledilmlf olur. 

• Londra, 2 - Başbakan bay Mak-
donald, bir Amerikan mecmuasına 
demiıtir kiı 

,, - Hiç bir tecavfiz f:kr~ be.si~ 
medikleri meydanda olan mılletlerın 
siJAhlarını, diğer mllletlerin ıil4hla· 
rındnn daha çok aı.altması lazım 
geleceği fikrinde detilim. 

Bllyül· Britanya ile Am rika bir
leıik hUkümetlerinin de siliihlarını 
zaltmal rı i tim line dair olan su le 

8. Makdonald fU cevabı vermiıtJr: 
,, - Bayle yapmakla ıulhe ne su

reUe yardım edileceğini anlıyamıyo
rum. SilAbaızlanma me1elesi ancak 
uluılnr orası bir andlaıma ile h~le
dilebilir. ,, 

B. Makdonald, sulh hakkındaki 
mutaleatına, bütDn Brltanya bQkO
metlnin işürAk etmekte olduğuna 
lpret ettikten aonra, birleşik Ame
rikanın, kuvvetile bu umumi barıı 
hareketini tcıyld edecek olursa, bu-

ğırıb, yemeği ısmarlayayım •.. Ma· 
tüm ya, evvelA Baidadı tamir et
mek lazım .•. 

Ve Pertev Nejadla Nafiz Yu
suf, odacı Aliyi çağırdılar; ke· 
babcıdan yemek ıımarlattılar. 

Pertev Nejad, o anda kendi
sinin ehommlyet almış bir ıahsi· 
yet olduğuna inanmakta idi; yUzU 
ciddi, sesi ciddi idi: 

- Otelin önü, hususi otomo
billerle dolmuştu... Gelen çiçek
leri ne sayabilirim, ne de tarif 
edebilirim. Yllzlerce buket, hepsi 
do biribirlnden ağır .•. Kimler yok• 
tu, yarabbi 1 MndUrl umumi, Hıl
kat Hanımefendi ile danı etti. 

Nafiz Yusuf, yerinden sıçra· 
mıştı: , 

- Ne dlyorıunuz? 
Beyhan, Pertev Nejadı dikkat

le dinliyordu. Hılkat, Pertev Neja· 
dın gözünde bnynmUşUl; artık o 
11Hılkat,, değil, " Kılkat hanıme
fendi!,, idi. 

Pertev Nejad nnlatmakta idi: 
- Şirketlerin, bUyUk müesse

selerin mUdUri umumllcrl, banka 
mUdUrlerJ, piyasanın en yüksek, 
en maruf tüccarları, bankerler, 
kimler yokdu ki canım... BUfe, 
görülecek şeydi... Benim gibi 
tirketten gelen birçok arkadaş
lar da vardı; Hılkat, Hanıme· 
fendi, hepimize ayn ayn iltifat 
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İngiltere ile Fr:ınsa arasında a!keri bir a~laemay~ veıile verebileoeğl ileri 
aUrülen Fronaanın hava kuvvetlerınd n bır tayyare grupu 

nun ne kadar kat'i bir saetico ve· ı fakat .memnuniyet verJci neticeler el· 
rebllecejinl ltaydeylemiştir. de edılece~ini Omld etmektedir. 

Milli amele fırkasının rzctesl. Deyli MeyJ, vaziyeti bedbinlikle 
bu beyanatı daha tavzih ederek, son mutafoa ederek, bir ç ıkmaza yaklatıl· 
zamunlıırda Alm::ın devlet adamla- dığını yazmaktadır. 

rının nutuklan kr.rş 11nda Franaanm A • d 
emniyet lfindeki iateklerine hak t na a ir Hadise 
vermektedir. 

* Londrıı, 2 (A.A) - Evening Niyuz 
gazeteal, f ranu bir hücuma uğrad ğı 
takdirde lngi!terenin askeri ve bnhri 
yardımınn güvenebileceği hakkında 
verilecek teminata kartılık, Frnns:ı
nın da lfitnn hava kuTvetlerile fngil
terenin y rdımına koşacağını zannet· 
tirecek birçok sebebler mcvcud oldu
ğunu, böyle ikle fngilterenin hava cihe 
tinden korkusu kalmayacağını yazıyor. 

* 
Lon.ıra, 2 (A.A) - Bütiln gazete-

ler art.sında yalnız Deyli Me; l 2sı. • 
tesi, .son Frnnsız • lngffz görütm le• 
rini sözgelişi ederek it . !yanın da ilti
bal< edebileceA"i Lir lngiliz - Fransız 
tedafui ittifakı lehindeki mOta?aaısrnı 

ileri silrmcktedir. Bu suretle Almanya 
A•rupanın ıarkında serbest kı:ılncakbr. 

Gaz.et ler, son derece ketum bir 
ıekilde cereyan etmekte olan dünkll 
millô.kııtlar hakkında değitik malumat 
vcrmclttedirlcr. Tayms gazetesi, son 
milkAlcmelerde, umumi mahiyette, 

ettL.. Terbiyesi. nezaketi, zara· 
fetl ile herkesi kendine hayran 
bıraktı. 

BeyQan, gülmek isti} or, ~ite
miyordu. Terbiyesine, zaketine, 
zerafetine herkesi hayran bıra· 
kan, 0 fesnd kumkumas·, fitne, 
küstah, cırlak Hılkat mıydı?. 

Haydi para vo ikbal, insan· 
ların itibarlarını yükseltiyordu; 
Beyhan, bunl kuvvetle ~nanmıştı. 
Fak at para ve ikbal, msaroların 
huylarını, cibilliyetlerinf, yar~dılı· 
ıı kusur ve noksanlarını degi9tl· 
riyor düzeltiyor muydu? 

Kebabcıdan gelen tepsilerden 
birini, Nafiz Yusuf, önüne çek
mişti: 

_ Soğutmıyalım... Hele et 
ıoğursa, hiç yiyemem. 

Pertev Nejadın gözil yemek 
garmllyo;ordu anlatmak lhtiya• 
cında idi: 

_ Ben, soğuk yerimi 
Nafiz Yusuf, bir lokma ekmek 

koparıb a~na atmışb; dolu a· 
vurtla homurdandı: 

- Sen, anlat, azi:r.im... Dinli· 
yorum. . . 

Pertev Nejad söylüyor v ıöy· 
ledikce keyfe geliyordu. 

Hılkat Hanımefendinin tuva
leti birıah eserdi. Paristen ge
tirtilmiş... Ya o parmaldanndalri 
yUzükier... Boynundaki kolyenin 
incileri nohud kad8l'dı. 

Nafiz' Yu&ufun, lokma boğaZJnda 
kalmıştı, boğulur gibi sl>ylend:ı 

_ Ne diyorsunuz? 
Pertev Nejad, kendi tahmin 

ve kanaatlerine güveniyordu: 
- Auzim, bu niıana hani 

ı&yle en aıağı on bin lira Hrfo· 

Meçhul Adamlar Bir 
Müstantiğin Evine Girdiler 

Atina, 2 (A.A.) - Dlln gece 
barı meçhul şahıslar, Venizelos 
meselesini tenvire memur istintak 
hakiminin odasına girerek, dava· 
nın birinci defa naklini mucib 
olan, guya sahte şehadetlerle im· 
zaları, mUrekkeble karalamıflnrdır. 

Ren'de 15 Bin Yılhk AAaclar 
Karlsruhc, 2 (A.A.) - Ren 

nehrinde 15 bin yıl evveline aid 
bazı ağaç gövdeleri bulunmuştur. 
Sil h:;;,ızlanma Konfer nsd 

Cen vre, 2 (A. A.) - SllAh· 
len azaltma ve tahdid konferıın
sı bugUn 4 yaşma giriyor. Kon• 
ferans, Şubatın 18 inde toplana· 
caktır. Ruznamede Litvlnof pro· 
jeıi mucibince, daimi barış kon
feransı halind toplanacalc: olan 
konsey meselesi vardır. 

lunmuşturl 

Nafiz Yusuf, adeta boğulu .. 
yordu: 

- Ne diyorsun? 
Beyhan kendini tutamadı, 

güldü: 
- Lokmanızı yutun da, ıonra 

ne soracaksanız, sorun 1 
Nafiz Yusufun gözü açılmıştı: 
- Kendimi tutamıyorum ki. .• 

Bir servet, adeta .. 
Perl:v Nej~d, paraya kanık· 

samış hır zengın istiğnasile burun 
kıvmyordu: 

- Yliz binlerle lirası olan bir 
adam, beı on bin lirayı mı dlliU• 
nlir. Hem her zaman değil ki 
Bir kere sarfedecek.. •• 

Nafiz Yusufun, fakir aklı, 
bunu alamıyordu: 

- Ol, be azizim.. Yine 
günah!.. Niha} eti ne? On b:n 
lirayı sokağa atmak.. Kazanırk~n 
öyle mi? 

Pertev Nejad, elini havada 
salladı: 

- Sen, derdine yan •• kazanan 
kazanıyor... . 

, Nafiz Yusuf, başım eğdi, ça
ta.ını tabağa kaldırdı: 

- Orası öyle .. 
Beyhan artık dinlemiyordu. 

GözllnUn önUnde bir otel salonu 
ışıklar içinde kamaşıyor· üstU 
çiçeklerle donanmış sofralar 
ftdeta bir geçid resmi yapar gibİ 
ardarda geçiyorlar; cazbandı da 
orkestrayı da andıran garib çalgı 
sesleri, kulaklarında çmlıya çmlıy 
akisler yapıyordu. 

Bunların arasında, kendini 
görllr gibi oluyordu, Parmakla· 
nnda ağır, kıymetli yU1Ukler, 
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Gönül ~ leri 

16 şar Yaşlarında 
Üç Gene Kızın 
Düşünceleri 

Gazeteye gelen mektubl~rı bir 
paket yaparak her akıam bana 
getiren arkadaş bu defa paketten 
evvel üzeri yazılmamış, açık, 1: .t
yaz bir zarf uxatb: 

- içinde mektebin çlrgili idi• 
ğıdlarına yazılmış üç tane mek
tub bulacaksınız, dedi. Yazanlarla 
göz qııalığım vardır, "ara sıra 
hallettikleri bilmeceleri getirirler
ken kapının önllnde knrşılaşırız. 
Bu defa bllmece Y"rlne Teyzeye 
bir mektub getirdiler ve idareye 
bırakdılar, anlaşılan beklemişler 
Te idareye bırakılan mektublarm 
size gönderildiğini görmliş olacak
lar ki hademenin arkasından çıka
rak bana geldiler, ne vakit neş· 
redileceğini sordular, bilmem, gön
deririm, ne vakit gelirse cevabını 
verdim .. Diğerlerine takdim etmek 
milmkün mil? 

- Sahlblerl hakkında biraz 
malumat verebilfr misiniz? 

- Bilmiyorum. Sadece bana 
çocuklukdan henüz çıkmıı1 fakat 
gene kızlığR da girmemiı, çok 
zarif ve güzel göründfiler. ,, 

Zarfı açhm, arkadaşın söyle· 
diğl gibi içinden llç tane çizgili 
kağıt çıkb. Bunları sıra llo aşa
ğıya kaydedeceğim: 

- ,, 1 " -
Teyze, 
16 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç 

kimse ile aevJımedim, bir haftadır, 
( •.• ) ile konuşuyorum, bayatını ka
zanmıyn bir buçuk senesi vnr. n n 
onu seviyorum, sevginin ne demek 
olduğunu ondan öğrendim. O da be
ni seviyor. Fakat erkeklere inan ol· 
maz. Nasıl hareket etmeliyim, ban 
lütfen söyler misiniı? - Seven 

-,,2,.-
Teyze, 
8 aydır bir (Mekteb tal besi) ile 

konuşuyorum, biribirimizi seviyoruz, 
acaba ne tekilde hareket tmeliyim 
ki sonumuz eyi neticeleoıin? 

GünUl 

- ,, 8 ,, -
Tıyze, 

16 yqındayım, tlmdlye kadar 
( Devamı 10 uncu yQzde · ) 

boynunde inci kolye vardı. Karşı· 
ıındn hUrmetle eğilerek dans 
teklif edenlere, yorgun yorgun 
gUlQmsUyor: 

- Çok yorgunum! biraz mil• 
saade ediniz! 

Diyordu. 
Pertev Nejad, daha neler an• 

(atmıştı? Nafiz Yusuf, dinlerken, 
kaç defa boğulmak tehlfkeıi gC4 
çlrmitti, Beyhan, farkında değildi. 

O, etrafında kımıldanan, ışıl· 
dayan ıeyleri gürmüyor; yakının· 
daki sesler kulaklarına girmiyor• 
du; o, kendi haya:inin renklerine 
ışıklarına ve sealcrine dalmıştı. 

Türkin da, Behice de, ıUbheslz 
nişana gitmişlerdi. Onları, orada 
görmek istiyordu. Blr zamanlar, 
etrafında pervaneler gibi dönen 
çırpınan eski dostların, candan 
arkadaşların, şimdi Hilkatin 
etrafında ayni telaş ve heyecanla 
çırpındıklarını görmek, herhalde 

pek eğlenceli olacaktı. 
Beyhan, insanların . menfaat 

leri için, nasıl dlişdüklerıni, nnsıl 
küçUldnklerini ve dostluklarını, 
arkadaşlık:arını, hep çıkarlarına 
ve çıkarlarının derecesine göre 
ayar ett k!e! ini görmcği, cğlcnceU 
buluyordu. 

Beyhan, cgllo, kalemde, yor
gun b r sükut içinde çalıştı. Kal
binde, ha}ata ve insanlara karşı, 
bir tiksinme vardı! 

- 20-
Beyhanın huyu değişmiıti; 

En olınıyacak ıeylere alınıyor, 
sinir.eoiyordu. 

( Arkası var ) 



Dünya Hadiseleri 

leş Hattında 

afi/esi 
Amerikanın Vlıkomıin eyaleti 

Amt1rika aaylavı Mistr O. 
Malley barb teıı. 

kongre.İn• likeslnin 6n0ne 
geni bir tele- geçmek için yeni 
lif yapılıyor bir usul bulmut-

tur. Bu hususta yakanda Amerika 

kongre11ine bir llyıba verecektir. 
DüıUncesi ıudur: 

- Muharebeden birinci de

recede mes'ul olan milyonerlerdir, 
binaenaleyh bir harb çıktığı za• 

man ilk batta bu zatları gön· 
dermelidir. 

Mi11tr O. Malley batlıca dUn· 

ya zenginlerinden Rokfellerin(65), 
(Henri Ford)un (71), J. P. 
Morganın (67) yatında olduklarım 

anlatılan u•ıutmuştur. Bununla 
beraber dUşüncsi belki fena da 

değildir. Yalnız teklifinin kon• 
ıırede kabul edilmHi beklenemez. .. 

1933 yılı içinde Franıada t .. 
mam (480,000) kişiye ıof6r 

rran•aga 111· l'bl . 1 "h d 
l
. . a ı erı mh ane e· l

.r veaikası•er:lmiştir. 

". ıetıren rek ebhyetleri 
bır dair• olub olmadığına 

bakan daire, Franaaya aenede 
(5) milyon franga mal olmakta• 

dır. Maamafih ehliyctnamelerden 
alınan hare dola} asile bu dairenin 

Franaaya temin ettiği gelir yılda 
(19) milyon franktır. 

* 
Y ugoslavyada, Tunanın Uze· 

rinden •tarak eski Sır-
.. r:o ____ A_l_• biıtanı yenisi ile 
rransız • -

birleıtlren ve Kı· 
man lı ral Birinci Alek· 
bir/ili sa\"}dır adını ta-

fıyan köprü tamam dört yılda 

ikmal edllmittir. Ve 70 milyon 
faranga mal olmuştur. Bu köprU 

Almanyanın ( Kolonya ) tehrin• 
deki meıhur uma köprUnDn 

tam bir •tidlr. Demir kı11mları 
Alman fabrikalarında yapılmıf, 

yerine takılması lae bir Fransız 
ırubuna verllmittlr. 
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GaıetemiıJe çıkan yaıı 
ve ~ıim1\!rio bUtUo hakları 
mahfuı ve gaıetemiıe aittir. 

A80NE FIATLAAI 
1 • 3 1 

Sene Ay A'/ Ay 
Kr. "'· "'· ICr 

TORKIYE 1400 150 400 150 
VUNANlsTAN 2340 1220 ne 2lO 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abon• bedeli peşindir. Adret 
deiiıtirmık as kurı'l~t\11. 

c.ı... ..,..1ı ,.,.; ., ... u ...... 
HAnlarcla• 111•• 'ullr•I ••••m•z. 
Cevap için mektuplara 10 hrutlllk 

pul iliıveııı llzımdar. 

• Poata kutuau ı Hl l.tanbuj "' 
Telgraf ı Soopoıta 

... Telefon ı 20203 ... 
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Eski Medreselerde ••• 
_, __, 

Her Kapının Önünde Kirden Rengi 
Kaybolmuş Pamuk Perdeler Asılı .. 

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

- Huuuu, Kızım 
Gözünü Böreğinde 

Hayriye, 
Bırakıb 

Ayol Bunca Yavrucuğun 
Da Namkör Mü Olacan? .. 

Medresenin tam ortaamdaki 
yıkık pdınaD tatlarına oturan, 
ıarı benizli, ıümllklO çocuklar, 
ellerini ıaklatarak göie bakıyor, 
bağrıııyorlardı: 

Y ıığwur yağıyor 
SellE"r akıyor, 
Atllb km damdılD 
Bize bakıyor!.. 

Daha içeriye adımınızı atar 
atmaz, hemen kaqı nza, cUbbeal• 
nin arka eteklerini belinin üzerine 
tomarlamış, f aldır fıldır gözlD bir 

1 

t 

Bu yuvarla k kubbeli medreaelerde bir zamanlar roollılar çığrııırlardJ 
mollanın çıkacağmı: ldrden rengi kay· 

- Efendim, mantıkın mevzuu bolınuf, uzun 
a'mal ıelaaei zihniye midir, yoksa pamuk perdeler 
yalnız snlısei mehha11ai anha mı· aıalı .. Du•ar dib· 
dır?.. Diyerek } akanıza yapışaca· !erinde çöp tene· 
tını, ta ilerideki kapı altından: keler, taılar, eıki 

-A nldln, ıenin bu kıyıııın kunduralar, ta· 
saertaser merdud olur. Behey kunyalar var. 
adem kılıkla biaemer! .. Diye bal· Yavaı yavaş, 
rışmalar duyulacağını vehmeder- dört köte med-
slniz. Evet, bu medrese, inaana reae kapıları önüu 
böyle gaibden seı!er verir. Şimdi den geçerken, 
dt.varları kararmış, 11ıvaları dökül· ihtiyar bir kadın 
mUş, tahtaları çürümlit olan bu Fa• yüziime baktı: 

tıh medreeeair de, bir zamanlar hep - Birini mi 
molla naraları duyulur, Fatih arı yonun evli· 
cami:nin kubbe!eri bu ıealerle dım?. dedi. 
çm çan çınlarmıf. Şu uzun ine• - Belki ıen 
minarelerin dili olaa da, ıöylese.. bilirıin hanımnine, 

Fatih avluıunu aağdan ıeçin· buralarda bir Nev 

MedreH a•luıunda bir u~tın öteki uoa 
uıaoan ip ttetünd• yırtık, yamalı, 

çürük çamavırlar Halı 

An• Soba aldı da para etmedL 
Buton luıın ıoğukları burada 
toplanıyor. ihtiyar ka~nın odaıı 
içinde bir ıllpUrge ıeaı duyuluyor. 
Çocuklu yine bafrıfıyor, yağan 
yatmur, ıadırvan nıtnnden, med· 
reae kubbelerinden •t•iı d&kD· 
IOyor. ihtiyar, benden bir ılgara 
lıtedl, yakb ı 

-Biz burada, analı kızlı, babah 

ce, yine aaj'mızda dizilen bu res Efendi oturur· Medreıe 6aUnde Hkeek oynıyan çocuklar 

medreseler, zamanla renıinl, t•k· muf, Adillbis.n ibritc , i ba, 111 imifl. oj'ullu çalııırıs. Kimimiz çamafll'A 
Uni, kaybetmit gibi ııralanıyor. ihtiyar kadın eşiğe oturmuştu, gideriz. kimimiz dlklf diker, ev-
Birinci •• ikinci medreselerde uzun uzun dütllndO, bu!amadı. lerde temizlik yapanz. Eh dllfmeı 
talebeler yahp kalkıyor. Kapıla· Sordum: kalkmaz bir allah.. Vaktlle be.o 
rmdan içeriye ıöyle bir göz ata· - Sizin buraları galiba kira de efendi kızı idim amma, btıytık 
cak olursanaı, tahta masalas üze· ile ?.. yaniıD bizi kül etti. Hayreddlnde 
ri ı de b ir. ıftrü kitablar defterler, - Hı, kira ile amma, o iki bir eYimlz vardı, yaradan• maıal· 
k.ılemler görl\raünUz. buçuk ılrayı vermek için belimiz lah, · gelen geçen tarnata tUkDrtır 

ÜçUncli kapıdan içeriye girt:r nasıl bükülüyor, bir bize ıor. Li· c?e öyle bakardı. Pencerelerini 
girmez, yıkık ıadırvan taşlarında r.im damad, Allaha emanet koca· açtığım zaman adalar önllme 
oturan ıUmüklU çocuklar birden· man adam oldu amma, bir balta· gel r, dizime ıtırUnllrdU. Hey ev• 
bire "yağmur yağı} or,, t•rkısını ya ıap olamadı, Yemiıe gidip, lidım, kim derdi de, kocalığım 
kestiler ve bana hayretle baktı- öteberi taııyc.r. ille bu kış bize btsyle medrese odalarında geçecek 
lar. içlerinden biri: kötU geliyor. Odalarda &oğuktan diye ... 

- Ular•, anana g '. t hr. ber durama)oruz. G eç.m y ı l manavın Kartı oda kapılarından birinin 
ver, h ac izci} e benziyor be!.. Di· - · · · · · · · · · · · · · · · · ·- pamuk perdeai açıldı, bir kadın 
ye ) anmdakinin kolunu dürttü. batı uzandı: 

Medresenin dört köşe avlu· - Mı11hfa, ulan gelıene, bö· 
sunda uçtan uca gerilen bir lp reği fırma götlirecenl - Boa Posta ._ 

iLAN l'lATLARI 

t:zer:nde renkli, yamala, çürUk Çocuklar seslerini kesmitlerdl. 
çamaşırlar aaılı. Hepsi de, gözlerinin bütün kuvve-

Kar91 duvara baktım, kırmızı tile, kadınm olduğu kapıya bakı· 
yazılarla yazılmıt bir ihtar: yorlardı. "Mııtafa,,dent:en yamalı 

"Çiçekleri koparmayımr.I.,, pantalonlu çocuk koıarak aitti, 
Hangi çiçekleri? Avlunun lğrl ayaklarını yere vurarak ııçramağa 

bllğri tatları araaında fırlayan baıladı: 
yaban otlan mı, dikenleri mi, kU· - Ana, aktama bana iki 
çlak arpa yeıillerjni mi?. Sağdaki parça verecen mi, hı, iki parça 
odalardan biri içinden bir kadın verecen değil mi? .• 
ıeıi geliyor: KllçUk tepıl içinde, esmer bir 
Ol bir ıaloo gelini, koy kalbine elini unla yapılmıf, kıvrık, autu börek 
Sevdim tatla dilini, rumba da rumba, aallanır gibi oluyordu. Kadın bir 

rumbaaa ft;)ler homurdanarak çocuğun 
Her kapının iSnünde eakimlt. batın• bir havlu yerleıtirdi, ıUttı· 

1- G•ı•l•11l11 .... ,.•••ile 
6lr .aı ... ,,,. liri .. ,,,, 61r 

(••""') ~···· J- S.ıJ•••rı• ..... 61r .. ..,._ 
,,.,. '"" /l•fı ,.,.,.,..,.,,, 
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Kari Mektubları 

Bir Yolun 
Tamiri 
Rica Ediliyor 

Adapazarının Hkl yıllarda 
Andolu Ye Ankara yolu olan Bat
dad caddul kazamıan ltlek yol
luından •• umumi yeridir. 

Yolun Sakarya köprOsllndea 
Çarkalere kadar uzanan kısmı 
1 S -20 metre ı•nltli;tndedir. Bu 
yolun umumi harbde amele tabur
ları tarafından tHvlyel tlirablyHI, 
1apılmıt Ye Sakarya köprUıtı ClY&• 
nndan iki kilometre kadar blı 
7erln• tat dısıenmiıtir. 

Bu yol ile adadan Kayalara ve 
Karapllrçek nahiyesine •• orad"n 
kaıanın hududunda lA;{'< t~~·.:a 
Taıaiıl nahiyesinden Mudurn• 
kazası hududuna Kidillr. 

Mudurnudan gelen fOH Mudur
nu ıuyunun ıarkında •• Akyazı 
aabiyeılnin Kuzuluk köyü içinden 
ıeçerek Akyau .. Hendek yolu 
ile birleıtltl için Adapasarmm 
Mudurnu kazaaile Ye naqiyelerle 
muva1allıını temin eder. 

Mudurnu kua11 orman nakli
yatı da bu yoldan yapılar. Bu 
ltlek yolun biran evvel tamiriai 
rica ederiz. 

KarapUrçek kooperatif k&tibi 
Mebmed n ~lftoi Mehmed 

----..... •••ı•••M•••-•••H••••••••M••••••ı•IHeH-_ 
D• de tepıiyl koydu: 

- Hadi, göztınll aç, dtııtırtl,.. 
HD ıerl ıeleyim deme, ayaklaram 
kırarım!. 

Dl\ttlndllm: Bu çocuk tepalJl 
dlltUrUrse, ne yapar?. Geri geJ. 
meH• nereye 11j'ınır, geline na11l 
dayak 1er? 

Benim ihtiyar kadın, tepalnla 
tlıtnntl açık g6rtlnce, ıirret bit 
..... ...... cila 

- Huuu, kwm Hayriye H .. 
aım, ayol bunca yavrucağın si
sOnl b.Sretlnd• bırakıb ta, nam
k&r mtı olacanl. Kız 6rtaeoe onua 
tlatilnll •• .. 

ihtiyar kadınla konuıurken, 
o, birdenbire ıözllnll keati, kartı 
odalardan birinin kapııana baldız 

- ZaYallı taze, yazık oldu. 
Bunca senedir bir arada kocayor• 
lardı. Yazık oldu. Kapıdan boh• 
çaıı kolunda, yüzll ıoluk, ilıtünde 
regi kaybolmuı mantomıu hlr 
ıeyle çıkan kadm, ayaklarını, ıl
rD1e ıllrlly• ıeldl, batanı çeYirdlı 
-Satca kal nine, bize de buyur, 

ıelmeuen ıücenirlml. dedi, fitti. 
ihtiyar kadın anlattı: Kocaıa 

ayyqmıı. Her gece, her ı•c• 
ıellb karııını dövUyormuf, biçare 
taıe dayaaamamıı, halaıınuı evine 
kaçıyormutl. 

ihtiyar ninenin odasından, bir 
kadın 1eıi haykırdı: 

Hanımanne, ıoğanları Hn mi 
kavracakıın, ateı eriyor. 

* Y atmur durmuıtu. Çocuklar 
ıadırvan altında O} unlarma devam 
ediyorlardı. Benim yaklaıtaiımı 
görünce durdular. Sordum: 

- Ne oynuyordunuz bakayım? 
içlerinden cam s&altl bir "'~ 

ç6k, kolunun yenile burnunu ıöyle 
bir aıvaz:ladı: 

- Sinemacılık oynuyorduk. 
Vehbi hırsız oldu, ben de Tom 
Mikı.. Amma Vehbi: 

- "Ben ne çalacatıml,, diyor. 
Yalancıktan olmaam diyor, evden 
bir ıey getirelim diyor. 

- Eh dedim, bir dilim ekmek 
ıetlrin de, onu ortaya koyun! 

Hepal yDzOme bakıyorlardı. 
Cam g6zltı küçük boynunu çar-
pıtarak, burnunu çekti: 

- Ekmekle olmaz, sahicikten 
bir,ey olmalı. 

Ve yine, bu sablcikten hırsız• 
lak oyunu oynamak istlyt=n kUcOk• 
lere meram anlatamıyacağımı 
aezerek yUrUdtım. D~minki çatlak 
kadın seıl hila rumba da rumba, 
rumbuma devam ediyordu. - Jf 

-

• 
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Siiley man Peygamberi~ Benzeri Yek Değildir Almanyada Rusya Tiyatroda Birinci! 
Air Kaz Yüzünden Çıkan Gaz~ıe_ Satışı 
~ ... Ekszldı 
lht~ an. f Nasıl Halledilir? '4Kopenha~"da çıkan "Teleıraf"ıa 

ı i&, • Hlattıt.aa iÖre: •. . 
Almanyada •atbuat ıerbe1hıının 

Almanyada iki Tarafıda Memnun Eden Bir Hiiküm 
"F rankfurter 

Zeitung., ınr
telinin Ulm mu· 
babirl, Slileynıan 
Peygamberinki· 
lerini andıran 

bir hikim ka· 

Dhr:el M•HlrU ile l9llye11 lokometlf 

rarım anlatıyor : 
Bir blıikletll 

kUçttk bir köy
den geçerken 
dikkatsizlik eae
rl olarak bir 
kaı ıUrUslnUn 
araaına dalar, 
lçlerhıdın bir 
tanulai ezerek 
6ldlirlir ve hatalı 
olduğunu da tas· 
dik ederek ıll
rUnHn aaaibin4' 
iki mark taual• 
nat vermek fı· Amerika demiryolu kumpanyaların~• ~azıla~ı bu~nr 

veya elektrik lmnetl ile itleyen lokomotıfüırın yerıne dızel 
ter, fakat köylll motörü ile lıleyeıılerin daha sUr'atlı n kirlı olup olm'.'.ya· 
buna raıı detti· cafını tedkık etmektedirler. Gördüğünüz katar bu ~eor~~e
dJr : Din meydana koyduğu bir nUmunedir. Saatte 180 mil ıur at 

_ Üç .. arlı ~n etmiştir. 

Yerec•kainlı, buna mukabil eıl· 
l.n kazı da alabilirainir:, der. 

Neticede uyuıamazlar Ye aulh 
b&kiminln önllne çıkarlar. Bu ıat 
SWeyman Peyaamberln modern 
bir a8muneaidlr. Ve her iki ta• 
rafı da memnun etmek arr:uıun· 
dadır. 

8'ıildetliye ıorar ı 
- Siz: iki mark Termiye ha· 

zıraımı •e ezilen kazı da lıteml· 
yoraunur: 6yle mi 1 

- Entl 
- O luılde iki •ırkı ıu ••· 

manan lzerinı koyunuz 1 

Ve bu defa da köylüye döner: 
- Siz: lae iç mark istiyorsu

nuz: ve buna mukabil ezilen kaıı 
da veriyorsunuz öyle mi? 

- Evet J 
Bunun tızerlne hikim cebin

den bir mark çıkarak biıikletllnin 
bıraktığı iki markm üzerine kor 
Ye lıepilnl birden köylUyı uza· 
tarak: 

- Buyurunuz, der. Buna mu· 
kabil kazı baaa bıracakaınır: !., 

Frankfurter Zeituna'un muha· 
biri bu vak'anın uydurma olma• 
dıtını kat'lyetle temin ediyor 1 

Yüzde 30 Kir Getiren lı 1 ------
Bir Çek F abrikaıının Hisse Sened

Gibi .• leri Altın Madeni 

Praid• Çtkan Witaclaaft p· 
seteainin a11laUıi••• fire: 

BuıUn bUtlin düaya ticaret· 
haneleri içinde itıir:iij'ı, paraır:laia 
'Ye buhrana ratmen, mevzu Hrma· 
yealnln üçte biri nisbctiode kar 
ıetiren yalnız bir tek mücaseae 
'Yardır, Çekoılovakyadadır, ach 
Nobel Dinamittir. Bu yıl hiue 
ıenetlerin.in aabiblerine, yazılı 
kıymetlera llzerinden yDıde 30 
nlıbetiade kir dajdmıtbr. 

Bu möeueae ewv.elce Alma• 

yaaıa Kolonya .. brlndeydf, mll'" 
laareltedea aoara Çekoılovakyaya 
ıeçti, lrir Çek tirketl laalinde 
teıekkl11 etti ve tedricen Roman· 
ya ile Lehiatanda da ıubeler açh. 
lhti1111 ıilih yapmaktadır. 

GörtllUyor ki bugDn buhrana 
rat•en yine en çok, hatta muha
rebeden evvelki zamandan da 
fazla olarak kazananlar silib 
yapanlard11. Filhakika bu fabrf.. 
kadan ıonra bu yıl 16ıe bata• 
eak derecede fazla kAr · t.mia 

1 · h•• de kalkmay tı hem ıaut• erın, . 
ra:ıete okuyaaların azalmas aı mucıb 
olnrnftur. Bu memlekette ıerbeat 
vaı.ı yan'dıtı iÜnlerd• çıkan ıa~ete~ 
Jerin anyısı "3000 di. Bu 1ayı ıundı 

tt ·ı 
ll 100) e iamittlr. Bu yClı.d~n ekıı en 
okuyuculr rın 1ay11ı da tamam 
(4,000,000) dir. Bugünltrd• Almanyada 
en çok okunan gaz.etenin adı 
Morgenpoıl'dır. Bıı1 tı 375,000 
nüshadır. Fakat bu gazete de evvelce 
(600,000) ntlıha Htıhrdı. 

Ecnebi KarlkatUrlerl 

Geç ıe '.en ev aahibi: 
Hıraı:a, l<orkma, poliH haber 

vermem, yalnıa ban ıt aöy!e zevcemi 
uyand ırmad <'n yatak oduına nuıl 
girebildin? Bu, benim yapamadığım 
ıeydir. 

Kıralın Sofrasın
da Yer Almıya 
Layik Görülenler 

Dünyanın eıkilikleri ve aıtllıkleri 
ile iftihar eden aileleri aruınds, 
timdi yeni bir 9eref mevzuu daha 
çıkm19tır. Bu mevzu İngiıiı. Kıra· 
lının otlunun dilğüniine dav~t 
edilmlt o:ub olmr mak me1ele1ldır. 
Tam davetlilerin liıtui ıon uman· 
larda neıredilmittir. 

Bu liıteden &nlaııldıt:na ıöre 
dGtClne FranH'dan ancak ]9 kiti 
dant edilmi9tir. Bu 19 kiti araaında 
•ofrada da yer alabilen'erin Hyıaı 

IH ancak iç ailedir. lıimleri ıun• 
lardı r: . 

Pren• ve PrenH Fauıinyi-LClıınf• 
Kont Ye Kontu lsnar. 
Dö Kurva11et ve zevci. 
Bu ıonuncu ırat Franır.n · n methur 

bir m~ha rrirldir, çok Hki bir ailenin 
mömHıilldir. ----

Ecnebi KarlkatUrlerl 

Erkek _ Paltom e1kidi, ~~kat 

495 frank keıeme çok ıellyor. ÇuakG 
ben alınca ıea de lıtiyecekıin. 

Nebel•patter 

-;ı-;;ı.;;-birln~ld~r~~.cİe F ranı~z:
iklnci derecede lnıiliz ıilih f at>. 
rikaları olmuıtur. Almanyada 
ıillhtaomaya baıladığı için ıele
cek yıl Alman fabrlk-alannın da 
bu ayan bulacakları muhik aa
rılaa•ktaclar. 

................. _ ........................ ._ 

Sovget Ülkeainde 560 Tiyatro ile 
20,500 Aktör Var 

Moekova devle• tiyatroıundan bir mizanaeo 
"Taymis,, ıazetesinde lngUte- tiyatroların miktarı 560 a çıkmı.-

renln lnlU tiyatro yazıcılarından tır . Aktörlerin aayııı evvelce 7000 
Mistr Eraig, yaptıjı bir etUtde lke.! şimdi 20,500 i bulmuştur. 
anlathğına göre: Hilkfımetln bu azim yardımı 

Bugün bütUn dünyanın en neticesindedir ki, bUtün diter 
müterakki tiyatroıu, Ruı tiyatro· memleketlerde aeali ainemamn 
ıudur. Sovyet ldarHl her sene tiyatroyu hastalatmıı olmaaına 
aahne ihtiyacı için 150,000,000 mukabil Ruaya teali ılnema ve 
ruble tahaiaat kabul etmiılerdir. tiyatro aynı aaha üzerinde yekdl-
Bu para sayesinde, Ruıyada ev• ğerlne müsavi birer kuvvet halini 
ve!ce aayısı 250 den ibaret olan almıtlarchr. 

Arayınız, Bakalım Bulabilir Misiniz? 

" Sar ., pilebiıitinde FranHya veri
len reyler Almanya'ya Yerilen1erin 

yanında, de~izde bir katreye beazi-
7ordu. YGzde (0,04) den ibaretti. Bir 
Fran•ız karik türcllıll tanı bu niıbet 

d r bilinde bir ruim Japtı va binlerce 

haçlı Almanm aruında bu niıbet Gze• 

rinden f ranıız bayrata ııkııtırdı, ara• 
yınız bakalım, bu hayratı bulabUlr 
aıiıiniz? 

-==""·-=---== -=->""""=='-=------=--===-=====-----....... --=---==--=-----=>--

Kendisinin Kim Oldu-
Unutan "" gunu Papas 

Bir insanın ıon beş alh )il' 

içinde bütün yaptıklarını birden
bire unutması ihtimali bize, ilk 
bakışta imkansız görUnUr, bununla 
beraber Daily Mail i•Zeteıinin 
yaptığı bir etndde bir insanın 
h ıfızasını kaybetmesi vak'ası, 
zannedildiğinden daha ıık srörülen 
ı•ylerdendir. · Meaell daha ııeçen· 
lerde bir Amerikalı papaa kiliıe
den ~aktıktan sonra kendiılnin 
kim ve ne oldutunu unutmuı, 
baıka b:r ıehre giderek ayak 
aabcıhğına baılamış, derken dik· 
kln aahihi olmuı ve böylece 
6,6 yıl vakit geçirdikten ıonra 
bir aabıb yataiından kalkınca 
kendlılnl bir yabancı odada 
hiısetmit. alyinlb sokaia çıkmış, 
bu tehri de yabancı bulmuı, 
buraya niçin geldliinl düttinmllf, 
anlıyamaımı, nihayet trene bine
rek ••vılce papazhk ettiji ıebre 

dönmllşttır. 
Daily Mail aazeteıi bu, hafı· 

zayı kaybetme vak'alarmm fenne• 
izah edilemediğini ıöylemektedlr • ............... _ ............. _. ...................... ..-
Bir Saylav Soru-
yor, Kısa Bir 
Cevab Alıyor! 

FranHnıa Ayan azuından Möıy& 
Durouk• latlklmetteu ıunu ıormuıtur; 

- Po•ta ve Telıraf nuaretinin 
Hki ve yeni Franııa pullarında• mü• 
rekkeb, dörder bia lira kıymetinde 
kolekaiyonlar yaptırtarak Franıız ve 
ecnebi dnlet adamlarıaa hediye ettlti 
rivayeti dotru mudur? 

Hilkumet bu ıuale fu cuabı ver-

mittir: 
- Dotrudur ... uluılar ar; • _poıta 

konırelerinde bu çoıid hedı.yeler 
ver ilme1i Adettir. Bu hediye de Lızb~D 
toplantı•• milnuebetil~, f~ k .. t asım 
ekseriyeti ecnebilere olmak lıı•r• 
datıblmıtbr. 
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Sofra piyatalormdan bUyUkce 

dibi daha çukur, etrafı yaldızlı, 
kenarları ( A ) markalı, elmestraı 
beş tabak. 

Birinde gUJiü, tarçınlı, berga
matlı akideler; birinde bademez· 
mesi, fıstıkezme i, Hindistancevizl 
ezmesi; birinde kaymaklı, fısbklı, 
fındıklı latilokumlar; birinde ala· 
turka badem tekeri, portakal 
şekeri, kişn:ı şekeri; birinde de 
alafranga fondanlar, çikolatalar, 
Karamelalar ... 

Bu beı kisenin önllnde, balık 
tabagı şeklinde, uzun, yayvan, yi
ne elmaat raştan, yaldızlı, markalı 
bir kap; içinde frnvi glaae. Kase
lerin arkasında, bir dii:ıüne g\imÜf 
kupa; içinde Karakulak suyu. 

Kalfalar içeri adımım atarke , 
entredeki org kılıklı rehaYI çalgı 
da h rakete getirilmif, Hamidiye 
marıını tutturmuıtu •• 

Salondakiler, yine itişip kapı

ıarak ayağa dikilip divan durma 
ıekli aldılar. 

Marş bitinceye kadar kimse 
yerinden kıpırdamadı. Baılar öne 
ei;k, g~zler pabuçların ucunda, 
zifaf geceai ehlinin karşısında 
(Abu canım abu!) der atbi bir 
vaziyette beklediler. 

Rehavi çalgı bu, durduramaz• 
san yahut vidaaını döndllrmezsen 
kurulması bitinceye kadar ayni 
havayı çalar. Bereket Yersin, o 
beğenmedikleri GUlf m, akıl edib 
üçüncü devre başlarken alameti 
durdurmuş, herkeıe: (Oh kurtul
duk!) dedirtmişti. 

Şeker tepsisi, Şaban Pa~a
nınkilerin önüne getirildi. 

Büyük hanım, -gözll de galiba 
tavuk karalı olacak- dişifzliğin· 
den açıb bademezmeıl veya lati
lokum aradığından tutturmuı, her 
kaseye bir defa el daldırıyordu. 
Mübarek kadın parmatını değdl
riyorsun, katı mı, yumuıak mı 
anlasana .•• 

Hayır!.. Şekeri alıb ağzına 
soktuktan ıonra ( bu deiil !) diye 
çıkarıb yine tabağa koyuyor, baı· 
kaımı deniyordu. 

Nihayet ortanca hanımı 
- Elimden iğrenmezsenlz ham

faP-diclğimf.. diyerek kocaman bir 
fıstıkezmeıl uzattı; bllyllk hanım 
da, titrek parmaklarile avurduna 
yerlqtirdi. 

Şaban Paıanın hanımı tekere 
hiç ikbal buyurmadı. Azı dijini 
iÖıterdi: 

- Bakınız 11e derece çlirUk. 
içindeki pamutu da yuttum aa
liba, zira kovuk yeri dilime batı· 
yor. Tatlı kaçıp da ağrıaı bir tu
tacak oluraa bafUz taYuk gibi 
çırpınırım. 

Kerime hanım, hurma iliği 
gibi yarık, hiç dudaksız atızcıj1-
na küçlik bir badem .. kvi so
kuverdi. 

Şeker dağıtan kalfalar, yeni 
ıelenler var mı diye etrafa bakı· 
mrlarken, Şnban Paşanın hanm• 
efendi halayığa eeslendl: 

- Karanfilli olursa dişi tuttur
öyle ya, en munnn"d ağrıları bile 
karanfil yağı dind'riyor... Bana 
tun:ncu bir akide verir miain yav• 
rum? .. Gül gibi tazesin, elinden 
mi tiksineceğim?.. Karııdan uza· 
tıver kızımf 

Bayrauı miıafirliği saatlerce 
ıllrer mi?.. Adeti biru oturub 
gitmek, batka yerlerin de sırasını 
•avmak. 

O bilmem ne paıanaa çeneli 

- B R OLUNC •• 
Samanhk Seyran Olur 1 .._ __ _, 

Alem Devam Ed·yordu .. 
valdesf, bu fikre 
binaen, belki do 
Şaban paşalarla 
perisi hoş olma· 
dığmdan, davran
dı: 

- Artık bize 
müsaade gözüm •• 
Sizi re doyum 
olmaı;, bamdlse 
akşam ezanları 

okunacak .. Biraz 
Mehmed paıafa .. 

ra, bira da Hasan 
paıaiara, vakit 
kalırsa bir lahza 
da, şlSyle ayakta, 
Hnseyin paıa· 
lara uğramak da 
lazım... Hiç ra· 
hatsız olmayın 
yavrum, Rabbiye 
emanet olun gtl• 
zelim! 

Şaban paşa• 
nmkilere, tek ldf 
söylemek değil, 
yaR bakış bile 
yok. Boat n korkuluğu yerine ko
yub yürüyüverdi. 

Bu it çorab sökOğtl gibi gider. 
Hımhım, peltek hatun lle birkaç 
hanımefendi daha, yerlerinden 
kalktılar. 

Şunu bunu geçtik, bunlar vn
kelA takımları, ileride paşaların 
mensubları. Binaenaleyh antreyo 
kadar çıkarıldılar. 

Öpilşlllerek, koklqılarak ve· 
daiaııldı Dilaver •e Mecan ağalar 
koltuklara girdi. Kendi hadımlan 
etek tuttu. Binek taşma yanaşan 
arabalanııa bindiler, başağa, Boş· 
nak kapıcı, bahçivanbaşı tarafla
nndon da kapıdan selametlendiler. 

Fırsat bu f'rsat... AtA paşanın 
hanım bir tar~dan, ablası ortan• 
ca hanım diğer tar&fdan, yuvar
lana yuvarlana koridora koşuyor· 
lar, giiya aeslcrinl salondakilere 
duyurmlyacaklar, hiç farlonda ol· 
maden avaz aYaz haykın§ıyorlardı: 

- Kız Yekta, kafir yumurcak 
neredeıin?.. O kazık kanyı da 
alıb yine hangi deliğe tılaldın? 

- Yekta, evlidcığım tea ver, 
çık meydana!.. Kifl arlanmaz ıo
yu arlanır; cicimliği bırak, misa· 
firlerin yanma gel. Haberin yok, 
Şaban paıanınkiler buyurdu ..• 
KızımlZ nerede diyorlar, ıenl 
ıoroyorlar? 

Küçük odada, ıniıııfirlerden 
filinca paıanın kalfaıına koca 
sağlık vermekle, falanca P-fanın 
kahya kadınına basur ilAcı tnval· 
ye etmekle, feımeldin paşarıın 
taya hanımın da korku damar· 
larını baamakla meşgul olan Zil· 
hanım, bu sesleri duyar duyma.z:, 
eteğini beline sokub sıb diye 
hanımlarının karşısına çıktı: 

- Şimdi yukarıdan iniyorum. 
Y avrucağıma haber verdim. Hiç 
ilıülme}in, hazırlanıyor; pembe 
11ateodilyon1armı giyiyor; bet da· 
kiliaya kadar ıeliyor ıUzeliınl 

Hemıireler, kahya kadınlarına 
arkadan boyuna abb tutarlu, 
( bir gUo tutmak caiz değil!.. Bir 
ayak evvel deblemeli, bir daha 
da bu ele oiraımama!ıL. ) der• 
lerdl amma yltzünU görünce de~ 
bu !Afları ıöyleyeııler kendi!erl 
d~iilmiş iİbl, candan ve mültefit 
bulunurlardı. 

Yekta Hanım, yukan katta, 
matmazelile burun buruna, fanfinde 

Zati paıanın kızları 
idi. Zaten konağın içinde ayrı 
odada, kazık karı dedikleri ens· 
tltUtrisile oturur, kimsenin yanına 
yaklaımazdı; ahbab mahbab, kim
seye gözükmezdi. 

Buyuran misafirler isterse vll
kela ve vOzara takımı olsun, kı
yafet Ye muamelece mahalle karısı 
kılıklı iseler, daha doğrusu alaf· 
ranga değilseler, hepsine yan 
çizerdi. 

Yaşlı başlı hatunlar mUmkUn· 
mU ki aradığı ibi olsun. Bö le-

leri de varsa da vücutta ben ka
bilinden. Kızlar ve gelinleri taze
ler de şık değils~, frenk matma
zeller B}arnıda olmazsa, bir bah:ı
ne bulub ortadan S!HŞir, ylııe 
odasına kapanır, ı ılı bile kıpır
damaz, adımını dq:ınya atmazdı. 

( Arıtu .,.~,) 

Bay Emeıt Hoffer, bay Emanuel 
Hoffer bay ,.e b yan Daut Motola, 
Bay Ye Bayan SaUl DYek ve çocutu 

aevaili refikası, anneleri n 
kayın valde'eri 

BAYAN EM A HOFFER 
in vefat el:tiğlni b yük bir elem ve 
keder içinde b~ dirirler. 

Cenaze merHimi bugün ıaat 2 de 
YükaekknJdırım Aşkennzit ainaj'o
nunda icra edilecektir. 

Üsküdar icrasından ı Çamlı· 
cada tntünciibaşı köşkünde mukım 
iken ikametgahları meçhul bulun n 
Mlıyll H rmen Ye Müııyil Mor. Mus· 
tafa B •ye olan borcunuz.: an dolayı 
rnukım bulun uğu Tiltüncübq kö~ 

ktlndeki eıyalarınız tahtı hacze alı~ 
mııtır ••na ı hacizie hazır bulwıma
dıtını:ıdan icra ve if.aa K. nun 103 cD 
maddeai nıuc:ibince mahahinde tutulan 
hacsl z bıt Taralcaaını tedkik etmek 
bere ilin tarilııinden iUharen IS gOa 
içinde Üsküdar İcra dairuinin 933/2222 
No. lu dosyasına ıniUacaatlan ve bir 
diyeceQiniz varsa dernaeyan cıdilmek 
üzere tarafınıza ilAnen teblit olunur.(241) 

~ 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı KaraklJy KöprObaşı 
TeL 42362 - Sirkeci Mllhilrdnrı:ade 

1nı--•.,,.Han Tel 22740•-ISBI 

iskenderiye Yolu 
EGE Yapuru 5 Şubat SALI 

ır.oli aaat 11 de Iskeaderiye'ye 
kadar. "640,. 

' " 

Şubat 3 

#•-------------------------------, KIVAMET GÜNLERİ 
Bnynk harbe ald yegt\ne ve müstesna bir raportaj oluo tenkidi, 

CI..AUDE FARRERE'ln ıert kalemine medyu~dur. 

KIYAMET GÜNLERİ 
)'a.fanmıı bir dram kuvvetini haiz Ye btıUln dünyayı alAkadnr edecektir. 

KIYAMET Ü LERİ 
filmi studyodan değil cepheden gelmektedir. Ve sizi de 

son derece memnun edecektir. 

KIYAMET 

Pek yakmda 

BugUn Pangaltı 

BiTMEMiŞ 

SENFONi 

GÜNLERi 

Sinemas da 

Sinemasında 

Suareden itibaren yeni program 

BiR GÖNÜL 
BÖYLE AVLANDI filminin son günüdür. 

MARTHA EGGERTH KAY FRANC{S. GEORGE BRENT 
Tel 43374 

Pasar, Çartamba gllnlarl iki fılm göıterllecek ve ilk matluo Hat birde bnılıJııcaktır. 

Şebzadebaşında 

H İ L A L Sinemasmda 
Bugünden itibaren 

Bıı& aenenin iki harika filmi birden, 
alnema aleminin kıymetli 1'8 

sevimli yıldızı 

RAMON NOVARRO 
En son olarak yaşattığı 

ASRiTALEBE 
. Gençlik, nete ve spor filmi 
Aynca ı LiLY DAMİTA ve Hinri 

GARA T'ill pek ynkaek 
temsil ettikleri 

ÇALINAN ADAM 
Heyecanlı büyOk zabıta fi1ml. 

k~ut Bllldlıınf 

S hirTUjatroso 

ı ımıımınııı 

lllJll 
1 llllll~ 

Tepebap Şehir 

Tiyatrosunda 

Bu akşam aaat 20 de 

INSANLIK 
KO EDISI 

4 perde 

Yazan • Balzak 

Eski Fransı:. tiyatrosunda 
Bu akşam eaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yannı Ekrem Refld 
Besteüyen : Cemal Re#d 

Y ann matinelerden itibaren 

Ş 1 K Sinemasında 
Dünyada mevcud bUtiln lisanlara 

tercilme edilen 

EKMEKÇi KADIN 
Meşhur Fransız gaheser filmi bnşlıyor. 

Beşiktaş Sulh ikinci Hukuk 
Mahkemesinden: Teyum Feyzul· 
lah kızı Hatice Nadirenin altı acne 
evvelinden beri her neYİ irade ve 
tasarruf kabiliyetlnhl mncut olma· 
dıtı fennen Hbit olmuı ve mahke .. 
mece badr ;altına alınmıtbr. Mahcur 
teyzemin Hacı Ahmed kızı Vesileden 
gOya iki bin lira borç alarak Haydar
hnne mahallesinin yeoi Tekke eoka· 
ğında eski (5) m6kerrer yeni (7) No.lı 
evini rehin gCiaterdiğina mOtednir ya
pılan muamelenin kanuni bir kıymetl 
olmadıtından 1rerelı bu ve ııerek 

haberi iz olmayan difer muamelli• 
tından Utovellit olarak lhdaa edilen 
hakların OçüncO bir ıahaa dnir n 
temlik! husuaunun altı aeae evnline 
kadar tanınmayacnğı ve bu bahta 
hGınOniyet iddiasının dinlenemiyeceA't 
ilan olunur. 

Hatice Nadirenin nıdsl Gülhan• 
butaneal muallimleriadea doktor 

Burhanettin Oamaa 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündan: 
Kmkkal• Fabrikalan için Teniyeci ve Tornacı alınacakdır. 

lsteldilcrln imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk Fabrikasına 
lstanbul' da Bakırköy Barut Fabrikasına, İzmirdeldlu Halkpınar 
Silah Tamirhanesine mfircıcaatları. 0 526,, 

İstanbul Orman Çevtrgenliğinden : 
Haliç Orman idaresinde mezbut 2 acled Kaloıar aeren, S aded 

karaağaç kereateal Ye 5 aded kaknar gönder 35 aded ıhlamur 

ağacı 163 kilo çiriı, 112 kilo yaprabız ıhlamur çlçeji 1000 aded 

kwlcık çubuğu, 10 kental mahlud 112,5 kental mep odmıu 375 
kilo mep k6milrl 984 kilo iç malıleb U. Y...ıkapada .ubut 14 

kental mep odu•u ~• iki kalemde 450 ldJo .... ka..•ı 20/21935 
Çarşamba ıftnil aaat Gçde ihale edilaek lzue aahhğa çıkanlmı~ 

dır. Iıi 6ğreamelı isteyen ahcılann Orman MBdOriyetl Kalemine 

gelmeleri ilin olunur. 0 428,, 
--~·~--~---------------------------------------------·----
TÜRKİYE iMAR BANKASINDAN: 

Banka~ızın 1934 yılı Hisaedarlar umumi heyeti toplantun idare 
Meclisi kararile 21/ Şubrt /935 Perşembe glnl aaat oa d6rt buçakta 
Jstanbul'da Yeni poıtane arkasında imar ha11mdaki Banka binasında 
adiyen yapılacaktır. Toplanbya dahil olmak için mezkftr tarihten 
bir hafta evvelin• kadar gerek asaleten ve gerek Yekileten 20 bi,,. 
seye sahih olanlarln hisse 1enetlerlni Bankaya tevdi ile ,ka11ıhğında 
ınakbuz a1malan rica olunur. 

Görll,Ulecek işler: 
1 - idare Meclisi va Murakıp raporunun okwımaaı 
2 - Bllinço kir ve zarar cetvellerinin tetkiki ile idare Meclial 

azalarının :ıimmetinin kaldırılması. 
J - 934 ıeuealne aid kazancın doğıblması sureti, 
4 - Murakiblvln yeniden aeçilmeıi vo ücretlerinin tayini. 
S - idare Meclisi UU1mn top!aoma hakkı. 



3 Şubat 

iTTİBAD 
S inci 1ı:tsım No. 187 
ffer llakkı mehfuı:dur. 

3 .. 2 - 93"ı 

ve AKKİ 
Nasıl Doidu ? _ 

Na•ıl Yaşadı? .• 

Nasıl Öldü? 

' 
~======~Ziya t'ekir <======================~ 

Osma lı idaresi ı.den Şi iyet Edenler 
Çevrilen Dolabları Da Anlabyorlardı •. 

------- - -------
f Suryeye gelen mcmurlann ve Tr.ı:At paşalar arc>sı1'da bir davranıyor .. ara sıra Ennr Paşa· 
~sadı ahlakına -y:ne bazı· Suryc- hayU mfüıakaşalar cer ; a;ı e~mİf.. yı, Cemal Paınyı ıanaya çağırb· 
~lerin de hizmet ettikleri mubak· bu vnzi) et k~milen tavazzuh et· yor, harb İileri hakkmda izahat 
baktır. Türklerin ideresizl;ğinden mİitİ. Bu münekaşa'a mşedid b:r alı) or.. gerek bunlara ve gerek 
bank tikayet eden bir Beyru' lu, şekil almaaı da muhtcmelci. Fakat s:ıir vükelaya karşı gösterdiği 
b~~ ~ bir gtlnde de akrabasından raltana' ı ı tebeddül e. mesi, ba· r:yakiirane mualileleler~ o lttihad· 
_ır nın kazaen işlemiş olduğu bir ht:sus s J!tanat mevki ne Vahdcd- c . ları ç aş .rtmıya çalıııyordu. HattA 

~'~•Yelten onu tebrie ettireb.lmek di ı gibi Mr ltt.haccı dü~maşnınıo 6altnna'ının lik glinleri 1Braya 
~·~ nasıl çalı§lığını, kimiere ne gelır eıi h er türl:i münakaşalara sık sık ge:e:ı Ferid Patanın, bat 
~ ar rtııvetler verib ne gibi ve mlindcaelere hi'am vermiş.. mabeyinci odasında sebebiyet 

e. .. arnlardan delalet vo muavenet Vahdeddine karşı sağ'.am b:r verdiği bir hAd;ıeyi bahane i ->rd .... · 
Htılc"UglinU safdil.ine anlatıyordu.. cephe almak mecburiyetini h·s- etmiş: • 
b'l unıetten bir teveccüh gör•· Httirmiıti. - Bir miiddot •araya ıeyrek· 
Y~kek için bu adamlar pek bU· Vahdeddin bunu anlamakta ce gelseniz. 
lçlı ~edakir!ıkiara katlanıyorlardı. gecikmemiş.. vazİ) ete tamame, Dem·ıti... Ba hadise de, oJ.. 
~ rınde bOtUn dilnyadan ıanl bakim oluncaya kad r fttihatçıluı dukca ehemmiyet verilecek bir 
Ve lllOıta.ğnl olacak adamlar Y~r~ı. mülayemetle kullanmak ıiy asetine feydi... Beşinci Sultan Mehmed 
1 1 •ıı ııyade bunların ıösterdık- karar' vermitti. Hatta cüluıundan devrinde fttihadcılann muvakka· 
eir'- tezellül ve mUdahane, ina·•na b. k ü b t b · ten idare mevkiind~n ıukırt ettik· il .. ır aç g n t>onra, ayram e rı· 

ç r in görUnUyordu. ki için saraya gelen Talat paşa- lerl zaman (Jiürriyet "• [tilaf fır-
ı kası) erkanının Ye bunların baıın· ( H S nın t'ef.kaslle dıgw er ttihatçı'arın 

d • • • • arbten evvel urye- da olan Damat Ferid Papnın 
• bü .. k b d ai!e' erine pek bü) ük iltifatlar 

1 
ld k' 

1 
b YU ir cereya• vl' cu a saraya nası ge , ıer , •• Sf 

Rctfrnıiw olan (Arab ıslahatcJhğı) göstermi şL.. mabe) inci Liitfü Simavi beyden 
ae ... d U• len haftada iki defa s c-ra· m! ıııl muame' ö dükl · 1 
i • aııoı olduğu J erde gömmek ., · .e g r erın yaz· 
tin b· '- ya giden Sadrazam TaJat Paşaya mıştık. ırn;aç zata büyilkce tiııvanlar 

dterhıek, bazı kimselere niıanlar karıı gayet aamimI ve itimatkar 
a" t b gı mak ve baularıoa da ıurada 

( Arka11 var) 

urada ufak tefek jmtiyazlar 
~ernıek, kafi olmuıtu. Bilbaua 1 

lbezaJimin en Yasi mikyuta cari 
~!d~ğ-u Haleb muhitinde, mDtegal-
beı qraf ile hükumet arasındaki 

~Unasebet daha ciddi Ye samimi 
~dl. Çünko, köylülerin ( haklanm 

olayca ) gasbedehllmck için 
llıeınurları kazanmak ve kendini 
onlara sevdirmek IA:ıımdı.] 

11 ( • · • . Arabhk; tarihile, llsa• 
:ı:· edebiyatile ve hatti milliye· 

S ' Suryeden pek uzaktadır. 
urye · 

lrfa nın mUhtac olduğu ilim ve 

me~İek:~n'at ve temeddün bu 
aetlrilıni : ecnebiler tarafmdao 
hlikfun tş ır. Istanbuldai'ı ( yani 
lora R:lc:ıerkezinden ) bu taraf· 
(tabliye ılece.k ıeyler; (vall)don 
haııta lleferı) ne kadar, mün-

y nk llıeınurlardan ibarettir •. ] 
u arıd k" 

hıatbu t a 1 ıatırları yazan ı:at, 
hnzaıi~ ırnı~da (Şeyh Muhıinl Fani) 
\talil d fohret kazanan eski 

er en ( b ' 
~nı B ) . ıner um HOseyin Ki· 

ey dır [1] 

lttilıaBud ıat, koyu Ye eıki bir 
cı Jd· ,_ 

ILtibat J a. -v bııında bulunan 
l<end'c~ ar, k'milen doıtları idL 
V 0 

0

11

1
1 onları ıahıen ıeverdi 

il a • bir hı h r tarafından da samimi 
olırıakıu ~betle Hvilirdi. Böyle 
laayıtıı:ıa •raber, içinde Y•tadığı 
l•çın• ~cılıldarına aadece glSrtlb 
heıab 111 

• • memleket ve millet •na. bil k . . 
)•Pılan f •re veya bılmıyerek 
•llne ç enalıkları, Japanlann yQ.. 

•rpnıaktan çekinmemittL 
Yalnıı Su 

lU, btıtun Arry~ ve Flllıtinfn de
lçyllzUntı abııtan meselesinin 
teren ıu en berrak teklilo glSı
lrUhıetfn bacı hakflcat, acab htı-

a~nda ı . Dıalünı def I o an %avat içın 
ilin Filistin ı hıl idi?.. Falken hay-

e göndertlnıeıi nzerlncu 
- Ya 
DJ ' o .. Y• ben 

Yen ' ••• 
ıneaı Uze ·: vo, onun feda edllme-
•aaUrlo 1 rtınebglzli bir kin ve te-
tJ 

1 •n ula olan ( • .. asıl memuriye-
avdct eden Bcbriyeı nazırhjı ) na .. 

-{l] enıal P•t• ile Enver 
ıo l'ea:ı -

Şeyh Muba' Fmuz lnkıllbı Ye netayioi • 
ın •ani. 

Yunan onanması 
.. . . . ' •• 1 • • '. · ~ . 1 1 • • · ~ . ·~· 

Kuvvet en<l:rilmesi Meselesi Hala 
Münakaşa Mevzuudur 

Atlna, 2 (Hususi) - Evvelki 
gtlo yeniden toplanan ~unan 

yüksek bahriye mecl;si, donannıa
nın takvjyesi mese:e~ini tekrar 
müzakereye koymu{tur. Toplan· 
tıda Başbakan Çaldarıs ve Bah· 
riye Bakanı& Hacıkiryako hazır 
bulunmuşlar, ısmarlanacak olan 
iki açık deniz torpito çekerin ·n 
siparışt meselesi münakaıalnrı 

mucib olmuştur. Bu nrada mec
lis azaları lngiliz donar. mrsının 
"D., sisteminde torp:to çeker· 
lerinin tercih edilmesini istem·ş
ler, geç vekiteı kadar devam eden 
meclis yeniden toplanmak Uzere 
dağılmııtır. Ş:mdiki halde henllz 
lcat'i bir karar verilmemlftir. 

Diğer taraftan ıazeteler do
nanmanın takviyesi meıeleıile 

eheııımiyetli surette alakadar ol· 
maktadırlar. Türkiye hUkfımetinin 
bu takviye iıinden memnun ol• 
madığı hakkında çıkan rivayetlere 
karıılık olmak üzere, Çaldariı 
hükumetinin organı olan "Vra• 
dini,, ıazetHi diyor kJ : 

Bahriye harb erkim mecliıi 
tarafındau tanzim edilen pllnlar, 
ıiya1i liderlerin de iıttrlk ettitl 
bir müdafaa meclisince tastik 
edilecek, kabul olunan kararlar, 
iki devlet arasındaki muahede 
ıartları mucibince, Ttırkiye hn
kiimetine bildirilecektir.» 

0 Tilrkiye hkfımetinfn bu tak· 
viyeye iyi bir ıözle bakmadığı 
hakkında yazılan blltUn yazılar 
ve haberler asılsızdır. Bilakiı 
Türkiye, Yunaniıtanm techizahnı 
tak-.lye hususunda büyük bir 
allka göstermektedir. Eeasen iki 
dost devlet arasında mUıterek 
ve ııkı bir aiya1et beraberliği 
vardır. Bundan başka müzakere 
edilen bahrlyeı techlzatının tak· 
viyeai meseleai tedaful bir ıiya• 

yet mahiyetinde olub hafif fllo 
ve hava kuvvetlerimizin takviye
sine münhasırdır. 

"Vrac.ini,, gazetesinin yazdığı 
bu yazı, Çaldaris naşıriefk&n ol· 
ması dolB)JS le, yan reımf sayıl· 
maktadır. .................................................... 

Oavl• Kupası Maçlar1 
Londra, 2 (A A.) - S'r Sa· 

muel Hoarem riyaseti alhnda çe
kllen Davis kupası maçları kura· 
ları şu neticeleri vermiıtir; 
· A - Şimali Amerika mıota

kası: Çin - Şimali Amerika, 
Meksika - Küba. 

b - AvropR mıntaka11: Po
lonya - Cenubi Amerika, Çeko .. 
lovakya - Yugoslavya, Japonya
Holanda, Yeni ZeJand - Avu1-
turya, Fransa, Almanya, ftalya. 

c - Cenubt Amerika mınta· 
kaıı: Brezilya - Uruguay. 

Uluslararası atletlzm 
Melburn, 2 ( A.A. ·) - Yem 

Zelandalı Mak Ferlan, 100 yar· 
dahk mesafeyi 10 1/10 saniyede, 
220 yardalık m.eıafeyl ~~ 3110 .... 
niyede katetmııtir. lngılız Ramp
lfng 440 yardalık mesafeyi 61 .... 
niyed• koşmuştur. 
-----.-.-~ ....... ---~-----------
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Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı· 

Etmelidirler 
latanbulda 

Bahriye mlltekaldlerlnden bay 
Yuauf, oğlu bay Fahri, bay Şemsi, 
eıi bayan Feriha, oğlunun eıi ba~ 
yan Hatçe Yolcu, Çarıamba ka· 
rakolunda tıçüncO komiaer bay 
Hasan Esin, polislerden bay Muı
tafa Ylldırım, bay Hnseyin Altan, 
bay Tevfik Akarsu, bay F alk Çe
tin, bay Halid Bezer, Göztepe 
lsta1ıyon yolu kahveci bay Bahri 
ve eşi Erkal, lst nbul gümrükleri 
baımndUriyeti evrak kaleminde 
bay Salahattin, babası bay Mus· 
tafa, annesi bayan Hacer, kar
deılerl bay Sadettin, ve bayan 
Sadiyeı Albayrak, Deniz makine 
Kaymakamı bay Emin, eıi bayan 
Dürrüyekta, kızı bayan Meliha, 
kardeıleri bay Ahmed, bay Hilmi, 
bay Mahmud, eşleri Süeda, bayan 
Zeyneb, kızları ve oğulları bayan 
Mukaddes, bayan Knsfend, bay 
Adnan, amca oğlu bay Muammer, 
dayıları kızı bayan Fatma Çeker, 
Alemdar Belediye tahsil ıubesi 
memuru Cevad, •ti Mümine, kız· 
ları Muazzez ve Hayrtlnnlsa, kar
deşi lzmlr Kültür çevirgenliği 
müfettiılerinden Vahid, eşi lzmlr 
Bayraklı ilk mektebi bat mualli· 
mi Fahrünnisa, oğulları Cengiz ve 
Attila Öıgü,•en soy adını almıı .. 
tardır. 

lzmldde 

Mazhar Y unuılar 
almışlardır. 

ıoyadların& 

Sivas ta 
Sivas - Erzurum hattı 1, 2 ncl 

ıube mUhendisliğl memur ve 
müstahdemleri fU soyadlarmı al
mışlardır: 

Mühendiı bay Kemal Tuğnal 
Eyfib oğlu, mühendis bay Neylan 
Ünsaç, bay lbrahim Haydar oğlu, 
bay Muammer Bergman, bay 
ismet Çvh, iıtimlfık memuru bay 
Zekeriya Kandemir, bay lzzef., 
TUmer, 1 nci şube katibi bay A.' 
Rıza Aksoylu, 2 ncl tube katibi 
bay Celal Altuğlu, sllrveyanlardan 
bay Reuf Ôztekin, bay Cemaf 
Gnrkan, bay Şevki Toros, bay 
Süleyman Şahininal, bay Sıtk\ 
Ôngür, bay Rüstem Özdemil", 
bay Bahaddin Ulusoy, bay Ragıb 
Örsçelik, bay Nuri Balabankayaı 
bay Şükrü Odabaıı, bay Ahme4 
Önel, bay Sllleyman Tanyaralr," 
bay Abdullah Eliböyllk, bay Meli1 
med Erentürk, bay Turhan Ta~ 
doğan, puanUSrlerdeın bay Ahmed 
Necib Özen. bay Cudi Tekaı, 
bay Nazmi Kayalı, bay Raif ~ 
akay, bay Nazif Peıklrci, bay Ali 
Nahabaf, bay Cevad Kayar, oda• 
cıl ardan bay Yuauf idil, bay 
Hamza SUngO, bay Şevki Baysal, 
bay NAzım Yıldırımlar, silreyan 
bay Refet Yurder. 

KUtahyeda 

Kütahya, - Birinci mlila:ılm 
bay Şaban, mUiazim bay A. ve 
aileleri Özdemir, jandarma mer• 
kez baıçavuıu bay Cemal Naci 
SUenem soyadlarını almışlardır. 

Beypazarında 

Beypazar, ( Hususi ) - Attar 
ı:ade bay Zeki ve bay Şevki 
biraderler ve oğulları, Pulatlı dı 
bay A.i, Ankara Etnoğrafya. mfi.. 
zesinde bay Niyazi, Umum Jutab· 
hanede ve gazetemiz muhabiri 
bay Kftzım GUneş soyadım almış• 
lardır. 

lzmf t inhisarlar BaımUdiriyetf 
muhasebe mUdiirli bay T edik, 
allesl bayan Belkız, oğlu bay En
ver, bay Niyazi, kızı bayan Bed
riye Kutlu, Yaprak tütlin ıubesl 
muhasibi bay Rıza Anıl, Sevk 
memuru bay Mahmud Ce~6leUin 

Pulat, Ziraat ıubesi muhasibi bay 
İsmail Tuğıavul, Ziraat şubesi 
tahrir kontrol memuru bay Cemil 
Günal, tahrir kontrol memuru 
bay Milmin Ataman, Tahrir kon· 
trol memuru bay Cemil GümU,
cü oğlu. Muhakemat memuru bay 

Rıza Ziya Özmat. icra takip me· 1.ıııııı~-Mlll•---m.11-----"' 
muru bay Hayrı Çevikus, Müski-
rat deposu satış memuru bay 
Nail Kızıklı. Tuz kantarcısı bay 
Mehmed Pınarçalı, Tuz aahş me
muru bay Eıref :Ertilrk. Takibat 
şubesi amiri bay Tosun Erdem. 
Takib memaru bay Haydar Yavu
zer, Takib memuru bay Kazım 
Devrim, Takib memuru bay 
Meıud Kıvanç, Müstahkem mev· 
ki Jstihkam Bl. ged.idi kç. zabit· 
lerinden bay Z:ya Ant soyadla· 
rını almıılardır. 

Ankara' da 

Anlcara - Ankua Ziraat F ... 
kUltesi ta!ebeler:nden bay Vedad 
Bap~ bay Saib Kutlar, bay 
Necmı YDcer, bay Baki T:üner 
Bay Hllseyin Ertan, bay Mustaf~ 
CelAl Bay~:ıl, bay Yunus Özaam, 
bay Faik Omen, bay Fuad Uaa .. 
ta, bay Mea'ud .Temelkan, bay 
Saib Ergin, bay Ömer Balloray, 
bay Mahmud Çağlayan, bay 
~uharrem Yıld1r.m, bay Nevzad 
Önal, bay Niyazi U•er, bay 
Kemal Gökçora, bay M. Cemal 
Saydam, bay Muzaffer Alap, bay 
Meı'ud Ôzuygun, bay Osman 
Tosun, bay Fevzi Geveci, bay 
Ömer Tural, bay Mehmed Arısan 

' bay Nazım Deken, bay Osman 
Eralp, bay Ziya Çekel, Bay Bur• 
han Hakkıgören, bay Niyazi 
Kural, bay Süreyya Çakıroğlu, 
bay Melih Yalaz, Ankara Güm· 
rük tedkik memurlarından bay 

Eğer Hasan Trihof il 
.saç suyu ile saçları
nızı tararsanız 

Eğer Hasan sabunile 
yalnız şaçlarınızı yı

kar sanız 

Eğer haftada iki defa 
Hasan şampuan ile 
besler seniz 

KA T'iYYEN SAÇLARINJZI 
DÖKMEKTEN ve KEPEKTEN 
KURTARIRSINIZ. 

Çocuklara v. laastalılclan 
••ni lcallc.anlara mahsus 

,ak nefiı 

BASAN 
BREKFAST BiSKOiLERi 

kutusu 30 eafi bir kiloluk 250 
kuruıtur. 

Hasan deposu: 

.Auknru, 1 ::.tıuıbul, Be) oğlu 

ı'~-----------•--A•• 
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ESMEB DİJL 
Muh11rrırı : A. R. 'l'efrıka No.: 18 

Hacerin Şarkıları .• 
Bu Kadın B1çağını Çekti: - Ulan Avratlar Hepinizi 

Bıçağım Hakkile Tutuyorum 1 Dedi •• ----------
En önde, Benli Hacer yUrO

yor. Sarhoş bir gemici taklidi ya· 
pıyordu. Hacerin kıyafeti, bir 
inda göze çarpıyordu. Baıına 

geydiği kalyo 1cu ( kalafat ) ını 
[ l] sol kaşının tlstUne vıkmıı, 
sırmalı şalvarının belini, al bir 
koşakla sıkmıftı. Beline, kabza11 
işlemeli bir yatağan ile bir pir 
tav [2] sokmuştu. Kenarları sırma 
işlemeli (camadan) (3] ını kar· 
tal kanadı denilen tanda omu· 
zuna atmıı, elin• de bir içki 
ıiıesl almıftı. Bu kıyafet, ona 
çok yaraımııtı. 

Hecer, arada sırada duruyor, 
bu tifeyi aizına göttlrerek ıfıya 
içki içiyor.. ve ıonra iki tarafa 
yalpa vura vura yürüyerek tam 
bir aarhot ağzile kalyoncu tOrkll
allnOn bir beytini aöy!Oyorduı 

Eyyam ola, yaı ola 
Bi:r:im gemi, heyamola .. 

Hacer, her beyti slSyledikten 
aonra duruyor. Şişeıini ağzına 
ıöttlrllyor, o zaman kızlar hep 
ltir ağızdan ayni makam ile fU 
11ekaratı tekrar ediyorduı 

H ayyaaaa, mo), 
l:lt yyaaaa. mol ... 

Heyyamola yeH, yeaa 
H 0 yyaamol, heyyaamol. 
Hava gele, yel ese 
H eyyaamol, heyyaamol 

Bu suretle ağ1r ağır çekilen 
kalyon ortaya getlrllmlftl. Gerek 
Hacerin ıöylediii farkı •• gerek 
kızların tekrarladıtı ıarkı neka
ratı yavaı yavaı bızlanmıf.. bir 
curcuna mukaddimesi halini al
mııtı. Hacer, kızlara k8lfl dlSn
mllf, bıçağını çekerek ıallamıya, 
çapkın ta•urlarla onlara hoYar
dahk taılamaya bqlamlfb. 

- Ulan, ayratlar!. Hepiniz, 
benimsiniz... Sizleri, bıçağım hak
kına dutarım. içinizde bir mahir 
çengi varsa, çıkım karfıma.. 
Y okaa, alimallah, hepinizi pıraıa 
ıibl doğrarım. 

Diye nareler atıyor.. Onun 
bu kUatah ve çapkın hareketleri, 
hem padişahın ve hem de artık 
içkiden meatolan deYlet erklnının 
dudaklarında neıell tebeıılialer 
uyandırıyordu. 

Kızlar, kalyonun arkasına cll
zllmlşlerdi. Geminin arkaaından 
gelen , kolun çalgı takımı, yere 
diz çökerek bu oyuna mahıua 

olan curcuna havasına rlriımit· 
lerdi. 

Bir gemim nr. Salı.erdim, 
Engine, engine 
Beıirgenltr damga vurmut. 
Dengine, dengintJ. 

Birdenbire, Kelebek Fltnatla 
Zilkıran Kamer, bqlanndaki ISr
tllleri atmıılar, ortaya fırlamıı· 
lardı ... Ziller ıakhyor, o devrin 
•efhur bu iki çenl(lıi, ıenc Ye 
dilber kalyoncunun kUflaında 
ıahlanıyordu. 

Kadehler, tekr1tr dolub boıal
maya.. manah fılllblar, kulaktan 
kulağa dolaımaya baılamıfb. 
OçüncU Ahmed bile, diraeiine 
dayanarak hafifce doğrulmuı, 
ıözlerini Zilkıran Kamerden ayır· 
mıyarak onun fettan ve aıifte 
luvrılmalar•nı temaıaya koyulmuttu. 

- Gerçi olsa taifesini, ıarayı 

ll] Kalafat, kalyooculann giydik
leri bir nevi tıkk". 

[2] O devırlerde kullaoılao tabanca. 
(3] KuııA cekeL 

himayunumuzda çok ıörürtlz, 
· amma.. Edeb Ye erkAaa riayet 
etmek için, kah hicab içinde 
bulunurlar. Bunlar ıibl zevke elli 
verecek iıvebazlıklardan mahrum
durlar. 

Bunlar, i'erçi görgliallz hatun• 
lardır amma, memul ederim ki 
raksları g ibi, vuslatlan da can
rubadır .• Değil mi İ brahim?! .. 

Üçüncll Ahmedin tatlı bir iş
tiha ile ıöyledlji bu alSzlere, İb
rahim Paıa, yutkunarak cevab 
verdi: 

Şevketli, velinimetim!.. Bu 
makule hatunlarla ıöylece mab
remane Olfet ve tlnsiyetim vaki 
değildir. Amma ve JAklo, bir 
irade buyrduğunuz ıibi, pek can· 
feza oldukların rivayet ederler. 
Su ve ıark1 devam ediyordu: 

Bakırcılar bakır döver, 
Tunc olur 
Kalyoncuya dU,en göniil 
Hiç olur 

Kelebek Fıtnat, gözlerini Zil
kıran Kamerin gözlerinden ayır
mıyor.. MHt ve mahmur bir eda 
ile onun karıııanda sllzOle sllzlile 
oynuyordu. Zilkaran Kamer de, 
ince ve zarif tavurlarla eıi Eıtna
ta mukabele ediyort ka lbinde 
yanan ihtiras ateşinin bütün acı· 
larını parmağındaki zillerden çı. 
karmak istiyor .• · çılgın zil sesleri, 
gecenin duraıın Hmaaına doiru 
muttarld bir ahenkle yükseliyordu. 

(Arkaaı nr) •............................................................. 
16 şar Yaşlaeında 
Üç Geuç Kızın 
Düşünceleri 

( Baıtarafı inci yGzde ) 
birçok kimaelerle alay ettim, fakat 
•ıkın ne demek oldutunu anladım. 
Ve uzak akrabalarınızdan birini çıl
dıraaıya HYiyorum. Aradan ilç sene 
weçtitl halde onun beni snip an
meditini anl ıyamıyorum. Ailemin çok 
mutır.haHıb oldutunu bilditi iıin 
••imize aık aık l'•lemiyor, bunun 
beal •nip aevmedij'ini naaıl an-
lıyayım? - Semra 

Bu gene kızlar bu yolda ken· 
dilerine nasihat Yereceğiml zan• 
nediyorlaraa aldanıyo·rıar. Hak
lannda ne dOıfindUğümll ııraaa 
geldij-1 zaman anlatacağım. Bu 
&lln mektublannı aynen dercet• 
mekle takib ettiğim mak1ad ıa· 
dece (3) ıenede 1evdiğinl aöyli
yen ( l 6) Y•tında)d ıenc kızlan· 
mızın U.ıerine dikkati celbetmek· 
tir. Muhakkak ki içtimai bnnye
mizde aklayan mühim noktalar 
Yardır. 

TEYZE 

Toplanttlar, Davetler J 
GUlhane MUsamerelerl 
GGlhaneniD mutad tıbbi müaame· 

rHi 3/2/934 pazar pna aaat 16,30 • 
18,SO a kadar dnam edecektir. Arıu 
eden mea' ekdaıların ıelmeleri rica 
olunur. 

Halkevl Konteranslar1 
Halkninden: 1 - 412/935 pazar

tesi gllnO aııat 18 de Evimiı merkes 
aa'onunda Dr. bay Şllkrl Hazım tara
fından ( Çocukların ruhi terblyHiade 
ana Ye babaya dDıen vazife ) menuıa 
tlzerinde bir konferanı •erllecelrtir. 

2 - Yine 4/2/93S pazartHi gBnl 
Hat 20,30 da Beyot!u kıımımızda 
Temail ıubemiz tarafındaD tffimmotin 
otlu) piyHI temail edileeektlr. Bu 
koofenna ft temail berkeae açıkbr. / 

Talihli 
Ada .. ! 

POITA 

- Monıer, senin talibin Yar

mıf, Hninle beraber otomobilin 
de tamirat atelyeıine airiverdi. 

..... ....,...._ . ...._... .,..~-·----

1 
Acun da 
Sanayi 
Durumu • 

Uluslaraaı Kurumu aybk lsta
Bazı memı.. tlstik bülteninin 

ketlerd• son çıkan ıayııın
da acun sanayi 

s~naN,l • durumunu ortaya 
gerılfOmıştır koyan gOzel bir 

yazı vardır. Buna bakılırsa (1934) 
yılı baıındarjheri yukarı Amerika 
Belçika v• Fransanın aanayi ça• 
lıımaaı gerilem:ıtir. Bunun aksine 
olarak Almanya, Danimarka, ltal· 
ya Norveç. lıveç ve Ş;U'nin çalış· 
mailnda bir arka vardır. Bazı 
mem!eketlerde de bir artma baı· 
amıısa da bu durum Haziran -
Temmuz aylarında değiımiştlr. 

1933 yılı ikinci teşrin ayındaki 
vaziyete bakarak l 934 yıla ikinci 
teşr:n::e Almanyanın sanayii ça• 
lışmaaı yUzde 20; Iıvecin yUzde 
19; ltalyanın ylizde 15; Kanada· 
nın yüzde 9; Polonyanan ytizde 
8 artmııtır. Buna mukabil Fran• 
sanın yüzde 13; Holandamn yüz· 
de 5; Amerikanın yllzde 4 niı· 
betinde azalmıştır. 

~ 
Cenevreden yazıyorlar. Ulus-
Acun lararası Kurumu 

istatiıtik bUroıun• 
alıır111rişi dan alınan bi ~ge-
gerillqor lerine göre acun 

alış veriti Eon aylarda çok azal· 
mıştır. (1934) yılı ıon Uç ayında 
acun ticareti, altın hesabiie, 
( 1929) deki durumun ancak yUzde 
(32,5) varabl!mlştir. Yeni yüzde 
(67) buçuk gerilemiştir. Bir yıl 
önce alınan neticelere bakılırıa 
(1934) yılı ahı veritleri (1933) den 
yüzde (6) daha azdır. 

~· 
Tokyodan yazıyorlar: Mançuko 

Alançuku lıü- hükumeti, Mançu
kfJ.meti Ü· ko . merkez ban• 

M • 1 kaaıle yaptığı t .. 
muı ılıracını maalar neticesinde 
ga•alc •ttı memleketten ın-

mllı ihracını zorlaıtıran bir ıtırl 
kararnameler çıkarmııtır. Son 
zamanlarda buradan lngiltere ve 
yukan Amerikaya yapılan bUyllk 
lf6m0t aeYkiyab bu kararların 
alaamuına ıebeb olmuıtur. 

Umumi aurette ıtımllt ihracını 
ıö.ıönUude tutan kararlar araıında 
yolcuların l\zerlerhade gOmllı para 
çıkarmaları da yaaak edilmiıtir. 
Her yıl burada çalıfmaya ıelen 
Çinliler mevaim sonunda Çine 
dönerken beraberlerinde kazan
dıkları paraları da ıötnrtlrlerdi. 
Ba paranın yek6nu yılda 30 mil
yon aDmOt doları bulmakta ldJ. 
Bu yeni karar llzerine bu paranın 
da memlekette kalacaia anlatıl· 
maktadır. 

BlltOn bu kararlar netlceıinde 
itibarı ıar11lmıya yDz tutan Man• 
çuku paraıınıa tekrar kuYHtle
aeceii temin oluamaktadar. 

Istanbulun Geleceğe 
Aid Plinı 

ihtisas Komisyonu Elgöh Adlı Bir 
Mimann Planını Beğeniyor 

Güzel latanbalun Bir köıe1ine Nkit 
latanbulun mllatakb.t pllaıaı ı bil Ye tramyaylara mıh_. 

yapacak ecnebi mlltehauıaa tayin olacaktır. 

etmek üzere teıekkW edea jllri Bi•am ye Oamaalı tarihi•• 
heyeti dtın öğleden sonra, Yali ald bltlla abideler oldulan yerde 
ve belediye refıi Bay Muhiddin kalacak, yalnı• bulana etrafına 
Üıtilndağın baıkanhğında top· ktıÇok parklar .Ucude ıetlrll .. 
landı. DUokU toplantıya, j8rl he- cektir. 
yetine ıonraılan iltihak etmiı 
olan, Bay Yahya Kemal de it· 
tirak etmit bulunuyordu. 

Jüri heyeti, bundan bir mOd· 
det evvel, lıtanbulda birer ay 
tetkikat yaparak birer rapor vn
cuda getirmit olan nç mUtehasııa 
mimarın raporunu ibtlsaa gözile 
araştırmak malnadile, bir komi.
yon tefrik etmiıti. 

Bu komisyon, her llç rapor 
üzerindeki etlldlerlni bitirmit ye 
bir hulisa meydana i'etirmiıtlr. 

Dünkll toplantıda komlıyonun 
tedkik raporu okundu. Raporda, 
Agache, ~mbert, Elıacb ismin• 
deki mUtebaasııların, Iıtaobul 
hakkındaki fikirleri birer birer 
t.ablil ye buliıa edilmektedir. 
Şehrin liman, ikbaad, ticaret, ,0-
zellik, timendifer, knltnr, turizm, 
sıhhat bakımlarından, ayn ayn 
fasıllardat vaziyeti izah olunmak· 
tadır. 

Okunan rapora g6re, lbtisaı 

komisyonu, daha ziyade Elgöchin 
fikirlerini muvafık bulmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, Iıtanbu· 
lun pllnı bu Alman mimara yap
tırılacaktır. Bu husuıtaki son ka· 
rar yann° tekrar toplanacak Jtırl 
heyetinde verilecekt:r. 

Agache, lıtanbulu dllz Ye hoı 
bir ıaha farzederek, yeni bir tehir 
kurmakta, berıeyln yerini değit
tlrmektedlr. Agaıın plinının tat• 
bikl çok masraflı glSrlllmektedlr. 

Lam Bert de keza, birçok "Ka
ra Pollten,, ler, aıma köprlllerle, 
bOyük itler teklif etmektedir ki, 
pllnın tatbikini ıeciktirmektedir. 

El16chiae, lstanbulun bu aDn
k& anahatlannı hiç bozmamakta, 
hattı, yollann iatlkametinl bile 
değiıtlrmemektedir. Yalmz bu
atınkU yaılyeti, muhtelif ıekiller
cle ııllh etmektedir. Bundan bq
ka, belediyenin başarmak illere 
oldup bazı itlerde Elgöchlln 
noktai nazan tevafuk etmektedir. 
Meaell Şehir ıtadını Y enibabp
de Şehir tiyatrosunu Şebzadeba
pnda yapmaktadır. 

Beyaııd meydanına, llniversite 
ye ktıltllr aahaaı olarak bırak· 
maktadır. Galatadan Şiıliye kadar 
uzanan tramvay yolunu aynen 
bırakmakta, yalnız bu yolu geni.
letmek için yaya kaldırımları kal· 
dırmakta ve tabtezzemio yapmak· 
tadır. Ovaklt yol, yalnız otomo-

Elıöch Brezilyanın merked 
olan Rio • de • Jeneyro ıehrial 
yaptıkta oma, çok ıahret ka-
zanmıı bir mimardır. lataa-
bulun plimnı tatbik içia 
mimar, ıehrl kısımlara a11rmakta 
ve ya•aı yavq btıttla pllnın tat
bikini temin etmektedir. Bunua 
için de çok aceleye lluum olma· 
dağını ı&ylemektedir. YDz ıeM 
evvel yapılmıı olan Parlıla pll
aı da, bentı. ıeçen aeae ikmal 
edilmittir. latanbul pllnının da. 
elli ıeaede tamamı• tatbik ecll
leceji lmid edilmektedir. · 

Ak denizde Fırtını 
Bir Vapur Batmaktan Bin 

Zorlukla Kurtuldu 
Alanya, 2 (Huıual) - Bur 

day yllkll .. Ebuıalab ,, vapuru, 
ıiddetle hDkOm ıllren farbnadaa 
bin bir •orlukla kurtulub, blltDa 
anbarları Ye kamaralan ıu dolu 
olduğu halde buraya iltica etti. 

Lehistan Ve Şark 
Misakı 

Varıova, 1 (A. A.) - Lehi .. 
tan Hariciye Bakanı Bay Bekin 
ılyaaal nutkundan aonra ı6z ala• 
demokrat meb'ualardao Strould 
demittir ki: 

"- Lehiıtan • Almanya adr 
mi tecavDz miıakına bir ıır tekU 
verilerek iki memleket araunda 
bir anlatma bulunduju kanaata
aın verilmeıi batahdır. 

Polonyanm ittifaklannı bırak• 
bİJ haYadlıiain ıa:ranı uef oldu
tuau bildiren meb'ua, Şark lo• 
kanaoa-a temu De Poloayama 
preastb itibarile bu fikre İf llrak• 
hazır olduğunu bllclirmul Y• 
emniyet temin eden bu ef bl umr 
mi yealkalara iltihak etmeıl 1 .. 
um ıeldiilnl ılSylemiıtlr.,, 
. Bir ıoayaliıt meb'uau da, bo 
ılbl mllhim meselelerde hllldimr 
tin noktainazannın millete llyıkil• 
bildirilmemeıinden fiklyet et
miıtir. 
Almanyada Lonca Esasın• 

D,Bnu, 
Berlin, 2 - Bntnn AbD .. 

çiftçi ve rencber çocuktan, ytyr 
cek madJeler için kurulacak ol•• 

eanaf cemiyetlerinde terfi ~; 
birer aene ı:taj yepmıya mec 
tutulmuşlardır. 
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Dolandırıcılık Suçluları Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

Bay Muhliı bir doıya ll.1erindekl 
Uk tahkikatmı bitlrmlı ve Kadri 
ile beraber beı suç ortağını da 
Sultanahmed Sulh birinci ceza 
nıahkemesine vererek hepsi hak· 
kında da tevkif kararı almııtır. 

Te\·kif edilenler Bağlarbaşında 
oturan 563 sicil numarala avukat 
~~l~haddin, icra muhasebeciliği 
1C8t1bl ' d 

•rın en Bay Refet, Herant 
~.navyan, Viçen, Istavri ve Kad· 
rı ır. T e" kif edilenlerin hepıi tahrif ve a •. • 

d. uustınıal, Refet ise ihmal ld· 
ıaaınd çl 

b an su odurlar. Suçlulardan 
aı1lır1 cU U l . . i . f . 1 d' r nı erını tıra etmıı er• 

n~r. T ••kiff İcab ettiren hAdise 
.~:h mahkemede anlatıldığma göre 

aları tudur: 

Herant Manavyan Adliye ıa· ray1 
hı Yanmadan evvel Viçen aley· 

1 ne 2500 liralık bir alacak davası 
Çnıı, 

y ve davayı da kazanmıf • 

•. angından evvel de icra vezne
ıne b 

)' t 
0 rcuna mahsuben 10 lira 

a ırnı y 
d 1f· angından so•ra Herant 
_ avayı }'enilemiı. Viçen mahke· 
-..eye 1 
h i tnıemiı. Davacı Herantın 
•aııtaa·ı 
S l&h 

1 6 tuttuiu avukatı Bay 
~ addin yenileme dafreıine f ~ rnlı, borcu kabul etmif. Ve 
ır gUn Heranta haber yollamıı 

'
6

1 
biz icraya 2500 lirayı yatırdık 

re •in ı d . ç a ııa emıı. Geçen ar· 
l•rnba 1 1 gUnU Herant parayı almak 
1~.n icraya gelmiı. Para alınmak 
-\IQ 
R f muamele yapılmıf, Bar 

2' •t de eıas defterine bakmıı 
li SOo liranın yatmldığını ıöy lemiı. 
J) •lbuki yalardan para 10 liradır. 
lr eftere de on lira yazılmııtır. Fa· 
b •t bu 10 rakkamı bakınca der-..:!.a anlazılabilecek bir nklld• 

le 

tahrif edllmlıtlr. icra muhaaebe
clıl bir taraftan Bay Rafettea 
hesab sorarken bir taraftan da 
k4endlndeki el defterine bak· 
mıı Ye el deferlade 10 lirayı gö· 
rllnce bu ıullstimali tesblt etınlr 
tir. Istavrl de bunların adamlann• 
dandır ve bu sulfıtimalde mllhim 
rolü olduğu iddia edilmektedir. 

Bay Muhlis ve Ferid dün de 
tahkikata devam etmfıler ye ıuç· 
luları tevkifhaneden getirerek din· 
lemiılerdir. Buglln birkaç kitinin 
daha tevkif edilmesi muhtemel· 
dir. Müddei umumilik dftn tapu• 
dan bazı ıualler ıormuıtur. 
Çllnkn tahrif yapıidıtı iddia edi
len (6) doıya araaında tapuyu 
alakadar edenler de vardır. 

.............................................................. 
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N ö bet c i 
Eczaneler 

Bugece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
latanbul tarafı: Şehzadeba,ında 

(Aaaf), Akaarayda (Edhem Pertev), 
Edirnekapıda (Arif), Şehremininde 
(A. Hamdi), Samatyada (Erofilos), 
Fenerde (Emilyadi), Küçlikpazarda 
(Hüseyin Hü nii), Eyübda (Hikmet), 
LAielide ( Sıdkı ), Cağaloğluoda 
(Übeyd). Bahçekapıda (Salih Necati), 
Bakırkoyiıode (Merkez). Beyoğlu ta
rafı: 'l'akaimde (OalntRııaray), Yük
sekkoldırımda (Viuikopulo), Fındıklıda 
(Hidayet), Şişlide (Şişli), Kasımpaşa
da (Merkez), Halıcıoğlunda (Halk). 

Kadıköy tarafı: Modada (Faik lsken
der), Paıaryolunda (Namık lamet). 
Üıküdar tarafı: Ahmediyede (Ahme• 
diye), Büyükadada (Halle) eczaneleri. 

ı-~ 

DUnkU Bilmece 
ı 2 a 4 s 6 1 

N 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıelerf aıajıda J•• 

nb manalara gelen lı Tlrk~e 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa• 
rede hem vakit geçlrmlı, isem 
de öz Türkçe kelimeleri 6jrt11• 
mfı oluraunuz 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

. 1 
8 

1 2 3 

-----
Soldan ••§aa 
1 - .l\tilJetler 
2 - Aded 
5 - Cemiyet 
4 - Sene 
5 - Genlılik. Veldl 
6 - Nihayet 

7 - Denizde yaıayan hayY&D 
8 - Bozulmu~ şey - eki et. 
Yukardan a,a§u 
l - Akıl • Kere 
2 - Oerni edatı • Sonuna blı ~ 

retiriliooe tohl 
3- Uymak masdarından emrihuır· 

Derede Y"'tişen nebat 
4: - Gevşek kelimeıılnin addı • 

Bir vilayet merkezi 
6 - Uyııyanm zıddı 
6 - fürlt>şlk olmayan 
7-
8 - Ümit et • Ne liaanla 

!it 

~A/\.4Llr 
, 'V~~s/ 

Sayfa 11 .... 

Italyayı Meraka 
Düşüren Duman ! 

Birkaç giin evvel Italyanın 
Puızoli Yiliyeti civarında, ıelıria 
hemen kenarında, yUkıek bir 

tepenin Ozerini birdenbire ıfyah 
bir duman kaplamıı ve az son
ra da bu tepeden aıağıya doğru 
top sesini aadıran boğuk gürllJ. 

tUler gelmlye baılamııtır. Bu 
civarda 1198 yıhndanberi sönmüş 
bir yanardağ bulunduğu için hi· 
dise merakı, hatta korkuyu mu• 
cib olmuş, hemen Romaya bil· 

.. 

dirilmfe ve üniversite profesörll 
Bay Rizzanıı> baıkanlığı al• 
tında bir heyet gelmiıtir. Şimdiki 
halde görünen iey bu tepenin 
tlzerlnde 3 metre geniıllğindı 
ve 7 metre derf nJiğinde bir de
liktir. Duman buradan çıkmakta 
ve gürUltu de oradan gelmekte• 

dir. Deliğin icinde hararet 400 
derecedir. Raamimizde yanardağ 
ve gazının muayeneıini görüyor• 
ıunuz. 

Inebolu Köy Telef onları 
Satınalma Komisyonundan: 

Cin• •• mikdarları ıartaamede yazılı telefon ve malzemeleri 644 lira 
muhammin bedeli 14-2-93SPerıembe rGnQ fnebolu hDkOmet ltonafında saat 

15 de pazarlık •uretilo yapılacaktır. Talihler ııartnameyi Jnebolu kaymakam• 
lıtı İnebolu kay telefonls.rı aatan alma komiıyonundan almaları ve ihale 

gününde teminat akçalarile hazır bulunmaları illn olunur. 

Ziraat V ekiletinden : 
Bu yıl Erenköy Amerika Aıma Fidanlığında yetiftirllen aıılı 

köklll çubukların ambalaj ve nakliye maarafı ahcıya ald olmak 
&zere daneıi "4,, kuruıdan ıablmaktadır. Atılı köklö çubuk isle• 
yenlerin Vekilete deiil, doğrudan doğruya Fidanlık Mtldlrlllğilne 
bat vurmaları bildirilir. ":3 '., 

BOVOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 4. üncü çekiı 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 25.000llradır. 
Ayrıca : 10.000, 4.000, 3.000 lirabk ikramiyeler 

ve 20.000 lirahk mükifat vardır. 

'v APURCULUK ~ Çin Sularında 
rORK ANONiM şlRKErı Korsanlık 
İ='-•1 

.. ·..11 Acentalı~ı 
Uman Han, T elefonı 22925 

l·rabzon Yolu 
SAKARYA YBS~~~t3 

PAZAR 
ıOnO Hat 20 de Galata rıhtımından 
kalkaoak. Gldltteı Zonıuldalc, f ne. 
bolu, Ayancık, Samıun, Ünye, Ordu, 
GirHua, Vakfıkebir, Trabzon Ye 
Rize7• döniltte Of Ye Zonıuldak 
iakeleleriae uj're.yarak aYdet ede
cektir. 

Dr. ibrahim Zati• 
Catalojlu: Mahmudiy• cad.iui 

Çablçeınae ıokaj'I No S 
Herfiln 6tleden ıonra haataları ll 
kabul ede. 

Hong·Kong 2 (A.A.) - Kor
sanlar Tungşov vapurunu ubte• 
derek, bir Ruı muhafızını lSldUr
mUıler, birini de yaraladıktan 
ıonra bırakmıılardır. Tunsııov v• 
puru, timdi harb gemilerinin r .... 
fakatinde Y ungbay limanına gel• 
mektedir. 

Yeaı Reırıyat ı 

Arkltekt 
Mimar - ltlll çıkan 48. i~qf 

.1 4 . ·· · t r yılını bıurmfl s:wısı ı e uncu ın ış da 
ol~yor. (~1 mar) bu müddet za~fın t1a 
muntazam ve devamla bir neırıya 
alaka uyandırmağa muvaffak . olmuı 
ve gün len gune inkişaf ıtnıış *-' 
(:\timarı) ve g t.czel san'atlar mec-

muasıdır. diJ 
yeni yı}daD itibaren mecmua 

inkılilJJna • uyank ( Arkitekt ) aduu 
alacaktır. 
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MAZON MEYVA Tuzu 
MiDE Ye BARSAKLARI BOŞALTIR, KABIZLIK, HAZJMSIZLIK, MiDE EKŞIUK ve YANMA· 
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l<ASADA j 
.. ~ 1 SAKLADIÔINIZ ' K A ş E 

~r DAl{A • 

...... ~ 

KURU 
BİR 

([SM[ 
'\ 

VAZİ Y ~TİND~DİQ 

ONU l='"AİZLE: 
OAN~.AYA v~~İNİZ 

~ususı S'AQTLARIMIZI 
SORUNUZ 

. (\'\~ "' ~ 

WôLANTS[ t '\ 
gANk' ONIN. -~1 i 
kAQAk'ÖY PALAÇ - AlALEMd HAN ~ 't ~QP! 

.. ,. . Beşiktaş Orman Memurlu~undan: -1 
Möeaderell emvaldea Fındıklıda 7500 kilo, Hebckte 600 kilo 

pı.lfe o.iunu bihnilzayede satıhktır. isteklilerin Beşiktaı Orman 
1d•rHiQe ve ihale gtinll olan 16/2/935 Cumartesi saat 14 de Be
tlktaı Kaymakamlığında Orman Mltzayede Komisyonuna lilzumu 

NEOKALMINA 
Grip • Nevralji • ea, ve Diş ağrıları • Artritizm • Romatizml 

~ 

Romatizma ı ı 
ve Grip san-
cllara için çok 

faydah bir 
i1Acd1r. 

Her 
1 

~ "''ll111l1~1•
1 

1 eczaneden 
isteyiniz. 

ALGOPAN 
----

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Neciıı ve 

z i,. it: i 1l 

ORK~s-R ~s. ~ONSERi 

lnhisar1ar U. Mü_dürlüğündem J 
20S9 Adet 7 M. Kurulu Düz Hat 

1 O ,, 2 112 M. ,, ,, ., 
25 ,, 1 M. ,, ,, ,, 
69 ,, Muhtelif boy ve maıf kuturda kurba hat 
11 ,, Muhtelif yollu makaı ve teferrllab. 
31 / J /935 tarihinde paıarhiJ yapalacaiı ilin edilen yakanda 

yazıla dekovil batta malzemesinin pazarlığı 10/2/935 Puu ,anı 
aaat 15 ıe talik olunmuıtur. Talip olanlarm % 7,5 teminat parala
rile birlikte Cibalide Levazım ve mtibayaat Şubeıiae mOracaatlari 
ilin o.unur. 0 537,, 

iki tehlike işareti: 
nezle ve baş ağrısı 

liiz,.q:au mtlracaatları "528,. 
• % -~~~--------~~~~~~~~~~~~--~~·~--:-..-------~~~ 

ıotuk al .. nlıfının 
bu ilk allmetlerlal 

GRIPIN 
ile bertaraf etmeı• 
.. al• blrtok •11' 
haatabklara tutul• 
mak tehlikeal bat 
r6ıtermit demek· 
tir. 

GRIPIN 
blttla •trı, 1111 

Ye 1aacılara derhal 
dindirir, rrlpe, ro
matlıma1a, dit .t• 
nlr, adale, bel at• 
larile kırıklıta kar• 
t• bilhaHa mi••· 
ılrdlr. 

GRiPiN 1 tecrübe 
ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiab 7 1/2 kunqtur. 

lst•nbul Evk•f müdüriyeti lllnl•rı 

1 - Emlnöallnde V al de Ham içinde 9 No. lı odalar. 
2 - Beyojlu, HGHyin A;a, Kapan aokağında 10 No. h EY. 
3 - Galatada Mebmed Ali Pata Hanı müıtemilibadan 144 No.la 

iki oda. 
4 - SDtlftce, Mahmud Aia Hamam ıokatında Hazne malaalll. 

Yukanda yazıla mahaller 936 ••neıi Mayı• bitimine denli ki
raya yerilmek lzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak latiyenlef 
13/2/933 Ça11amba ınno ıaat oa bet• denli Evkaf Mlldlriyetind• 
Vakıf Akarlar kalemlae ı•l•elvl. 0 M2,, 
--~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~-~..,; 

iyi brat olmak içla blltGD 
Z.~lı Rize ukerlik ıubHind•n al

dığım terbi• tezkeremi kaybeUim. Y •· 
niıinl alacağımdan lıilkmü yoktur. 
Dokuzuaeu kolordu on yedinci alay 
ikmoi tabur altınca bölük efradından 
J16 dotumlu Riıtli Mehmed oğlu 
Seyfullah. (242) 

So• Poeta Matb•••• 

lalalbia Al1 &kre• 
Neıri1at Mltllrlı TaW. 

bıçakların fe-.klnde olaa 

ı.~.j 
! :B.:.ıtı 
POKER 

PLAY TIRAŞ BIÇAôl 
kullanınız Ye her 1•rd9 •• 


