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Yenı Saylliv Namzedlerllıden ı 
H.,.. Ali Hu•r•• Nil••• (lrelıl••rl•r ama"' •illiirl) l•moll MüJtalc 

Atatürk Bu Münasebetle 
Ulusa. Hitab Ediyor 
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Ye"ı Namzedler:len ı 
Aııalc «•11• 11 

h\U'lyet -;.a. 4 ( A. A. ) - Cim· 
••çilerelc ~ile Fırka11 tarafından 
rJne laf 

1 
tlttın lntihab dalreı .. 

haırızed~ ert teblit edilen ıa1Jay 
•rl ıunlardır ı 

1 Afyon 
Lıkaaa -

2
All Çetin Kaya, Nafia 

Afy00
1
' 
11 

j Haydar Çerçel, eıkl 
eı)d Aı: ••ı, 3 • Cemal Akçın, 
•lcoıırı on ıaylaYı, 4 • izzet 
S - ıZ:'i ••ki Afyon ıa7Javı 

1.aıy18 .., • 
6
UIYI Aykurt eıkl Afyon 

kadııı 1: - '!'•brure G&nenç • 
7 - ID Meraın Belediye tıyeıl, 
rakıLllıta)dl ıaylav için boı bı-

ıınııtır. 

1 . Ea Ama•r• 
••yla..,1 2 •d

1 
Uraa, eıki Amaıya 

.. ki A - •mail Hakkı Mumcu, 
~lctıa ID~~ya ıayla•ı, 3 - Nafiz ' •ı'" A maıya aaylavı. 

I Aftk•ra 
ıttadU: Kamıı Atattırk, 2 • Aka-
3 - Eır~f •ıki Ankara Saylavı, 
.. Yla\rı Demirel, eıki Ankara 
batılar' dAakerl fabrlkalan uıta· 

uı an 4 
Atay, eı)d B · Falih Rıfkı 
Aktar, eı)d ~u ıay)ayı, 5 - Rasim 
Şakir Kına nkara aaylavı, 6 • 
la"•• 7 • Rif:~ ;:ıcı Ankara say· 
••yla•ı, 8 • Y raı, eski Ankara 
Ankara · ıayl ah ya Galib, eıkl 
Ulu1 &\rı, 9 - Ahmed Uluı, 
h l•zeteal B 
"'üıntaz Ôk •t Uataıı 10 -
ra Ba k men, C. H. F. Anka-
Ayaı, ~-: V ~kili! 1 1 - Moıfik 
H. F k y 1 çıftçılerinden ve C. 

ır aıı 0 . 
Meb d Y••ı 12 • Satı Kara 

. nıe - kadın • A '--
nahiyea& K 11...,.a Bitik 
MUıtalcU azaakay muhtarı, 13 • 

lnııtır. 
aayJay lçiD bot bar.ini-

( Deva•u i5 ••oı )'lizde ) 

Na/cige 

N•m:z.tl lutHlrul• •Ilı olmı••• Hld 

...hıvlerfltiUI Rejik, Altielldi• 

c. .. 11, Cel~ Nuri 

Yurdumuzda Ja
fayaa dinleri ayrı 
TGrklerin bir va-

kitler ekalliyet de
i:llfimiz azlıklar 

-"'\ lar da bizim gibi 
söylediler: Azlık Yok, 

Çokluk Yar! 
- AzlıklardH 

detillz, TOrk 
yurddaııyız, de-

aruında aayılma- ..._ ____________ _ diler. 
ıını biz 6tedenberl dotru bulmazdık. Bu yurddaoları, kurultayımızın ça-

Tlrk Cumhurlutunun yutrulduğu tııı altında, aörmekle ekıik kalan 
hamur, az mayadandır. Bu mayada bir yanımızı dıı bütünlettirmit oluyo-
asHk, çokluk diye bir ayrı aeçillk ruz. Bu bOtünlüğün iç aıyasada, geregi 
yapılamazdı. gibi yararlıkları görülecektir. 

TGrkiyenin bugUnkü tutumu, hiçbir 
Ayyıldızh bayrağın altında, Türk itte lkllije yol açmamak, bütnn 

yaaalarına uyarak, filkemisde barınan dd 1 • da ü · 
yur at ar arasınc.ıa ı nce Ye ıı 

bGtün yurddatJarı bir lcöklln damarları beraberliğini kurmaktır. 
olnrak aayabiliriı. Dünkü ar.lıkJar, kendilerini Türk 

Nitekim, son saylav aeçiminde . çokluğuna karışmıı görQyorlar. Bu, 
f rka dı51ndn çalıemak fiıere adlarım onlar için bUlrlerse en bOytık ka-
Uul alrea Rum n Ermeai yurddaı• zançbr. - •• 

Kamil Türkce Ordu ve 
Kale Demektir . 

· lıtanbul, 4 (A.A.) - Buillnkn tebliğde önder AtatUrk'nn özadının 
Kamil olarak yazılmıı olduğunu gördük. Bu huıuıta yapbiımız 
tahkikten böyle yazıhtın ıebeb ve temeli anlaşıldı. 

lıtibbaratımaa nazaran, Atatilrk Un ta,ıdıiı Kamil adı bir arabca 
kelime olmadıj1 gibi, arabca Kemal kellme1inin delilet ettiği manada 
da dejildir. 

Atatlh'k'nn muhafaza edilen özadı, Tllrkçe " ordu ve kale, manuma 
olan 

11

KamA1,, dır. Son • ı • UıtOndekl tahfif iıareti - 1 • ı yumuıattığı 
için tellffuz hemen hemen arAbca 11 Kemal" teliffuzuna )• aklaıır. 
Benzeyiı bundan ibarettir. 

Yazan: 

Server Bedi 

Büyük Milli 

Hikaye 

" G•ce1tlz Hagrolaun ! ,, Serv•r B•diin Tcnırak a•/ü-
6u11 un •n ••lfi eHridir. Bu bii11ik milli lılkô•• lgl• 
ıarib bir •İl• faciasını lıikag• etligor lci, içinıl• o•a 
Hoglsi, fitn•, a~k, guvoga 6ailılık, ,,..,.d~llc 11• 

kalıb•lilc gibi ihtirasloruı ca11 / 1 o• tügl•r ilrpertıcl bir 
çarpıırna•ı oardır. Bu ali• /acia•uıın k•hramo11l11r1111 
Son Poıtli olcuyucaları blti111 ömirl•riretl• Aotırlıg•
caklar, ••la anatamıgacakl•rtlır. 

Perşembe Bekleybllz 1 
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(Hal ın 
Bazı Dairelerde 
iş Yavaşlığı 
Ve Halk 

Dairelerde, halkın milracaatlarına 
euratlo cevıtb verilmediğinden 
Eon gunlerde boıı ıikiiyetler ol
muştur. Bu mevzu etrafında 
okurlıvımızın fık ı rlerini yokladık. 

Dize aeağıdaki cevablan verdiler: 
Bay Mehmed Refik (Betiktaş Köy• 

içi ) - Bazı dairelerde itler o kadar 
yavao yıırOyorki, bir kıaım •atan• 
dat1ar, resmi dairelerde bir ite baf
lamıya adeta ürküyorlar. Babaettitl· 
niz gibi benim de bir nOfuı itim nr· 
dır. Hlr kere ınllracaat ettim. DlSrt 
aydan evvel l"mal edilemiyecetlnl 
ıöylediler. Halbuki, bu itin mutlaka, 
en çok on bet sründe temialenme1I 
llz mdır. Daha geç oluna fayda11 
kalmaı. Mubtelif zanıaalarda, ayrı 

ayrı bakenlıkların yaptıkları tamim
lerj hatırlıyorum. Esbabı meulihe ko
laylık n ae:ıaket glSıterilmul, itlerin 
çabuk bitirilmeai, bir nrakın bir 
maaadn bir gOnden fazla bırakılma· 
m . sı hakkında birçok tamimler ya
pılmıotı. Demok ki bunların hepal 

havaya gltmit, hiçbirinin bir faydaeı 

olmuyor. Cilmhuriyet idare makanb
masıoda, milletin daha kolaylıkla ve 
ıllratle itlerini bltirmHI lcab etmez 
mi? iti oluruna bırakıyorlar. Bence, 
bir muamelenin geclkmeılne Hbeb 
o'an daire memuru •eya amiri tid
detle cezalandırılmalıdır. Yapılacak 
bir iki ceza, diterlerine örnek olur. 

* Bay Ali Rıza (Ma9kada, Muradiye 
mahallesinde) - iyi it alb ayda çıkar, 
derler. Bunun doğrulutunu bUmem. 
Fakat bilditim birıey varaa, birçok 
dairtlerlmlzde, at iyi itin, ne de fena 
itin altı ayda bile cıkmadıtını rBrdG
tllmdllr. BahHttiğlniz gibi bir niif111 

muamelHi hakkında, Oılıdldar mah· 
kemealnhİ Ankara nlfua mGdllrlG
tUnden sorduğu suale aylarca ce•nb 
relmemeıl hayret edilecek blrfeydlr. 
Mahkeme iki defa tekid etmif, yine 
aldıran olmamıf, bu ne ittir anlıya• 

madım. Resmi muamelenin dratla 
tekemmCUO yolunda, ne tedbir alına• 
cakaa, biran enel tlddetli bir tekilde 
alınmalıdır. Ç8nkl halk hakikaten 

çok ııkıntı çekiyor. Herkeıin iti, 
muamelenin uzamasından geri kalıyor, 
hattı zarar göiöyor. Benim bir yeğe• 
aim nr, Liıeden mezun oldu. Şaha
detname alması lbım. Bunun için de 
matbu tahadetname lbımmıf. Devlet 

Matbaaaıaa mClracaııt -,tti. Şahadet· 
a~me mevcudu bitmit, yeniden ba
ıılacakmıt• Tam lk.l ay var ki, ıaha· 
detname buılıın d\ye bekliyor, ıor· 

duk. Bu tahadetnamenin Ankaraya 
rönderilerek taadik edllnaeıl için de 
yine iki Clç ay lbımmıf. Halbuki bu 
çocuj'a ıabadetnameai derhal llzımdır. 
Ne yapuatız, taıırdık baldık nllahi?. 

Kenar Semtlerde Hırsızlıklar 
Son 1amanda, ıehrln bilha1&a 

lcenar semtlerinde hıraızhk vak'a· 
ları çoğaldığından zabıta ciddi 
tedbir almak mecburiyetinde 
kal mı ıtır. 

SON POSTA 

A 

e a 1 

D ·· n Jüri Heyeti Yine Toplandı Ve Bu 
Ara a Dikkate Değer Bir Sahne Geçti 

latanbuJun müıtakbel plJAnmı yapacak ecnebi 
miman tayin etmek üzere teıekkUl eden jllrl heyeti 
dllıı de toplanmışbr. Fakat, nmld lıUAfına dön de 
kat'ı bir karar •erilememiıtir. jGrt heyeti bugiln 
tekrar toplauacakbr. 

da, kendi ıehlrlerl hakkıadakl fUdrlufnin alınması 
llıımgeldiğlnl s8ylediğinl kaydetmlıtir. Bay itya 
bundan sonra Agach, lstanbulluların zevkine ehem
miyet vermediA"iol ıöylemlt ye Agach'ın rapo
rundaki: 

Dün jllri heyeti azasından Bay Doktor Zeki, 
AYnİ, Feridu•, Celil Eaad, Muhtar, Ziya fikirlerini 
ıöylemltlerdir. Bugün de diğer aza noktai nazar· 
larını izah edeceklerdir. Son kararın yannkl top
lantıda yerilmesi mUmkln ıörOlmektedfr. 

- Bu pilAaımı okuyacak dar kafalılar, belki 
pilim muvafık bulmazlar. ÇOnkO benim plllnım ıe
lecek Iatanbulu gösterlyar. ,, 

CBmleılnl okumuıtur. Bay ZJya bundan sonra 
demlıtir ki : 

Jtiıl heyetinin dllnkn toplanbsında ıayaoı dikkat 
bir sahne geçmiıtir. Belediye imar fUbHİ mndnrn 
Bay Ziya fikirlerini anlatırken Profesör Agach ve 
Profesör Erıöç arasında bir mukayese yapmıı, 

Ergöç'Un, pllamn tanıiminde, Istanbul çocuklarının 

- · A1ıach'ın burada dar kafalı dediği lnaanlar 
bllmem ki muhterem jüri heyeti mi ? 

Bunun tlzerlne birkaç aza : 
- Burasını geçiniz. Mllnakaıa kapııı açmıyabm 

diyerek mevzuu değiıtirmişlerdlr. ,, 

Liman Şirketi 
Memurları 

ikramiye Alabilecekler Mi 
Ve Naıı\? 

Mefsuh liman tirketi memur
ları, nizamname mucibince ken· 
dllerine ikramiye Yerilmeıi iıte
ğile alikadarlara müracaatta bu· 

lunmuılardır. Öğrendiğimize ılSro, 
bu memurlar nizamnamede yazılı 
mliddetlerl doldurmuı vaziyette 
bulunduklannı, liman ve nbtım 

umum mlldtırlOğll teıldlatında 
vazife clmıı olmalarına raA'men 
haklarımn ıtıyaa uğratılmamaaım 

lıtemektedirler. 

Uman ıirketlnln muamelAbnı 
tufiye eden komisyon, bu mevıu 

Uzerlndo tedkikat yaplİHf ve eakl 
olrketin yeni idarede vazife al· 
mı yan memurlarına tazminat 
verilebileceği neticesine varmııtır. 
Halbuki, yeni idarede vazife alan 
eski memurlar bu haktan kendi· 

l•riım. d"' la lif ade etmeleri lazım· 
g•~dlğinl öı..... süraıliılerdlr. Bu lı, 
Mallytı Bt.kanhA'ına sıldecektlr. 

Kavga 
Ve Yaralamalar 

Tarlabaııada oturan Ertuğrul 
adla bir çocuk bir oyun yüzünden 
çıkan kaYıa neticesinde Ohanı 
adlı bir çocuğu bıçakla karnın· 
dan, HtısnO adlı biri Tahtakalede 
bir alacak yllzünden Şevki adın· 
da bir diğerini, Beyoğlunda Sakız 
ağacında oturan Cemal bir ka· 
dıı . yüzünden Mustafayı muhtelif 

ı yerlerinden yaralamııhr. 

r " Grip Hakkında 
Bir Tebliğ 

Sıhhat "o f çtimııi Muavenet Ba
kanlığı ıu tebliği neşretmektedirı 

Son zamanlarda yakın •e uzak bir 
ook memleketler de grip salgınlan baş 
göstermiş ve yurdumuzun bazı şehir· 
Jerinde de nezle ve boğaz hastııhklan 
adetten ziyade görülmiye baılamııtır. 
Şimdiki halde ne dışarda n ne de 
içerde görülen vakalarda hastalığın her 
hangi ağır diğ'er bir hastalıkla karıı
ması görülmemektedir. Bununla bera
ber halkımızın ook dikkatli davranarak 
soğuk almıya sebeb olacak hallerden 
milrukün olduğu kadar çekinmeleri ve 
haatn ziyaretine gitmemeleri n her 
sure~le ııhatlerini krumiya 9alı~malan 
taYsiye olunur. .. 

Grip haıtalığının pek salgın bir 
şekilde olduğu görülerek, İlkmek*eb
lerden soprn, Liie ve Ortamekteble
rin de bugünden itibaren tatiline karar 
verilmlştır. 

Bazı ecaebl n ekalliyet mektebleri 
tatil karannın kendilerine de şllınulü 
olub olmadığı hakkında. tereddüde 
diı,rnU~lerdir. Tatil kararı bütün mek
teblere taınildir. 

Ahlak Mücadelesi 
Dört Gizli Ev Kapabldı 

AhlAk ıabıtaıı memurları aon 
bir hafta zarfında ıehrln muhte· 
lif Hmtlerlnde gizli 4 randevu 
evi meydana çıkararak kapat· 
mışlardır. 

Bu evlerde bulunan kadınların 
bir kıımı baıtalıklı olduklara 
görnlerek tedavi için ı:nhrevt 
lıaatanesine gönderilmişler evleri 
lfletenler de yakalanıb mahkeme· 
ye verilmiılerdir. 

Galata Yolcu 
Salonu 

ihtiyacı Önlemiyor, Tadil 
Edilecek 

Gafatadaki yolcu salonunun bu· 
gllnkU ihtiyacı tamamlle karşıla• 
madığı nazarı itibara alınmıı ve 
daha ziyade geniıletllmeal karar
laıtırılmıştır. 

Bu iş için ayrılan tahsleabn 
imkinı nlıbetiode baıl tadilat 
yapılacaktır. Herıeyden ISnce, gi
ren ve çıkan yolculann geçecek· 
leri mahaller biriblrinden aynla• 
cak, yolcu uturlamıya gelenler 
için de ayrı bir yer yatJbniacak
tır. lnıaata bu hafta zarfında 
baılanacak ve iki aya kadar ta
mamlanacaktır. 

Bir Baca Tutuftu 
SUdlUcede Karaağaç cadde· 

sindeki deri fabrlkaSJnıo bacaıı 
tutuımuş, söndilrUlmUştUr. 

Kalbi Durdu Ve Oldu 
Üsklidarda oturan Hacı lıma• 

ilin aokakta kalbi durmuı ve 
dütUb ölmüıttlr. 

Zararlı Pamuklar 
Satılıyor 

Son gllnlerde ötede beride 

gayrı ııbht ıartlarJa yapılmıf pa· 

muldar aabldığı glSrlllmektedir. 

Amballjlı Ye ecıa pamuğu ıek· 
line aokuiınu7 olan bu pamukla· 
rın fayda yerin• zarar Yerdikl 

teabit edilmlftir. 

Bunları ıatanlar hakkında ta· 
klbat yapılacaktır. 

-an 

Üniversite 
Fakültelerinde 

Ders Müddetlerinin Uza~ 
h)masından Vazgeçildi 

Onlvereltede ıömestr tatili bitti§l 
itin, bugOnden itibaren tedrl11ata Lal" 
lan mı ıtır. 

R ktör Bay Cemil sr~zet t'cilırt 
fU1lları aöylemittir: 

"- Bıızı faldlltelerJe tedriınt mild" 
detlerlnin birer yıJ arttırmak tıısav\'11" 
rundan Yazgeçilmittlr. Yapılan ted• 
klkat neticHlnda batka tOr'Q bir t~ 
kil bulunmuıtur. Bundaıı sonra, ya• 
tatili daha kıaaltılacak, yılbeıındaıd 
a8meıtr tatili de 20 günden 10 güof 

ladlrilecektlr. Bu ıuret:e zamandal 
taaarruf edilmit olacakbr. Bu mnd• 
det içinde deraler daha iyi bir ıekilA 
Ye mufaaul bir aurette okutulııcaktıtt 
imtihan aralanna fada f aaıla ıokmalt, 
talimatnameye uygun glSrGlmemfıtır.,. 

Esnaf Cemlyetlerl Ve 
Murakabe BUrosu 

Aldığımız malumnta göre, ticaret 
mOdilrlütilne bağlı olarak çıılışııD 

eanaf murakabe bürosunun, TicnreJ 
odaaına baA'lanması ile yeni bftf# 
de§'lımeler olacakht. Ticaret odaalf 

bClroya dahil olan esnaf cemiyet:erine 
yeni bir düzen vermek, bunun hnrl .. 
cindokileri de bazı kayıd ve onrtlal 

altına almak kararındadır. Mü,terek 
Hnaf bilrosunun dıı nda kalan Bekit 
kadar cemiyetin büroya alınmaları ed 
kısa ı.amanda ve mutlaka temid 
edilecektir. Şimdiye kadar yapılad 
denemeler, bir elden idare tPrı.ınıf 
çok fay dalı verimli neticeler verdiği al 
l'~ıtermittir. 

Bizim duydutumuza göre, eınaf 
tettkkOllerl arasında yapılmuı tanı/ 
lanan deiltiklik, bir "Eınaf cemlye~ 
leri federasyonu,, kurulmasına matuf• 
tur. Federaıyon teıkill Ye cemi etlt1 

rin bir elden idareıi dütDnceai bGro 
dııında kalnnların da aynı çatı altın& 
ahnmaaile filen tatbik aahaaına girmff 
olacaktır • 

GUmrUklerde Manifesto 
Kalemleri 

lıtanbul gOmrükleri merkez mani" 
fHto kalemi ile lıtanbul gUmrüğünOlf 
manife1tosu birlettiriimlıtir. Galat~ 
gümrOğil manifesto kaleminin de b 
idareye bağlanacağı ve bir elden ida• 
re edileceti ıöylenmektedir. 

DlA'er taraftan gilmrUk idareain~ 
bulunan anbnrların da antrepolrr gt~J 
rıhtım H liman umum mUdUrlOj'O 

teıkilltına bağlanmuı kararlaıtırılı 
mııtır. Bu anberlar yakında ycal 
idareye devredilecektir. 

Konservatuvarı 
Yapacak Mimar 

Şehzadebatında yapılacak Kona•f"' 
yatuvar binuının plan mtlsabakasıDI 

kazanmıt olan Alman profeaörü Pöll• 
aiır Almenyadan tehrimlze gelmif 'f• 
buradan Ankaraya ritrnlttir. ProfeıBf 
Ankarayı a-ezdikten ıonra lstanbult 
dönecek n burada belediye fen he<" 
yetile temas edecektir. 

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

aa<tıı B. 
o'du.. 

Oldu 
.. 

aıızım 

j 
- Ne oldu Haaan B. ? 
Hasan B. - Hiç umulmadık, 

alda hayale gelmedik bir ıey J •• 

- Hiç umulmadık akla ha· 
yale gelmedik ne olur ki. •• 

Has:m B. - Ne mi 
wün bulunun •• 

o.ur, dü· ı- Düıündüm bu!amadım Has .n ~~ 
· H. B. - Öyle iıe ben ıöyUyeY t'I 
lstanbul ıehrinin planı arbk k• 
olarak tesbit edifı.) or 1 



Yazı Çok Oldalıı için 
Bagiin Konamatlı 

-·· 
Y ~~id~~ · N~;;;~·i 
Gösterilmigenler 

Dö dil olu dr ncU devre saylavlıırmdan 
ı.el liı: ~ırkanın bugünkü nam· 
lar 1cıınde adları bulunmıyan-

~un ardır· 
Ah . 

Alied °:1ed Cevdet ( Y ozgad ), 
diillc d~ın Cemil ( lıtanbul ), Ah· 
zuru~ )r ( Maraı ), Asım ( Er· 
( Ço • Bekır Kara Mebmed 
Ceıat';.r ' ' Cafer ( Eskişehir ), 
(Ayd )urı (Tekirdağı),F uad Şahin 
(1( ın • Hakkı (Kütahya), HaliJ 

&dam ) . llber k onu , Hasan Basrı (Gehe-
ra) e et), Hasan Yakub (Anka· 
Atı'e~~Ydar (Antalya ), lbrahim "' ,7,~ "· 

a Kadın Ve Güzellik a n 

z as 

Erbabı En Çok 

Meslek Hangisidir? 
.... 

Baııları, hiç dGoOnmeden, ııaıetc
clliktir, derler. Çfinkil gazete ol.;uyan 
herku, kendisinin de ıraaeteye yua· 
bilr.ceğini •anar ve yaadıtı yaı.ının 
aazetedt) çıkmasını pek ister. Bunu11 
er. büyük delili her ırazetenin horglln 
aldıtı Lirçolt okuyucu •ektublarıdır. 

Fakat erbabı ae kadar çok 0!1.1rsa 
olsun, gazetecilik mesletınd11 y .. ı 
yazmr.yı bilmek gerektir, Hi;b•r ıey 
okumad•n yazı yazan aczeb...ı'tr de 
varsa da, gazetecilik için yuı y:ız
masını bi:me\ı ı:•rttı•. 

Halbuki yazı yıızu.u.cı hilenler, 
okumayı bilenlere niabet!e daha azdır. 
Sonra da okumıt, ne kadar ço~' ) ftp•l
mıt olaa da, okuma bllmlyenler hlll 
vardır ve gazetecilikten baıka blrçolc 
mesleklere girmitlerdlr. 

Şu halde, biraz dDılnillGnce, erbabı 
en çok bulunan me1letin gaıetecilik 

ol am ıyacağı ı:nlatılır. 

~ 
(Balı'- I? (Sinob), lbrah.m YörUlc Meşhur bir Fransız romanc111 diyor ki: ''Kauan1 tabi .. t gilzellik .denilen t'll büyük nrlığı inkir eciiyorlar demekt.r. 
lcird ~•ıır), Mahmud Ruim (T e• gfizel itinin tims ı:idir. Biltün kadınlar, her zaman Ye her Maamafih gOze'lik çalıımııkla elde edilir bir meziyet olına- B"z.de daha aaaetecilik mulekl yok 
t.\\laUilb), . Muzaffer (Balıkeair), yafta güzeldir. Dünyada çirkin kad:a yoktur. Kadın dıtı içia bizatihi kıymeti yoktur ve gfiz.elliği ile ııurur du- iken, rahmetli Kon Raııb Paıa da bu 
Nazı"f• ıddın Abdullah (Ankara), kart sın da samimi, mii'tefit ve n"zaketll olm yan erkekler, yan kad n, tir sfiı kedis ı b"r kaft'a kuounda "l farklı S ""yılamcz. mueleyl dOıOnOr, kendisinin her vakit 

1 Ş f - ~ =:w akal yoldatı olan nedimi rahmetli 
f8alık . eri (Antalya), Pertev -111'-------------------~--------------------•llııı. Haımete aorar: Refik eaır), Refik (Kaa~amonu), • - Ne derain Hatmet, der, acaba 

O<oca 1~I<onya), Reıid Saffet SON TELGRAF HA BERL ERi erbabı eaçokolan mealekbangisidir? e ı) R N" l (Ak Haımet hemen: 
la.ray) 

1 

R ıza ısar • - Hekimliktir, efeadlalı.l. d.1e Azın· , UştO (Buna) ' Said ~ cevab verir. 
il? 

1 
(Kayaeri), Serdar Ahmed Raaıb Pata nedimlaln bu ftklını '~ırşeh· ) • 

Ş k ır , Şaban Sırrı, (Konya), •• kabul etmea. Hekimlik edeblimek lçiıa 
..,.•~fıı. et (Giresun), Şevket (Ordu), 8 eQ •• k o d • B e insanın - o vakit- birçok yıllar med· 'a cıt reaelerde dirHk çürütmHİ lizım 
Oat Haşim (Malatya), Vaaıf uyu n erın eyannamesı olduğunu, buna herkeain ne hali ne de 
1(0~~=1)8Vadi (8.ılikesir).. vak~ ol:~~it~;f !ını5~z2~b ed;[~:t•~;~ 

aylav Namzedlerl - aaata kadar efendimize lıbat ederim. 
s Arasında At t .. k Ik. cı· s 1 y 1 der. Ertesi gOn P"t!lmn koaağına gel-

enu aylav namzedleri listesinin a ur f JD eçmen. ere apı an mekte gecikir. Hergüakü idetindea 
ncu f d ki k bir saat ıreçer, iki saat geçer, pata 

buı say amız a ısmında v y 1 ki d B h d 1 merakta iken topallıyarak çıkar gelir. ıın~:an K.o?ya namzedleri ara- e apı a ca ar an a se 1•yor ar Paıa geç kalmas n n, t opallamaaı-
dizi! . b!r Hım yanlıtlıkJa eksik nın sebeblerlni aorunu, 
k rnııtır. Bu, Uıak şeker fahri- - Bacafıma ye) airdl de, efttndl· 
"ıataında tesviyeci ve kaynakcı ( Bıııtaraf· 1 inci ;ıüzde ) ehemmiyet hızla iyi T(!' hayırlı ıert tasarruf tedbirlerile muvaı:e- miz, der, ondan geç kaJdıml 
.. aaı B M f H ÇünkU ticaret ve tediye mu- tesirini hissettirmeğe başla-:lı. Ge- nesi hmln olunan devlet bUtçeai Rasrıb paıa ıevditi nediminin acı 
laıh'h day uıta a aliddir. vazenesi öteden beri açık bulun- niş ölçUde ıaniyeleıme hareketi, 1931 den sonra her yıl muv•"ıene çektiğini 1r8rünce bir gün nvelki 1 

e er, özUr dileriz. "' mübahaseyi unutur: 
Kalp Para duğu halde ziraat maddelerinin devletçe ve ulusça alınan yeni içinde artmıya başlamııtır. _ Aman otlum, der. Bacağa g"rcn 

Ş. fiat düşüklüğü ve yurdun geniı durumun en belli "/asfıdar. Vergllerln ıslahı J::!l için ben iyi bir illç bilirim. Sana 
O ışlide O smanbeyde oturan ölçüde sınai mamulita olan ihti· BugOn zirai ve smai Urünleri- B ıağlık vereyim de hemen o illcı yap! 

aep köprü giıelerlnde bir kalp yacı, ahı •erit açığını daha zl· mlıin fiatlarm.:.la <IUşkünlük dur· irçok vergiler ıslah edilmiş, Hatm~t bu sefer gtllerek: 
on kuruıluk ıUrerken yakalan- yade arttıracaktı. muf, hatta genel olarak yübel· hatta ir.dırilmlş o~duğu halde, - ()ördünüz mll ., Efendimiz, der, 
hııttır. Bu zorluklar ve ihtimaller yli- me batlamııtır, tah&ilitta ve bDtçe yekununda sis de hekiml ı k ediyor•unuz. Zaten 

Y Z d k artma kabiliyeti görülmesi, sağ- evdc:n huraya gelinciyc: kadar ıokakta ozgad elzeleıİ zUn en Ul ede genel sıkıntı, malt Zırai ve ıınal UrUnlerimiıin lam bir mali bünyenin ve öko- beni tanıyanların hepsi topalladığımı 
Yoziad 4 (A A) y olarak da ağır tesirler yapacağın· miktarları dahi çok ülkelerde nomik ahvalin her yıl daha görOnce b2na tllrlü tOrlD iliclar sa~hk 

•ar ' · · - er dan dt:vletln hazinesi glttikce da- azalmağa ve azaltılmağa mahkum verdiler. Dlln de arzetmiıtim: Erbabı le sıntası sabaha dov · ·k· ziyade jyileımednln en mllsbet k 
1 

k · erre gru yıne ı 1 h f l d l v b 1 o'.dugv u halde, bizde bir artma en çok olan mes~e hekim i tar •• J) duyulmuştur Z kt a az a ar ıga maruz u unu- belgesidlrUJuslararası gUvenaı·zlı'k ve 
Gnku · · arar yo ur. yordu. E u ret n şartlar, her alanda göstermektedir. Yetiıtiriciyi me• k ""' 
1 ııddetli t d b • kuı u devrinde biz, bUyUk Türk ev erhı d aaraın J an azı yeni kurumlar yapmağa mecbur yua etmiyecek kanaatli bir fiat ı Vakıa, rahmetli Hatmet hlll 

l•r, kır l uvarları çatlamış, cam- olan yurdumuzda al'llmayı . ve ile Urlln artımı yeni ökonomi dü- u uıunun dyilce monfaatlarına en haklıdır, ıu kadar ki ille sağlık ver-
1 rtıııtar. r d uygun te birleri büyük hassa• mekle kalanlar bu iyiliklerine k~r4ılı k V ilerlemeğl durduracak mahiyette zenimizin ıağlam temellerin en · ti t klb tt•k B · diki · ·bı ı ık ~ etO'Herı"n Tahsı·Jı" d b 1- sıye e a e ı . arııı seven para ıatenıe erı gı , on aran sağ ı 
~ <> idi. BiltUn bu çetin şartlara ıu ve mutlu ayırdımların an iri o ve onu her tnrlU taarruz niyetle- verdikleri ilacı yapıb yapmamak da 

A k 
olaylaıtırılacak noktayı da katmak gerektir: mak yolundadır. rfnden uzak bir surette kurum- hutan n kendi elinde olduğundan, 

n ar 4 Geçen dört yıl içinde, uluslar Ökonomik tedbirlerin doğru· landırmak isteyen temiz bir zih- bundan bir zarar gelmiyebillr. 
\'ergilcrJ a - Maliye bakanlıtı ara11 durumu yeni ve derin bir lugv u ve sağlamlığı ulusun genel . ti f l b F<ıkat Son postanın anlatbğıoa gö-
bir t8 ..... dn ınUkellefleri sıkmıyacak h nıye e. nse terti lerfn meydana re timdi sahte eczacılar da t<Jreıni t-'~ a t h bu rana girmiı ve uluslar arıunn• ya1ayı11ıoda ve her ıeyden önce gelmesıne rafııtık B · U b a· t ı · t ,. ·ıic ha•t t ı 
)'apl(rnakltŞadır.a sili için tedklkat da ku4ku ve gUvenslzllk tlddetle devletin maliyesinde mUıbet tesi· ve uhıılar:rsında · iy~g ;~çin~~;: ta:a :;,~·n~:7 !~r~ı 18;i~mi; Ye aa;;~la; 

kendismi hissettirmiştir. rlni derhal gösterdi. Şiddetli ve amaç tutan lllk ı d içinde kıvranmaya başlamıt. H b ı • Geçen clört yıl içinde, ben ve .................................... ·-······-·--··00
··-· • e er e, blrleılk Bunun kabahati hep o ökonomik • " a er eri ~ergz• T.ahsz·la.Afl ııyaıamız ve karşılıklı tUrlU and- buhranda olsa gerek. Ortalıkta timd i~l IUtd fırkam, uluswı başlıca bu mesele- Ja11malarımız v d Bl -un B y 'I' ar ar. r yönden de sribi zağartlük olmasaydı, sahte ecza-

L" azı erlerinde ıerını halletmek vazifesinde idik. G S k . ulusaı korunma vasıtalarına özeı cılık yapan adam da herkes ıribi sade 
"11 ç k F ı Bugün yüksek katınıza açık •lınla eçen ene ın- bir değer verdik. Bugün T .. lr iliç aathk Yermekle kalırdı. Fakat 

Bitlis 4(H o az a çıkıyoruz. ulusu iki köklu vasıfla 'ulu~:, bakmıt ki, ıade ilaç sathk vermek 
•rasınd ki ususi) -Varı ve Muı En nazik ulus davalar1m, en den Fazla arası miinasebetlerde kend· 1 para get:rmiyor. Kendi kendine: 
Örtuıthna. dnakliyat, yolların karla ı b il dbl • 1 d ğ 1- .. t kt d' ın - Bari ben de sahte eczacılık 
d ...... 110 H et te rıer e en o ru yo A k 4 1934 ılının ha· goı erme e ır. d k 1 0 · 

a Ya l en dolayı insan sırtın- ı d k. •v · I h I n ara - Y B l d yap~yıın a para azanayım .. emıt• 
f Pı rnakt d '8 r • ta ıp ethgım ı ve er a an- ziranından birinci Kanun sonuna un ar an biri ulusum Ancak iti eksik dOtOnmOf. Hekim 
~aılasıı • ır. Dünden beri da müıb~t neticeler aldıgv ımız d kendini. mildafaa irin ıarıılumzuanı olmadıkl"rı halde il&ç ıathk vereıa hı YaA-an k ı b b kadar 7 aylık varl atı geçen se· T " 

t ebtreden vUk kar~a era er iki kanığındayız. ne•ıe nazaran J5028444 lira faz· bf~ azım sahibi olarak hürmet bu kadar adam bulundutu halde ger• 8 aka ·ı ".. ~e .. utan Hr kar Ökonoml ve ticaret J f d 1 i IA k bir k çekten hekimlerin reçetelerini yap· 11 
e ortülüyUz. laaile 111075653 liradır. Bu azla- e 1 me • yı udrette olmaıı, mata kalk•tmakta yanht ya~ .. ıfo 

,.. Çoru- ( H* Ökonomlde, ticaret muvazene• nın 6701675 lira11 yeni yıl içinde diğeri, ulusumuzun doıtluklanna Sahteliği de bundan meydana çıkmıfo 
."rOruın ._ usuıl) _ Bu yıl ılni temin edecek Ye •ılusun ıatın ihdas edilmlt olaı:. Milli mUdafaa ve lttlfadkla~ına, abYal ne oluraa Yalnız atızdan aatlık nrilen iıiç· 
liı Ye Çev • d b sima kabiliyetini koruyacak ted- veralıidlr. olıun, etışmez bir sadakatle ları yapmakla kalmıt olıaydı, reçete 

r kıt reıın e aUrı aayıhr • d 78 984 680 1 tki 1 x.. ile lllr yapanlardan daha lvi geçinib ç0 L var. Bu yU d birler bulundu. Bu .. nzeyde lı ve Bu yıl varf atının 1 r ay• r o acaK1na lnanılmaııdır. • 1 
" ıorluld z en yolculuk •.. 1 T k giderdi. 

12 • olnıaktadır. deiiıme hacımlannın daralma•ı, lirayı bulacajı, 1935 mali yı ı Ur Yatanı, ulusun bu yUkıek A-' d v niıbetle bir çok lllkelerden önce bOtçeıinin de ıeçen 1eneye naıa• vasıflan gtlvenclne dayanarak 
Zr· U.Q Q I İne durdurulmuıtur. Yurd için yeni ran daha fazla olacata tahmin ilerlemektedir. 
~argaşa/ık 0/du kaıanç yolları. bulmağa verilen edilmektedir. ( Dnamı ıo uncu Jhde) 

1 t •ı (liQıuıı) 1 ankay •d - Geçenlerde 
~1alyan idar:•ı halkı ile mahalli 

1 ~ •nlaıaınaın-:a~~urları ara11nda 
il •tarnaıaazlık olınuıtur. Bu t8nderUerek kİUadaya bir heyet 
YIDetli 9 ıelerde meYcud 

1~- naldedf.~~kn. toplatılıp Italya· 
çı"ınııtar. ııteameal üzerine 

le Anl•ıama L 
Blllı badiae lllaz k arbede Ye 

kadar ileri . ıekline bllrllnecek 
lcarabiııert blDlftir. Bu arada bir 
.. lftır. Vak•ıçav111unun kolu kırıl
dan bir le a a allkadar olanlar- L 
lllft, dlje~rnı ~talyaya nakledfJ. 
•erUıniıUr. _ *••m mahkemeye 

/STE.R iNAN /STER 1 NANMAI 
Bir fıkracı arkadat yazıyor: resim vermeden, kimbilir, gizil a-izli ne kadar haynn 
'' i.tanbulun bitib tükenmek bilmez muelelerlnden kuiliyor? 

biri de " Et meaeleai ,, dir. Mezbahada ahnan resmia Şimdi Belediye, etlerden kiJo batına 9 kurut rHim 
yDkseklitinden et pahalidır. Halk az. et yer: gene bu almak iıteditl için f.tanbulun bu eski derdi yine 
yOzden et kaçakçılıtı olur. Belediye sınırları haricinde, tazelendi. Celebler, kaaablar, bu yOzden etin daha 

p_ahalı Hhlacatını iddia ediyorlar, Belediye de ak.·ınl mesell Pendikte kaaab dükkanları gayet çoktur; çOn· 1 aoy Ciyor. ,. 
kO Anadolu yakuında oturanlardan çoğu etlerini Ve illve ediyor: 
uc.zca oradan tedarik ederler. Mecidiye köyll de bu " Biz, öyle aanıyorus ki mubaha reıminl indirmek 
et meHlesi yüzllnden İstanbul ıebri hududu içine gir• suretile yapılacak bir tecrübe Belediye · · k k l 

f. ı ıı!~ b" . . k . ıçın or u u 
mek ıere ıne nai olma'J.8 mı? /91tediy7N A lira 11 netace verm/N tır •.. 

-----------------------

Baıbakanın Gezintfıi 
Baıbakan General Iamet lnlSS?ll 

dUn öğleden ıonra lstanbul tara· 
fında bir gezinti yapmıf, Ak• 
saray taraflarında ve Ankara cad· 
deainde yaya olarak dolaımıı, 
halk tarafından aamiml surette 
alkıılanmııtır. 

OynanıJmıyacak Piyesler 
Ankara, 4 - Menedilen pi

yesler arasında Hanımlar Terzi· 
hanesi, Bora ve Canavar adlı 
eserler de vardır. 

Bir Tayin 
Ankara, 4 - Nafıa Fen mek· 

tebi mUdlirCl mühendia Bay Ce•· 
det Diyarıbekir dördOncO ıınal 
mühendialiğiae ta)'İn edilmiftir. 



Memleket Manzara$ı 

lzmirde 
Yağmur 

orkusu 
lzmlr ( Huausl ) - Marmara 

Adasında yer sarsıntıları, lstan• 
bulda ağaç de•iren fırtınalar, 
Avrupa memleketlerinde &oğuk 
dalgalan kötü tabiat oyunları 
oynarken Iım:rin kıtı mutlak bir 

1tabiat bar.şı içinde geçiyor. 
B:r, iki kuvvetli yağmur iıtisna 
edilirse lzmirdo henliz kış soğuk· 
lan başlamadı bile ... Esasen yağ· 
murun sağr.ak hnlinde görünmesi 
yakto senelerde bit sey:ab afeti 
geçiren bmirlileri llrkUtmeğe kafi 
geliyor. Geçen gllnkU kuvvetli 
yağmurdan aonra gUmrük önün· 
den geçmek bir mesele oldu. 
Gümrük önü adeta, yan.haşan• 
daki Ego deniıintı bir nazirt' ya· 
pıyormuş gibi toplanan sulardan 
pırıl pırıl yanıyordu. Hamal sı.-!• 
larıoda bir taraftan 6te tarafa 
g~çeolerio seyri de hoşa gider 
bir manzara yaratıyordu. 

lzmir ticaret Aleminin ea iılek 
caddelerinden blrl olan Konakla 
lı bankası arasındaki ikinci kor· 
don adeta bir çamur deniıi halial 
almııtı. Belediyemizin hazırlamak· 
ta olduğu bet ıenelik imar pla· 
nında bu çamur denizini ortadan 
kaldırmak lçln tahsiaat ayrı· 
lıp ayr1lmadığını bilmiyorum. 
Yalnız bu yo!u geçmek bet baht• 
lığında bulunan nükteci bir aw· 
kabn sarfettlği c11mle çok hoıtu: 

- insan Avrupada çamuru 
görünce, adeta çoktanberl özl~ 
nen bir tanıdığa ra1tlamıı gibi 
ıevinlyor. Bu tanıdıklar kendi 
aramızda okadar çok ki seyrin· 
den tiksinm m k mUmklin değil ... 

* Atlnada çıkan " Elefteron VI· 
ma ,, Gazeteai, bu yıl Seliinikte 
açılacak sergi münasebetile 30,000 
seyyahın Selinlği ziyaret cdeco· 
ğini yazıyor. 

Geçen acne bizim belediyemiz 
de bu yolda bif teşebbUse girişmit; 
bir Amerikan turiat mfiesseıesile 
panayır günlerinde lzmlre acyyah 
vapuru uğramak üzere muhabere 
etmişti. Amerikan müessesesinin 
yaptığı teklif şartlan ağır görUn· 
düğll için maaleaıef bmire pana· 

• yır günlerinde yalnız 300 kadar 
seyyah gelebildi. Anlaşılıyor ki 
komşu memleketler reklAm itle· 
rinde seyyah celbi işinde bizden 
daha pratik hareket ediyorlar. 
Meseld Yunan limanlarına uğrı· 
yan vapurların dönUıte bize 
uğramaaıoı teımin etmek mUmkün 
olamaz mı? 

Biga Memurları Arasmda . 
Değişiklik 

Biga, (Huausi) - On seneden· 
beri şehrimizde malmlldürlllğD 
yapmakta olan Bay Mahmud 
Tarsus malmUdUrlüğllne, dava 
vekili Bay AbdUlkerim belediye 
mutemedllğino, Çanakkale komi· 
serlorlnden Bay Veyıel Biga ko
miserliğine, musiki birliği gencle-
rinden Bay Sami nOfuı katibliğine 
tayin edilmiılerdir. Şehrimiz tel· 
graf muhabere memurlarından 
Bay Sami dahi Marmara adaıı 
telgraf ve posta çevirgenliğine 
tayin olunmuıtur. 

iz mit fırka ViUlyet Kongresi 
lzmit, ( Hususi ) - C. H. F. 

vilayet kongresi saat J 4 te fırka 
salonunda yapılmış, gece de devam 
etmiş, faydalı işler üzerinde ko
nuşulmuş, 9 kişilik idare heyeti 
ıle büyük ko :ıgre} e gidecek bet 
"'-rabhas aeçilmişt:r. 

~ ' 
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I Ev Doktoru 

•• Nabza 

Cey an Nehri Uzerine üyük Z:~~z 
Baknıak. 
Ve 

B • K • • • • K 1 k Kemi kil bir satıh Ozeriod• lr Opru Uru aca bulunan bir tiryanm üzerine par-
mak konduğu zaman alttan doğ'" 
ru bu parmağa şiryanın fasılalı Ceyhan (Hu- köprillcrle sUsle· 

' · tf D d surette vuruıııılarına nabız atıfl sual ) - Ceyhan mıt r. •• uy u· ., 
Elbllstandan çı· ' ğomuza göre •I- denir. 
L k !Ayet genel mec• al ll&ra Yuldak'm li d Umumiyetle bileg"in bat parın 

ıi e Ceyhana k 
birçok kısımla· bir köprü yapıl· istikametindeki kısmı tutu}nııı 
nnı kıvrıltılı maaı için yirmi bin surotile nabza bakılır. Maamafib 
akıılariJe dola· lira akça ayırmış· ıakaktaki şakak olryanına p•t" 
ııb gelen Cey• tır. Bu haber Cey mak koymak sureti!e de nabıııll 
han ırmaj'mın han çocuklarını abıı kontrol edilebUir, orta yar 
kenarına yapıl- çok aevlndirmft.. lılar da umumiyetle tabii nabıS 
mış tirin bir Ur. Tabii yurd atııı dakikada (60-70) arasında" 
kasabadır. Ak· çocuklan bu mtıj- dır. Fakat yeni doğan çocukta 
denize doğru de karşııında ne nabız dakikada (130 ) u, Oç yW' 
akıb ~iden Coy· ~--~------···- ,.._-~-~----- kadar sevinse d 
han diiz vadile· yeridir. Burada tında {IOO) O, on yaımda • 
rimizl a-Uzellik· Şimdi Ceyhan böyle aallarla geçiliyor kıı mevıimine (90) ı bulut. ihtiyarlarda ve ınr' 
lerle süslemektedir. Çukuro· gıcırtılar hazin bir ninni kadar rağmen yapmak işi biç durma- seli yetmiı yaıındakllerde bd 
va&ın iki kardeı ırmatı olan, hootur. Şehrlmizlıı baılıca ihtiyaç• mııbr. BugUn Ceyhanda Y•fıyao- atıı (75 ile, 80), seksen yaşında 
Ceyhan ve Seyhan bu ha•alide lar.ndan biri de ırmak üıtl1nde lar kıt mevılminde değU adeta (80 Ue (85) arasında deği§ir. 
ı_ b ki h bir köprtl olmamaııdır. Irmak t • d k d •ıymetlerl llinmlyen 1 azine yaz me•s mın e Y•tıma ta ırlar. Tabii Nabız _ Umumivetl• 
h li d di f k d. k d bilhassa kabardığı, köpürdüğü, y d bl k 1 d · l 

a n e ·r, a at ılm ıye a ar klSkrediğl vakitler bir taraftan ur umuzun rço yan arın a nabızm atııı kalbin vaziyetin 
bunlardan istenilen faydalar elde f k kıt bUtUn varlığını göıterlb her go·sterı'r. Fakat bazı defa nabızıO diğer tara a geçme lıem tehlf· f b 
edilememittir. Yalnız ırmak kıyı· keli hem de pek gllç oluyor. tara a eyaz örtUsDntı yayarken atıtlyle kalbin doğrudan doğruya 
larında bulunan bahçeler nehre Ceyhan elAn ibtidai ıekil!erde biz ılık bir gilneşin uf havası allkası bulunmıyabillr. Şö}le ld 
kurulan maveralar (nehirden ıu bulunan kayıklarla geçllebll· altında paltosuz, pardesnınz dolaıı· kalb tabii vaziyette olur da na'" 
alan dolablar ) vasıtaaile ıulana· mektedlr. Bu hususta vllAyete ve yoruz. ZUmrUd gibi alinın çevir· bızın atqları zayıfdır bu zayıflık 
bilmektedir.. Bayındırlık Bakanlığına müraca· diği Ceyhan Tilrkelinin ( evini ) ıiryam ebher denilen damarıll 

Bu mavt:ra!arın bilhassa ae- atler olmuştur. Tllrldyenin gene TUrk çocuklannın da ( uçmakı ) biraz bilzülmeslnden ve ya kalb 
celeri heryerln uykuya daldığı onovluk idareıi Yoldağın her ta• olmaktadır. deHamelerinin kifayetsizliğinden 
se11iz anlarda çıkardığı tatlı rafındaki ırmaklara asri Ye bllyllk Vamık Faik Utar lleri gelebilir. 

Mut Emniyet 
Memuru 

M.ış Emniyet me· 
muru Bay İsmail 

Klmi1 

Mui, (Husu• 
ı1) - Emniyet 
memurluğun a 
Haleftl nahl· 
y si mUdllrD 
Bay lsmail KA· 
mil tayin edil· 
miş, gelmlf, 
vazifesine baı· 
lamıştır. Bay 
lımall Kamil 
dalma gencliğe 
muzahir olan 
bir sporcudur. 

Çanakkalede 
Bir icra Memuru Tevkif 

Edildi 
Çanakkale (Hususi) - Ziraat 

bankasına borçlu olan köylUlerln 
dosyalarında tahrifat yaparak 
sahtekArlık ıuretile vazifesini 
suiistimal eden icra memuru Bay 
izzet sorgu hakimi kararı ile 
tevkif edilmiştir. Senebaşı teftiş• 
!erinde Bay izzetin bir mikdar 
zimmeti olduğu da görülmilltür. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Çanakkale Fırka VilAyet Kongresi 
Çanakkale, (Husuıl) - C. H. 

f. vilayet kongreal yapılmıı, iki 
senelik çalııma raporu okunuimuı, 
bfiyllklere tazim tel yazıları çe
ldlmif blltiln müme11lllere Halkevl 
aalon~nda bir ziyafet çekilmiştir. 

Arwudluda Elektrik 
Armudlu, (Husust) - Elektrik 

iıleri dUzelmlı, blitün kahveler ve 
bir kısım evler cereyan almıılar· 
dır. Gece saat 12 ye kadar lıiçblr 
Arıza olmadan cereyan verilmek· 
tedir. Halk memnundur. 

Bursadan lstanbula 80 Ton 
Kemil< Gönderildi 

Gemlik, ( Hususi ) - Buna -
Gemlik kara yolu son günlerde 
f yi bir lı ve ticaret yolu olmuıtur. 
Yeni teşekkül eden Buraa nakli· 
yat tirketi nakliyatında bu yolu 
tercih etmektedir. Bu yol ile 
Istanbula 80 ton kemik nakledll· 
miştir. 

Bandırma Memleket Hastanesi 
\ 

Bandırma 'Memleket haataneıi 
Bandırma ( Husust ) - Memleket hastanesi muhitimiz için çok 

faydalı olmaktadır. 20 yataklı olan bu hastanede eksik olan bir 
Dahiliye mUteha111sına da ihtiyaç yardır. Hastaneye bir de rontgen 
makinesi getirtilmiştir. Hastanenin operatörü Bay Semih kendisini 
bütün muhite sevdlrmiı, çalışkan ve mUtevazı bir doktordur. Hastaneye 
Gönen, Erdek, Manyas ve bavaliılnden birçok baata gelmektedir. 

Ayvalıkta Genelerin Müsamereleri 

Karamanda Ekim işleri 
Karaman, (Husuai) - Yerlerin 

donmuı olması burada ekim 
itlerini geri bırakmış ve bu halin 
devamı çiftciyl Uzmeye başlamıitı. 
Fakat &on günlerde havalar açmıı 
,iftci ekime baılamııtır. / 

Iğdır Kaymakamımn Teftisleri 
Iğdır ( Huıusi) - Kaymakam 

Nedim Akyıldırım, Jandarma Ku· 
mandam Bay HUaeyin ile birlikte 
bUtun köylerde bir teftiş yaparak 
köylUlerln isteklerini dinlemif, 
telefon teıisatmı ve yolları gözden 
geçirmiıtir. 

Nabız Atıtının GörUn~ 
9U - Zayıf insanlarda şakak 
ıiryanınrn ahtı veya ılıyan eb
berln gövdede hareketi gözle de 
görDlebllir. Bazı kimselerde na" 
bız kuvvetli ve ıert darbeleri• 
atar. Bu al, eb er lryanınıd 

kAfi derecede vazifesini yapma" 
ma .. andan ileri gelir. Bazan nabııı 
sıkı tuttuğunuz zaman parmak• 
larmızm altındaki dıu ar ya s !::ı'" 
ıır. Bazaı: da damar okad"' 
!ncedir kl ahi• pek belli olmaı. 
Maamofih atışın belli olmaması, 

damarın adale altına gizJenmlf 
olmaıiyle do kabildir. 

Nabız muvakkaten atışlarını 

hafifletir ve (40-50) ye dliş~ bilirs 
Eğer bir kimae sarılık olursa, 
fosfor, kurşun, belladon, tütUO 
gibi maddelerin tesirile vücudd• 
zehirlenme arazı varsa, aynı bal 
b6brek, kuşpalazı, grip, ap-ndl• 
slt hastalıklarilo zatürreenin ne" 
kahat devresinde görUlebllir. Ar 
rıca tifo, kızamık, cümlei nsabl'" 
yenin rahatsızhğında ve bilhassl 
baflangıcında, menenjit, beıin• 
kan hücumu, beyin iltihabı glbl 
yaziyetlerde do aynı hal görülilt• 
Nabzın alışında hazan sür'at 
göze çarpae. Bu da ya geçicidir, 
yeya dalmtleıir. Eğer hararet at" 
tarsa (tifoda müstesna) fazla ku''" 
yet sarf edilirıe, . ufki vazlyettell 
ıakult vaziyete gecilirıe, kuf" 
vetll heyecan duyulursa, faıl• 
ıstırab hissedilirse, fazla kah•t' 
ve çay içilirse bir nevi zebit' 
lenme haııl oluraa kalbiıl 
abfl fazlalaıar. Fakat muvakkatıd 
kahYe ve çay zehirlenmesi, bd 
ldete df'vam edilirse, kalbin p111" 
vakkat atıı f azlahğını dainıil•r 
tire bilir. . 

Kalbin abşı daimi olarak ,ur 
atlenebllir; ne vakit ki kalbe ~~ 
hastalık g0lsln. Bu hastah~l~r a~ 
kalbi içine alan torbanın ıltıh • 
lanmasmdan, delik ağızlarının k"f 

. bb . çı 1 bilhassa şıryanıe erın Jbl 
delig" inin zedelenmesinden, ka w 

1 "haar tetkll eden adalenin yine l tı 
laa.m11ından ileri gelir. - * 



5 Şubat 

( Siga•et Alemi ) 

londradan 
HARİCİ TELGRAFLAR '( Gönül işleri J 

Neler 
Çıktı? 

Londrada lnsılliz Ye Fransız Bn• 
kanlarının yapbkları konuımalardnn 
d~tan neticeler, Almanyaya, mDıterek 
hır nota halinde bildirll f. Bu notada, 

Al1nanyanan Cenevre Uluslar Kuru• 
llluna dönmesi ıartile Yenay mua• 
bedcsinin askeri esasları etrafında 
Alrnanya lehine ikl deYletin yapabl-

1•c•klerini söyledikleri tadiller nr. 
Fakat lıu tadi ler Almanyanın Uluslar 
lturuoıuna girmesinden •onra yapıla• 
cak. lialbuki Almanya, timdiye kadar 
Uluılar Kurumunda birhayli inkisara 

~iradıtını ilin ediyordu. Bu itibar ile 
•Is: 1 devletin A1manyaya yaptıkları 
teklif, bile bile bir akamete gitmek 
11t•ıttek demektir. 

Almanya hrafından bu tekliflerin 
~0Ptan Ye petinen reddedlleeeklerine 
lllcınetmek için bllyllk ve derin 

ıarn, sahibi olmak gerekmez. 

Şu halde: Frlfnıız n ln~iliı Bot 
~· Dıı Balrnnlımnın Londradaki 
0nuıınalarından ıimdilik ameli bir 

11•tice ve fayda beklemik doAru 
~lllaaz. ihtimal ki bu görOımeler n 
• farÜfmel•rden doğan H teklif 

~klinde teı:ahOr 11den neticeler, barıı 
~Yas nın birkaç adım daha ilerl f •trneıiue yardını edecektir. Şlrr.dfllk 

b lr hanuiıı11 kaydedllebllecek ıey 
Undan lb,.rettlr. - Sıireyya 

Kış KazalArı 
Ba vyP.rtt DaA'larıncia 

Bir Facia 
Mt'IJib, 4 ( A.A. ) - Bavyera 

dağbm~da tidci•tL bir fırtıı.tı r.e
tlceııind'-ı bir ~ulUbe y~ıinden 
koparıak ( 100) metre kadar lSt~ 
1• fırlımuı, lçh:;dcki &eldı ıpurcu 
yalnayak Vt' fü:ticı ine>< ,·1.lnn: bl· 
rer gömlek t>İd.utu halde karlar 
içinde uı:un bl; ytb Uyl>ıten ıonra 
l•hre geleillmiş er. fakat lhıl 
Glnıu,, ötekiler de haateneyı ya· 
\ırılnuşlardır. 

lf.. 

8 Bern, 4 ( A.A.) - Arlra'da 
-~Iİ bir kar yığınının altmda 
.., llllf, lldıi ölmtı,tilr. 

Fransada 
Bir Nümayiş 

Zabıtanın Müdahalesile 
Durdu 

UI, (Franıada) 4 - Cumhu
rlyetci eski muharibler cemiyeti, 
sulh mllcadeleıl ve amele • köylü 
federasyonlarila birlikte bir nfi. 
mayİJ tertib etmiş, polisin derhal 
mlldahaleaile nllmayişciler dağıl· 
mıştır. Fakat bu arada iki poliı 
yaralanmııhr. 

lktısadi Savaş 
Amerika Bazı Devletlerle 

Uğraşacak 
V aıington, 4 ( A. A. ) Ameri

ka mallarına karşı tedbir alan 
devletlerin bir listeıl bazırJanmıt

br. Amerika Belçika ticaret an· 
laımasının imzasından sonra 
neıredilecek olan bu listedeki 
devletlerin iılmleri, Amerikaya 
karıı olan ıiyasalarmı değiıtir· 
medikçe listeden çıkanlmaya· 
caktır. 
Avusturya • ltalya KUltUr 

Anla em ası 
Roma, 4 (A.A.) - Avusturya· 

ltaly& kUltUr anlatmnıının imza· 
lanması münasebetile Bay Musolini 
demiıtir ki: 

" - Bu anlatma iki memleket 
mllnascbetlerinln, her aahada 
inkişafını istihdaf eden milşterek 
slyrısette yeni bir safha teşkil 
eder. 
Parla Talebe Grevi Bitti 

Pariı, 4 - Talebe 11revl bit· 
mlı, hiçbir hldiıe çıkmamıştır. 

Me hur fı ansız Aı t.i~~terl 
Turnay0 Çık~yot 

Paria, 4 (Huauai) - Franıa· 
nın er. r....e,hur tıyatro 'artfıt ıve 

muharriri Saıa Gitrl, birkaç: l\y 
sonra tayyare ile bir Avrupa 
turnesine çıkhrak muhtelif ır.hir· 
ı~ro< temsıller ver6cektir. Ken· 
dlam· m'lrur tiyatro ve al&~ma 
ıııtistıerinden Andre Lnıe de 
nft l ... . edecektir. 

Sevmedlflne 
~~~k~ --- A•ık 
87 b,.,, i"S3f .. 

....... ~...... ~--=-~ .... ------------------ıı.lliiıl 
•ız Beyh~n, sinemtııya g11 mokten 
le 2tçrnııtL Ne 2öret: .. ~ti? Neyi 
b~ibtdİcekti? ln111nl•L~ll. bayatta, 
oYılad krlne Ti k•1ı1ctJ kendilerine 
d.h 1 arı oyuolal , dub.. değiılk, 

a canı. idi. 
•alc~~Yali zorlayarak bulunmut earn: arü •klenmiı ve ipleri reji· 
•eyret e kde, oy oayan kuldalan, 
Z•tk de le arbk hiçbir haz, bir 

D uyaııyacaktı r 
dine enıelc Cevad Gallb'ln ken· 
ttlhtı bıatıua hir bl11i, bir tev•~ 
r.d•rayo muıl Menfaati neyi em
reddo;• o, lılç dlltinmeden, te· 
rlyordu. •ta.eden o kalıba giriye-

~Y~an, fatırmıtb : 
rua bı'ı ~ aaribt Demek insanla· 
illan ke:cİ·ı kanaatleri de her za-

Genç ~!erine aid delil 1 
dlltmüı •an~y lce;dinl, bir boıluğa 
onu, korkutu or u. •e bu boıluk 
bOfluğuq i . Yordu. Bu karanlık 
tutunacak t~de, gözleri ve elleri, 
lôrerniyor b 

1
telc, bir tek nokta 

' u anuyordul 

8 -21 
aıında ı le -

Yllziınde pe'rn 1 1 glinctten tacı ; 
hıineler be sislerden duvair 
•llılenib j•Patyalar, gelincikleri~ 
Yetil etet~n.anıruı esYabının taze 
lelıniıtif 1111 

•ftrtlyerek bahar 

Fakat &.yıa.... Ptlayıtlı 

gbzlerlni bahar kamaıtıramamııtı. 
Beyhan, baharı istemiyordu; bele 
Jaza, bOablltün dUıman olmuştu. 
Kıııo ıslak, soğuk kara kirli 
tabablarım; kanetll akşamlarını, 
daha çok Hviyordu. Yaz gelecek; 
kırlar denizler her yer ıenleoe
cektl .•. 

Beyhan odaaınıa balkonundan 
Kalamıı körfuine bakıyordu. 
Koy yine ıandallar, ıeyilder, 
kotralar, motörlerle dolacaktı. •• 
Koydaki deniz hamamı da açı
lacaktı. 

Beyhan aokağa fıkmaya deniz 
kenarlarında dolatmıya çekini· 
yordu. Her yerde, her k~ıede, 
yaza bazırlıldu bqlamıtb. Deniz 
UıtO kahYelerl, ıuinoları boyam
yor, tamir ediliyor; karaya çekU
miı kayıklara, moUSrlere ru pa 
vuruluyordu. 

Yaz ıelecekti... Peki Beyhan 
ne yapacakb? Hep tek baıına mı 
r•zib dolatacakh? PfAjlarda, ga· 
zlnolarda Harun Şinaslye, Hilkata 
Te onlann yanında yüzlerine gG· 
len yaltaklanan Türkana, Behi· 
ceye rast.e1miyecek miydi? Onlar 
yaıayışlarmdan memnundular. 
Reyhana dönUp bakacakları tüb· 
beliydi? Belki de onu, hakareUe 
ezerek ıllzeceklerdi ... 

Beyhan buna nasıl tabammUI 
•4lecektf? Hiçbir auretle, hiçbir 

Okugucular-ıma 

iL d d K. J t J Cevablarım 00 ra a arar aş JrJ an Bay H. R bir lise talebesidir 

' 
Ş N 1 d • ? Ye komıuaunun kızlle muhabere• 

eyler A er ır dedir, ~ana yazdığı mektubda 
""" • kullandıgı tabire ~öre: 

------ - Dalga geçmektedir. Ken· 

t .1. } J f ) M • disine haber vereyim. Buna de· 
ngı iZ er e r&DSIZ arın emnunıyet- vam edecek olursa karşılaşacağı 

ı . 1 o s·ık· J netice ıudur: erıne Alman ar muz 1 ıyoriar Bu yıl ıımftan dönecek, gele· 

Londra 4 (A.A.) - Fransız· 
lngiliz görUşmeleri dün akşam 
bitmiş ve b'r resmt tebliğ neşre· 
dilmiflİf. Tebliğde ıörUşmelerden 
maksad, dünya barııım temin ve 
bir harbe kadar gid~cek olan 
temaytılleri ortadan kaldırmak 
olduj'u bildirilerek deniliyor ldı 

" Teklif edilen umumi muka• 
vele ahkamına tevfikan, Alman) a, 
uluslar derneği içinde faal iıa 
mevkiini alacaktır. lngiliz ve 
Fransız hilkfımetleri, alikadar df. 
ğer deYletlerin cevablannı aldık· 
tan ıonra, derhal ye~den istiıa• 
relerde bulunmağa amade oldu1'• 
lannı beyan cdt:rler.,, 

Franıız Dış Bakanı Bay LAval 
gaıetec lere demipir kl ı . . 

" - Almanyanm, mesalmızın 
neticelerini teveccühle karşılaya
cağını ve Uluslar derneğine tek· 
rar dönmek için kendisine yaptı· 
ğımız müstacel daveti kabul ede
ceğini ümid ed;yoruz. Bu bizim 
Avrupadaki emniyet teıldlitını 
tanzim etmek huıusunda müiterek 
ümidim"zdir. ,, 

Hava Taarruzlar1na Karşı 
Umumi Anlaşma 

Londra, 4 - Sir Con Slmon 
bir hava taarruzuna knrşı dütil· 
nülen emniyet teminab hakkında 
radyo Ue verilen ıu nutku söyle
miştir: 

« - Hiçbir andlaıma, sebe
biyet \ eriimemiş bir hava tanrru· 
zunu d f etmek için Avrupa 
dcvltt:eri den herhangi birinin 
mu•uılıeretinl istemek hakkını bize 
Termlyor. Şimdi ilk defa tasav
vur tıdflen bir plAn derhal lehi· 
mize hnreketo geçebilecek temi· 
nah bize vermektedir. 

Lokarno'da bir söz vermiştik, 
fakat bunun esaslar1 tesbit edil· 
memiıtf. Halbuki bu yeni dlplo· 
mas1 vasıta sayesinde bu vesika· 
yı akteden tara :ardan biri bir 
havs taarruzuna kurban olursa 

ı~kilde onlara mukabele edemi· 
ytcekti, kuvvet onlarda idi. 

Beyhan gözleri Kalamış ko~u· 
nun bulanık ıularma dalmlf, dil· 
1Un6yordu. Pekf, n'çin bu mtv• 
kie düşmllttil? kabahati oe ldı? 
sevilmiş ye aevmemif olması mı? 
Kendisini aevmesi için, Harun 
Şlnuiye Umid ve cesaret vermiı 
değildi ki... Onun nmidlnl, ceaa-
retini körtıkllyenler, Türkln, B... 
hlce, Cevat Galibdi... Neye bu 
kadar üzerine dütmftılerdf? Neye 
Beybanı biraz olsun kendi haliae 
bırakmamıılardı? Kendi çıkarları 
lç1o Beybanı Adeta bir Alet ılbi 
ortaya allrmlltler Ye umdukları 
neticeye varamayuaca hep birden 
çekilivermitlerdi... AcalN Harun 
Şinasi hakikaten Hilkati sevi} or 
muydu? Hilkat mı kendini HV· 

dirmiıtl. yoksa bunda da CeYad 
Galibin, Tllrklnın, Behicenfn par
maklan mı vardı. 

Ada açıldanadan kopup gelen 
rlbgAr serindi. Fakat Beyhanın 
Tllcudu yanıyor aerin akıam rDz· 
ıarı ona ılık bir yaz meltemi 
gibi geliyordu. 

Koyun yavaı yavaş kararan 
nlan kıyılardan dambyan ıııklar· 
la benekleamitti. 

Koyda bir mot6r gUrUlUbU 
dolaflYordu; bu. gürültü, ~yhanm 
lUylerlni tırpertıyord~ Denız sanki 
ona l akınlaşh, motor adeta bal
kona yanaşb ve motörlin içinden 
kahkahalar yftkaeldi. Beyhan, bu 
kahkahalar arumda, kendi kırık 
kahkahalannı da tanıdL .• 

- Beyhan, içeri gir ... Havalar 
aertn... S.rhndaki incecik ipekli 
De ~nOn... Nezle olacaksın ... 

Hava. taarruzları için mühim §eJ:ler 
ıöyllyen Sir Oon Simon 'f8 eıi 

vakit kaybetmekıiıln hava kuv• 
Yetlerimide onun yardımına eide
ceğiz. Bu mahiyette bir plan her 
tlirlü ant haYa bllcumlarınıo geniı 
mikyasta önUae geçebilecektir.» 

Bundan sonra Sir Simon, Al· 
manyanın layık olduğu vcchile, 
yani uluslar kurumu müzakere
lerine iştirake çağırılmış her 
devlet gibi müsavi muamele gCSr· 
düğünü kaydetmiş ve ıu cl.imleler 
ile sözUnll bitirmiıtir: 

" - Iıto bu suretle aulhU 
temin etmlye ve adamlarla ka· 
dınlann kafasında fikri sabit 
haline gelen korkuyu çıkarmıya 
teıebblla ettik. " 

Almanya Uluslar Kurumuna 
Dönmiyecek 

Berlin, 4 - Fransız - lngiliz 

Beyhan, döndü; balkonun 
kapısı önünde, annesi ters ters 
bakıyordu. Gene kız biç sesini 
çıkarmadı, içeri girdi, kapıyı 
kapattı. 

- Ayıe gelmiı seslenmif •.. 
Cevab vermemişsin.,. Merak ettim 
çıkbm... Haydi, aşağıda yemeğe 
bekli>oruz. Bey baban; çok yor
gunum, hemen yatacağım! diyor. 
~y_ha~ annesinin İncecik ipekli 

de~ığı_ sıyab üstüne ateıi al iri 
ge ıncıklar iflenmiş kimonoaunu 
sırtmdan çıkardı. Kısa bir hırka 
geydi, annesile birlikte aşağıya 
lndt 

Yemekte de konuımadı .. yalnız 
babasmm: 

- Hasta ml3ın Beyhan? 
Saalin4:~ du.daklanm bftkerek: 
- H~tıf bır kırg.nlığnn Tar 

başım asınyorl ' 
Ceva hını verdi. 
Anneai, adeta çıkııtı: 
- Elbette başın airır ••. Elbet

te vUcudun Blzlar ... Aktam aya• 
zında da incecik entari ile bal
konda durulur mu? Çocukluk da 
deiiJ, göz göre hastalığa avuç 
açmak •.. 

Beyhan bir şey söl Iemedi. Ye
mekten sonra odasına çekilmişti. 
Odanın yalnızlığı içinde, kendini 
bir höcreye kapatılmış bir rahi
beye . benzetti. Doldurduğu çile 
ne idı? Ney;n çl!esinl çekiyordu? 

BUtUn gece akaırmıştı; fakat 
aabahleyin, annesin'n aitemler·n· 
d~n . k?rkduğu için, giy:ndi ve 
bıç tıkayet etmeden şirkete gitti. 

Şirkette, çallflrken batı dönU· 
ybr, gözleri kararıyordu ve yine 
aktırdı, akıırdı. 

cek yıl aynı acı karşısında kala
cak, mektebden ç.ıkacak, kahve 
hayatına dalacak ve hergUn bin· 
lerce nllmunesini gördüğümüz za• 
•allıların alayına karışacaktır. Acı 
stiylilyorum, hakikaten lise tale
besi lae, bu vaziyette bir gencin 
kitablarından baıka bir şey 
dilşllnmemesi liı:ımgeldiğini anla
ması için. 

iC 
İmirde Dayan Perihanaı 
Sorgunuz " gönOl itleri ,. ya· 

zıcııım alakadar etmez. Fakat 
mademki 11 Teyzeciğim ,, dıytJ 
bana hitab ediyorsunuz, e&\·ab 
vereyim: 

Hukuk faknlteı:ne girmek için 
lise tahsilini tamamlamak ve ba
kalorya şahadetnameıi almak lft· 
2ımdır. Bugünkü tabs'linlz i·fo~ulı 
fakültesine girmek için kafi de· 
ğildfr. Bununla beraber yaıınız 
liseyi bitirmiye de mUsaid değildir. 
Başka bir meslek seçmeniz daha 
muvafık olur. TEYZE .............................................................. 
teklifleri hakkında Alman hükii· 
metinin fikirlerini neıreden Vol· 
kişer Beobahter gazetesi ıunları 
yazıyor: 

"Almanya diğer devletler tara• 
fından hllr bir ulua ve diğerlerine 
hakca mUsavl muamele göme· 
dikçe onun uluılar kurumu ile 
tefriki meaaislni tasanur etmek 
abeatir.,, 

Bu gazete, Almanyanın ulus· 
lar kurumuna dönmeainl isteyen 
devletlerir:: , Almanyanın emniyetini 
değil, kendi menfaatlerini dllşiln
düklerini kaydetmekte Ye Alman
yamn uluslararası kombinezon
lara asla iıtirak etmiyeceğini 
ilAve etmektedir. 

Londra, 4 - Bay Laval, ltal
yanın Londra elçisi Bay Grandi 
ile uzun mUddet görOşmU§tnr. 

Fransız Matbuat. Memnun 
Paris, 4 - Gazeteler Londra 

görUımelerinden çok memnun 
gözüküyor. 

Şevket Yahya, dayanamamııtı: 
- Siz fena nezle olmutıunuz, 

Beyhan ..• Allah vere de gırip ol
masa... Sakınınız kendinizi ..• Eğer 
bu gece de kırıkbk biuederseniz, 
yarın gelmeyin... yatm, sıcak bir 
ıey için, bir iyice terleyin ... 

Beyhan mendilile burnunu si· 
lerken gülüyordu: 

- Biraz llf ütmüşllm,. 
Kalem Amiri, bir mütehasaıı 

doktor ciddiyetini almııtı: 
- Biraz değil, bir hayli ..• Göı· 

lerlniz de kızarık .•• Allah saklasın, 
ı.atürreeye çeYiri•erir. 

Beyhan, eve dönünce yatağa 
girmiıdi; çeneal atarak titriyordu, 
Ayıeye çay hazırlattı. 

Annesi, hem merak. hem hid· 
detle, başucunda mınldanıyordu: 

- Ah, evlAdım... Hiç kendini 
korumuyoraun... S6z de diolemi· 
yorsun ... 

Beyhan, batı atefler içinde 
yaadıkda sağa ıola dönerken, ga· 
rib rüyalar, klbualar görllyordu. 
Yatagın etirafına, renk renk, bi· 
çim biçim buketler konulmuıtu. 
Çiçeklerin kokuları, odayı eararh 
bir buhurdan gibi doldurmuşdu. 
Zaman zaman kulağına, sesler, 
çığlıklar geliyordu. 

Behicenin semine benzlyeD bir 
aes: 

_ Aman benim kartım da 

pek güzelmitf 
Derken, Tllrkanın sesini andı· 

ran bir çığlık kopuyordu: 
- Ben de kartıma göı'•y•m, 

pek merak ettim! •• 
(Arka•• var) 
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Dl aylav Namzedlerinin Tamam 

Listesini Neşrediyoruz 
----------------------------~~------------------------~ 

Bu Zevat Cümhuriyet Halk Fırkasının Namzedleridir Ve 
Fırka Tarafından Onun Namına Namzedliklcri Konmuştur. 

Bu Saylav Listemiz Tam Ve Kamildir · 
(Battarafa 1 İltcl ytbde ) 

Antalya 
1 • Dr. Cemal Tunca, Hki 

Antalya aaylaYJ, 2 • Numan Ak• 
ıoy, eski Antalya aaylavı, 3 -
Rasih Kaplan, eakl A1ttalya Hy• 
lavı, 4 • Türkln Ba9bui - kadın· 
Feyziiti HHsl kız kıımı mUdOrlt, 
5 - Celil, Haleb konıoloıu, 
6 • Nazif Arıcan, Adliye baka• 
nlıtı müsteşarı, 1 • MUıtakil aay
laY için boı bırakılmııtır. 

Aydın 

1 · Adnan Ertekin, eski Aydın 
.ay)avı, 2 • Dr. Mazhar Germen, 
eski Aydın aaylavı, 3 - Abidin 
Özmen, Maarif Bakam, 4 - Tabıln 
San, eski Aydın saylavı, 5 -
Nazmi topçu, Ukcar ve Aydan 
kooperatifi idare meclisi üyesi, 
6 - Nuri KAznn, Söke çifçile· 
rinden. , 

Bahkealr 
1 - Enver Adakan, Hkl Balı

kesir aaylavı, 2 - Hlcim T eıer, 
eski Balıkesir aaylavı, 3 - O. 
Evren, eski Aksaray aaylavı, 
4 • lsmail Hakin Uzunçartılı, eski 
Bahkeair Saylavı, 5 • General 
Kazım Özalp, BüyOk Millet Mecliıl 
Baıkanı, 6 • Mehmed Cavid De .. 
mir, eski Balıkealr aaylaYı, 7 • 
Oıman Niyazi Burcu, Hkl Çanak
kale 1&ylavı, 8 - Hayreddin 
Karan, eski Bilecik aaylaTI, 9 • 
Sabiha Gökçül • kadın 4 Izmlr 
Kız Muallim Mektebi MUdUrll, 
10 • Rahmi, Balıkealr 8uarluk 
kaıaııı çlftçilerinde11, l 1 4 Cemal 
mDtekaid miralay, 12 • Dr. H11an 
V aaıf Somyörek dlıçl mektebi 
profeaörlerinden. 

Bey•zıd 

1 • lhaan Tav, eıkl Beyaııd 
Hylavı, 2 - Halid Bayrak, Hkl 
Beyazıd ıaylavı, 3 • Übeydul
lah, eıkl Beyazıd ıaylaYı. 

Bilecik 
l • lbrahim Çolak, eski Bilecik 

saylavı, 2 • Salth Bozok, eıki 
Bilecik Hyla .,,, 3 • Dr. Gelleral 
Beaim Ömer, Ünlnralte Hlri 
profeıörlerinden. 

bolu 
1 • Cevad Abbaı Gürer, eald 

Bolu aaylavı 2 • Dr. Emin Cemal 
Suda, eıki Bolu aay)avı 3 • Hasan 
Cemil Çambel, eaki Bolu 1aylavı 
4 • Iımall Hakkı Uzmay, eaki 
Bolu ıaylavı, 5 • ŞUkrO GUlez, 
eakl Bolu HylaTı, 6 Mithat Ku
ray, eald Iıtanbul aaylavı, 7 • Mit· 
had, mütekait askeri kaymakam 

&urdur 
ı · Muıtafa Şeref Özkan, eakl 

Burdur saylavı, 2 • Halit Onaran 
eıkl Burdur aaylavı, 3 - Ibrahim 
Necmi diJmen, Türle dili tetkik 
cemiyeti genel kAtibi. 

bursa 

1 • Aaaf Daraı eski Buna 
ıayla•ı, 2 - Dr. Refik GUran, eakl 
Buraa sayla•ı, 3. E1ad Sagay eald 
Buna &ayla•ı, 4 • Muatafa Fehmi 
Gerçeker, eski Burıa aaylavı 
5 • Refet Camtez, eski Buraa aay· 
lan 6 • Dr. Galib Kahraman 

' eski Bur1a aaylavı 7 • Fatin Gn-
vendlren, eıki Trabzon aaylavı, 
8 • Dr. Sadi Konuk, C. H. Fırkası 
Buraa Villyet Jdare heyeti baı-

kam. 9-Atıf, Adliye mtifettifi, 10. 

1 

,., 

. 
Liatede iımi .olmıyanlardan Re,id Saffet, İbrahim Alleddin, V aeif 

Ş•kibe Şekib ltel • kadın· lnegöl 
baviranda çiftçi, 11· Sadettin Fe
rid Talay lstanbul avukatlarından, 

Çanakkale 
J - Ahmed Cevad Emre 

eski Çanakkale 1aylaYı, 2 • ŞUkrU 
Yaşın eaki Çanakkale saylavı 3· 
Ziya Gevher Etili eski Çanakkale 
1aylav11 4 • Dr. Mustafa Bengisu 
Ödemft Belediye Baıkanı,5- Hilmi 
Ergenell Birinci Umumi Müfettif, 

Çanktrı 

1 • M. Abdlllhalik Renda, eskl 
Çankırı 1&ylaYı ve C. H. f1rka11 
meclis grupu baıkan vekili, 2 -
Rıfat Ünftr, eıki Çankırı saylavı, 
3 - Ziya Esen, Hki Çankırı ıay
lavı, 4 - Sami Çölgeçen, eıkl ıay
la vlardan, 5 • Müıtakll aaylav için 
bot bfrakıJmıthr. 

Çoruh 
1 .. Akif, eıki Rize aaylavı 2 .. 

Ali Zırh, eakl Rize aaylavı 3 .. 
Atıf Tuzun, Hkl Rize aaylavı 4 -
Fuad Tuncay, eakl Rfze ıaylavı 
5 • Haıan CaYld, eski Rize aay• 
lavı, 6 • Aıım Uı, Hki Artvin 
saylavı, 7 • Mehmet Ali Okar, 
eıkl Artvin 1aylavı, 8 .. MUhendlı 
Ömer Fehmi, yollar .ve binalar 
dalrHl batkanı. 

Çorum 

1 - Dr. Muıtafa Cantekin Hki 
Çorum aaylavı, 2 - Iamail Kemal 
Alpıar eski Çorum eaylavı, 3 • 
lımet Eker eaki Çorum aaylavı 
4 • Mllnir Çagıl, eski Çoru..; 
saylaYJ, 5 - Nabi Riza Yıldırım, 
eski Çorum saylavı çiftçi, 6-EyUb 
Sabri, eaki saylavlardan, 7. Bay· 
tar Ali Rıza, Tayyare cemiyeti 
mUfettiti ve C. H. F. villyet 
heyeti eıki baıkanJarından. 

Deniz il 
1 • Dr. Kazım Samanlı, eski 

Denizli saylavı, 2 • Emfn Aslan 
Tokatlı, eski Deniıli aay)avı, 3 • 
Haydır RUştu Öktem, e1kl De-
nizli aaylavı, 4 - Mazhar Müfit 
Kansu, eıkl Denizli aaylavı, 
~ - Necib Ali KUçüka, eıki De· 
niıli ıaylavı, 6 • Yusuf Haıkaya, 
eıki Denizli aayJavı, 7 • Dr. 
Hamdi, Denizli memlek6t haata-
neai baıhekimi,18- müstakil 1ay}ay 
için boş bırakı lmııtır. 

Dlyar1beklr 
1 - General Kizım SevUkte

ki11; eıkl Diyarbekir saylavı, 
2 - ZekAi Apaydın, Milli Müdafaa 
bakanı, 3 - Zeki Meı'ud Alaan, 
eakl Diyarıbekir aaylavı, 

4 - ZU!fO Tigrel, eski Diyarıbekir 
aaylavı, 5 • HuriyeBaha iz - kadın· 
pedagojJ mualliaıl 6 • Tevfik 
bilge lstanbul kız ve 
kuleli l iıelerinde tarih muallimi, 
1 • RUıtU Evkaf umum müdürü 

Edirne 
J - Faik Kaltakkıran, eski 

Edirne saylavı 2 • Şeref Aykut, 
eski Edirne aaylavı 3 - Dr. Fatma 
Şakir - kadın • G ura ba hastaha· 
nesi iç haatahkları mntehaasııı, 
4 - Mecdi Boysan, lıt anbul tüc· 
carlarından 

El Aziz 
1 - Ahmed Saffet Ohkay, 

eski EIAıiz a .. y avı, 2 - Fazı l Ah· 
med Aykaç, eski E!lziz saylavı, 
3 • Fuad Ağralı, Maliye Bakanı, 
4 • Fuad Ziya Çiyiltepe, tıkl 
E1Aziz aaylavı, 5 • Tahıin Berk, 
eaki Elhlz saylavı. 

Erzincan 
1 • Abdülhak Fırat • eski Er· 

ıincan aaylavı, 2 - Aziz Sami İlter 
eski Erzincan saylavı, 3 • Saffet 
Arıkan eski Erzincan aaylavı, 
4 • Hikmet ışık Sıvaa Halkavi Ye 

belediye baıkanı. 
Erzurum 

1 - Aziz AkyUr~k. Hki Erzu
rum saylavı, 2 • Dr. Ahmet Fikri 
Tuzer, eıki Erzurum ıaylavı, 3 • 
Nafi Atuf Kansu, eıki Erzurum 
aaylavı, 4 • Nafiz Dumlu, 
eski Erzurum ıaylavı, 5 -
Necip Aıım eski Erzurum, 
aaylavı, 6 • T ah&ln Uzer eski 
Koaya saylavı, 7 • Nakiye ElgUn 
-kadın· lıtanbul Şehir MecHıl 
UyHi, 8 • General Zeki Soydemir, 
Birinci ordu Müfettlıliğl eski Er
kiniharblye Baıkanı, 9 • Fuad 
Ankara Cumhuriyet mUddeiumu· 
miıl, 10 - Şükrü, Türk Tayyare 
Cemiyeti Başkan muavinf. 

Eskişehir 

1 - Ahmed Özdemir, eıkl 
Eıkiıchir aaylavı Devlet Demir· 
yolları Eıkifebir fabrikaaı eaki 
uatalarından, 2 - Emin Sazak, 
eıki Eskiıehlr uylavı 3 • Yuıuf 
Ziya Özer, esld Eıki
şehir saylavı 4 • Oıman, Cumhu
riyet halk fırkası Eıkitehir vila-

yet idare heyeti batkanı, 5- Müı· 
takil aaylav için bot bırakılmııtır. 

Gazlanteb 
1 • Ali Kılıç, eıki Gaziantep 

aaylavı, 2 • Nuri Conker, ealli Ga
ziantep aaylavı, 3 • Reıid Aiar, 

eaki Gazianteb aayıavı, 4 -
Şahin, eski Gazianteb saylavı 
5 • Bekir Kaleli, lstanbul avukat~ 
tarından . 6 - Remzi GOrez, eıkl 
saylavlardan, 7·Ömer Asım Aksoy 
Gazianteb C.H.F. fırkaaı Başkanı 

Giresun 
l - Hakkı Tarik Us, eaki Glre

ıun aaylavı, ~ • Genaral Ihsan 
Söhmen, eaki Giresun aaylavı, 
3 - Talat Onay, eaki Çankırı say· 
lavı, 4 • Münir Akkaya, eaki Gi· 
resun saylavı, 5 - Sadri Maksudl 
Arsal, eakl Ş. Knrahl1ar aaylavı, 
6 • lsmaH Sabuncu, eski Ş. Kara· 
hisar aaylavı, 7 • Muzaffer kılıc, 
tticcar ve Istanbul Şehir mecliıl 
üyesi. 

GUmUşane 

1 • Edib Servet Tör, eakl GU· 
mUıane saylavı, 2 • Haaan Feh
mi, eski Gttmllıane aaylavı, Şev• 
ket Erdoğan, eski Gümilşane 
aayJavı, 4 • Ali Şevket Önderse~, 
C. H. Fırkası Bilecik baıkam, 
5 - M. Durak, Erzurum belediye 
baıkam. 

lçel 
1 • Emin lnankur eski lçel 1ay• 

lavı, 2 • Hakkı Saydam eski lçel 
aaylavı, 3 · Ferid CelAI Gnven eski 
Merıin aaylavı, 4 - Hamdi ongun 
eaki Mersin saylavı, 5 • Süleyman 
Fikri Mutlu eski Merain Saylavı. 

latan bul 
1 - A bdUJhakhamit, eaki latan• 

bul saylavı 2 • Yuauf Akçura, 
· eald lstanbul ıaylavı 3 - Ali Bar
las, Hld lstanbul saylavı 4 - Ah· 
med HamdJ Denizmen, uld latan• 
bul aaylavı 5 • AJI Rana Tarhan, 
GnmrUk ve İnhisarlar bakanı 6 • 
Dr. Refik Saydam Sthhiye bakanı 
7 • Halil Etem Eldem, eıki l.tan
bul saylavı 8 • Sadettin Rıza 
Uraz, eıki l.tanbul Hylavı 9 - Sa
lih Clmcoz, eaki lıtaobul ;ıaylavı 
10 • Ziya KaramilneJ, Hki lı· 
tanbul ıaylavı 11 .. Hamdi 
Muıtafa Gnrsoy, eaki lstanbul 
aaylavı tabak uatabaıılarından 
12 - Y &far, eaki latan bul aaylavı 
tHviyeci uıtaaı, 13 - Hayrullah 
Ergin, eaki lstanbul saylavı kun· 
duracı, 14 - Dr. General Hakkı 
Şinasi, eski Erzurum 1&yJavı, 15-
General ŞUkrü Naili, eski kolordu 
kumandanı 16 • Fakihe Ôynen 
·kadın· Burıa kız liseal mUdürll 
17 .. MUstakil aaylav için boş 
bırakılmıttır. 

l•p•rt. 
1 • HUıeyia Ho .. a Öıdamar, 

eakl Jıparta aaylaYJ, 2 - Ibrahhll 
Demlralay, eski lıparta ıaylaflr 
3 • Kemal Turan Ona), Hki Ir 
parta aaylavı, 4 • Mükerrem 011' 
aal, eski lıparta ıaylavı. 

lzmlr 
1 • Dr. Tevfik \UıtU Ar•lt 

Dış Bakanı, 2 .. Kamil Dunun, 
eıkl lzmir aaylavı, 3 - Generıl 
Kbım inanç, eıkl lzmlr saylavı, 
4 • Celil Bayar, Ökonoml BakaDI 
5 - Eıad Bozkurt, eakl lzmlr uy• 
lavı, 6 • Rahmi Köken, eakl b• 
mir sayla vı, 7 • Hamdi Ak-
ıoy, eski lzmlr aaylavı 8 " 
ŞllkrU Saracoj'lu, Adliye Ba• 
kanı, 9 • Sadettin Eplkmen, eıkl 
Iımir~ıaylavı demirci uıta11, 10 .. 
Benal Nevzad - kadın• C. H. fır 
kaıı vlllyet idare ve belediyi 
Uyeai, 1 l .. Hüınil Çakır, Inhiaa_.. 
lar umum müdürü, 12 • Haaall 
Ali Yücel, orta tedrl1&t umuld 
mnduru, 13 - MUıtakll aaylav lçld 
boı bırakılmııtır. 

Kara 
ı • Baha Tali Öngören eıld 

Kara ıaylavı, 2 • Faik BermeJt 
eakl Kara ıaylavı, 3 Mehmecf 
Nafiz e1kl Kar1 ıaylavı, 4-General 
Muhiddin AkyUz, eski Kar• 
aaylan, 5 • Ömer K&mll KUnta1 
eski Kara aaylavı, 6 • Eaat Otu• 
eıki Rize aaylavı, 7-HUsrev Sami, 
eski saylavlardan. 

Kastamonu 
1 - Tahaln Çoıkun,eakl Ka~ 

tamonu aaylavı, 2 - Veled lzbU" 
dak, eakl Kaıtamonu aaylavı, 3• 
Sıtkı Şerif, Tosya kazaıında çif tçJ. 
4 • D. Tevfik Aılan, Kaıtamond 
C.H. F. baıkaııı, 5 • Şerif, bari• 
clye bakanlıtı ikinci daire birill4' 
el ıube tefi, 6- Abdurrahman Erli 
men, etki Erkloıharb binbaşısı, 

batcı, 7 • Ibrahim Karan tay, TOrll 
dili tetkik cemiyeti Uyeai Baltıll 
devletlerinde maslahatgüzar, S.Dr. 
ŞtıkrU Şenoıan, lımir' de doktott 
Q. Mllıtakll ıay)ay için bo~ hıra• 
kılmı9tır. 

Kayseri 
1 • Abmod Hilmi Arga, e11d 

Kayaerl saylaYı, 2 • Reıit Ö1.101ı 
eaki Kayaeri ıaylavı, 3 • Nahit 
Keren, eaki Kırklareli saylaVfı 
4 • Ferruh GübgUz -kadın· KaY" 
aeri Belediye Uyeai, 5 • SUleym .. 
Demlre:ıen, Ankara aıkerl fabrİ" 
kaları tOfek kısmı ustabaııllt 
6 ·Veli Yaıın, Çanakkale C.H.f• 
Ye beledJye batkanı, 7 • Avukat 
Haıan Ferit, eakl 1aylavlardaOı 

8 - Salih, Iıtanbul Bakırköy b•flt 
fabrlkaıı bat klmyaıerl. 
1 Kırk iare il 

1 • Dr. Fuat Umay eıki Kırk
larell . ıaylavı, 2 - ŞeYlcet QdO~ 
eski Kırklarell aaylavı, 3 • ZUh~ 
Akın, çiftçi Ye Lüleburgaz C.tl.r 
baıkanı. 

Kır,ehlr 

1 • Hazım börekçi, eski J(ı~ 
t•hlr saylavı, - 2 Lötfi Mtıfl 
Özdeı, eski kırşehlr aayJ&\•ı, ~:ı 
Ali Rıza EHn, baytar umum ınil lt 
tiıi 4 • Ahmed Seyfell, Kırşeb 
C. H. F. baıkanı. 

IKoceell 
Ali Dikmen eıkl KocaeU ,.'( 

' "i ,,, 
lavı, - Ibrahim SDreyya 1 

• 

( Denaı 10 umcu )ibtl• ) 
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llA~AR OLA 

Sabdan Sahya 

Ambal•jlar 
l!. Yulllurıanın •mbai,jını Türko· 
... döıu .. 
. nı.ın; meyva1tın amball· 
Jını da 
d mc}va enstitüıUI Ben sa· 
•=e i~~anın atmbalajı ıdan balı· 

•c•rı111 . 
110 

Ne o, n:ye garib ıeli) or? in· 
E ın •mba!ljı olmaz mıymıt? 

Vet dU .. 
in fUnc:. üğilnUz ,eki!de olmaz. 
di;:nı Ynldız ı kiiıda sarıb ka· 
on kutuya yerleıtirmezler. Fakat 
bu un da bir ambalajı vardır. Hem 
lci aınb:tlaj okadar fazla cinatir 

''Yrnakla bitmezi 

baı·~eaela bay okurum. Siz am· 
aıl· d ı:.•ı . . . ? Ş dak' • eaı mısmız u ıırtınız· 

•rn~ koıtUm denilen nHne bir 
alAj •a}·ılmaz mı? 

111 :•Y•n karıDma amballjı. ya· 

1 
n • da ıiziaki hiç kalır. Öyle 

le·~ fpeklf rob, yUnlli caketten 
ıı~ kat güzeldir. Hele ıokaj'a 
ıa tıtı zaman giydiğ'i mantoyu 

•E 
1 

Kendi Kalbimle 
Haaan B. tramvay kondokt6-

rllne söyledi : 
- Kurıun kalemin var1a ve• 

rlr miıln ? 
- Vereyim? 

Kondoktör kalemi verdi ı 
- Şimdi de numaranı ıöyle 

bir katıda yazajım 1 

- Numaramı ne yapacakıımz? 
- Uranın üıtünU on para 

eksik verdi diye tikayet edec .. 
ğim 1 

Bugünlerde 
Haaan B. ye, dertli derdini 

anlattı : 
- Bu onbeı gün içinde Uç 

amcazade mi birden kay bettlm. 
Haaan B. yeiale içini çekti : 
- Bugünlerde böyle ıeyler 

herkesin batına geliyor, dedi, 
bea de Uç ı•mıiyemi kaybettim ! 

ınntızUn önllne getirirseniz bu ·-b . ' •d •llıın gUzelJlğlni ıiz de takdir Haun B. - Şu hırkanı büabütiin elinden almadan ıana rahat nrmJyeceklerini hilA anlayamadın mı? Sor 
erıoniz. -============-=-================----=~=============-============--============== 

'1 
Şık kadın bir kumaıa bakbı 
- Bu iyi amma dedi, dalaa 

babalııı yok mu ? Yolumun üzerinde ellilik bir 
•da m raatladım. Sırtına kalan bir 
Palto glymit, gözünü batını bir 
•tk il 1 e aarm19tı. Kendi kendine : 

h - Tamam, dedim, gribtea 
orunmak için mllkemmel bir 

•111balij modeli 1 Sergiye konul· 
lbıya değer 1 

lal Şık giylnmlı yaıb hlr kadını 
l ~· benzetirim bilir miıiniz ? GU· 
ı:til~lr kutuya konulmuı bayat 
1e ku111 tekerine 1 Kutuıu•u 
1c.:•tnıek güzel olur, amma ıe-

.. Yeaıemeli ! 

CJ. 
Çolc lıJıaaı, ambalaja benzet•ekte 
•11aı,,1'~lı1ım. Fena bir mal iyi 
~ lı içhıde naaıl mOtterl bu
)İ1ı11ı' kçlrldn bir kadın da iyi ıt
dtreb~ır ~•Y•ılade kendini belen-

* 
din 8-ıın •mballjı tapka, •lcu· 
•ıaabaı:~bılAjı elblee, ayaldann 

J• •yakkabadır. 

Hasau B. - Demindenberi ıöyle· 
diklerimi, anlamadın ha; olacak t•Y 
değil, yokıa benim ıözlerim de Ana· 
dolu Ajansının telrraflarına mı ben· 
aiyor1 

···············~·····-···-....... -..... _ .............. .. 
Ne Yapahm 

Hauo B. Taluimde bir apart
man yaptırmııb. Birinci kat bir 
odalı idi; ikinci kat iki odalı, 
llçOncll kat d6rt odalı, d6rdlncD 
kat Hldı odalL 

- Bu ne biçim apartman! 
Dediler. Haun 8. cevab verdi: 
- Ne yıpalım arealar çok 

pahalı! 

Neye Yarar 

Haber Ver 
Hasan B. hastalarını uıun ıa· 

man bekleten doktorun muayene· 
hanesinde baatabakıcıya aöyledi: 

Haaan 8. tezglbdarın kulağı· 
na: 

- Patronuna ıor. Belki hatır 
için bu kumaşın flatlni de birkaç 
kuruı artırır. 

Hayır 

- Doktora haber ver, eğer Haaan B. la karııı bir yln 
beı dakikaya kadar beni odaıına hırka örüyordu ; Haaan B. 
ahb muayene etmeı1e, iyi olub ıordu: 

buradan aldeceğlml - Nereıini 6rUyonun? 
Ola Bilir - ikinci kolunu! 

Haaan B. e söylediler: - Bir iki damla yağmur yağdı. - Birinci kol bitti demek. 
- Karın den!ze dOtdl, bir - Eyvah yine Avrupa trenleri - Hayır. En evvel ikiacl 

aaattir denizin dibinden çıkamlyorl Edirneden bu yana geçemiyecekler. kolu örmeden batladıml 
Haıan B. merak etmedi: --·-.. - ......... - ............ ____ Korktum 
- Olabilir, dedi, orada da Onun için Haıan B. in karıaı atladı: 

ıe•ezelik edecek birini bulmuıtur. HHan B. ıöylUyordu: _ Her gUn •alıyorum da, de· 

Eskimez - Jimna•tlk vllcud için elzem· dl, bir kere aebebinl ıormadın · 
Ha1an B.e derdi yandı: dlr, jimnaatik yapmıyaalar çabuk - Korktum ? 
- Ayakkablanm çok çabuk yıpramrlar. - Neden ? 

.. kldiler, ne yapayım bilmiyorum - Ecdadımız jlmnaatltJn ne - Babahya malolur diye 1 
Haaan B.? oldutunu bilmezlerdi. Şurası 

- Bllmiyecek ne var doıtum, - Onun için ya hepıi 6ldlller. Haaan B. Bir ıencln yazdata 
bir otomobil ahr11n, ayakkabların Nasihat romanı okumuıtu ı 
eıkimez 1 Gene ıörünmek arzuıundakl Romanınız glbel ••ma, 

Değifmemif kadın Hllaan B.e teıadof etti: dedi, hakiki hayattan ahamaı 
Birinden bah.edlyorlardı: Haıan B. , dedi, dOn ço- deiUI lc,d~hıı blrteyin ambalajı yok, 

bil'er •nn •ğızlarının ! Onlara da 
Ytlıden •~baJAj bulunaaydı. Bu 
turdu. •iki çeneleri bira.1 du· 

- Karıaı 61elidenberi aklıba· cuiunuı.u ıördUaı çok beğendim, - Me1ell nereal Haaan B.: 
Y •tını aakhyan bir kadından tında deilll Dediler Hasan B. ne kadar nazik.. - Iıte, meaeli ıuraaı " bir 

bahsediyorlardı. Haaan B. : ıtUdU: - Öyledir Bayan, ben ona· dostuna bir mektub yazmıı po .. 
- Yaıını aaklamuı neye ya• • - DHenlze, dedi, hiç detit-- yatlı kadınlara k~rıı daima naıik taya Yermiıti. Doıtu mektubu 

~ Paz.rola rar, dedi, yOzOnll aaldıyamiyor kil memlt- da•raamaaını naııhat ededm. erteıd ıllnü aldı., 
··~·································,···························································~ ............................................ . 

Saatler Kontrol Edlllrken ! 

işi SÜD İŞi ET 
Du ... lb. 
\'111• a 111 lcara9maaam ben etliye, ıtıtlDye, 
Nedir rd Yerme1em laem bin bir 6illdlilye. 
ltfı uıum bilmem ki bu mezbaha derdleri, 

ltııd· d 
Et ucuz) 

1 0l•tdı her tarafı, her yeri, 
f.fer'- b•~ dediler, pahalanır dediler, 
" ilet lr 
ı ok 18 1 

fey a&yledl kim Yaraa birer birer; 
C•lebl yı~ • fazlaymıf, kiloyla aı olurmuı; 
\'ok k~ı' 1 u itde de birer hlaH hulurmutl 
Böyl•af or 8 f Yİmit tayıyla halk ı.ararda; 
Uc:uılar 0 

urs7 da ldmıe kalmazmış darda: 
Bu ltlerd:c:u~ •nıaz iyidir hayır detfl; 
Bilnıedinı lı~D• biz zarardayız bunu bil! 
Ne var b' emedim, 61retin artık ne yar? 

ıze? Kir mıdır, ve yahut ki bir .1ararl - Haaao B. amoa ıu Maim 1Ud de bir kon&rol et, melde~iı:a ıaatiae hiç 
- o H & uy1DJ1or da, Mıam ı- bNI• di79 ... abyoruml 

~~-...-....~~--~_.:.~~·=·~·~....J -· 

Suyu çok ıntn azdı; ıuauzdu, yok, ıuluydu, 
GUğOmle~ln içleri Kırkçeımeyle doluydu; 
Hallı alld bulunmazmıt hepsi de karaşıkmıf, 
Bunları dinlemekten dinleyenler de bıkmıf. 
Slld içer bu Wkede çocuklar hem bü) ükler; 
içerler amma vardır hepıinde de b:r keder. 
Derler ki içtiniz mi öyle ıey ki belirsiz, 
Ne satanlar bilirler ae de içenler ki biz; 
Belediye uğraıır bu fti dUzeltmiye .. 
Uğraıbiı yaramaz bilmem ki neden, yin~? 
Aynı derd rnnden ,one hep çoğalır aza.mu, 
Halledilmeı bu it de nedense bir gün biraz 
Dileilmiz ıudur ki tadahm ıOd tadıntl 
Unutalım karııık ıld aatanan adını! 

P. O. H- 9.ı 
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Samanhk S yran Olur ! 

" ı H raretlen 
- Aman anne sus, tazenin 1 

çaldığını dinlly lim. Elleri d rd 
görmesin, bu galiba Nemse mat şı .•. 

Orta kanepelerd n bir se : 
- Prusyelının Pariıe duhuli 

marşı cfcmJ 

şürmez; kadınlar, der, böyle ev 1 
içinde ömrünüz kararıyor, kUtnh 
oluyor. Biz de bir saz t kımı dü· 
zelim; canınız lst diği zaman kız
ları karımıza dizin; çaldırın, sör 
lelin, eğlenin .• 

loca olmazsa içine adımımı atmam. 
Çırçır ıuyunn, HUnkftr suyuna 
gideriz. 

Etrafta herkes: (Aman kema· 
nın şu gıygıyı b:tsinf. Şu kör 
dilenci ağızlı hanende gazeli 
kessin!) diye can atarlar .. Hokka· 

Karşıdan başka bir ıes: 
- Hayır güzelim, küçUk Vir· 

jininin Güvercin kantosu •.• 
Öte taraftan biri: 
- O da değil iki g8ıUm, at 

canbazında, telgraf telinde kaynn 
kızm h va ı. Bunu k rime cari· 
yeniz de çalar; bizim gelin hanım 
da özenir amma pek beceremez; 
yUzüne gözüne bulaşhrır. 

Bohçacı madam hepsini sus· 
turdu: 

- Yok hanımefendim, buna 
alaturka da (Demirci opera), Tal· 
yancada (il Trovatore) çağırıyoğ· 
lar, oma biliyoğsunuz ne yüksek 
morso?,. Bu dünyada ne kadar 
grand opera vağ, Paris, London, 
Berlin, Viyana, Prağ, Napoli, Mi
lano, Petersburg... Epsfıinde 
zaman bir gala oyun oluyoğ ... 

Mflnasebetsizlik para, pullamı?. 
Şaban paşı:ının hanım da, pata• 
vatsızın birinci numarasıydı. (Tro
vatore) operası, kusursuz, falso
suz, güldfir, glildllr çalınırken, 
lakırdı kıthğıııda sınalar buda· 
mak kabilinden bir nane yedi: 

- Alafranga iyi hoş, usta 
harcı, o cihbtlerine ıfü.Om yok; 
gel gelelim başlar başlamaz göz 
kapaklanma bir ağırlık çöküyor; 
sarmısaklı cacık yemişim gibi Os
tDm e bir gevşeklik geliyor... Ah 
canım alaturka, neredesin ince• 
saz? .. Darbuka ile zilU maşanın 
bile hali başkadır, 

Bu sefer Zilhanım canibinden 
iıaretler başlamı§h. Kadınına, or
tanca kadınına boyuna göz açıp 
kapıyor, dilini çıkarıp döndürü
yor, geyirir gibi yapıp yüksek 
sesle ( Estagfurullehl) diyor, bir 
tUrlll nazarı dikkatlerini celbede
miyordu. 

Çok sUrmedf, gördüler; mera• 
mını çaktıhır; seslendiler: 

- Zilhamm, söyle de aaz 
takımı gelıin ! 

Kihya kadını 
- BaşUstUne elmasım! diyerek 

dışarıya bir perende daha attı. 
Beş dakika geçmeden, sazları 

ellerinde altı cariye, içeri girib 
dizildiler; yerle beraber temennah 
ettiler. 

Bil} ük hanım göz kırpıyor, 
kafa snl'ıyordu: 

- E>l nm erkek takımına 
inan olür mu? •• Findik gibi, fistik 

gibi, tazeleri k rsisinda oturtmak 
ne liiziml .. 

A papapal... Sonra Merkep 
kumı:ındari (Yani Merkez kumnn-

darı) pasanin ikinziıi bizim Saba· 
naki oluyor .•. 

Kızı coşuyordu: 
- Saz dcninc her yerim bı· 

r kır, elim ayağım sarkar. Dü· 
ğilnierde koltukl rıma girerek, 
eteklerimi tutarak bnı köşeye 
g çirtirler, gözUmUn içine bakar· 

lar. iki d kika durur durmaz 

kendimi dışarı atarım; ça gıcıla· 
rın perdesi önünde, ay k ta· 
kımının rasma karıımayı göze 
a ırım.. Ahdinin, Hasanın Şev
kini Uyatorelarındn, saza yakın 

Takas su·ist·mali 
Me ele, ihtisas Mahke

m sine G · decek 
T kas ıui isUmalf tahkikatının 

vardı~ı neticeler hakkında Güm· 
rük \' İnh:snrlar ve Ökonomi ba
kanlıklarına izahat vermek üzere 

Ankaraya giden komisyon reisi 
Bay Ali Kemal şehrimiıe dön· 
müştUr. 

T ahldkat evrakının ihtisas 
mabkem sine verilm si bir kaç 

gün daha uzayacaktır. Yolsuzlu• 
un kaçakcılık olarak tesbit edil· 

meıi dolayuıile, mesele doğrudan 
doğruya ihtiaas mahkemesince 
tetkik edilecektir. 

Beş Kumarbaz Tutuldu 
HUınU, Sarafim, Mehmed, Şa• 

ban ve Yani adlı beı kumarbaz 
Balarköyde Sakızağacı orta soka
ğında Kadrinin kahYesinde kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. ... ~ ........ ~ 

:= TAKViM:= 
Ola SALI 
28 5 ŞUBAT 

Arabi 

Kasım 

eas 9o -Rumi 
l Zllka:I 1851 20 2 el Klnıaa 13JO Haremağalan alh sandalye 

koıturdu. Sazende kalfalar, salo
nun nihayetindeki aağ köıede 
halka oldular. 

Vakit E:ıuıt Va•11t V •-ı 1 
------ı---r-:;-'-=:~~a-K_•ı-·~·n~ı~,.:.V~u~a~ 

Gll .. f 1 39 7 09 Akıııa u - 17 Ti 
Öfle 6 57 12 281 Yat•ı l l3 19 02 

Altısı da bir örnek, camgöbeği 
elbiseler giymiıler. Bqlannda 
ayni renkte papaziden hotozlar; 
bellerinde yine ayni renkte ibrişim r 
kuşaklar. 

Biri kemani, biri udi, biri 
tamburi, biri kanuni, ikiai de 
hanende. 

Baoladılar ahenge : Evveli 
hicazıhUmayi'ın peşrevi. 

Fasıl yapılırken kalfalar oka· 
dar ciddi, okadar resmi, okadar 
abus duruyorlardı ki sanki bir 
cenaze havaıı çalıyorlar.. Güya, 
içi çalgı . ı 6 manken, makineleri 
kurulub yayları açılmıı, hep bir
likte hareketteler. 

Sazı kim dinliyordu. Şaban 
Paşanı.1 Hemmefendi ağzı açmııtı. 

- Allah Udümüzden ekiik 
etmesin, paşacığım bizleri pek 
dDşünilr. Aynı zamanda inceaaza 

~diiİ do bayılır. Dilinden dil-

l.Jdndl g 43 1, 12 l111aaı. lJ ~ s Ti 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece nöbetoi eozaneler fonlardır: 
1ıtaııbul tarafı: Şehzadebaşında 

(Hamdi), Yenikepıda (Sarım), Hafız· 
paşada (M. Fuad), Şehremininde 
(A. Hamdi), Saınatyada (Rıdvan), 
Unkapaııında (Y orgi), Balatta (Hüaa
meddin), Eyübde (Hikmet), Ileyaııd· 
da (Cemil), Sirkecide (Eıref Neıet), 
Sirkecide (Be§İr Kemal), Bakırköyün
de (Hilal), Beyoğlu tarafı: Taksimde 
(Kanıuk), Paugaltıda (Karakin Kttrk· 
çüyan), Galatada (Hidayet), Kurtu
luıta (Necdet Ekrem), Kaııımpaşada 
(Merkez), Halıcıoğlunda (Halk). Kadı
köy tarafı: lıkele caddesinde (Sofu.. 
yadie), Yeldeğirmeııinde (Üçler). 'Oı
küdar tarafız Selimiyede (Selimiye) 
BUyükadada (Şineııi Rıza) eczaneleri: 

baz çıkınca, ağzile kuş tutuyor 
deseler, bnkmarn arkamı dönerim. 

Amma saz başlayınca kulaklarımı 
dört açarım... Eksik olmasın 
Şaıimendciğim (yani badem şeke-

rini yutan kızı ) ara &ıra kulağı· 
mızın paslarını döker. Öyle bir 
ud çalar, öyle bir ud çalar ki 
tahta parçasını lisana ge~irir .. 
efendim, ustası Mısırlı lbrahim .. 
Şimdi diyeceksiniz ki o çalmasın 
da kim çnlsrn? Bu doğru söze de 
eyvaUah!. 

Kızını ne dUrtme, ne çekiştir· 
me, ne çimdikleme: 

- Hay di&ene Şaıimend, teyzen 
hanımefe dilerde işits n er, şu 
sazende kalfadald udu al.. .. nna· , 
neydi o sevdiğim hava, aşklı, 
doktorlu bir Şe) di, onu çalsana!. 

( Arkası var) 

1 

bcyoğlu OçUncU Sulh Hukuk 
H kimi" lnd n . 1 - M d Kate. 
rin Ko.4lrO ile M tma:ı; 1 Mers des K0<
pello, Lcont"na, Emilyo Edmondo v 
Alberto'nun b:rl ıkt mutaaarrıf olduk-
lnrı 3288 l i~a muha rn n kıymetli 
Beyoğ.u KAtıp Mustafa Ç~lebi mahal• 
lesinde Çu ur Çeş sok tında Hıd 
5 yeni 3 sayılı: 

Bo?rum kat nda kırm ızı tuğla dö
tcli bır mutbak, sarnıç, kuyu bir 
ufak hizmetci odası ve bir kömü;HlğU· 

Birınci katında önde balko lu b'; 
aalon ve arkada bir oda ve bir hela· 

ikinci katta, önde iki od , ar1'ad~ 
çini döş li bir banyo yeri iki ufak 
dolap; ' 

Çatıda, biri örtülO diğeri açık iki 
ufak taraça; ve arkasında 2 metre 
gen!fF ğ; n ~ ayd•nlığı havi; kagir, 
dahıh te.şkılatı nhtap evia tamamı 
fuyuunun izn eıi zımnında açık arttır· 
maya vaz difdiğinden 6.3-1935 tarihine 
mfisadif Çarıamba gOnü a:uıt 15 den 
16 ya kadar l:ieyoğlu Sulh Mahkemesi 
BafY .ıganhğınca milzayedo ile satıla
caktır. 

Arttırma bedeli kıymeti mubam· 
menin % 7S ini bulursa o gün ihale 
edilecektir. Uulmndığı takdirde en 
son erttmının teahhildü baki kalmak 
fDrtlle ikinci arttırma on betlnci gürao 
gelen 21-3-1935 tui.hli Perıembe günQ 
1Bat 15 den 16 ya kadar icra oluna. 
cnk •e en çok arttırana ihale edile
cektir. 

2 - ihale tarihine kadar Maliye 
Belediye vergileri, Vakıf icaresl v; 
tellaliye milıteriye aittir. 

3 - Artırmaya ittirak ede~ekler 
muhammen kıymetin % 1 112 ku nis
betinde teminat akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu getir
meleri tarttır. 

4 - Artırma bedeli tarihi ihaleden 
itibaren 6 gOn zarfında Mahkeme 
ku •ına tediye edilecektir aksi tak
dirde ihale fesih ve farkı fia.t zarar 
•• ziyan, fahı bili hOkOm kendisinden 
tahıil edilecektir. 

5 - 2004 sayılı fcra ve İflas kanu
numın 126 ıncı maddesi mucibinee 
gayrı menkul (berindeki ipotek aahibi 
alacalWlar ile difer allkadarlaı rayrı 
menkul üzerindeki heklarıuı hususile 
faiz ve murafa dair olan iddialarını 
hbat için ilin tarih.ioden itibareD 20 
rQn zarfında evrakı müıbilelerile bir
likte HtLf memuruna mllracaat etme• 
lid~r!er. A~si takdirde hakları Tapu 
•~cılile sabıt olmayanlar aatıı bedeli· 
nın paylatmaııından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme dinnlta .. 
nesine berkeıin g8rebileceti bir yere 
a1ılmııtır. Fazla malumat almak 
iıteyenlerin 934/37 sayı ile Baı yaz. 
fanlığa mOracaat etmelidirler. (7759) 

Şubat 5 _ 

Maliye Vekaletinden : 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 

alacaklarına mahsuben Otuz Sekiz kuruıtan alınmakta olan 
beher mecidiye, gUmllt fiatımn yllk1elmesl haaebile Kırk Bet 
kuruşa çıkarılmıı ve bu fiat llzerlnden kabul edilmesi için 
Malsandıklarına tebligat yapılmııhr. 

2 Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram ıaf i meskiik 
ve gayri meskuk halis gilmUıU 22 kuruş 50 santimden sabo 
aJacakbr. "557,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
BEYOGLU : Hüıeyinağa mahallesinin Mis aoka· 1750 hazine 

ğında eski 13 yeni 19 No. lı evin tahvili ile 
1/4 hissesi 

ı Hasan Paşa mahallesinin Taş köprü 1351 50 ' " ,, 
ıokağında 901 metreden ibaret 1 No. lı 

KADIKÖY 

arsa. 
KADIKÖY : Caferağa mahallesinin eski Mühfir· 

dar ve yeni Riı:aiye sokağında eski 
ve yeni 37 No. lu evin tamamı. 

BÜYÜKÇARŞI: Mahmutpaşn mahallesinin Kllrkcü
ler çarşısı içinde 37 No. lı maa oda 

3375 yarıiı nak• 
ten yarısı ha· 
zfne bonosu ilo 

400 " " 

dükkanın tamamı. 

: Osmanağa mahollesinin eski Halitağa 700 " ,, 
sokağında eski 18 ve Yeoiçeıme so-
kağında yeni 45 No. lı evin tamamı. 

ı Hızırçavuş mahallesinin Tahta minare 600 
" " caddesinde eski 169 yeni 163 No. lı 

dükkanın tamamı. 

KADIKÖY 

BALAT 

Yukardnki mallar 5/2/935 Sah günü saat on dörtte açık art· 
tırma suretile snhlncakbr. isteklilerin muhammen bedelin yilzde 
yedi buçuğu nisbetindc pey akçelerHe müracaatları. 11M,, (253) 

y de • • 
Darp ed"Imekto ohm Gümüş paralardan Dört Milyon liralık 

kısmı aı bir zaman zarfmda tamamın tedavlile vazedilmiş olacağın
dan eski gUmUş paraların 1 Şubat 1936 tarihinden Jtibaren her 
hangi bir kıymetle milbadele vas: ... ası olarak kullanılmıyacağı hila· 
fına hareket edenler hakkında k. unt takibat yapılacağı 2257 No.lı 
kanunun ekizioci maddesi mucib nce ilAn olunur. "558,, 

thalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden : 

2000 aded kusur, kereste, kalas, direk, kayık: 
Mu telif tarihlerde denizden toplanarak kunduzdere, Rumeli· 

feneri, Kasırkaya, D mirciköy, Akpınar, Ağaçh, Rıva, Yonburnu, 
Atlama, Galari, Erg ne çiftliğinde Muhafaza altında bulunan yu .. 
karıda yazılı mevad 25/1/935 den itibaren dahile ithal, hem de 
transit suretile açık arttırma usulu dairesinde satılığa çıkarılmışdır. 
isteklilerin 10/2/935 Pazar günll saat 16 ya kadar aatıı Komisyo
nuna gelmeleri. "343,, 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Mercan ağa mahallesinin Çakmakcılar yokuıunda 3840 metre mu
rabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmıı oda ve altında dO"" 
kuz dUkkiıılı Y usufyaıı hn~.nnın 240 hiıse itibarile Hazineye ait 
30 hissesi muhammen bedeli olan 15675 lira Uzerinden 10 şubat 
1935 pazar gilnü ıao.t 15 de kapalı zarf usulile aahlacakbr. Satıt 
bedeli Hirlncl taksit peşin, ikincisi bir ıene sonra alınmak prtil• 
ild müsavi taksitte ödenecektir. Iıteklilerin 2490 uyıh kanun bO
kUmlerl dair slııde, muhammen bedelin yihde yedi buçuğu nisbetin
de teminatlarile mektuplannı arthrmayı açma saatinden bir saat 
evveline kadar lstanbul Milll Emlak MUdUrlUğUndeki satıı komis• 
yonu reisliğine nrmelerl "M,, "284,, 

Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
Müaaderell emvaldıa Fındıklıda 7500 kilo, Bebekte 600 kilo 

meıe odunu bilmüzayede satılıktır. isteklilerin Beşiktq Orman 
idaresine Ye ihale günll olan 16/2/935 Cumartesi saat 14 de B~ 
ılktaı Kaymakamhj'ında Orman Mllxayedo Komiıyonuna lilzumll 
lüzumu müracaatları "528,, 

Tepebaıı Şehit 

• Tl7atroıuoda 
6·2-SS ten ltibar•O 

UNUTULAN 
ADAM 
6 Tablo 

Yazan : Nasıdl 
Hikmet 

Bu akıam IYlver1ite talebet._. 
Zehlrll Kucak 

Yarın akşam S Ü M E R Sinemasrnda 
Dllnya milletlerine ~2,500 milyon dolara mal olmut olan bnyDk 

harbın en müessir ve heyecanlı filmi 

KIYAMET GÜNLERi 
(1914 • 1918 harbi) 

batlıyor. Tenkidi, Claude Farrero'in kuvvetli kalemine medyundur, 
llAveten : F O X J U A N A L 



S Şubat SON POSTA 

TİBAD ve TERAKKİ 
9 inci kıs1m No. 189 

Nasıl Doidu ? .• 
Nasıl Yaşadı? .. Her hakki mahfuzdur. 

Nasıl Ôldü? 
~========~Ziya 

s • 2. 931 
~akir-.:::::::::::::::::=================~~ 

ded inin Bi ·çok Hareketleri 
• • • He esı erın ır efrete D .. şürdü .. 

-Zatişah ne1 gayet fa'aldirler. 
k Diye ıudan bir cevabla mu
t'~b le etmişti. Fakat Sefir git· 
ı ten sonra meseleyi Vahdeddin• 
aliylcınişti. V hdeddin, halk nra· 
•ında . 
bi §ayı olan bu zandan bU}'ük 
b r lllenınuniyet hissetmit, huıuai 
endegfinı vasıtasile bu ıa yiayı 

ienişleterd., kendi lehine bir 
Propag<?nda mevzuu haline getir· 
ıııı1u. 

ktı Vahdeddinin tenezzUI ettl~l 
ib çUldUkler, yalnız bunlardan 

aret değildi. Servete ve adJ 
llıcnfaatiere karşı olan mağlfıbi· 
~•tini de te%ce göstermişti. Bira· 
~rf Sultan Mehmed Reşad vefat 

ka •r •tmez, saraydaki kasaları 
1 I hlllen mnhnrletmiı.. Bunların 
ç bnde bulunan ve aabık padişahm 

fa •ına ald olan llç bini madeni 
Ve k Q usuru kağıd para olmak 
b~ert otuz bin lira ile kıymetdar 

dr •ofra takımını kendine mal 
e erek ıabık paditahın evJidla· 
rını, babalarının meıru mirasından 
~ahrum etmişti. Yeni padişahın 

u hareketi, saray halkı ile bu 
nıeseleye vAkıf olanlara derhal 
~cı bir nefret hissi vermlıtl.. f ıt• 
~susiyetleri hakkmda birkaç 

~ııal gösterdiğimiz bu :ıat, ıimdl 
ttihad ve Terakki rUesaıı ile 

k r§ı karşıya geçmiş.. Seneler
denberl kalbinde taşıdığı ldn ve 
~ay7ın intikamını almak için en 
sınsı hareketlerle ite gfr;ımişti. 

Bir taraftan hususi tetki!ltları, 
diğer taraftan da ordu arasındaki 
taraftarlan kuvvetini muhafaza 
ettiği için ittihadcılar eski vazi
~etlerfnden henUz bir şey kay• 
'bö tnıenıişlerdl. Eğer bu vaziyet 
p ~~ece devam ederse, belki yeni 
d~ 1tah1 da sindirecekler ve ken
gc:r•no :zarar gelmeyecek bir hale 
lan receklerdl. Bu hususta yap· 
tıetf ilk tecrübe, muvaffakıyetle 
teb c:lenmiştl. Saltanat ve hilafet 
ke ~ d~~Unü mfiteakıb ( tisi Mek· 
lat blllırı, Şerif HUseyin) bilvasıta 

an ula h b ·· d · Y 1 lia\'f a er gon ermış.. • 
Fakı eye biat etmek istemişti. 
lng·~t Ittihadcılar, bunun bit 
•tir 

1 ız rnanevrıı11 olduğunu ileri 
llliş~Uf~er; bu teklifi reddettir· 
Pad~rdı .. Filhakika bu harekct:e, 
cekııı~h Uıerinde nafiz olabi:e
lnitl tr ne bir delil elde et· 
Alrner... Hatta bu \•esile ile 

dl. ;~arı da memnun eylemişler· 
•ab a at, devlet ve milletin be· 

ına da b 
llıitle d UyUk bir hata itle· 
hu ~U l. ÇUnkli Serif Hllseyinin 
•tnıek racaatı ve Halifeye biy'at 
bir nu istememesi, - velev, sahte 
h&Ja Ö"Yişten ibaret olıun • daha 
rabıta snıanlı camiasına karıı bir 
Günden h~aledia'ini gösteriyor •• 
rü1cten Ilı ne f elAkete doğru sO· 
kadd en Flliatin ve Suriye nıu-

•ratın hl •alAh k b ın ç olmazsa bir az 
ea etnıeı· 1 

tiyordu. Tala ı ç.ln tımltler ·re· 
laUfadb t t ~aıa, bu fırsattan 
Fakat C e rnek ııtememiı değildi. 
hem Ar ~~al ve Enver Paıalar, 
ıiya1ıett R s~anda takip •ettikleri 

en rıc'at t i k ve hcnı d . e m f olmama 
fltı.uları e Yenı hükümdarın kendi 
raftar nal n:J dereceye kadar ta• 
Ş · 0 duguııu smnmak için crıf HUce .. 
cevap : y.nın talebine redile 

\rerı me · · . 
llıühi ' sını ıatemiıler.. Bu 

nı fırsatı, kendi bodgamlık-

larına feda eyl~mi~lerdi.. Fakat 1 ma? ve ya~erf ha111 Hazreti Padi· 
ne kadar rrr:~tır kı az bır zaman ıahı, Harbıyc Nazırı Enver Pata 
geçipte art.k Suriyenin hali büs· tarafından ifa olunacaktır.] 
bütlln tehditkar bir vazlyet alır Bu irade EnYer Paşayı (Baş 
almaz, siyasetlerini biz:ıat kendi· kumandanlık vekAleti ) ndcn, ye 
)eri tebdil etmişler.. ( Cebeli DU· bu memuriyetin hududsuz kudret 
ruı) rllesas ndan Mustafa Atraşa Ye salAhiyetinden lıkat eylemlıtı. 
( Mirimiran ) lık ve diğer rüesa ve ( Arkası var ) 
Umeraya da muht.:.if rütbe ver· ··--· ,,,. · · 
mitler, (Aliye Divanıharbi) mah· , Bir Öl Um MUnasebetlle 
kümlarındnn bazı mUhim zevatı Öldüğünü haber verdiğimiz 
da affetmek mecburjyelioi his· Bayan Ernest Hotferin cenazesi 
ıeylemİilcrdl. büyük ve samimi bir merasimle * kaldırılmıştır. Yüksek kaldırımda• 

Vabdeddinin ilk darbesi, Enver ki Atkenazit Sioagonunda dua 
Paıanın nufuz ve kudreti Uzerir.e edildikten sonra merhumun cesedi 
fnmif ti. Ortaköy Oıtündeki huıuıi kabr;s

tana gömUlmUştnr. - Sak ah mı ki msenln eline 
vermemek için ; ben de ecdadı 
ızamımdan Yavuz Sultan Selim 
aibi sakal bırakmıyacaiiım. 

Diyen yeni Paditah ; ordunun 
da bizzat baıına geçmek istemiıtl 

J O ağuıtoı 1324 tarihinde 
BabıAliye ıöyle bir irade tebliğ 
edilmişti: 

[ Baı kumandanlık erkAoı har· 
biye riyaıeti vezaifi kemakin, da· 

Merasimde ıehrimlıin maruf 
simalarından birçokları bulunmut 
ve muhtelif müe.-seseler ve aile 
doıtları tarafından elliye yakın 
çelenk gönder:Jmiıtir. 

Ölürün kocası, ilancılık ıirkdl 
mUdlirü Bay Erneat Hofferle ço
cukların.n kederlerine ortak olur
ken ;çlen gelen laziyetlerimizi 
bildiririz. 

' : #' • 

UMBA 
r 

Sayfa 9 

,. ........................ , ~ ~ 

Eğer Hasan Triho/il 
.saç suyu ile saçları
nızı tarar.sanız 

Eğer Hasan sabunile 
yalnız şaçlarınızı yı
karsanız 

Eğer haftada iki d;f a 
Hasan şampuanile 
beslerseniz 

K~ T'iYYEN SAÇLAAINIZI 
DOKMEKTENveKEPEKTEN 
KURTAAIASINIZ. 

Çocuklara ve hastalıktan 
gttni kalkanlara mahsus 

çok nefis 

BASAN 
BREKFAST BiSKOiLERi 

kuturu 30 aafi bir kiloluk 250 
kuruıtur. 

Hasan deposu : 

Ankara, lstanbul1 Beyoğlu 

Dr. A. UTiEL 
Karuköy Topçular caddeai No. 83 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 
f ıtanbul Acentalığı 
Liman Han, T elefonı 22928 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru 6 

Şub t 

Çarşamba günil aaat 19 do 

Sirkeci rı~tıının:lan knlknrak (Ereğ
li, Zonguldak, Bartm, Amaara, 
Kuruceıil• ve Cide ) ye azimet ve 
avdet edecektir. 

Trabzon 
TARi 

Yolu 
vapuru 7 
Şubat 

P b gilnü snat 
erşem e 20 de Gnlata 

rıhbm:nd. n kalkacak. Gidltt• Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, Ünye, 
Fııtsa, Ordu, Gire1un1Trabzon, Rize 
ve Hopaya Dönüıto ayni iskelelerle 
Pazar ve Pulathanc iıkeleler;ne 

utrayarak avdet edecektir. 

'-----------------~ Bir Tavzih 
Muhterem gazetenizin 3 Şubat 935 

hrihli Pazar nüıbaııaın 8 inci sahife• 
ılnde intltar eden Betiktaı Sulh lkincl 
Hukuk Mahke111Hinden aerlevbalı. 

Jlinın tahıi ve huıuıt bir ilin olub 
ıehven Betiktaf Sulh flrinci Hukuk 
MahkemHinden verilmft l'ibi göıte• 
rilmit iıe de itbu ilAnın mezkur mah
keme lle hiçbir alikaaı olmadığını 
tanihen ilan eylerim. 

Hatice Nadire'nin vasiıi Gülhane 
Hutanesl Muallimlerinden Doktor 

BOrhaneddin Osman 

HRem MtıteeEsir 

olmayınız 1 

BREM 
PERTEV 

Sizin de 
gaib olmak 
Uzere bulu· 
nan güzel· 
liğinizi ihya 
edecektir. 

Krem Per· 
tev'in dlln· 
yayı ıaran 

töhretl esas· 
sız değildir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karakl>y Köprllbaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MDhCirdan.ade 

Han Tel. 22740 :....... ~------
Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 5 Şubat 

SALl gilnil saat 20 de Rize'ye 
kadar. (555) 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 Şubat 

ÇARŞAMBA gUnU aaat 19 da 
Ayvahğa kadar. "592,, 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 7 Şu

bat PERŞEl.iBE aUnU saat 11 de 
Payaaa kadar. 11593,, ' , 
Kayıb - Galata GilmrliğünOn 

17341 numero ve 28-2 • 934 tarihli ve 
10, 61 No. ve 29-12-34 tarihli iki kıta 

beyannamuhıe aid makbuz Hnetle· 

rini kaybettim. Yeniıini çıkaracağım· 
dan buııların hükmü olmadığını ilin 

ederim. 
Blrlnd Vakıf Ham No. 4S Zl.raeddln So:d 

( 7707) 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt ve Zuhrtıvı hastalıklar mülehıı:i 118 

BeyoGlu: Rumell han 16 
'J'el : 40153 



SON POSTA Şubat 5 

N mzed Listesini Aynen 
, 

Neşrediyoruz 
Bu Zevat Namzedleridir Ve Fırka Tarafından Onun Namına Cümhuriyet Halk Fırkasının 

Namzedlikleri Konmuştur. Bu Saylav Listemiz Tam Ve Kamildir 
( Baıtarnfı 6 ıncı yOzde ) 

eıkl Kocaeli sa) lavı, Kemalettin 
Alpak, eski Kocae.i aaylavı, Ra· 
gıb Akçin, eski Kocaeli saylavı, 
Salah Yargı , eski Kocaeli saylavı, 
Dr. General Ziya Nuri, eski Af· 
yon saylavı, Hasan Hayri Tan, 
eski Edirne s ayl avı, Nedim Boza• 
tık, mütekaid topcu miralayı. 

Kütahya 
R. Peker eıki Kütahya 

ıayla vı ve Cumhuriyet Halk Fır
kası Genel katibi, Muhlü Erkmen 
Zirant Bakanı, Mehmed Somer 
eski Kütahya saylavı, Natid 
Hakkı Uluğ, eski Kütahya saylavı, 
İbrahim Dalkılıç, eski Kntahya 
aoylavı, Ömer Davut Dinç eaki 

Kütahya saylavı çiftçi, Besim Atalay 
eski Aksaray ıaylavı, Dr. Lütfi 
Kırdar göz mütehassıslarından ve 
lzmir C.H.F Villyet idare heyeti 
üyesinden, müstakil aaylav için 
boş bırakılmıştır. 

erdin 
AbdUrrezzak Satana, eski 

Mardin s ylavı, AH Rıza Ertem, 
esld Mard1n saylavı, irfan Ferit, 
eski Mardin ııaylnvı , Hilmi Çoruk, 
Kastamonu Belediye baıkanı, Dr. 
Rıza Levent, Adana Sıtma enati• 
tüsü laboratuvarı şefi, Edip Ergin, 
devlet şfıraıı üyesi, Osman Dieçer, 
Istanbul avukatlarından. 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen, eıkl 

Konya saylavı , KAzım Gürel, eskJ 
Konya saylavı, Muzaffer Göker, 
eaki Konya saylavı, Muıtafa Ulu
ıan, eski Konya ıaylavı, Muıtafa 
Lütfü Eken, eski Konya aaylaYJ, 
çiftçi, Naim Nazım Onat, eski 
Konya saylavı, Tevfik Fikret Sılay 
eski Konyasoylavı, KAzım Okay, 
eski Gireıun ıaylavı, Bediz Ay· 
dilek -kadın- Bolu beledi ye Uy esi, 

Dr. Osman 
Şevki Uludağ, Istanbul Bayazıtta 
hekim, Şevket, reaaam, Ali Rıza, 

1zmir c. müddiumumisi baı mua\'fni, 
Cemal tekin, l&tanbul lokantacılar 
cemiyeti başkanı, müstakil saylav• 
lık için bow bırakılmııtır. 

Malatya 
ismet lnönli, Başbakan Ye 

C.H.F. Genel Başkan vekili, Dr. 
Hilmi Ortaç, eski Malatya sayla· 
vı, Mahmud Nedim Zapçı, eski 
Malatya saylnvı, Vasıf eski Ma
latya saylavı, Muttalib Öker, eski 
Malatya saylavı, Mihri Pektaı, 

kadın, kollej Türkçe muallimle-
rlndcn. General Oıman Kopta• 
gel, eski fırka kumandanı, Osman 
Hilmi Taner, C.H.F. baıkanı 
Emrullah Barkın, Baıbakanlık, 
umum müdürlerinden. 

f" Manisa 
Dr. Saim Uzel, eıki Manisa 

saylavı, Hikmet, cıki.Manisa 1ay· 
lavı, KAni Akaken, eski Manisa 
saylavı. Meİımed Sabri Toprak. 
eski Manisa aaylavı, Osman Er· 
çin, eakl Manita saylavı, Refik 
Şevket ince, eıki Maniaa aaylavt 
Turgut Türkoğlu, eaki Maniıa 
saylavı, Tahir Itit eıki Manisa 

ıaylavı. Yaşar Ôzey eski Maniıa 
5aylavı . Kenan Ürer, lstanbul 
c .. mhuriyet Müddeiurnumiıi, Ka
zım Nami Duru Maarif Bakanlıiı 
talim terbiye üyesi. 

Mars' 
Mehmet Erten esld Mnraı 

saylavı, Milat, eski Maraş saylavı, 
Nuri Ural eski Maraş ıaylavı, 
Hnsln Reşit Tank-.t, uki Maraş 

saylavı, Kemal Kusun, eski aay• 
lavlardan AdanM Halkevl baıkanı. 

Mu Ala 
Dt. HUaeyln A •nl Ercan, eakl 

Muğla ıaylavı, Şnkrn Kaya, iç ba· 
kanı, Yunuı NadJ, eski Mutia 
saylavı, Nuri Tuna, eakl Muğla 
seylevı, MUstaldl saylaY için bot 
bırakılmııtır. 

Muf 
Hakkı kılıç oğlu, Hkl Muı 

ıaylavı, Naki, e1kl Mut saylaYI, 
Şevkl, latanbulda dit hekimi, 
ŞtikrU, Ziraat bankasl eıkl umum 
mUdUrü. 

NIAde 
Ahmed Vefik Uluçay, eakl 

Niğde ıaylavı, Faik Soylu Eski 
Niğde aaylavı, Halid Mengi, eıkl 

Niğde aaylavı, Cavid Ihıan Oral, 
Adana Çiftçiler birliği başkanı, 
Dr. Rasim Ferid Talay, eaki Bur· 
sa saylavı, Klmil, Brüksel maa· 
lahatgUzarı, MUstakU • saylav için 
boı bırakılmııbr. 

Ordu 
Ahmed lhıan Tokır6ı:, eski 

Ordu saylavı, Hamdi Yelman, 
eakl Ordu saylavı, lsmail Çamaw, 
eski ordu saylavı, Ali Canib, eski 
ordu ıaylavı, Dr. Ziya Naki Yal· 
tırım, boğaz, kulak, burun milte• 
hassııl, Muhiddin Baha Pars, 
avukat eski saylavlardan, Selim 
Sırrı, maarif bakanlığı umum 
mUfettlılerinden jimnastik müte
hassısı. 

81nob 
Dr. Galib Hakkı Oıtcıe, Top

kapı yoksulları koruma C. Bakanı, 
Yusuf Kemal Tenglrıenk, eski 
Sfnob saylavı, Hulüsl Orucoğlu, 
eski Sinob aaylaYJ, Cevdet Kerim 
lncedayı, C. H. F. umumi idare 
heyeti iiyHI, HUıamettin Okan, 
dit hekimi. 

Tokat 
Hüsnü Konay, eaki Tokad 

ıaylavı, Nazım Paray eakl Tokad 
saylavı, Resai Erlıken, eıki Tokad 
saylavı, Süreyya Gença, eıki To
kad saylavı, Galib Peke), nufuı 
umum mlldllrü, Hurrem, Elaziz 
belediye baıkanı, MUatakll 11aylav 
için bot bırakılmıştır. 

Samsun 
Dr. Asım Sirel, eski Samıun 

saylavı, Ethem Tuncay eski Sam• 
sun saylavı, Mehmed Yunua GU
neşdoğdu eski Samsun Saylavı 
çiftçi, Ruşeni Barkın eski Samsun 
&aylavı, ZUhtli Durukan eski Sam· 
eu!l Hylavı, Meliha Ulat ·kadın· 
Samıun llisesl muallimlerinden, 
Mehmed Ali YUrUkel, Istanbul 
Şehir MUcliıi Uyeal, Muataf Tunab 
Ankara aıkeri ailAh fabrikaları 
ustabaşılarından. 

Seyhan 
AH Münif Y egena, eaki Adana 

saylavı, Damar Arıkoğlu, eski 
Adana saylavı, Hilmi Uram, eıkl 
Adana aaylavı, Ömer Reıul Biçer, 
eski Adana aaylavı, çiftçi, Gene
ral Naci Eldeniz, eaki C. Bereket 
saylavı, lbrahim Mete, eski C. 
Bereket aaylavı, Esma Nayman 
k.ıdın, Adana belediye üyul, T ev
fik, ıiraat umum müdürü. 

Silrd 
Halil Hulki Aydın, eaki Siird 

aaylavı, Mahmut, eıki Siird say
lavı, Şe\ ki Süsoy, Tokatla. fsmall 
Mliştak Mayakon, muharrir. 

Sivas 
Necmettin Sadık, eakl Sivaı 

ıaylavı, Rasim Baıara, eski Sivas 
sal lavı, Remzi Çiner, eski Sivas 

.Müıtakil nımzedlerden Bay 
Kereateoiyan 

saylavı, Şemsettin Günaltay, eski 
Sivas saylavı, Ziya Baıara, eski 
Sivas saylavı, Vaafl Ratlt Seviğ, 
eski Ş. Karahisar ıaylaYJ, lımail 
Mehmed Uğur, eıki Sıvas soylavı 
çiftçi, Sabiha Görkey kadın, 
Tokat ortamekteb muallimi, Hila· 
rev Gerede eıki Tahran büyük 
elçisi, müstakil savlav için boı 
bırakılmıfbr. 

TeklrdaA 
Cemil uybadm, eski Tekidağ 

saylavı c. h. f. meclis grubu baş· 
kan vekili. Faik özhrak, eGki te-

. kirdağ aaylavı, Şakir kesebfr, es· 
ki Edirne ııaylavı, Yahya Kemal, 
eski Y ozgad saylavı, Hüseyin 
Rahmi apak, c. h. f. idare heyeti 
liyeai, 

Trabzon 
Danlı EyUp oğlu, eakl Trab

zon saylavı, Halil Nihad, eski 
Trabzon ıaylavı , Hasan Saka, 
eıkl Trabzon saylavı, Nebi oğlu 
Hamdi Ülkümen, eski trabzon 
1&ylavı, Snleyman Sırrı Gedik, 
eski Trabzon ıaylavı, Refik Ka
radeni:ı, eski Trabzon 1aylavı, 
Seniha hızal .. kadın • e11ki Maarif 
umum müfettişi ve yeni Türkiye 
mektebi mUdUrO, Mitat Aydın, 
MUhendiı, eaki saylavlardan, Sırrı 
Day, düyunu umumiye komiserli· 
finde, maliye bakanlığı eski na· 
kit iıleri müdürü. 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş, eski Urfa 

saylavı, Behcet GUnay, eski Urfa 
saylavı, Mehmed Emin Yurdakul, 
eski Urfa saylavı, Refet Ülgen, 
eski Urfa saylavı, General Ahmed 
eski baytar dairesi başkanı, Fuad 
eski saylavlardan, Muhiddin, eıkl 
Bursa belediye başkanı. 

Van 
Hakkı Ungan, eski Van ıay· 

lavı, Münib Buya, eski Van say
lavı, lbrahim Arvaı, eski Haklrl 
aaylavı. 

Yozgad 
Avni Doğan, eski Yozgad 

saylavı, Sungur, eski Yozgad 
aaylavı, Süleyman Sırrı lçöz, eski 
Y ozgad aaylavı, Ömer, Yozgatın 
Evci köyünde Çiftçi, Ekrem, 
Teldrdağ C. H. F vilayet baıkanl, 
mliıtakll saylavhk için boı hıra• 
kılmııtır. 

Zonguldak 
Celil Sahir Erozan, eakl Zon· 

iuldak saylavı, Halil Karatavıu, 
eakl Zonguldak aaylavı, Ragıb, 
eski Zonguldak saylavı, Rifat 
Vardar, eski Zonguldak aaylavı, 
Hasan Karabacak, eıki Zongul· 
dak saylavı, maden uıtabatısı, 
Esat, eski Zo:ıguldak ıaylavı, 
maden uıtabaşısı, Receb ZUhtU 
Soyak Sinob uylavı, Dr. Mithat 
Altı'Ok, Zonguldak C.H.F. vilAyet 

l baıkanı. .... 

I 
l 

--
Büyük Önderin Beyannamesi 

Atatürk 
--. ................ . '1' ••••• 

ikinci Seçmenlere Yapılan Ve Yapı· 
lacaklardan Bahsediyorlar 

( Baıtarafı 3 üncü 1Gzde ) 

Gelecekte Yapacaklar1mız 
SevgJU yurddaşlarım, 
TUrk vatanını mütemadiyen 

yükselten ve ilerleten ana ılyasa
da devam etmek kararındayız. 
Eğer yüce itimadınızı üzerinden 
ve önderi bulunduğum C. H. fır· 
kaaından eslrgemezatni.z, gelecek 
dört yıl içinde ortaya koyaca~· 
mız eserlerin de geçenlerden daha 
çok ve daha verimli olacağına 

kat'i ve aamlmt lnanımız vardır. 
Ökonomlde, Maliyede. Naftada, 
Kültürde ve Milli müdafaa ile 
iç ve dıı ıfyaaada doğruluğu de
nenmlı gidit yollarında azimle 
yUrDyeceğiz. 

Ökonomide aanayileıme pro
gramımızı tahakkuk ettirmek, 
Urünlerimizfn nefaaetlerinl ve ıtan· 
dardlarını tanzim Ye mu haf aıa 
E>tmık, her tUrlU deniz ökonomi· 
sini genişletmek, her tnrlU maden 
ökonomisinl büyültmek, kUçUk 
kredi müe11eaelerlni vllcuda ge· 
tirmek kararındayız. 

Sanaylleıme nevrinde lhtiklr 
auretine bir fiyat pahalılığına 
mahal vermemek için ciddi kon• 
trol tedbirleri geniılettirllecek ve 
pekleştlrilecektir. 

Maliyede vergi ıılahatına de
Yam olunacaktır. Bu ıılahat yurd
daıın malt yUkUmlerinl, yersiz 
ııkıntılara ön vermlyecek surette 
düzeninde ödenmesini temine ma• 
tufdur. Tedrici ve iktlıadl geliı· 
meğe uygun bir terakki ile dev• 
ı~tin hazinesini çok kudretli bir 
hale getirmek eaaılı bir umde· 
mlzdir. 
· Nafıa proif amımı2ı durmadan 
takib edeceğiz. Asırlardanberl 

ihmal edilmlı olan vatan bayın· 
dırlığını şimdiye kadar bUyUk 
zorlukları yenerek naııl takib 
edebildikae, bundan sonra daha 
ziyade dikkat ve ıebat ile taklb 
edeceğiz. 1935 senesi nlbaye-

tine kadar demiryolları Diyarıbe· 
kir' e varmış, kömür havzasına 
ye Antalyaya doğru uzanmıı ola• 
caktır. Erzurum hatları faaliyetle 
ilerliyor ve ilerliyecektir. 

Sağlık ve aoyıal yardım faali· 
yetimiz önümüzdeki yıllarda daha 
ziyade itniıliyecektir. 

YUce Ulustan lt1m11d isterini 
Büyük TUrk uluıunun kadın 

ve erkek aeçmenlerl, 
Bir yurdun en değerli varlığı, 

yurddaılar araıında ulusal birlik, 
iyi geçinme ve çalatkanlık duygu 
ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. 

Uluı varlığını ve yurd erginli&"lni 
korumak için bUtUn yurddaşların 
canını ve herıeylni derhal ortaya 
koymaya karar vermiş olmak, 
bir ulusun en yenilmez 11llAhı ve 
koruma vasıtasıdır. Bu sebeble, 
Türk uluıunun idaresinde ve ko· 
runmaıında uluıal birJlk, ulusal 
duygu, uluaal kültür, en yllkaekte 
göz diktiğimiz ldeyeldir. 

YUkıek ve inkılApçı bir knltUr 
sevlyeılne varmak için, önümüz· 
deki yıllarda daha çok emek 
vereceğiz. Müıbet blllmlerin te
mellerine dayanan, gllzel ıanatlan 
seven, fikir terbly esinde olduğu 
kadar beden terbiyesinde kabili
yeti artmıı Ye yUkaelmlı olan 
erdemli, kudretli bir neail yetittil"' 
mek, ana ılyasamızın açık dile· 
ğldlr. 

YUce Türk uluaundan itimat 
lıterlm, yeniden deruhte edeceği· 
mlz ağır Yazlfelerl yll:ı akı ile 
baıarmak Ye ulusumuza mDıbet 
hHahlannı verebilmek ıamlm1 

kaygumuzdur. Bu onurlu Ye ağır 
vazifeli yolda, birlikte çalışabile• 
ceğim arkadaılarımı yOce aeçimi· 
niıe sunuyorum. 

Seçim kararınızdan ıonra da 
muvaff akıyetlmi.zln gllvencl ve 
vasıtası ancak yurddaşlarımıo 
Aramaız yardımlan ve ilhamları 

olacaktır. 

KamAI AtatUrk 

ı ( Toplantılar, Davetıe;=J 
'---------------------·----' Konser 

Spor 

Berlln Askeri At Yartflar1 
Berlin, 4 ( A.A ) - Askeri 

manialı at müsabakasında Alman 
mülazım Ha&1e, ıUvarl mektebi 
mükafatını kazanmıı ve Fransız 
mülazım Bızard ikinci gelmiıtir. 

• 
Berlln, 4 ( A.A ) - Manialı 

at yarıılarında Stceple .. Chaao 
mUaabakaaını Franaız mlllAzım 
Bartillap Sayda atile, Alman yUı· 
batısı Welkinn, Olaf atı ile ve 
Alman sUvari yüzbaşı Momm da 
Bakara atı ile mUıtereken ka· 
zanmıılardır. 

Alman atları llzerinde ( 5 ) 
Franıız ve Fransız atları üzerinde 
(5) Alman arasında yapılan so· 
nuncu manialı arkadaşlık koşuıu .. 
Avion .. Frans atı ile Alman mU
llzimi Brand tarafından kazanıl
mıştır. 

Bange atı ile Fransız mUll-
zimde BunHl ve Dartanyan atı 
ile Alman ınUIAzim Haıe müıte· 
reken ikinci gelmiılerdir. 

Konser - Çocuk Eairgem• 
Kurumu Beyazıd kolu menfaatine 
fahri olarak Deniz Kızı Eftalya 
ve kemani Sadi tarafından yarınki 
Çarıamba gUntl akıamı Beyoğlu 
Saray sinemasında bir konıet 
verilecektir . 

Halkevlnde Konferan• 
Halkeviaden: Perımbe gGnil ıa•t 

(16) da EYimia merkez 1alonund• 
Doçent Bay Mebmed tarafından (Mr' 
yerıon ldentite et realite) bakluo~~ 
bir konferans verilecek ve bir eser 
nin kontrandQlll yapılacaktır. P• 
toplantı herkeH açıktır. 

TUberkUloz Cemiyeti 
Toplanıyor " 

Iatanhul TOberkOloz cemiyeti aY~ 
içtimaını çartamba gOnO eaat 18,30 d: 
Cağaloğlu Efbba odnıı aalonu~.ri 
yapacalttırl bfitiln Gyelerin gehne 
rica olunur. . ... .-

.. • - .... ı :::ı. 1 ı :=:;a . • • · ....-;;•... ·p-

kayıb - Ketan ukerlik tubu~ı t
den aldığım terbiı tezkeremi k•Yk;o 
tim. Y eni11inl alacatıaıdan hil,.. d• 
yoktur. Aynnaaray caddesi No. (~144) 
816 dotumlu toför Oıman ~ 



KO(J.tlk onyort-fterkesi · 
alakadar edecek 

VE-Ni 

TLE 
MÜSABAKASI 

Eğlenceli 1 Kolay 1 ve srze PARA ob,.~k GOZEL hediyeler kazandırab1fT,.~ 
Bakınız ... 

300. 150.100. 50. 40. 30 .. 25. 20. 15. 1 o. T. rrra! 

Eyi seçebilirseniz ve doğrusunu da bulursanız! kazanmak ihtimaliniz pek çoktur. Bize yalnız ~· 
iki sorgunun karşılığını bildirmek yeter : 

1) Sizce . Nestle resimlerinden EN GOZELİ hangisidir? 
2) Bu yeni musabakaya iştirak edenlerin sayısı sizce KAÇ KIŞ(dir? 

Bu yeni mu sa baka, şimdi 100 para ve 5 kuruşa safı lan Nestle. çikolata. tableflerfmtzden çılc:an. 
aşadaki serilerin resimlerine mahsustur. 

1) Uçkular 
2) Sıcak ülkelerin yemişleri, 
3) Tabiatın hadiseleri 
4) Çabuk yollama ve taşıma devrr, 

~l.JSABAKANIN ŞARTLARI ı 

•) 48 realmden en gUzelı, musabakaya 1ştrrak edenlerden gelecek cevaprarda en qok klmse tarafından Oe'Oenlleceli 
resim olacaktır. Kazanonlar grubu bu cevap sahipleri arasından teşeklo.UI edecektir, 

\ 

~ 
~ 

~SPİRINal/ 
? ve 20 kompr1melik ambalajlard; 

bulunurı. Ambalaj ve l<omprime· 

ledn Üzerinde halisliğin1 tekeffül 
S:!l!I• 

;den EB markası n ı"'a rayını z. -~: ··~' 
... 

~) Yukarıda yazılı on miıkAfııt, bu grubu teşkil edenlerden, yeni Nestıe musabakaaına iştirak edenlerin kaç kişi olduOunU\ 
doğru sayıyn en çok yaklaşacak surette, en eyi tahmın edeceklere daOıtılacaktırl 
Böylece, en guzel ve en kıymetli müktifaıı kaı:anan: Nestıe reeımlerinin en gUıeı olduğuna dair en fazla rey aımı~ 
resim! seçenlerin içinden, ayni zamanda, yeni musabakaya iştirak edenler1n sayısını da EN EYi tahmin eden oıacalo 
tır. ikinci muklıfatı yıne, Nestle resimlerındcn en gUzelı olduğuna dair en çok re'J almış resim( seçenıerln (çfnde~ 
musabakaya iştirak eaenıerın sayısını tahminde ikıncl gelen kazanacak va öteki kazananlar da böylece seçilecektfr.. 

1:1) Aşada lllşık pusulayı doldurup kesınıı: ve: Nestle musabakası posta kutusu No. ıo. Pnngnıtı lstanbul adresine göndeit 
rlntz.. Cevabın okurıakh ve adresinızin doOru, tam ve açık olması gerektir,, 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Dikkat ı Doldurup göndereceğiniz pusulanın bızce kaydedılmesl ve musabakaya fştlrak edebilmeslçon buna. ya 
tOO paralıktan 40 tane veya ö kuruşıuktan 20 tane Nestle çıkolatas• dış etıketlerınl lllştırmek ıazımdrr. (Her hangf 
boydan 100 kuruşluk Nestıe çıkolatası etıketi de gönderilebılir). t 
MUSABAKAYA fŞTiRAK EDEN HERKESİN YALNIZ BiR PUSULA GÖNDERMEYE HAKKI VARDIR. PUSULALAR EN GEQ 
25 MAYISA KADAR BiZE GELMiŞ OLMALIDIR. 

Baımlldtirlllğllmfir:e bağlı GUmrllklere 12 lira asli aylıklı üçUncU 
ımıf katipler ile ayna miktar maaşlı daktilo bilen katibler alın .. 
ması için 17 /2/935 pazar güntl saat 13 te bir mllsabaka lmtiham 

'<azanacak on klşınin tasnıfl önUmuzdekı 31 Mayıs 1935 te, noter önUnde yapılacaktır. 

NESTL..E MUSABAKASI 
Posta kutusu No. ıo. F'ar"\galtı fetanbwl 

Musa6akaya İştirak edenln ismi -------------------

Doğru ve tam adresi 

,Pusula Mo.---
r.;ırıceı koyecaktırJ 

Nestıe reslmlerlnden s(zce en gOzell hangisidir? Sert No.---
Su yeni muaabakaya iştirak eden...- sayısı sizce kaç ~'' 

'""··~------------

açılacaktır. . 
Müsabakaya girmek lstlyenlerin memurin kanununun dördüncü 

madde a ndeki şartları haiz olmaları ve en aıağı ortamektebten 
mezun bulunmaları liıımdır. imtihana gireceklerin nilfua hüviyet, 
cUzdanı mekteb ıahadetnameal, askerlik veaikaaı aıı kAğıdı ııhhat 
raporu htıınllhal Te evvelce bir vazifede çalı9mışia11a oradan al· 
dıkları bonservlılerle yukarda yazılı pazar gUnUnden evvel lıtanbul 
GUmrDkleri BatmUdUrlüğUne dilek kAğıtlarile mllracaat etmeleri 
IAzımdır. lıtenilen vesikaları getirmiyeoler imtihana kabul edilmf .. 

yeceklerdir. ( 590 ) 

u z • 
1 

MUşterllerln verQcııak.. · 
lerı her iki flr hk bir 
Slparlt için Bay M. Ke· 
ll'lal'ln 1200 g ay.fıthk 

( Türkçe Söa:tük ) 
armefian olarak 

1ıııııı...._ verHecektlr. 

mi kütüphane külliyatından 
ve 

MU9terllerln verec&k• 
lerl her iki llrahk bir 
slparlf için Bay M. Ke· 
malin 1200 sayfahk 

ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINDAN: 
( TUrkçe SözlUk ) 
armağan olarak 

verllecektlr. 

'UMUMİ KÜTÜPHANE: HUSUSİ KİTAPLAR: 
N. l - Küçük Dınizptrriıi ( .A.ııdersen ) 
N. 2 - Oa1uı Çooıı~ ı Alfan• Dode ) 
N. 3 - Diluıoı ( GI dö Mopann ) 
N. 4 - Muetat.il ıudılr ( Edgar Alaa Po ) 

-
" ,, 
" N. N S - Kıtla hayatı ( Jorj Kurtölln ) ,, 

6 - Dıvin ( Alber Samen ) " 

Kr. 10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

~· 7 - iki sanlh ( Leon Frapye ) • 
N. 8 - .Jorinda ile Jorindtl ( Grim Kardeeler ) reeimli ,, 

· 9 - Holena Fon SidoY ( Felika Hollen der ) reaiml ,, 
~· 10 - Me,,'ut Pıelll ( Oıkar Wayidc ) " 

· 11- 12 - Arkadaşım ( Makaim Gorki ) " 
~· 13- 14 - Wilbelın T~U ( Şiller ) reaimli " 

~· 17- 18 - loeanlıfın baılanğıçları ( İkinci kıııın ) reıimll füSııe . • 

10 
16 
15 
20 
20 
10 

Arkadaıım 
Wilbelm Teli 
lnaanhğın baılangıçlan 
insanlığın baılangıçlan 
İnsanlığın baılangıçları 
Mrlnmaji 
Lengeran Veziri 
La Font•ne'in aeçilmif hiklyeleri 
Gazinin « 14» inkıllbı 
YUı sene Uyuyan adam 
insanlığın baılanrıçları 
franıızcadan - TUrkçeye luiat 

BUyUk forma 

" 1 kııım 
il ,, 

111 n 

" 

208 ıahlfe 
f evkallde ciltli 400 aahif • 

N. 15 - 16 - lntanlığın baılanğıçlan ( Biri11ci kı11m ) reaimli { Dr. '\ .. 

· 19 - ln1anlığın baılanğıc;lan ( ÜçüacU k11ım ) resimli Vemo 

N. 20 - Mrınmaji " Hik&ye ,, ( Ra'binrlraaat Tagore: 1983 Nobıl mtiUfa- • 10 Ç O C U K ff İ K A y E L ER İ 
N tını kazanmııh~·. ) . • 
N. 21 - Leaıeran Ve:ıırı ( Ahuntzade Mırza Feth - Alı ) • 10 l Altın Dalrın Kırab 
ı-;· 22 - La Footenin 11çilmiş hikMyeleri • 10 N. • Ciltli 
N. ~3 • 2f - lki taraflı cinayet ( Edgar Alan Po ) . • 15 N. 2 Kedi Klrldil Kıı ., 
ı-i ll5 - Oiizelleıen Tilrk Dili ( Kurıunluzade Raşıt ) • 10 N. .:; Su Kır:ı ,, 
N. 26 - Hiyaliı ( Albert Samen ) • 10 N. ~ ElmH Gerdanhk 
?\. ~7 - KurUar Mucizesi ( B. M. Kemrıl ) 10 N. j KAtıbe " 
N• 28 - Altın kaz ( Grim kardııler ) 10 -• " 

'N. 29 - Yqunı hakikat ( Muılih Ferit İ lO N 1 B KAB T E B 
:N. ~ - Kibritçi kıı ( ~uderı•n ) 10 

Fiab 

.. 
" 
u 

Kuruş 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
" ,. 
" ,, 

Kr. 
,, 
" ,, 
" 

25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
20 
65 
75 
37 1/2 

15 
15 
15 
15 
15 

'N: 3~ • 32 - Luıat ( Türk9eden Franııı:oaya , IO A 
N. 3 • 14 - içli kıı ( Ooatoyenky > . • 20 Meşhur merikan Polis Hafiyeainin 40 ar sayfalık kitapları: 

· ' 8 - S9 - Kaynana ( yaıau Karmen Slln ) .. 20 
NÇocuk Ede,lyatı Netrlyatından Basllmıt Bulunan Kitaplar N. 1 laabel Be~tonun aon kozu Kr. 5 N. 11 Şahitler aır&1ında Kr. 5 
N: : = Kanada Qayırlannda Moris Ji'':rney reaimli . . Kr. 10 N. 2 V~tlngton da bir cinayet ,, 5 N. 12 Veaikaların kayboluıu ,, 5 
N 3 L~ Footenin Dalıırılıklan Morıı J[ar~t) reaımlı ,, 10 N. 3 Bar doktorun cinayeti ,, 5 N. 13 Bir mezarlığa tecavOz ,. 5 
l\ · - Sıberya içlerinde Şarl Güyon rtıımlı . . . " tO N. 4 Soyulan hırsız 5 N. 14 Sarı örUnıcek ,, 5 
N. 4 - Denizin Dibinde J>. Dımou11on n H. Pelıyer reaımh ,. lU " N 15 Ç 5 
N. S - Barikulide bir çocuk Moriı Farnıy ruimli ,. 10 N. 5 Hafiye köpek ,, 5 • alınmış çocuk " 

· 6 - Burun ag'Pacı Grim Biraderler resimli 10 N 6 13 numaralı otomotif 5 N. 16 Telefonun euarı " 5 
~ • • 7 B' ölU u · ·k " N. 17 Bir cina\ et uıt1111 ,. · 5 .. a~te~ir çalılar arıt11nda " N. ır n D ıntı amı 5 N 18 p r L . •. b yali 5 

N. 7 lplıkçı periler, Kedi kürklii kıı " N. 8 Kırmızı meakeli haydutlar " 5 N. 
19 

Cov~lr 1 keynlın ın a " 5 
- Altın dag~ ın Jı:ralı Grim Biraderler reıimli • 18 N 9 S d k 1 • d " · anı er ıra l ,, 

Al • an _1 çın e 5 N. 20 Esrarengiz bir hıraızlık 5 N. 8 tın 11akallı deY, Kari l\atz •• 10 F ı-k I " " 
-Tunuı muallan Jorj Riget reeimli ,, 10 N. • a et er " 5 N. 21 Bir kadına saldırıt " 5 

Ta,ra karilerimize kolayhk olmak Uzere posta pulu veya havale kabul olunur. Posta ücreti bize aittir. 
Sahip ve Naıiri: Umumi kütüphane neıriyatı • Reklam matbaası. latan bul: Ankara Caddesi No. 80 



12 Sayfa _,ON POSTA 
• Şulfat 5 

A 
Ankara - istanbul - Beyoğlu 

Tıbbi Müstahzarat 
Huan Kuvvet Şurubu küçük 

,, ,, " bOyük 
,, ,, ,, 1 Kg. 

Huan ÖksOrllk Pa•tllleri 

60 
100 

150 

30 

Kolonya ve Losyonları 
90 derece haliı Jiı •. .>n çiçekleri kolonyaeile yasemin, 

leyllk, menekıe, çiçeklerinden ve ruhnuvaz eaanı• 

ludan _ihzar edilmittir. 

Hasan l<ofonya 
ve loıyonlan 

Hasan Levantaları 
.Nesrin Kolonyaaa 

.. " .. " 
" n .. .. H 

Küçük cep şlfeaİ 
Cep şiıeıi 
Küçük 
Orta 
Düz büyük tiıelerde 
Büyük 

" 
Cam kapaklı fİteler 

., 
" 

" 
" 
" 

1 8 litre 

1/4 " 
112 " 
1 

" 
açlk ., 

" 4 " Cam kapakh ıiıeler 
c. .. ,. .. 

" . " .. .. 
" 

.. 
" 

1/24 
1/16 
118 
114 

litre 

112 
1 
118 
1/4 
112 

ile 

" 

" 

" 

" 
" 

J 18 litre 
114 .. 
112 " 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları kilçlk 

., ,, " b&yOk 
Hasan tuvalet sabunu 220 Gr. 

,, ,. ,, 140 ,. Lükı 

.. " " 250 " • Hasan Gliserin 1abunu 

" ,, ,, 
Ha1an Gliserin 1abunu gOI 
Huan Gliaerln sabunlara kutu Jçlnde 
Ha1an Tıbbi Sabunlar 

Krem ve Briyantinler 
H aan Kremi Vazo yağsız 
Hatan kremi tilp içinde 
Hasan Blryantlni yağlı 

,. ,. yatlı Likid 
,. ., Yağın: Arjantiya 
,, ,, Yatsız BilyQk 
,. • Y ağıaz Likit 

25 
40 
70 

130 
150 
250 
500 
130 
200 
3Q!> 
100 

35 
60 

100 
200 
250 

' 

80 
130 
200 

ıu 

15 
25 
25 
35 
10 
15 
25 
35 
20 

50 
20 
25 
40 
30 
50 
50 

Ha 1an Blryantinl Y aj'ıız BOyilk 250 ır. 

" .. " " .. Arjantina 75 
Arjantina likid 75 

Saç Suyu ve Sabunları 
Saçları uzatır, kepekleri isale eder ve yunıutak 

tutar. OökUlme•lni kat'yyen meame .. er. 
Hasan ıampuanı 
Hasan HÇ •abunu 

., ,, ,, kOçOk 
Huan Trihofll aaç •uyu 

10 
50 
lS 

Haun aaç Ye elbi.e fırçaları çok mtlke111•el 
125 
125 
150 
175 

" ,, ,, " " .. " " " 

ilk 
16 sahife, 

Perşembe sayısı bu 

1 

Traş Levazımatı 
HHan Traı Sabunu 

,, ., ., Kremi 
HaHn traı bıçaklart 10 Adet .. .. " 

1 adet 

25 
30 
4:; 

5 

Çiçek, Gülsuyu ve Yağları 
Hasan Çiçekıuyu ,, 114 ., 40 

ti " ti 1, 2 ti 50 
" " ,, 1 .. 60 

Hasan Gülsuyu ,. 1/4 ., 40 

" " .. l 2 " 50 
" " " 1 ,, 60 

Hııaan Goıyağı hnliı saf 5 Gramlık 200 

" ti " ,, 10 .. 375 
n H il tt ı .. 50 

Hasan Neroli Eaa n•ı 1 ,, 50 
,, ,, " 5 • 100 
" " " 10 .. 375 

Hrısan Nane Ruhu 50 
Hasan Melisa Rulıu SU 

Diş Müstahzaratı 
o 'Jl•rİ inci ribi yapan 'Ve diş etl~rine ebedi bayat 

veren ve kanamasını mened"n ve dit n .rısmı daklka•nda . 
durduran dlı '. e rin çilrtlmu:ne mani o.iln 

H r.a- n o·, Macunu Oantoı 
Hasan dit Suyu 

,. ,. ., Orta 
., ,, ,. Büyük 

Hl!Hn dit fırçalara ınyet sert Ye 

.. " ,, .. " .. .. .. .. " ,, 
,, .. .. .. " ,, .. ı• ,, 

" 
,, h 

.. .. ,, Jt ,, h 

" " ,, " ,, .. 

.. 
" 
ti 

.. 
Nefis Y ağ:ar 

• > • .. 
• ti .. -.. ..ı.: 

:il r.~ 
::ı ı ::ı 

~ CQ 
C,)' 

Kuvvet, Sıhhat, 
Haun Zeytinyağı 

Nefaııet ve Lezzet ifade 
1-4 Kg. 

" ,, 1-2 " 
" ,, 1 .. 

Hasan Zeytinyağı 2 Kg. 
.. " 6 ., lenekeıile 

,, " 17 .. 
Hasnn Hiul dö Parafin 

,, ,. ., ,. küçük şife 
Hasan Fıshk özü yağı Küçük 

" .. ,, ,, Orta 
.. .. ., .. Bnynk 

Hasan Hintyağı halis 25 Gr. 

" " .. 
Ha1an Bademyağı 

" .. büyillt 
Haısn Badem yatı acı 
Hasan Balıkyağı 

" " .. " 
" " 

so " .... 
,. 
" 1-4 Kg. 

1-2 " 

l " 
2 .. 

20 
30 
60 

100 
17 1/2 
26 
35 
.. ~ 
6U 
70 
q_ır; 

eder. 
40 
50 
75 

11.5 
400 
90(\ 

75 
50 
75 

125 
200 

20 
25 
30 
fıO 

40 
40 
60 

100 
175 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren 
Fayda Hasan 

" " 
" ' .. . 

1/4 Litre 
1/2 .. 

1 " 
~ .. 

., Büyük ambalajda Hfi kilosu 

30 
50 
80 

400 
70 

renkli resimler : 5 kurut 

çıkıyor. Mflvezzilerden 

Fayda Haun Pompa 

" .. " il 
Far Hasan Fare Zehir Macun 
., ,. ., ., Bntday 

Hasan fare zehirleri ikiıl bir arada 

Glüten Mamulatı 
Şeker hutalığına ve zayıflama~a mah•us çok dakik 

ayarlı ve tazedir. 

Hasan Glüten ekmeği 3S 
,, ., Gevreği 60 
•• Bademll Glüten Ekmeği 60 
., Glüten Makarnaaı 1/2 Kg. 60 
'' ., Unu 112 ., 60 
" ,, Şehriyesi 112 ., 60 

Hasan Diyabetik Çikolat881 25 
" " ,. Kg. 4SO 

Hasan Diyabetik Şekeri 50 Gr. 40 
" .. " 100 .. 10 

,, ,, 250 ,, ıso 

Özlü 1-lububat Unları 
Çocuklara ebedi bir hayat veren neflı mahallebl tatlı 

çorba ve püreleri yapılan 
Ha1an pirinç özO unu 250 Gr. 

,. Buj'day ., niıutaaı ,. 
,, İrmik ., unu .. .. Patates .. •• ., (Ararot) 
., Arp<t ., • 
,, Türlü ,, 

11 
,, 

,, Mercimek., " " 
,, Bezelye ., ., ,, 
,. B. mı•ır ,, ,. ,, 
., Faıulye ., ., " 

(kornflaYur] 

,. Nohut ., ,. ,, 
., Çavd1tr ,. ., ,. 
,, Badem özü ., ,, 
., Yulaf ve Badem özlü unu 500 gr. 

Hasan özlü unları büyük 500 gr. 
Hasan Brekfast biskuvitlerl 

" .. .. kilo klJoluk kutu 

Pudra ve Sürmeler 
Haaan 

" Hıuıan 

H s:ın 

Çocuk Pudrası teneke kutu 
., ,, paket 

Tnlk pudrası SOO gr.ıım kutu 

Sürmesi silrmedenlikle 
Silrme lilks silrmcıdenlikle büyük 

uhtelif Müstahzarat 
Hasnn garanto Prezervatif 1 adet 
Hasan Granto Prezervatif 6 adet kutu 

,, ., ., 1 adet lpekll 
., ., ., 6 adet ,, 

Ha.an Maimukattar o dl•tile 1 Kw. fİfHlle 
,, ., ., ,, 2 Kr. " 
., ,, ,, BOyOk damaoaaalarda klloaa 

Haaan Setliç tozları 

Hasan Gazoz tozu 
,. ., ., bilyQk tlfe 4 miıli 

Hasan Karbonatı 100 gram 
,, .. 250 ,, 

,, " 500 " 
Haaaa Demirhindi öztl 

,, ., ,, Orta 
" ,. ,, BOyClk 

Ha•an baata dereoHJ rayet ha11ae 

25 
25 
25 
t5 
2§ 
2S 
25 
ıs 
2s 
2s 
~ 
25 
3~ 
60 
40 
30 

250 

20 
10 
40 
25 
40 

ıo 

50 
ıs 
15 
2S 
40 
10 
!O 
so 
ıoo 
ıo 
j() 

~ 

" '° ıoO 
100 

Alrlları ve 
aıallerı 

geçirecek -
teslrll lllçtrt• 

. ' . 
ısteyınız. 

isim ve 
marka sın• 

IOtfen dik~& 

~~~~--~~~~~~~___,,, 

EMiRGANDA 
Satılık Ev 

Katil Hrisantos : lstanbul Batakhaneleri : Hapisanede yaşayanlar: "Parmak izi ,, şubesinde 

Boğaziçinde Emfrglnda Mu
vakkıthane caddesi 46 No.la 
hane sahibi tarafından 1atı
hktır. iskeleye pek yakın içi 
dıtı yağla boya on iki od• 

Dört poli•imizi nasıl öl~ürdll ? 
Ben onu na11I vurdum ? 

Matbuatımızın ferefine musallat 
aeueriler nuıl abone dolandırıcı
lığı yaparlar ? 

11 Kaaap ,. kinıdlr? Kocasının 
keıik batml karısının suratına 
fırlatan cani ... 

Yazan eski mahbuı 

Neler gllrdüm? neler duydum? 
Parmak izi sayeainde katiler na.ıl 
yakalanır? Enfeı bir raportnj 

Yazan : Naci Sadullah Yazan: Pehllv .. n Mehmed Hüseyin Yazan: Münir Süleyman Ça panotlu 

--------------------------------i Z i ,, mecmuasında bundan başka daha bir çok 

Ziraat V ekiletinden : 
1' 

Bu yıl Erenköy Amerika Aıma Fi~anlığında yetiştirilen aıılı 

resimler, bilmeceler bulacaksımz. 

köklü çubukların ambalaj ve nakliye maırafı alıcıya 

üzere danesi u4,, kuruwdan satılmaktadır. Aııh kökltı 
yenlerin Vekilete değil, doğrudan doğruya Fidanlık 
bat vurmalnrı blldlrllir. 

aid olmak 
çubuk iate· 
MUdUrlüğUne 

"533 
" 

iki bölük sokak kapı ve 
mutfakları ayrıdır. Hamalll 
elektrik ve terkoı ve 1500 
arım bahç@sl vardır. GlSrnıek 
istiyenler Emirgiinda bakkal 
Bay İsmete müracaatları. 

Son Poeta Matba•aJ 
iabibi: Ali Ei<rem 
Neırlyat Mtldllrilc Tahlr 

-


