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ENi 
yazan : Server Bedi 

•uvuk Mını Htkly• 

Server Becliı 
6yle ıarib n bu yeni Heri 
hiklye d' bir aile faciasını 
se.aili f~t ıyor ki , içinde ana 

' ı ne aşk b l 1 '-nıerdlik ' ' yuvaya ai ı ıa, 
ihtirası ve kahbelik ıibl zul 
vardır. •rın tatlı bir çarpıımaaı 

Yazı işleri telefonu: 20203 

G•11•r•I Kô6ırn Ozalp 
mllteha11111 dok-

--, tor Taptaı, dok· 
tor Abra•aya ve 
eski bankacılar
dan Berç Kere .. 
teclyan oldukları 
tahakkuk ıtm•k· 
tedir. Bu llç :ıat 
ııra ile Rum, 
Muıevl, Ermeni 
Tnrk vatandaş
ları namıaadır. 

Dlin kendiıile 

16rU1tnğUmllzBay 
Abravaya ıayl~v 
namzedlij'l hak· 

ıöylemiıtlr: 

y 1 

akında Son Posta'da 
Okuyacaksınız 

- PAZARTESi - 4 ŞUBAT 1935 İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Pari•, 2 (A. A.) - ÔYr gueteai, 
Alman Dıtitleri Bakanlıtının, her 
ne tekilde oluraa olaun Almanyaaın 
tekrar Uluılar kurumuaa dBnml• 
yeceA'ini İngiliz Dıtitleri Bakanlı• 
tına bildirdiğini haber vermektedir. 
8u haber oldukca tlddetll bir he-
1ecanı muclb olmuıtur. 

iki devletin Almanyaya yaptık· 
lan teklifin taslağına aid haberleri 
de betincl sayfamızda bulacakıımz. 

Şiddetlidir 
llkmektebler Bugünden 

itibaren Tatil 
btınbulda grip bastalıtınm 

ıaliın bir bale geldiğini, bilhaasa 
mekteblerde h&1talanan talebenin 
fada olduğunu yazmış Ye mekteb
lerin hastalık dolayııile kapatıl· 
mak ihtimalinden bah1etmi1tlk. 
Bizim bu haberimizi bazı gazete
ler tekzib etmiye kalkıımıılardı. 

Öğrendiğimize ıöre, Sıhhat 
mUdürlUjU, bugünden itibaren bil· 
tlln llkmekteblerin bir hafta mUd· 
detle kapatılmaıına karar vermlıtir. 
Haıtalık, bilhaua kulakla ihtilat 
yapmaktadır. -----
lngiliz Hastanesi 

Kapandı 
YUkaekkaldmm civarında, Ku• 

ledibindeki lngiliz haataneal, ikinci 
Ktnunun birinden itibaren ka· 
panmııtır. Hastane, mü9terisizlik 
ve · tahaiaatıızlık yllzUnden ka· 
panmııtır. lltanbul Belediyeal, 
bu haataneyl satm alarak doğum 
evi haline ıetirmek taaavvurun· 
dadır. Bu tasavvur tahakkuk 
ederae t•hrln büyük bir ihtiyacı 
giderilmit olacakttr. 

TunuıtakiArbede 
Setif - Tunu• • 3 (A. A.)- Evvelki 

ııUn bir poliıle yerlilerden biri ara
sında çıkan kavra bGyiimUt Ye büyGk 
bir karııaıalık ve çarpııma olmuıhır. 
Karakola ••tınan birçok poll•ler, 
yerliler tarafından fena halde bırpıı
lanmıılardır. Şehirde, bir Yahudi 
poli• tarafından bir yerlinin öldtirDI· 
düğft haberi pyi olur olmaz birçok 
Yahudi kahYeleri ve matazaları hil· 
cuma utramıf, yağma edilmittir. Bu 
karıtık hidbede iki kiti ölmDı, üçll 
poli• olmak Ozere ts kiti yaralanmıı, 
r, kahve ve maj"aza yatmaya utra· 
mıthr. 

Ayn9taynın Kızının Emlikl 
Ahndı 

Berlin, 3 (A. A.) - Profesör Ayn
;tayaın iki kısma aiti rayrl menkul 
emllk Pruıya laükimetl lehlae ınlaa· 
dere edilaiittlt· KıalardH biri ıs ,.on 
8Y\"e1 IJ•lftL 

Şehir Tiyatrosu Bir Meseledir 

Bu Meselede Bazı 
iddialar Vardır 

Bu iddialara Göre-Vaziyeti Bir Daha 
(}öz~en Geçirmek Münasib Olmaz Mı? 

llirinclliil lc•zaıuı11 proj• bud•r 

Iatanbulun bir ŞehJr pllru heyetinin konuımalan mttnase-
meseleal olduğu ıılbl bir de betile aolaıılmııtır. 
Şehir tiyatrosu meseleal vardır. Şehir tiyatrosunun Yulyetlne 

Şehf r planının vaziyeti, dUnkO gelince; Tiyatro için bir mnaabaka 
Son Poatada yazılan yaıı ile yapılmış ve Uç eser, ııra ile d.-
ve bu plAn lçln toplanan jUrl ( Dcnmı 10 uncu )'Aıde ) 

ÖZ TÜRKCE 
" AtatGrk " ün yatamıf olmakla 

baıkanr.1, aıtında Yeni Kurultayın Özel beraber, yurda 
toplanan bGyllk batla kalmıt bir 
fırka divanı, buıün Bir Değeri Var 1 takım :rurddatlar 

yarın yeni sayla•· ~------------- da var. Bun• 
ların ayırma itini bitirecek. lar, cUmhurlufu ınmekten yana, 

Yeni kurultay Oyelerinin kimler fırkacı yurddaılarından ıeride değil· 
oldutunu cuma itlnO yapılacak HÇİ• lerdlr. Kurultay Oyeleri içinde böyle 
min •onunda ötreaecetlz. klmHlerln de bulunmaaı, (uluı)a kartı 

Bu yıllıri aaylav Hçiminia özel bir bGylk ve atır yGkGmler altına l'İrea 
yanı nr: Şimdiye kadar, yurdumuzda Kurultayın çalıtmaaını kolaylattıra• 
yatıyan azlıklar; ae Hçme ne de caktır. 
aeçllm~ itlerine karıttırı mıyorlardı • · Atatürk TGrkiye•lnde, yaoıyaa 

Beııncl kurultayda İ•e, aablılar IJtltGn yurddatlarm uluı itlerini be-
araıından Hçllmit kimHleri de Uluı nlmıemelerl ye yOkOmlerl paylatmaları 
kGrsll•Gnde, uluı için •Öz ıöyliyealer ıereldi oldutuna ıöre, yeni Kurultay 
arasında ıörecetiz. 1 

Betincl kurultay, bu bakımdan daha ıenel bir anlamda, TOrk u uıu• 
bundan Bnceki kurultaylardan ayrıl- nun iıtek n dileklerlal ortaya d6ke· 
maktııdır. bilecek demektir. 

Fırkacılık prenaipleriaden uzakta Kutlu olıun. - lf>* 

Kış Karşısında Kadın 

Evve1c• ••mdl 
[Almu karlka&ilrfl) 



m 

A atürkün 
Beyannamesi 
Ve Halk 

Y ni aaylav eçimi mUnaıebe· 
tile AtotürkUn ne§rettiği beyan• 
numa hakkında dün, okurlan
mızm fıkirlerini yokladık. Bize, 
nşıığıdnlri kar@ılığı verdiler: 

Ba • İbrahim (Beykoz Yalıköy 148)
Do~u 1illerinin birinde bir &ÖZ nrdır: 

•• u:u·a ··n slba ı8zlcrin uluıudur,, 
der? er. Atatilrkiln f;ugünkO ga.ıetclerde 
okuduğumuz be) nnnameleri d• ulu 
ıliz1 erin ulusudur. Ömrilmd• - Hld 
bir tabir ile· bu kadar efraclın• Ye 
•A'ynrını koğ "'n bir ı5z daha ititaıe
dim. Diyorlar lı:i: .. Cumuriy•tcl v• 
milliyetci olmakla beraber Fırkamız 

programından bzıka bir programla 
Ye fırka'ı olmanın tabii kayıdlerl 

dış•nda aerl:est çalıeacak samimi 
yurddı:tlarill ulus lı:OrıOaG•d•n yapa• 
c:akları lenkldler ve ılSyliyeceklerl 

miltalealarla milli çalı1111anın kuvvet• 
leneceai kanaatinde bulunuyoruı. 

Cümhuriyel; kalk rejimidir. Kuv
ntinl h Jktan alır. Fakat tali •eae
lelcrde bCltftn yurddaılann ayni dl· 
tilnceyi taıımaları Ye bir fırkalı 
olmaları imkhaızd1r. AtatGrk İfbı bu 
inceliğe iıaret etmiıler H ıiyaaal 

rDıdllmü:r.G arbk idrak ettitfmi:r.i bize 
müjdelemit!erdlr. Demell ki ıon dart 
ıenelik tecrübede ftrkuıa meb' .. lar 
Mecllıtfı medeni rütdOnG idrak eden
lere yakıtan bir tekilde tenkldlerini 
yapmıılar ve bundan bayırlı neticeler 
doğmuf. Bu lıt•n HYİn111iyecek bir 
Türk yoktur. 

* Bay Kemal (Mecidiye köy mezarlık 
karoısı 80 ) - AtattirkGn bugUkü be
yannamelerinde uluıca ıiyHal rfttdtl
mQztı idrak ettitimizi 18yli7en bOytık 
bir müjde Yardır. Clmhuriyet idare
lerinde milli mecllıler tek fırkab 

olma:&. Fakat bu, umumi bir kaide 
değildir. Bi:r.im bir de meırutly•t 

mecliılmiz vardı. içinde ecelAcayib 
fırkalar da bulunuyordu. Fakat o 
meclia ıiyaaal bir tekAmOle ermedltl 
için fırkaların çoklutu bu millete bir 
fayda doğurmadı. 

Fakat yalnıs Halk Fırkaıının Uye
lerl bulunBD inkıl&b mecliıimizln bu 
millete n~ler kazandırdıtını bilmem 
ıliylemlye ll:r.um nr mıdır ? Demek 
ki meırutfyet mecliıi konuımaaını, 
tenkld etmeaini bilmlyea, kalblerlnde 
aamimlyettea zerre bulun11uyan adam 

kalabalığından baıka birt•Y deQ-ildi. Biz 
on Hnede ıiyut, medeni 1ahada çok 
yol aldık. Bu mecliıe samimi. mlıta
killer giriyor eminim ki buodan ıoa
raki dört Hnelik MecllH belki de 
harici ıiyaHtte blrleıilı:, dahili ıi7a .. 
Mtte birlblriae muhalif Oç beı hrka 
Oyeleri de girecektir. Ben Atatürk'Gn 
beyannameılnden bunlan anlıyor •e 
clddon seviniyorum. 

·cradan Para Çekenler 
Meğer Niyetleri Bir Milyon Lirayı 
Yavaş Yavaş Cebe lndirmekmiş 

Mnddelumumilik ye Adliye mUfettiıliği dün do 
icra dolandıncılığı tahkikatile meıpl olmuılar vo 
ba:ıı kimıeler çağırılarak dinlenmiıtlr. Bu mUnaH• 
betle tevkif edilenler de ibtllAttan menedilmişlerdir. 

Yapılan tahkikat bu ıebekenin çok fena niyetlerle 
harekete geçtiğini teablt etmiıtfr. Bunlar umumt 
harbdenb•ri lcra kaaaıında toplanen bir milyon fi .. 
rayı bu ıekilde sızdırmak lıtiyorlarmış. fıe Adliye 
yangınma talraddllm eden ikinci Tqrln ayındaa 
baılamışlar ve ıimdlye kadar da altı muhtelif doıya 
ile Uç bin Ura almıılardır. 

durmuılar Te dalma KadıköyUnde Net'• ıokağında 
bir madam Anastasya adresi vererek lcabeden 
tebliğleri, burada hazırladıklan adamlara yaptırmı.
lardır. Elde mevcud altı doayadan birisinde Manav
yan; KirmanaYyan, lkiıbıde H. Manavyan olarak 
aöıterilmft diter Uç doıyada da Agob •• Serglı 
Ye Aa-ob Manavyan adlı Uç alacaklı tHblt edilmlı-

Suçlular yoktan doıya, alacaklı Y• borçlu uy· 

tlr Müddeiumumilik bu adamlan aramaktadır. Ay· 
rıca icra muhuebealnden de bu altı doıyanın aııl· 
!arını iıtemiıtir. Bu dosyalardan bir kıımı Divanı• 
muhaaebata a-f tmlıtfr. Oradan getirtUerek tedldk 
edilecektir. 

Kaçakçılık Küçük San.'atlar 
Mücadelesi Ve Yabancılar 

Bir Kiıi Daha Tutuldu Ortada Muvazaa Vaziyet-
lnbisar ve muhafaza memur- l~ri Var, Deniyor 

lan tarafından KaramOrselde tıç Koçuk san'atıarı Tnrk vatan-
kaçakçl taldb edilmiş, bunlardan daşlanna hasreden kanun peyder· 
biriıl yakalanmııtır. pey tatbik sahasına girmektedir. 

Ötedenberl kaçakçılık yaptıklan Fakat, kanunun tatblka tealliik · 
anlatılan kolsuz Bekirle Hllıeyin eden bazı maddeJerinde gOçlilk· 
adlı iki kaçakçı memurlar tara- lerc raatlanmıı ve ali.kadar ma-
fından puıuya dilıllrlllllrken ge- kamlara mOracaatta bulunul• 
cenin karanlığından istifade ede• muştur. 
rek kaçmaya muvaffak olmuılar• Öğrendiğimi.ta göre halledil· 
dır. Yalnız, bunlara kılavuzluk 111ek üzere bulunan bu pllrUzler-
ıden Mebmed yakalanmııbr. Ya- den belli bqlıları araıında ber· 
pılan aramada Mebmedin Ozerin· berlik ve garıonluk meselesi yar• 
de (7) bin yaprak cıgara klğıdı dır. Bu iki meslekte çalııan ya· 
balunmuı, di{ıer kaçakçılano hancıların lılerinl bırakmaları 
araıtırılmaaına baılanmııtar. lcab edan müddet bittiği halde 

henüz pek çoğunun lflerindın 
Bir Sahte Ecza- ayrılmadıkları görülmilıtür. Böyle 

muvazaalı ıekilde çalııan ( 400) 
cılık Meselesi kadar berber teıbıt edilmiıtir. 

Viliyet ıılahat müdUrlGğU ye Bunda~ baıka, KUçUk San'atlar 
mOddeiumumtlik iki gUndenberl Kanununda ecnebi garaonların 
bir sahhı eczacılık tabkikatile yalnız birahane ve barlarda ça-
meigul olmaktadır. iddia edildi- lııamıyacakları tasrih edilmft 
ğlne göre hidiaenln mahiyeti ıu- bulunmaktadır. 
durı Kadri ieminde bir zat bir Yapılan son milracaatlara na• 
Ermeni doktorundan sırtının ağ- zaran, bu yasağın lokanta!ara 
rııı için reçete almıı 'H ilacı te§mil edilmesi istenmektedir. 
kullanmıı, çok f aydaıını görmU§. Böylelikle bu meslek Türk vatan· 
Bir dahı;. tekrarlamak lıtemlı ve daşlarma tamamile açık kalmıı 
Çenberlitaıda Adolf adlı tahdide bulunacaktır. Öğrendiğimize göre 
tab: eski bir ecıacımn dllkkinına ıalahiyettar makamlar bu ilci 
uğramıı. Adolf illa baıırlamıı ve noktayı ehemmiyetle tedklk et-
Bay kadrlye Yermlı. Hasta ilAcı miye başlamıılnrdır. Meselenin 
sırtına ıürUnce ıırtı ılımiı ve ağ- yakında halledileceği ve muva· 

-
· Deniz 
'Kazası 

Dört Mavna Bath 
Dün Uman idaresine gelen 

bir telgrafta Ovacık limanına 
gitmekte olan altı mavnadan dôr
dllniln tiddetli batı lodostan bat• 
bğı bildirilmiıUr. Bu mavnaların 
aebze yllklU oldukları ıöylenil· 
mektedir. tayfaların diğer iki 
mavnanın kayıklara ile kurtarıldı
A'ı anlaıılmııbr. 

Terfi Edecek Muallimler 
Önnmnzdekl Eyllllde kıdem 

zammı almıya hak lcazanmıı ilk
mekteb hocalannm sicilleri tedklk 
edilmektedir. Öğrendiğimize göre, 
lıtanbulda bu aene ( 450 ) kadar 
llkmekteb muallimi bir derece 
terfi edecektir. 

Memlekette 
Hava Vaziyeti 

Ziraat Bakanlıtı meteoroloji 
enstitllıllnden aldığımız malumata 
göre, son 24 aaat içinde Trakya 
mıntakasının Edirne çeneiile Ege 
mıntakasının Manisa ve l:ımlr 
çevreleri orta Anadolu ve doğu 
Anadolusu tamamile yağıılı g•çmiş
tir. Y nğıı lzmir •• Manlsada 
yağmur, di§'er yerlerde kar ıek· 
llndedir. Karın kahnlığı Muıda 
yetmif, Sarıkamışda 53, Slvasda 
ve Erzurumda 28 santimetreyi 
bulmuıtur. 

rılar içinde çırpmmıya baı!amış. ıaalı şekilde iş görenler hakkında 
Çekmeceden Para Çalarken Don de müddeiumumiliğe ve vlli- takibat yapılması dilşUnülUyor. 

Eminönlinde kahveci Hazımın yet ııhhat mlldllrlUğline ıikiyet iki Kaza 

Yurdda en dUtUk ıuhunet ıı· 
fırın altında olmak llzere Kerata 
16, Sivasta 13, Erzurum, Y oıgad 
ve Çorumda 1 1 derecedir. En 
ytiksek suhunet ııfırın OstOnde 
Adanada 15 tir. kahve çekmesinden para çalmak etmlıdir. Sıhhat mlldt!rlllğll bir 

cUrmllmUmeıhud teabit etmlı ve 2056 numaralı otomobil Tar-
iıteyen urgancı lımall tutulmuıtur. S 

bir reçete yazarak bir kadınla labaşından geçerken 1 yaıında 
Yangın ea,ıangıcı Adolfa göndermlttlr. Kadın yanm Marika adlı bir kıza çarpıb yara• 

Tavıantaıında Bayan Halime- ıaat sonra htıkümet dolctori!e lamııtır. Atina adlı bir kadın da 
nln evinden yangın çıkmıı, ıön• Adolfa gitmiş ve yapbğı ilicla Beşiktaşta tram•aydan dl\ıtıb 
dllrlllmUıtilr. reçete yakalanmııbr. aol ayağı kırılmıştır. 

Ankarada gece haıleyan kar 
saat 1 le kadar devam etmiş ve 
heı santimetreyi bulmuştur. RUz
gar cenubi garbi iatikametinden 
saniyed 2 metre ıOr'atle es
mektedir. 

Giiniin Tarihi 

Kültür Bakanı 
Dün Akıam Ankaraya 

Döndü 
Evvelki glln ıehrimize gelen KOi• 

tar bakanı Bay Abidin Öımen ddll 
akıamkl trenle Ankaraya döomilttt1'! 
DDn Bakan, lstanbul erkek lisesini 
ziyaret etmlı Ye riyaziye, edebiyat 
denlerlnde bulunmuıtur. Bir müddet 
te Oniversite vı Maıuifte meşgul 
olmuıtur. 

Askeri RUtbeler Ve Askeri 
Terlmlerln Kartıhklara 
lıtanbul, 2 (A. A.) - T. D. T. 0. 

umumi kAtibliğlnden: 
Aakeri riltbıılerln tUrkce karıılılf 

hakkında bir iki gfindenberi ga:r.et4' 
lerde çıkan haberler tamamile ya~ 
hıtır. 

Aıkeri terimler için epey nmanf 
dır harb akademisinde çabo ı1makfl 
idi. Tlrkce karıılıkların bulunmB1ındf 
Tnrk dlli tedlı:ik cemiyeti ve bari 
akademisi AtatürkUn yDkıek irıadla• 
rtndan iıtlfade etmiılerdir. mıyn• 
Eerklnıharbiyenln tedkik etmekte olf 
dutu bu karıılıklar arasında ga:ıetet 
lerde neıredilmlf olanların hiçbiri dO 
1oktur. 

Harb akademisinde ve muhaf10 
alayının buı kıt'alarında tecrilbe ola~ 
rak tedkik edilmekte olan sözler b9 
tedkik ve tecrDbe bittikten ııonr 
makamından resmen orduya tebllf 
edilecektir. 

K1r9ehlr Tarihi için 
Kırşehir, 3 (A. A.) - C.H.F. Vilı~ 

1et konanai açılmıı, Kırıehir tarihini 
yazacaklara 500 lira verilmesi karar• 
latdırılmııtır. 

Glresunda Fındık Flatı 
Giresun, 3 (A.A.) - Son günlerd' 

fındık içi fiatları 49 dan 46 ya, kd 
buklu fındık ise i4 den 21 kurut• 
dlltmfitt«lr. 

Görekte Seçim 
Giruua, 3 (A.A.) - C. ~ F. Vll~ 

1et konveai GlSrek kazaıı Fırka lntl" 
h bıni uygunsuz ve uıulsilr yapılmlf 

oldutundaa yenile ıtlrmiıtlr. 

Ökonoml MUfettlflerl 
DöndUler 

Ökonoml Baknnlıtına bağh .. ~ 
eHHeleri teftit etmek Ozere ıehrW 
•l:r.e relen Bakanlık mDfettiılerl dQ 
akıam Ankaraya d8nmftılerdlr. Aa~ 
karada, Ökonomi bakanhğıaa teftİj 
neticeleri hakkında birer rapor ver" 
ceklerdir. 

Bir Sinemada Yangın 
Ba•langıcı 

Enelki akıam ipek ıinemaaınd• 
anlqılamıyan bir ıebebden dola1' 
yangın çıkmıı, bir k111nı kıınepel9' 
yandıktan sonra yetiıen itfaiye tara' 
fından ateı ıöndOrülmDştOr. Sinema" 
nın Perıembe gilntt filimlerine devadl 
etmHi için tamirat yapılmaktadır. 

GUmrUkte Teftlf 
Glmrilk BaımDdürO Bay Sı-yH dillf 

lıtanbul ithalat gOmruanno teftlf 
etnıiıtir. 

Bir Palto 
Hırsızı 

Mekteblerden talebe paltoları afll' 
mıya ahımıı Oıekıyan adlı bir paltCJ 
hırıı:r.ı dan yakayı ele ••rmiıtir. 

-:================================================================================~====·c;:J j_s_o_n_R_o_s_ta_'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i _Hı_i_k_a_y_e_sı_· ._· _______ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a._n_B_._D_ı_!J_o_r_K4 __ i_:_I 

1 h ~ n 1 B. - M ıtbaaçıbaıı 
be 1 bir ilan bnslıracağım ! .• l Üç yüz, dört yllı tane J - Bu illna 

olacakl.. Hasan B.? 

Dl yazılacak l Hasan B. - Söy.iyim : Şoför
ler cemiyeti biltUn azaaıoı Tayyare 
Cemiyetine de ua yu.dırmııtır. 

k. b. al•f 

l 
Bunu memlekette 1 ır ,, ~ 

cemiyeti l kapılarına as cji1 

Okusunlar da ıbret aiaanlar •• 



4 Ş ıhat 

Hergün 

Yunanistan-;;.
Müdaf aa 
Hazırlıkları -

Yunanist arıın ulusal müdafaa prog
ttnıı v b At e unun hazırlıkları hnkkıoda 

1~ da çıkan 1'Proia,, iU malumatı 
Ven yor: 

t Yunanistanın uluaal müdafaası 
•rl'b ltk'bı atı 8-9 yıl içinde Ye biribfrinl 

• eden U h l d bir ·ı ç mer a e e tamamen 
ır1 mit olf\caktır 

Ray~lirinci merhaİede varılacak 
er Şunlardır· 

da Afdekdi tesbit • edllmit mikdar· 
ır ala 

hakkı ndak·rın seferber edilmesi 
için il 1 plinı tatbik etmek 
hıali ~ungelen malzemenin il:
lle ~U ara ve deniz kuvvetleri 
flloıu na~·b bir surette bir hAva 
l nua t k'J• d k trioin eı ı ı, eniz uvvet· 
ltc•lc ' Skaramangada hta edl· 

'" Ve • 
bitecek 10faaaı Uç yıldan evvel 
ile tak ola~ iki torpida muhribi 
için lU Yiye11, ve askeri nakliyat 
llıiryoı~~rnu olan mütemmim de· 

p ının yapılması. 

tatbi~~g~a~ın bu birinci kıımmın 
Röre k •çın, yapılan tedkiklere 
hııva' ara ordusu fçin 2 milyar, 
lrıilyo otduau lçln 1 milyar 200 
hıll 11 ve deniz ordusu için 500 

Yon d h Ü ra ml sarfedilecektlr. 
hııi ;~ncu yıldan albncı yıla 
olan ik.40. Yılına kadar ıürecek 
ia} el ıncı merhalede varılacak 

A er şunlardır: 
ı.n 

11
• ~ker veriminin nUfusun y'lzde 

bin ~8 etinde tesbfti fırkaların adedi
barb &llalaşmasım icabettirdlğinden 
l'ıl halinde fırkaların f azlalaıtı-

rtıası . i 1 •lı ıç n azımgelen tedbirlerin 
't~ınası, kara ve deniz hava kuv· 
lçiı:ı erinden başka uzun seferler 
ku ayrı ve mnstakil bir hava 
•akt''" tetklli, denl:r. ku•vetlerinde 
... . 1 deniz JstU •e deniz altı g•· 
..... •ti 1 
tecdidn n o zamana kadar tamamen 
ltı-. i, Vt> kara \•e deniz toplan 

--rrnu ı 
Pilleri er nln, el bombalarmın, tor-
\l\f ekln, 

1 
hafif topların, makineli 

er n . 
tanda v~ salrenın Yunanls· 
'- Yapılın oir aak _ asını mUmklin kılacak 

erı •an ı· . 
lnın bu lkinc· ay ın tısısL Progra· 
de 3 nıllya 1 kısmının tatbiki için 
lunacaktır ra Yakın drahmi aarfo· 

Progr~rnın 
lrıtrhalesin . son Uç yıllık UçUncll 
tahkinı ed~e 188 büytik merkezler 
lnUdaf

81181 
i e.cek, bunların hava 

tak rnernıe~ın. tam tertibat alma· 
lkrnaı ol etın ıahil mUdaf aası 
ı t unacak 1 nları dı . ve. mUnakale va· 
laylllİlo Vijt Vazıyetın inkitnfı do• 
lUrnlara t cude gelen askeri IU· 

~u evf k olunacaktır 
1 na · · lcuvvetı. ~ıs~anın bugUnkU askeri 

\ra2iyett tı . ıbmal edilmiyecek bir 
dakı bu:u 188 de hükumet, depolar· 
lüıunı l ~ •oferberlik malıenıeıinl 
liınal :d L'dirinde tam aurette b· 
doğru bel ıleıek için ikmal elmeğl 
h.thasıa u ~aktadır. Bu bakımdan 
lttırıın dıcherberlik ilyim ihtiyaç· 
ı h ~r al t a adaki (SO amamlanmaaı v J bu 
•k1 1klerin O) m' lyon drahmilik 
'\'un an fab ~enıleket dahilinde 
•z bir 

28 
rı al~nda bir '-'ıldan 

lu rnand J 

1
_ zurnıu .. a Y•phrılması çok 

1C1t ı gorlllnıekt d" "D b aa &tının Ulf • ır. riyaJ~ 
af1f rn k' ekleri ,. r , 

du~ a ıneU tlifeı .ı , -tır Y• 
&uııdan bu 1.-1' -~ı~f\ tar.1 ol· 

lıwv ... - ....... J<Jtaalar i · Fef'"' 4'~ makineli . ı;ın yalnız 
akat ha\ 

8 1 tlifekleri ve 
•on s:stern ~arı alınacaktır. En 
larl agır ve h ff b a rnUcehh a ı ataryn· 
tu kıtaal · eı olan Yunan top· 
l arının ihl . 
ttle trakt·· . ' Yacı batary"· 
~ 1 orıer tal , .... 
a fiıek .k n.nıası ve ha· 
d rnı tarı 

•ı ır. A · ıın doldurulma-
t Ynı zama d 
ar)•eleri teıkili ~' a .. tayyare ba-

lnekteJir. Sıhhi e luzumlu görül-
( 0 ye leva21nıınan ta-

•vamı 10 uncu yüzde ' 

.SON rosTA 

Resimli Makale 

Yurdumuzda koca koca fabrikaların yükıeldiii iÜnler· 

deyiz. Buıln kumaf, yarın demir, öbGr gGn çelik, batka 
bir gln cam, bakır ve otomobil fabrikalarının bacalarıa· 
dan dumanlar fıtkırdığ·nı görQb ıcv"nmekteyiı. ve seT'ne-

a Fabrikaların Manası il 

cetiı.. Kiioabo makineletliği bir devir ... c C. acas z yurJlar, 

yakın Teya uzak t,ir istikbalde batkaJarının lokmaaı 
ol•aktan kurtulamaL Oaun içindir ki fabrika için dök\llen 
parP, yurda servet, kuvv t-t \'e emniy .. t k_:zan :Jarır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Resmi. Tebliğ 
----------~-------------

lstanbul, 3 (A. A.) - (Teblll) 1 - Kemal 
Atatllrk 3 ıubatta dahi yeni ıeçim müzakerelerine 
devam etaıiıtir. Ctımhuriyet Halk Fırkasının Saylav 
namzetleri te1bit olunmuftur. 

Namzetlerin adları ve Kemal AtatUrkUn seçim 
için uluıa beyannamesi 4 tubatta ajansa ve yerlerine 
bildirecek ve 5 şubatta btıtUn yurdda ·ilin edilmit 

bulunacaktır. 
2 - Dolmabahçedeki aeçim toplantıları nihayet 

bulduiundaa icra V ekillerf ve C. H. F. umumi idare 
heyeti ile C. H. F. meclis iurubu idare heyeti 
liyelerl Ankarada vazifeleri baıına avedet etmitlerdir. 

C. H. F. genel divanı seçim nihayetine kadar önderle 
beraber lıtanbulda kalacaktır. içeri ve Dııan lıler 
Bakanları da ahkonulmuılardtr. - 3 ıubat. 1935 

Müstakil Namzetlerin Beyannameleri 
Doktor Bay Taptaa Ankara \ olarak namzetliğimi koyuyorum. 1 şıyım. Cumhuriyetçi olmakla be· 

vlllyetinden müstakil naylavlık Tabiidir ki, intlhabımdan sonra raber, devletçi, halkçı, lAyik inkı· 
için namzetliğini koymuı ve ıu momloketln menfaatine olarak dü· labcıyım. Bütün emelim, 11rf 
beyannameyi neıretmlıtir; ıUndUtlim prenıipleri BDyUk Mil· TUrklUi•, Türk Cümhuriyetine 

« Programım ıudur: let mecliıl kDrsUıünde açıkça blltUn kudretimi• çahımaktır. 
Ben azlık mllmeaıiU değil söyleyeceğim. Daha kUçUklUğUmdenberl bil· 

Tnrk ulusuna mebus ohnak isti· Bu programımı beğenen yurd· yUdllğllm Türk meldeblerinde ve 
yorum. Ve buna her zaman sa· daılarımın bana rey vereceklerine Türk topraklaranda aldığım vatan 
dık kalarak mecılido çahıacağım. eminim. Ve ona glSre heyetlnlıln va Türk duygul.arını rehber yapa· 
Programımın ikinci madd~d cüm· ikinci mUntehiblerine iıbu prog· rak daima u!u ?nderimlzln çizdiği 
huriyetciliktlr. Bu rejimir.ı muha· ramımı blldlrmenlzl rica ederim. hatlar ••. çızgıler içinde vakfı 
fazasına son nefesime kaJaı ça· Türkiye HilAliahmcr mUesıia- n•!ıetmeğı namus borcu bilirim. 
lııacağırr. ferinden ve Osmanlı bankası sa· Diler Namzetler Ve Saylav 

Yurdumuzun maddi ve ma· bık mUdUrU » Seçimi ı,ıerl 
nevi menfaatine 1evgill ve kud· Iıtanbul avukatlarından Bay Diier taraftan eski mUstakil 
retli vatammızın daha ziyade lstemat Zihni de Esklıehirden meb'uslardan General Ali Fua· 
yllkselmea·ne var kuvvetimle ça• namzedllğini koymuı ve ıu be· dın Konyadan, Bay Halilln Muğ· 

Sayfa 3 

---
Yazı Çok Olduğu için 

Bugiln Konamadı 

1 babaeskide 
Feyezan 

babaeski ( Husuıi ) - Erge• 
ne nehri taşmış, kı) ıı<ndaki bil· 
tUn araziyi istila etmiıtir. Alpul· 
lunun demiryolundan aıağı olan 
kısmı ile MandıraköyU ve iıtaayon 
araıı temamen ıularla doludur. 
Halk Mandıradan istasyona ka· 
yıkla iİdib gelmektedir. 

Bu hidıae pancar mahsulü 
için çok bereketli neticeler vere• 
cektir. - Jf 

Yeni Gelini Kaçnmıı 
Gümüşhacıköy (Hususi) -Tah· 

minen bir buçuk ay evvel buraya 
bağlı Kırca köyünden Kürt Ali 
iaminden biri, ayni köyden Hay· 
darın ~irml glinltık kan11 Merye
mi kaçırmıı ve Amasya civarın· 
dakl köylerde dolaıırlarken jan· 
darmalar tarafından ) akalanmıitı• 

Zelzele 
Yozgad Ve Gümüıhacı 

Köyde Yer Sarsıldı 
Yoıgad (Husuai) - Dnn saat 

dörtte, bugün on ikide birer da· 
kika devam eden .iki tlddetlice 
zelzele olmuıtur. Zarar yoktur lf-

lf-
GUmilthacıköy ( Huıuıi ) -

Geçen glln burada hafif bir yer 
earaıntıaı olmuıtur. 

Kaza Kurşunu 
Baynmçavuı mahallesi bek

cflerfnden Ali kendi kolilbesinde 
tabanca ile oynarken tabanca 
ateş almıt ve çıkan kurfun ku· 
lnbenin yanında oynamakta olan 
bftlıkcı Y crvantın oklu aekiz ya• 
tında Garbisin sol koluna isabet 
ederek }'aralamııtır . 

Tekaütler Çahıtırılmıyacal 
Ankara, 3 - Bundan sonra 

açık ücretli memurluklara mfite
kaidlerin tayin edilmemeai karar· 
laştmlmııtır. Bu suretle tayin 
edilenlerin vizeleri divanca yapıl· 
mıyacaktır. 

Yunan Bonoları 
Yunan takaa bonolarının ban• 

kalardan maada eıhaa ve mflea· 
ıeınt araamda da ciro edilmesi 
tekarrUr etmiştir. Yunan Banka• 
bonoları da Yunanistanda yapılan 
aeyahat masraflarında istimal 
edilebilecektir. 

Mihailof Öldürülmedi -lııacağım. 11 yannameyi neıretmittlrı ladan ve Bay Hüseyin HUanünUn 
Osmanlı Bankaaı eski mlidUr- Ôtedenberl gUttUğüm mefkfıre de Iımirden müstakil olarak nam• Ankara, 3 (A. A.) 'd Vlyanada 

lerinden Bay Kereıteciyan da ve gaye peşinde yürllrken engel zetliklerlnl koyacakları söylen· çıkan "Neu~~ ~en~r Joumal,, ın 
Afyonkarahisarından ınüıtakil olacak azlık mümessili değil, ulu- mektedir. 29/1/9~ tar~hli ıayısında çıkan bir 
olarak namzedliğinl koymuş ve sun saylavı olarak seçilmek istlyo- Cuma gUnU ikinci seçiciler fU Sofya telgrafma göre Makedonya 
beyannameıtini Afyon Vilayeti rum. Mecllıt• de bu gayeyi takib sıra ile kaz:alara göre re-, etti- komitesi reisi Miballofun Rodoı 
saylav seçimi teftlı heyetine edeceğim. Koyu milliyetperver caklardır. adasında öldUrüldUğll yazılmak· 
göndermiştir. Türk ortodoksum, Türk yurdda· 11 • 12 Emlnöım kaz:aıı ikinci tadır. Bu haber yalandu, Mihal-

Bay Kereıteclyan beyanname• .............................................................. seçicileri: 1~·13 Fatih kazası, 13· lof Kaıtamonudadır. Ve aıhhatı 
sinde, Tork Yurddaşı ve cümhu· Bakanlar DöndUler 1~ .A-:Ialar, Bakırköy kazaları, t4- yerindedir. 
riyetçi olduğuuu, cUmhurfyetin C. H. F. umumi riyaset dl•~ 15 S,arıyer ve Beykoz kazaları, ıs- Ankarada Tıb Fakültesi 
kurumundanlıeri Yüce AtatUrkiln 1 • k k il h' • • 16 ÜıkUdar ve Kadıkıty Laıaları mna ıtıra etme zere t• .rımıze u a 3 S ı k S buyuruklarına göre çahıtığını 16-17 Beyoğlu kaz:ası, 17·18' Ankara, - ağı •e oy• 
b'ld ' k l d k d" gelmiş olan N.~~a, Ökonomf, k k ı y d B k l • Aok d ı ırere ıöy e eme ·te ır: Beti taş azası ikinci seçicileri ıa ar ım a an ıgı ara a 

.,Cumhuriyetin teessUsU pek Milli MUdaria, Ziraat, Sağlık ve reylerini vereceklerdir. Geç kalıp Tıb FakUlteai kurulmaaı için bir 
parlak neticeler vermiş ve bu Sç;dl y;rdım, GDmrUk ve lnhl· ta reylerini veremlyen mtıntehfb- kanun projHi hazırlamıya ba..-
muYaffakıyet dünyanın her tar~ sarlar Kültür Bakanları dUn ler bundan sonra reylerini kulla• lamııtır. 
fına akııetmi9tir. Ben a!,!;~ ;u. Anka;aya dönmlitlerdir. Şehri· naca~lar ve Hat 19 da aandık Kıral Koıtantinin 
messili olarak d~i, aırl mUstakil mizde yalnız İç ve Dıı işler Ba· kapanacak, derhal reylerin tasnifi Kemikleri 
bir Ti!!~ situvayesi yani yurddaıı kanları kalmıştır. yapılacaktır. E . 

=-.-::F - Atina 3 - Etnild terıya 
~~-~----~---------~~~~~---~-~~----~----~-~~ cemlyeti~n mUmeıslllerl den~ ve 

l~S 1 E v /N A 'N / S TER [ NA N M A f iç lıler Bakanlarına müracaat .f'- - • ederek kıral Kostantinin keIDik· 
lerlnin Atinaya naklini ve kıral 
hanedanının Yunan tebaa11 &ir a b • h nkndııf mızın fıkra muherriri yaı.ıyon 1 AnupaJı k ·ral 0 tlunun aerdete girıneainden bana 

'' Dünkll gazetelerin telgraf havadiı'eri ar~ısında Oç, ne, bize ne? Marmara adasında yüzl•rce yurdd•t açıkta 
d6rt satırlık bir hal er V"rdır. Hatırımda fÖyle k ald1: kald ·. Taymis gazetesi bir satır yaıtdı mı? O halde 

K bire, (A A.) - '' Şehir civarında l lr şimendifer Anndo 'u ajanıı M ·sırda~i ş:meniifer kazasınd•n bahıe· 
kRZ "' Sl o '. ı .. f \'C sek'z yo cu ö müt ilr. P.unlrrdan Liri derken ölenlerin biri lngiliz, biri İtalyan diye niçin 
iı ,,'y~n, b i de fngılizdir. Birçok ta yaralı vard ır.,, 1ıyırıyor? Öteki ö'enler in um deA-iller m.? İn ilizle 

Yıne a;n ı muh rr r y· zıyor: f I T I a 
u G 1 d A 1 b' k l ,., • d' d' e ta yanın hayatını anrı a ıvor da M sırlınıukini •cytan 

cç~ n er e vrup ~ ı ır ır. o5 ,u ev en ı ıy · .. 
radyo a • te 'g raflnr gazefe"er ainenrnlıır " h \'adis ver- mı nlı}or. Bu knfayı onl r b .r .. kınayorlar. Bari biz o 

k 1 ' L' "L' , ·ı ' kt 1 D . d gökle r wen gelen hı.. her.eri yaz rken aözüınu' ı.ü mc ç n uırı ır erı e ycı.rışa ç ı ar. Ony ı yerın en a 

:ulktı. olurdu. fS 'I' ER I NAN a lım. t it. J N A IY 

addedilmesini, V enlzelosa suik~ıd 
yapan Hki emniyeti umumıy• 
mUdOrünün serbeat bırakılmaaını 
iıtemitlerdir. Fakat Bakanlar 
teklifi reddetmiılerdir. 

Şiir Kıralı Avukat 
Şiir kırr lı filorlnalı Nnum 

ÔziUnay Baroya müracaat e~ ... 
rek tescilini istemiştir. Muanı• •· 
ai bittikten sonra avukıthta 

------------------------ --------------------_) başhyacakm•t· 
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4 Sayfa 

Ziraat Bilgisi (* J 

,Sorgulara 
Karşılıklar 

1 - Kahve telvelerini toplayınız: 

Bir çiçek meraklı11 hatırlattı da 
yazı) orum. Gerek kahvehaneler· 
de, gerek evlerdeki kahve telve· 
Jeri çiçekler için kıymetli bir 
gübredir. Kahve telve!erinde çl· 
çekleri büyütmeye yarayan azot 
maddesi bolca bulunduğundan 
bunlnn çiçek ıaksılanna dökmek
le onların büyümelerine yardım 

etm"ş olursunuz, Yalnu: bu telve• 
lere ayni miktarda kili karıştırır~ 

sanız böylelikle potas maddesini 
de temin etmiş olacağınızdan çl· 
çeklerinize kimyevJ bir gübre 
gibi yarar. 

~ 
2 - Beygirlerin gözlerindeki per-

deye çare: Geçen gün rastladığım 

b ir köylU sordu. Beygirinin gözle· 
rine perde geliyormuş. Buna karşı 
eczahaneden kalomel ismindeki 

oeyaz zehirli tozdan bir ıram kadar 
:.lıp bL•nu toz edilmlı ayal miktardaki 
ıekerle karııtırmız. Sonra bu toıu 
dört bölüğe bölUb her bir kısmını 
bir def ada beygirin glSzUne lifle• 
~iniz. Az zamanda perde sıyrılır, 

fakat gene iyileşmene bir bay
tara göstermekten başka çareniz 
yoktur. 

* 3 - Tuuklarınızın .ularım ilAçla
yınız; Köylerimiz.de arasıra g6r0. 
len tavuk hastalıkları pek can 
sıkıcıdır. Sandıklıdaki bir tanıdı
ğım böyle zamanlarda tavukların 
sularına bir ilic katıldığını iıittim 
dil or. işittiği doğrudur. B8yle 
zamanlar için bUyük ecza fabri• 
kalarmın hatırladığı birtakım baait 
kullanışlı ilaçlar vardır. Fakat 
sizin tarafta da kolaylıkla bulabl• 
leceğiniz bir ilAç vardır. Bu ila~ 
(Sülf at dö fer) denilen ackıbrıı 
veya kara boyadır. TaYukların bir 
litre suyuna bu llAçtan beı gram 
katmakla aynı tesire yakın bir 
muvaffakiyet elde edebllinlniı:.. 

• 
4 - Aoı çakılan, budama bıoak 

n maknalım ı S6ğUdden HasanFeh· 
mi Bey soruyor: Kaıancıyan mU· 
easeaeslnde bul'::'nan atı çakılar!· 
le budama bıçak ve makasları· 
nın fiatlarını iateğiniz Uzerine 
~endim. Tek aiı:ıh bfıo çakı 200 
iki ağız-fi ~ir çakı 225 kuruştur. 
Budama bıçaTu~uı ( Serpet ) 
Oç boyu var. KUç~ -,,,. ~ 25 
ortancası 200 bllyllğll 250 kuru19 
tur. Bir de destereal olan çeıitleri 
350 kuruıtur. Budama makasları 
da lyllitine glSre 125-200-300-450 
kuruı fiathdır. 

5 - Ahududu fidanı: Tavıancılda 
bay Emin Akyola: Ahududu fi· 
danı tedarik etmek için Şamlı 
han No 12 bay Lütfi Arife baş 
Yurunuı:.. Naııl yetiıtlrilib bakıla• 
cağını ayrı bir yazı halinde yaza• 
nm. 

6 - Su tulumbaları: Merzifon· 
la Bay Halid ÔztUrk'e; Su tulumba· 
larının tafsilat Ye fiatları hakkmda 
ıorufturuyorum. Cevab alınca 
etraflıca yazacağım. 

7 - Herşeyden bah1eden ziraat 
kitabı: Safra ldSyUnde Bay Cemale: 
Ziraatin her ıuheainden bahseden 
yegine kitabımızı son zamanlar
da çıkan (Çiftçinin öilltleri) ki
tabı teıkil etmektedir. lnkıllb 
kitabhanesinde satılıyor. Size bu· 
nu tavıiye edebflirfm. 

Çiftçi 

t•J Ziraat huıuaundalıd mllıkUllırl11ld 
ıorunua. Son Potta'oıo (ÇJftçJ) il 
•lıo aevab vcncektlr, 

SON POSTA Şubat 4 

•• 
HA ~RI Tarihi Fıkra 

Divrik Yakın Zamanda ·Muhif nin En 
işlek Şehri OJacakhr 

Nasıl 
Sevinmf.qeliın ? 

lıtanbul Üniversitesi AstronoJ 
enstitnsli müdUrll Profesör doktor 
E. Finlay Frundlih yeni yapılacak 
olan Üniversite rasathanesi bak· 
kında şunları töylüyor: 

Divrlk, (Hu· 
ıusl) - Kazamız 

C. H. F. kongresi 
yapılmıı, yeni 
idare heyeti bar 
kanlığına Bay 

Yusuf Öktem se· 
çilmiştir. 

Kazamızın ıoy• 
ıııal, ökonomik, 
kUitUr ve ıailık 
bakımlarından 

bir çok ihtiyaç
ları vardır. Kon• 

grede bu ihtiyac· 
lar da komqul· 

mu§, yllksek ma· 
kamlardan bu . 
ihtlyaclarm karıılanması temenol 
edilmesi kararlaıtırılmıtbr. 

Bu meyanda Ara bgir • Dlvrik 
yolunun yeniden yapılması, kaaaba 
içme ıuyunun ye J yollarının ıılah 
ve tamiri, bir ortamekteb açılmuı 
temennileri de vardır. 

Ka11abamıı:.ın nUfuıu günden 
güne artmaktadır. Kaza iJkmek
teblerinde okuyan talebenin 11ayı&1 
1050 yi geçmektedir. Bu bin elli 

Iğdır Kadınları 
Toplandllar 

Iğdır (Huıuıt) - Iğdır kadın· 
lan bir toplan· 

llllJB~r·~~ h yapmıılardır. 
Bu toplantıda 

Bayan Snreyya 
Kakıcıoğlu ile 
Bay Necati De
mir el, Saatçi 
Abbas, Adnnn 
Demirtekin söz 
almıılar Ye ka· 

dınlara verilen 
·Bayan Süreyya ıiyasal haklar• 

Kakıcı oglu dan bahsetmiş· 

it dir. Toplantıdan sonra bu .. 
ytıklerimlı.e tel yaz.ısı ile Iğdır ka
dınlarının saygıları arzedilmiftlr. 

Çorumda 
Bir Evlid Miraı Meıele
sinden Babasını Öldürdü 

Çorum (Huıusi) - UlukaYak 
mahalleaindo bir cinayet olmUf, 
bir evlAd babasını 6ldürmftftllr. 
...,..,._ ~lraı meaeleıinden 65 yqın· 
da~ bl'baıı Mehmed ile kaygaya 
tutuıan 4C .vııındakl Mebmed Ali 
bir aralık ç~k kı~mıı ve salduma 
ile babasına hücum edeNtk ıol 
böiı'Unden yaralamıı Ve aôı;aı .. 
cağızı oracıkta canıız bırakmıtbr. 
Mehmed Ali babaıını öldürdükten 
ıoora kaçmıf, fakat zabıta me
murları aaklandığı yeri bularak 
kendiıinl yakalamıılar ve Adli· 
yeye teılim etmişlerdir .. 

Seferihisarda MUessıf Bir 
Vak'a 

Seferihiıar, (Hususi) - Kazanın 
Tepecik köyilnde 35 yaılarında 
Mebmed oğlu lsmail 9 yaıında 
Hamide iıminde bfıo kı:ıı yth 
para vermek suretile kandırarak 
kıra götOrmUı Ye orada kirlet• 
mlıtir. 

Bu 11amuı avc111 lmlrde ağır 
ceza mahkemesinde ıorguya çe
kilecektir. 

Bursa Halkevinin Y ıldönUmU 
Gemlik, (Hususi) - Muallim· 

ler Birll~i temıil kolu Bursa Halk· 
e'finin yıldönDmllnde temsil ver
mek üzere Bursaya çağırılmııtır. 
O gece Şer'iye Mahkemesi ve 
Mavi Yıldırım plyealerl temıll 
edilecektir. 

DivrlUe Ulu cami 
klıfnfn 11ne ıonunda onda biti 
tahsilini bitirmekte, fakat orta
mekteb olmad:ğı için tahsiline 
devam edememektedir. Burada 
bir ortamekteb açılınca yalmz bu 
talebe değil, Kemaliye, Arabgfr 
Kangal, Zara, Darende çocuklan 
da bu mektebte akuyacaklardır. 
ÇUnkil kasabamız bu kazaların 
tam ortalık yerindedir. 1936 71• 
lında Erzurum • Sıvaı demiryolu 

b~tta Dlvrlkden 
geçecektir. Bu, 
burada bllytık bir 

değiıildik yapacak, 
Dlvrikin ikbsadt 
bakımdan inkiıa
fını temin edecek, 
kasaba daha çok 
kalabalıklaşacak 
ve bir ticaret mer• 

kezi halini alacak· 
tır. Kaymakam 
bay Adil Ôzelçl 
de bu mUhim nok 

sanların tamam· 
lanmaaıle yakın· 

dan al4kadar ol· 
maktadır. 

Hulba Dinlk yakın bir lıtlk-
balde muhitinin en lılek ıehir
lerlnden biri olmaya namıeddir. 
Eıkl bir Türk ıehrl olan Dlvrik 
arkeoloji noktafnaıarından da ted
kike değer vaziyettedir. Burada 
Tllrk medeniyetinin birçok canlı 
eserleri vardır. Bu meyanda Sel• 
~uk Tfirklerinlu en güzel eser
lerinden biri olan Ulucaml bil· 
hassa zikre ıayandır. 

.. Fen fakültesi talebesine uıııll"' 
mi dersler verilebilmek için bit 
rasathane yaptırılmaktadır. Bu ınt 
nasebetle bir teleskop almmasıaJ 
doğru bulduk, rektörlüğe bir pliO 
ıunduk, DUşlincemiz uygun gör&' 
lUb de teleakop alınırsa Ünivet' 
ıitenin rasad merkezi bUtOn feO 
Aleminde göze çarpacak ve de
ğer bulacaktır. Teleskop, iki mil'" 
yon TUrk lirasına alınabilir.,, 

Bu sabrlan okurl<en batırım• 
1577 yılına ait bir raaıthanc fa• 
ciası geldi. Onu da bir frenk ta• 
rlhinden işte aynen kopye ediyo-
rum: 

0 Hoca Sadeddin, hey' et ilmi• 
ni Hverdl. Üçüncü Sultan Muradı 
kandırdı. Tophane civarında bit 
ra1athane yaptırttı. Bu bina bit 
kuyu biçiminde idi. 

Yıldızların gUndUz bile tetkik 
edilebilmesi için yer albnda ya• 
pılmııtı. Şöhretll bir heyet alimi 
olan Sadeddin oraya • Uç bin 
altın maaı ile • mlldilr tnylıı 
olundu. Selanikll Yahudi bir 
alim de yanına yardımcı verildi. 

Armenak Çağlıyan Spor Kurumu 

Fakat iki saray müneccimi ile 
hoca Sadeddinin meslek dllşman"' 
ları Rasathane yapan devJetlerln 
mutlaka batacaklarını HOnkara 
ı6ylediler. O da bu uydurma 
sözden korktu, Rasathaneyi yık"' 
dırdı. Binanln yapılması içl11 
harcanan on bin altın da havaya 
glttil,, 

ÜçtıncU Murad, ıUbbo yok ki, 
tarih bilm zdi. Bil eydi TUrkler;n, 
Sümerlerden beri, heyet ilmi il• 
uğrqtıklarını, Ilhanilerln R • • 
haneler yapbklannı düşünerek V• 

hiç olmaı:.sa Uluğbeyl hatırlıyarak 
bu maskaralığı yapmazdı. 

O facıalarm acısını ve hattA 
hlcabınl unutturan bu parlak 
teşebbUılerl, iki milyon liraya 
Teleskob getirtmek gibi yüksek 
becerlklikleri görllb de nnııl 
ıevlnmiyelim ? .. 

M. T 
Çaglıyan ıpor gıncleri bir temıildan aonra 

İzmirde Ermenalr, (Huıusi) - Gene
ler Çağlayan ıpor adlı bir ku
rum yapmışlardır. Kurum ıade 
ıpor Hhaaında değil, halkın 
aydınlanmaıı babıında da çalıı· 
maktadır. Geneler halka mahıus 

Gemlikte 
Muallimler Ve Geneler 

Yıllık Toplantılarını 
~ _ Yaptılar 

Gemlik, (~• ıal) - Muallim• 
ler birliği yıllık toplant:~! yapılmıı, 
yaaanın bazı maddeleri deitt!h'il: 
miı, hayıiyet divanı kaldırılmıı, 
bayan Birsen Kutlay ile bayan 
Sezer Tümer de idare heyetine 
1eçilml1lerdir. 

Geneler blrlltl de yıllık top
lanh11na yapmı9, bayan Leman 
ile bayan B'iraen de itinin çok
luğundan bu azaLklardan lıtlfa 
etmiştir. 

Egede Ozum Satıf ları 
Jımir (Husuıt)- Ege mıotakaıı 

934 UıOm rekolteıl olaa 360,000 
çuval Uıllmiln 280,000 çuvalı 
aatılarak tamamen ihrac edllmiıUr. 
Kalan 80,000 çu•alın satışına 
borsada devam edilmektedir. 
Yeni aene girmeden i ıtokların 
tamamen tOkeneceği alıcı piyasa• 
lardan alınan ılparlılerdeo anla· 
ıılıyor. 

bir temıall Yermlşler ye Sancağın 
ıereff adlı piyesle Balkabağı 
komedisini temıll etmlflerdir. 
Geneler temsilde çok muvaffak 

olmuılardır. 

Metruk Mal Alanlar Borc" 
)arından Tenzilat Jstiyorlat 

hmlr ( Huıuıi ) - Senelere• 
eY'fel lımirde Metruk Mallar ida'" 
resinden müzayede ile, o zamnnıP 

M ug" la da mal kıymetleri gözönUnde tutula-
rak ynksek flat artırmasile mal 

Belediye Birer Birer En alanlar Ankaradald yllkıek ına" 
Lüzumlu Binalara - kamlara müracaat ederek mağdut 

Y t vaziyette bulunduklarını ve al" 
ap ırıyor dıkları emlakin kıymetlerlndeP 

Muğla, (Huıuıt) - Belediyenin yOzde 30 _ 50 nlsbetinde tenzilAt 
Keçen sene yaptırdığı aırl meyva 1 d 

yapılmaaını istemiş er lr. 
ve sebze hali ıehirde bllyilk bir k 
:~yacı karıılamıı bulunmaktadır. 3 Yıl Hapis Yataca 

Bu ;ene do pazar yeri yapb· hmir (Husust) - Ziraat Baıı" 
-<- h p kaııaın eski MuhHebeciıi Bıtf rılmııtır. Öteci~bori er erıem· 

be KilnO kurulan Mu~'l pazarı Cevadın zimmet ve ihtilbtan Uf 
bundan ıonra bu yem , 6 6:m yıl hapıe mahkümiyet karatt 
lSrtUlft pazar yerinde kurulacaktır. ... ~oınyizce · tasdik edilmiıtir. 
Mezbaha binası da bu sene ikmal lzmfr~e Yeni Bir Gazete 
edilecektir. Belediyenin bu 1aha· lzmir ( Hutu:!} - hmir avll" 
daki çalııması kayda değer ma· katlanndan B~y ·Bedri Va1i~ 
hlyettedir. m6.racaat ederek "Ak Gün,, ... 

Karamanda Elektrik ınndelik bir ıiyasi gazete çık•" 
Karaman, (Hususi} _ Elektrik racaaını blldirmittir. 

fabrikası lnıaah ikmal edllmlıtir. lranın lırnir Konsolosu 
Tllrbln dairesindeki tesisat ikmal lzmlr ( Hususi ) - Iran bOkA" 
edilir edilmez elektrik istihsaline metinin Adana General Kon•~ 

. d'l ·.tat• baılanılacak, ve iki ilç koldan losluğu lzmıre nakle ı nıı.,. ali 
ıehre cereyan verilecektir. ilk lı:mire gelen Konsolos Bay ]Jnı il 
olarak sokaklar aydınlatılacak, Mecdi dün Valiyi ziyaret edert 
ıonra evlere cereyan yerlleccktir. bir milddet s5rQfmUttUr. 
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1 ELGRAF 
Silahlanma 
Yolund_a Bir i
man dımı aha 

r I lmanyada ecburi Fransızlarla lng ·r z er 
Maaşlı ve bu s beble askerliği 

eslek edinmi bir ordu yerine Al-
•anyanı nis n ayından itibu n 
nıecburi & '- l'k Bile ı üsuUlnO tekrar ihya 
~t~eyi dfitünın~·, F,. ns zl rl \ gi· 

1~ e~ n Londrada yaptıkları g6.rUınıeo 
'UfCI t}k f'l• 

ki F 1 1 ukabeledir Ye mubakke.k 
da raıııanın oiddetli protestolarını 

•et •d k. Ç ltii . ce lir. ünkO: Fransa bil· 
~ .. ~etı, Alnıanyanın bugünkü aslceri 
"'~~11etiJı• •••al ın Versay uahedesinln 
du"" •rt dahili de tesbit edilmit ol• 

As erliğe Doğru 
Paris, 3 (A.A.) - Amsterdamdaki 

salahiyettar mahafilden alınan malu· 
mata göre, bedenen sağlam, 1900 • 
1915 doğumlu Alman mcmurlarJ, iki 
aylık bir askeri hizmet i'in hasır 
bulunmak emrini almıtlardır. 

Ayni mahafil, Alman blllıdımetinia 
gelecek nisaaıa l inden itibaren, 
mecburi hizmeti aakeriye UJulGnll ye· 
oidea kurmak niyetinde olduQ'un11 
beyan etmektedir. 

.sunu ..-e b 
erb u Tu.iyette hasıl olacak F d 

deyi ~rıgi b"r ceğ şikliğin l:ıu ınuahe- ransa a 
ile ırnz. den devletlerin munfakati 
lara Yapılmak lizımgelditi noktaina· Talebe Nümayişi 
lae ~ı fan etmektedir. Almanya 
tillldi11 kayıdları tanımak iıtemed'tint Baıı istekler Kabul 
ile !e kad r yaptı~ emrivakıler Edildi 
•uru ıabat ettiği gibi ıon tes "'" Paris, 3 (A. A.) - Tıb FakOlteıl 
llllln.-kile de lu nevi emrivakileri 

'l.., Q talebesi, ecnebi talebenin .rekabeti•• 
•• al l 11 ertebe llerJ götnrmek ol k 
1 tle . hlanma l2.h aında diğer de•- ve bunlara karıı gösterilen QatU tl • 
L r rııı biç bnııden lr ri kalmamak lcre kartı protestolarına devam et-
~ &l'ırıd b mektedir. Halbuki talebenin yilzde 
~dl a ulunduA°1Jnu gaaterml ektedir. 20 ıi Fransız, yilzde 74 G ecnebidir. 

J 

Lo ~rada An aş ı ar 
Bu Anlaşma, Almanyayı Bazı Kay· dJer· 
den Kurtarıyor Amma Bir İttifak Değil 

( 

Gönül işler· 
'l .. 1111;::....:==------..~:::ıc=::::a 
Basit Bir 
Meseleye Basit 
Bir Cevab 

(Kar mnn) dan u H. C. ,, imza• 
sile bir mel tub aldım, benden 
ae diğl bir kızın fotoğrafını nasıl 
elde edebileceğini soruyor. Ça· 
reyi tek bir cümle ile göterece
ğim. Fakat siz evvelemirde mek· 
tubu okuyunuz: 

Teyı:cdğlm, 

Bundrn hir yıl kadar önce onu 
eısiz bir sevgi ile &evdim ve ona bu 
sngimi hiçbir gQçten çekinmeden 
e.nlattım, kendini sevdığim kadar beni 
seven o kızdan acı bir ihtar aldım. 

Bu ihtar beni o kadar çekindirdi ki 
kafamdaki ona aid intibalardan blle 
uznklaımak istedim. B<>yle olmakla 
beraber, o beni ıevlyordu. Bunu, bir yıl 
içinde muhtelif vnsıtala;la ima etmitti. 
Fakat bundan birkaç gOo eYVel bir 
fotoğrafını istemlıtim, yermedi, ne 
yapayım da bunu elde edeyim tey· 
z.ecij'im ?,, 

Cevabım ıuı 
- Kendisile evlenlob., o za· 

man ilıtediiiniz kadar fotoğrafını 
alabllirsiniz. aııu b" ile olacaktır? Ya nglltere * Aakeri kayidlerden iıtüıde edemiyecek olan Ren Uze:rlnde Ve.ıel limanı 

hlad ır tazyikle Almanyayı hu bra- Londra, 3 ( A. A. ) _ lnniliz Y& Silahları azaltma itinin uluslarnraaı ')#.. 
llD oerı dö dil • al kt Pariı, S (A. A.} - Fransız talebe • B b. Ju b 6 n rmıye Ç ııaca 7 Fransız bakanlarıaıa görnımelerl n çerçeveai dahilinde tanzimi Almanyn· asit ır mesele de, Bandırma 

p una ihtimal Yermek gfiçtür. Ya birliği neırettiti bir teblitle protes· bu görllımelerin h-r birinin saatlerco nın Ceneneye bir mBmessil gönder- taraflanndn ktiçlik bir kasabadan 
ranaa il ı 1 1 k toların ecnebi talebeye karşı olmadı- i 1 F ti ~ • o an an ıma annda as e• stırmcleri neticesi ngiltere i • ran• meyi kabul etmiş o!mnaile başlıya- M. H imzasile aldığım mektupta 

te ~ı~arı da içeri alan umumi bir fım, bazı metalibabn bfikumetce unı.n milş~ r ken Alma,nyaya aıağı• cakttr. Diğer taraftan Fransız nnzır· anlatılan hadisedir. Sahibinin ar-
•- fbrt.ıu nıeaaiye aidec k _ ki buna da nuarı dikkate alındı~ını bildlrmigtir. dakı teklıfte bulunmaaarı kararleı· ,__ b. h h b. d & k 
ııs:a ut • tırılmııt•r: uuı, ır "Va ar 10 e .. ayyare uv- zusu lizerine bu mektubu aynen 
- k ebnek. lngiltereniıı zihniyeti Bay y evtiç 1 - Almanyanın gayri meşru ola- vetlerile yapılacak yardtm hususunda dere edeceğim: 
'llo tas.ııdan lf'(JçUir •• Yahud Franaa- rak yenir:kn silahlanmasHe bllkllmıilz İngiliz nnzırlarile mutabık kalm.ı.tlnr~ır. " 20 ya9ındayım ailemin vakti 
.ııı1•11duetnFuıatmıya çal11akb.r. Bu tak- A ı f ha'm 1 olan, Ver•"Y muahedes"mı'n Her tfirlil hava . tecavuzlerme T " D 8 tyOr .. iyidir. ahsilim azdır. Nakıtao anla-

d ranıanr ne suretle hareket beşinci mnddeainin iptali. Silabdan karşı derhal muknbeied~ bulunuln- rım, arzuma g<Sre bir genele evlenmek 
; C<:eti cidden merak edilmiye de- Belgrad, 3 ( A..A. ) - Batbnkan tccrıdi İcab eden mıntaka hakk ndaki caktır. Bu meyanda iki meml ket isfiyorum. 
ter. M mkUnd r ki ı Az ••vel lngil- B. Yevtiç, radyoda eöylemit olduğu kayıd bundan hariçtir. devlet adamları, tedafüi bir hava Bir gende aevifiyordum. Bugüne ka 
.. ~~e haber verdiği gibi Çekoslo- bir nutukta iç ifleri siyasasındnn 2 - Askeri ıerailin yerine, umumi mukavelesi akdine karar vermiflerdir.. du beni alacağım diye savsakladı ve 

... .,a, SoYyet Rusya lle aıilıterek ve bahsetm·ı, siliih Jiarı,ının durduru'• bir sll.ihları tabdid mukavelesinin Bu mukaveleye iltihak etmeleri, Al· kendialoe celbelti. 
~a: Alman - L h 11olaıma1ını hedef maeı itililfoı 0 müşkül oldutunu, bu· lke.meı;ı • m nya, ltalya ve Bclçikad n talab Bir 2ÜD evlenmekliflmW teklif 
\rı an çık bir aakeıi ittifak yap.sın. na mukabil Roma itillfının cfinya 3 - Tuna ve ıark andlaımalann n edilecektir. Bu mulcaveleyi imza ettiğim zaman mazur ve imlıin bari· 
c1 ııe OmkGndür ki Almaaya nez.din- &ulhil irin iyi neticeler vereceğmi akdi. eden devletlerden l:iri, hava tarikile bir cinde olduğunu aöylcdi Ye teklifimi 
L • tiddetll bir teıe.bbila yapsın. Fa- ~ 4 - Al nyanın U ualar Derneğine hncuma maruz kaldığı takdirde,diğerleri, dd • K d" k 
ıııt t b ilive etmiıtir. d f . k hG re etti. en ıaini ço seviyorum. 6 öyle bir teıebbll., ancak fngil· B. Yevtiç Musolinl ve Lav 1 tara- av c 1

• • mütecavıze arıı cuma uğrıy n Yalvanb y2kardJm merhamet göster-
t~enin de buaber olmaaı takdir"nde fından imznlannn bu andlaı ada i Bunab ::ınvazi . oAla{ak lngiliz ve dedete derhal yardım tm A'i teah· medi ve benden elini çekti. Birkaç 

. mana ifade debllır. Yokaa, in- Frans z ü~iimet crı, manya muva· hfid edccekl rdir. mektub y"•:iım. Ce ... b vermedi, • ıt mütckab"len nraztl rin tamamiyeti ve A ı · ..... • 
~~ ere müuharct etmeue, lıöyle bir fa at eder11e, many , e çı a vo "' halime acıy n z, belki yazınızı ıraze· 
... , bba~en ameli bir fayda L-~ı istiklAJ;ne riayet etmek, devletleria ltalya ı·ı .. Almanya muvafakat ehne• 

nL u-. d h"J" i 1 • k k l hd -. Londra, 3 (A.A.) - Londra srörüo· tede okur c!a fikrinden vazgeçer. 
0lı:ııaz. fnmlterenin bu teıebbüse mO- • 1 1 1 erıne "llfmama ' a ey e diği takdirde İtalya ve Belç'ka ile ı.b 6" her tfirlO propağanda, tahrik ve teh· 

1 
. melerinin nsmi ~ebliği, bugün yapıla- Bu hanım kız için yapacak, 

.Jt •ret ed ce~ini göat ren emmare- mütekabil tedafüi bir bava mukave esı cak son toplanhd n sonra eaaalı aey. bu sevdadan vaz geçmektl·r. 111-. b didden sakınmak gibi eaaslann kabu- d y ,. 
ı. encız ortada roktur. Bu itibarla akdi hususunda mulabık kalmıı~a1' ır. ıckildc nqredilmiı olacakbr. Fransız Çünkü biJ'. ••kemn b.ir kız ile 
v1aiinıtı d 1 ne İf ret etmif, iki devlet tarafın- ~ e· 

z eki ~ylar ciddi b di eler d B Ik d ·ı kil k KUtl vi Bir Hav nlaşmssı d IJ l::abnı B. Lav l g zetecilereı evlenmeden mUnasebette bulun· )'a.ratnıak · tld d d d S an a ı:n an aım 81 e, çil 3 (A A) V - Müıterek beyannamenin umu· 
ııı a 10 0 ır. - üreyya anlıı9manın tanındığını aöylemiftir. Londrn, • - crsay mu· duğu zaman bir daha evlenme 

ltali"•nad ydud T vklfl ahedesinin 6 inci kısmının kalkması mi çizgileri ilzer"nde mutabık kaldık. fik . v t .. .... B p i t Y • t b · · d f rme yanacmıyacagını unu muc-·~ 8 r&Vn ar 5 0 ye <mu yuine si flbları azaltnın a DU a rır l§ıne ai bazı te erruat 7 V 
ava.na 3 (A p A) s d H"tl il ı · · k · F k ld d · t ' F ı tur. Ümld eden·m hatasını bun· dukıal'llld • . A.) - Haydud ol- ariıı, 3 (A • - ar a ı ere iğe umumi muknve csın•n i amesı, ran• ·a ı, cm 1 ı:r. ransız nazır an 

te-,kif ed·~. tUbhe edilen ~6 kljl karfl ıoıyaliat cebbuiai idare eden sanın ingntere üc ukı bir tekilde Pazartesi gllnfi (bugün) Pariae dönmüı dan sonra tekrar etmiyecektir. 
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ra'_ A.ntnesi, kızının bu halini me· 
tt e nıe· b 1 Yemekte :ge aı amışb. Bir gece, 

çıktı n sonrn, onun odasına _ vB k pıyı kapadı: 
İlnıl d eyhan, aeninJe :konutaca

G edl. 
dan b~c kız, anneıinfn tavrın· 
llliıti: ır sır öğreneceğini hiuet• 

An I<o?uıahm anne .•• 
)'or nesı, kızının yllıl\ne bakı· :_e 

8
JUtkunuyordu: 

lerde d ~Yhan, aen, bu ıon aUa
egl§tinl 

::. ~aaıı değiştim anne 1 
tık, esk·e~ çok değiıtin... Ar· 

Beyh 1 
eyhan değilsin! 

tllldG: an, yan hırs, yarı alayla 

'°k-;uııE,:ıf Beyhan, değil miyim? 
Anneai le 
- Bak b&flarını çatmııtı: 

liiç te tub'af bn, glilmliyorum ..• 
na açıkçasını ~l~uyorum... Sa· 
de korku Eoylıycyim, halinden 
ıonıurtu Yorum... Mntemadiyen 
dUğQ yJc<t1tB! Hiç yüzilnUn gUI· 
der, ken d. k azan, o da pek en· 
A ı cndlne Ulü nırna n g yorsun ... 
birine 

1 k e gnın,. bitaen ••. içinden 
llluşsun gi~ışın da diı biliyor· 

Beyhan ıki k 
doğruldu: ' rpi lerlni oynatarak 

- Neler aö ıo AnneaJ b y yoraun, •ane? 
' &fını aallıyorduı 

- Neler söylediğimi bllml· 
yorum... Acaba, •inlr hastalı· 
ğı mı geldi? dedim... Artık H· 

na, söz afiylemeğe de ielmiyor ..• 
Ya !kllaftyor, çarpılıyorıun, yahud 
kıyametleri JkoparıyorauiıL. Ne ta· 
raftın dan varacağımızı şaşırdık. •. 
Kara sevdaya benzemiyor ••. Sinir, 
diyelim amma, bu, neyin siniri? .. 
Arbk eskisi gibi arkadatların 
da sana uğramıyorlar... Hemen 
kimse ile konuımuyorsun .•• 

Elini kızının baıına ı~tUrml\f, 
•açlannı okıuyordu: 

- Oh, banim eYlldım... Ba· 
na, dojrusunu alS}le... Gencain 
gtizelsin... Yazık değil mi geneli· 
tine, gllı:clliğine?.. Rengin soldu, 
zayıfladın, yllzlln, katık kadar 
kaldı. Senin, bir derdin var. S~y· 
le •.• Gannl mD çekiyorsun? 

Beyhan, samimiyetine kendi de 
inanmadığı gtlrllltlllü bir kahkaha 
!kopardı: 

- Aman anne, neler çıkarı• 
yolsun? 

- Böyle söyleme, yavrum .•• 
Ben, güll\yorurn, içim kan ağlıyor. 
Gönül Çflkmek, ayıb mı? Evie· 
nirsin, biter gider. 

Beyhan, annesinin elini tut
muştu: 

- Anne, sana, çok ciddi 
aöylUyonım. Gönül çekmiyorum .• 
V-e evlenmek aiyetinde ile de
illiml 

- Hiç mi evienmek niyetinde 
değilsin? 

Beyhan, omuzlarını kaldırdı: 
- Şimdilik .. 
Annesi, onun sözlerine kan· 

mamıştı, endişe1i g8zlerle bakı· 
yordu: 

- Peki, neye UzUlUyor•un? 
- Hiç.bir ıeye ilıUlmiyorum. · 

Son günlerde ivler çok, fada 
yoruluyorum. 

- Şirketten çıkıverirsin, ev· 
ladım .. Sen, oraya muhtaç mısın? 
Bir ceb harçlığı olsun, diye gl· 
diyorsun! Her feyden ev\·el vücut 
sailığı.. Beybabanın bu kadar 
tanıdıkları var, sana, daha hafif, 
daha az yorucu bir it buluruı: .. 

Beyhan, annesinin ellerınl 
aruçlarmda 11kıyordu. 

- Şirkete gldib gelir~~D a~u· 
nuyorum.. Hakikaten sınırlerım, 
bir az boıukl fakat i'eçer, me· 
rak etme.. . 

Annesi, kanmış, inanmış iÖ· 
rllndü, l>oynunu biikttı, odadan 

çıktı. • .• 
Beyhan, ıçı~ı çe.k'i~ ordu. Ar· 

kadaşlarile eıkısi gıbı konuşmu· 
yordu; bu, yalan değUdi. Fakat 
onler uğramar.lar, aramazlarsa, 
kabahat Beyhanda mıydJ? Kiam· 
&elerle görüımilyordu. Doıtları, 
arkadaşları, etrafından çekilmiş· 
lerdi; kimlerle konuşacak, dostluk, 
arkadaşlık edece~ti?. . . 

Annes·ne: Şımdıh\d demt,tı. 
Fakat arhk o. hiç evlenmek 
niyetinde değildi. Dostlal".ı, ah· 
babları şimdi, onu, unutmuı 
görünft;orlardı. Likin evlenecek 
oluraa, heplinin ,gözleri, yine ona 
dikilecekti. 

Hilkat, Harun Şinasi, Cevad 

Gali~, • Behic , Tiirkin, ibepsl, 
bcpsı ıçin bir alay mevzuu ola
caktı: 

- ~'!la b~la bu duğuna bak.. 
Bu~n ıçın mı ayağına gele.o o 
btıyuk nimeti tepmiı?. Bö1lesini 
arıyormUf meğerL 

Eğer blfi:n~ sevmiı olsaydı, 
b~o!ann • blr.nı. diişflıımfyecekti; 
duıunemıyecekti . • Fakat inad, 
nlsbet vermek için de sevemezdi 
ya?. 

Kafası ıve sinirleri, bunlarla 
o kadar dolmuı, doldurulmUfdu 
ki başka bir feyle meşgul olamı
yordu, bqka birı•y dilşiinmek 
elinden gelmiyordu. 

Harun Şi:ıasiden daha gene 
daha g!jzel ve daha zengin birinl 
bulub evlcn~cek olsa, yine dedi
kodudan yakasını kurtaramıya
caktL Hem, öyle bir kısmet, 
hazır da, onu mu beJl:yordu? 

Şirketten ~kmak, ıonu, bnsbii· 
t.ftn lcorkutuyordur. [piz !kalınca 
evde ne yapardı? ~te o zaman' 
annesinin dediği gibi, kara •evd~ 
get rirdi ! 

Kendine teselliler anycrdu: 
- Ben, kendime zuliım edi

yorum ... AYkadnşl .. rım lbenl ara• 
mı)orlarmış .•. Varıın aramasınlar, 
ıaanki . b.en de onlara pek 
hasrettim!.. Hem neye llzfilüyo
rum? Gece gllndnz, ıirkette, ev· 
de. vakitli vakitsiz beni rahatsız 
ediyorlardı. Oh, şimdi başım dine 
oldu .•. Sevineceğime-, ftzWilyorum. 
Ben de onlan unuturum!.. 

Bu karar, onu, biraz ferah· 
latnufb. 

Şirkette, Nafiz Yuaufun, nlik· 
telerine gülllyor; hatta Pertev 
Nejadın &oiuk ıakalarını tuhaf 

buluyor; ŞeYket Y ah} anın hep 
aynı nakarat olan &özlerini dinle· 
ye biliyordu. 

Bir Pazar gftnü, 6ğleden son· 
ra firketten çıkınca, Beyoğluna 
geçmişti, blr sin maya girmek 
istedi. Sinema kapılannın önünde· 
ki resimlere baka baka yllrliyor
du. Birden karşıdnn Cevad Galib 
gözlikmü~tU. Beyhan, ıaşırdı; Ce
vad Galib unutmamıfh; onu se• 
vimli, boı buluyordu. 

!Beyhan, merakla titredi; Ce
vad Galib, çok nazlk vo centil· 
men geçiniyordu; şimdi ne yapa· 
cakb? Eskisi gibi k<>1ubgelecck, 
bin tBrlii pklabanlıklarla onu 
gfildürece~ taflan iltifatlar ede· 
cek miydi? 

Cevad Galib, Be} hanı, ıuuk· 
tan K"6rmlife benziyordu, fa· 
kat halinde, iıtikbalo, kota• 
cak bir te1iş eseri göriinmll
yordu. Cevad Galib, Beyhanm 
bixaıma gelmiıti; gayet resmi bir 
tanırla şapkasını çıkardın kayıd· 
lilZC& yürüyüverdi. 

Beyhan, gtılmek lizere idi, 
glllemedi; attığı ad mlnrı f~prd!, 
sendeledi ve dllşmcmek içın bır 
dükkin c .. mtk§nına dayandı. 

O nazik, centi:men Cevad 
Galib, bu kadar s ğuk, .resmi mi 
öavranacalctı? •• 8c}hım, ona karşı 
daima bllrmetle, nezaketle mua· 
mele etmişti. Harun Şinn iyi h·çe 
aaymıı olabilirdi, fakat bu-dan, 
Cevad Galib, lcandisine bir h · sso 
mi ayınyodu? Eğer E e}h~n'. c: 
vad Galibi de kırmıf, ıncıtrnıı 
olsaydı, bu dargın, soğuk selAma, 
bak kazanmıı olurdu? 

( Arka•ı var) 
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Almanyada Yeni Bir "Ve-ı 
ncdik,, Şehri Kuruluyor 

Bir Kumpanya, Bu İş İçin Milyarlar 
Harcamak Fedakarlığını Göze Aldırdı 

AJ111an sinema kllmpanyala
rmdan biri, ytai bir film için mil
yarlar harcamak eeaaret .,.. c&r
etiol ıöze almıı bulunmaktadır. 
T asevYur edtaa kJ aadece bir 
fitim için Italyadaki me9hur tarihi 
Venedlk 9ehrlnln bbkı hlr efl 
Almanyada kurulacaktır. Bu yeni 
Venedik tehri belki mukavYadan 
•o belki de lace tahtalardan 
yapılacaktır. Fakat bu yeni 
taklid ıehre, hakiki Venediğfn 
benzerliğini kazandırabilmek için 
yine kasalar dolusu para dökmek 
İcab edecektir. Daracık denizden 
sokaklarile, gondolları, köprüleri, 
tarihi kiliseleri, saraylan, Ye di· 
ğer bfttün teferruatile kaca bir 
tehri taklid etmek kolay bir it 
olmasa gerektir, fakat çevrilmek 
istenilen filmin mevzuu V enedilc 
ıehrindo geçtiil için Al.man kum
panyaaı bu fedakArlıiı ı~ze al
mak 111ecburlyetinde kalmıthr. 
Gerçe, filmi halcik? Vcınedik teh· 
rinde çevir111ek daha kolay diye· 

bi:lrix. 

FaLı:at kumpanyanın rejis&rleri 
bu İfl uzun uzadıya tetkik etmlı
ler, V enedlkto serbeat olarak fil
mia çevrilmeainl imkln11z ıör• 
mitler, aihayot bklid bir Vene
dik telari kurmaktan baıka çare 
bulaaıamı9lard.r. 
, Şimdi Almanyanın en meıhur 
mimarları bu sahte beldeye 
vlkud vermek için çal ımıya 
baılamışlardır. Bu filim Fr 'ln11xca 
Ye Almanca olarak iki kopyalı 
çevrilecektir. Franıızca kısmında 
maruf yıldızlardan Jina ManH, 
Mart Mello Almanca kopya11nda 
da GUataY Fröllb, Elza Vajner 
ye daha baıı maruf yıldızlar 
çalt§acaklardır. * Aimanyada Ufa ıtlidyola
rında "Ktı~ük beyaz kaz., adında 
yeni bir filim çevrilmeye ba§lanmıı· 
tı. Mcıtlıur Alman yıldıılarandan 
Karin Hard, Erlka fon T ellman 
vo Rolf Vanka bu filmin batlıca 
mümeuillerldir. 

Yulc:ırıa°a Cin Hı.rfoıı. •oltla üstt• A11tlr• Lia•, .. ı,a altta Vllrlor 
Fre11•111, •cld• f;•I• •;s N•ıi 

Devlet Tiyatro
sundan Sonra 

Sinema istiyoruz 
Hllli•et, blttıbı aari Yarlıkla

rı ılaHiade toplayacak ıekllde 

•lke•••I Ye cldtlt bir deYlet 
tlyatrotu lnır•ıya karar •erdi. 

fimdl Ankarada )dlltlr bakanlı· 
j'ıada bu tiyatronua eaaaları ha
zırlanmaldadır. Müteha11ıılardaıa 
ve tiyatro itinde bHglıl olan ıah· 

ıiyetlerden nıftrekkeb bir komiı· 
yoa ıık ıık toplaatalar yaparak 
bir ra.,or tanılua etmekle mettıul
dlir. Haber verllditlne a-«Sre Dev• 
let tlyatro111 için Avrupadaa mil
teha11ıılar da getirilecektir. 

Fakat ıuau da ıöylomoldın 
kendimizi alamıyoruz ki me•-
lekette tiyatro kadar haldkt 
Ye clddt bir ıinemacılık ıhtiyacı 
da çoktaa kandi11l göıtermiıtlr. 
Huıuıl •lteıoebbiılerln bu vadide 
yaptaklan çalııma ve fedakarlık
ları •zımıamanıalda beraber bl• 
tlln motlerlll varlıkları aefalnde 
toplayuı bl ıtiidyonun meYCU• 
diyeti bizi çok ınlnclirecektlr. 
Jnklr edilemez ki ıfnema buıtı• 
btitlln dOnyada devlet bldcele
riaden tahılaat verilen bir atır 
ıanayl ıebekui halini de almııtır. 

Bu sebeble diyoruı ki: Dnlet 
tiyatreıuaua aonra ıinema iatl• 
yeruz 1 

ŞuLat 4 
= 

Erkek Yıldızlar Arasında: ~ı!:~~rd!h~ 
dotruıu aeneler değf9tikce ıinema clllnyasında da ) eni 
yeni hadiı~lcre fahfd oluyerux. Buradaki erkek yıldı:ıhınn 
her birlllh:, ayrı ayrı yüılerce defa glSrdUğümUz halde tik 
bakııta tanıyamıyoruz. Saj'da Moria Şövalyeyi iÖrüyorlll'" 
nuz, Fakat bu nıml lalç de Pariali tarkıcıya b•nzeteıni
yor1unuı, değiJ mi ? ÇDokU Şövalye aoo filimlerJnden bi
rinde eski kıyafetini haylı değlıtirmiştir. Solda yukardaki 

r11hn de Ronald kol111anındır. Fakat biç benzemiyor. ÇUnkl 
, onu böyle tarihi kıyafette görmemlıtlk.Altta aaida gördl 

ilhıtiı periıan kıya- -
fetli Adolf Menjuya 
lıfç h&yle teaadOf 
etaeınittiDlz, ODU 

• hep tık kıyafette 
ıörmUıtUnlb:. 

Kelebek Meraklısı 
Bir Yıldız 

'Burada AOf bir reamlni görcit: 
1. .... üz Franııı yıldızı Lln Klever 
hastalık dercceıinde bir kelebek 
merakbııdır. KöşkUnün iki oda
ıaıu, çayırlardan bizzat topladıjı 
binblr çefit kelebeklere tahsla 

Sovget Rusya 
Sinemacılığı 
Ne Yoldadır? 

Geçenlerde . Sovyet Rusyada 
ılnımacılıtın on beıincl yıl dönD• 
mi kutlulandı, bu on beı aencıde 
So•yet ıinamacılığının •ide ettlti 
terakkiler ortaya abldı. Moıkova 
gazotelerlade okuduğumuza gör• 
Sovyet Ruıya hUk<imetl, bu 011 

bet yıl içiade kazanılan netice• 
lerden ceaaret alarak ıinemacı• 
lıia daha genlı bir ehemmiyet 
y.rmek kararını almıttır. Sovyet 
stüdyolarında ıtmdlki halde bUyOI 
bir faaliyetle yeni fi imler çevril• 
mektedir. Bu yıl içinde altmıf 

kadar bllyUk filim ikmal edilib 
göıterilecektlr. 

* lngilterede sinemacılığıll 
çok ilerlem11l ve bilbasıa Ame
rika filimciliiine kartı adamakılla 
rekabet edebilmesi için 1'1gilte1' 
hUkumeti llzımgelen yardımlarb 
bulunnııya karar vtrmiftlr. Fak•I 
Inıiliz kumpa11yalarmdan bir kaflt 
hükümetin yardımını kabul etnıe
ğe karar nrmltlcrdir. Çünk• 
bu takdirde hükumet kontrolO 
altında kalacakları için aerbel: 
çalııma imkinlarından fedakarb 
yapmak lcab edec"ğini ileri ılSt" 
müılerdir. .. .... .... 

·•••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••• Dil etmişlir. Eu güzel yaldız BUt Jı 
bot vakitlerini kelebek toplaA'r 
ye onları beslemekle geçirir.. .,t' 
nca bu it için üç bizgaetçı t 
snuıtur. 



4 <' r ai-

kayım, ha) Yanlar 

içinde inaanlara 
en çok benzeyeni 

lıanglıidir? 

- Eıek. 1. 

-Amma yap-

ba, neden? 

c 
.. .. . 
. . • 

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

D'5nyanın E 1 ~uvvetni Adamı 

çaldı. Nihayet 
bebek doğdu. 

Minik Ali ko
tarak baba~ınu 
oda kapıaından 

içeri baıını aoktu 
- Baba, dedi, 

J••İ kardeılm 
ıeldl 1. 

Baba11 dalgan 
dalganı ~ 

- Alın mlıa· ~ 
lir odaııaa, biraz 
beklula, rellyo-

bir tel AC ne bllyle?. 

·- Bizim ••in 
karıııanda pazar 

kuruluyor. Ora· 

da birçok ada~ 

lar blrlbirial .. eı· 

ıotlul,, diye ça· 
Doktorun otlu kapıyı YU.ruyorl •• 

ruml diy• ce•ab Babamın ı6yleditl çok dojTu Afacan 1 Za· 
mane (Ocuklannın hiçbir hedeHeri yok !.. 

~' •• -· .. 

~~ 

<>.CZ~.oı 
d - Heyyy baba G -.ıııs 
•, Fener de ı..:_ ' alaı .. ··' ay 

tlıtar. G liW ~ aay.ı yapama-
al111a dly~ la ':U lld hla•ua biri 
-.tta. • .. .. p 20 "'-Wlua 

ırıyorlar 1 verdi. 
_.......,_..._. __ ~..,...,.._--- --"' --- --- ,,, _ ... ___ ..,. .... .......... _...... 

Bir ana yolda Abdal At atlaya~ bir çocuia rHtgeldi, anaea ~~c~i· bir be~çi bebek Yer.) or, çocuk 
yine ağlıyordu. Nihayet Abdal At dandtı ye yoldaki binalardan bınnın bekçialnı kapınca çocuğa getirdi. 

l P'ıkra 

Jimnastik Dersi 
Mektebte jlmnutik derai Yar

dı. jimnaatlk muallimi çok aert, 
titiz bir adamdı. Çocuklan dur
madan koıtaruyordu. Yine bir 
aUn, jimnastikten imtihan yapa• 
catını ıayltıyerek çocuklan ala
hildiiine bahçede kotturmaya 
baıladı. Nefeı aefese bkanan 
Afacan muallimin yanına yak· 
laıh: 

- Efendim, dedi. Affedeninlz, 
hu jlmautik derıiai tamiri jap
aak .... -1 . 

Niçin Konutmazlar 
Afacan imtihaa oluyordu. 

Artık ıon imtihandı. MOmeyizler 
içeride ~oplanmıfb. Eğer Afacan 
bu dersi de atlatıraa, sınıfı geçe
cektL Nihayet zil çaldı, Afacan, 
yllreii ,nmbUrdi.yere~ içeri gir.d~, 
aellm nrdi. Mumeyızlerden hırı, 
Afacanın yüzun• bakarak aUldU. 
Sonra ayai• kalkb: 

- Oğlum, •en zeki bir çocuğa 
benziyonwı. Sana bu imtihanda 
bir tek ıual soracağım, bilirsen 
ne ili aınıfı geçtin. BilemezHn 
kaldınl 

Afacan yutkunarak dinledi. 
MOmeylı •ordu: 

- Bahklar niçin konuıamaz• 
ıar, .aylı bakayım! 

Afacan dlt6ndl, datlndl. 
s-ıa JıNrdeDbire habnaapdl: 

Fıkna 

Takma Ditler 
Arabla Cingöz konuıuyorlardı. 
Cingöz dedi ki: 

- Benim annemin bir dişleri 
Yar, bembevu. 

- O bir t•Y mi, benim an· 
nemiokiler daha beyaz. 

Alqamlan çıkarıb bardak 
içindeki suya barakınca, parıl pa• 
rıl parlayor!. .............................................................. 

-: Elbette konuıamazlar. Siz 
batını~ auya aoktujunuz zaman 
koDupbUi~ •illniz? 

--

Şu bPyük ba:,ama ıa,ı• 

yorum doğruıJ ?. H:ç d;ti ağrı• 
mı)Or f.. 

- ARtı, ıen, l:ilmiyor musun?. 
Diti air!JI ca, diıler.ni çıkanyor, 
bir bardak auyun içine bırakıyor, 
ajJJ a.,eçiyor 1 •• 
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Samanhk &eyran Olur 1 ._iiill-•O' 
· Misafir Ortalığı T e iş a dır 

V alde ve teyze hanımefendi· 
Ierln tellişını gören Zilhanım, kal• 
falar, haremağalan, her biri bir 
merdivenden yukarıyı boylamış. 

- KOçUk hanımefcdlciğim, 
,abuk ıizi bekliyorlar! diye hay
kınşıyorlardı. 

Yekta Hanna, Şaban Paıala· 
nn ıelditfnl duyunca hem kq 
çattı, hem de ağzı blaldarına 
vardı. Madmazeline franıızca: 

- Hizmetçi kılıklı o bayajı 
kadınlar gelmiı, fakat otullarına 
da deyecek yok, fondan albl bir 
delikanlı değil mi? Dedi. 

Arkasındaki açık gri penlvan 
atb. Kısa iç gömletile aynanın 

önüne koştu. Zaten çok çeYik ve 
etine çabuktu. Beş dakikanın için· 
cie tuvaletini yaptı. Pudrasını, 
sUrmesini tazeledi topuzunu kur
du; frizelerlnl kabarttL 

Açık filizi elbisalcrlnl sırtına 
geçirir geçirmez. 

- Ciyestl deyib zıplaya 
zıplaya kendini aşağı kata verdi. 

Annesile teyzesi, göılerl lca· 
pıda, ha geldi ha gelecek diye 
dokuz doğuruyorlar, yine yere 
cğllib kafa kafaya Yererek: 

- ister miı:n yine toka etsin, 
eteğe varmasın. Ynreciğlme ığıl 
ığıl iniyor r diye fısıldaşıyorlor, 
Gülfemo, Dilberengize, Emaale 
(nerede kaldı, hlla gelmiyor mu? 
diye kat oynatıyorlardı. 

Yokta H. salondan içeri girdi. 
Koıuyormuıcasına baş sediri 
boyladı. Şaban paıanın bllyllk 
hanımın elini yakaladı; alnına 
aıötlirdü. 

Annsı, teyzeıl genlt bir olı 
çekfler. 

HammefeDdinin de eline vardı: 
alnına dokundurdu; kıznaa bir 
bonjur kesti. 

Ohf.. Oh!.. Dünya Yarmıı!.. 
Mndmazel de aolona girmlı, 

bir eli böğründe, öteki sehpalı 
lambanın abajöriinde, bir prenses 
eibl etrafı süzüyor, bohçacı 
madamıo Franaızca bltablarana 
hiç aldırlf etmiyordu. 

Şaban paıanınkllerde ne 
7anıaklık, ne yaltaklık: 

- Hay benim kukli kizJm, 
lfllfıdya kizim!.. Fidan Kf bi k6r
peain, gft) gibi lrnkarsia.. Y aHo 
bre kaymenil.. 

- Tu tu, aman nazarım 
değmesin. AllAaah, ylbllne bak 
için açılsın, ömrUn arttıo.. Rabbim 
teni paıa babacığına, anneclğine, 
teyzeciğine bağıılasın yavrucağım!. 
«etrafdakilere:» Çocuklar ayıbla• 
mayın, dokuz körün bir detnej'L. 
Var mı o, yok mu o!. 

- Bak manomatyamu yuıumc. 
Haman Allih, zennet llurlai kar
ılnda. Maaallah ıana yavrlmu! 

- Y ala11ım Yaraa dilim ease
me çekilsin, kzımı LOtfullaJacıj'ımdan 
Mç ayırd etmem.. Pek beceremi
yeceğim amma bizim Dayı beyin 
ıöyledijini ıöylcyim: ( Gln doğ· 
madan yeıim ıabden neler do-
jar ) mıt- Ey, söylene bakma 
ıöyletene bak .• inanır mısınız, 
kerime mi 15, 20 gün görmeyim, 
6yle bir göre&im geliyor, öyle bir 
söresim geliyor ki göllzllmde tU• 
tilyor. Paldır küldür kendimi 
buraya atıyorum .• 

Ata paşanın hanımla baldızın· 
da yine iıaret işaret listüne; bu 
sefer kız'arma •.• Ne kaşgöx cdiı, 
ne göz kırpıf, ne yüz oynat., .. 

Yekta hanım parolayı çaktı. 
Zaten, her zamanki kUllD çörektl. 

Derhal madmaze:i yanına ça• 

Odalıktan ilanım olan haena, mülteına 
dilber 

ğırda, giden misafirlerden boı 
kalan kanepelerden birine yanyana 
oturdular. 

Baıladılar fan fine •.• 
Şaban paıa takımında yine ne 

velvele: 
- MasallAh supanalJab, kizim 

galika konuıuyor değil mi? 
- F etebarekellab alıacnflhalf

kın!.. Baksana ıöylerken ağzından 
su gf bi akıyor... Sormak ayıb 
olmasın amma bu dil nece? 
Frenkce mi, Almanca mı yoksa 
kuıdili mi? 

Kaıla göz arasında, Zilhanım 
da bir iıaret almıtb. Yine peren• 
de atar gibi dışarıyı boyladı. Bir 
bahane ile, hfzmetcl Katinayı 
içeri ıoktu. 

Yekta hanım, rumca olarak 
bir ıu istedi. Büyük hanım, bir 
kat daha şeYk Uo atıldı: 

- Ha papapapa!.. Baksana 
kiz romeika dil de biliyor, em de 
elenika ..• 

- Anne sen de bunadın ga· 
liba!.. Ayol kaç kere konuıma
dın mı? Rumcada beni bile okutur 
demedin mi? 

- Ne, ne!.. Hakkin Yar Safi· 
yaklmu 1 

- Allah Yergiıl; aklıeYvel 
taze ... Ne diyeyim, helal sUd emmişe 
dllıslin. Lfıtfullahcığım gibi karı 
kadrı bilir, yar ve vefadar bir 
dellkanlıya nasib olıun iıaUahl •• 

Yekta hanım, dizinin dibindeki 
madmazelle huyuna Fransızca s6y· 
leılyor, kadınların ne baya8-ılık
lannı, ne kafaaızlıklarıoı, ne yılı· 
ııklıklarını bırakıyor, oğullannın 
ise inceliğini ıarmanhğını, mon· 
denliğini ilAve ediyor, etraftakiler 
ağızlan açık, salyaları akacak gibi 
dinliyorlardı. 

V al de hanımefendile teyze ha· 
nımefendi, parmaklarını oynatarak 
bir iıaret daha geçtiler. 

Yekta hanım evvelA biraz naz• 
landı. Yüz buruıturub grim&1 
yaptı. 

Aman anne, senin de itin 
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1 gllcbn gestedir! Dl ye mırıldandı, 

1 

fakat uzatmadı. 
Aktris Heldmyan hanımın 

1 
(Ko:ıtes Sara) oyunundaki tavrile, 
uzun etefrini kavrar kcıvramaz, 
edalı edalı yan knpıya doğru· 
yfirHdU; iç odaya girdi. 

Kuyruklu piyanoda, ( Trova• 
tore) operaa.ru tutturdu. 

Yine başta Şaban Paşa takı· 
mı olmak Uzere, bütUn salon hal
kı dlllerl koyu verdiler: 

- Ah koriçamu, ne de gUzel 
muılka vuruyor ..• Dandini dandini, 
d11ndlol, dandin, tıbkı kasab ha
vaail •• 
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Kadmm Çantasım Kapmıs 
Muazzez ismindeki kadının 

içinde 25 lira bulunaa çanta1ını 
kapıp kaçan Şahab Beyoğlunda 
enaelenmiştlr. 

Sömestr Tatili Bitti 
Üniversite ve yüksek mekteb

lerde sömestr tatlli bltmiştır. Ya· 
rından lt~baren tedrisata ba§la· 
nacaktır. 

Yüreği Durub Oldu 
Receb adlı biri Maltaçar11111n

dan ıeçerken yDrej'i durmuş, 
dtııüb iUmüıtür. 

Bu Perşembe 
akşamı 

Şahat '=-
r 

Sinemasm a 

( Alphonse Daudet ) nln unutulmaz şnheseri : 

(Komedi Fransez) artistlerinden: MARY f.ı A QUET ile 
FRA ÇOIS ROZET ve JEAN MAX tarafınden temsil 

edilen emsalsiz bir aşk faciası. 
Bfitün dtinyada birinciliği kazanan senenin en hissi filmi 

C L i VE B R O O K ... ---"~ 
Bu Perteaıbe akr mı 

SARAY SiNEMASINDA 
gösterilmeğe baılanacnk 

HA YAT KURBANLARI 
Calibi dikkat filminde : tanınmaz, şayanı hayret ve tamamen 

bambaşka bir ıekilde glSrUnecektir. _____ liill_, 
"Muf Bdldl:lflf 

ırhirT.Yatrosı 

111111111~ıuı 

ı~ııı ı 

Tepebaşı Şehir 

TJyatroıund 

6-2-35 ten itibaren 

UNUTULAN 
ADAM 
6 Tablo 

Y:azan: Nazım 

Hikmet 
5-2-SS akpmı IYlver.ite talebe

•ln• Zehirli Kucak 

·-Raki Fransız tiyatrosunda 
Bu akıam •aat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazanı Ekrem Retld 
Besteliyen : Cemal Re,td 

.... 

lstanbul 6 ıncı hukuk mah'" 
kemesinden: Kadriye tarafından 
Kumkapı Niıancasında Havuzlumesçi& 
ıokoğında İsmail ağanın nlnde mukiııı 

iken ikametgQhının .me.ohuliyeti "BnlR~ı· 
lnn Yusuf Sabri oğlu Necmi aleybiıı• 
açıl n neıep ve nafaka daYaaının mu• 
hakeme günü 24-2-935 Pazar güoiı 

uat 13,80 "tayin n bu baptaki daveti

ye mahkeme diYanhanesine tank "' 
on beş gtin müddetle ilAneu tebligat 

icrasına karar Yerilmiş olduğunda• 

mezkur gQn ve 1aatte İstanbul asliye 
mahkemesi altıncı hukuk daireaind• 
heyeti hakime huzuruna gelmediği tak
dirde gıyabında muhakeme icra kılına· 
oağı tebliğ makamına kaim olma~ 
üzere illin olunur. (2;ıs) 

1 ... __ E_m_ı_ik_v_e_E_y~~ .;.-Ba_n_k_a_•_• _i_ıa_n_ı_a_r_ı __ ) 

SATILIK ARSALAR 
Es .. No. sı Mevkii ve ne•'I Depozito 

L;ra 
-467 lstanbul'da Rllstempaıada Mabke 110ka da 

32 No. lı 35 metre murabbaı nrsa. 20 
539 Hasköyde Keremitçl mahallealnde Hasköy cadde

sinde eski 229 yen1 203 No. lı 88 metro murabbı 
araa. ıı 

Yukarıda yaz.ılı analar p91in pua ile ublmak here açık 
artbrmağa çıkanlmlfhr. ihale 6 Şubat 935 Çarıamba :ılııll ıaaat 
onda Şubemizde yapılacaktır. Iatekliler tafslllt için bviÖJI 11rltır· 
mağa 1ıirmek için de gösterilen gllo n saatte mllracut etmeli· 
dirler. {11] 

Eau No. 

82 

lf .. 

Kiralık Emlak 
Mevkii •• ne•'i 

Kadıköyftnde Kutdilinde ~211111Darah sinema 
binası 

Depozito 
Lir.a 
66 

101,S01,1t4 Bttyttkadada Kaminoda köşk ve bağ 53 
258 BUyükadada kamino voHıi 63 
327 /1 BllyUkadada di! mesiresi 23 
165/17 Beyoi-lunda Avrupa pasajında 17 numaralı dUkkln 90 
165/18 " ., 18 " 90 
165/19 " " 19 "' 80 
165/20 " " 20 " 80 
202/l Galatada Kuledibinde 1 No. hane S6 
342 Kınalıadada Jarden önll diğer adı incir voHal 24 
345 Burgazadasmda Köy tinU diğer adı Borno voli.ı :23 
346 Kınalıadada lıkele volial 24 
356 Gaztepede tarla 45 
143 BllyUkadada Meyandroı volial 150 
Mevkileri yukanda yazılı yerler bir yahut llç ••ne mUddetlı 

kiraya verilmek ftzere açık arthrmaya çıkanlmışbr. Iateklilerin iha1eye 
mUaadlf 14 Subat 1935 Perşenbe aıllnll aaat onda ıubemb• 
ıelmelerl. (21) 

lf lf 

fstanbul Altıncı icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı pararaya çevrilmesine karar verilen 72 No. la 

bir ayak singer makinesi 6/2/935 tarihine mllsadif Çarpnba gnol 
1aat 14 den 15 ıe kada Beyoğlu Avrupa pasajı 9 No. 1ı dükkıoda 
aatı)acajından taliplerin mahallinde hazır bulunacak memura mnrr 
caatlan ilin olunur. 

lstanbul Orman Çevirgenliğinden: 
BakırköyOnde 1790 kilo Meıe kömlirll 712/935 gUaU ~jJedeO 

sonra ıablacaktır. Taliplerin Bakırköy Ormaa Memurlujuaa m~· 
442ıot• caat eylemelerL 



o 
4 Şubat SON POSTA 

• 

İTTIBAD ve TERAKKi Yeni Soyadları 
Nasıl Doldu ? .. 

11 inci kısım No. 188 Nasıl }' aşadı ? .• 
Her hakkı mahfuzdur. 

~-~~~~~~~ Nasıl Ôldü? -=~4===~2=·=9=3=i========::::==================================:fl' ~iya ~akir .. 

Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

LUtfi s··mavi Bey, DamadFerid Paşaya 
iki Kuvvetli Tokat indirmişti .. 

latenbulda Ve Diler. Şehlrlerde 
MI dillili müteveffa bay Ahmed, 

çoculdan Edremldde bayan Ha· 
fife, ba}'an Nadide, Ayvalıkta 
bay Midhat ve bay Hakkı, Iı-

O uman LUtfQ beyden gördUğU 
muameleyi unutmıyan Ferid Paıa, 
timdi • kendlsiJe gizlfce hem fikir 
olan· Vahdeddlnin saltanat mev
kii11e gelmesi üzerine, ıaraya 
Adeta muıaffer bir kumandan 
gibi girmiş ve artık aarayı benim• 
teınfıtf. Almanyadan auretl mah
•uıada celbedilen Lütfi Simavi 
Bey, tekrar baımabeyincilik ma
lranıına gelir gelmez, Ferid Paşa 
derhal karıııına dikilmiı.. hem 
••ki hicranının intikamını almak 
heın de Vahdeddlne güvenerek 
taha"kum ıatmak lstemiıti. Birgftn 
~alarında vukua gelen milnakaşa 
bırdenbire alevlenmİf.. Lütfi Si· 
111•ti Bey, damad Ferid Paıanın 
lllrıtına iki tokat indirm~kle 
beraber kolundan tutmuş, odaaın· 
dan dııarı fırlatıvermişti. Damad 
Patanın gözlUğU yere düşerek 
Parçalanmıı; o andan itibaren 
•araydaki vaziyeti, gülüne bir hal 
alnıııtı. Ferid Paşa, doğruca 
Vahdeddine giderek Lütfi Beyi 
tilciyet etmiş.. fakat s adece 
hakaret gördUğUnden babiederek 
•uratına yediği iki kuvvetli şamarı 
inkar eylemişti.. Vahdeddin, hem 
lutfi Beye ıabsen hürmet besle
diği ve hem de bu zatı, ittihatçı· 
ların sarayda bir ajanı bildiği 
için soğukkanla harekete mecbur 
lcaJm ıı.. bu sebebden dolayı, 
Ferid Paşayı da muvakkaten 
saraydan uzakla1brmııt1. 

çirmek istemiıti. Fakat Vahded
din, gülerek: 

- O halde tam vaktinde gi
deceğiz. 

Cevabını vermiftl. Bu cevabile, 
gfıya (padişahlar ) angına gider· 
lcrse, ateş derhal sönüverir.) Diye 
avam arasında beslenen bir ff kri, 
filen teyid - '< istemi§ti. Ve, 
saray otomo._,,i ile de yangına 

gitmiş.. felaketzedelere lkJ bin 
lira vermiıti. Ertesi gtlnft çıkan 
gazeteler, pad iıahm bu • demok
ratca - hareketine koıkoca ıUtun
lar tahsis etmişler; padiıabın 
(medhiisftoylşi babında), Abdlll
hamid devrinin gazetelerini fer
sah fersah geçmiılerdi. 

Beyoğlunda Bursa sokaj'ında 
ikamet eden Tatycı isminde bir 
Ermeni vardı. Bir mağazada tez
gihdarhk eden bu Erıneni, Vah-

d tanbul Maltepe aakeri lfseilnde deddine son derecede benıf yor u. K 
bay eınal Adatepe, soyadlarını Vahdeddini yarımyama:ak görmüı almıılardır. 

olan bazı safdiller, bu Tatyoıu Istanbul 
gördükçe padiphın tebdil Se)fl Ersoy, 
gezdiğine atfediyorlar; bunu, lsmail Berk 

mezbahası ıoförU 
Eyüb lıevi ıahibi 

ıoyadlarını almıılar-şurada burada söyinyorlardı. dır. 

Bu sözler birdenbire geniş- Gerede'de 

lemiş, bazı ıefaretbane!ere Gerede (Huiusi) Selviler ma· 
kadar aksetmİftİ. Nihayet aefir- hallesinden Veli oğlu bay lamail 
Ierdcm biri, saraya geldiği zaman Güllerayı, Kez mahalleılnden 
bu meselenin hakikatini öğren· kadı oğlu B. Muharrem Koç, Selviler 
mele istemi§, aaray erklnından mahallesinden çavuş oğlu bay Yunus 
bir ıata: Eraoy, Orta mahalleden Ali Ket-

- Şevketmaabuı, bazı gec~ buda gğlu bay Mehmed GUnenç, 
ler Beyoğlu caddeıinde tebdili Orta mahalleden Koçyay oğlu 
kıyafetle rezdiği ıöyleoiyor. Bu, bay Ismail Çelik, Kabiller mahal-

leainden Abud oğlu bay Muitaf a doğru mu? 
Demiıti.. Bu ıuale oıubatab ve kardeşi bay Sadık Ünel, Ka-

olan zeki zat, buna doğrudan biller mahallesinden Kara Ah· 
doğruya cevab vermemi§' med oğlu bay Abdurrahman ve 

( Arkası nr ) oğlu bay Salahaddin Çetin Kaya, 
Orta mahalleden Abud oğlu bay 

Cemaleddin Ünal, Orta mahalle· ,- l'I E L E K Sineması Müdüriyeti; 411119' den meddah oğ~u lsmail Akgün, 

Kezler mahallcs:nden hacı Meh· K 1 Z 1 L K R A Lı • Ç E r.ed oğlu bay Sıdkı Klrpmen, 
Kezler mahallesinden Hacı oğul-

F ransızca söz:U bUyllk Paramount filmini yaratan !arından lsmaJi oğlu bay Haaan 

•!.llJI A R L E N E D 1 E T R İ C H Günayan, Selviler mahaJJeainden 
y; topal hacı Halil oğlu bay Halil 

ıerefine 6 Şubat Çarşamba akıamı nrllecek. olan müsamere için lşerl soyadlarını almıılardır. 
biletler bugünden itibaren MELEK sinema&ı gııelcrlnde ıatılınakta Yozgodda 

olduğunu muhterem mllşterilerine ilA11 eyler. Y ozgad (Hususi) - MalmU-

Bu ,ayanı hayret ve fevkalade 1:!!'11 dürU oğlu bay Haşim ve oğlu 
Perşembe glinli matinelerinden itibaren bayr Beki Uan ık, liıe muallimle-

.1 p EK ve M E L E K 1 !inden bay Vehbi Uluıoy, bay 
Saliha~~ Tansel, bay Zeki Bir taraftan lttihçıları pusuya 

dUşUrmek için sinsi bir program 
takib eden Vahdeddin, diğer 
taraftan da baait ve iptidai vesi· ı--ll!l!I-• 
lelerle nıilletin muhabbetini ka-

~-----~ sinemalarında birden göstt:rilecektir. 4 ••••• # Yüce, tuhafiycc: Jıal Silleyman 
----- --'- ve kardeşi bay Salim Akgün, 

ı L AN .._. ___ , A!1acablı oLğ~utf" Hafızb EdhAemh 'fdd 
.,. og u ay u ı, ve ay me 

MÜHİM 
ıanınıy V z a çalışıyordu. ef a ve 
.:Y~ek civarında bir yangın zuhur 

111 
1111

': İtfaiyenin sarf ettiği bUtün 

iPEK SiNEMASI MÜDüRiYETi; 
Bazı esbabı mUcb:reye binaen icrası lAzım gelen tamirat haaebile 

2 • 3 gUn kapalı bulunacağım ve 

Akman, PaşaköylU oğulianndan 
bay Ahmed YurdgUI, Kahraman 
oğlu bay Yusuf, kardeıi ve oğul· 

ları Koç, motörcU Hacı Bekir 
Ceyhan, Numan oğlu bay Os
man, bay Haaan, bay Hilseyin 
ve akrabası Nurdoğan, muallim 
bay Mehmed Ali ve kardeşi bay 
Tahıin Güven, gazetemiı.ln Yoz• 
gad muhabiri foto bay Ferid 
Dikmen soyadlarmı almıılardır. 

Babaeski de 
Babaeski (Huıusi) - Kayma• 

kam \•ekili bay Kemal Tugcu, 
Hakim bay Ali Rıza Onur, hi
kfm bay Şükrn Demirhan, MUd· 
deiumuml bay VAııf Kırar, baş• 
katlb Ahmed Belen, amkat bay 
Bahaeddin Demirel, dava vekil
lerinden bay Tahıin Alegnne, 
bay Hamdi Erem, bay Naci Say• 
gın, Bedri ÔzTürk, zabıt kiti~ 
lerlnden bay Ahmed Tuncer, bay 
Lütfi Alp, mllbeılrlerden bay 
Arif Özken, bay lbrablm Cengb,l 
MalmOdUrU bay Ali Gllney, refl• 
lci bay Nuri ÜJkft, Tahsil mUfet
tiıi bay Muhlia Elter, veznedar 
bay Zeynel Erten, varf dat kitib· 
)erinden bay lımail Akın, bay 
HüsnU Erdoğan, Tapu memuru 
bay Mehmed Afıar, Maliye tah· 
slldarlarmdan bav SUleyman Ka· 
ya, bay Hasan Günerl, bay Is• 
mail Yılmaz, bay Ferhad A}az, 
bay Ahmed Öğllt, bay Şakir Er
dal, Hususi Muhasebe memuru 
bay Fethi Erdoğmui, tahaildarı 
bay ŞükrU Şen, bay Raif Ertekin 
aoyadJarmı almıılardır. 

-... ....... . . .... ... 1.. . , .4 ·=-
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Fakir Çocuklar Piyangosu 
Çocuk Esirgeme kururuundnn: 

Cocuk Esirgeme Ye ulusal ökonomi 
kurumları genel merkezlerinin ortak 
olarak yııpmıt olduldan Ye çekilit 
gOnU 2S Şubat 935 olan bOyQk yerli 
malı piyangosunun biletleri Ziraat 
Bank şubui ile Çocuk Eıirgeme 

kurumu merkezihde ıatılmaktadır. 

Bir !ıUtt oO kuruştur. Bunu almakla 
hem yurÔill! l<imıuiz yavrularına 
yardım, hem de .m ~ruş mukabili ?· 
de değerli yerli mala etya1ına ııahıb 
olacaksınız. 

eaaıya w k l M d" 
roı "' ragmen o ayca son u-
T a~~llıernişti.. Baıta sadrazam 
in at Paşa olmak lizere birçok 
lb~hıuralar yangın yerine gitmiş!er 
ler;kun olan gayreti göıtermit· 
teı,;· Bu sırada aadrazam saraya 
~ 0 n etmlf.. vaziyeti haber 

ESKiMO 
filmine MELEK sinemasında programına ilaveten ıröıterileceilni 

muhterem milşterilerine ilin eyler. 

lstanbul dördUncU icra me
murluAundanJ Tamamına yeminli 
ehlivukuf turafındaıı 6248 lı ra kıymet 
takdir edilen Saraçlıarıebaşıuda Mimar

ay11 mahalleainiu Horhor ve Saraçhane 
caddesiude eski 7, 101 ve yeni 5, 157 

No. h al•ında dükkln içinde sarnıç ve 
tulumbayı hııvi kagir hanenin tamamı 

/ BASAN 
Bu hafta M E L E K sinemasmda 2 film b;rden: 

•rnıfıti. Harem dairesinde bulu
lıan p d' b ~ ESKİMO ve ÖLDÜREN AŞK~ 
le a 1fa , bu haberi evveli 

•11.cı.,.ı.kıa karııiam.., İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
•t - Elden gelen gayreti derit· ,, 

16 ~•inler. Biran evvel yangını Komisyonu keisliğinden: 
n '1ı1ıilnler. i d Jacak 

Eksi:tmeye konulan it : Aubt emraz hastanea n e yapı 
1011Dlye bir mftHlıiblo habor Lepra p .. yonu ikmali inşaatıdır. _ . 
lı •nıııtı. Fakat biraz ıonra Keşif bedeli : 5019 lira 73 kuruı olup bundan = 4484 - lıra 
r:ı:enıden nıabeyin dairesina çıka~ 83 kuruıluk kısımdır. 
S ' .. ıonda dolaımıya baflamııtı. Bu ite aid ıartname!er Ye evrak ıunlardır : Ekıiltme ıartnameıi, 
al~ay otomobili ile yangın yerine mukıwele projesi, Nafıa itleri ıera.ti umumiye1i, fenni ıartname, 
dar~:ı mbıalıtb ayda! oder etmez, keşif cetveli ve projedir. k bT d 
11Jal6 huzuruna kabul ederek Jstiyenler bu şartnameleri evrakı 22 kuru!. bedel mu • ı ın 1 

rllen 
1111 

t a!ıııııtı. Yangın, g!lıte- aıabi emraz baatanesi Bq T abiplijin den alabılırler. _ _ 1 d 
lcayb ~·~ret ıayeıinde tiddetlnl Ekıiltme 19 Şubat 935 Salı gUnU aaat 15 de Cagalog un 8 

lıaıır • ~·~ı dar bir ıahaya mlln- Sıhhat MUdUrlüjU binasındaki Koıalayonda ya~ılaca.ktı~. Ekti~'."" 
dodcllıı: 

8 

nıııtı. O uman Vah- açık yapılacaktır. Eksllımeye girebilmek için 11teklılorı.n. 33 ~a 
38 kuruş muvakkat teminat vermeıl bundan baıka bu ışı . yapa ı· 

i;;1! a~aına ben de gidecegim. leceğine dair latan bul Nafıa Baı MUhendiıliğinden vesıka ahp 
Paditab aıırlanınaya bqladı.. reürmesl lazımdır. (464_)_ 
bu 8 

111 
birdenbire rGaterdij'i 

rzu, ••ray ki 
ıarket . . er nını hayretlere 
Laik ta~~fti. BaımabeyincJ; henllz 
ıahıo fından tanınmayan padl-
Lll 

0 karıııklık arasında bir 
rmetaiı:li w 

do 0 -r • ge maruz kalacaj'ını 
f nere": 

.Zonguldak Belediyesi Başkanlı~ında~: 

- Ef endiıniıf.. y anrın itfa 
olun~ak llzere 1nıı .. 

dairemizce aç:k arttırmıya çıkanlmış 
olub tartnameai 20-2-935 günlemecinde 
divnuhaneıye ıtsılarak: 6-3-H35 günleme
oine raslayan Ç11r9aınbn günu saat 15-16 

ya kadar arturuıası ytıpılacakhr. Arttır
ınıya gırnbilmek için % 7,S teminat 

akçe3i alınır. Bırikrniş vergi, belediye 

reaimleri ve vakıf icareıi müıteriye 
a ttir arttırma günü ke•iJen kıymetin 
% 7ü iuı bulıııı.k tart olub aksi halde 

en soıı arttı"anııı tafthlıüdti yerinde k1Al
mak üzer1c• arttır ııa 15 güa <luh" uza- I 
tıları. k 21 3-93.) gtiulemecine rutlayan 

Per':'enıbe giiııü ayni saaıte ik inci arttır
maı!l yupılncaktır. Bu arttırmada da 

kıymetin % 75 buluuıuuaaa 2280 No.lı 
kanuna tev(ikan salış geri bırak ılacaktır. 
2004 No. lı icra. ve iflas kanununun 
126 ıncı muddeel mucibince ipotek 18• 

bibi alı.Lcnklılarla diğer alakad ı rlann ve 
irtifuk hakkı sulıi hlcrinin gayrimenkul 
üzerindeki hakl1Anm huıuııle faiz ve 
mnmlfa dair olan iddialarını miisbit ev

raklarile birlıkte ve 20 gün içinde dai

remiz~ bildirmeleri 18z ımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu sıci llerıle aabit ol

mazsa satış beddinııı pııylu~mueındau 

harlc k-ı lırlur. Döha gf'nış bı lgi edinruek ' 

istiycuiı:riu 3~ 2G90 dosya mımıuaeı ile 1 

GÜLYAÖ-1 
fıparta güllerinden büyDk bir 
itina ile e lde edilen Haııan Glllyağı 
bir daml aı bir i'OI bahçesidir. 
"Bir rramlık t'ıeti 50,, ''5 gram• 
lık 200,, "10 gramlık 375 kuruıtur,, -. -BASAN 

GÜL SUYU 
Dllnyanın en aefiı gllıuyudur. 
Şiıui 40, yarım SO 1 kiloluk 60 
kuruılur. -. -
BASAN 

- ÇİÇEK SUYU 
Hali• turunç çiçeklerinden yapıl
mış olup bir damlııaı bir e.ennet 
bahçe•idir. Baygın'ık, ılnır v.e 
helecanı kalb zıı.manlarında bır 
kahve kat ğı Hasan Çiçek Suyu 
hı- yat ve ruh verir. 
Şiıesi 40, yarım SO, bir kiloluk 
60 kuruştur. -. -
NEROLi 

H k .uyunun e•anııdır. san ç çe 
11 "Bır gramlık Ş şeı.i :lo., ~ gram

lık ~Ol,, ··.o gram ık 3ı5 ku
ruştu . 

HASAN o_rOSU ~ Ankara, 

1 

1 

I • 

. 

D,y, pad:ıabı fikrinden vaza .. 

Belediye sınırı dahilindeki yapılar ve aokaklar lçın tedarıki 
lbım gelen 6200 - 6500 adet numara levhasile 200 - 220 adet ıo
kak levhası 28/1/935 tarihinden itibaren 20 giln müddetle açık 
ekıiltmeye konulmuıtur. lıtekli olaalana ..,mameyi ıörmek O~ere 
Zonguldak • lıtaDbul, Ankara Belediyelerine ekailtmeye fıt~rak 
için de ihale tarihi olan 16/2/935 ıUnO aaat 15 de % 7,5 temınat 
akçeleriJe belıdiyemlzo mlracaatlan. u475,, 

dairemi:z.e müracaat etmderi iliin 1 

olunur. (7706) J..._~---------"' 
lstanbuJ, Beyoğlu. 
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Meçhul Rakkase .• •. 

Üçüncü Ahmed Dirseklerine Dayanmıı: - Ötekiler 
Çekilsinler.. Yalnız Bunu Temaşa Edelim •• Demişti .• 

Fakat o anda daha kıvrak, J 
daha fettan, daha aıifte bir zil 
•esi lşitilmit.. btililn başlar, H· 

raydan tarafa çevri:mişti. 
Su gibi akan.. ve aktıkca, 

yarı çıplak vUcudline sardığı açık 
kırmızı tüllerin uçları, arkHında 
ate~li bir iz gibi uzanan narin 
bir kız, herkese hayret vermlttf. 
Yüzü tüliln bir ucu ile 6rttllmUş ' . olan bu kız, bir alev dalgası gıbl 
meydanda ilerledikce, yalnız ora· 
daki erkekleri ha;ran bırakmakla 
kalmamıı, çengiler arasında da 
derin bir taaccUb ve hayret 
uyandırmıftı.. Kelebek Fıtnat ile 
Zllkıran Kamer, birdenbire ıaıır
mışJar.. adım adım reri çekilerek, 
etrafına ihtiraı aleti aaçan ~bu 
kıza bakmıya baılamıılardı. Kol 
takımını teıkll eden kıılar ve 
kadmlar arasında da telA~h bir 
muhavere başlamııtı: 

- Bu da kim, kız? 
Nereden çıktı ayol ? 

- Biz tamam mıyız? 
- Dur bakayım?. Şöyle bir 

ıayayım.. Tamam. 
- E bu da kim oluyor? 
- Vallahi, bilmem .• 
- Şaıılacak ıey .. 
Birdenbire dirseğine dayanıb 

dizler:nin tlstUnde doğrulan Ü
çUncll AhmedJn bir lrade.i, çen• 
ıilerin baiına ağır bir darbe gibi 
in mitti: 

- Ötekiler çekilsinler •. Sadece 
bunun raksın temaşa edelim. 

Benli Hacer, Kelebek Fıtnat, 
Zilkıran Kamer; fena halde bo
ıulmuşlar, derhal meydanı, bu 
nevzuhür ateşin rakkaaeye terke· 
öerek arkadaşlarının yanma ç~ 
kilmiye mecbur olmuıl~rdı. 

Kolbaşı yo~ma NlgAr, kalyo
nun arlsa81naa saçını baıını yolu· --fOr: 

- Amanın a dostlar.. Bize 
bu işi kim etti?.. Muhakkak, bir 
dUşman şerrine u~radık. Şunun 
ıurasmda hem bol bahtif, hem 
de Un alacaktın. Yabanın kahbe· 
sini düzekleyib bezekleyib ortaya 
sa! dılar. iki ellerimiz( böirllmUzde 
bıraktılar. 

içi?.. Hani, halAya çıkmııtım, 
yaa.. O zaman, o koca Arabı 
gördUm... Hey, gidi!.. Hem veli· 
nimetlerinizi eğlendirmek isterai· 
ıiniz, hem de ne Jle eğlendlrece
ğinizf bilmezsiniz. Bizim ıibl aıra 
çengllerinden ne çıkar?. Eımer 
Gnl denilen bir Habeşi çenıi 
vardır ki, bu dünya Uzerind_e 
miıli menendi bulunmaz. Bir dllt· 
man ıerrine utramıı, T om· 
ruk dndanında yatar durur. Onu 
çıkarıb meydana aalın da hal nice 
olur, gCSrüraünUz, dedim. Arab, 
bu müjdem• sevindi. Eğer efen
dilerim memnun kalırlarsa, aana 
bolca ihsan ederim, dedi e ben• 
den niıan iatedi. 

Verdin mi? .• 
- Yaihğımı verdim. 
- İyi amma.. Ya Nirlr Ca-

dıaı duyana. 
- Kimıeye bir ıöz ıöyleml· 

yeceğine, Arab'a yemin ettirdim. 
Zehra, ıözline de't'am edeme· 

mitti. Çadırlar tarafından gelen 
alkış ve takdir seıleri tizcrine, bu 
sefer de Hacer Zehrayl çimdik· 
lemiş: 

- Bak.. kıyamet kopuyor. 
DomiıH. 

Hakikaten kıyamet kopuyor
du. Çadırların, altın ve glimlit 
ıırmaları parlıyan kubbeleri al
tında oturan, renk renk ve çeıid 
çeold 1akallı devlet ricali, hükQ
met erkAnı •e1alr da •etliler, 
coıkun bir neı'• ve sDrur içinde 
çalkanıyorlar.. meatane edalıufa 
blrlbirlerine aarılıyorl.!J~k 

lbrahhn Faıanın bir parmak 
i;~retlle, ;arayın saz takımı ralc
ıan bir hava çalmıya başlamıı, 
Esmer Gnl, meydanın ortasında 
bir alev •litunu gibi birdenbire 
ıahlanmııtı. Kollaranı balımın Us· 
tUnde dimdik tuttuiu için narin 
endamı vUcudUnUn blltnn yunr
laklıklarını gösteriyor.. Tepealn· 
den topuklarına hadar ağır ağır 
dalgalanan bu •llcud, damarlar
daki en durgun kanlara bile ateı 
serpiyordu. 

Diye hüngür hUngilr aklıyor .• 
Başındaki yemeninin uclarile Nl
aıarm gözlerini s:len baygın Ayıe: 

f'••••--... •••••••uuııu ..... ._... ... , •••••••• , ..... 

- Aman ciğerimin köşesi, 
etme .• ey!eme •. &eni böylece gör
dükce, yüreğim hün oluJ or •• Tatlı 
canını ne sıkarsın? .• Belli bir şey 
ki bir mekkarenin şerrine uğra• 
dık. Dillerim bAri hüdadan.. H· 

beb olanlar, ıebebsiz kalsın. 

Diye, teselli vermiye uğratıyordu. 
Sedef Zehra, yanana gelen 

Benli Hacerin koluna uıulcacık 
bir çimdik basmıf, sonra kulağına 
eğilerek: 

- Beğendin mi.. Ben 6cllmll 
alırsam, böyle alırım. 

Diye fısıldamışdı. Hacer, bu e6ı· 

1 ferden, birdenbire bir ıey anla· 
[ madı. Fakat birkaç saniye ıonra, 
Zebranın intikam teıebbüaünü 
hatırladı : 

- E .• korktum Zebra, senden .. 
Neraktan çıldıracağım. Şunu usul
cacık anlat. 

Diye mırıldandı. Herkes bat· 
baia vere: e 'c bu meselenin mUna
kaşas . na dalmış o:dJkları için 
Zehra, ltıs:ıca anlattı: 

- Ş ş:ıcak nevar, canımın _ 

Son Posta 
Ye.mi. el1aa1. H•"Hdie ve Halk raaetuı 

lleki_.ıabtiye, Çatalçeşme ıokağı. aa 
l8TANBUI. 

.., n r 

Oaıetemiıde çıkan yazı 
ve resimlwrio bUtUo haldan 
mahfuz ve gaıetemiıe ai&tit. 

-· 
ABONE FIATLAAI 

1 e a 1 
Selle Ay Ay Ay 
Kr. "'· ICh ICr 

TORKIVE "iiiö 7sô 4ôö ıso 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 27t 
ECNEBi 2700 UOO 800 300 

Abone bedeli peşindir. AdrH 
değlıtirmek 28 lwnııtv .. 

c.ı... ..,.., •• ,, • .,.u,,. •• 
Hln .. rda11 111ea•u11ret ah11111aa. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluk 

pul iliivesi lazımdır. 

Poeta kutueu ı 741 Wanb\11 
Telgraf ı Son potta 
Telefon : 20203 

~-·. ~ . __,,_..,...._. . . . 

SON POSTA 

Meslek 
Alışkanlığı 

[Franeıı karikatürü] 

· ·-' '1 4· 
. I • I , • c.. 

!'>~lf..M1, 11-iJ~"l-1~ 
~'O'•• .. ~ 

~ 

Miitekafd yllzbaıı, kümes hay· 
vanla rı yetiıtiriyor!.. 

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

Hergün 
-·-

Yunanisfanın 

Müdn/aa 
Hazırlıkları -

ı Bııttarafl 3 üncü )'liZ ~e ) 

mamlanmaaı ve bir hafif t.ınk 

ku•vetinin t~şkili ile ordu, tam 
muharebe kıymetini almıı bulu· 
nacaktır. 

Hava kuvvetlerine gelince; or• 
dunun ıimdiki mübrem ihtiyacı 
ayni zamanda talime yarayacak 
olan yilı tayyarcdir. Bu teyyare
ler (4-5) kara ve deniz muharebe 
filosu nda iki takib ve iki bom• 
bardıman filosuna taksim oluna· 
caktır. Sivil tayyarecilik ıçın 
lazımgelen tayyare meydanları· 

nın inşası için de ( 175 ) miiyon 
drahmlHk bir iıtikraz akdi düşü· 
nUlmektedir. 

Deniz filoıu ise bidayette iki 
açık deniz torpido ve muhr:bi 
ile ve billharo ayrıca iki torpido 
muhribi, 1 zırhlı kruvfl.ZÖl' ve 
muhtelif torpH rııuşları ile tak
viye oli!r.lcalctır. 

Bütün bu programın tama· 
mile tatbiki (8-9) .milyar drahmi· 
ye malolacaktır. 

Fırka başkanları konferansının 

bir celscıinden çıkarken Harbiye 
Baıkana General Kondilis bu 
ulusal mndafaa programı hakkın
da fU beyanatta bulunmuştur: 

u_ Fırka baıkanlara ile mem· 
leketln ulusal müdafaası hakkında 
verUen malumat bir fikir edinmek 
için tamamen kafidir. Bu iş, mu
halefet gazetelerinin gayet garlb 
bir surette söyledikleri gibi bir 
fazla silahlanma deği l, faknt 
yalnız lüzumu takdirinde sefer· 
berlik planının tatbikı için liizım
gelen noksanların ikmalidir. . B~, 
raporumuzda sar:h surette bıldı
rilmittir. Eğer bu hususta ~izden 
fazla izahat istenilirse bu ızahah 
vermiye hazmz.,, 

Sovyet Rusya 
Ve Amerika 

Litvinofun Teeısürlü 
Sözleri 

Moıkova, S ( Huıuıi) - Taa aj11n-
11na beyr natta bulunan B. Litvlnof, 
evvelce Amerika ile yaptığı mfizake
relerde mutab.k kalındıQ'ı halde, ıon 
aJnlerde uulı notalardan biri olan 
iıtikraz itlnha tereddGde ıGrDklenme
ıinden dolayı duyduğu temiri bildir
mittir. 

lt•lya • Avusturya H•r• 
Mukaveıeal 

Roma, 3 (A.A.) - ftalya ile Avu .. 
turya arasıada dün bani bir mukavele 
imıalanmııtır • 

Esnaf Cemlyetlerlnln 
Murakabesi 

Eınaf cemiyetleri mllrakabe bilro1U, 
Ticaret müdUrlOtilnOa llğvı dolayııile 
Tlcare toduına baflanmıttır. BOronun 
ıeflitine Ticaret odaaı fıtatiıtik ve 
nctrlyat tub .. t mildOrQ Bay Galib 
Bahtiyar tayha edllmittlr. 

Şubat 4 

Seçim ·cumaya Yapılıyor 
Galib Kemali, Dr. T aptas, Abrevaya 
Ve Berç Keresteciyan Müstakil Namzed 

( Baıtarafı 1 inci yü:zde ) 

Evet, bahsettiğiniz zevatla 
birlikte namzedliklerimizi koyduk. 
Fakat biı namzedliklerimid akal· 
li} etler namına değil, tabii bir 
Türk vatandaşı olarak koyduk.,, 

Doktor Taptas da telefonla 
ynptığımız bir sorgu Uzerine bu 
cihe.i teyid etmiştir. 

Oımanh Bankasının eski mn
dürlerinden olan bay Berç Ke• 
ruteci}anı iae Eüyükadadakl 
ev nde bulamadık. Fakat onun 
da namzedliğini koyduğu ıllbhe 
götürmez. bir hakikattir. Bunların 
har:cinde müstakil darak eakl 
Mcıkova Elçisi bay Galib Ke
mali saylavlığa namzedliğini koy• 
muı ve icab eden müracaatı 
}apmıştır. Bu mllnaaebetle mll
racaatnamesinin bir suretini aşa• 
ğıya koyuyoruz: 

Istanbul Halk Fırka11 ikinci 
Seçmenler Heyetine: 

Reisicümhur Atattirkün beyan• 
names:ndeki yüksek uluaal dtı-

şUncelere derin bağlılığını ıBıttl"" 
mek için cUmhurlyetçl ve milli· 
yetçi sağlam bir demokrat UJkll-
ıilo müstakil 1&ylavlığa namze~ 
liğimi koyuyorum. 

Otuı bir Hnellk memuriyet 
hayahm, milli mücadele zamanan• 
da Romada çalıımalarım ve ıon 
on iki ıenelik husuıt ya1ayı11111 
yurda ıonıuz sevgimi Cumhuri
yete derin imanımı ıöıterJr. 

ProgrAmım Ulua küraUıUnd• 
yalnız yurd kayguılle açık mttna· 
kaıa yolunda yUrUyerek BOyUk 
Önderimizin memleketlmlıde ha• 
kiki bir demokrasi yerleımesl 
yolundaki bOyllk UlkUıtıne candan 
çalıımaktır. 

Şlıll Hallıklr Gazi Öıaerb.f 
Apartımaaında eeld Moalııeya 

Sefiri Galib KamaU 
SISyJemesoflu 

Namzedler Llateal 
Diğer taraftan aldığımız mey• 

suk malumat namzed ll•tealnln 
Salı rnno Jltn edJlecetinl ıör 
termektedir. 

Şehir Tiyatrosu Bir Me•eledir 

Bu Meselede Bazı 
iddialar . Vardır 

( Baıt ırafı 1 İnci yüzde ) 

rece -.lmıılardır. Bu eaerlerden 
birinciliği Alman prof o sör Polzl· 
gln Maketi, ikinciliği Viyanalı aan• 
atkar!ar, UçüncUlUğü de Arif 
Hikmet isminde bir Türkün pro
jesi kazanmııtır. 

Müsabaka, takriben 800 se
yirci alabilecek bUyUklilkte bir 
tiyatro salonile bir muıikl mek· 
tebini içinde toplıyabilen ve 
umumi heyetile bir ktU teıkll 
eden bir binaya dairdi. San'atklrlar 
eserlerinde, hazan ehemmiyeti 
tiyatroya, bazan da kon&ervatuvara 
vererek mevcud imkAnlardan fU 
veya bu ıekilde istifade etmlı· 
!erdir. Profesör Polzlg projesinde 
ehemmiyeti daha ziyade konser
vatuvara vermiıtir. Tiyatronun 
perde arkasındaki itleri, atölyeler, 
ihti) at sahneleri ve buna benzer 
kısımları için nisbeten az yer 
bırakılmıştır. Bu suretle bu ti· 
yntro aşağı yukarı, Tepebaşı 
tiyatrosundaki imkanlar derece• 
sinde bir vaziyet temin edecek· 
tir, deniliyor. 

ikinciliği alan Viyanalı san'at· 
karlar, sahne kısmının genijliğine 
daha ziyade ehemmiyet vermlf· 
lerdir. 

Üçllncülügll alan Arif Hikmetin 
projesi ise sahnenin bUtUn lcab
larını, modern tiyatronun bUtlln 
lhtiyaclaranı g6z önünde tutarak 
temin etmiye çalışmıttır. Arif 
Hikmetin prOJHının bir hu· 
•usiyeti de, mUaamerelerde, kon• 
servatuvardan istifadeyi de ıöz 
önünde tutmaaıdır. 

• 
Yukarıya kaydettiğimiz. satır· 

lar, aıağı yukarı Heri •llrlllen bir· 
takım fikirlerdir. Şu hal, bu pro
jeler üzerinde bir defa daha 
durub dtııllnmeyl emrediyor. Bir 
tarafta, iddialara göre, hemen 
hemen blltUn ihtiyaçlara tekabQI 
eden bir eser var. Difer taraf· 
ta bunlara tam surette mukabele 
etmlyen 16hretll lıimlerin vücude 
a•tirdiklerl ıeyler var. 

Bunlardaa hangisini tercih 

etmek lazımdır? Bunu, vaziyetin 
kendisi gösteriyor. Maamafik blı, 
takdirimizde yanılmıt olabfllri1e 
Fakat, projeler Uzerincle bir 
defa d•ha durulmasını, hele 
800 klıilik bir tiyatronun 
gelecek ihtiyaçları karıılamaktaa 
çok uzak olduğunuda ıöylly .. 
biliriz. 

.....,_.,.,_w.....,.....,..~--·-----·----------------------------, 
Nöbetci 
Eczaneler 

l 

Bugece nöbetci eozaneler ıunlardır: 
İstanbul tarafıı Şehsadebaıında 

(Ünfvenite), Cerrahpaıada (Oelll Şe
ref ), Fatihte (A. Kemal), Samatyada 
(Teofiloa), Topkapıda (Niıım), Defter
darda (Arif), Eyübda (Hikmet), Oiba· 
lide (Necati Ahmed), Qemberlltqta 
(Sırrı Rasım), Gedikpatada (Aıador• 
yan), Emlnönünde (HDanU Haydar), 
Bakırköyünde ( letefan Tersiyan ) 
Beyoğlu tarafı: Tünelde (Matkuvi9), 
letıkUU caddesinde (Kemal Rebul), 
Galatttda Doğruyolda (Merkez) . Şişli· 
de (Şark Me rkez), Kuımpa~ada (Ye• 
nlturan), Haaköyde (Yenitürkiye). 
Kadıköy tarafı: Muvakkıthııne cadde
sinde (Leon Çubukluyan). Ku~dilinde 

(l:lulıiei Osman), Üsküdar tarafı: 
İmrahorda (İmrahor), Büyükadada 
(Halk) eczaneleri. 

< -
8UTUN ULKE.YI 

HERCtUN 
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Sabahları 

aç karnına BAZON 
MEYVATUZU 

lpni• &atlıfınıııa ahımıdır. HAZIMSIZUCI, MiDE YANMALARINI giderir. 

MiDE Ye BARSAKLARI bofaltmak ıuretile KABIZLICI, ACIZDAKi TAT• 
81ZLIGI H KOKUYU izale eder. Hiçbir uıH zarar vermez n alııtırmaı. FAZLA 

~ \'EMEKTEN .,. iÇMEDEN ıonra mide n YOcudunuzda hl11ettitlniz ağırhtı 
derhal hafifletir. MAZON lımi .,. mukasına çok dikkat edilmelidir. DEPOSU 
Maıoıa •e Bottoa ecza depoau. Bahçekapı, it Banka11 arkasında No. 12 

bir kahve kaıığı 

~Uçük bUvUk_herkesl, 
alakadar edeceR' Rlllll 

VENi 

NiSTLE 
M üSABA_KAS-1 

.-A'f' 
size PARA olacak GOZEL hediyeler kazandırablfrrl 

; 

Eaıenceli 1 Kolay ı ve 

Bakınız ••• 

3QQ. 150.100. 50. 40.ao. zo. 20 .. 15; to. T. lrrasr .. 

Eyj seçebilirseniz ve do~rusunu da bulursanız f kazanmak ihfimalfni3 pek çoktur .. !. Bize yalnız su 
iki sorgunun karşılığını bildirmek yeter: 

1) Sizce Nestle resimlerinden EN GOZELİ hangisidlr) 
B 2) Su yeni musabakaya iştirak edenlerin sayısı sizce KAÇ KİŞfdir 1 

u Yeni musabaka, şimdi 100 para ve 5 kuruşa satılan Nestle çfkolata tableflerlmtzden çıfcan, 
•ıadakl serilerin resimlerine mahsustur. 

1) Uçkular 
2) Sıcak ülkelerin yemişleri. 
3) T abiafın hadiseleri 
4) Çabuk yollama ve taşıma devri. 

~USABAKANIN ŞARTLARIJ 
~) 

48 resimden en gOzell, musabakaya lştfrak edenlerden gelecek cevapıarda en çok kfmse rarafından beğenflecel 
reılm oıacakıır. Kazanıınlar grubu bu cevap &ahlplerı arasından teşekl.UI edecektfr. 

'b) Yukarıda yazılı on mUkAfat, bu grubu teşkıl edenlerden, yeni Nestıe musabakasına lşrlrak edenıerın kaç kiti olduQun~ 
(JoOru sayıy11 en çok yaklaşacak ııureıte, en eyi tahmin edeceklere daı}ıtılacaktır, 
Söylece, en güzel ve en kıymetli mlık!latı kazananı Nestıe resımlerlnln e.n gUzed olduQuna dair en fazıa rey aımıı 
tealrnl ıeçenıerln içinden, ayni zamanda, yeni musabakaya iştirak edenlerın sayıaını da EN EYi tahmin eden oıacakıt 
lır, ikinci mUkılfati yine, Nesııe resimlerinden en gazeli olduı}una dair en çok re'} almış resımr aeçenıerrn (çlnden. 
musabakaya iştirak edenlerin sayısını tahminde lkıncl gelen kazanacak Ve otekf kazananlar da böylece Hçfıecektt._ 

D) A~ada ilişik pusulayı doldurup kesiniz ve: Neaııe musabakası posta kutusu No. 10, Pangaıtı fstanbuı adresine gönd• 
ılntı. Cevabın okuoaklı ve acıreslnlzln doOru, tam ve açık oıması gerektir., 
Dikkat 1 Ooldurup göndereceOiniz pusulanın bizce kaydedilmesi ve musabakaya lttlrak edebllmeslçUn buna. ,. 
IOO Paralıktan •O tane veya 5 kuruşluktan 20 tane Nestıe çikolatası dış etlketlerfnl iliştirmek llzımdır.. (Her tıangf 
'>oydan 100 kurutluk Nestle çikolatası etiketi de gönderilebilır). 
MUSABAKAYA iŞTiRAK EDEN HERKESiN VALNIZ BiR PUSULA GÖNDERMEYE HAKKI VAROIR. PUSULALAR EN GEQ 
R5 MAVISA KADAR BiZE GELMiŞ OLMALIOIR. 

... t(azanacak on kişinin tasnifi önUmilzdekl 81 Mayıs 1935 te, noter 6n0nde yapılacaktır. 

NESTL.&: M U&ABAKASI 

Musa/Jaltaya lıtlrd •JHı'n ismi --------------------
Oo§ru re tam adre.i 

• 
Nestıe resimlerinden sizce en gUzell hangisidir? Seri No---

.... ~ 8u yeni mu sa bakaya iştirak edenlerin sayısı sizce kaç kişidir? 
~•ula No t ~ ·---- mz• ___ ...__ ____ _ 

•• "•Y•cektır.) 

... 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 
1 2343678 

1 A 
2 
B 

BugUnkU Bilmece 

Bot dört köıelerl •taiıda ya
alı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu aa
J•d• hem vakit geçlrmiı, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
mit olununuı ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan saaa: 
1 - TezahOr 
2 - Merdiven • ikiden bir fazla 
S - Şerefli 
4 - lıiml alet llhikaaı • ,ofu• 

sıddı • •onuna bir 1 konuluaea 
feaaaın aıddı 

a - Eleme aleti 
' - Mlcteml çalıtma. 
7 - icara v&rilecek 
8 - Mtrdlnn • memleke\ 

Yukardan •taAn 
1 - Vesika • ıonuııa bir Z ko

auluaca defa 
1 - Gealtlik • ibtlda 
S - Cemi edatı - bir nota 
4 - Soauna bir i getirilince çift • 

cereyan etmek 

5 - Oamek maadarındaıa emrl
baıır • yed 

6 - YeYm • ııtarab 

Son Posta 

BORSASI 
2 • 2· 1935 

ÇEKLER 
kurut 

Leadr• 61tc,SO 
Nn • J•rk 0,78'7 
Parlı 12,03 
lllllllJ 8,3050 
Brllluel 1,4010 
Atlaa 13,8250 
C.aeYfe f,CJl2 
s.ı,. '7,96641 
Amıterda• l,173l 

ESHAM•• 
Lira 

1, Baak.(Nama)l~
• (Hlmlle) 10,IS 
• (Mu ... •> sn,

Oaınanlı baak. 23,,0 
lellall& • ~.
flrketl Harrt.r• 16,
Ha.llı 0,17 
Aaa4olu t660V. 16,10 

• M IO P. 28,
Aaact.'• ti IOOY. ~
fark D.. Y. 00,
laı. Traaur 30,50 
Oek•ar ııa ı J,-
Terk•• J9, Ka...... 21.-
TelefH 14-

kuruş 

Pra,. JS.9~3j 
Ylya:aa 4,~-'7~ 
lladrft !i,4014 
Berlia J,9758 
Varto•• 4,1963 
Pette 4,5692 
Blkreı 78,89 
Belrrat 84,ı}S-41 
lloekoYa 1092,75 

TAHViLAT 
Lira 

Bomontt 12,9' 
1133 letlkrası 97,-
lıtlıerau Dahili 94125 
DUrunu Mu. 00,
Bai .. at tertip J 4s,6tl 

• • u 46,65 
Reji 2,20 
TramnJ 00-
Rıhh• 14,50 
OıkUdar .. ıo~.
Terkoı COOD 
llııırKr.Fo.1186 109,-

• ., • IPOJ 9~,50 
• • • 1911 90,00 

Blektrlll - 1-

MESKUKAT [*) 
Kuruş Kuruş 

hrk altım 045 (Hamit) 4900 
laı. • 1050 (R•ı•t) 5200 
Jr. • 84> (Vahlt) 4630 
llut • 1085 lace betlblrlllc altın 
M.elıllJe 41,00 (CUınhurlret) 480J 
Ba:aknot (Oa. 8.) 240 (Hamit) armılı ;'.)&o0 
~ a INflWrlıM altaıa (Rept) • 5150 

l CUıahurı1.aı 4850 
1
_lv_._h_U> __ ·~--5_30_1J, 

(Asla) 4825 t•) BorH urlcl 

Parl• Bor•a•ı 

... 7 - Hiıli - çift 
1

' 8-An F Q ~6FAmTL' ;ıah...,Jık n kuvvelaizlik halibnda bUyGk faide vo tulri glirlllen 1 _ ................................... - ............. . 

Parı., 3 ( A. A. ) - Padt 
borsasındaki 2 ıubat vaziyeti 
şudur ı Esham bonası lı yokluğu 
dolayıalle, haftayı ağır bir tema• 
ylllle bitirmektedir. T eahhOdlerla 
lfaaı, kiff derecede mukabele 
görmeditl için, fiatlann heyetı. 
umumlyeal Uzerlnde mtıe11lr ol
maktadır. Birçok eıhamda, bil• 
haaaa banka, kimyevi me•ad Ye 
k6mllr eıhamında, bazı mühim 
gerilemeler kaydedilmiştir. SUveyı 
kanalı hiaıe senedlerl mDıteına 

olmak lzere, uluslar arası Hha• 
mın birçoğu ağırlaımııbr. 

kuf.~!! ~r .!~d!-•~lır. HÜ L A SA S [ J ,..,, _B_er_ll_n-de-5-~-~-:-0-,-u-la·-,1--'1 
Un t Berlln, 3 (A.A.) - Almaa 
ke U lb&Jıntz ki : Nöbetinizi .,. Cildiye ve ZUhrevlye ekibi, dun öğleden ıonra yapılaa -------·······-··· ... ··········-····-·················--

88Q S h Hutalıldan mütehassııı 1 ılar arası f J t k ul ka..a ' 1 hat VI Neşeniz; u u man a 1 a oş a• 
ıvııne Dr. Ç 1 P R U T rında, uluslar mllkifatını kazan• 

Yeaı 11aır1rat ı 

~ getiren : ı Beyoğl11, Aımalameııçit Burıa Pazarı mıştır. Alman mUlinmı Schlivam 
88ine ilaç ittiaaünde Atlaı Han Tol. 48858 birinci gelmiıtir. 

MUlklye - Her ayın ıonunaa 

muntaıaman çıkmakta olan siyasal bil· 
giler ( Mülkiye ) mecmuasının 46 moı 

-~ 
~-... dır. ismine dikkat ediaiz. Her 

yerde arayınız. -------:..~· 
S~E-R_M_A_V_E_D_A_R_L_A_R_A __ 

lluğı. V~ ZiRAAT MERAKLILARINA MOJOE : 
lbaruf ve i~rti Köyceğiz kazuı dahilia~ Dalaman çiftlikleri n.amile 
~•rilen tafsillt ~l~ tarihinde yapılan birinni müzayede Ye .. tlf ilanında 
tahtı taıarr f aire•ınde hali iaafiyede Türk Ticaret n Sanayi Bankasının 
çiftlikler lll u ~nda butuaan 1'Uİ " geyet miinltit aruiıi ihtiva eden bu 
~. döııürn ~r u~ hulundoklan (161) tapu MOetlerioin lrae ettikleri hudut 
il~nd• hadd'u:~rıne ilin t..-ihinden itibaren on bet gün miiddetle ve birinci 
tnıştir. Tı.ı· 1 ~Yıkı buluoı:nadığından dolaya ikinci defa müzayed .. ye n:ıedil
olarak 50oıpb? a~lar tasfiye heyeti bilinçoıu mucibince kıymeti muhammineai 
kefalet tnekt 

1~ lıranın ylizde yedi buçuk niıbetinde pey akçesi n banka 
edebilirler y ~ ; Türkiye ziraat bankasına teYdi ederek müıayedeye ittirak 
0ltlllacaktı.r ~z ; Y•tmif be, nitl.etinde bedel Yerildigi takdirde talibiue ihale 
htta Turlı:.1' aza tafıiıit almak isteyenler l.tanbulda Taş hanında üçüncü 
çiftJiii id.,..'~et •e ••nayi bankuı tufiye memurluğıına veyahut DAlaUlNl 
Tı<-'•ret •e ..._ ~ ;.e .. ibayede iQia ancak Taı hanında ijçüncij •atta Türk 

a,. akuı kafiye memurluğuna müracaatlan illn olunur. 

(7424) ..1 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceateleri ı KaraklSy KlSprObatı 
Tel. 42362 - Sirkeol MGblrdanade 

.. __ _.Han Tel. 22740~--.. 

lskenderlye Yolu 
EGE •apuru 5 Şubat SALI 

~nn 1aat 11 de lakenderiye'ye 
"r kadar. "540,, _, 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminöntl Valide kıraathanHi yamndL 

Telefon ı 24131 

NEZLEYE ÇARE 

"GOMENOSTERIL,, 
dir. Derhal iyi eder. Nezle, grip 
•• bu gibi baatabklardan korur. 

30 kuruıtur. • (7394) 

Rom•tlzm• 
ve bütün ağrılara kartı 

SULAJIL 
Ç uc faydalı ve tuirli hırict bir 

~-• devadır. 65 kwutiu.r. 41111-11" 

Koıuda, B. Hitler •• Goeb
bels dahil olmak tb:ere, birçok 
yüksek ıahsiyetlor hazır bulun· 
muıtur. 

Aelbl Maçı 
Kardlf, 3 (A.A.) _ Ratbi 

maçında Gal Ulkeai lıkoçyayı 
6 .ayıya karıı 10 sayı ile mağliib 
etmiıtir. 

sayısı özlü yazılarla çıkmıetlr. Siyasal 
bilgileri ciddi bir etüd yolile arattıran 

n yeni fikir hareketlerini adım adim 
takib edın bu kıymetli mecmuayı her 

mtinevnr okumalıdır. 

fran•ızca çabuk öOretlrim -
Muallim Münür tarafından ya:ıılan bu 

.aer Türk kütübhanesi tarafından basıl• 
mııtır. On kuruşa satılmaktadır. 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Mudanya • Bursa yolu ucuzlabldı. Tenzilat IS Şubat 1935 den 

başlıyacakdu. Mudanya • Burıa meaafMI; için çocuklardan yarısı 
alınmak llzere: 
Bir yolcudan 

Seyriıerl, birinci •e ikinci aınıfta 
olan eıyaların tonundan 126 
Üçllncü •ınıf ta olan eıyalann tonundan 84 

1 il 
40 30 

111 
20 

iki vaaonla taşınacak uzun daimlerin 

tonundan 210 "Aıgari 5 ton llcretl alınır,. 
Ağır dıimlerln tonundan 294 .. Üç tondan fazla olanlar,. 
iki vaaonla taıınacak aiJr •• uzun 
cisimlerin tonundan 420 "Aıgarl 5 ton Gcreti alınır,, 
Bir vagon içinde taıınacak otomobil 
•e emsalinin tonundan 294 .. Asgari 3 ton ücreti ah ur,, 
Uii va1ron içinde taıınacak otomobil 
'fe emıalinin tonundan 420 "Asgar1 5 ton ücreti alın.r,, 

kurut Ocret ahaacakdır. 
Fula malumat iıtuyonlar-dan ıorulmaladır. ••497,. 
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ADNA 

Onümüzdeki Ç AB ŞA MBA 
~ Haftanın meaeleal •• H11ftad• bir dOıünce C 

ıkacak Sa ısrnm Münderecatmdan Birkaçı: 
CePH Kadınlık Alemi Spor Al•mi 

r 

1 ( 

Yaıao: 

Aia•llu Alamel 

n e zevcesi Naciy S Jlanm 
-=--":;;-•1 Ş mıl'·n nla ıkları 

Şimdi Izmfrde kahvecilik eden l mf'tre 
boyundaki Şamil, Sarayda aasıl yaıadığanı ve 
hayatmı, cücelikten neler lıtifade ettiğini 
Hafta'mn muharririne anlatmııtır. Bu hafta 
okuyacaksınız. 

Bir çok diğer yazılar: Hikaye, 
musahabe, roman, musabakalar 
renkli resimler. 

En basit, fakat en mühim tedbir 

Sofula karıı birçok lüzumlu 
ve lüzumsuz tedbirleı aldığı 
halde bunların en baıit, fakat 

ea mühimini unutmuıtu. 

Kendisini ütUttU ve yanında bir k•t• 

G • • 

bulundurmamanın cezaıını çekerek hastalandı. 

GRIPJN : BütUn aj'rı, ıısı ve 

aancılan derhal keHr. 
ORtPIN : Nezleye, bat ve dit 

ağrılarına, soj'uk alıınlıtma, 
romatizmaya kartı bilbaua 
müessirdir. 

GRIPIN : Blitiin ateıli baatahk

larda ehemmiyetle tauiye 
edilmektedir. 

Butun eczanelerde bulunur. Fiyatı 7 ,5 kuru,ıur. 

Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
MU1aderell emvaldın Fındıklıda 7:§00 kilo, Beb•kte 600 kilo 

meıe odunu bilmUzayede satalıktar. lıteldilerin Betiktaı Orman 
idaresine ve ihale günü olan 16/2/935 Cumartesi saat 14 de Be-
ıiktaf Kaymakamhğında Orman MUıayede Komiıyonuaa JUzumu 
lüzumta müracaatlara "528" 

BtıyUk barbde bUtUn Türk 

cephelerinde bulunmuı 

zabit { Bugün Avukat ) 

Münim Mustafa'nın Kanal 

harekitında, Kafkaıta, 

FillıUn'de ve Çanakka
le'de gllnU gününe not 

edilmit hatıraları ve ye· 

rinde alınmıt fotoğraflar 
• 

Yazan: Yaıı:an: 

Saad Derflil Eır•f Şefik 

.--- - ----

Şahlr 11 atro unun kl artlsU: 
Cahlde v Talit'I ba ba 

Şehir Tiyatroıun~~ bu iki aenmll arUıU ~ 
Cahid• ile TalAt'ua Naci Sadullah'a anlat• 
takları tiyatromuzun ve ılnemamlzın bugilnktl 
halini ıöıtermektedir. Bu hafta okuyAcak· 
ıınız. 

Zabit MUnlm Mu•tafa 

Bu hafta önUmUzdeki Çar,amba 
sayısı bu fevkalAde zenglnliDlne 
rağmen yine 7 ,5 kuru,. 

U lAl:I Nuınnv k51ı0nden &Ofıeıı çık.rdı 
stzoE ONU KULL.4NINIZ 1 

Tefeyyüz Kltaphaneslnln 

ÖZ TÜRKÇE NEŞRiYATI: 
(Muzaffer Muhittin n Hayri Mu

hittin Dalkılıç) larıa enrleri: 

"0Z TORKÇE Dil KLAVUZU,, 
Niçin her TUrke lazımdır? 

1 - Atatürkün kullantlı~ı bütün 
kelimeler izahlı olarak vardır. 

2 - Öz Türkçedeki 20 bin gi.lzel 
kelime Yardır. 

3 - Türkçede ıeçilecok ve yeniden 
kurulabilecek bütün y•ni ktli• 
rueleri havidir, (yeni ıetılahlar 
dahil) . 

Her '.l.'ürkte, lıer muallımdt, lıer 
memurda, her müesacaerle, her ta-
lebede, her kitaplıanede bulunma· 
lıdır. Fiatı 50, tafraya 60 kuruştur. 

''0Z TÜRKÇE ili< OKUV,, 
'l'ilrk dilinde ue yapılmak iıtenl. 

liyor? Öz Türkçe meeelelerinde 
bütün yanlı,lar, dil inkılAblnın ilk 

tenkidi SO, taşraya 60 kuru' 

"S O Y A O L A R 1,, 
18 milyonun ayrı ayrı ve yüksek 

manalı ıoy adı, rnüesaoee ve yeni 
doğana ad ıeçimi için si11tımatlk 

u8uller 10 kuruf 

'"BOT 0 N T 0 R K 1 YE YE 
OZ TÜRKÇE DERSLER,, 
20 kuruı l•fl'•Y• 25 kurut 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Batan d1D1aea maruf bir dit dok

toru "ditlerlmiı• rcblerimlı kadar 
ehemmiyet •trınemiı IAzımdır. diyor. 

H•r Ulzumlu •• faydalı t•J gibi ditle
rin de kıymeti kaybedlldikten ıonra 

billair. Fakat artık it itten l'•çmit olur. 
Eter dltlerialH bakmayı timdlye 

kadar ihmal •tmitHniz. vaya lcullan
dıjınız dit macununun ditl•riaizi k&fl 
derecede temlaleyib parlat .. adıtından 
tiklyetçi İHDIZ b••ID· 
den ltibarea en ml
k•mmel ve ea mlu • 
ıir dit macunu olan 
'' RADYOLIN ,, 1 kul
lanmaya baılıyıaızf 

mikropları öldUrUr, dit etlerini kuvvetlendirir, ditlerl beyazlatır. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündan: 
Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ve Tornacı ahnacakdıt· 

lıteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fitenk FabrikasaO• 
lıtanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmlrdekiler Halkpıoar 
Sillh Tamirha~esine müracaatları. '~ 

Sahibi : Ali Ekrem Neijrİyat mtldiirü' Tahir 
SOllPoetalletb88 .. 


